
Mindig Jézus! UJ köntös, régi lélek.
. . .  nevezék az ő nevét Jézusnak.

Luk. 2 : 21. v.
Üj év küszöbén állunk. Vastag 

függöny takarja el a jövőt. Nagy 
jótétemény, hogy nem látjuk előre. 
De a jövő sötétségébe bevilágít 
egy hosszú fénysugár — a bethle- 
hemi bölcsőből. E fénysugárban 
lépjük át két esztendőnek határ
vonalát. A határkőre pedig ez van 
írva: Jézus!

Az egész egyházi esztendő leg
rövidebb szentleckéje az újévi: 
nevezék az ő nevét Jézusnak. Erre 
igazán ráülik az a jeizo. rövid , de 
velős! Minden benne van, ami a 
földi boldogsághoz s az örök üd
vösséghez szükséges. Jézus nevével 
tesszük meg az első lépést, — az 
ő nevével kívánjuk folytatni és — 
ha Isten is úgy akarja — befejezni. 
Legyen az 1944. év valóban az 
Ür esztendeje!

Jézus nevét írtuk lapunk homlo
kára ma is, mikor új külsővel, na
gyobb köntösben látogat el a sok- 
sokezer hittestvér hajlékába és kí
ván Istentől gazdagon megáldott 
Üjévet. A külső tán tetszetősebb, a 
köntös nagyobb, de a szabás — a 
régi. Jézus szabta meg, hogy mit 
higyjünk s hogyan éljünk, mit 
szóljunk és mit írjunk. Az ő sza
bása nincs alávetve sem a divat 
szeszélyének, sem az idők változá
sának. Harmincnégy év óta zeng 
egyházunk ezen őrhelyéről a Ha
rangszó s változatlanul azt hirdeti: 
Jézus!

Üjév napján boldog új évet kí
vánunk egymásnak. A jókívánság 
mindig jól esik, de a boldogságot 
nem biztosítja. Olyan vezetőre van 
szükséged, aki nem téved, aki tisz
tán és biztosan látja a végső célt. 
Luthert Wormsba utaztában egy 
vendéglős arra kérte, hogy az ebéd 
árát ne pénzzel fizesse meg, hanem 
olyan mondással, melyet soha el 
nem felejt. Luther nagy betűkkel 
ezt írta a vendéglő falára: Az Úréi 
vagyunk! — s hozzátette: Jézus a 
mi gazdánk, mi az ő tulajdona va
gyunk, Ő a magáét mindig meg
óvja s róluk gondoskodik.

Visszhangozzék szívedben az 
egész esztendőn át a Harangszó: 
Jézus! ő  az ajtó! Rajta keresztül 
lépj be bátran az ismeretlen új 
esztendőbe. Jézussal kezd és vé
gezd. Mindig Jézus! Ámen.

K u s zy Emil.

Harmincöt évvel ezelőtt írtam a 
Harangszó első számába az első 
írást és most írom új köntösbe öl
tözködő Harangszónk 35. évfolya
mának 1. számába az első vezető
írást.

Visszaemlékezem a Harangszó 
homlokára rajzolt első címképre.

Széles ívben lendülő harang 
uralkodik rajta. Első kondításá- 
nak Hangja levegőben úszik rnegT' 
de ércnyelve már sietve közelít a 
harang falához. Egymásután si- 
koltva többször kiált. Hanggal 
erősíti saját hangját. Ismétlődő 
zengéssel növeli zengő kiáltását. 
Ércszavának zápora ráhull egy ár
nyas falura, melynek népe ünnepi 
csendességgel ballag temploma 
felé. Sátrat terítő eperfák között 
kicsi házak. Kútágas mögött a 
messzeség puha takarója alatt ál
modó tanyák. Templom mögött 
békességben másik templom. Az 
egész kép felett kiterjesztett fe
hérszárnyú galamb száll, mintha 
mindenhova eljutna, mégis mindig 
egy helyen maradna.

Kedves volt a Harangszó első 
címképe. Jól esik emlékeznem róla.

Az újköntösű Harangszó hom
lokára művész keze új címképet 
rajzolt. Erősen fellendülő harang
ból hatalmas zendüléssel kitör az 
ércnyelv beszéde. Kötelét kemény- 
vonású magyar acélkéz húzza. 
Tenyerének eresze alól messzevil- 
lantja kutató tekintetét, mintha a 
hang beszédének utat fúrna há
zakba, szívekbe, családokba. Vi
gyázza mindazt, amiért meghúzza 
a harangot. Figyeli azokat, akiket 
álomból felserkent, Istenhez hív, 
táborba szólít, munkába állít, bi
zonyságtételre kötelez. Mintha 
történelmi válságos időben az 
evangélikus keresztyén magyarság 
lelkiismerete, egyházszeretete és 
honszerelme zúdítaná szerte a ha
rang szavát.

I r t a :  D .  K a p !  B é l a  p ü s p ö k .

Kedves a Harangszó mostani 
címképe. Szívesen szemlélem s 
megtalálom benne a régi címkép 
gondolatát és lapunk híven őrzött 
programmját.

Új köntösben régi lélekkel or
szágos evangélikus néplap akar 
maradni. Evangélikus egyházunk 
egész életterületét felöleli. Az 
egész egyházat szolgálja és az 
egesz*"egyhlí?éít erez ieíe'iősségef. 
Néplap jellege korlátokat állíthat 
eléje, megszabhatja hangját, be
folyásolhatja témáit és tárgyalási 
módját, de nem változtat azon, 
hogy benne az evangélikus egyház 
teljességének kell kialakulnia. 
Munkát regisztrál és életet tükröz. 
Hiányokat feltár és vérző sebekre 
mutat. Gondolatokat nevelget s 
terveket indít megvalósulásuk út
ján. De mindezt nem a tanító- 
mester felsőbbségével és nem a 
bírói pulpitus ítélkezésével cselek- 
szi, hanem az engedelmes sáfár hű
ségével. Egyházi közszellemet éb
reszt. Kidolgozza csendes munká- 
lással az egyház lelkiismeretét. Az 
egyház teljes szolgálására embe
reket nevel. Jogokat védelmez. 
Munkalehetőségek feltételeit biz
tosítja. Állammal, más egyházak
kal és önmagával szemben képvi
seli az egyház igazi érdekeit. Mind 
ennek biztos, eredményes eszkö
zét az erőteljes, egészséges egy
házi közszellemben, az evangélikus 
öntudatban, a felelősségérzet és 
a lelkiismeret kiépítésében látja. 
Olvasótáborába éppen ezért nem
csak előfizetőket keres, hanem 
hívő, öntudatos evangélikusokat.

Hűséggel dolgozik népünk szel
lemi és anyagi emelésén is. Ápolja 
anyanyelvűnket. Tovább - örökíti 
történelmi hagyományainkat. Cse
lekvő hazaszeretetre ösztönöz.Azon 
meggyőződésben végzi munkáját, 
hogy nemzetünk életszínvonala s a 
mostani történelmi időkben helyt

állása, a Krisztus közösségében 
gyökerező vallásosságától függ. 
Gazdák, iparosok, kereskedők, hi
vatalnokok, szellemi munkások kö
zött akkor lesz egész ember, ha 
hivatássá teszi munkáját és Isten
nek tartozó felelősséggel végzi 
kötelességeit. Hazaszeretete és 
nemzetszolgálata akkor nyer ér
téket, ha a hazát és nemzetet Isten- 
aula drága órorvscgheK tckimi * “ 
azt becsülettel, jellemmel, tiszta 
élettel, munkával erősíti. Az igazi 
hazaszeretet erénye az istenfélelem 
televény humuszából táplálkozik. 
Ezért a vallásosság mindig nem
zeterősítés.

Vallásossága a népiség megbe
csülésére vezeti. A nemzetben Isten 
teremtését látja, a népiségben pe
dig az ő  teremtő gondolatának 
színét, sajátosságát, egyéni tartal
mát. Megbecsüli, keresi, összesze- 
degetí, visszaállítja népiségünk ér
tékeit, mert azt Isten adta, azzal 
nemzetét erősíti és az történelmi 
hivatásának betöltéséhez segíti.

Mindezen felül és mindezért a 
családok barátja akarunk marad
ni. Ajtón zörgetünk, szíveken ko
pogtatunk. Körülült asztalokhoz le
telepedünk. Beszédünk ércesen han
gos néha, máskor halk csendesség
gel szálló, mint a félignyitott ab
lakon beszűrődő harangszó.

A harangszó Isten hívogató szava.
Tűzvészben, vízáradásban, táma

dásban védelemre hívó sikoltás.
Mindennapi munkában serkentő.
Fáradalmak után elpihenés csen

des ígérete.
Erőpróbáló történelmi időben 

egytáborba sürgető érc-szavú ki
áltás.

Különböző időben, változó kö
rülmények között más a harang
szó zengése, de mindig, minden 
esetben Istenkeresés és imádko
zásra hívás.

Legyen új köntösben tégi lélek
kel mindig harangszó a Harangszó!
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Köszönjük...!
Az óesztendő határkövénél ál

lunk. A múlt mögöttünk — a jövő 
előttünk. Mielőtt egy lépést is ten
nénk a múltból a jövő felé, úgy 
érezzük, a határkőnél sok mindent 
meg kell köszönnünk. Itt minden
kinek van köszönnivalója. Nekünk 
is van.

Mindenelőtt m e g k ö s z ö n j ü k  
I s t en n ek ,  hogy a múlt esztendő

S nehézségein átsegített. Nagy pusz- 
lulások közepette megtartott, és 
szolgálni engedett. Hálával van 
tele iránta a szívünk megtartó ke
gyelméért, naponkénti oltalmáért, 
a ránk bízott szolgálatért, a Tőle 
kapott erőért, Lelkének vezetésé
ért és ránk hullatott áldásaiért.

Köszönjük munkat ársa ink
nak, hogy hűséges szolgálatukkal 
lapunkat támogatták, írásaikkal 
hetenként gazdagították s ezzel 
is népünk életébe az ige magvát 
hintegették, egyházunkat építették.

Köszönjük olvasóinknak,  
hogy szeretetükkel mellettünk áll
tak, szavunkra figyeltek, szolgá
latunkat igényelték és elfogadták, 
lapunkat terjesztették, terveinket 
megértették és támogatásukkal 
megvalósulás útjára segítették. Kö
szönjük, hogy a velük szövődő 
lelki kapcsolatok révén a Harang
szó olvasóinak hatalmas táborát 
egy nagy családnak érezhettük, 
melyben a testvéri szeretet erős 
szálai fűznek össze bennünket. 

Midőn mindezt megköszönjük, 
~ a jövőben is> fokozotíább mérték

ben kérjük azért, hogy a Harang
szó nagy családja még nagyobbá 
nőjjön, Istennek és egymásnak sze- 
retetében még jobban egybeforrjon 
és a Harangszó szolgálata Istennek 
dicsőségére, egyházunknak javára 
még áldásosabb legyen.

Szerkesztő.

_ _  _  _  H A R A N G  S Z Ó

M c s a lá d i»
Fészek a viharban.

Évtizedekkel ezelőtt ■— még 
gyermekkoromban —, rajzolódott 
lelkembe egy komor hatású kép. 
Hátterében sötét viharfelhők go
molyogtak. A felhőkön átcikázó 
villám fénye — széltől cibált fa
ágon — megtépázott madárfészket 
világított meg. A fészekben, zu
hogó zápor verésében dobogószívű 
madárkák dideregtek.

Mostanában gyakran megeleve
nedik előttem ez a kép, amikor az 
emberi fészekre, a családra gon
dolok.

Család! Olyan muzsikáló, meleg 
szó ez! A szeretet melege és a vér 
csodálatos ritmusa lüktet benne. 
Magában egyesíti az örömöt, a sí
rást, a munkát, pihenést, táplálko
zást, imádkozást, életplántálást és 
életelmúlást, egyszóval mindazt, 
ami döntő módon befolyásolja 
életsorsunkat.

A család erkölcsi személy. Van 
teste és van lelke. Teste: a ház. 
Lelke: a család nyelve és vallása, 
aztán a családi hagyomány, a csa
ládi érzés és a családi szokás. El
mondhatatlanul sokat jelent mind
egyik számunkra.

A családi ház — udvarával, kert
jével, fáival, virágaival s benn a 
szobákban bútoraival, képeivel, 
drága ereklyéivel — beszédesen 
szól hozzánk. Mesél az elődökről, 
állandóan emlékeztet a szeretteink
kel együtt töltött örömteljes na
pok boldogságára épp úgy, mint 
a szomorú napok gyászára, fájdal-

A családi nyelv forraszt össze 
bennünket legszorosabban az édes
anyánk személyével és mint anya
nyelv második szülőnkké válik. Az 
a csodálatos második születés 
ugyanis, amikor öntudatos szellemi 
életre ébredünk, a nyelv útján 
megy végbe rajtunk.

A család vallása az a tündöklő 
diadalkapu, amelyen keresztül a

lila: Kuszák István.

mindenható szent Isten először lép 
be életünkbe.

A családi hagyomány — amint 
az elsárgult levelekben, féltveőr- 
zött családi iratokban megvan, 
vagy szájhagyományként száll 
apáról-fiúra —, felemelően és kö
telezően szól hozzánk: „Nem vagy 
jött-ment ember, történeti alapon 
állasz, légy méltó őseidhez, hű a 
tőlük reádszállott örökséghez, 
gyarapítsd családod értékeit!“

A családi érzés, mint láthatatlan 
mágnes, csodálatos vonzóerő, ál
landóan vonzza az embert ottho
nába és elfojthatatlan epekedést 
ébreszt szívünkben, amikor távol 
vagyunk attól. Méltóképen csak a 
költő tud ennek kifejezést adni:

„Mint a madár a fészkére,
Szomjú vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe, 
Vágyom én e nyájas körbe;“

A családi szokás az a személyte
len hatalom, mely szabályozza napi 
teendőinket, meghatározza a fel
kelés, lefekvés, étkezés idejét és 
módját, az ételek sajátos jellegét 
és ízét, a család tagjai kötelesség- 
végzésének s egymás iránti visel
kedésének mikéntjét. Állandóan 
szemben áll minden önkényes, 
önző és szeszélyes törekvésünkkel 
s már csecsemő korunktól rendre 
szoktat, civilizált lénnyé alakít ben
nünket.

A család az ember életsorsának 
alapvető tényezője.

A család azonban a társadalom 
"afappitiére értninőségméröje is.

Minden nagyobb emberi közös
ség a családon épül fel és a csalá
dok minősége határozza meg a 
társadalom értékét. Amilyen a csa
lád, olyan a társadalom. Goethe 
szerint „a családi közösség minden 
kultúra kezdete és csúcsa“. Érde
mes és érdekes vizsgálat tárgyává 
tenni azt, hogy a családnak a tár
sadalmat befolyásoló döntő jelen

tőségét miképen tükrözteti vissza 
legfontosabb kifejezési eszközünk: 
a nyelv.

A „haza“ nem más, mint a „ház“ 
fogalmának kitágítása. A „hon“ 
szó az „otthonra“ mutat. A néme
tek hazájukat Vaterlandnak (atyai 
földnek) nevezik. A latin patria 
(haza) a pater (atya) szóból ered. 
Az egyház vezetőinek elnevezése is 
ugyanebből származott. (Pater, 
pap, abbas, lelkiatya, pápa.) — Az 
atya szón kívül az anya, szülő, sza
vakkal is gyákran találkozunk na
gyobb közösséget jelölő kifejezé
sekben. Van pl. anya-gyülekezet és 
vannak /eány-gyülekezetek. A ha
zától távollévők a szü/ő-földre 
gondolnak és így énekelnek: „Szü
lőföldem szép határa, meglátlak-e 
valahára . ..“ Elszakított testvére
ink az anyaországhoz tértek visz- 
sza. Lelkünk békéjét az anyaszent- 
egyházban keressük. Testünk por
sátorát egykor az anyaföld fo
gadja magába. — Valójában tehát 
nemcsak az egyén, hanem a közös
ség életében is a család: apa, anya, 
szülő a mozgató, mindeneket át
ható, erősítő, megnyugtató erő.

És ha most azt vizsgáljuk, hogy 
az, idők folyamán mi volt a sorsa 
ennek az egyéni és társadalmi éle
tet meghatározó fontos tényező
nek, arra a sajnálatos megállapí
tásra jutunk, hogy a családi’fész
ket évezredek ködbevesző távolá
tól mind a mai napig állandóan vi
har rázta és létalapját cibálta, dön
gette a bűn ezerféle nyomorúsága 
és veszedelme.

(Folytatjuk.)

KI TUD RÓLA?
Nagy József ostfyasszonyfai hon

véd múlt év jan. 10-én eltűnt. Tá
bori postaszáma 217/115. Aki tud 
róla, értesítse az ostffyasszonyfai 
lelkész! hivatalt.

Minden bizonytalan.

Kint őrt állnak honvédeink, 
a halál néha meglegyint 
egy-egy szép, izmos, ifjú hőst, 
golyó gyilkolja az erőst.

Eddig elhullt a fiatal, 
de ez a kor többet akar: 
hogy csecsemő és béna agg 
is haljon a romok alatt!

r " ’ *
Most minden perc bizonytalan, 
és minden gőgnek vége van, 
hisz mindenki félt valamit, 
röghöz kötő limlomjait.

Még az is, aki oly szegény, 
mint koldus az út szögletén, 
és rémhírt hallva megremeg: 
félti a puszta életet!

De minden rosszban sok a jó, 
ó, hány gőgös élet hajó 
amíg e vészben megremeg, 
az Istenhez fut közelebb.

S ki Isten közelébe ér, 
a vészben is mosolygva él!
Fészket ver benne a kereszt 
és mindenki testvére lesz.

Ó bármily szörnyű a veszély, 
biztassuk egymást, hogy „ne félj!“ 
S míg Isten felé érkezünk, 
fogódzón össze a kezünk!

Kallós Erzsébet.

Hazafelé.
írta: Sághy Jenő.

Faágakból, derékszíjakból percek alatt hord- 
ágyat rögtönöztek s óvatosan ráhelyezték a sebesül
tet. A beteg, amikor fölemelték és megindultak vele, 
a fájdalomtól és a nagy vérveszteségtől ismét elájult. 
Csak a kötözőhelyen tért lassan magához, ahol az 
orvos megfelelő kötéssel látta el a sebét. Félig ön
kívületi állapotban volt még, amikor meghallotta az 
orvos hangját:

— Ennek a szegény embernek az életéért sem 
adnék ám egy fabatkát. Nagyon sok vért veszített.

— Olyan arcának a színe, mint a fehérre meszelt 
fal — válaszolta valaki, valószínűleg a segédkező sza- 
nitéc.

István megdöbbent. Hideg veríték lepte el a hom
lokát. Nem szólt, nem kérdezett semmit, de úgy 
érezte, mintha valami jeges marok szorítaná össze a 
szívét. Önkéntelenül mély lélekzetet vett. Az orvos 
észrevette.

— Magához tért? — kérdezte.
— Igen — lehelte István.
Amint az orvos elkészült sebének a kötözésével, 

Istvánt vonatra rakták. Egy-két órai várakozás után 
megindult a hosszú kocsisor.

István a vonaton egyre azon töprengett, amit ön
tudatra ébredésekor hallott. Hát így áll a dolga? Meg 
kell halnia? Visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul? 
Nem láthatja többé övéit, nem dolgozhat, nem szóra
kozhat, vége mindennek!? így gyötrődött, közbe-közbe 
lázas álomba szédült, de mikor felocsúdott, újra meg 
újra a halál gondolata kezdte marni szívét. Ó, most 
más volt a halál, mint akkor, amikor puskával, kézi
gránáttal a kezében, erejének érzetében szállt szembe 
az ellenséggel. Akkor nem félt. Büszke dac élt benne.

Ha meghalok, hát meghalok — gondolta. Nem drá
gább az én életem sem, mint a másé. S valóban, ha 
halálos lövést kap, ami pillanat alatt végez vele, ak
kor félelem nélkül lépte volna át az élet és halál bi
rodalma között lévő mesgyét. Most azonban más volt 
a helyzet. Magával tehetetlenül feküdt a zörgő, ro
hanó vasúti kocsiban. Nincsen körülötte senki ismerős 
s a halál, mint valami lapuló, fekete szörny talán már 
ott van a fülke egyik sarkában és bármelyik percben 
feléje jöhet, végezhet vele . . . Lassan-lassan mégis 
beletörődött a megváltozhatatlanba. Meghal. Legalább 
nem kínlódik többet sem a sebével, sem nyugtalan, 
beteg leikével. Vége lesz a gyötrődésnek, vége lesz 
mindennek. Mikor idáig ért töprengésében, új féle
lem hatalmasodott el rajta. Vájjon csakugyan vége 
lesz-e mindennek? Azt szokták mondani, hogy vége 
lesz, de mondanak mást is. Falujában Nagy József 
bácsi, aztán Patai Ferenc, meg a Biblia, melynek alap
ján a papok prédikálnak, azt mondják, hogy a halál
lal egyáltalán nincs vége mindennek, csak a földi élet
nek és az Isten színe elé való készülődésnek. A halál 
után előbb vagy utóbb feltámadás következik, majd 
az ítélet. ítélet, amikor csak azok nem ítéltetnek kár
hozatra, akik készültek az ítélőszék elé állásra! .. 
Szentséges Isten! ő  nincs még elkészülve, nem is igen 
készülődött még. Igaz, a múltkor, a pergőtűzben meg
ígérte, hogy Isten akaratának teljesítése lesz a leg
főbb gondja, de azóta eszébe sem jutott ezt az ígé
retét valóra váltani. Most is csak a közelgő halál jut
tatta eszébe. Halál? Nem! Sokkal rosszabb annál: kár
hozat! Nem a teljes, zavartalan nyugalom, megsem
misülés, hanem örök békétlenség, örök gyötrődés. 
Rettenetes! Kicsoda segíthetne rajta? Most lenne itt 
valami bibliás ember, Patai vagy akárki más! Csak 
lenne valaki, aki mondana neki valamit, ami meg
nyugtatná szívét s eloszlatná a kárhozattól való féléi-
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„ i V é p ü n l tn e k  legerősebb vára ax Isten igéje!**

Mikor &  finn froníkaíona templomot épít.
Utunk Kivennapa községbe ve

zet. A Viipuri—Pétervár közötti 
vasútvonaltól kissé északkeletre 
egészen közel az 1939 előtti finn
orosz határnál fekszik a fent em
lített község. Talán inkább múlt- 
időben kellett volna leírni ezt a 
szót, hogy fekszik, mivel ma már 
csak az az épület áll épen és egé
szen újonnan, amiről szeretnénk 
egyet-mást elmondani.

Kivennapa község a 16. század 
közepe táján épített templomával 
együtt már az 1939-es finn-orosz 
téliháborúban teljesen elpusztult. 
Az oroszok túlerővel való támadá
suknál nem kíméltek semmit, sem 
ember, sem hadianyagot, csakhogy 
céljukat, Viipurit elfoglalják. S 
ami ebbe a támadási vonalba bele 
esett, az minden porrá és hamúvá 
lett. Így égett le teljesen a közép
kori s majd többszörösen restau
rált kereszthajós kivennapai temp
lom is.

Az építő munka.
Most, midőn a finn katonák 

visszafoglalták ezt s ezzel együtt 
sok más kelet-karjalai, de finnek 
által lakott területet, megindulha
tott ott, ahol a határzavargások 
kisebbek, az építőmunka is. Mivel 
ez a terület hadizóna, természetes, 
hogy az ú. n. építő munkát is ka
tonák végzik.

Már akkor is nagyon csodálkoz
tam, mikor egyik napon a posta 
egy kis csomagot hozott a finn 
frontról. Benne egy alumíniumból 
készített emlékgyűrű és egy fatál 
volt, rávésve a turkui templommal. 
Mikor megtudtam, hogy egyszerű 
finn zsebkéssel gyártják a legügye
sebb és a legkényesebb tárgyakat, 
csodálatomban nem tudtam mást 
tenni, mint ámulni, s nagyon hir
telen levelet írni annak, ki a ked
ves tárgyakkal megörvendeztetett.

A múlt hónapokban megint va
lami meglepetéssel szolgáltak finn 
harcosaink. Egymásután jelentek 
meg a piacokon a nyirfakéregbő!

készített szebbnél-szebb bevásárló
kosárkák, sőt kézitáskák, melyek 
nagy örömet szereztek az ittho
niaknak, ahol bizony igencsak je
lentkezik a bőrhiány. Mindig azt 
gondoltam, hogy ezeket a tárgya
kat ehhez értő mesterek, vagy leg
alább is hozzáértő szakemberek 
gyártják. De igen kellemesen és 
nem kevésbé meglepetten kellett 
egyszer mégis megtudni, hogy eze
ket a tárgyakat bizony mindenki 
tudja készíteni, még a tejfeles
szájú újonc is. Sőt a múlt hé
ten egy papiakban szokatlan be
rendezést láttam a vendégszobá
ban. Stílusa egészen egyéni, festése 
is egészen érdekes. Később kide
rült, hogy a lelkész fia, aki külön
ben jogot végzett ember, kint a 
fronton hadnagyi minőségben szol
gál, s ráérő idejében készített egy 
vendégszobái berendezést, amit 
emlékül küldött szüleinek.

1000 ház a fronton.
Ezekután természetes volt szinte 

az a hír is, hogy a frontkatonák 
egy újabb ötlettel segítettek a há
borúban szerencsétlenüljártak hoz
zátartozóin és magukon a hadi
rokkantakon. Kb. 1000 házat épí
tettek kint a fronton, természete
sen fából s azt egy kedves ünnep
ség keretében átadták az arra ki
jelölteknek.

A fronton is mindig munkál
kodó, faragó finn katonák azon
ban most ejtettek engem, de azt 
hiszem, velem együtt sokakat, a 
legnagyobb ámulatba s egyúttal 
mélységes csodálatba, mikor azt 
adták hírül, hogy az elmúlt vasár
nap a karjalai földszoroson har
coló katonák felépítették újra Ki
vennapa, egyszerű határmenti kis 
község fából való templomát. A 
fent említett katonai egységben 
szolgáló kapitány, ki a civil élet
ben építész, elkészítette a temp
lom tervezetét, a munkát pedig 

*gy szakaszvezető vezette, s íme 
az eredmény a kész templom.

Mibe került a templom?
Hogy kedves olvasóim téves kép

zeteket ne alkossanak a készített 
templom „nagyságáról“ és „egy
szerűségéről“, leírom, hogy a 
templomot szakértők 2 és fél mil
lió márkára becsülték.

De el kell mondani magának a 
templomnak a külsejét és belse
jét is egy pár szóban. Stílusa az 
ú. n. régi finn templomstílus, tehát 
aránylag alacsony oldalfalakból 
meredeken emelkedik felfelé, he
gyes csúcsban végződő templom
tető. A templom falait erős, szinte 
öles fenyőből készítették, míg a 
tetőzetet azbesztlapokkal fedték 
be. Sokan megkérdezhetnék, hogy 
hát honnan vették azok a kemény
kötésű finn fiúk azokat az azbeszt
lapokat ott kinn a fronton? Azt 
is elmondhatom. A jelzett fronton 
szolgáló fiúk magukévá tették ezt 
az ügyet teljes egészében. A zsold- 
jaikból, valamint a hozzátartozóik 
gyűjtéséből összehoztak kb. 300 
ezer márkát s ezen vették meg 
azután azokat az eszközöket, ami
ket maguk nem tudtak elkészíteni.

A templom 500 ember befoga
dására építtetett. (Ülőhely van 
ennyi.) Természetesen van karzata, 
sekrestyéje és vasbetonból készí
tett iratkamrája is. Ez a kívülről 
elég nagy és belülről világosszürke 
színű kedves templom igen meg
nyerő hatást gyakorol a szemlé
lőre. Az oltárt a megfeszített Jézus 
Krisztus egy fából kifaragott képe 
alkotja. Egyelőre még csak egy
szerű ablakok és világítás van a 
templomban, de az a terv, hogy 
festett és színezett mozaikablakok
kal, valamint villannyal fogják dí
szesebbé tenni ezt az amúgy is szép 
templomot.

A legerősebb vár.
Felszentelésére sok százan jö t

tek el még az ú. n. hazai, a háború 
zajától békésebb területekről is. 
Ott volt a viipuri egyházkerület 
püspöke, Salomies, ahova majd 
háború után fog tartozni ez a te

rület, azután a jelenlegi főpásztor, 
Björklund tábori püspök, valamint 
Kauppi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. A felszentelés után ün
nepi istentiszteletet tartottak az 
újonnan felszentelt templomban. 
A felszentelést végző püspök meg
emlékezett arról, hogy ez a temp
lom azon a helyen áll, ahol egykor 
régen Kivennapa község vára állt. 
„Legyen ez a templom — mondta 
a püspök — jele annak, hogy had-’ 
seregünknek, népünknek mégis 
csak legerősebb vára az Isten igéje.

Molnár Rudolf.

Bizonyosság 
a bizonytalanságban.

Hosszú esztendők óta ráneheze
dik lelkünkre a bizonytalanság 
nyomasztó érzése. Ennek a véres 
háborúnak a menete, egyre, bor
zalmasabbá fajulása mind nagyob
bá növeli és terhesebbé teszi ezt az 
érzést annyira, hogy már-már fel
merül sokak lelkében a kérdés: 
egyáltalában van-e valahol valami
ben bizonyosság az ember számá
ra? Mikor bizonytalanná válik az 
otthon és senki sem tudja, nem 
csapódik-e be és nem szórja-e szét 
egy-két pillanat alatt egy ellensé
ges bomba. Mikor bizonytalanná 
válik a kenyér és senki sem tudja, 
hogy nem üti-e ki kezéből a falatot 
az ínség, mikor bizonytalanná vá
lik az élet és senki sem tudja, nem 
les-e rá valahol a nagy rabló, a ha
lál, — olyan félelmessé nő ez a bi
zonytalanság, hogy a sötétjében 
megriad a lélek és remegve kér
dezi: hol van valami, amiben bizto
san meg lehet kapaszkodni?

Különösen ráül ez az érzés a lel
künkre az ó- és újesztendő hatá
ránál, ahol tépelődve nézünk a 
jövő felé, amit riadt szemünk előtt 
vak homály takar. Innen nézve eb
ben a jövőben minden-minden óh 
mennyire bizonytalan!

Remegő lelkünkre rászáll azon
ban itt egy megnyugtató boldog 
érzés: van bizonyosság a bizonyta
lanságban. Isten ez a bizonyosság! 
Mi, akik a hit szemével nézünk, 
tudjuk, hogy az a jövő és vele 
minden, de minden az Ő kezében 
van. Hitünk kezével kapaszkod
junk bele Istenbe. Ragadjuk meg 
oltalmazó, áldó kezét. A nagy sö
tétségben világoltassuk előttünk 
homály toszlató, fénytszóró, útat 
mutató szent igéjét. Nincs más bi
zonyosság, csak ő. De nekünk ez 
bőségesen elég.

Mitől -féljünk? A zsoltáríróval 
mondjuk: Még ha a halál árnyé
kának völgyében járok is, nem fé
lek a gonosztól, mert Te velem 
vagy. 23. zsolt. 4. v. Lehet, hogy 
nagy harcok várnak ránk. — Ben
ne van erőnk. Lehet, hogy nehéz 
próbákat kell átélnünk. — ű ad 
türelmet és kitartást. Lehet, hogy 
életünket veszítjük el. — őbenne 
megtaláljuk azt. Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk? Senki sincsen, 
bizonyára nincsen! Róm. 8, 31— 
39. v. Az újesztendő felé félelem 
nélkül, bátran megyünk!

L ukács Is tv á n

Evangélikus ember
evangélikus lapot 
o lv a s í

mét! Miért éppen bibliás embert kíván? Az üdvösség 
és kárhozat kérdésében csak az ő szavuknak lehet 
hitelt adni. Bibliája neki is van. Nem nyitotta föl, 
mióta otthon a kaszárnyában abbahagyta az olvasását. 
Ó, mostan igen szívesen olvasná. Talán itt van fekvő
helye mellett a cókmókja között. Biblia, az Isten be
széde. Ó, nagyon szeretné most hallgatni, olvasni, de 
nincs hozzá ereje. Annyi ereje sincs, hogy egy köny
vet fölemeljen. Ide jutott és még rosszabb követke
zik: halál, ítélet, kárhozat.

Valaki bejött a fülkébe. István felnyögött. A sza- 
nitéc föléje hajolt.

— Rosszul van? — kérdezte.
István csak fejével igeneit a kérdésre.
— Inni akar? — kérdezte tovább a szanitée.
— Most nem — nyögte a sebesült. — A Bibliát!
— Miféle Bibliát?
— Innen az ágyam mellől — suttogta István.
A szanitée némi keresgélés után elővette a fe

ketetáblás könyvet.
— Mit akar vele? Hiszen kézbevenni sem tudja.
— Olvasson belőle!
A szanitée először meghökkent, aztán vállat vont 

és megkérdezte:
— Mit olvassak? Hol? Hányadik oldalon?
— Akármit, csak olvasson!
Amaz felütötte a Szentírást. Tájékozatlanul lapo

zott benne néhányat, majd találomra olvasni kezdte 
a szemébe ötlő vastagbetűs íráshelyet:

— Eljő az óra, amelyben mindazok, akik a ko
porsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijő- 
nek, akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, 
akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltáma
dására.

Amikor a szanitée idáig ért az olvasásban, arti- 
kulátlan hangokat hallott a sebesült felől. Megállt,

ránézett Istvánra. A beteg levegő után kapkodott, 
szemei kikerekedtek, mondani akart valamit. Jóné- 
hány másodperc eltelt, amig szóhoz jutott.

— Hagyja abba! — hörögte.
Értetlenül nézett rá a szanitée, de szó nélkül 

eleget tett a beteg kívánságának. Becsukta a köny
vet, visszatette helyére, István holmija közé és eltá
vozott.

A beteg magára maradt rémületével a kicsi fül
kében. Már megkezdődtek számomra a pokol gyöt
relmei — gondolta. A Biblia sem nyújt békességet, 
vigasztalást; kárhozattal fenyeget az is. Úristen! Hát 
igazán elkárhozik? Nem menti meg senki és semmi? 
Ó, szeretné fejét összetörni a fülke oldalán átkos 
nemtörődömsége miatt. Nem tartotta fontosnak, 
semmibe vette Isten akaratát, mindig csak a maga 
feje után ment S most itt az eredmény: a kárhozat. 
Nem készült az ítéletre, éppen ellenkezőleg: a világ 
bűnös útjait járta és nem hagyta, hogy Isten igéje 
meggátolja ezekben az útjaiban. Hát megérte? Mit 
kapott a világtól? Kiábrándultságot, csömört, nyug
talanságot és mindezek koronájaképen örök kárho
zatot. Átkozottul rossz vásárt csinált. Isten helyett 
a világ, a bűn szolgája lett, remélve, hogy így meg
vásárolhatja magának azokat az örömöket, amelyek 
az életet színessé, széppé, kívánatossá teszik — s a 
világ rútul becsapta.

Lelki gyötrelmei egyre fokozódtak és meghalad
ták testi kínjait. Imádkozni próbált, de nem tudott. 
Állandóan az az ige csengett fülébe a szanitée által 
felolvasott. íráshelyből, hogy akik a gonoszt cseleked
ték, azok a kárhozat feltámadására jönnek ki sírjaik
ból. Ezek közé tartozik ő is egészen bizonyosan; ő 
nem Isten akaratát, hanem a gonoszt cselekedte.

(Folytatjuk.)



i H A R A N G  S Z Ó

A. Közöny,
a&ooy S eréd i  lá tja .

Serédi Jusztinián esztergomi her
cegprímás a Nemzeti Újság 1943 
december 14.-i számába cikket írt 
a „ k ö z ö m b ö s s é g “-ről. Nem hi
hetjük, hogy a hazai római kato- 
likusság feje karácsony tövében, a 
háború ötödik évében, égő-vérző 
világ közepette szörnyű veszedel
mek aggasztó lehetősége küszöbén 
ne talált volna népe számára idő
szerűbb mondanivalót. Ez azonban 
nem ránk tartozik. Értetlenül cso
dálkozunk azon, ’hogy a nagydo
bos egységmozgalom idején ilyen 
magas székből érkező hang a fe
lekezeti különbségeket élezi. Fáj
laljuk a cikk néhány sebző mon
datát. De nem felelünk hasonlóval.

Serédi Jusztiniánnak igaza van 
abban, hogy a közöny veszedelmes. 
Mi is azt tartjuk, hogy a közöny 
rozsda és penész, amely észrevét
lenül mar szét és lep el. Védekezni 
kell tehát ellene. Nem helyeselhet
jük azonban, ahogy a közöny okát 
látja és ahogy védekezni kíván 
ellene. „A hitbeli közömbösség fő 
oka saját vallásunk elhanyago
lá sa ...“, mondja a cikk. Igaz. De 
hát vájjon azért hanyagolják el 
vallásukat egyes római katoliku
sok, mert másvallásúakkal közös
ségük van. Eszerint a tisztán római 
katolikus Spanyolországban, vagy 
egy tisztán római katolikus falu
ban, vagy egy tisztán római kato
likus családban nem volna szabad 
hitbeli közönynek lenni. Pedig van. 
A vallási közöny nem annyira külső 
tényezők, mint inkább belső el- 
hidegülés nyomán fakad. Éppen 
ezért a közöny elleni védekezés 
út ja-mód ja sem az, hogy bezárjuk 
egymás elől a temetőinket és meg
tiltjuk a közös zászlószentelést, 
így csak a köteles keresztyéni tü
relmet irtjuk híveinkből, anélkül, 
hogy egy hajszálnyival is buz
góbbá váltak volna.

Azt tartjuk, hogy a közöny el
len egy a teendőnk: alkalmas és 
alkalmatlan időben hirdetni a tiszta 
igét, pásztorolni mások hántása 
nélkül a magunk nyáját; a többit 
pedig rábízni Isten Szentleikére, 
akinek egyedül van hatalma a kö
zöny fásultságából lelkeket feléb
reszteni.

Higyje el a hercegprímás úr, 
hogy nem magunkért, hanem kö
zös ügyünkért fájnak efféle mon
datai: „Másvallásúak halottait a 
mi temetőinkbe eltemetni nem en
gedhetjük, másvallásúakkal ugyan
azt a zászlót meg nem szentelhet
jük . . . "  — Azért a brianszki erdő 
névtelen temetőiben csak pihenje
nek békén egymás mellett a római 
katolikus és protestáns honvédek. 
S ha Esztergom biztonságos ele
fántcsonttornyában megtiltják is a 
zászló közös szentelését, azért a 
becsület halálos mezején majd csak 
megszenteli azt továbbra is értünk 
összeroskadó római katolikus és 
protestáns hősök összecsorduló 
magyar vére.

Kíméljen meg bennünket Isten 
attól, hogy a parlament pincéjé
ben, akasztófák tövében és kő
falak mellett terrorfiúktól kelljen 
még egyszer keresztény-keresz
tyén egységet tanulnunk!

Szabó József.

Terjesszük a Harangszót!

Ü s z e n ü n R  n é R t e R .

Á rvaságunkat enyhíti 
a  s z e r e t e t . , .

Itt van a karácsony, a leg- 
meghittebb keresztyén ünnep. A 
szeretetnek, az isteni szeretetnek 
az ünnepe. Ez alkalommal sokkal

szó nagytiszteletű szerkesztőségé
nek, minden olvasójának és a kis 
győrsági missziói gyülekezetnek. 

Tábori posta: B—341.
1943. december hó.

Kiss Jenő 
tábori lelkész.

Kedves karácsonyi és új
évi lapokat kaptunk a 
frontról hű honvédeinktől. 
Köszönjük megemlékezé
süket. Szívből viszonozzuk 
áldáskívánásukat. Isten ad
jon boldog újesztendőt ott 
kint és itt bent mindnyá
junknak!

inkább, mint eddig bármikor, gon
dolataink sebes szárnyakon repül
nek haza. Megállnak otthon ked
veseinknél, ismerőseink hajléká
ban, bejárják a régen látott földet, 
hogy azután a következő pillanat
ban a rideg valóság rádöbbentsen 
minket arra, messze vagyunk, tá
vol szeretteinktől, idegen ország
ban, gyűlölettől elvakult nép kö
zött. — Az alig negyedszáz kará
csony között, melyet Isten kegyel
méből ezideig megérhettem, sok 
emlékezetes ünnep volt, telve gyer
mekkori vágyakkal, örömmel, be
teljesüléssel, de azt hiszem, az idei 
karácsony kitörölhetetlenebbül vé
sődik mindannyiunk szívébe.

Árvaságunkat, elhagyatottságun- 
kat azonban, őszintén mondhatom, 
jelentős mértékben enyhíti az a 
szeretet, mely otthonról felénk

Magyar ^onvéaeK i
1. Karácsony estéjén megérez- 

tük, hogy telketek itt volt velünk a 
karácsonyfa alatt.

2. A karácsonyfa alatt néktek 
is énekeltük: „Krisztus Urunknak 
áldott születésén, Vigadjunk test
ben lett megjelenésén

3. Karácsonyfánk gyertyaláng
jában bennereszketett annak a tá
voli csillagnak sugára is, amely 
alatt ti álltok őrséget vagy harcol
tok érettünk.

4. Karácsonykor minden itt
honi evangélikus templomban Isten 
elé borulva foglaltuk neveteket 
imádságunkba.

5. Ó-év este csak az évet te
mettük, nem pedig titeket, mert 
él szívünkben a viszontlátás szent 
reménye. ___

Sátorban laknak a finn katonák.

árad. Ezért mondok most köszö
netét katona-testvéreim és bajtár
saim nevében is. Köszönetemet 
küldöm Lévára, Békéscsabára, Bu
dapestre, Kecskemétre, Siklósra, az 
ország számos más városába és 
községébe, ahonnan már sokszor 
kaptunk kedves sorokat, bizta
tást, bátorítást. Ismételten is há
lásan köszönöm azután a Harang
szó áldozatkész szerkesztőségének 
a már ismét pontosan hétről-hétre 
érkező 50 példányt. Látni kellene 
azt az örömet, mellyel szétszórt 
támpontjaink prot. legénysége vár
ja és fogadja ezt a kedves lapot.

Bizton remélve, hogy ez az irán
tunk megnyilvánuló- szeretet a jö
vőben is állandó marad, Istentől 
megáldott karácsonyi ünnepeket 
s boldog újévet kívánok a Harang

6. Ó-év este szeretnénk elte
metni a ti és a mi bűneinket.

7. Újév napján és az újév min
den vasárnapján szeretettel küld
jük el hozzátok kedves küldöncün
ket, a Harangszót. Fogadjátok sze
retettel!

8. Újév küszöbén ne aggodal
maskodjatok itthoni szeretteite
kért. Isten után nékiink is gondunk 
lesz rájuk.

9. Újév napján szeretnénk újjá
születni egy megérdemelt boldo
gabb újesztendőre.

10. Újév napján Ti is szülesse
tek Isten kegyelméből új életre, új 
reménységre.

Magyar katonák, magyar hon
védek, Isten veletek!

Dr. Győrffy Béla 
felpécl lelkész.

JÉZUS LÁBAINÁL
„Kelj fel és világosodjál, 

mert eljött a te világosságod!“
Január 2. — Ti v a g y t o k  a vi l ág 

v i l á g o s s á g a .  Máté 5, 14—16. Nem 
azt mondja: „kell lennetek!“, hanem ezt, 
hogy „vagytok“. Nem magunktól va
gyunk világosság, hanem Általa. A mi 
szerepünk a transzparensé. Ezért nem 
tulajdoníthatjuk el a dicsőséget Tőle. 
Csak ne legyünk piszkos üveghez ha
sonlóan a fény letompítói és a vékához 
hasonlóan az eltakarói!

Január 3. — „ Mi n t  a vi lágosság-  
f iai  úgy  j á r j a t o k ! “ Ef. 5, 6—14. 
Voltunk a Krisztus nélkül sötétség, let
tünk Általa világosság. Az előző állapot 
meddő önemésztődés volt „a sötétség- 
cselekedeteiben“, csak a világosságban 
áldás az élet: vannak annak „gyümöl
csei“. Tudatossá kell tennünk magunk
ban azt, hogy kik vagyunk! Nyíltan sza
kítanunk kell mindennel, ami sötétség!

Január 4. — „ S e r k e n j  fel ,  aki  
a l ú s z o l ! “ Róm. 13, 11—14. Az „időt 
tudni“ taníts meg erre minket óh Urunk! 
„Foly az idő a sírhoz, Minden óra köze
lebb ejt.“ Mit hoz az idő vége a szá
munkra: Krisztust-e, vagy kárhozatot? 
Jaj ha az álom nem engedi, hogy le
vessük a sötétség cselekedeteit és felöl- 
tözzük a világosság fegyvereit!

Január 5. — „A n a p p a l  f i a i “ I. 
Thess. 5, 4—11. Az éjszakával a sötét
ség, az alvás, a mértéktelenség társul, a 
nappallal az ébrenlét, a józanság, a fel- 
öltözöttség, a készenlét. Isten nem az 
éjszaka: az ő haragja számára rendelt 
bennünket; hanem a nappal számára, 
hogy üdvösséget szerezzünk Krisztus
ban! „Krisztus, ki vagy Nap és világ, 
minket sötétségben ne hagyj!...“

Január 6. — „Kel j  fel  és v i l á g o 
s o d j á l ! "  És. 60, 1—6. „Eljött a te vi
lágosságod“ — a karácsonyból fakad a 
missziói kötelezés. Nem állhatsz tétle
nül, nem lehetsz mozdulatlan; hisz sötét
ség borítja a földet és éjszaka a népe
ket! A szűkkeblű, önző hitélet sorvad, 
viszont gyarapszik, gazdagszik az, aki 
sokakat átfog szolgálatával és felelőssé
gével. Azt persze sohse szabad feledned, 
hogy az Ür kegyelme veled az, ha Ö 
eszközéül felhasznál. Az Úr dicsősége 
támad fel rajtad s azt is kell, hogy szol
gáljad, nem a magadét!

Január 7. — A v i l á g o s s á g b a n -  
j á r á s  és az At yáva l  való k ö z ö s 
ség.  I. Ján. 1, 3—10. Istennel közössé
ged csak világosságban lehet. A bűn 
életeleme a sötétség. AEnt bizonyos 
gombafélék, a bűn is sötétségben tenyé
szik és terjed. Hazugsággal, képmuta
tással leplezi magát a világ előtt a bű
nös. S azt hiszi, tehet így Isten előtt is. 
A magad-mentése öncsalássá lehet s 
nem várt csalódás lesz majd a vége. 
Állítsd magadat a világosság fényébe, 
adj igazat Istennek az ő ítéletében, ez 
az első lépés a szabadulás felé!

Január 8. — A v i l á g o s s á  g b a n -  
j á r á s  és e g y m á s s a l  való k ö z ö s s é 
g ü n k .  I. Ján. 2, 5—14. A felebarátod
hoz való viszony szempontjából is a vi
lágosságba kell állítanod életedet! A 
gyűlölet, a bosszú, az irigység, az indu
lat a sötétség hatalma feletted. Milyen 
vakká tud ez tenni. Aki sötétségben jár, 
nem tudja, mibe esik s hol végződik 
útja. Szakíts vele, járj a világosságban!

Szabó Lajos.

T ü re lm e i KérU nKI
Irtuk már, hogy a Harangszó- 

Naptár szállítása folyik. 16.000 
példány már szétment. Sajnos nem 
rajtunk múlik, hogy minden gyü
lekezet még nem kaphatta meg a 
naptár-szállítmányt. Amikor a leg
egyszerűbb fűződrót és enyv sok
szor napokig hiányzik, — nem le
het a szállítás olyan ütemes, mint 
szeretnénk. — Türelmet kérünk!

1944. január 2.
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HETI  SZEMLE.
Keleten a karácsonyi ünnepek 

alatt sem csökkentek a harcok. 
Kiev környékén karácsony este 12 
szovjet rohamot vertek vissza a 
németek. Slobintól északkeletre és 
Vitebszk térségében heteken át 
tombolnak a harcok.

A múlt hetekben erős volt az 
a n g o l - a m e r i k a i  l é g i t á m a d á s  
is. Német városokon kívül a fran
cia tengerparti támaszpontokat is 
hevesen támadták. Berlin ellen a 
szenteste napjának hajnali óráiban 
intéztek heves támadást a brit re
pülők. A támadások a német fő
város kislakástelepeit és munkás- 
negyedeit érték. Göbbels birodalmi 
miniszter a szentestén rádiószóza
tot intézett a német néphez.

A dé lo l asz  h a d s z í n t é r  keleti 
szárnyán a brit előnyomulási kí
sérletek sikertelenek voltak. Ná
polyban tífuszjárvány pusztít. Az 
angolszász katonáknak tilos a vá
rosba menni.

A B a l k án o n  partizánharcok 
dúlnak. Tito tábornagyot az angol 
hírszolgálat közlése szerint a szö
vetségesek katonai parancsnoki 
rangra émelték. A Tito-ügy mu
tatja, hogy a szovjet nyomást gya
korolt az angol külpolitikára.

A s z o v j e t  Lengyelországgal 
szemben is érvényesíteni akarja 
követeléseit. Állítólag Sztálin Len
gyelországtól Lemberg városával 
együtt az ukrán területeket köve
teli.

Bo l í v i ában  katonai forrada
lom tört ki, amely néhány órai 
harc után győzött. A régi kor
mányt letartóztatták. Helyette új 
kormány alakult.

í1 Harangszó 
fejléc-pólyázaíá.

Közöljük olvasóinkkal, hogy la
punk nov. 28,-i számában meghir- 
hirdetett fejléc-pályázatára 16 pá
lyamunka érkezett be. Valamennyi 
komoly pályázat. Közülük a bíráló- 
bizottság Závory Zoltán festőmű
vész, pápai tanárnak a pályázatát 
fogadta el, mely lapunkon látható. 
A művész szerint a rajz alapgon
dolata: A vigyázó és riasztó ha
rang. Mindig éber és mindig előre
figyel. Ugyancsak ő készíti rovat
fejléceinket is, melyek közül ket
tőt már a mai számunkban hozunk.

Valamennyi pályázónak komoly 
munkájáért e helyen is köszönetét 
mondunk.

Apró történetek.
A  U l r ó l y  p » c s é / / e .

Egy szegény kisiparos halálos ágyán 
feküdt. Sokat szenvedett életében. Sok 
gúnyt és keresztet kellett hordoznia 
azért, mert Krisztus hive volt. Szerette 
volna, ha Isten valami nagyra használja 
fel az ő országában. Fájt neki, hogy 
csak keveset tehetett Krisztus ügyéért. 
Most, életére visszatekintve, így szólt 
az ágfa mellett ülő lelkészhez:

Akit Isten szerelme fillérnek vert ki, 
sohasem lehet pengő!

Nagyon igaz — felelt a lelkész — 
de látja, nem az a fontos, hanem az, 
hogy a filléren is rajta van a király pe
csétje!

AdaUozda.
Egy szegény asszony egyszer 27 pen

gőt adott missziói célra. Midőn emiatt 
ismerősei megfedték, hogy anyagi ere
jén felül adott, azt mondta:

Nem adtam sokat. Vak vagyok, olajra 
nincs szükségem. Hasonló sorsú társai
mat rpegkérdeztem, hogy mennyit adnak 
ki egy év alatt olajra s azt mondták, 
hogy 27 pengőt. Én tehát a 27 pengőt 
a. pogányoknak adtam világosságul.

Újév hete.
Az Isten az én erősségem, 

Őbenne bízom én. Paizsom ne
kem ő s üdvösségemnek szarva, 
erősségem és oltalmam.

II. Sám. 22, 3. v.

Bizodalmamat egyedül a látha
tatlan Is te n b e  vetem, ki az eget- 
földet teremtette s egyedül min- 
denekfelettvaló. Nem is esem két
ségbe az ördög valamennyi hadá
nak gonoszságán sem, mert az én 
Istenem mindezeknél feljebbvaló. 
Csodajelet sem kívánok tőle, hogy 
kísértsem őt. Egészen ráhagyom, 
hogy meddig akar késni és nem 
szabok eléje se célt, se időt, se 
eszközt, se módot, hanem mindezt 
ig a z i h i t te l  akaratára bízom. 
Isten tudja, hogy cselekedjék leg- 
javamra. S mert A tya  is, mindezt 
meg is teszi szíves örömest.

Luther.
Újév tűnt fel, új reménység 
Töltse bei a szíveket.
Távozz tőlünk messze kétség,
Nincs hatalmad már neked.
Isten, óh mi Istenünk,
Szent Fiad, s Te vagy velünk,
Túl a síron lesz jövendőnk,
Örökös, szép újesztendönk.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
Olvasóinknak és munkatársaink

nak Istentől megáldott, boldog új
esztendőt kívánunk.
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január hó l-én, Újév napján a bécsi kapu
téri templomból. Igét hirdet Wolf Lajos 
kelenföldi lelkész, tb. esperes. Énekszá
mok a dunántúli énekeskönyvből 164 
és 162. Énekel a budai evangélikus ének
kar, Holéczy Ákos vezénylete alatt. Elő
adásra kerül Klein: „Mindeddig megse
gített az Úr“. Orgonái Várkonyi Endre.

Lapunk mai számához befizetési la
pot mellékelünk. Kérjük előfizetőinket 
az előfizetés megújítására, valamint a 
hátralékok szíves beküldésére.

Vitézzéavatás. Molnár Sándor keme- 
nesmihályfai gyülekezet presbiterének 
fiát, if j. Molnár Sándor zászlóst az 
orosz fronton teljesített katonai érde
meiért november 27-én Sopronban vi
tézzé avatták.

Túróczy püspök és Bencs Zoltán elő
adása a budapesti Evangélikus Napon.
Az Országos Luther Szövetség Buda
pesten, a fasori lelkészi körben decem
ber 18—19-én Evangélikus Napot rende
zett. A megnyitó estén dr. Bencs Zoltán, 
az Országos Luther Szövetség elnöke, 
a társadalom egybefogásának problémá
jával foglalkozott, rámutatott arra, hogy 
ezt az összefogó erőt a társadalom nem 
tudja kitermelni, az állam is sikertele
nül próbálkozik vele, egyedül az egy
ház tudja hozni azt az egyetlen össze
fogó szót, amely a széthúzó emberiséget 
összetarthatja és ez a szeretet. Az egy
házban csak a szeretet kegyenlítő érzé
sével szabad munkálkodni. A Luther 
Szövetség a felelős szeretet r irányában 
akarja felébreszteni az evangélikus ön
tudatot s ebben a munkában való rész
vételre hívott fel mindenkit. Túróczy 
püspök „Szeretnék szenvedni“ címmel 
tartott előadást s ezt a kérdést vizsgálta

az ifjú, a vallásos ember s a szülő sze
retet szempontjából. Érdekesen fejte
gette, hogy a szolidaritásnak is van 
szenvedésvágya, hogy vállalni kell a 
sorsközösséget és ez minden élő embert 
korának és kora közösségeinek életében 
való részvételre kötelez. Megragadó 
példákkal illusztrálta nagyhatású elő
adását. Iványi József hegedűművész és 
Madi-Szabó Gábor színművész számai 
után Kemény Lajos esperes mondott 
zárószavakat. A másnap délelőtti isten
tiszteleten is Túróczy püspök hirdette a 
felnőtteknek az igét.

Tíz év az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség élén. Tasnádi-Nagy Andrást, 
az. Országos Bethlen Gábor Szövetség 
elnökét választmányi ülés keretében me
legen ünnepelték a Szövetség elnöki 
tisztében eltöltött ÍO éves jubileuma al
kalmából. Vitéz Tors Tibor társelnök 
nyitotta meg az ünnepélyes ülést. Pesthy 
Pál, ,a Szövetség díszelnöke meleg sza
vakkal köszöntötte a ünnepeltet. Tas- 
nádi elnök köszönő szavaiban kifejtette, 
hogy a Bethlen Gábor Szövetség hű ma
radt eredeti hivatásához, ápolta a pro
testáns összetartást és soha nem bon
totta meg, hanem mindig szolgálta a 
felekezeti békességet. A választmány el
határozta, hogy a felépítendő Bethlen- 
házban létesülő diákotthont Tasnádi- 
Nagy Andrásról fogja elnevezni.

A győri Diakonissza Anyaház kápol
nájának felavatása. A győri Diakonissza 
Anyaháznak még a múlt nyáron épített 
hatalmas új épületében egy kis kápolna 
épült a diakonisszák részére. Ezt a ká
polnát most a szenteste délutánján 
avatta fel D. Kapi Béla püspök. Az ava
tás után volt szép műsorral a Szeretet- 
ház karácsonyfa-ünnepélye.

A Nőegyletek munkájának áldásáról 
tartott előadást azon a vallásos esten, 
melyet a váci Luther Szövetség rende
zett, Zselló Elemér Luther-Szövetségi 
igazgató. Ugyanitt Medvegy Mátyás 
galgagyörki lelkész a keresztyén öröm
ről tartott bibliamagyarázatot. Dr. Kul- 
tsárné, Sommer Etelka vallásos tárgyú 
költeményeket adott elő.

Gyülekezeti nap volt Sződligeíen, 
melynek keretében Bándi István csen
gődi lc-lkész bibliamagyarázatot, Som
mer Gyula váci lelkész pedig előadást 
tartott. —■ A kis fiókegyházközség, mely 
a mostani nehéz viszonyok miatt nem 
tudja templomának építését befejezni, 
kéri azokat az egyházakat, ahonnan 
gyüjtőívei még nem jutottak vissza, 
hogy azt, akármilyen csekély adomány
nyal sürgősen küldjék el.

Evangélikus Nap Mezőberényben. A 
mezőberényi I. kerületi evangélikus egy
ház Evangélikus Napot rendezett ádvent 
harmadik vasárnapján. A délelőtti isten
tiszteleten — kiemelve az evangélizáció 
fontosságát — Bárdy Ernő főesperes- 
lelkész és Miklóssy Endre vallástanító 
szolgált Isten igéjével a nagyszámban 
megjelent híveknek. A két istentisztelet 
végeztével Oravecz Mátyás medgyes- 
egyházai levente, KIÉ tag mélyenszántó 
előadást tartott a levente és középisko
lás ifjúságnak, délután pedig az asszo
nyoknak és leányoknak a megtérés 
szükségességét hirdette Luk. ÍO, 34—42. 
alapján. Ugyanabban az időben CseL 2, 
42—47. alapján a presbitereket De- 
dinszky Gyula békéscsabai lelkész in
tette kötelességük hű teljesítésére. Az 
esti istentiszteleten ugyancsak Dedinszky 
Gyula hirdette az igét Jel. 3, 20 alapján. 
Végül Bérdy Ernő német nyelven hir
dette az igét.

Nőegyleti munka a mezőlak-békási 
gyülekezetben. A mezőlak-békási Nő- 
egyletek most tartották meg évi köz
gyűlésüket. Ezen elhatározták, hogy az 
egyházközség számára 50 darab kerti 
széket vásárolnak. A szükséges össze
get úgy ajánlják fel. Ugyanekkor volt 
a tisztújítás is. Mezőlakon Kiss György- 
né, aki férjével együtt a gyülekezet lel
kes munkása, teherhordozója, több éven

át vezette az „eredményesen működő nő
egyletet. Elnöknői tisztéről most azzal 
köszönt le, hogy a gyülekezet ifjú pap- 
néja és tanítónéja vegye át a nőegylet 
irányítását. Köszönettel emlékezett meg 
az eltávozott Józsa Lajosnérólf aki a 
pénztárosi teendőket látta el. Békási 
nőegyleti elnökségről leköszönt Né
meth Károlyné, pénztárosi tisztségről 
Tüske Istvánné. Új elnöknőnek megvá
lasztották Kovács Sándornét, pénztáros
nak pedig özv. Szóka Gyulánét. Ádvent- 
ben két vallásos estet tartott a gyüle: 
kezet,- amelyen a soproni teológusok 
csoportja (missziós) és a pápai lelkész 
szolgált.

Evangélikus Nap Nagykárolyban. Dec. 
5-én Evangélikus Nap volt, amelyen dr. 
Vácz Elemér és Kemény Péter buda
pesti vallástanár szolgáltak. Dec. 12-én 
műsoros szeretetvendégség volt, amikor 
Gönczy Sándor helybeli ref. lelkipásztor, 
tb. esperes tartott gazdag műsor kere
tében előadást a keresztyén egységről. 
Dec. 19-én műsoros karácsonyfaünne- 
pély volt a templomban, amikor a gyü
lekezet szegényeit ajándékozták meg.

Vallásos est Iharosberényben. Iharos- 
berényben ádvent negyedik vasárnapján 
a Leányegyesület vallásos estet tartott, 
amelyen a lelkész igemagyarázatán kí
vül közreműködtek Pál Rozália, Tóth 
Mária és Zex Teréz. A Leányegyesület 
énekkara énekelt. Az offertórium ered
ménye 62 pengő volt, amely összeget 
egy hadiárva segélyezésére fordítja az 
egyesület.

Uraiujfalu ádvent negyedik vasár
napján tartotta ádventi vallásos estéjét. 
Előadást Ferenczy Vilmos s. lelkész tar
tott: „Mit várunk az ádventtől“ címen. 
Szavaltak: Németh Ferenc, Böröndy
Emma és Nagy Zoltán. A . gyermekkar 
Rózsa Lajos igazgató-kántor vezetésé
vel két ádventi énekkel szerepelt. Kezdő 
és befejező imádságot a helyi lelkész 
mondott.

Mesteriben az evangélikus iskolás
gyermekek karácsony estéjén s. Hajas 
Gyula evangélikus tanító vezetésével 
gazdag műsorú karácsonyesti ünnepsé
get rendeztek az ev. iskolában, a gyü
lekezet teljes részvételével. Az ünnepség 
résztvevői 224 pengőt adtak össze az 
iskola felszerelésének kiegészítése cél
jára.

CSALÁDI HÍREK
Bölcső. Deák Ödön nagybányai lel

készt és feleségét december 14-én Iste« 
egészséges fiú gyermekkel áldotta meg, 
ki a keresztségben László nevet fogja 
kapni.

Oltár. Nemes Szende Ernő evangé
likus tábori lelkész és Klenner Lenke 
december 28-án tartották esküvőjüket a 
soltvadkerti evangélikus templomban. — 
Bakó Béla s. jegyző és Kovács Erzsébet 
december 29-én tartották esküvőjüket 
a tárnokréti evangélikus templomban.— 
Biczó Ferenc kaposvári segédlelkész és 
Tóth Borbála esküvője december 28-án 
volt a bábolnapusztai templomban. (Min
den külön értesítés helyett.)

Eljegyzés. Hajas Dezső máv. tiszt, 
Hajas Gyula farádi igazgató-tanító és 
Horváth Teréz fia karácsonykor tartotta 
eljegyzését Ihász Elluskával, Ihász László 
kisbaboti lelkész és Stelczer Paula leá-v 
nyával. (Minden külön értesítés helyett.) 
— Vitéz Horváth Sándor m. kir. főhad
nagy, a Magyar Tiszti Arany vitézség) 
érem stb. tulajdonosa és Kiss Iluska, 
Nemeskér, december 26-án tartották el
jegyzésüket.

Koporsó. Özv. Nitsinger Fülöpné 
szül. Reichert Mária, november 28-án 
Budapesten 85 éves korában az Úrban 
csendesen elaludt. Budapesten történt 
megáldás után Sopronban az evangéli
kus temetőben temették el porrészeit. — 
özv. Róth Sándorné, szül. Seybold Irma 
december 19-én életének 77. évében Kő
szegen elhunyt. — Feltámadunk!
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A Harangszónak új előfizetőket
szereztek:

Nagy Mária tanítónő Bököd 3, Ihász 
László lelkész Kisbabot 5, Harmati Béla 
lelkész ösagárd 2, Piri Károly lelkész 
Szend 2, Szepesi István lelkész Sikátor 1 
ú j  előfizetőt szerzett.

Szívességüket hálásan köszönjük; to
vábbra is, másoktól is ugyanezt kérjük.

Gyermekeink nevelé
sében nagy segítség a 
megfelelő gyermeklap.
í.1 „Kis Harangsszó'*
című evangélikus gyermeklapunk 
az 1944. évben már mint önálló 
lap kopogtat be kedves előfizető
inkhez. Segítséget szeretne nyúj
tani minden evangélikus gyermek 
lelki nevelésében, hitre ébresztésé
ben és megerősítésében.

Akinek gyermeke, keresztgyer
meke, unokája van, rendelje meg 
a „Kis Harangszót" lehetőleg a 
gyermek nevére és címére. A kis 
gyermeknek sokkal többet jelent 
az a lap, amelyik a saját címére 
jár. Nagyobb szeretettel és érdek
lődéssel olvassa.

A megrendelés egyszerű postai 
levelezőlapon eszközölhető. Az elő
fizetési díjat az első számba mel
lékelendő csekken adjuk fel csakis 
a „Kis Harangszó" külön csekk
számláján, Győr, II., Petőfi-tér 2.

K Ü L Ö N F É L É K
Szövetkezeti Népfőiskola. A Hangya 

szövetkezet elhatározta, hogy Tatán fel
építi az ország első szövetkezeti Nép
főiskoláját, mely már januárban meg is 
nyílik.

Az utcagyerekek megmentésére, akik
nek sem szüleik, sem rokonaik nincse
nek, „Fiúk-falvá"-t alapítottak Debre
cenben. A Fiúk-falvát a KIÉ vezeti s 
eddig 16 fiút helyeztek el benne.

Tilos a tánc az egész országban. A 
belügyminiszter rendeletet adott ki, 
melyben mindennemű táncmulatság, 
vagy táncestély engedélyezését megtil
totta s a tilalmat a farsang idejére is 
kiterjesztette.

Lehet levelet küldeni a hadifoglyok
nak. A postavezérigazgatóság utasította 
á postahivatalokat, hogy ellenséges or
szágokban levő magyar hadifoglyoknak, 
vagy bármely más államban lévő fogoly
tudósító irodáknak feladott leveleket 
továbbítás végett vegyék fel.

A búzakötvényeket bocsátott ki az 
állam. A kötvények jegyzése folyamat
ban van. Névértékűk 200, 400, 1000 és 
4000 P.

A leventék is résztvesznek a honvéd
ség ünnepein. A honvédelmi miniszter 
körrendeletben intézkedett, hogy a hon
véd csapatok által rendezett ünnepsége
ken és tiszteletadásokon a honvédséggel 
együtt a leventeifjúság is minél gyak
rabban megjelenjék.

Melyik állat bírja tovább a koplalást? 
A legújabb állattani kísérletek szerint 
a melegvérű állatok közül a bernáthegyi 
kutya bírja ki legtovább a koplalást és 
65 napot is kibír élelem nélkül. A ló 20, 
a nyúl 12, míg az egér csak 2 napot 
tud táplálkozás nélkül elviselni. A mada
rak 24 órán belül, ha nem jutnak éle
lemhez, elpusztulnak.

Útmutató a leánymunkaprogrammhoz
című könyv megjelent. Megrendelhető 
Malaga Elza diakonissza nővérnél, Fa- 
rád, Leánynépfőiskola címen. Ára 4.50 
P, amit mellékelt csekklapon lehet be
küldeni.

Leánytélitábor lesz január 10—16-ig 
Bezin (Győr m.). Jelentkezni lehet Ma
laga Elza diakonissza nővérnél. Jelent
kezési díj 2 P, részvételi díj napi 2 P.

MAGYAR GAZDA
M e z ő g a z d a s á g i  c s e lé d ü g y e k .

Mezőgazdasági életünknek igen fon
tos része a cselédkérdés. Mivel a csupán 
hónapokra szegődő gazdasági alkalma
zottak sok nyugtalanságnak lehetnek az 
előidézői, úgy a gazda, mint a cseléd 
szempontjából is kívánatos az éves gaz
dasági cselédek fogadása, — ha ez le
hetséges. A szóbeli megállapodások sok 
nézeteltérésre adhatnak alkalmat úgy 
egyik, mint a másik fél részéről, tehát 
célszerűnek és szükségesnek látszik a 
megállapodásoknak írásbafoglalása, vagy
is írásbeli szerződés megkötése, mert 
az élet hullámzásai között felbukkanó 
felindulásokkor mégis inkább megfon
tolásra késztet, mintha nem volna ilyen. 
A kölcsönös elkötelezések így bizonyít
hatók s a munkát sokkal biztosabb ala
pokra helyezik.

Kisgazdáink azonban nehezen nyúl
nak a tollhoz s nem is mindenki ismeri 
a szerződésírás módját, kellékeit, tehát 
segítségükre kívánunk lenni s bemuta
tunk egy ilyen írott szerződést, melybe 
azután mindenki tetszése szerint bele
veszi a fogadáskori megállapodásokat. 
Ami benne nem tetszik, azt meg ki
hagyja. Ez inkább csak olyan vázlat, 
ami tetszés szerint alakítható. Ügyvéd
hez menni ilyen aprósággal nem érde
mes, — noha nem lényegtelenség. A 
jegyző urak meg szintén nem nagyon 
érnek rá gazdáinkkal cselédkérdésekről 
órákhosszat tárgyalgatni s ha közben 
egyik vagy másik fél a szerződés fel
bontására gondol, még sok esetben okoz
nák is, hogy ez meg az kimaradt a szer
ződésből. írja meg mindenki maga, 
azután nem okozhat senkit előre nem 
láthatott dolgokért. Ez a minta, kisebb 
nagyobb módosítással csaknem 20 évig 
volt egy gazdaságban alkalmazásban és 
sok apró felháborodás közepette meg
fontolásra késztette a gazdát is, cselé
det is. E szerződés bélyegköteles, a bé
lyeg a szerződés szövegének első sorai
val írandó át.

Mezőgazdasági cselédszerződés.
Mely egyrészről Kebles János homoki 

lakos kisbirtokos munkaadó, márészről
Kiss Ferenc gazdasági cse léd ..............-i
lakos között alulírt napon és helyen a 
következő feltételek mellett köttetett:

1. Fenti Keble9 János kisbirtokos, ho
moki (Vas m.) lakos felveszi mindenes 
külső (belső) gazdasági cselédnek 1944. 
évi január hó 1-től 1944. év dec. 31-ig 
Kis Ferenc...........-i lakos gazdasági cse
lédet évi 1500.— P azaz Egyezerötszáz 
pengő készpénzbérért 9 hozzá természet
beni élelmezésért, mosásért és egy pár 
munkásbakancsért, melyek a következő 
havi utólagos részletekben lesznek a be
szegődő cselédnek kifizetve: Január, feb
ruár, március hónapokban havi 80—80 
P, április—júniusban havi 100—100 P 
azaz Egyszáz pengő, július—szeptember 
hónapokban havi 150.— P, október—de
cemberben pedig havi 170.—- P-t azaz 
Egyszázhetven pengőt. A bakancs a má
sodik félév első napján lesz természet
ben kifizetendő.

2. Kiss F erenc...........-i lakos gazda
sági cseléd a fenti kisbirtokos gazdá
hoz beszegődik, az 1. pontban megha
tározott bérért és az ugyancsak ott meg
határozott időre azzal a kikötéssel azon
ban, hogyha az év folyamán megnő
sülne, akkor az esküvője után szoba- 
konyhás cselédlakást bocsát a munkaadó 
rendelkezésére, továbbá feleségét is élel
mezi, ha ő minden délelőtt a konyhai 
munkában segédkezik a háziasszonynak.

3. Kötelessége az összes külső és belső 
gazdasági munkák lelkiismeretes végzése 
a gazda utasítása szerint. Köteles kapá
lásban, kaszálásban, sőt ha szükség lenne 
rá, az aratásban is résztvenni, sertés
etetésben, favágásban és mindennemű 
házi munkában is segédkezni. Ha még 
nem tudna, kötelessége a fejést is meg

tanulni, kertben dolgozni s esetleg köl- 
csönmunkára i9 elmenni. Kötelessége az 
állatokkal emberségesen bánni, magát 
józanul viselni, mert egyszeri lerészege- 
dése vagy engedetlensége esetén azonnal 
elbocsátható, még pedig minden felmon
dás nélkül. Ez esetben az első pontban 
részletezett havi fizetésre van igénye 
az eltávozás illetve az elbocsátás nap
jáig. Kötelessége minden rendelkezést 
szó nélkül végrehajtani, naponként a ki
jelölt időben felkelni és az esti etetés 
befejezéséig szorgalmasan dolgozni.

A gazdaságból hétköznapokon a mun
kája mellől csak engedelemmel távoz- 
hatik el, még hivatalos felszólításra is. 
Idegeneket magához nem ereszt, rokonai, 
ismerősei is csak vasárnap, vagy ünnep
napokon látogathatják meg. Szülei, ro
konai látogatására negyedévenként egy
szer távozhatik el, még pedig a gazda 
által kijelölt napokon. Az állatok ete
tését, takarmányhordást vasár- és ün
nepnapokon is köteles elvégezni. Tisz
taságra, rendre mindig nagy gondot for
dítson. Gondatlanságból, hűtlenségből 
eredő károkért felelős, azok értéke fi
zetéséből minden további megkérdezése 
nélkül levonható. Az általa használt gaz
dasági eszközökért i9 felelős, eltávozása
kor azokat használható állapotban köte
les visszaadni.

4. Amennyiben fent nevezett cseléd 
a munkáját nem teljesítené kifogástala
nul, megfelelő szorgalommal, munkaadó 
ezen szerződést azonnal felbonthatja, az 
eltávozás napjáig esedékes fizetés meg
térítésével, amint az az első pontban 
meg van állapítva.

5. Amennyiben a vasárnapi és ünnepi 
munkaszünetek hatóságilag fel lennének 
függesztve, köteles a gazdasági cseléd 
vasár- é s  ünnepnapokon Í9 az elmarad
hatatlan munkákat elvégezni, mint ami
lyen pl. a gabonahordás, gyűjtés, csép- 
lés, vasúti kocsikból való kirakás, be
rakás stb. Ezekért azonban a gazda kö
teles a fizetésén kívül valami komoly 
kárpótlást nyújtani.

6. Halálozás vagy elemi csapások ese
tén, ha azok olyan mérvűek, hogy a 
szerződő feleket romlásba dönthetnék, 
a szerződés felbontható. Amennyiben bé
késen megegyezni nem tudnának, alá
vetik magukat a községi elöljáróság dön
tésének.

Mely szerződés két egyenlő példány
ban lett kiállítva, s szerződő felek előtt 
felolvastatott, megmagyaráztatott és jól 
megértve, kötelezőnek elismerve saját
kezűig  aláíratott.

Kelt Homok, 1943 dec. 20-án

Előttünk: 
Tóth József 

Halász István 
tanuk.

Kebles János 
munkaadó kisgazda, 

Kiss Ferenc 
gazdasági cseléd.

Orbán Károly.

HARANGSZÓ PERSELYE
Özv. Gyurácz itvánné Rábamolnári, 

Mészáros Gyula Tapolca, özv. Petter Vik- 
torné Nagygyimót, Szabó Károly Ka- 
rakószörcsök, Galambos János Sopron, 
Mike Géza Celldömölk, özv. Lénárt Sán- 
dorné Putnok, Reisz György Siómaros, 
Pécsi Etelka Edelény, Lutár János Liszó, 
Komjáthy János Győr 20—20 fillér. — 
Polgár József Körmend, özv. Hagermann 
Mártonná Rákoskeresztúr 10—10 fillér.
— özv. Major Edéné Szigetvár, Dr. Tas- 
nády Lajosné Budapest V., 30—30 fillér.
— Galambos József Csillaghegy, Simán 
Bözsi Aranyód, Bognár Mihály Répcelak, 
Danczkay Dezsőné Budapest, Osztro- 
linzky János Pestújhely, özv. Révay Bé- 
láné Rákosliget, Lumnitzer Aurél Nagy- 
káta, Temlin Jáno9 Pálmafa, Kánai Ka
talin Sopron, Hullmann Sándor Rácal
más, Horváth Gyuláné Kassa, Gosztola 
József Győr, Finta Imre Ógyalla, Kollár 
Mária Jobbágyi 40—40 fillér.

Ú J  K Ö N Y V E K
Gyóni Géza Ismeretlen Versei. A

MEFHOSz (Budapest, VIII., Hőgyes E.-u. 
13.) kiadásában megjelentek Gyóni 
(Achim) Gézának, a gyóni evang. pap
iak szülöttjének „Ismeretlen Versei“,. 
Gyóni (Szolár) Ferenc dr., budapesti 
evang. gimn. tanár sajtó alá rendezésé
ben. A közönség Gyóni Gézának eddig 
csak szomorú arcát látta; ebben az új 
kötetében •— időszerű versei révén — 
a víg arcát is láthatja. Ebből a könyvé
ből most már olvasóink általában is kö
zelebbről ismerhetik meg szívünkhöz 
nőtt evang. nagyságunk hányatott éle
tét; az egyes korszakok és vércsopor
tok elé írt összekötő szövegek ezt csak 
még jobban elősegítik.

Harminc év körüli, teljesen megbíz
ható, ügyes, szorgalmas, tisztességes, 
varrni, vasalni tudó szobaleányt keresek. 
Lehet hajadon, vagy asszony. Ajánlatot 
fizetés megjelöléssel szerkesztőség vá
laszbélyeg ellenében továbbít. I-1- 1

Idős házaspár pusztára keres 15—16- 
éves árvaleányt. Cím a kiadóban 1—/

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény.  

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasitási, tanulmányi, neveltetési se
gélye révén gondoskodhatunk gyermekeinkről 

Az egyesület ú tján  lé tre jö tt élet-, nyug
d íj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biztosításainkat előnyös díjté te lekkel köthetjük 
meg s az Egyházkerületnek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a- 24.500 
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P 

temetkezési segély fize tte te tt ki
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja, Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8/10. (Evangélikus bérház), telefon: 
3-863-32. valamint a kerületi fiókok*. Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely, Újvidék, Ungvár. 
Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoztat 
férfi é t női tagazarzőkat

Lukácsy Imre ny. ref. lelkipásztornak 
jól ismert és kedvelt angolból átdolgo
zott könyvei közül kaphatók még: Szt. 
Máté ev. magy. fűzve 6 P, Szt. Márk ev. 
magy fűzve 6 P, Szt. János I. rész fűzve 
3 P, Mózes I. könyve magy. fűzve 6 P, 
Szt. Pál ap. élete fűzve 3 P. Kaphatók 
szerzőnél Dunavecsén és a Sylvester 
nyomdában Budapesten.

ŐSZI CIPŐUJDONSÁGOK 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban. 

V id ék re  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN  
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS-U. 9.

2 13

Zongorák, harmóniumok eladása, vé
tek Mendölné hittestvérünk hangszer- 
* rmében, Budapes* VIU Bezerédi-utc"1 
10. szám. Telefon 140—325. 9—lí

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 6-13

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

meg és nem küldünk vissza.
E lő fize tés i á ra : 

negy ed év re  2 P  50 fil lé r , 
fé lév re  4 P 80 f illé r , 

egy év re  9 P  60 fil lé r .
C sopo rto s  k ü ld é sse l 10% kedvezm ény ,

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr_ 
(Harangszó nyomdája.)



Türelem.
„A háborúságban tűrök . . .  

legyetek.“ Róm. 12, 12b.

„Háborúság — háború“, — 
bizonyos, hogy ez a két szó nem 
azonos jelentésű, de azért a fönti 
ige joggal alkalmazható a mi 
időnkre is, ijyen formán: „A há
borúban és háborús időkben  
tűrök l e gy et ek !“ Mert a hábo
rús időkben is a türelem, a bajok
nak eltűrése a legfontosabb.

Nem úgy áll tehát a dolog, hogy 
s  -toéltoréii&z ^sg-sz4&?-é*-
ges: pénz, pénz és harmadszor is 
pénz. Sokkal inkább szükséges a 
háború győzelmes befejezéséhez 
is a türelem, türelem és harmad
szor is a türelem.

Olvastam valahol ezt a mondást: 
„ . . . M i  bi zonyos  a g y őze l em
ről, ha nem a türe lem!?“ Éhez 
hozzá fűzhetjük, hogy a Krisztus 
követéséhez elengedhetetlenül szük
séges a türelem gyakorlása, hogy 
a Krisztusban bízókat csodálatos 
türelemre képesíti a Benne való hit.

A türelmetlen, ideges viselkedés 
ártalmára van mindenkinek, vi
szont a türelem áldás mindenki 
számára.

A mi időnket — sajnos — min
den inkább jellemzi, csak nem ez 
a türelem. Nemcsak attól irtózik 
a mai átlagember, ami nagy pró
batételt jelent hite és türelme szá
mára, de nem akarja eltűrni még 
azt sem, ami elemi kötelessége. 
Pedig ezt követeli nemcsak a köz
érdek, hanem az Isten is: „A há
borúságban tűrök l egyetek!“

A keresztyén türelem a Krisztus- 
hitből táplálkozik. Nem kényszerű 
beletörődés az valamibe, hanem 
gyermeki elfogadása Isten szent 
akaratának abban a meggyőződés
ben: „Mind jó, amit Isten té- 
szen...“

Ebből azonban következik, hogy 
nemcsak az egyeseknek, de magá
nak az Egyháznak is kell magát 
gyakorolnia ebben a türelemben. 
A . tűrő  Egyház“ bizonyságté
telére vár ma a világ.

Hirdesse azért az Egyház: „A 
háborúságban tűrök l e g y e 
tek!“ De tegye hozzá ezt is: „Azt 
tartom, hogy amiket  most  
szenvedünk,  nem hasonl í tha
tók ahoz a dicsőséghez,  mely 
nekünk megje l ente t ik .“ Róm. 
8, 18. Dr. Deák János.

4

A legnagyobb  n em zetn evelési vá lla lk ozás.
Valami megfelelő címet kellett 

keresnem a magyar leventeintéz
ményről Írandó soraimhoz. Sem
miesetre sem túlzás az, amit talál
tam, mert mindenkinek, aki tények 
birtokában következtetni tud, meg 
kell látnia a leventeintézménynek, 
a magyar történelemben soha elő 
nem forduló nemzetnevelési vállal
kozásának páratlan nagyságát.

A „levente“ szónak sok keserű 
-AwJáke~-éJ~.«p.é? a7okhap. akit 
összeomlás utáni időben elinduló 
leventemozgalomnak első kísérleti 
alanyai voltak. Az ifjúság nevelé
séhez mit sem értő, csak halvány 
katonai emlékkel rendelkező veze
tők kezében a levente túltett a ka
tonai újonc kiképzés sokat emle
getett keserű tapasztalatain is. Sok 
kellemetlen emléknek lett okozója 
a leventemozgalom hőskora. Cso
dálkozni azonban nem lehet ezen 
a tényen azért, mert minden az 
életben helyet kérő, nagy igénye
ket magában hordozó mozgalom
nak át kell menni gyermekbeteg
ségeken. Idő kell ahhoz, hogy meg
találja módszereit, szavait és esz
közeit. Ma már úgy beszélhetünk 
a leventeintézményről, mint amely 
megtalálta helyét a magyar élet
ben és határozott, céltudatos mun
kával igyekszik betölteni hivatá
sát.

A leventemozgalomnak új kora 
az 1939. évvel kezdődik. A törvény 
intézményt csinált belőle azáltal, 
hogy lerakta kereteit, meghatá
rozta célját, kijelölte útját. Ettől 
kezdve a magyar ifjúság egészé
nek törvényes irányítójává és ne
velőjévé lett.

Ez a négy év, ami már ebben 
az új formájában mögötte van, 
minden kételkedőt meggyőzhetett 
afelől, hogy tényleg a leventein
tézmény a legnagyobb nemzeti vál
lalkozás a magyar jövendő érde
kében. Üj embertípus kezd kiala
kulni általa, amely világosabban 
látja feladatait és nagyobb adott
ságokkal rendelkezik az*bk megol
dására. Mindenesetre még 20—30 
esztendőnek el kell múlnia, amíg 
e hatalmas és minden ifjúhoz el
érő intézmény munkájának ered
ménye az élet egész területén ér
vényesül majd.

Messze vezetne az intézmény 
részleges bemutatása. Néhánv íron-

Irta: Erős Sándor.

dolatot azonban mégis le kell rög
zítenünk, hogy minden evangélikus 
ember tudja azt, hogy nem idő
pazarlás az, ha ifjúságunk leventé
be megy, hanem tőkegyűjtés, 
amelynek kamatait nemcsak a csa- 
iád, hanem a nemzet, az egyház is 
elvezni fogja. A leventeintézmény 
célja, ahogy ezt az 1939. évi II. t.-c. 
ximondja: v a l l á s e r kö lc s i  a la
pon nyu g v ó  k a t on ás ,  h az a 
f i a s  n e v e lés. Ez a mondat az a 
fundamentum, ~amelyré~az'"inffz- " 
mény egész tevékenységét felépí
tette. De itt mutatkozik meg az a 
különbség is, ami a más külföldi 
ifjúsági mozgalmaktól elválasztja. 
Nem politikai és nem világnézeti 
alapon, hanem pozitív keresztyén 
alapon végzi munkáját. És ebben 
a vonatkozásban van minden biz
tosíték arra nézve, hogy a levente
intézmény minden politikai és vi
lágnézeti változást kibír s valóban 
olyan munkát végezhet, amelynek 
eredménye bensőségesebb és tartó- 
sabb családi életben, tettekben 
megmutatkozó, áldozatokat vállal
ni tudó hazafiságban, komolyabb 
és hűségesebb egyháztagságban 
mutatkozik meg. Istent, a vallást 
nem hagyja ki tehát munkájából 
a leventeintézmény. A vallás és az 
erkölcs erőinek minél akadályta
lanabb érvényesítésével igyekszik 
elérni feladatát. Ezt a tényt nem 
szabad lebecsülnünk. Tényleg meg
áll az a vélemény, hogy a magyar
ság boldogulása és boldogabb élete 
igen nagy százalékban attól függ, 
hogy mennyire tudja a leventein
tézmény vállalt feladatát teljesí
teni.

Annak igazolására, hogy a le
venteintézmény a keresztyén ala
pot nemcsak díszül használja, ha
nem egészen komolyan törekszik 
arra, hogy elvei tényleg érvénye
süljenek is, — álljon itt néhány 
tény.

Elrendeli az idézett törvény vég
rehajtási utasítása, hogy 1. a le
vente köteles vasár- és ünnepna
pokon vallásfelekezetének isten- 
tiszteletén résztvenni, 2. minden 
esztendőben húsvét előtt csendes 
óra tartását rendeli el. (Az elmúlt 
évben közel egymillió ifjú vett 
részt ezeken az alkalmakon.) 3. A 
leventeintézmény legfelsőbb veze
tőségében megszervezte a ,.Le!-

készi Alcsoport“-ot, amelynek 2 
római katolikus, 1 görög katoli
kus, 1 református és 1 evangélikus 
lelkész tagja van. Ennek a szerv
nek kötelessége gondoskodni a 
valláserkölcsi elvek érvényesítésé
ről az egész intézményben és az 
ellenőrzést e tekintetben gyakorol
ni. 4. Megszervezte az ú. n. polgári 
leventelelkészségeket azáltal, hogy 
a leventeparancsnokságok mellé a 
keresztyén egyházak hivatalos kép
viselőt kúi'anétteK a vaiia\'€rk\}Jcsí 
nevelés végrehajtása céljából. 5. 
Kiadta a „Leventeifjúság lelki gon
dozása“ és „Segédlet a leventeif
júság valláserkölcsi neveléséhez“ 
című kiadványokat, amelyek elvi és 
gyakorlati szempontból szolgálják 
a leventeintézmény keresztyén val
lásos és erkölcsi törekvéseit.

Természetes az ezek után, hogy 
az összes keresztyén egyházak, így 
a mi evangélikus egyházunk is* 
minden erkölcsi támogatást meg
adnak a leventeintézménynek, hogy 
minél teljesebben végezhesse szol
gálatát a magyarság érdekében.

Természes az, hogy az egész élet 
területén mutatkozó, új életformát 
jelentő eredménye még mindig 
bimbóban van. Hiszen munkája 
eredményének teljes kibontakozá
sához időre van szüksége. Az ilyen 
nagy igényekkel fellépő berendez
kedésnek sok ellenállást kell le
győznie a felnőtt társadalomban 
és az ifjúság oldaláról is. Annyit 
azonban el lehet ma már mondani, 
hogy a sokrétű, az ifjúság testi, 
szellemi és lelki fejlődését őszintéit 
szolgáló intézmény már meghódí
totta az ifjúságnak és felnőtt tár
sadalomnak legnagyobb részét 
Természetesen vannak még fogya
tékosságok. A jól elgondolt tervek 
megvalósulásának sok akadályá 
van. Egy ilyen nagy akadály a ve
zető-kérdés megoldásának a ter
mészetében rejlik. Sok idő kell ah
hoz, amíg a minden tekintetben 
megfelelő, feladatát fölényesen 
megoldani tudó vezetői kar állhat 
az intézmény rendelkezésére. De 
idő kérdése ez is.

Az elmondottak alapján méa 
nem is kell tárgyilagosnak lenni 
annak megállapításához, hogy a le
venteintézmény a lehetőségek tel
jességét hordozza magában nem
zetünk bnjnnni.it illetően. NekiinÜ

Laptala jdenos: Daaántáli Lather SsóvetaéJ. 
M efjcleaik aiiadea vasáram?.

Beolvadt lapok:
JftfJetek éahozzáas, Felvidéki Latker, Lelki Harmat.

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
F ő s z e r k e s z t ő :  SZABÓ J Ó Z S E F  

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  LUKACS ISTVÁN

Szerkesztftség és k iadóhivatal:
Gyór, II., Petőfi-tér 1.

Telefon: 17—91.

Pestatakarékpénztári csekkszámla: 30.526.
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pedig, akik (teljes szívvel és lélek
kel adottságaink alapján a magyar
ság jövőjét építjük, a legnagyobb 
reménységgel és bizalommal kell 
viseltetnünk az intézménnyel szem
ben. Ezen túl pedig minden erőnk
kel támogatnunk kell, hogy célját, 
a szebb és boldogabb magyar jö
vendő érdekében minél teljesebben 
valósíthassa meg. Hisszük, hogy ez 
a nagy vállalkozás a legnagyobb 
eredményeket hozza népünk hol
napja számára!

Ö rö m m el olm isiulf.
a „Harangszó“-ban Bácsi Sándor cikkét. 
Nagy szükség volt erre, minden sorát 
helyeseljük. Szerintem úgy lehetne gyö
keresen megoldani ezt a kérdést, hogy 
minden mozidarabot a legszigorúbb bí
rálatnak vetnének alá, s a meg nem fe
lelőt ne engedjék előadni. A bíráló bi
zottságban egyházi emberek is legye
nek, városiak és vidékiek iS.

Szerintem nagyon furcsa megengedni 
olyan darabok előadását, melyek meg
mételyezik a lelkeket, s aztán ostorozni 
a közönséget vagy ifjúságot, hogy miért 
nézi meg. Először is míg nem látta va
laki, a címe után nem tudja, milyen s 
ha már megnézte, késő.

A megjelenő mozibírálatnak meg kel
lene előzni az előadást.

Azt mondani sem kell, hogy a falu 
vezetőségének, a nép nevelőinek milyen 
segítségére van a mozi. Szép hazánk tá
jait, a különféle népviseletet, népszoká
sokat a népdalokkal együtt, népművé
szetet stb. mind a moziban láthatná és 
hallhatná az ifjúság.

Gondolok az irodalmi és zenei ször
nyűségekre is, mivel a népet szórakoz
tatják. Hála Istennek, a ponyvairodaimat 
igyekeznek kiszorítani az olcsó kiadású 
művek, így megvan a mód rá, hogy 
minél többen hozzájussanak a nemes ol
vasmányhoz. Nagyon helyes, hogy újab
ban ismertetik az újonnan megjelent 
S&HyVÉKtk' s ieifÜVTä'R' Tä“ á“’Tigyéfméf.' 
(Harangszó Naptár, Ev. Élet.)

Zenei téren is vannak bajok. Írja 
Bácsi Sándor, hogy az értéktelen mu
zsika „alaposan elintézte a falu magyar 
fülét“. Szomorú, de így van. Bartók és 
Kodály még talán idejében fogtak hozzá 
a veszendő kincsek megmentéséhez. 
Most még a? van hátra, hogy közkincs- 
csé legyenek újra ezek a szép népi dal
lamok, hogy az „elrontott fülek“ újból 
halljanak s figyeljenek és megszeressék 
őket. Sokkal jobban kellene terjeszteni 
ezeket, a nép is hozzájuthasson. Ádám 
Jenő is tanítja s több művészünk szíve
sen énekli őket a rádióban. De még ke
vés helyen énekli az ifjúság. Ott van 
még a népművészet, népi hímzések. Mi
lyen nehéz eredeti szép mintához jutni, 
ha valaki kézimunkázni akar. Sokszor 
megütköztem egyik-másik kézimunkaúj 
Ságban megjelent hímzésmintán stb 
Látja az ember itt-ott, hogy nehéz, fá 
radságos munkával sok anyag felhasz 
nálásával hímeznek lányok-asszonyok íz 
léstelen mintákat, mert valamelyik üz 
letben ezeket mutatták nekik. Minden 
kinek nem lehet oly fejlett ízlése, hogy 
meg tudja ítélni, mi az igazán szép, kü 
lönösen tervezni, rajzolni kevesen tud 
nak, rábízza tehát magát másra, az üz 
letre stb.

Szomorú, hogy a nép sok helyen el
hagyja az ősi szép kézimunkát, népvise
letét meg felcseréli ízléstelen vásári hol
mival.

Mindezeket azért mondom el, mert 
a népért, úgy érzem, a vezetőség a fe
lelős, fáj is mindig, ha a népet, ifjúsá
got, asszonyokat okozzák valamiért s 
éppen ezért úgy érzem, hogy a legszigo
rúbb ellenőrzésre van szükség nemcsak a 
színház-mozinál, irodalom és zenénél, ha
nem kívánatosnak tartanám még a kézi
munka újságok, üzletek, elönyomdák el
lenőrzését is. Ne lehessen ízléstelen dol
gokat kapni, ne „magyaros“, hanem ma
gyar mintákat tartsanak.

Jó lenne mindezekre az illetékesek 
figyelmét felhívni. Baráth Józsefné.

S z ó r v á n y o k b ó l .
Minden lehetséges a hívőnek.

Munkácaon Túróczy püspök felavatta a Kárpátaljai Missziói Kürzet
parochláját é s  gyülekezeti házát.

Tavasz óta szorgos építőmunka 
folyt a munkácsi kicsiny templom 
mögött. Előbb csak utcagyerekek 
állták körül kíváncsian a szekere
ket, amint lerakták a súlyos ter
mésköveket. Később, amikor már 
az alapzatot ásták, megálltak a 
város polgárai is, hogy vájjon ki 
tud építtetni a mai nehéz időkben. 
Napról-napra gyorsan haladt a 
munka. A gyülekezet lelkésze: 
Józsa Márton elmondta nekünk, 
hogy maga is csodálattal nézte, 
mint válnak valóra egymásután az 
álmai. Előbb csak azért imádkoz
tak, hogy egy kis földszintes, fél
oldalas épületet tető alá tudjanak 
hozni, csak úgy nyers falakkal. Az 
álmok aztán vakoláshoz, ajtó-abla
kokhoz, padlózathoz fűződtek, s 
íme a tervek bővültek. Emeletessé 
nőttek a falak s a szekerek egyre 
hordták az épületanyagot. Egyre 
magasabbra emelték az állványo
kat s egyre feljebb húzták a mai
teres vedreket. Hogyne, hiszen

a hit emelte a falakat
s Isten nem engedte, hogy meg
szégyenüljenek. Amikor most febr. 
2-án Túróczy Zoltán tiszakerületi 
püspök ünnepélyesen felavatta s 
átadta szolgálatának az épületet, a 
kárpátaljai misszió három várme- 
gyényi területéről összesereglett 
hívek csodálattal szemlélték, mint 
lett az első igénytelen kis tervek
ből emeletes gyülekezeti ház lel
készlakással, gyülekezeti teremmel, 
vendégszobákkal s rieljesT berendez 

" zéssel.
A zsúfolásig megtelt gyülekezeti 

teremben valamennyien éreztük, 
hogy letagadhatatlan bizonyítékát 
kaptuk Istentől ezen igének: min
den lehetséges a hívőnek. (Márk 
9, 23.)

Túróczy püspök beszélt erről az 
igéről. Sokan vélekedtek úgy — 
mondotta —, hogy lehetetlen a 
parochiaépítés. Komoly megfon
tolás alapján mondták, hiszen sem 
anyag, sem pénz nem volt s az írás 
is azt mondja, hogy aki tornyot 
akar építeni, végezzen előbb szám
adást.

Két ember volt a gyülekezetben, 
akik mindent erre az igére tudtak 
bízni: a lelkész és a felügyelő. 
Nekifogtak, mint fecske a fészek
rakásnak. Irreális, fedezettel nem 
rendelkező számításokkal, de tud
va, hogy van gondviselő Atya. Az 
anyagot is letette Isten valahol 
Kárpátalján, szerteszórva. Csak 
össze kell gyűjteni. így szedtek ők 
össze mindent a maguk kezével, 
szinte darabonként. Ezért ez a ház 
hitből épült. De

.a hitért épült.
Bizonyságául a szavát tartó Is

tennek, hogy az emberek hite erő
södjék. A mai időkre szóló bizo
nyítékul. Amikor bombaszőnyegek 
alatt városrészek omlanak össze 
szerte a világon, Isten a hitért épít
tetni tud.

Jövőjét az biztosítja, ha hű ma
rad hivatásához. Hiába van minden 
vagyona egy gyülekezetnek, ha 
hite elfogyott.

A felavató istentisztelet után 
díszközgyűlés keretében Molnár 
József felügyelő számolt be az 
építkezésről. Szavain keresztül a 
számok bizonyságtétele csendült 
meg.

A munkácsi gyülekezet számára 
évtizedekre visszamenő vágyainak

beteljesülése ez a nap — kezdte 
beszámolóját. Az építkezésben az
zal a 20.000 P-vel indultak, melyet 
telekeladás folytán kaptak. Amikor 
megkezdődtek a munkálatok, kár- 
pátaljaszerte megindult a hívek 
adakozása. Buzgó támogatók akad
tak s néhány hónap alatt 85.000 
P-t adtak ki a munkálatokra s ma 
200.000 P-t érő emeletes épület bi
zonyítja, hogy minden lehetséges 
a hívőnek.

Hosszú névsorban állíthatnánk 
össze a támogatókat, egyeseket és 
közületeket. Hadd nevezzünk meg 
néhányat a legjelentősebben támo
gatók közül. Tomcsányi V. Pál, 
Molnár József, Katapán Ottó, Kul- 
mann Károly, dr. Schnitz Sándor,

Légy csendes szívvel!
Ha nemes vágyad, emberi erőd 
a gond bástyáján majd kudarcot vall, 
ha otthonodban, szobád csendjében, 
imádság közben, a sors rádrivall: 
légy csendes szívvel!

Ha kiscsaládod tűzhelye körül 
sok apró ajak repül a csókéF . . .  
s te mosolyogva, könnyezve látod, 
hogy hitvesednél kicsi a kenyér: 
légy csendes szívvel!

Ha templomodból, az Clr házából 
egy testvér eltűnt, s nagyon hiányzik. 
és te jól tudod, hogy a bűntanyán, 
a sátán mellett vígan kártyázik: 
légy csendes szívvel!

Ha körülötted minden rombadőt, 
s bölcsőktől indul a bús gyászmenet 
és a halálnak zord csataterén 
özvegy kísér majd új özvegyeket: 
légy csendes szívvel!

A porból újra szilárd anyag lesz, 
apró kövekből hatalmas templom. 
Romokon egyszer új élet fakad, 
ha az Ür mondja: ébredj, akarom!
Légy csendes szívvel!

Halk imádkozó, tiéd a holnap: 
ország, hatalom, örök dicsőség. 
Kereszthordozó hű vitézeit 
a próbák után megáldja az Ég!
Légy csendes szívvel!

Gerencsér József.

A Harangszó a betegek között.
Nagytiszteletű Szerkesztő Űr!
A Harangszó közel fél esztendeje 

végzi már építő munkáját betegeink 
között.- örömmel látom és figyelem, 
hogy milyen kedves vendég azok szá
mára, akiknek elhelyezem a kórterem 
asztalán. Ezt az éhséget tapasztalni va
lóban öröm. — Abból a csekély összeg
ből, amely a múlt év szeptembere óta 
az offertóriumokból összegyűlt, 10 P-t 
juttattam a Harangszó Szerkesztőségé
nek. Ez a fillérekből kikerekedett ösz- 
szeg nem nagy, de mégis a legnagyobb 
azok között, amelyek hasonló céllal 
szétosztásra kerültek.

Amikor hálás köszönetemet fejezem 
ki az eddigi küldeményekért, ugyan
akkor biztosítom a Nagytiszteletű Szer
kesztő Urat, hogy a lapokat nem küld
ték hiába. S egyszersmind kérem is, 
hogy szíves és nagylelkű támogatásuk
kal továbbra is legyenek segítségemre.

Újvidék, 1944. I. 20.
Szolgatársi szíves üdvözlettel:

S á r k á n y  An d r á s  
ev. tábori lelkész.

vitéz Őry Ferenc. Isten kezében 
engedelmes eszközök voltak ők, 
hogy a hit gyümölcse erősítse s 
összefogja Kárpátalja evangélikus 
szórványnépét.

Külön meg kell említenünk Józsa 
Márton m. s. lelkészt, akiről a leg
jellemzőbb, hogy mindenütt lehe
tett vele találkozni Kárpátalján. 
De üresen sohasem találkoztam 
vele. Hol egy kiló szeg volt a tás
kájában, hol egy kályhacső a hóna 
alatt, hol egy téglakiutalás a zse
bében. így hordta a szalmaszálakat 
a gyülekezet fészkéhez.

Isten pedig Kelet-Kárpátalja 
evangélikus szórványnépe között 
szállást talált magának.

Koren Emil.

Díakomssza-felvétei.
Mindig sok a tennivaló az egyház

ban. Most a háborús viszonyok közt 
különösen sok. Megnőtt a • nyomorúság 
s ez a szeretet szolgálatát várja. Isten 
keresi azokat, akik készek erre a szere
tetszolgálatra.

A győri Evangélikus Diakonissza 
Anyaház minden évben egyszer meg
nyitja kapuját azok előtt, akik az Űr 
szolgálatának akarják szentelni életüket. 
k makonissza-növendékek közé felvehe
tők 20—30 éves hajadenok és gyermek
telen özvegyek.

A felvételért folyamodni kell. A kér
vény március 15-ig küldendő be Cím-
zendő az Anyaházhoz és mellékletei a 

Awve¥Rtr7<JlR:~'a“r  a lüiyafnoäö äftal TIT 
önéletrajz, b) keresztlevél, c) a szülők, 
vagy a gyám beleegyező nyilatkozata, 
d) az utolsó iskolai bizonyítvány, e) le t

m
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 jelentkezők 
április 1-ig kapnak értesítést.

A tanfolyam teljesen ingyenes, csu
pán a ruházkodásról köteles az illető 
maga gondoskodni. Lakásuk az Anya
házban van. A tanfolyam bevégzése és 
a próbaidő eltelte után egy, esetleg két 
év múlva történik meg a nővérré való 
felvétel, mely mindig külön elbírálás 
tárgyát képezi.

Közelebbi felvilágosítást szívesen ad 
az érdeklődőknek Lukács István lel
kész, a Diakonissza Anyaház igazgatója. 
(Győr, II., Ráth Mátyás-tér I., II.)

A HarangsxóaaSc 
új e lö fix e tö k e t  g yű jtö t te k  :
Blatniczky Jenő Cinkota 6, Tóth Sándor 
Mezőlak 2, Tét I, Tolnai Ferenc Nagy- 
veleg 1, Tanítói Hivatal Nagygeresd 1, 
Tanítói Hivatal Jákta 1, Reichert János 
Kötcse 1, id. Loós József Nagykanizsa 
1, Buthi Dénes Enying 2, Göcze András 
Kemcnesmagasi 1, Szalay Sándor Fa
rad 1. Domer István Sopronnémeti 2, 
Oberndorf Henrik Váralja 1, Szekeres 
Sándor Bönyrétalap 1, Lelkészt Hivatal 
Pécs 1, Svendor Zsigmond Zaleűstvánd 1, 
Pálmai József Dad 1, Lelkészi Hivatal 
Debrecen 1, Mikó Józsefné Soltvadkert 
1, Pálfi Mihály Beled 1, Cséri Lajos 
Dombóvár 4, Kovács Gyula Budapest 2, 
Nagy Sándor Ajka 1, Borsai György 
lrsa 1, Horváth Dezső Kővágóőrs 1, Mód 
László Tét 1, Szenes István Újpest 1, 
Lie. Fizély Ödön Somorja 1, Belopo- 
toczky Lajos Balassagyarmat 1, Obern
dorf Elek Mohács 3, Kertész Lajosné 
Rákospalota 1, Balikó József Liszó 1.
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Tisztítsuk el azért a régi kovászt.
Február 20. — M a g u n k  közü l .

1. Kor. 5, 7—13. Böjt küszöbén figyel
jünk e figyelmeztetésre. Hiába indul el 
«letjink Ura a szenvedések útján, kísé
retéhez nem szegődhetünk addig, míg 
böjt előtti takarítást nem végezünk. A 
bűnnek életet rontó hatalma benne er
jed életünkben. Ott vaq a családban, 
gyülekezetben. Lelkek megmentése ér
cekében még az ellenséget is szeret
nünk kell, ez azonban nem azt jelenti, 
hogy közösséget vállaljunk a keresz
tyén név megcsúfolóival, s tűrjük erőt
lenül mérgező munkájukat

Február 21. - - V i g a d o z á s u n k b ó l .  
149. zsoltár 1—5. A keresztyén élet nem 
•örömtelen élet. Tele van túláradó bol
dogsággal, ennek kifejezést adni meg
engedett dolog Isten gyermeke számára 
is. Nem öröm, mely nem bírja el az Ür 
tekintetét, amelyben a bűn kovásza er
jed. Nincs kétféle öröm: e világ szerinti 
-és kegyes öröm, hanem csak egy, Isten 
megkegyelmezett gyermekeinek öröme, 
a  keresztyén öröm. Mi mégis az előbbi
vel csaljuk magunkat.

Február 22. — A d a k o z á s u n k b ó l .  
M áté 6, 1—4. Hiúság az ördögtől van, 
régi kovász. Milyen sokszor ez a rúgója 
az adakozásnak. Még az úgynevezett jó 
keresztyéneknél is. Mennyi ajándék ke
rül a szeretetnek oltárára szép csoma
golásban, mégis kevés áldás fakad a 
nyomában, mert valójában poshadt. 
IVern a lélek helyezte oda, hanem a 
számító ember. Bámulatba ejthettük ál
tala a világot, de Istennél ítélet vár reá.

Február 23. — I má d k o z ó  é l e 
t ü n k b ő l .  Máté 6, 5—8. Ellentmondás
nak látszik, mégis félelmes valóság, 
hogy imádságainkkal is sokat vétke
zünk. Siránkozunk, hogy imádságaink 
meghallgattatás nélkül maradnak. Dehát 
miért nem siránkozunk imádságaink 
nyomorúságos volta miatt? Van imád
ság, amely embereknek szól. Megbán- 
tása ez az Istennek. Van imádság, amely 
az Istennek szól, de amellyel Istent 
akarjuk a magunk vágyainak szekerébe 
fogni.

Február 24. — S z e r e t e t  ti nkbő l .  
Róm. 12, 9—15. A sátán sok végzetes 
játékra tanít, belevisz abba is, hogy a 
szeretetből álarcót csináljunk. Hatásos 
sikert biztosít. De meddig? Lehet, hogy 
« földi életen át. Tovább azonban nem! 
A halállal szertemálik ez az álarc. Mégis 
merünk így szeretni. Ezért szeretet nél
kül didergünk, testvér nélkül gyötrő
dünk. Szabadítsuk meg magunkat a régi 
kovásztól.

Február 25. — S z o l g á l a t u n k b ó l .  
Kői. 3, 23—24. Milyen félelmes megszo
rítása ez földi hivatásunknak. A legje
lentéktelenebb foglalkozás is nemcsak 
annyit jelent, hogy annak jó vagy ha
nyag ellátásával megszerezzük minden
nap! kenyerünket. Mindegyik olyan őr
hely, amelyért az Ür fog megszámol
tatni! Mindegyiket egyformán megszen
telte Ő, minden kezet elfogadott esz
közül céljai megvalósítására. Minden
ben Őneki szolgáljunk.

Február 26. — A földi  j a v a k  é r 
t é k e l é s é b ő l .  1. Tim. 6, 6—10. Isten 
bőkezűen gondoskodik életünk boldog
ságáról. Nem érdemünk szerint nyújtja 
ennek javait „Napját felhozza jókra, 
gonoszokra. . . “ Valósággal tékozol és 
mégis szegénység és nyomorúság miatt 
jajgat a világ. Oka a régi kovász, a 
pénz szerelme. Ez megposhasztja a 
földi élet javait. „Legyetek új tésztává.“ 
Nemcsak parancs ez, hanem lehetőség az 
érettünk megáldoztatott Úr Jézus által.

Rőzse  I s t ván .

TERJESSZÜK A HARANGSZÓT!

Ahol legerősebben támad a szovjet.

Éűes anyaíöld.
Testvér! Te most hűtlen lettél a 

földhöz. Elszakadtál tőle. Elfor
dultál a faludtól s a város felé 
fordultál. Most' a gyár könnyebb 
s nagyobb keresete lett a minden! 
Tudom, nem egyedül tetted, — 
ezredmagaddal vagy. Látom reg
gelenként a városok állomásain 
hogyan ömlik és hömpölyög a vo
natról falvaink leány- és legény - 
serege. Lehet, hogy a haditermelés 
érdeke ezt most meg is kívánja. 
De a föld is munkáskezet kíván. 
A barázda ősibb s szentebb mű
hely, mint a gyár s a kenyér van 
olyan fontos hadianyag, mint a 
bombavető. — Ne felejtsd el, hogy 
a háborúnak vége lesz s a gyár 
kapuja szűkebbre húzódik. Mit csi
nálsz akkor? Tudom akkor majd 
visszasompolyogsz a város cifra- 
nyomorúságából az édes anyaföld
höz. Bocsánatot kérsz tőle, mint 
tékozló fiú hetykén elhagyott 
édesanyjától. Visszafanyalogsz a 
hű magyar barázdák kisebb, de 
ízesebb kenyerére? — Talán visz- 
szafogad majd a drága anyaföld!!

S za b ó  J ó z s e f .

F i n n o r s z á g  felé fordult ismét 
a világ figyelme. A szovjet több 
légitámadást intézett Helsinki el
len. A támadások nagy pusztításo
kat végeztek. Hull amerikai kül
ügyminiszter felhívására, hogy 
Finnország lépjen ki a háborúból, 
a finnek azt mondták, ha Helsin
kit a föld színével egyenlővé te
szik, akkor sem kapitulálnak.

O l a s z o r s z á g b a n  a szövetsé
gesek lassan támadnak. Az angol
amerikai közvélemény elégedetlen 
az olaszországi lassúsággal.

T ö r ö k o r s z á g b a n  a Fekete
tenger partvidékén már napok óta 
nagy földrengés pusztít.

A l engyel  ü gyben  London és 
Moszkva között újabb diplomáciai 
tárgyalások kezdődtek.

H iv a t a l o s  c á f o l a t  jelent meg 
a külföldi rádiókban és sajtóban 
elhangzott azon híresztelés tárgyá
ban, mely szerint az orosz harc
téren két magyar hadosztályt szét
vertek s több ezren fogságba estek 
volna. Ez teljesen valótlan. Magyar 
csapatok a határokon kívül csupán 
megszálló, rendőri és biztosító 
szolgálatot teljesítenek és nem har
colnak első vonalban.

Ötvened vasárnap.
Boldog ember az, akit Te meg

fed desz Uram, és akit megtanítasz 
a Te törvényedre.

94. Zsolt. 12. v.

Szükséges, hogy szenvedjünk. 
Nemcsak azért, hogy Isten a maga 
dicsőséges hatalmát és erejét az 
ördög ellen megmutathassa, hanem 
azért is, mert ha lelkünk drága 
kincsét semmi veszedelem nem fe
nyegetné, akkor biztonságunkban 
el ál mosódnánk. Ezzel kénytelen 
Isten bennünket sarkalni, hogy 
hitünk gyarapodjék, erősödjék és 
mindig jobban Krisztusé legyünk. 
Ne ijedj hát meg a kereszttől. 
Elég erős ígéreted van Istentől, 
amellyel magad vigasztalhasd. 
Csak így válik az evangélium a 
mi kereszthordozó szenvedésünk 
révén mások számára is láthatóvá.

L u th e r .
Mind jó, amit Isten tészen, 
Dorgálása nem tesz kárt,
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár nyújt keserű pohárt;
Hát eltűröm,
Mert az üröm 
Kezéből Istenemnek 
Orvosság lesz lelkemnek.

Kitüntetés. Vargha Emil Károly ny. 
ev. lelkész (Rozsnyó) és fia, Vargha Sán
dor Elemér ev. szfőv. kórházi lelkész 
és a Protestáns Országos Árvaház igaz
gatója a cseh megszállás alatt tanúsí
tott hazafias magatartásukért a nem
zetvédelmi keresztet kaptak.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
Kitüntetés. A kormányzó úr Siklósi 

Kálmán aszódi igazgató-tanítót és Kas
per Róbertét a Nemzetvédelmi Kereszt
tel tüntette ki.

Személyi változások. D. Raffay Sán
dor püspök Ferenczy Zoltán eddigi ceg
lédi segédlelkészt a budavári egyház- 
községbe küldte további szolgálattételre. 
Ceglédre viszont Láng Péter most fel
szentelt segédlelkészt osztotta be.

Lelkészválasztás. A kétyi gyülekezet 
Gyalog István lelkész, tb. főesperes nyu- 
galombavonulásával megüresedett leikészi 
állásra egyhangúlag Andorka Sándort 
választotta meg lelkészének.

A soproni egyházközség új másod
felügyelője. Az egyházközség képviselő
testülete 1943. december 21-én Vándor 
Zsigmond ny. miniszteri tanácsost egy
hangúlag másodfeltigyelővé választotta 
az elhalálozott Rimler Pál helyébe. Az 
új másodfelügyelő már évtizedek óta 
építőbizottsági elnökként szolgálja szak
tudásával és buzgóságával az egyház- 
községet. — Az egyházközség új temp
lomgondnokává Kneffei József dr. kir. 
járásbírót választották meg. — Fliegen
schnee Frigyes segédlelkészt az egyházi 
főhatóság a kőszegi gyülekezet helyet
tes lelkészévé nevezte ki. Utódja Sop
ronban Heimler Henrik segédlelkész. — 
Hitoktató-lelkészi állás szervezése vált 
sürgőssé a gyülekezetben, azért az egy
háztanács felkérte az elnökséget az ügy 
előkészítésére.

Bűnbánati hét. A püspöki kar hatá
rozatából ebben az évben a bűnbánati 
hét böjt első hetében február 27-től 
március 5-ig lesz.

Adomány. A kőszegi evang. leány- 
gimnázium Belmisszió Egyesülete a Ha
rangszónak 10, külmisszióra 10, fogház
misszióra 20, Gyámintézetre 50 P-t ado
mányozott. Köszönet érte.

Üj protestáns imatermet avattak Bu
dapesten. Február 1-én az Állami Alkal
mazottak Horthy Miklós gyógyintézeté
ben -ünnepélyes keretek között avatták 
fel a protestáns imatermet. A felavatást 
Szabó Imre református és Kemény La
jos evangélikus esperesek végezték.

Evangélizáció. A rimaszombati egy
házközségben január 17-től 23-ig vitéz 
Sréter Ferenc budavári lelkész evangé- 
lizációs szolgálatot végzett. Az utolsó 
két napon Rejtő Mária, a rozsnyói ke
reskedelmi iskola tanárnője a leányok, 
asszonyok és iskolásgyermekek részére 
külön előadásokat is tartott. Az evan
gélizáció végeztével 142-en éltek úrva
csorával.

Húszéves az alsószeli „Evangélikus 
Kultúrkör“. A pozsonymegyei Alsószeli 
községben 1924-ben alakult meg az 
Evangélikus Kultúrkör, mely a cseh 
megszállás idején élénk kultúrtevékeny- 
séget fejtett ki. Felolvasó- és kultúr- 
estéin neves felvidéki írók is közremű
ködtek. Énekkara számos hangversenyt 
rendezett. A Kultúrkör most érkezett el 
fennállásának huszadik évfordulójához 
s ez alkalomból előadta János vitéz című 
daljátékot. A színdarabot Boros Béla 
igazgató-tanító, a kör titkára rendezte, 
s ő látta el a dalok zongorakíséretét. 
A Kultúrkör januári kultúrestéinek so
rán Boros Béla a magyar nyelv szép
ségeiről tartott előadást, Lénárt Tibor 
István az otthon- és hazaszeretet cím
mel adott elő. Mindkét előadást a Kul
túrkör tagjainak szavalatai egészítet
ték ki.

Szeretetvendégség Bobán febr. 6-án 
volt a leányegylet rendezésében, melyen 
dr. Győrffy Béla felpéci lelkész tartott 
előadást a fiatalságról, mint életkorról 
és nemzedékről. Fülöp Etelka és Csuka 
Klára költeményeket mondtak.

Evangélizáció Győrött. A győri evan
gélikus és református egyházközség kö
zös rendezésében evangélizáció lesz 1944 
február 21—27-ig „Jézus a Krisztus!“ 
címen. Előadó és az összejövetelek ve
zetője: Balikó Zoltán székesfehérvári 
evangélikus tábori lelkész.
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Presbiteri nap volt Irsán febr. 3-án 
saeretetvendégséggel. Az áhítaton Bódy 
Pál esperes tartott írásmagyarázatot.
Az egyházmegye belmissziói elnöke, 
Egyed Aladár tb. esperes „Mulasztá
saink és kötelességeink“ címen előadást 
tartott. Krecsák János helyi lelkész az 
egyházi iskola fejlesztési lehetőségéről 
számolt be.

Belmissziói ünnepély Albertin febr. 
6-án volt a leányegylet rendezésében, 
melyen mint vendégek részt vettek és 
közreműködtek a ceglédi leánykor tag
jai. Az ünnepély középpontjában Bánszky 
György helyi lelkész előadása állt.

Gyülekezeti nap Bényén. Febr. 7-én 
Bényén gyülekezeti nap volt, melyen 
Válint János helyi lelkész bevezető elő
adása után Egyed Aladár egyházmegyei 
belmissziói elnök, tb. esperes tartott 
előadást az evangélikus hivő felelősség- 
tudatáról. A hiterősítő előadás mély 
nyomokat hagyott a gyülekezetben.

A diósgyőri ifjúság látogatása a 
diósgyőrvasgyári egyházközségben. Feb
ruár 6-án d. u. a diósgyőri KIÉ—KLE tag
jai Moravcsik S. lelkész vezetésével meg
látogatták a diósgyőrvasgyári ifjúságot.
A vasgyári gyülekezeti teremben ez al
kalommal épületes előadást tartottak. A 
két gyülekezet ifjúsága elhatározta, hogy 
ezután szorosabban együtt fog munkál
kodni.

A vásárosmiskei árvaházat, melynek 
eddig nem volt megállapítva a tulajdon
joga, február 1-től a Dunántúli Luther 
Szövetség vette tulajdonába s annak 
vezetését Kapi püspök a győri Diako
nissza Anyaházra bízta, s a miskei törpe
iskola és árvaház ideiglenes vezetésére 
Malaga Elza diakonisszát küldte ki.

Leventegyesületi vezetőképző-tanfo- 
lyamot rendezett a KIÉ Nemzeti Szövet
sége 60 evangélikus és református lel
kész részére Budapesten.

Gecse. Az Ifj. Egyesület január 30-án 
és febr. 6-án az iskolában előadást tar
tott, melynek jövedelmét, 416 P-t, székek 
beszerzésére fordította.

A Székelyföldi Misszió népmozgalmi 
adatai 1943. évről. Lélekszám: 1634.
Ebből 410 él Sepsiszentgyörgyön, 1224 
szórványban. Szórványok száma: 113. 
Keresztelés: 38 (22 fiú, 16 leány). Teme
tés: 20 (16 férfi, 4 nő). Esketés: 3 (1 
tiszta, 2 vegyes). Úrvacsorát vett 339 
<172 férfi, 167 nő). Betért: 5 (1 férfi,
4 nő). Kitért: 3 (2 férfi, 1 nő). Konfir
mált: 5 (4 fiú, 1 leány).

Leány télitábor Nádasdon január 31- 
től február 6-ig tartott Malaga Elza 
diakonissza vezetése mellett 105 részt
vevővel, akik 17 faluból jöttek össze. 
Ez volt az idén a legnagyobb télitábor. 
Nagy vágyódás élt a lelkekben az evan
gélium után. Az esti evangélizációkra 
naponként csapatosan jöttek a hívek a 
környékről is. Különösen kedves volt a 
nádasdi Nőegylet gondoskodó szeretete. 
Annyi élelmet adtak, hogy abból bőven 
jutott a vásárosmiskei árváknak is. A 
leányifjúsági munka vezetője egyébként 
február 1-től a tanév végéig felsőbb 
megbízásból a miskei árvaházat vezeti 
s utána a leánymunkát továbbfolytatja.

Imateremszentelés Nagyszalontán. A 
nagyváradi egyházközséghez tartozó 
Nagyszalontán a múlt év februárjában 
alakult meg az evangélikus fiókegyház
község, melynek tagjai a szívük vá
gyától indítva istentiszteleti célokra 
imatermet béreltek és rendeztek be. A 
berendezést főleg özv. Kemény Vidáné 
nagyszalontai egyháztag 5000 pengős 
adománya tette lehetővé. A kedves kis 
imatermet a nagyszalontai evangéliku
sok nagy örömére, február 6-án Túróczy 
Zoltán püspök szentelte feL A bensősé
ges ünnepségen a nagyváradi anyaegy
ház, a helybeli ref. és róni. kát. egyház 
vezetői, a város és a hatóságok képvi
selői is részt vetttek.

Evaiigélizáció lesz a pesti egyház 
angyalföldi templomában február 20-tól 
27-ig vitéz Sréter Ferenc bécsikaputéri 
lelkész szolgálatával: „Arcképek az élet 
országútján“ összefoglaló címen. Az 
előadások vasárnap délután 4 órakor, 
hétköznap 6 órakor kezdődnek.
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CSALÁDI HÍREK
Eljegyzés. Csomay Lívia oki. tanító

nőt Budapestről eljegyezte Halász Ká
roly m. kir. honvédfőhadnagy Hajmás
kér, Halász János ny. ev. igazgató-ta
nító, várm. tüzr. felügyelő fia. — Csiz
madia István m. kir. rendőr Győr és 
Boros Erzsiké Szakony február 6-án 
tartották eljegyzésüket.

Oltár. Schuckert Jánosnak és Binder 
Erzsébetnek, a paksi Luther Szövetség 
buzgó munkás tagjának február 3-án 
volt az esküvője a paksi evangélikus 
templomban.

Koporsó. Csajbók Amália Mária éle
tének 4L évében február 6-án hosszas 
szenvedés után Vásárosmiskén elhúnyt. 
Beczkói Bíró Gyula építész, m. kir. kor
mányfőtanácsos, a pesti egyházközség 
közel 25 éven át presbitere, életének 
76. évében Budapesten, hosszú szenve
dés után meghalt. — özv. Kiss Mihályné 
szül. Rúzsa Erzsébet, a Harangszó régi 
hűséges olvasója, 79 éves korában Alsó
ságon meghalt. Három gyermeke és ki
terjedt rokonsága gyászolja. — Feltá
madunk!

Kovácsné Gőcze Lidia Kajár 68 fillér. 
— Edelényi Béla Ágfalva, Major István 
Tét, özv. Joó Istvánná Körmend 70—70 
fillér. — Herczeg Ferencné Szombathely, 
Horváth György Győr 80—80 fillér. — 
Sztrokay Sándor Győr 82 fillér. — 
Mayer Lajos Nagykanizsa 90 fillér. — 
Pellek Józsefné Ménfőcsanak, özv. An
gyal Jenőné Győr, Haas Gézáné Győr, 
Hajas Endre Vaszar, Tavaszy Lajos 
Jolsva, Wágner János Kaposvár, özy, 
Haeczky Gyuláné, Patyi Margit Kápta
lanfa, v. Dénes Lajos Zalaszentgrót, 
Trattner Hugóné Győr, Simán Ilona Dö- 
mös, Ködös István Nagysimonyi, Evang. 
Ielkészi hivatal Meszlen, Garos Sándor 
Köcsk, Kovácsics Karolin Csér, Baráth 
Imre Kajár, Nagy Eszter Győrsövény- 
háza 1—1 P. — Kőrös István Bezi, Vas
teleki Richárd Balatonkenese, Hörömpöly 
Ilona Vajka, Döbrönte Béla Kemenes- 
hőgyész 1.50—1.50 P. — N. N. Rápca- 
kapi 1.70 P. — Bárki János Pórládony 
1.80 P.

KÜSQÖHIVami ÜZENETEK
Özvegy L. A.-né Békéscsaba. 1943. 

évre 1 pengő különbözet esedékes.
— M. Gy. Békéscsaba. 1 p'éngő esedé
kes. — Özv. K. J.-né Mezőberény. 1944. 
ápr. 1-ig rendezve. — B. Eszter és J. 
Sárvár. 1943. dec. 31-én járt le. Egy 
évre 9.60 P. — P. M. Gyékényes. 1943-ra 
1 P esedékes. — V. J. Zalaistvánd. 1943- 
ra 1 P különbözet a hátráléka. — B. H. 
Üjdombóvár. 1944. december 31-ig 14.80 
P a tartozása. — Özv. R. Z.-né Budapest. 
1944. dec. 31-ig rendezve. — S. I. Szent- 
antalfa. Tp. K. 626. előfizetése 1943. 
szept. 1-étől esedékes. — Ifj. B. R.-né 
Somorja. Hátráléka 3.40 P. — Ifj. K. H. 
Pápa. 1944. év végéig 7 P a hátráléka.
— Sz. I. Eger. 1943. dec 31-ig 2.60 P 
a hátráléka. — T. I. Mosonmagyaróvár. 
1943-ra 1 P különbözet esedékes. —
M. J. Nagysimonyi. Hátrálékát rendezte
1943. dec. 31-ig. Naptárt nem tudunk 
küldeni.

B. !. Zsenye. A beküldött összeggel 
1944 július 1-ig rendezte. — A. Gy. B.- 
gyarmat. Előfizetését 1944 dec. 31-ig 
rendezte. — P. J. Köcsk. Hátráléka 3.40 
pengő. — B. J. Pápa. 1944 július 1-ig 
rendezte. — A. G.-né Mencshely. Elő
fizetését 1944 december 31-ig rendezte.
— S. Gy. Mencshely. Naptár elfogyott, 
nem tudunk küldeni. — Cs. S.-né Duna- 
vecse. Előfizetését 1944 július 1-ig ren
dezte. — Id. Gy. L. Boba. 1944 április
l-:g rendezte. — G. I, Békéscsaba. Elő

fizetését folyó év végéig rendezte. Nap
tár elfogyott. A lap innen pontosan tae- 
tenkint van elküldve. A kézbesítésnél 
van hiba. — D. G. Beled. A beküldött 
összeggel 1944 október 1-ig rendezte 
hátrálékát.

Vallásos estélyek műsorösszeállítáná- 
hoz nélkülözhetetlen az

ARANYHÁRFA
című vallásos költemények gyűjteménye. 
A hatalmas kötet protestáns költőink 
közel 1000 versét tartalmazza. Ára: fél- 
vászonkötésben 18.— P, díszkötésben, 
tokkal 25.— P.

*

A családi asztal dísze:
Czeglédy Sándor: JÉZUS ÉLETE

című örökbecsű könyve. Az Ür Jézus 
élete tündöklik a könyv minden lapjá
ról. Számos rajzzal és 12 színes mellék
lettel. Ára félvászonkötésben 20.— P.

*

A magyar protestáns irodalom gyöngye a
SYLVESTER BIBLIAI LEXIKON
Hatalmas, 1000 oldalt meghaladó ter

jedelmű, kétkötetes mű, mely több mint 
8000 címszóban, betűsorrendben magya
rázza a Biblia történelmi, földrajzi és 
régiségtani fogalmait, valamint neveit a 
bibliai helyek pontos feltüntetésével.

Nélkülözhetetlen mindenkinek, aki a 
Bibliát magyarázza, tanulmányozza vagy 
olvassa. Ára bőrutánzatú kötésben, 2 kö
tetben 80.— P.

*
A könyvek megrendelhetők a Syl

vester Rt. könyvosztályánál, Budapest, 
XIV., Hermina-út 51., a pénz előzetes 
beküldése, vagy utánvét mellett. 1—1

A Tolna-Baranya-Somogyi evangélikus 
egyházmegye elnöksége pályázatot hir
det az üresedésben levő gyönki Ielkészi 
állásra. A gyülekezethez tartozik Miszla 
fiókegyház. A gyülekezet nyelve német
magyar. A szolgálat is e két nyelven 
végzendő. Javadalom: Minden háztulaj
donostól 29 kg rozs; bérelt lakásban la
kótól 14.5 kg rozs; minden telkes gaz
dától külön 10 kg rozs. Készpénzben 
minden telkestől 3.54 P, kisházastól 2.18, 
zsellértől 1.10 P. 27.086 négyszögöl föld 
haszonélvezete. Ezen kívül 2400 négy
szögöl rét haszonélvezete. 20 ürméter 
fa természetben; 16 ürméter fa folyó 
áron megváltva. Stólák: Esketés 5.— P, 
temetés 3.— P, keresztelés 1.— P, kon
firmációi oktatásért 1—1 P, egyházke
lésért 30 fillér. Természetbeni lakás. A 
miszlai fiókegyháztól: minden háztól 11 
kg rozs; szőlősgazdától 3.5 kg rozs. 
Készpénzben: minden gyónó személytől 
1.36 pengő. Temetésért 5.44 pengő, es- 
ketésért 5.44 P, keresztelésért 1.36 P. 
Akik az állás elnyeréséért pályázni óhaj
tanak, a lelkészválasztási szab. rend. sze
rinti kérelmüket nyújtsák be Főesperesi 
Hivatal, Sárszentlőrinc, Tolna vm. cím
re. Pályázati határidő: e hirdetés meg
jelenésétől számított 10 nap. 1—1

Az aszódi evang. leánynevelő-intézet 
márc. 1-én kezdődő helyettesítésre oki. 
polg. isk. vagy elemi iskolai tanítónőt 
keres. 1—1

Komoly pénztárkezelőnő több évi 
gyakorlattal, aki a könyveléshez is ért, 
állást keres, mint pénztáros vagy ha
sonló bizalmi állást vállal: ajánlatokat a 
kiadó hivatalba kér „Megbízható“ címre.

1—1

Állandó elhelyezkedést kívánó, kö
zépkorú szakácsnőt felveszek. Dr.Halasy- 
Rektorisz Lajos kir. közjegyző, Gyönk.

1—1

Felhívjuk a figyelmet az „Útmutató 
munkaprogramm“-ra, melyet Malaga 
Elza diakonissza, a dunántúli leányifjú
sági munka vezetője szerkesztett. A 
190 oldalas kézikönyv útmutatást, rész
letes munkaanyagot tartalmaz a leány
munka számára. Megrendelhető: Ev.
Püspökség, Győr címen. Ára 4.50 P.

Keresek egy jólelkű intelligeu i t t
egy jóindulatú középkorú gyengeelMéj# 
bő mellé gondozónőnek. Cím válaszbé- 
lyeg ellenében a kiadóban. 1—9

Keresek vidéki birtokomra evangé
likus úri házhoz, jóerkölcsű, szorgalma» 
azobaleányt február 15, vagy március 
1-re. Ajánlatot kérek „Kasszay gazda
ság“ címére. Lehet németajkú Isi S á 
rák , Nógrád vármegye. 1—f

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az egyetlen evangélikus intézmény, 

mely halálesetkor tem etkezési segély folyó«!' 
táaával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulm ányi, neveltetési segély« 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt é le t-, nyng- 
d íj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biztosításainkat előnyös d íjté te lekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
tett jelentős összegekkel a szórványokban vég" 
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalom m al 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékozta tássa l szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér
h a jó d . 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 
386—332., valam int a kerü leti fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, M iskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok eladása, vé
tele Mendölné hittestvérünk hangszer
termében. Budapest, VIII., Bezerédi-utc* 
10. szám. Telefon 140—352. 1—Iá

„BIZALOM“ KÖNYVECSKÉRE CSAK

S T IX  VIRÁGÜZLETBEN [
vásárolhat
KOSZORÚT,  CSOKROT.
Harangszóra hivatkozva 10% k e d v e z m é n y

GYŐR, DEÁK F.-U. 0.
7 ,3 Telefon: 9—46. szám,

A csórnád egyházközség megvenne 
egy jó állapotban levő harmoniumot. 
Megkeresések a csornai evangélikus lef- 
készi hivatalhoz küldendők.

TAVASZI CIPŐUJDONSÁGOK 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban 

J e g y r e  és j egy  nélkül .  
V id ék re  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN  
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS-U.* fi.

9 13

Nekem szükségem van egy mindé* 
tekintetben megbízható munkásra az 
ócskavas kereskedésembe. Levente köte
lezettségen túl lévő férfiakat tudok csak 
alkalmazni. Olyan rokkant is lehet, aki 
2 lóval tud bánni, illetve gondozni tudja 
őket és a munkát annyira bírja, mint egy 
16 éves fiú. Hadirokkant előnyben ré
szesül. Józanságot és írni-olvasni tudást 
megkívánok. Fizetési igényt a lelkész úr 
ajánló soraival címemre kérek. Haber- 
mayer Dezső, Sárbogárd. 1—l

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjéban 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13

(Félemelet.) ra-13

Felelős kiadó: Lukács Istváa.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzőnk 

meg és nem küldünk vissza.
Előfizetési ára: 

negyedévre 2 P 50 fillér, 
félévre 4 P 80 fillér, 

egy évre 9 P 60 fillér.
Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Barosa-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangyzó nyomdája.)



kteptmUJdonos: D unántúli Luther Szövetség. 

M egjelenik minden vasárnap.

Beolvadt lapok:
J#}je!ek énkozzám. Felvidéki Luther, Lelki Harm at.

A la p íto tta : K A P J  B É L A  1910-ben

F ő s z e r k e s z t ő :  S Z A B Ó  J Ó Z S E F  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  L U K A C S  I S T V Á N

Sswrkeertöaég és kiadóhivatal:
Győr, II„  Petöfi-tér 1.

Tál álon: 17—91.

Posta takarékpénztári csekkszámla: 30-526.

3f. irfolyam. 1944. február 27. 9. szám.

m

s '

Á llhatatosság.
„A k ön y ö rg ésb en  állhatatosak  

. . . l e g y e t e k .“ Róm. 12, 12c.

„Ál lhatatosság — könyör
g é s“, — vájjon összetartoznak-e 
ezek?

Hogy össze kel lene tartozniok, 
az kétségtelen, de hogy könyörgé
seinkben állhatatosak vagyunk-é  
valóban, az más kérdés.

Hogy összetartozik az állhata
tosság és a könyörgés, azt Jézus 
maga dönti el, amikor Őmaga áll
hatatos a könyörgésben, de meg 
azután kifejezetten is szól arról, 
hogy az imádságban nem szabad 
elfáradni, még akkor se — vagy 
talán éppen akkor nem —, amikor 
imádságunk még nem talált meg
hallgatta tásra. (Luk. 18, 1.)

Az imádkozást tehát, s épen az 
állhatatos imádkozást, olyan ma
gától értetődő életnyilvánulásnak 
tartja, ami nélkül Istenben való élet 
nem is gondolható.

S ha Pál apostol azt mondja, 
hogy a könyörgésben állhatatosak 
legyünk, ezzel Jézus Krisztus inté
sét akarja szívünkre kötni, mert 
az a tapasztalata, hogy az imád
kozásban következhetik be köny- 
njren az ingadozás, az ellanyhulás, 
az elfáradás.

Aki azért kénytelen beismerni, 
hogy ez ővele is megtörtént, vagy 
talán éppen most nem állhatatos 
a könyörgésben, az értse meg, 
hogy személy szerint neki szól a 
mai Ige.

Ma, amikor szívszorongva szem
léljük az eseményeket s lelkünk só
várog segítség után, úgy érezzük, 
mindnyájunknak szól az intés: „A 
könyörgésben  ál lhatatosak  
l e gy et ek ! “

Mivel pedig az imádkozás, igazi 
helye első sorban a család, édes
anyák és édesapák, Titeket kér, 
buzdít ma Pál aposol által maga 
az Ür, hogy imádkozzatok nap 
mint nap ál lhatatosan,  nemcsak 
magatokért, szeretteitekért, nem
zetünkért, egyházunkért, elöljá
róinkért, de még — ellenségeinkért 
is!. . .

S kérjük Isten Szentleikét, hogy 
tanítson meg bennünket az imád
ságban való állhatatosságra.

„A kön yörgésben  ál lhata
tosak l e g y e t e k ! . . . “

Dr. Deák János.

Jézus szenvedése.r

Erőforrás a szenvedésben.

É letü n k  n ap ja in ak  n a g y o b b  része  
n y o m o r ú sá g  és  fá r a d s á g . . .  íg y  
tan it a 90. zso ltár .

S ír to k  ti és  ja jg a tto k  . . .  E zzel 
b ú csú z ik  Jézu s ö v é itő l.

M in ék ü n k  s o k  n y o m o r ú sá g o n  
k eresztü l k ell az Isten o rszá g á b a  
beju tn u n k  . . .  E zt á llítja  Pál ap ós- - 
to l.

A sz en v ed és  teh á t ta r to z é k a  a 
b ű n ö s em b er é le tén ek , m é g  az 
ev a n g é lik u s  k e r e sz ty é n  é le té n e k  is. 
E z a m i m o sta n i é le t id ő n k  m eg  
e g y e n e se n  k iá b rá zo lá sa  en n ek  az  
ig a z sá g n a k . É vek  ó ta  vérpárában  
k él a nap és vérp áráb an  n y u g sz ik . 
A rcu n k on  m ély  b arázd át szá n t a 
szen v ed és. S z ívverésü n k  ritm u sát  
m eg za v a rja  a h o ln ap  g o n d ja . N é h a 
n ap ján  fe lm o s o ly g ó  ö r ö m ü n k e t le 
tép i arcu n k ró l e g y -e g y  fe k e te  hír. 
A XX. szá za d  a szen v e d é se k  s z á 
zada, a XX. század  em b ere  a sz e n 
v ed é se k  em b ere.

A szen v ed és  p e d ig  m in d ig  p r ó 
bára tesz i az em b er teh erb írásá t. A 
sz en v ed ő  em b ern ek  fe lfo k o z o t t  
e r ő re  van  sz ü k sé g e , m ert k ü lön b en  
k é tsé g b e e sé sb e  h a jlik  a lé lek , az 
á tz o k o g o t t  é jsza k á b a  beleh u ll az  
u to lsó  s ik o ltá s , az  er ő tle n  s z e n 
v ed ő  „ fe lv esz i a g y ilk o t , am it vi> 
g a szu l h a g y  a fu tó  rem én y !“

S zen v ed ő  em b erek ! —  h o l ta lá 
lunk m e g ta r tó  e r ő t?  Kibe k a p a sz 
k o d h a tu n k , a m ig  e lvon u l fe le ttü n k  
az íté le t id ő ?

A b ö jti n a p o k  e g y  v éres, k ö n y -  
n yes a rco t tárn ak  e lib én k : a fá j 
dalm ak em b erén ek  arcát, a sz e n 
v ed ő  K risztusnak  arcát, aki b e te g 
sé g e in k e t  v ise lte , fá jd a lm ain k at  
h o rd o zta , ak in ek  a lak já t és é k e s 
s é g é t  e lto r z íto tta  a fá jd a lo m , akire  
rá tek in ten i sem  v o lt  k ív á n a to s , a k i
tő l e lfo r d íto ttu k  o rcán k at.

M ost m é g is  n ézzü n k  reá! S z e n 
v e d ő k  a szen v ed ő re . A halál á rn y é 
kában  v á n d o r ló k  a v éres seb ek k e l 
m e g g y ö tr ő it  és m e g r a k o tt  K risz
tu s-arcra  . . .  T alán  m eg en y h ü l s z e 
g é n y  sz ivü n k . T alán  fe lcsilla n  b o 
rús h o m lo k u n k o n  a v ig a sz ta lá s  
fén y e .

N ézzü n k  a sz e n v e d ő  K risztus s z e 
m ébe! M it lá tu n k  ezen  a véres,

I r t a : N a g y  M i k l ó s .

k ö n n y es  arcon ?  Á rtatlan  é s  szen t  
vo lt, m é g is  ü ld ö ző b e  v e ttü k  és  a 
k eresz tre  sz e g e z tü k , ő  v o lt  az 
e g y e t le n  z ö ld e lő  fa , a b ű n ö s  e m 
b e r isé g  sz á r a z -fa r e n g e te g é b e n  és  
m é g is  r á eresz te ttü k  a halál fe j s z é 
i é t . . .  D e m ég sem  k é r d e z te  láza-

riAj Kvjc. aaLggrr. i iuc c ú  cK ie
m eltem  é n ! ? . . .  P e d ig  nem  c se le 
k e d e tt  h a m issá g o t és  á ln o k sá g  sem  
ta lá lta to tt  szá jáb an . K eresztje  ros- 
k a sz tó  sú lya  a la tt g ö r n y e d v e  m ég  
ő  m a g a  v ig a sz ta l:  N e s ír ja to k  én- 
rajtam !

F e lv e tte  m in d en  b e te g sé g ü n k e t, 
m in d en  b ű n ü n k et, h o g y  m e g g y ó 
g y ítso n , m e g v á ltso n  és  ü d v ö ssé g r e  
v ig y e n . S z e g é n n y é  le tt  ére ttü n k , 
h o g y  b en n e, ve le  m e g g a z d a g o d 
ju n k  és m i m é g is  m eg u tá ltu k  és 
a g o n o s z o k  k ö z t  ad tu n k  s ir t nek i. 
De p an aszra  és á to k ra  nem  n y ílt  
m eg  ajka. M íg  k io m ló  vére v é g ig 
fo ly t  a k e r e sz te n , im á d sá g á v a l az 
e g e t  o s tr o m o lja  és  k ö n y ö r ö g  é r e t 
tünk.

R áh ajo lt a sze n v e d é s  fá jára , e l
tű rte , h o g y  durva k a to n á k  arcul 
verjék , p e d ig  k é r h e tte  v o ln a  az  
A tyát, h o g y  ren d eljen  m ellé je  vé- 
deím ül t izen k ét s e r e g  an gya ln á l is  
tö b b et, á té lte  az  Isten tő l v a ló  elha- 
g y a to t t s á g  m in d en  k ín szen v ed ésé t, 
m eg já rta  a p o k o l s ö té t  fe n e k é t  —  
és m in d en n ek  a sz en v ed ésn ek  sú lya  
a la tt d icső ü l a v ilá g  M e g v á ltó já v á , 
Isten F iává .

M iért tu d ta  Jézu s íg y  e lh o rd o zn i  
a sz e n v ed ést?  A zt a szen v ed ést, 
a m elyn ek  szá lk á ja  is a lig  leh et a 
mi szen v ed ésü n k , m ely ek b en  b ű 
n ein k  m é ltó  b ü n te té sé t  v esszü k  . . .

J ézu s a szen v e d é se k  k e r e sz tje  
alatt is fe lfe lé  n éze tt. F e lfe lé  n é 
z e tt  m é g  a k k or is, a m ik o r  e ls ó 
h a jto tta  a sz e n v e d é s  leg v éreseb b  
szavá t: Én Isten em , én  Isten em , 
m iért h a g y tá l el e n g e m e t?  E z a 
íe lfe lé n é z é s  a d o tt e r ő t —  m e g á l
lást —  d iad alt —  m e g d ic ső ü lé s t .

S zen v ed ő  em b erek  indu lju n k , 
T nozduljunk —  fe lfe lé !

Lám  P é te r  is —  a m íg  a K risz
tu son  n y u g ta tta  m e g  te k in te té t ,  
a d d ig  b iz to sa n  járt a h u llám ok  ö r 
vén ye  fe le tt  s  csak  a k k o r  k e z d e tt

m erü ln i, am ik o r  te k in te té t  lev e tte  
Jézu sró l.

A m ú lt tavassza l az e g y ik  éjjel 
k ig y u lla d t a fa lu v é g i zsu p p o s ház, 
am elyn ek  k é m é n y te tő jé n  a régi 
fé sz k e t m ár rendbe ig a z g a tta  a 
m essze  d élrő l h a za érk eze tt gólya
pár. ’R ém ü li arcú em b erek  áiitaü 
k ö rü l az é g ő  h ázat. A lángok mái 
k ö r ü ln y a ld o stá k  a g ó ly a fé sz e k  rő- 
z sé jé t  is. A ván d orm ad arak  a d d ig  
vártak . A zu tán  s z é tv e te tté k  h o sszú , 
feh ér  szá rn y u k a t és  e lszá lltak  fel
fe lé  —  m agasab b ra , m in t a füst 
g o m o ly g ó  fe lh ő je  —  é s  m e g m e n e 
k ü ltek .

E g é sz  v ilá g u n k a t s  b en n e  m ie 
den em b er sz ív é t csa p d o ssa  a sz e n 
v ed és  lá n g te n g e r e . H o v a  m en ek ü l
jü n k ?  . . .

N ézzü n k  Jézu s seb e ire  —  te  
m ozd u lju n k  fe lfe lé !

„Ne k é s le k e d jü n k  
fe lü lrő l k e re sn i  
a s e g í t s é g e t !"

A finn kormány országa keresz
tyénéit a következő felhívásba§ 
szólította fel hála-, bűnbánat- és 
imanapok tartására:

Nehéz időket élünk, ötödik éve 
pusztít a szörnyű világháború és 
még senki sem tudja, mikor ér 
véget. Zivatarában milliók és mil
liók veszítették el életüket vagy 
egészségüket és még minden fel- 
virradó nap újabb véráldozatokat 
követel. Fel mérhetetlenek azok az 
évszázados fejlődés alkotta anyagi 
és kulturális értékek, amik most 
egyik napról a másikra elpusztul
nak és számtalan család lesz ott
hontalanná. Ezek a csapások sok 
embert vezettek arra, hogy komo
lyabban vegyék az élet nagy kér
déseit. Másrészről a háborús idő 
félelmetes mértékben erőtlenítette 
az erkölcsi felelősséget. Ezt mu
tatja a bűnözés szemmellátható 
növekedése, a szeszesital-használat 
aggasztó emelkedése és más a kör
nyezetünkben jelentkező aggasztó 
jelenségek. Ezek olyan tényezők.
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amik a népek benső életerejét 
megdermesztik.

A szent Biblia tanítása szerint 
minden időbeli és örökkévaló rom
lásnak az Istentől való elszakadás 
az oka. így áll a dolog, akár egyes 
emberről, akár egy egész népről 
van szó. Amikor Isten Lelke kény
telen kivonulni az ember szívéből, 
akkor a gonosz pusztító ereje ke
ríti azt hatalmába. Az alázat gőg
re, a szeretet gyűlöletre változik. 
A lelkiismeret eltompul s az örök
kévaló igazság nem irányítja to
vább az élet folyását. Ebben ta
láljuk meg legmélyebben a mos
tani szerencsétlenségek kiindulását 
is. Általánossá lett az Istentől való 
olfordulás, bár egyes országokban 
oyilvánosabban jelentkezett, mint 
másokban.

Csak az Istenhez való visszatérés 
és az igazi megtérés az egyedüli 
kiút ebből a nyomorúságból. Az 
önzést, fenhéjázást és a magunk 
igazságában való bizakodást gyö
kerében kell kiirtani. Egyedül Is
ten tud kisegíteni a válságból és 
megszabadítani az egész emberi
séget fenyegető pusztulásból. A 
finn nép mindig megtalálta a sza
badulást az Úrban, azért ne késle
kedjünk felülről, a világosság Aty
jánál keresni a segítséget, ő  ad 
erőt a szabadságunkért és függet
lenségünkért vívott harcunkhoz. 
Egyedül ő  lesz a segítségünk a 
béke napjaiban is, amikor népünk 
jövendőjét építjük. Nyissuk meg 
a szívünket Előtte és buzgó imád
ságban vigyük ügyünket őelé. 
Nemcsak a mi népünk ügyét, ha
nem hittel és bizalommal könyö
rögjünk, hogy az Úr kegyelmével 
világosítsa meg az emberek szívét 
mindenfelé és vezesse a világ né
peit egymásközötti igazságos bé
kére és Isten tetszése szerinti éleí- 
folytatásra.

A kormány, ősi keresztyén szo
kás szerint elrendeli, hogy 1944- 
ben négy egyetemes hála-, bűnbá
nati- és imanapot kell tartani, és
pedig március 5, május 21, július 
23 és október 15 vasárnapokon, 
egyben mellékeli az ezekre a va
sárnapokra elrendelt igehirdetési 
alapigék jegyzékét. A köztársa- 
ság polgárait felszólítja, hogy ve
gyenek részt a templomi istentisz
teleteken és otthonaikban is mé
ly ed jenek el a keresztyén hit örök 
igazságai tanulmányozásában.

Az összes illetékeseket kötelezi 
a kormány eme rendelet szabály
szerű kihirdetésére és végrehajtása 
feletti őrködésre.

Helsinki, 1943 december 30.
Ryti Risto 

köztársasági elnök 
Kauppi Kalle

közoktatásügyi miniszter.

A legtöbb rádiós ísleatíszleletet 
Svédországból közvetítik.

Svédország evangélikus többségű or
szág. Lakossága csaknem 100%-ig evan
gélikus. Az országnak majdnem 2 mil- 
Hó rádióelőfizetője van. Ennek a hatal
mas tábornak a múlt évi adatgyűjtés 
szerint 40%-a hallgatja az istentisztele
te t  Jellemző és példamutató, hogy 
Svédországban nemcsak délelőtt közve
títenek istentiszteletet, hanem minden 
nap kétszer, a reggeli és esti órákban. 
Ezeket is az előfizetők kb. 25%-a hall
gatja. A sajtószolgálat megállapítja, 
hogy a svéd rádió vezetősége különös 
gonddal vigyáz arra, hogy necsak a 
többségben levő evangélikus nemzeti 
egyház használhassa a rádiót istentisz
teleti célra, hanem más kisebb feleke- 
zetek is, mint pl. a római katolikusok.

Hazánkban az 1878. évi boszniai 
hadjárat keltette életre a Vörös- 
keresztet. E háborúban megsebe
sült osztrák katonák gondozását 
az osztrák Vöröskereszt látta el. 
Gondoskodni kellett egy hasonló 
célú magyar intézményről is. Ilyen 
célú intézmény .először „Központi 
Segélyző Nőegylet“ címen alakult. 
Ez egyesület fővédnökségét áldott 
emlékű Erzsébet királynénk vál
lalta.

Mai nevén a Magyar Vöröske
reszt királyi rendeletre 1879-ben 
alakult.

Érdekes megjegyezni, hogy mi
kor a Magyar Vöröskereszt meg
alakulása után bejelentette a Genfi 
Egyezményhez való csatlakozását, 
kérelmét Genfben először elutasí
tották azzal, hogy egy államban 
csak egy Vöröskereszt működhe
tik. Ilyen pedig az osztrák-magyar 
monarchiában már Bécsben előbb 
alakult. A végleges felvétel csak a 
két állam viszonyának megértetése 
után történt meg.

A Magyar Vöröskereszt fejlődé
sének első állomása az Erzsébet 
kórház megépítése volt 1884-ben. 
Ez az .akkori igényeknek minden 
tekintetben megfelelő, hatalmas 
felszereléssel ellátott mintakórház 
hamarosan látogató és találkozó 
helyévé lett a külföldi küldöttsé
geknek és tanulmányozó látoga
tóknak.

Időközben a Vöröskereszt esz
méi megragadták a magyar társa
dalom szívét. Megmozdultak a 
vármegyék, városok és falvak. Az 
ország minden részében egymás
után alakultak a fiókegyesületek. 
A múlt évszázad végén a Magyar 
Vöröskereszt -már tekintélyes- t #  
mogatásban részesíthette külföldi 
testvérintézményeit.

Az 1914-ben kitört világháború 
a Magyar Vöröskeresztnek is tűz- 
próbájává lett. Örömmel és büsz
kén állapíthatjuk meg, hogy a 
Magyar Vöröskereszt megállta a 
próbát.

Néhány adatot említünk meg az 
első világháborúból. Megismerjük 
ezekből a Magyar Vöröskereszt

munkakörét és ható sugarát.
A Magyar Vöröskereszt az első 

világháborúban 1922 kórházat állí
tott fel 116.000 ággyal, 1400 hiva
tásos és 10.000 önkéntes ápolónő
vel. Munkássága kiterjedt a sebe- 
sültszállításra, gyógyításra, üdül
tetésre, gyorssegélyre, hadifog
lyaink, internáltjaink s a menekül
tek gyámolítására, hozzátartozók 
gondozására, levelezések elintézé
sére stb.

Igaz, hogy mire az első világ
háború befejeződött, a Magyar 
Vöröskereszt anyagi ereje is tel
jesen kimerült. Elvérzett a haza 
oltárán. Anyagiak híján büszkesé
gét, az Erzsébet kórházat is bérbe 
kellett adnia. Egy ilyen, Isten 
leikével telített intézmény sorsa 
azonban nem múlhatik anyagiakon. 
Mint a hamvából új életre kelő 
főnix-madár állott a Magyar Vö
röskereszt újból munkába a mos
tani világháború elején és végzi 
azóta magasztos feladatát meg
szakítás nélkül. Ha egyetlen pil
lantást vetünk a Magyar Vörös- 
kereszt 1944. évi évkönyvére és a 
sok szép felvétel között szerényen 
meghúzódó tudósításokra, a cso
dálkozás tör elő lelkűnkből: miből 
és hogyan tudja a Magyar Vörös- 
kereszt ezt a hatalmas szolgálatot 
teljesíteni?

Mit tett eddig a mostani háború
ban? 34 kórházat állított fel 12.000 
ággyal. — 6 Pullmann rendszerű 
és 3 szabványos kórházvonatot 
rendezett be. — Egy sebesültszál
lító repülőgépet bocsátott a ma
gyar honvédség rendelkezésére. — 
18 mentőkocsit állított az egész
ségügy szolgálatába. —- Üdítő , ál
lomásokat tart fenn. — Katonáink
nak téli meleg holmit készíttet. — 
Eddig 650.000 szeretetcsomagot 
küldött a harctéren küzdő honvé- 
deinknek. — önkéntes véradókat 
tart nyilván. — . Sebesültjeink ré
szére vérátömlesztésre szárított 
vért szállít. — Katonai tudósító 
irodát tart fenn. — Hadifogoly
segítő és tudakozó hivatala van. 
Ez 1940-ben több, mint négymillió 
ügyet intézett el. — Hivatásos és

önkéntes ápolónőket képez, stb.
A Magyar Vöröskereszt nemcsak 

katonáinknak, hanem a társada
lomnak is szolgál. Hogyan? Kór
házakat, egészségügyi intézménye
ket, üdülőházakat tart. — Beteg
ápolási tanfolyamokat rendez. Ed
dig 1552 tanfolyamán 59.000 egyén 
tanulta meg . a szakszerű beteg
ápolást. — Leventéket tanít meg 
az első segélynyújtásra. — Lég
oltalmi szolgálatot végez. — Or
szágúti segítő- és mentőállomáso
kat rendez be. — Légi mentő és 
vízbőlmentő munkát folytat. •—*- 
Polgári tudósító irodájában az el
szakadt és kivándorolt családtagok 
levelezését bonyolítja le. — Ifjú
sági Vöröskereszt csoportokat szer
vez. — Hadiárvákat üdültet, stb.

Mindezt miből és hogyan? — 
kérdezzük ismét. Bizonyosra vehet
jük, hogy nem emberi erőlködés
ből, hanem Isten kegyelméből. 
Bizonyosra vehetjük, hogy meg
alakulása óta sok kéz kulcsolód- 
hatott imára és sok áldás szállha
tott Istenhez a Magyar Vöröske
resztért és névtelen hőseiért: orvo
saiért, ápolóiért, tisztviselőiért.

Ezekután kérdezzük meg ma
gunktól: mit tehetünk mi a Ma
gyar Vöröskeresztért? Két szó a 
felelet: imádkozz és áldozz érte!

Ne felejtsük el, hogy a Vörös- 
kereszt felekezeteken és nemzete
ken felülemelkedő irgalmas sama- 
ritánus, aki nem azt kérdezi, mi
lyen vallási! és nemzetiségű vagy, 
hanem, hogy hol és mi fáj?

Minden háborúnak, a mostani
nak is vége lesz, de a Vöröskereszt 
eszméjének élni kell tovább és 
emlékeztetni mindenkit arra a ke
resztre, amelyen Krisztus drága 
vére hullott érettünk. Ez volt az 
első véres vöröskereszt. Ennek tö
véből sarjad az irgalom és új élet.

Dr. Győrffy Béla.
KI TUD RÓLA?

Lehotkai Béla honvéd tábori posta 
száma Z 496, utolsó levelét január 7-éa 
írta. Azóta a hadigondozó hivatal el
tűntnek nyilvánította. Aki tud róla, ér
tesítse érte aggódó feleségét és kisleá
nyát Ipolypásztó, Hont vra.

Hazafelé.

Irta: Sághy Jené.

— Sokkal büszkébb vagyok annál, hogysem olyan 
szekér után fussak, amelyik talán fel sem vesz. Az 
elébb azt mondtam, olyan lány még nem született a 
világra, aki túladna rajtam. Igaz, mert effajta lányok
nak nem adok alkalmat arra, hogy kiadják az utamat. 
Nem járok utánuk. Megvagyok én így szépen, legé- 
nyesen. Nem pörlekedik velem az asszony és éjjel 
nem zavar föl álmomból a gyereksírás. Csak rosz- 
szabb dolgom ne legyen, mint amilyen most van! De 
hagyjuk már ezt! Beszéljünk valami okosabb dolog
ról; arról, hogy hány órakor találkozunk holnap a 
Hattyúban.

István felkészülten várta ezt a kérdést. Habozás 
nélkül válaszolt, mint aki gyorsan túl akar lenni 
valami kellemetlenségen:

— Nem megyek el a kocsmába!
— Micsoda? — rökönyödött meg Rácz József 

és önkéntelenül rövidebbre fogta a lovak gyeplő
szárát. — Nem jössz el a kocsmába? Aztán miért 
nem? Hiszen az előbb mondtad, hogy a poharazást 
most már megengedheted magadnak, mivel megle
hetősen megerősödtél!

— Erővel bírnám. Abban nincs- hiba. Más okom
van.

— Mi?
— Hiábavaló dolognak tartom az ilyen szóra

kozást!
— Puff neki! Mi ütött beléd? — kérdezte a le

gény egészen feléje fordulva.
— Semmi! Azazhogy kezd benőni a fejemlágya. 

Meg aztán keresztyének is volnánk és az nincsen meg
írva a Bibliában sehol, hogy a vasárnapot kocsmá

ban kell megünnepelni, de az igen, hogy a részeg
ség: bűn.

— Ugyan! Jó keresztyének vagyunk mi még 
attól a kis iddogálástól. Elmegyünk mi a templomba 
is. Hanem te, pajtás igen kifacsart, nyakatekert mó
don gondolkozol. Megártott a frontszolgálat, meg a 
sebesülésed, úgy látszik. Hát ha nem jössz, nem jössz! 
Nem erőltetlek. Azt szokták mondani ilyenkor és én 
is azt mondom most: „Nem erőszak a pecsenyeevés.“

István örült, hogy a másik nem erőltette. Vála
szolnia sem kellett, mert a szekér odaért krumpli
földjük végébe. Leszállt a szekérről és elköszönt régi 
cimborájától. Rácz Józsi a lovak közé csapott és nem 
állhatta meg, hogy hátra ne kiáltson:

— Még megérem, hogy valamelyik vasárnap 
majd téged látlak papunk helyett a szószéken!

István válasz nélkül hagyta ezt a gúnyolódást is. 
A krumpliföld felé fordult és az ott dolgozó embe
reket nézte. Apja hajladozott ottan a föld közepe tá
ján, meg Nani néni és. az őrzőgyerek, aki a sürgős 
munka s a már felszántott tarlók miatt mostanában 
nem hajtotta ki a teheneket, hanem a mezei munká
ban segített. Szorgalmasan húzkodta ki a gyerek a 
többé-kevésbbé zörgősre aszott krumpliszárat és cso
mókba rakta. “Bálint Sándor a krumplit forgatta ki 
vasvillával a földből. A kifordított, kihányt krumplit 
kis kosarakba szedték és a kosarakból zsákokba töl
tötték. Jónéhány teli zsák nyújtózkodott hosszan a 
krumpliföldön erre is, arra is. — A legény szótlanul 
nézelődött. Apja egyszer az út felé fordult és meg
látta fiát. Megismerte azonnal, pedig elég messze 
volt. Felemelte karját és odakiáltott neki:

— Mi újság? Talán valami baj van?
— Nincsen semmi! — kiáltott vissza a fiú.
— Miért nem jössz ide?
— Megyek! — hangzott a válasz.



«*44. február 27. H A R A  N G  S Z Ó 41

Hamis böjt.
Február 27. — É r d e m s z e r z ő  böj t .  

£f«Mh> 2, 8-- 9. líyen nincs. Az ember 
■égi« Megkísérli cselekedeteivel befo- 
^gásoéai az Isten ítéletét. Milyen nagyra 
’f«« a böjtjével is. Isten sehol sem 
■oadja: ne böjtöljetek, hanem az et- 
Je*kezőjét kívánja. De azt nem mondja, 
kogy böjtölésünk által igazabbak le
sztek Ö előtte. Böjtötni annyi, mint le- 
soedaci mindarról, ami meggátol Isten 
kegyelmének elfogadásában. Ez lehet 
ÍM<ti klacs, szenvedély, testi eledel és 
itat, a bűnös világnak valamilyen bilin
cse,- amely. megkötöz, Istentől elválaszt.

Február 28. — A l a k o s k o d ó  b ö j t .  
Máté 8, 16— 18. Nagy hatalom az embe
rektől való félelem. Mit mondanak az 
«■berek? Ez szabályozza cselekedetein
ket. Bánös szívünk úgy áhítozik az em
berek elismerésére. Ezért lesz az ember 
tolakodó, hazugul szerény, törtető, alá
zatos, álszenteskedő, böjtölő. Mennyi 
áldozatot, gyötrődést hordoz az embe- 
rate dicséretéért „Jaj néktek, ha min
den ember jót mond felőletek.“ Lukács 
•S, 26.

Február 29. — I s t en  e l ő t t  k é r 
k e d ő  b ö j t .  Luk. 18, 10—11. Isten előtt 
«rincs jogunk érdemekkel dicsekedni. 
Csak lehajtott fejjel állhatunk meg szí
ne előtt. Milyen vakmerőség Istennel 
^teltetni akarni azt, hogy én különb 
vagyok másoknál. És milyen veszedel
mes öncsalás, mely gátol abban, hogy 
leszámoljak bűneimmel. A kérkedő em- 
aer a kárhozat útján jár. Számunkra is 
mák az lehetséges, amit az apostol 
mond: „Aki dicsekedik, az Úrban dicse
kedjék“ I. Kor. 1, 31.

Március 1. — Sz í v t e l e n  b ö j t .  
Máté 23, 14. Mit ér böjtölni úgy, hogy 
M>bót is magamnak igyekszem hasznot 
kovácsolni, de nem tudok semmit meg
tagadni magamtól mások javára. Ki
használom a megszorultakat. Böjtöljön 
az, akinek nincs, hogy nélkülözések kö
zött is megelégedett legyen az élete. 
Böjtöljön az, akinek van, hogy jusson 
■a nélkülözőknek. Zakeus böjtje ezzel 
kezdődik: „Vagyonom felét a szegé
lyeknek adom . . . “ Luk. 19, 8.

Március 2. — I s t en  t ö r v é n y é t  
k i j á t s z ó  b ö j t .  Máté 23, 23—24. Min
den dolognak a könnyebbik végét fogni 
meg. Könnyebb bizonyos napokon éte
lekről lemondani, mint mindig Isten aka
ratának engedelmeskedni. Könnyebb va
lamit odaadni az Úrnak, mint egész éle
temet a kezébe tenni le. Egyszer eszte
len vaksággal, máskor vakmerőséggel 
kijátszani az Isten akaratát. Kis dolgo
kat aagy kérdéssé fújni fel és elodázni 
a döntést: megadom magamat Istennek.

Március 3. — Kü l s ő s ég e »  b ö j t .
* Máté 23, 25—26. Van benne komolyság 

mégis hiábavaló. Ahogy a bűn nem 
külső szépséghiba, hanem lényünk gyö
kerébe vágó halálos baj, ugyan úgy 
életünk megváltozása nem külső meg
változás csupán. Romlott fa nem terem
het jó gyümölcsöt. Be kell oltani. A 
régi fa élete meghal s a beléojtott galy 
él. Belülről indul az új élet. Nem for
dítva. Az „én“ helyébe Krisztus lép.

Március 4. — B ű n t a k a r ó  b ö j t .  
Máté 23, 27—28. Már az első emberpár
nál megindult. Bűnbeesésük után elrej
tőztek. Azóta ezerféle eszközt használ 
az ember, hogy elpalástolja romlottsá- 
aágát. Ezt a leplet tépi össze fejeze
tűnkben az Úr, hogy észre térítsen. 
Bónelaket nem rejthetjük el semmiféle 
kegyes cselekedettel. LeheL hogy a vi
lágot megcsaljuk, de ő t nem csalhatjuk 
meg. Bűneinket Krisztus vére fedezi el 
egye««.

Rózse  I s t ván .

P r o /e s f d u s  e g y s é g .
Trombitás Dezső nagyvázsonyi 

református lelkipásztor a testvér- 
egyház Igazság és élet című havi 
folyóiratának január: számába fi
gyelemreméltó cikket írt a protes
táns egység útjáról. Helyesen mu
tat rá arra, hogy a nagy egység
törekvésben elsősorban a protes
táns egység ügyét kellene szolgál
nunk. Mert hiszen ez csakugyan 
ránkfér!

A felvetett gondolathoz mi is 
hozzászólunk, nemcsak testvéri 
udvariasságból, hanem szívünk sze
rint is.

Meggyőződésünk nekünk is, hogy 
az evangélikus és református egy
ség le h e ts é g e s . Természetesen 
nem az összeolvadás értelmében. 
A múlt század elején Németország
ban megpróbálták a két egyházat 
császári paranccsal egyesíteni. Az 
eredmény — három egyház lett. 
Mert ahol. a hatalmi szónak nem 
engedelmeskedtek, ott továbbra is 
megmaradt az evangélikus és re
formátus egyház s némely helyen 
viszont protestáns egyház létesült. 
Ez az erőszakos ötvözet azonban 
nem vált be. Az egyesült protes
táns gyülekezetek mindenütt meg
üresedtek. — Tisztán meg kell lát
nunk, hogy a két egyház hitelvi 
különbségei annyira jelentősek, 
hogy az efféle egyesítés lehetetlen 
s ideig-óráig is csak mindegyikük 
nagy kárával volna tessék-lássék 
módon lehetséges. Szükségből itt 
ott — tábori lelkészség stb. — meg 
kell vele alkudnunk, de megnyug
tatóan helyesnek nem mondhatjuk. 
De azt is nyugodtan megállapít
hatjuk, hogy a két egyház igenis 
te s tv é r -e g y h á z . Ütjük nem egy
mást keresztező, szolgálatuk nem 
ellentétes, hanem párhuzamos és 
egymás kiegészítésére alkalmas. — 
Elvben és papiroson nincs is köz
tünk semmi hiba. Vannak közös 
bizottságaink. Számos helyen együt
tes érdekképviseletet létesítettünk 
s közös érdekvédelmet állítottunk. 
A reverzális-harcot kölcsönös meg
állapodás tiltja közöttünk. Adott 
alkalmakkor megható beszédek 
hangzanak a testvériségről. Püspö
keink jóba-vannak. Itt-ott meg
ható példáit látjuk az „egység" 
egyedül helyes formájának, a test
véri együttműködésnek.

'A gyakorlatban azonban m ég-

sincs k ö z tü n k  e g y sé g . Itt is, 
ott is keserű panaszok hangzanak. 
Kölcsönösen emleget jük, hogy 
szórvány híveink nagyobb veszély
ben vannak a testvérek tömegé
ben, mint másvallású tengerben. 
Suttyomban folyik a reverzális- 
szedés, meg az elnevelés is. Szo
morú példák beszélnek arról, hogy 
milyen mostohatestvérien szűkkeb
lűik tudunk lenni egymás iránt 
például az istentiszteleti helyiségek 
átengedése, vagy az iskoláztatás 
dolgában. Stb., stb.

Kifakadó szemrehányások helyett 
alázkodjunk meg. Mert k ö lc s ö 
nösen  h ibásak  és fe le lő s e k  
vagyunk. Ki az közülünk, akinek 
egészen nyugodt a leíkiismerete 
ebben a dologban.

Mindent meg kell tennünk a két 
testvéregyház együttműködéséért. 
Minél hívebbek vagyunk a magunk 
birtokán, annál biztosabban meg
találjuk egymás kezét. Az a meg
újhodás, amelynek kétségtelen je
lei vannak mindkét egyházban, 
egyrészt elmélyítette a hitvallásos 
hűséget, másrészt mégis közelebb 
hozott bennünket.

Trombitás Dezső említett cikke 
végén elmondja, hogy Nagyvá- 
zsonyban hogyan épített hidat a 
református és evangélikus lelkész 
a köztük húzódó nézeteltérések 
szakadékán. Példa ez. Ahogy az 
együttműködésnek legtöbbször sze
mélyi akadályai vannak, úgy a 
megoldás is jórészt személyi vona
lon keresendő. Minél több evangé
likus és református hívő tanul meg 
egymás hitéből épülni, annál kö
zelebb jutottunk egymáshoz s an
nál többet tettünk a protestáns 
egységért. Csak ezen az úton tel
nek meg élettel az együttműködés 
eddig is már meglévő keretei.

Közös sors részesei vagyunk. 
Meg kell találnunk egymást.

Mért:
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. 
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik 
Tűzben állunk már tetőtől talpig.

Szabó József.

„KIS HARANGSZÓ" című gyermek- 
lapunk előfizetőinek a száma szépen nö
vekszik. Szeretettel várjuk a további 
megrendeléseket. Félévre 1.80 P, egész 
évre 3.60 P.

A „KIS HARANGSZÓ“ címe: Győr,
II., Petőfi-tér 2. Külön csekkszámlája 
van: * 8 9 7 3 * .

Közvetlenül erre a címre kérjük a 
megrendeléseket és az előfizetéseket! 
Ezzel megkönnyitjiik a kiadóhivatalok 
munkáját!

R é g i én e it.
Óh Jézus Krisztus, mi Idvezítőnk,
Drága véreddel szentséges

Megváltónk:
Ki mi értünk nagy kínt szenvedtél.
És szent Atyádnak így eleget tettél
Hallgass meg minket, te szent

halálodért,
Az ördög rabságától ments meg

azért.

Szárnyaid alá hajtsd bűnösökét
Fogadd jő kedvvel szegény

embereket
Mert nincs fejünket kihez

hajtanunk;
Hanem csak te hozzád édes y

T eremtönk.
Mert elrontod a bűnt, halált,

ördögöt,
És szent igéd ellenségit

meggyőzöd
lengedező Mennyei Kar 

1696.

H E T I  S Z E M L E
Amer ika i  r e p ü l ő k  a monte - 

casinoi apátságot teljesen lerom
bolták, jóllehet egyetlen német ka
tona sem volt a kolostorban. Az 
életben maradt bencéseket és pol
gári menekülteket a németek szál
lították el a szétlőtt kolostorból.

A n e t t u n o i  an go l  c s a p a t o 
ka t  Kesserling megtámadta.

Ke le ten  kudarcba fulladt a 
szovjet krivojrogi bekerítő vállal
kozása.

Heves  l é g i t á m a d á s o k a t  in
tézett a szovjet ismét Helsinki el
len.

Súlyos  b o m b a t á m a d á s o k  
érték Londont is.

A l engye l  k o r m á n y  egy svéd 
jelentés szerint elfogadta Churchill 
javaslatát. A háború tartamára a 
Curson-vonalat ismerték el demar
kációs vonalnak.

Z á gr áb  k ö r n y é k é n  a hegye
ket megtisztították a partizánok
tól.

Böjt első hete.
Mert nem olyan tőpapunk 

van, aki nem tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem aki 
megklsértetett mindenekben, 
hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt. Zsld. 4, 15. v.

Mikor az ördög megkísért, szí
vemet azzal vigasztalom, hitemet 
azzal erősítem, hogy ismerem azt, 
aki az ördögöt legyőzte és aki ne
kem mindenkor segítség és vigasz
talás. A hitem tehát legyőzi az 
ördögöt. Isten éppen azért ad hi
tet, hogy tudom: Krisztus legyőzte 
értem az ördögöt.

Nem félek hát a kísértéstől. Hi
szen arra való az, hogy a hitem 
megerősödjék, felebarátom pedig 
az én megkísértetésemben és győ
zelmemben vigasztaló példát lás
son.

Luther.
Jézus, _sebeidnek mélye 
Vigasztalja telkemet,
Minden földi nagy ínségbe 
Ott látom keresztedet.
Ha klsértnek a bajok 
És már bűnre gondolok, 
Szenvedésed emlékeztet,
Hogy kerüljek minden vétket. j
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GYÜLEKEZET! H ÍR E K
Kitöltetés. Kormányzónk Weiszer 

«yula nyíregyházi evang. leánygimná- 
4Í»mi igazgatónak a tanügyi főtanácsosi 
éimet adományozta. A kitüntetést feb
ruár 21-én a városháza nagytermében 
tartott ünnepélyes ülésen adta át Tú- 
róczy Zoltán püspök.

Felügyelőválasztás. A hódmezővásár
helyi gyülekezet Micsinay Péter főmér- 
•ököt, a Kokron-művek igazgatóját vá
lasztotta felügyelőjévé. Február 20-án 
iktatta be hivatalába Benkóczy Dániel 
csanád-osongrádi esperes.

Tanyai gyermekotthon Tiszaföldvá- 
ron. A külterületi állami iskolákba járó 
evangélikus gyermekek hitoktatása ne
héz feladat elé állította mindig az al
földi gyülekezeteket. A tiszaföldvári 
gyülekezet úgy oldotta meg a nehéz 
kérdést, hogy tanácstermét gyermek- 
otthonná alakította át és ott máris 15 
gyermeknek nyújt teljes ellátást. Szom
batonként a szülők hazaviszik gyerme
keiket. — A gyermekek így evangélikus 
iskolába járhatnak. Délután diakonissza 
testvér foglalkozik velük. A gyermek- 
otthon megszervezője és vezetője, Kriszt 
Péter lelkész, aki úttörő vállalkozásával 
derék munkát végez.

Rimaszombat-tamásfalvi Ev. Leány- 
kör hatvanad vasárnapján ünnepelte 
megalakulásának 20-ik évfordulóját. A 
műsoros délutánt v. Baráth Károly lel
kész igehirdetése vezette be. Gyürky 
Anna elnöknő a lepergett 20 év tevé
kenységét ismertette, kiemelve, hogy a 
Leánykör kezdeményezésére épült fel a 
belmissziói szervek otthonául szolgáló 
tanácsterem, alakult meg a vasárnapi 
iskola, a Bibliakör. A Leánykor vezette 
a szegények nyilvántartását, látogatta a 
betegeket. Habán Mária mélyen átérzett 
előadást tartott arról, hogy mit köszön
het a Leánykörnek. Alkalmi szavajatokat 
adtak elő Siroky Ica és Suhajik Ica. 
Czelder Vali pénztáros az anyagi ügyek
ről számolt be. Kedves látvány volt, mi
kor az összetartozás jeléül egy csoport
ban megjelentek a Leánykor volt tag
jai, most már asszonyok és édesanyák. 
A műsoros ünnepélyt szeretetvendégség 
követte.

A szepetneki Nőegylet az elmúlt év
ben szép tanújelét adta egyházszerete- 
tének. Meglevő, de nem liturgikus színű 
anyagból zöld és lila oltárteritőket fes
tetett meg és készíttetett el. Molnári, 
újonnan szervezett szórvány központja 
számára feszületet és gyertyatartókat 
vett. A szeretet szolgálatában különö
sen is elöljárt a Nőegylet pénztárosnője 
Kaufmann Ferencné, ki Molnárinak fe
kete oltárterítőt adományozott és özv. 
Fuchs Jánosné, ki az oltárteritőket maga 
készítette el.

A Budahegyvidéki Luther Szövetség
a templomalap javára műsoros teadél
utánt rendezett, melyen dr. Szabolcska 
László budahegyvidéki ref. lelkipásztor 
tartott előadást. Közreműködtek: Bónis 
Klára operaénekesnő és Zsákay László 
gordonkaművész. Zongorán kísért Peskó 
Zoltán orgonaművész, tanár.

Böjti előadások Zalaegerszegen. A 
gyülekezet ezidén is megtartja böjti elő
adássorozatát vallásos estéken, melyek 
vasárnap esténként a gyülekezeti terem
ben vannak. Ezeken előadásokat tarta
lak: Nagy Miklós, Luthár Ádám baty- 
lyándi, Fülöp Dezső büki, Kutas Elek 
zalaistvándi, Liska Endre légrádi lelkész 
és dr. Traeger Ernő miniszteri osztályfő
nök, Budapestről.

Bácsa. Az evangélikus és református 
ifjúság szépen sikerült szeretetvendég- 
séget rendezett. Az ifjúság dicséretes 
buzgalommal előadott vallásos színdara
bokkal és egyéb számokkal nyújtott ne
mes szórakozást és épülést a zsúfolt 
gyülekezeti ház közönségének. A tiszta 
bevétel a Vöröskereszt céljait és a har
monium alapot szolgálta.

A pogányszentpéterl Leénykör f. hó 
13-án műsoros délutánt rendezett. Színre

került Túrmezei Erzsébetnek két jele
nete: „Mili néni gazdagsága" és „Pató 
Panni Majdfalván“. Volt négy szavalat, 
a beszédet Kovács Zoltán tanító tartotta. 
Az énekkar több szép énekkel »zerepelt.
A bevételt a leendő somogyi télitábor 
költségeinek fedezésére fordítják.

Testvéregyház körébőL A Reformá
tus K1E Szövetség Fáji Fáy István állam
titkárt választotta elnökévé.

A pusztavámi (Fejér m.) egyházköz
ség elhatározta, hogy amennyiben az 
új légvédelmi rendelet alapján riasztás 
folytán nem tartható meg az istentisz
telet, úgy a rákövetkező hét minden
egyes hétköznapján este házi áhítato
kat tart a gyülekezet tagjainál. Ezen 
házi áhítatokra meghívást nyernek a 
közelben lakó hívek. A gyülekezet ezen 
megpróbáltatások idejében mindenek 
előtt Istennél óhajt segedelmet és vi
gaszt találni.

Bobai gyülekezet 1943. évi statisz
tikai adatai. Keresztelés 14 (21), konfir
málás 28 (23), esketés 10 pár (11), tiszta 
6, vegyes 4. Reverzális javunkra 1. Te
metés 11 (15). Úrvacsorával élt 634 sze
mély (569) 55%. Adomány 645 P. Gyüle
kezet lélekszámú 1150.

Debrecen. A gyülekezet lelkipásztora 
lelkészi körlevélben számol be a 130.000 
lakosú városban és a 40.000 négyzet- 
kilométer területű szórványterületen élő 
mintegy 2200 evangélikus lélek részére 
a gyülekezeti munkáról, az egyesületi 
életről, a hitoktatásról és az egyházi 
lapok szolgálatáról.

A korszakok kérdése az egyháztör
ténelemben címen most jelent meg dr. 
Wiczián Dezső egyetemi tanár, 1942— 
43. tanévi hittudománykari dékán szék
foglaló előadása, mint küiönlenyomat 
az Erzsébet Tudományegyetem 1942— 
43. tanévi irataiból.

Többek érdeklődésére közöljük, hogy 
Harmati Béla ősagárdi lelkésznek „A 
lélek halhatatlanságának védelme" c. 
könyve már hosszabb idő óta nyomdá
ban van. Megjelenése csupán háborús 
nyomdatechnikai akadályok miatt késik. 
Mihelyt a mű elkészül, a megrendelők 
sürgetés nélkül kézhez kapják. A könyv 
előjegyzési ára 4 P. Könyvkereskedői 
ára 6 P lesz. Megrendelést még elfogad: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Ősagárd, 
u. p. Keszeg, Nógrád megye,

Tordason február 18-án vallásosest 
volt, melyen a leánynépfőiskolások kar
éneke és szavalata közben Lukács István 
győri diakonisszaint. igazgató, lapunk 
szerkesztője tartott előadást. Ugyancsak 
ö hirdette az igét 20-án az istentiszte
leten.

CSALÁDI HÍREK
Eljegyzés. Máté György evang. ta

nító (Főt) és Csatári Erzsébet (Szer- 
gény) jegyesek. — Günther Ilonkát, 
Günther Imre nyug. hercegi uradalmi 
intéző és Szíj Ilona leányát eljegyezte 
Jakab Miklós szombathelyi segédlelkész.
— (Fnecske) Seregi György kálmánházi 
lakos eljegyezte Kubinyi Zsuzsánnát.

Oltár. Mogyorósy Gyula pápai hit
oktató, aki évekig volt a Harangszó 
munkása, február 20.-án vezette oltárhoz 
a győri templomban Benedek Lujza ok
leveles tanítónőt. Az esketést Szabó Jó
zsef győri lelkész, főszerkesztőnk vé
gezte. — Mikó Árpád m. kir. főhadnagy 
f. hó 8-án vezette oltárhoz Szerednyén 
(Ung vm.) Cséka Jolánkát.

Bölcső. Jávor Pál hatvani lelkész és 
felesége, Horváth Rózsa házasságát Is
ten a harmadik leánygyermekkel aján
dékozta meg. Az újszülött a keresztség- 
ben a Piroska nevet kapja.

Koporsó. Tarján Lajos m. kir. sza
kaszvezető életének 26. esztendejében 
február 5-én, Felsővisón váratlanul el- 
hunyt.Az elhunytban Tarján Béla dél- 
szabolcsi lelkész testvéröccsét gyászolja.
— Feltámadunk!

S Z E R I E S Z T i l  0 Z E l  E I E R
Többeknek e helyen is köszönjük, 

iogy a Harangszót terjesztik- örömmel 
látjuk munkájuk hatását. Szép számmal 
jönnek az új előfizetők lapunk olvasó
táborába. Nagyon jónak tartjuk időn
ként a hívek figyelmét a lapra felhívni 
bibliaórán, összejövetelen, nemkülön- 
ben személyes beszélgetés közben. Jó 
«ódszer házanként eszközölni az előfi
zetők gyűjtését úgy, hogy előzőleg pro
pagandaszámokat kérünk és osztunk 
szét a gyermekek útján. Itt is, mint 
másban, sok múlik azon, hogy szemé
lyes üggyé tudjuk-e tenni a Harangszó 
terjesztésének ügyét? Ahol valaki ezt 
teszi, mindig megvan fáradozásának az 
eredménye: a Harangszóra felfigyelnek 
az emberek. Köszönjük és kérjük ezt a 
szolgálatot minden olvasónktól! — B. S. 
Nagybánhegyes. Legnagyobb készség
gel közlünk gyülekezeti híreket, csak 
küldjék be. Mi csak a küldött lapon 
értesültünk a vallásos estről. A szép 
adományt az árvák nevében is köszön
jük. — Sz 1. Celldömölk. örömmel ol
vastuk írását. Itt idézzük egy szép gon
dolatát, mely biztatás lehet mások szá
mára is. „Aki megtalálja Istent és ön
magát, az nem él hiába. Ha vissza is 
néz arra az útra, amelyen járt, ha érezte 
is a megaláztatásokat, ha fáj is még az 
a seb, melyet az élet és az emberek ön
zése ejtett rá, megtalálja majd rá a 
.vigasztalást ott, ahova elindult". — M. 1. 
Noszlop. Az Evangélikus Elet kiadóhi
vatala Budapest, VII., Damjanich-u. 28b. 
— H-né Kaposvár. A finn-szótár még 
nem jelent meg. Mihelyt megjelenik, 
küldjük. — K. S. Cegléd. Levelében ezt 
írja: „A Harangszó új köntösében is 
nagyon megnyerte tetszésemet. Nagyon 
örülök neki, hogy az a Harangszó, 
amely nyolc évvel ezelőtt mint gyer
mekkori jóbarátom és nevelőm elkísért 
szülőföldemről, a Dunántúlról ide a ceg
lédi tanyavilágba, az a Harangszó tere
bélyesedett, lombosodott mint egy Is
tenáldotta fa, mely mindig több és több 
enyhet adhat a fáradtlelkű vándornak." 
Köszönjük e szavakat! Verséből idéz
zük s honvédeinknek továbbítjuk az 
alábbi sorokat:

Tudjuk mi, hogy imádságunk 
Nem száll fel hiába;
Drága honvéd, magyar vitéz

' Visszahoz a jó Isten még 
Édes szép hazánkba.

Idősebb magányos házaspár 14—15 
éves, ev. vallású, tisztességes családból 
való kisleányt keres, aki a házimunká
ban segítene. Lehet árva is. Jó maga
viselet esetében fizetéshez némi ruháza
tot is adok. Debnárik Aladárné Tormás
puszta u. p. Csepreg, Sopron megye. 
Vasútállomás a major közvetlen közelé
ben. 1—1

Melyik evangélikus család fogadna
örökbe egy 14 éves, szórványból való 
egészséges evangélikus leányt? Bővebb 
felvilágosítást a makói Ev. Lelkészi Hi
vatal ad.

Keresek magános nőt, ki bibliaolvasó 
keresztyén, magyarul és németül töké
letesen beszél, valamelyest betegápolás
hoz ért. Díjat vagy teljes ellátást nem 
tudok nyújtani, de lakás, fűtés és lelki 
testvériség mellett tőlem telhető egyéb 
segítséget is nyújtanék csendes dunán
túli lakásomban. Bútorral vagy bútor 
nélkül. Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóhivatalban. 1—1

Intézet részére keresek varrónőt ál
landó alkalmazásra. Bentlakás, teljes el
látás. Fizetési igény megjelölésével aján
latok Vargha Sándor ig. Budapest, VII., 
Rózsák tere 1 címre küldendők. Ugyan
csak mosónőt is keresek. 1—1

Méhészsegédet vagy tanoncot foga
dok nagyobb méhészetbe. Fizetés meg
egyezés szerint. Bőhler János, Pécs, I»- 
pitalja-u. 2. 1—1

SsáBflőbirtokos, magános urinő keres 
ooegbizható házvezetőnőt április ebejé
re. Dessewffy Gézáné nyug. ezr. özvegye 
Tolcsva, Zemplén vm. Jelentkezőnek 
winden felvilágosítást megad Dessewfffc 
Zsófia Budapest, Vili., Bangha Béla-fc. 
15. 1. 21. I—2

Megbízható középkorú özvegyet vag» 
hajadoat keresek kis család háztartásá
nak vezetésére. Jó fizetés és szeretet
teljes bánásmód biztosítva. Cím: Csatár 
né, felső ipariak, ig. neje, Pécs, I. Fe
renc J.-u. 50/1. I—I

Húszéves, jeles kereskedelmi Ölt. 
érettségivel vidéken állást keres. Cím: 
Vízy József Csillaghegy, Szt. Imre k i 
útja 26. k -1

Mért támogassuk 
s* Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
ü»rt 9 ty ttl* n  tfmngélikua intézm ény, 

mmVf halálesetkor temetkezési segély folyéef- 
Ideával a család segítségére siet.

Kikázasítási, tanulmányi, neveltetési segély« 
névé« gemdeskedhatunk gyermekeinkről.

Az E gyesilet álján létrejött élet-, nyug
díj-, táz- betörés-, baleset- és szavatossági 
Wztérnitásainkát előnyös díjtételekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
tsél jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágesítással és tájékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
kajé-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefoni 
3S6—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kelezsvár, Miskol^, Nagyvárad, 
Tét«, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és «01 
tagsi őrzőket.

Zongorák, harmóniumok eladása, vé
tel« Mendölné hittestvérünk hangszer- 
termében. Budapest, VIII., Bezerédi-utee 
10. szám. Telefon 140—352. % -1»

„BIZALOM“ KÖNYVECSKÉRE CSAK 

S T IX  VIRÁGÜZLETBEN |
vásárolhat
KOSZORÚT,  CSOKROT.
Haraitj^zóra hivatkoay, 10% k e d v , * m é o ,

GYŐR, DEÁK F.-U. 0. 
8-i3 Telefon: 9—40. szára.

MegiendeKe-e már
A szórványhívő élete és szolgálata

c. munkát? Ára 5* fillér és portó.

TAVASZI CIPŐUJDONSÁGOR 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban 

Jegyre  és j egy  nélkül.  
Vidékre utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN  
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS-U. 9.

10 13

/teresek egy jóleiké iitelligeis 
ogy jéiadulatú Középkoré gyengeelmétl 
mi mellé gondozónőnek. Cin# válaszhé-
lyeg ellenében a kiadóban. Z—A

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK *
ízléses forma, finom kivitél, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjába*. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) ,_ .g

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezőit 
séggel jár. — Kéziratokat nem Őrzőnk 

meg is nem küldünk vissza.
■M fizetéii á r u  

»•ÍT -dérr. 2 P 50 fillér, 
félévi* 4 P »  fillér, 

é ,r*  9 P 40 fillér.
Crapvrto, kOUéas*! 10%

B8T«M-n?Miida: Uasoty é* Koacz, Győr 
tNapantpozó nyomdája.)



Laptulajdonos: Dunántúli Luther Szövetség. 
M egjelenik minden vasárnap.

Beolvadt lapok:
Jó llé tek  énhozzáa, Felvidéki Luther, Lelki Harmat.

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
F ő s z e r k e s z t ő :  SZABÓ J Ó Z S E F  

Fe l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  LUKÁCS ISTVÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatalt 
Győr, II., Petőfi-tér 1.

Telefon: 17—91.

Postatakarékpénztári csekkszám la; 30<326.

35. évfolyam. 1944. március 5. 10. szám.
»

R ejtekhely a k eserű ség  eiőL
í r  l a  : T ú r m e z e i  S á n d o r .

Adakozás
„A szentek szükségeire ada

kozók legyetek!“Róm. 12, 13a.

Az emberiség történetének fo
lyamán már sokszor felvetődött a 
szegénységnek, s ezzel kapcsolat
ban az anyagi javak méltányosabb 
megosztásának a kérdése.

Azt senki sem állítja, hogy eb
ben a tekintetben ne volna teendő 
a mi időnkben és mi nálunk is, 
de nem szabad felejteni, hogy az 
anyagi javak elosztása nem old
hatja meg ezt a kérdést, egysze
rűen azért, mert ez is lelki és nem 
anyagi kérdés.

Jézus sehol se állította azt, hogy 
jön oly kor, amikor megszűnik a 
szegénység, ellenkezőleg azt mon
dotta, hogy „szegények min
dig lesznek v e l e t e k“. Igaz 
ugyan, hogy a gazdag ifjúnak azt 
mondotta, hogy adja el minden 
vagyonát és ossza szét a szegények 
között, — de szegényeknek, gaz
dagoknak egyformán szól a felhí
vása, hogy „Keressétek minde
nek e lő t t  az Istennek orszá
gát  és az ő i gazságát  s mind
ezek megadatnak n é k t e k “. 
S es azt jelenti, hogy bírjuk annak 
az ígéretét, hogy a gazdasági és 
társadalmi különbségek áthidalása 
mégis megtörténik, de lelki alapon, 
Isten kegyelméből.

Pál apostol is látta az ínséget a 
keresztyének között is, s épp ezért 
mondja, hogy a „szentek szüksé
geire adakozók legyetek“. Más he
lyen pedig így szól: „Mindenekkel 
jót tegyünk, kiváltképen a mi hi
tünk cselédeivel.“

Ez a mi mostani időnk a hábo- 
rös próbatétel komoly ideje arra 
vonatkozólag, hogy örömmel ada- 
kozunk-e azokból a javainkból, 
melyeket Isten a sáfárság kötele
zettsége mellett ajándékoz mind
nyájunknak? Érezzük-e azt, hogy 
az adakozás nemcsak köte lesség ,  
amelyet i l l ik teljesíteni, de egy
úttal öröm és bo l d ogság ,  mely- 
tyel az adakozó szeretet gyakor
lása során Isten áldja meg az 
embert? A böjt emlékeztetés akar 
lenni az adakozásra is s az abban 
rejlő örömre is. Ne fosszuk meg 
magunkat az adakozásnak Isten 
által felkínált boldog örömétől!

„A szentek szüksége i re  
adak ozók  l egyetek .“

Dr. Deák János.

Rejtekhely, óvóhely — a-mi öreg 
földünkön még soha nem tapasz
talt méretekben szárazon, vízen és 
levegőben évek óta dúló kemény, 
kegyetlen harc jól ismert védelmi 
berendezései, nélkülözhetetlen élet- 
szükségletté vált építmények. Aki 
nagy költséggel biztosnak vélt 
óvóhelyet építtetett magának, egy 
időre talán megnyugvást talált, 
mint a példázatbeli gazdag, aki 
régi csűreit lebontatta, hogy új, 
nagyobb csűrökbe takarítsa be sok 
esztendőre „biztos“ megélhetést 
nyújtó termését. De amikor eljött 
a számonkérés, a próbatétel, a sú
lyos légitámadás s a biztosnak vélt 
óvóhely gyengének bizonyult, a 
nagy biztonságérzet egyszerre el
párolgott a szívekből. Jó is, hogy 
ez így van, mert így legalább job
ban szükségét érzi az anyagias, 
földhöz kötött ember, hogy biz
tonságosabb óvóhelyet keressen 
magának.

Erre a teljes biztonságot nyújtó 
óvóhelyre és rejtékhelyre akkor is 
szükség volna, ha soha nem lenne 
légitámadás. Hisz a béke derűsnek 
látszó napjaiban is a legsúlyosabb 
légitámadásoknak vagyunk napon
ként kitéve. Miiv félelmetes, em
berfeletti erővel támad ekkor is 
ellenünk a Sátán és a világ. Bizo
nyos, hogy a mostani nehéz* idők
ben sokszor még hevesebbek a tá
madásai. Mindig azért támad, hogy 
legyőzzön, hogy elkeserítsen s 
ilyen módon szabad prédájává te
gyen. Az elkeseredett ember min
denestől a Sátán hatalmába jutott, 
benne teljes mértékben a világ 
lelke lett úrrá.

Ha Jézustól távol, az Ö kereszt
jének hátat fordítva, emberi szem
mel nézzük a mai idők eseményeit, 
úgy találjuk, hogy nagyon sok 
okunk van az elkeseredésre. A bún, 
nyomor és szenvedés egyre jobban 
megáradó tengerének a látása, a 
világ rosszakaratának, gonoszsá
gának, képmutatásának és hálát
lanságának a tapasztalása, a ma
gunk bűnösségének és tehetetlen
ségének az átérzése, ha nem talál
tuk még meg a biztos rejtekhelyei.

mind-mind nagyon alkalmasak 
arra, hogy szívünket keserűséggel 
töltsék be.

Pedig hát elkeseredett szívvel 
egy percig sem érdemes élni. Az 
elkeseredett embernek az élete te-

az ő  kegyelme. Amikor- erőtele« 
vagy, őbenne akkor vagy erős. 
Mindenre van erőd néked is Krisz
tusban, aki téged megerősít.

Áldott rejtekhely, biztonságos 
menedékhely! Bár mindnyájan tel

teiket 'meg
remegtető, szívet elkeserítő nagy 
viharban, hogy szívünket a mindé« 
életet és munkát megbénító elke
seredés helyett öröm, békesség, élő 
hit és segítő, mentő szeretet tölt
hetné be.
>«»« O« ~ ■» • .»-#♦ • ♦  • ♦ « •« «- *■ -<

Asz Evangélikus 
Templomaiban*
megjelenésének késésével kapcso
latban kérdést intéztünk a kiadó 
Országos Luther Szövetséghez, 
ahonnan azt a felvilágosítást kap
tuk, hogy a könyv nyomás alatt 
van. A késés oka a ma szinte min
denütt meglevő nyomdatechnikai 
nehézségek mellett a kérdőívek és 
fényképeknek a gyülekezetekből 
való késői beérkezése volt. Pár hé
ten belül a könyvet szállítják. Addig 
is ezúton kéri a kiadó vezetőség a 
rendelők türelmét.

B om batám sdá« e lp u sztíto tta  
a  P ro testán s V ilá g sz ö v e tsé g  

b erlin i k özp on tjá t.
A Protestáns Világszövetség vezér- 

titkára, Jongen Antal levélben számol 
be arról a pusztításról, melyet egy aa- 
golszász bonibatámadás okozott a sző- 
vétség berlini központjában. A székház 
teljesen beomlott és odaveszett az utób
bi hatvan év egyház- és szellemtörténe
tének minden fontos adaléka, valamint 
felmérhetetlen becsű tudományos művek 
gyűjteménye. A bomBatámadás alkal
mával a katonai szolgálatot teljesítő ve
zértitkár felesége volt csak otthon és 
sebesülten is sikerült az égő házból a 
Világszövetség címanyagát és néhány 
más iratot megmentenie.
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A  g y á r i  m u n k á s  é s  aas E v a n g é l i u m i  M u n k á s s z ö v e t s é g .
Irta: Dr. Vető Lajos.

A magyar közösségi élet egyik 
legjelentősebb rétege a gyári mun
kásság. Több millióra rúg ma már 
hzánkban azoknak a száma, akik 
gyárakban dolgoznak, vagy akik 
férjük, apjuk gyári munkája révén 
jutnak mindennapi kenyerükhöz. 
De nemcsak a nagy számuk miatt 
alkotnak jelentős 'népréteget a 
gyári munkások s családjaik, ha
nem magasabb műveltségük miatt 
is. Aki közelebbről ismeri őket, 
tudja és naprói-napra tapasztalja, 
hogy a kopott, olcsó (?) munkás- 
ruha gyakran milyen művelt em
bert takar.

A magyarországi gyári munká
sok közt szép számmal vannak 
evangélikus vallásúak. Egyházunk 
mégis úgyszólván alig vette őket 
észre, még kevesebbet törődött és 
foglalkozott velük. A legutolsó 
esztendőkben azonban komoly lé
pések történtek e hiány pótlására. 
Az ország valamennyi nagyobb 
gyárvidékén megalakult, vagy szer
vezés alatt áll a Magyar Evangé
liumi Munkásszövetség helyi cso
portja.

Az evangélikus gyári munkásság 
aránylag eddig is szépen résztvett 
az egyházi életben. A mostani hely
zet gyárainktól a legtúlfeszítettebb 
muiikaiitemet követeli s ezért a 
gyári munkásnak vasárnapja sin
csen a legtöbbször. E miatt nem 
egyszer panaszkodnak is. Mégis 
általában véve a magyar evangéli
kus gyári munkás egyházát szereti 
s hozzá hűségesen ragaszkodik.

Ezt a szeretetet és hűséget 
igyekszik viszonozni, s ha kell, erő
síteni az egyház akkor, amikor a 
munkáskérdéssel külön is foglal
kozik. Mert munkáskérdés.van. És 
munkáskérdés nemcsak a másval- 
lású munkásnak, hanem az evangé
likus munkásnak is fontos. Hiszen 
őt éppoly közelről érinti, mint a 
másvallásút

Itt most persze csak is a gyári 
munkásság kérdéseivel foglalko
zunk. A mezőgazdasági munkás
kérdés tárgyalásától most el kell 
tekintenünk. Hiszen elég, ha cik
künkben erre az egy kérdésre is 
világosságot tudunk deríteni.

Ha az ember a gyári munkás
ságra gondol, akkor két eset le
hetséges. A mezőgazdasági, vagy 
napszámos munkásembert bizonyos 
irigység tölti, el velük szemben. A 
gyári munkás ,,kitanult“ ember. 
Városban, vagy legalább is városi 
viszonyok közt él. Lakásában van 
villany, rádió. Fizetéskor szép 
pénzösszegeket hoz haza. Jobban 
öltözködik, mint a falusi munkás, 
a felesége, lányai különösen. Eljár 
moziba, résztvesz műkedvelőkön, 
stb. Még kirándulni és nyaralni is 
szokott egyik-másik. Ha viszont 
az ú. n. „úri réteg“ nézi a gyári 
munkást, akkor az tűnik fel neki, 
hogy a gyári munkás elégedetlen. 
Lázongásra, sztrájkra hajlamos. 
Forradalmi robbanó anyagot jelent, 
amelybe sokszor egyetlen szikrát 
kell csak juttatni, hogy a leg
nagyobb felfordulás, következzen 
utána.

Ha magát a gyári munkást hall
gatjuk meg, akkor bizony sok
sok panaszt kell végig hallgat
nunk. A gyári munkás általában 
panaszkodó ember. Jó lenne, ha 
panaszaikat azonban az illetékesek 
gondosan meghallgatnák. Mert bi
zonyos, hogy a gyári munkásság 
nem ok nélkül panaszkodik, mint 
ahogy végeredményben, ha valaki 
panaszkodik, annak mindig oka 
van. Ezért is tűnnek fel az elége

detlenkedők színében a gyári mun
kásság tagjai.

Megpróbáljuk gyári munkás 
testvéreink panaszait röviden a 
szemünk elé állítani.

Az első panaszcsoport külső élet
körülményeikből adódik.

Ha a gyárnak nincs munkája, a 
gyári munkásnak nincs keresete. 
Ekkor ez a baj. Ha sok a gyárnak 
a munkája, mint így háborús idő
ben, akkor meg ez is baj. Mert 
ilyenkor a gyártelepen és környé
kén hatalmasan felduzzad a lakos
ság száma, talán két-háromszoro-- 
sára is. Lakás meg elegendő nincs, 
s az új építkezések nem tartanak 
lépést a gyári munkásság létszá
mának növekedésével. De ekkora 
tömegnek az élelmezése is meg
nehezül. A gyári munkás a piacról, 
az üzletből el. Nincs azonban az 
az árúmennyiség, amely ilyen he
lyen elegendő lenne. A kereskedői 
kapzsiság ki is használja,az alkal
mat éppúgy, mint a termelő fa
lusi a minél nagyobb haszon 
szerzésére. Hogy a beszerzés gond
jaitól mielőbb szabaduljon, az a 
gyári rnunkásné se nézi sokszor az 
árakat, mert különben a végén si
lányabba! s talán még drágábba! 
lenne kénytelen megelégedni. A 
gyári munkásnak ezért a megél
hetéshez sok pénzre lenne szük
sége, vagy jó közellátásra. De ren
desen se az egyik, se a másik nincs 
meg. .4 gyárak és iparvállalatok 
rendszerint közönséges üzleti vál
lalkozások, amelyeknek a legfonto
sabb a minél nagyobb nyereség, s 
amelyek szociális vagy keresztyén 
szempontokra csak egészen mellé
kesen vannak tekintette). A, migéi 
nagyobb nyereséget nemcsak a 
termelt áru mennyiségével és mi
nőségével akarják fokozni, hanem 
úgy is, hogy minél olcsóbb munka
erőkkel dolgoztatnak. Így a gyári
munkás rendszerint csak annyit 
keres, ami úgy a létminimumot 
biztosíthatja, illetve biztosíthatná,

Ez a Szabolcs vármegye felére kiter
jedő nagy szórványegyház, mely közel 
3000 lelket tart gondozás alatt, f. évi 
január hó 30-án tartotta évi rendes köz
gyűlését Nyíregyházán. Ennek a köz
gyűlésnek ünnepélyes jubileumi jelleget 
adott az a körülmény, hogy éppen most 
van 10 esztendeje a missziói egyház meg
alakulásának és a nagy szórványterüle
ten élő evangélikus hívek megszervezésé
nek és fokozottabb lelki gondozása meg
indulásának. Az ünnepélyes közgyűlés 
fényét emelte Túróczy Zoltán püspök 
részvétele, valamint az egyházközség 
tagjain kívül a vendégek nagy számban 
való megjelenése is. Az ünnepi istentisz
telet után Margócsy Emil egyházfelügye
lő szeretettel köszöntötte a sok elfog
laltsága mellett is megjelent főpásztor 
püspököt, aki mindig támogatásával és 
érdeklődéssel figyelte a délszabolcsi egy
ház működését és fejlődését. Az egyház
felügyelő hosszabb előadásban visszapil- 
lantást vetett az elmúlt 10 esztendő ne
hézségeire, küzdelmeire, de mégis meg
állapíthatta, hogy „mindeddig megsegí-

ha a közellátás jól meg lenne szer
vezve s nem érvényesülne ebben is 
a határtalan kapzsiság a termelők 
és eladók részéről. A közellátás 
azonban éppen az ilyen helyen szo
kott a leggyatrább lenni, mivel 
ilyen helyen a legnehezebb is a fel
adata. Különösen így van ez a 
mostani háborús világban, amikor 
országos viszonylatban is nagy az 
áruhiány s nagy a drágaság. Hány
szor fordul elő, hogy a gyári mun
kás* kap „jegy“-et, utalványt vala
mire, de — áru nincs! Amikor meg 
áru lenne, akkor jegy nincs! „Sö
tét hatalmait működnek közre itt“ 
— mondta egyik munkástestvé
rünk, amikor ecsetelte a helyzetét. 
Azok, akik a tűzhöz közel vannak, 
helyzetüket nyerészkedésre hasz
nálják ki, mitsem törődve azzal, 
hogy családok, becsületes munkás
családok nyomorognak emiatt. 
Pál apostol írja Timotheusnak: 
„Ha van élelmünk és ruházatunk, 
elégedjünk meg vele“, I. Tim. 6, 8. 
Sok becsületes gyári munkáscsa
ládnak azonban se élelme, se ru
hája, néha még lakása, tüzelője 
se. Nem is csoda, ha panaszkodik 
és elégedetlenkedik. Különösen, ha 
meggondolja, hogy minden erejét 
és idejét munkájába öli. Azzal ál
talában a munkásság tisztában van, 
hogy a mai háborús idők minden
kitől, tőle is lemondást, igényte
lenséget követelnek. De az bántja, 
hogy a meglévő javak elosztásá
ban nem érvényesül az igazságos
ság, s bizonyos rendetlenség, szer
vezési hibák mutatkoznak lépten- 
nyomon. Továbbá, hogy megszo
rult helyzetüket az emberi önzés 
és kapzsiság rútul kihasználja. És 
ha a végére megyünk külső bajaik 
okainak kutatásánál, gyári munká
saink általában rájönnek arra. 
hogy a bűn hatalma az, ami mind 
a gyár, mind a közellátás terén pa
naszra és elégedetlenkedésre in
dítja őket.

tett az Űr“, aminek az anyaegyházköz
séggé való megszervezkedés tényén kí
vül szemmel látható bizonyossága a nyir- 
szőllősi és kálmánházi templomok fel
építése.

Az egyházközség 10 éve9 és elmúlt 
évi lelki munkájáról Megyer Lajos és 
Tarján Béla lelkészek tettek átfogó je
lentést.

Az egyházközség anyagi ügyeinek 
előadása során kitűnt, hogy az egyház 
vagyona megalakulása óta több, mint 
négyszeresére emelkedett

Számosán üdvözölték a jubiláló egy
házközséget, akiknek sorában különösen 
Túróczy Zoltán püspök úrnak az egy
házközség iránt elhangzott elismerő sza-. 
vai keltettek mély benyomást a jelen
lévőkre.

Az egyházközség jövő tervei közül 
a lelkiélet fokozottabb kiépítése, az egye
lőre torony nélkül felavatott kálmánházi 
templom teljes befejezése, és a borbá
nyai templom felépítése állanak első he
lyen.

Polgár D ezső
1887—1944.

A bonyhádi ev. gimzáziumot január 
26-án ismét súlyos veszteség érte. Vá
ratlanul elhunyt Polgár Dezső, az iskola 
mennyiségtan és természettan tanára. 
Kiváló képzettsége, nagy szaktudása, 
példás lelkiismeretessége és alapossága 
évtizedeken át igen magas színvonalú 
eredményt biztosított tantárgyaiban. 
Mestere volt a lebilincselő előadásnak. 
Páratlan könnyedséggel adta át a nehéz 
és elvont ismereteket tanítványainak, vi
lágos és logikus gondolkodáshoz szok
tatta őket. Kiváló munkájáról feljebb
valói is mindig nagy elismeréssel em- 
keztek meg, példaadó kötelességtudá
sát és szigorúságát nemzedékek hosszú 
sora áldja.

Polgár Dezső 1887-ben született a 
Tolna megyei Keszőhidegkuton, mint az 
ottani ev. gyülekezet kántortanítójának 
fia. Az algimnáziumot Bonyhádon, a fő
gimnáziumot Pozsonyban végezte, s a 
budapesti egyetemen szerzett tanári ok
levelet. 1909-ben lépett a bonyhádi gim
názium szolgálatába, s szolgálta halá
láig. 1911-től 1914-ig felügyelő tanára 
volt a gimnáziummal kapcsolatos diák- 
internátusnak, a világháború alatt pe
dig önállóan vezette 1918-ig. 1911-ben 
feleségül vette a mekényesi (Baranya m.) 
ev. lelkész leányát, Gedő (Becht) Etel
kát, s boldog házasságukat Isten két 
gyermekkel áldotta meg. A tragikus 
betegség éppen abban az esztendőben 
ragadta el, amely a jól megérdemelt 
nyugalmat hozta volna meg számára.

Gyümölcsöző volt élete, legyen ál
dott pihenése. Emlékét hűséges kegye
lettel őrizzük.

Gy. B.

H e g y i m  v é d e k e z n ü n k  
légitám adás kor 
voaaton é s  bajén?

Az eddigi háborús tapasztalatok sze
rint a vasúti berendezések a bombázó 
repülőgépeknek kedvenc célpontjai. 
Ezért jó tudni, hogyan kell az utazó- 
közönségnek a légitámadások ellen vé
dekezni.

Ne halasszuk az utolsó pillanatra 8 
vonathoz való indulást, mert légiveszély 
idején a vonatok a kitűzött indulás előtt 
fél órával is kiindulhatnak az állomás
ról, mivel menetközben nagyobb bizton
ságban vannak, mint az állomáson.

Tartózkodjunk az utazók kikísérésé
től és fogadásától, mert a pályaudvari 
óvóhelyek csak korlátozott befogadó- 
képességfiek s nem tudják befogadni 
a vonatok indulásánál, vagy érkezésé
nél összegyűlt nagy tömegeket.

A nyílt pályán megtámadott vonat
ról a közönség lehetőleg jó messzire 
széledjen szét s árkokban vagy a talaj 
egyéb egyenetlenségeiben keressen me
nedéket.

Légiriadó esetén a hajók a part melié 
állanak és leeresztett mentőcsónakkal és 
járódeszkával biztosítják az utasok ki
szállását. Kiszállás után szintén el kell 
széledni. Az útban lévő hajón nyugod
tan kel! maradni és nem szabad ide-oda 
szaladgálni.

E vem g é llls .u .%  e m b e r
e v e n s g é l lJ tu s i  la p é t?
«!« < •#  *

Kaioneílnls iSxenneh :
Valahol egy kis faluban delet harangoznak, 
Zsupfedeles kicsi házban értem Imádkoznak. 
Édesanyám könnyes szemmel töltekint az égre, 
Megtartottad édest lám, hála Neked érte . . .

Valahol egy kis faluban vár engem egy asszony.
Minden este imádkozik, ha leszáll az alkony, 
ölében egy pici gyermek összekulcsolt kézzel:
Én Istenkém hozzad vissza édesapám nékem.

Beküldte: Valent György szkv.,

(Folytatjuk.)

A déíszabslcsí missziói egyház tízéves jabíie&sa.
K ét te m p lo m  é p ü lt 10 év  a la t t  a  g y ü le k e z e t  te r ü le té n .



3944. március 5. h a r a n g s z ó 45

Isten kedve szerint való böjt.
Március 5. — A szív s a n y a r g a 

tá sa . Jóéi 2, 12—13. Az ember sokféle 
úton próbál Istenhez jutni. A tudás, erő, 
testi sanyargatás bonyodalmas útjain. A 
reá váró nagytiirelmfl Isten egy útat je
lölt ki, a bűnbánat útját. Ez az út az 
előbbieknél sokkal egyszerűbb, de nehe
zebb. Az előbbin a gazdag ifjú indult 
el s kénytelen volt eredménytelenül visz- 
szafordulni. A másikat a tékozló fiú 
járta végig és hazatalált. Ez az egy út 
van nyitva előtted is.

Március 6. — T e t t e k b e n  n y i l v á 
n u l ó  b ű n b á n a t .  Jónás 3, 1—8. A bűn- 
bánat nem belső ellágyulás, hanem nagy 
életmozdulás. Ez kifejezést keres látható 
formában. Ne siessünk azért képmuta
tásnak, puszta szokásnak bélyegezni Is
ten gyermekeinek böjti elkomolyodását, 
-életörömökről való lemondását. Ha útunk 
a keskeny ösvény és nem a széles or
szágút, akkor mégis csak van korlát a 
mi számunkra is. Nem lehet böjtben 
mindent csinálni!

Március 7. — M i n d e n e k f e l e t t  
I s t e n  b e s z é d é v e l  élni.  Máté 4, 1—4. 
Drága kincsként adta nékünk Isten az 
■ő beszédét. Míg arra éhezünk, nem kí
noz a testi éhség. Amikor általa meg- 
elégíttetünk, testi szükségleteink is meg
szűnnek. Jézus lábainál ülő sokaság egé
szen megfeledkezett a testi táplálkozás
ról. Három napig kitartott Jézus mel
lett, felejtve gondot, hivatást, kenyeret. 
Van ilyen mindenről megfeledkező szent 
böjt.

Március 8. — S z o l g á l ó  s z e r e t e t .  
Máté 25, 35—40. Krisztus sorsközössé
get vállalt a bűnös emberrel. Minden 
nyomorúság forrása a bűn, azért ő  egy
nek mondja magát az elesettekkel. 
Azoknak ruhájában övéi elé áll, akikre 
rábízta a könyörülő szolgálatát. Böjtölni, 
lemondani önmagámról azért, hogy egy 
otthontalan fedélhez jusson, hogy egy 
beteg, fogoly szive az együttérző sze
retet melegétől hitre, élő reménységre 
kivlruljon, a mi Urunk kedve szerint 
való böjt.

Március 9. — Kr i s z t u s  s z o l g á l a 
t á b a n  való t e h e r h o r d o z á s .  II. Kor. 
11, 16—33. Krisztus mindenkit, aki elfo
gadta Őt Megváltójának, egyháza szol
gálatába állít. Mindenkit megbíz vala
mivel. És akit csak megbíz valamivel, 
annak terhet is helyez a vállára. A fize
tés egyforma. Alkudozni nem lehet, sem 
a  terhek között válogatni. Aki az ö 
nyomdokába lépett, „annak nem sza
bad se jobbra, se balra tekinteni, csak 
előre a diadalra“.

Március 10. — El l ene  mo n d a n i  a 
t e s t n e k .  Kol. 3, 5—9. Ez a böjt nincs 
napokhoz kötve. A keresztyén ember 
naponkénti böjtje ez. Mindennap újra 
kell kezdeni. ítélet és ígéret fűződik 
ehez a harchoz. Isten haragja jő el az 
engedetlenekre. A kitartók ígérete az 
óember levetkőzése. Űj életre való fel- 
szabadulás a Krisztus által. Nem bizony
talanra megy hát a nagy mérkőzés. 
Erőnk az élő Krisztus, Ő küzd velünk.

Március 11. — Az é l e t i g é n y e k  
l e f o k o z á s a .  Zsid. 13, 5. Életünk fenn
tartásához csak annyi kell, amennyit Is
ten bölcsesége juttat. Az emhgr boldog
talanságának forrása a telhetetlenség. 

— Van elesett, nincstelen élet-állapot, 
amikor minden hiányzik. A nyomorúsá
guk miatt panaszkodók nagy részének 
azonban nem a miatt gyötrődik a szíve, 
bogy nincs, hanem emiatt: még mindig 
több kelll Annak nem hiányzik semmi 
és hálás a szíve, aki mindig azt szám
lálja, amije van. Böjtöljünk Isten kedve 
szerint. Rőzse  I s t v án .

A bombák pusztítása.
Berlini utcarészlet a bombázás után.

V ái*ay.
Innen is, onnan is panasz hallat

szik az ifjúságra. Régi ifjúsági ve
zetők keserű kifakadással beszél
nek munkájuk csődjéről.

Egyik nagy gyülekezetünk ifjú
sága azzal revolverezte lelkész ve
zetőjét: ha lesz tánc, fesz ifjúsági 
munka, ha nem, akkor nem. A fél
kész nem engedhette meg e mos
tani időben a templom tövében 
a mu!atgározást, szét is robbant 
az ifjúsági egyesület.

Az abonyi római katolikus lel
kész írja: „ ... Hónapokon keresz
tül próbáltam összetartani föld
műves ifjúságunkat és rászorítani 
a komoly életszemléletre. A vége? 
Szemrehányás. ,,Nem lehet száraz 
fával madarat fogni." Ezt az ifjú
sági elnök vágta szemem közé. 
Nekik színdarab kell. De nem népi, 
hanem léha operett. Nekik tánc 
kell. De nem népi, hanem tangó,
fox-trott, stb__ “ Hajnalodik, VII.
év/. 2. szám 41. oldal.

Vájjon hány helyen van még 
vagy már komoly evangéliomi ala
pon nyugvó és eszközökkel dol
gozó ifjúsági egyesület? Tagadha
tatlan, hogy ifjúsági munkánk vál
sággal küszködik.

Mit tegyünk?
Természetes, hogy a munkát 

abba nem hagyhatjuk. Éppen ilyen 
természetes az is, hogy meg sem 
alkudhatunk. Az evangélikus ifjú
sági egyesület csakugyan nem bor
kimérés, tánciskola s nem is szín
ház. Ahol csak ezen az áron volna 
végezhető a munka, ott inkább 
szüneteljen egy ideig.

Sok türelemre, hűségre, imád
ságra van szükség, míg a vezető 
egv-egy szétrebbent csoport he
lyére új komoly magot tud tobo
rozni, amely aztán megkezdheti a 
kovász szerepét. Tudunk gyüleke
zetei, ahol ötször meghalt már az 
ifjúsági egyesület s hatodszor is 
feltámadt.

Ne csüggedjünk hát!
Szabó József.

A Budapest III. kér. (Óbuda-Ujlaki)
egyháziközség a böjti időszakban min
den pénteken d. u. 6 órakor böjti isten
tiszteletet tart templomában, amelyen 
igét hirdetnek: Kaiser József s. lelkész, 
Rimár Jenő, Medvey Mátyás lelkészek, 
Zászkaliczky Pál, Kemény Lajos espere
sek és Zulauf Henrik lelkész.

Az angol fővárost eddig nem ta
pasztalt sorozatos légitámadás érte. 
Egv hét alatt hatezer bambát dob
tak rá. Januári és februári német 
támadások urán 12.000 ház meg
semmisült. A lakáshiány óriási. 
Intézkedtek, hogy Londont ki
ürítsék.

Az olasz arcvonalon újabb ösz- 
szecsapásra készülnek a németek. 
A szökreszorított nettunói hídfő
állást lázasan erősítik az angolszá
szok újabb csapatszállításokkal.

.4 keleti arcvonalon Luck—Rov- 
no—Dubnó háromszögben ered
ményesen halad előre a német el
lentámadás.

A lengyet kormány ragaszkodik 
a régi határokhoz s nem fogadja 
el a Curson-vonalat.

Az új japán kormány fontos há
borús intézkedéseket tett.

A finn köztársaság elnöke Kál- 
lay miniszterelnöknek és Szinnyei 
Merse miniszternek a finn Orosz
lán-rend nagykeresztjét adomá
nyozta.

fTadfűrvdisk résgérc 
érkeaefí aáo  m any o l t :

Svircses Sándorné Győr 10, Szász Já- 
nosné Győr 10, Istvánvölgyi Lajos Etek 
4.20, Károlyt Nővérek Ostffyasszonytá
7.50, Kohlmann Margit Kiskunhalas 11, 
Orsy György Szeged 30, Török Eszter 
Budapest 2, Ev. Egyházközség Kismá- 
nyok 20, Újhelyi Aranka Balassagyar
mat 25, N. N. Sárospatak 30, Keméaj 
Kamiin Budapest 15, Maderspach Fe
renc né Győr 30, PáJfy Józsetné Beled 
40, N. N. Budapest 5.20, Orsz. Ref. Sze- 
retetszövetség Budapest 15, Somogyi Gá
bor Celldömölk 50, özv. Kiss Istvánná 
Nemeskajal 10, Szkok Pálné Bicske 30, 
Takáts Elza Veszprém 5.40, Evang. ele
misták Acsád 30, vitéz Felkay Jenőné 
Székesfehérvár 4.40, id. özv. Koczor Jó- 
zsefné Celldőmöik 5, Erdős Julianna Fa- 
rád 5, Pataky Antal Balatonszepezd 30, 
Reich Sándor Szombathely 60, Virágh 
Gáborné Budapest 5.40, Kocsis Károly 
Szombathely 10, Jóstay-Jausz Lajos Győr 
10, Emödi Elemér Kecskemét 20, N. N. 
Szeged 30, N. N. Sárszentmiklós 10, Ev. 
Leányegyesület Szombathely 210, Nagy 
József és Sípos Lajosné Győr 30, Pam- 
mer Testvérek Budapest 10, Evangélikus 
Nőegylet Nemeskolta 87.10, Erdős Já
nos Mosonmagyaróvár 20, özv. Faragd

Péterné Szerencs 5, Csekő Edéné Lajos- 
komárom 15.40, özv. Lukács Mátyásáé 
Kispest 10, Csite Sándor Győr 10, Halas 
Gyuláné Mesteri 10, özv. Benes Emihté 
Sopron 10, Fekete Irma Farkasgyepü 20, 
Lég rád y Sándorné Budapest 15. Mailátk 
Imréné Budapest 10 P.

Böjt második hete.
Legyen meg a te akaratod.

Máté 6, 10. v.

Alig van nehezebb, mint saját 
akaratunkról letéve, mindent Is
tenre hagyni. Ez . mutatja, hogy 
milyen felséges és szükséges imád
ság a Miatyánk harmadik kérése 
s mennyire teljes szívvel kell azt 
imádkoznunk. Mert bizony nagy 
dolog megöidökölni a mi akara
tunkat, hogy egyedül Isten akarata 
legyen. B ű n va llo m á s  ez arról, 
hogy te nem tudod véghezvinni 
Isten akaratát és k ö n y ö r g é s  
azért, hogy Is te n  kegyelme bo
csássa meg tehetetlenségedet és 
adjon erőt megcselekvésére. Hogv 
Isten akarata megtörténjék, a mi 
akaratunknak meg kell törnie. 
Mert e kettő egymás ellen van.

L u th e r .
Te szent akaratod legyen 
E földön miként mennyekben.
Ha szenvedünk, türelmet adj,
Jó 5 balsorsban velünk maradi 
Irtsd ki a rossz indulatot,
Mely megszegi akvatod.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
Rddfós IsieaíisíirJef.
Március 5-én délelőtt negyed 12 órakor 
rádiós istentisztelet lesz a bécsikapu- 
téri templomban. Prédikál Szabó József 
győri lelkész, lapunk tőszerkesztője.

Kitüntetés. Az ifjúság honvédelmi ne
velésének országos vezetője Cseplák Já
nos bakonycsernyei evang. igazgató
tanítót húsz éven keresztül tartó ered
ményes leventefőoktatói ténykedéséért 
az L osztályú díszjelvénnyel tüntette ki.

Személyi változás a tiszai egyházke
rületben. A lelkészi karban: Nyuga
lomba vonult Mikula Zoltán gömörpa- 
nyiti lelkész. A tanári karban: nyuga
lomba vonult dr. Zsedényi Béla, a mis
kolci jogakadémia professzora. Lemon
dott állásáról Vargha Piroska, a rozs- 
nyói kereskedelmi középiskola tanára. 
Zágoni Dezső a nyíregyházi Kossuíh- 
gimnázium tanára, testnevelési felügyelő 
lett. A jogakadémia igazgatóválasztmá
nya dr. Hilscher Rezső egyetemi magán
tanárt hívta meg tanárául. A tanítói 
karban: elhunyt Szekeres Pál ny. nyír
egyházi tanító.

Saarisalo Ábel finn egyetemi tanár
nak, aki két hétig vendége lehetett a 
Fébé anyaháznak, elutazásakor 2 ezer 
pengő külmissziói adományt nyújtott át 
a Fébé elnöksége a finn egyház Pa
lesztinái (mohamedán és zsidó) misszió
jának támogatására. Saarisalo Budapest
ről Románián és Törökországon ke
resztül Jeruzsálembe vette útját.

Lapunk cikke Finnországban. A Ha
rangszó egyik januári számában tfj. 
Strasser Sándor hadifogoly főhadnagy 
levelével kapcsolatos cikkünket a fmr. 
testvémemzet Kotimaa című lapja Pe- 
sonen Mátyás fordításában közölte.



H A R A N G S Z Ó 1944. március öl■' &

Doktori vizsga. Haluszka M. Rózsa 
Siamáziumi tanárnő a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetemen febr. 
H-éa bölcsészdoktori szigorlatot tett 
„somma cum laude“ eredménnyel.

A rákoskeresztúri nőegylet jól sike
rült műsoros teaestélyt rendezett, mely- 
mek jövedelme az ótemplomból átala
kítandó kultúrház költségeire szolgált.

A szőkedencsl leánygyülekezat ifjú
sági és leányegyesülete színelőadást tar
tott. A bevétel egy részét a vöröskereszt 
javára adták, más részét az egyesületek 
saját céljaikra fordították.

Gyülekezeti nap volt Csőváron febr. 
13-án Csőváry Dezső kétbodonyi és Paí- 
fcovics István acsai lelkészek szolgála
tával. Este az ifjúság által adott műsoi; 
keretében vallásos est volt a templom
ban. — Február 20-án az ifjúság komoly 
tanúságokat hirdető színi jeleneteket 
adott elő s az est bevételéből 150 P-t 
adott az orgona rendbehozatala céljá'a.

íme az ember címen igehirdetési so- 
rozat lesz március 9-től április 6-ig a 
Budapest-kelenföldi templomban. Az 
igehirdetők Ittzés Mihály, Wolf Lajos, 
Güttler Vilmos, Balikó Zoltán lelkészek 
tesznek.

Szeretetvendégség Fóton. Február 
37-én.tartotta a fóti Nőegylet szeretet- 
vendégségét, melyen ének, ima, szavala
tok, karének keretében Molnár Gyula 
budapesti ítélőtáblái bíró és Lukács 
István győri diakonisszaint. igazgató, la
punk szerkesztője tartottak előadást. 
Az ifjúság vallásos jelenetet adott elő. 
Szerkesztőnk d. e. a rákoskeresztúri 
gyülekezetben hirdette Isten igéjét.

Porrogszentkirály. Az ősszel alakult 
Leánykor az Ifjúsági Egyesület tagjaival 
a heti összejöveteleken és vallásos es
télyeken kívül a farsangban jól sikerült 
műsoros estélyt tartott, melynek bevé
telét, 393 P-t a tervbe vett ifjúsági ott
hon létesítésére fordította.

Pályázat evangélikus tábori lelkészi 
állásra. A honvédelmi miniszter a Hon. 
védségi Közlöny február hó 23-án meg
jelenő 7. szármában f. évi március 18-i 
batáridővel pályázatot hirdet 2 evangéli
kus tábori lelkészi helyre. Pályázhatnak 
3 évi polgári szolgálattal rendelkező, 
30 évnél fiatalabb lelkészek, ha képesí
tésük (szigorlatuk) legalább „jó“ (egy
hangú).

Az Újvidéki Luther Szövetség feb
ruár 27-én gyülekezeti napot rendezett, 
melyen Keveházi Ottmár tótkomlósi val- 
lástanító lelkész az Igét hirdette, d. u. 
pedig előadást tartott „Az egyház a 
kísértések füzében“ címen.

Ady-estet rendezett a fasori Ifj. Lu
ther Márton Kör a költő halálának 25. 
évfordulója alkalmából.

Surd. A leányegyesület febr. 13-án 
jói sikerült teaestet rendezett a követ
kező műsorral: Közének és ima, előadást 
tartott Zámolyi Gyula lelkész „A ke
resztyén ember öröméről“. Szavaltak: 
Szikra Ilonka és Csikós György. Ma
gánszámokban szerepelt Dervalics Mária 
és Vajda Lajos. A vegyesikar szép ének- 
'számokkal gazdagította a műsort. A 
teaest jövedelme 503.40 P volt.

Ki fogadna örökbe egy 8 hónapos 
egészséges fiúgyermeket? Érdeklődni 
lehet a győri evangélikus lelkészi hiva
talban.

KI TUD RÓLA?
rovatban múlt számban közölt Lehotkai 
Béla honvéd helyes tábori postaszáma 
Z 948. Aki tud róla, értesítse feleségét 
Ipofypásztó, Hont vni. címen.

Ú J  K Ö N Y V E K
Sgemtől-szembe. Irta Józan Miklós. 

32 rádiós beszéd, 8 alkalmi előadás. Mi- 
nerva-kiadás. Kolozsvár, 1943. 391. oldal. 
Jellegzetes unitárius írások.

Vidéki uriházhoz szakácsnő-gazda
asszony kerestetik. Dr. Csonka György- 
»é, Szirák. Nógrád m. 1—4

CSALÁDI HÍREK
Eljegyzés. Bottá István óbudai evang. 

vt. lelkész eljegyezte Martin Nórát, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tiszt
viselőnőjét. —■ Kocsi Irma és Kovács La
jos Nagysimonyiban február 19-én tar
tották eljegyzésüket. (Minden külön ér
tesítés helyett.)

Oltár. Magyar József Magyarkanizsa 
és Németh Teréz Győrszabadhegy, febr. 
20-án tartották esküvőjüket a győri 
evangélikus templomban. — Böröcz Má
ria és Kiss József febr. 20-án tartották 
esküvőjüket a kissomlyói templomban. 
Az esketést a menyasszony testvére, 
Böröcz Sándor missziói h. lelkész vé
gezte. — Tóth Ferenc ev. lie. tanár 
(Sopron) és Horváth Mária (Kemenes- 
magasi) február 20-án tartották eskü. 
vőjüket a kemenesmagasi templomban. 
Az esketést Pálfi Miklós lelkész végezte. 
— Horváth László és Dorn Ilonka feb
ruár 19-én tartották esküvőjüket a győri 
evangélikus templomban.

Bölcső. Szabó József győri lelkészt 
és feleségét Isten leánygyermekkel aján
dékozta meg. Az újszülött neve: Lilla 
Panna.

Koporsó. Szebik György, a lébényi 
egyházközség presbitere, február 18-án, 
életének 74. évében elhunyt. — Nagy 
Mihályné szül. Gecsényi Judit, életének
68., házasságának 47. évében, február 
3-án Enesén váratlanul elhunyt. — Fel
támadunk!

SZERKESZTŐI SZERETI?
K. E. Komárom. Már üzentük, hogy 

Győrffy-féte finn-magyar szótár még 
nem jelent meg. Rendelését előjegyez
tük.
Egy evangélikus leány levelére szeretet
tel közöljük, hogy naptárunkba a Má- 
ria-cikk éppen azért került bele, hogy 
ezt a kérdést híveink számára helyes 
megvilágításba helyezzük. Azt írja' „A 
mi naptárunkban Szűz Mária nem szo
kott helyet foglalni.“ Ne felejtse el, 
hogy Szűz Mária az újtestámentumban 
is, meg a Hrtágazatban is helyet foglal. 
Igenis példa ő nekünk, csak nem imád
kozunk hozzá, mint egyebek. Kár volt 
névtelenül írnia. Ha címét tudnánk, rész
letesebben válaszoltunk volna.

KIEDÚHIYAT&L9 ŰZÉSIETEK
K. I. Nagyhét. Naptár elfogyott.

— Dr. S. I.-né Söjtör. Sajnála
tunkra Naptárt nem ál! módunkban kül
deni, elfogyott. Előfizetése folyó év vé
géig rendezve. — K. A. Antalszállás. 
Hátrálékban 1943 december 31-ig 3.80 
P. Folyó évre esedékes 9.60 P. — G. I. 
Pilis. Naptár elfogyott. Bibliák kapha
tók 5 P-től 12 P-ős árig. — D. I.-né 
Budapest. 1944 szeptember 1-ig. — R. 
J. Bajánsenye. 10.30 P előfizetési hátrá- 
léka van. — T. L. Felsőszeli. 1944 dec. 
31-ig rendezve. — B. J.-né Leszenye. 
1944 december 31-ig 5.50 P esedékes. — 
T. S. Beled. Előfizetése 1944 július 1-ig 
rendezve. — K. P. Lajoskomárom. Elő
fizetése 1945 április 1-ig rendezve. — 
özv. V. I.-né Csér. Naptár elfogyott. — 
N. K. Nagyacsád. 1944 július 1-ig. — 
M Gy. Mizserfabánya. M. Gy. Pestszent- 
lőrinc. 1944 július 1-ig rendezve. — özv. 
F. S.-né Kiskőrös. 1941 második félévre 
nem érkezett befizetés tehát hátráléka 
2.40 P és 1943. évi különbözet a fel
emelt díj 1.60 P, ez összesen 4 P .  — 
M. J.-né Budapest. A beküldött összeg
gel 1944 május 1-ig rendezve. — B. L. 
Miskolc. 1944 december 31-ig rendezve.
— K. M. Szolnok. 1944 december 31-ig 
6.60 P esedékes. — B. A. Liliomos. A 
beküldött összeggel 1943 december 1-ig 
rendezte hátrálékát. 1944-re 9.60 P az 
előfizetési díj és 90 fillér múlt évi hát- 
rálék esedékes. — G. M.-né Moson. 
1944 december 31-ig rendezve. — N. K. 
Potyond. Április 1-ig rendezve. — N. J. 
Szombathely. Előfizetése 1944 február
1-én járt le.

Pályázat Glosius ösztöndíjra.
A Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. Evan

gélikus Testvéregyházak, mint alapít
ványi hatóság fennhatósága alá tarto
zó „Glosius Sámuel és Dániel és Glosius 
Artner Karolina egyesített alapítványt“ 
kezelő alapítványi bizottság ezennel köz
hírré teszi, hogy az alapítvány jövedel
meiből az 1944. évben

I. egy 2400 P azaz Kettőezernégyszáz 
pengős főiskolai külföldi tanulmányi 
ösztöndíj,

II. két egyenként 600 P azaz Hatszáz 
pengős iparosok részére adandó külföl
di tanulmányi ösztöndíj kerül kiosztásra.

Az elnyerhetés feltételei a követke
zők:

I. Általános feltételek:
Ösztöndíjban csak olyan magyar szü

letésű és állampolgárságú részesülhet, 
aki a magyar szent korona joghatósága 
alá tartozó területen lakik, keresztyén 
származású, ág. hitv. evangélikus, aki 
továbbá magyar nemzeti és evangélikus 
hithű érzelmeiről, tehetségéről, feddhe
tetlen erkölcsi jelleméről és jeles szor
galmáról megfelelő bizonyítványokkal 
rendelkezik és aki a thagyar nyelvet 
szóban és írásban tökéletesen, azt a kül
földi nyelvet pedig, amely országban 
tanulmányokat folytatni óhajt, megfele
lően bírja.

II. Különös feltételek:
Főiskolai hallgatók részére adandó 

külföldi tanulmányi ösztöndíjakra pá
lyázhatnak a magyarországi tudomány- 
egyetemnek és a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem karai
nak legalább három évfolyamot végzett 
hallgatói, továbbá végzett hallgatói és 
doktorai, a hittudományi és jogakadé
miák, a bányászati és erdészeti, a tanár
képző, a kereskedelmi, a zeneművészeti 
és képzőművészeti főiskolák, gazdasági 
és kertészeti akadémiák, az országos 
iparművészeti iskola legalább három év
folyamot elvégzett és végzett hallgatói. 
A végzett növendékek és doktorok csak 
akkor részesülhetnek az ösztöndíjban, 
ha a folyamodványuk benyújtása idején 
a tanulmányaik befejeztétől számított 
egy esztendő még nem telt el.

Lelkészek a lelkészi vizsga, bírói és 
ügyvédi pályára készülők az egységes 
bírói és ügyvédi vizsga letételétől, or
vosok a szakképzettség megszerzésétől, 
tanárok a pedagógiai vizsga letételétől 
számítva egy éven belül még részesít
hetők ösztöndíjban.

Iparosok részére adandó külföldi ta
nulmányi ösztöndíjakra pályázhatnak 
ipari pályára vagy kézművességre ké
szülő vagy azt folytató, ipariskolát vég
zett vagy magyar mesternél felszaba
dult önálló kézműiparosok vagy segé
dek, akik pályázati kérvényüknek be
adása idején 20. életévüket még nem töl
tötték be.

Felhívjuk a pályázókat, hogy kérvé
nyeiket a Budapesti Deáktéri Ág. Hitv. 
Evangélikus Testvéregyházakhoz címez
ve 1944. évi május hó 1-ig dr. Bendl 
Alajos bizottsági jegyzőhöz (Budapest, 
Vili, Baross-u. 21. sz.) küldjék be.

A pályázati kérvényeknek tartalmaz- 
niok kel! a személyi adatokon és az ál
talános feltételek igazolásán felül annak 
előadását, hogy a pályázó milyen tanul
mányt folytat, s milyen irányban, hol, 
melyik külföldi tanintézetben vagy mun
kahelyen óhajtja az alapítvány támoga
tásával tanulmányait folytatni, valamint 
azt is, hogy ki- és beutazási engedélyt 
folyamodó meg tudja szerezni.

A kérvényben hivatkozott mellékle
tek-hitelesített másolatban is csatolha
tok azzal a kijelentéssel, hogy folya
modó azok eredetijét felhívásra kész 
bemutatni. 1

A pályázat eredménye ugyanazokban 
a lapokban fog közzététetni, amelyekben 
a hirdetmény megjelent, az ösztöndíjak 
kiutalásának részletes feltételeit a díj
nyertesekkel a bizottság jegyzője fogja 
közölni.

Dr. Tomcsányi Vilmos Pál sk.
a bizottság elnöke.

Dr. Bendl Alajos sk. -
1—1 a bizottság jegyzője.

Jóerkölcsű, megbízható, munkasze
rető háztartási alkalmazottat keresek 
április 1-re. Jelentkezés levélben fize
tési igény megjelölésével: Dr. Záborszkv 
Jenő ügyvéd, Csurgó, Somogy m. 1—2

itertek  egy jólelkű intelügeas áét. 
egy jéiidulaté középkorú gyengeelméjű 
■4 mellé gondozónőnek. Cím válaszbé-
lyeg ellenében a kiadóban. 3—3

Idősebb nőt háztartás vezetésére és 
annak elvégzésére Pest melletti falura 
keresek. Cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóban. 1—1

1. Keresek kifogástalanul főző »öt* 
aki nagyon tiszta, megbízható s állandÖ,. 
nyugodt otthonra vágyik. 1—#
' 2. Kisebb gazdaságba, úri csatádból 
keresek mindenest, aki fejni és baromfi* 
nevelni tud. Ajánlatokat: Gyula, Kos
suth Lajos utca 11. címre kérek. 1—#

Széllőbirtokos, magános urinő kér«« 
megbízható házvezetőnőt április elsejé
re. Dessewffy Gézáné nyug. ezr. özvegye 
Tolcsva, Zemplén vm. Jelentkezőnek- 
minden felvilágosítást megad Dessewffy 
Zsófia Budapest, VIII., Bangha Bé!a-ü. 
15. I. 21.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény,  

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulm ányi, neveltetési segély« 
révéi* gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt é le t-, nyug
d íj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biz tosításainkat előnyös díjté te lekkel köthetHUc 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjfik elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkatommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizete tt ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

űz egyesület központja: Budapest, IV ., Fehér- 
hajó-u. 8 —10. (Evangélikus bérház.) Telefos: 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, M iskolc, Nagyvárad. 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és afft 
iagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok eladása, vé
tele Mendölné hittestvérünk hangszer- 
termében. Budapest, VIII., Bezerédi-ste* 
10. szám. Telefon 140—352. 3—tX

„BIZALOM“ KÖNYVECSKÉRE CSAK

S T IX  VIRÁGÜZLETBEN !
vásárolhat
KOSZORÚT,  CSOKROT.
Hftr&ngszára hivatkozva 10% k® 4 v e i m é n .

GYŐR, DEÁK F.-U. 8,
9 ,a Telefon: 9—4«. szám.

Házvezetőnői vagy felügyelői állás*
vállal evangélikus vallású, magános ur8 
asszony. Érdeklődők forduljanak 
evangélikus lelkészi hivatalhoz, Érsek? 
újvár. 1—I

TAVASZI CIPŐUJDONSACOK 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban 

J eg y r e  é-s j egy  nélkül .  
Vi dék r e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

cT p ó ü z l e t b e n

GYŐR, JEDLIK ÁNYOS-l). 8.
11 18

Középkorú egyedül álló evangélikus 
uriasszony anyahelyettesnek, vagy- ma
gánoshoz, esetleg gazdaságba házveze
tőnőnek, szerény fizetéssel állást kére*. 
Érdeklődni lehet Nagy István Munkács,. 
Rákóczi-u. 12. cinven. I—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjába*. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet) 2 -:3

— — ■ • " ' * ................ .— ~  '  " r

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzőnk' 

meg és nem küldünk vissza.
Előfizetési Ars: 

aegvedévre 2 P 50 fillér, 
félévre 4 P 80 fillér, 

egy é rre  4 P 60 fillér.
Csoportos küldéssel 10% ked

Barim-nyomda: Uzsaly éa Koncz, ©yŐr, 
(Harangszó nyomdája.)



Lap tala Daaántúli Lutker Szövetség.

Megjelenik minden vasárnap.

Beolvadt lapok:
Jöjjetek éahozaám, Felvidéki Lather, Lelki Han

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
F ő s z e r k e s z t ő :  SZABÓ J Ó Z S E F  

Fe l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  LUKACS ISTVÁN

Szerkesztőség ée kiadóhivatal:
Győr, II., Petöfi-tér 1.

Telefon: 17—91.

Pestetakarékpénztári csekkszámla: 30.526.
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35. évfolyam. 1944. március 12. 11. szám.

A. gyógyító balzsam.
Irta: Záezkaliczky Pál.

Micsoda ax ember?
Micsoda az ember — mon

dom —, bogy megemlékezel 
róla? Zsoltár 8, 5.

A tudás hatalom.
Aki ismeri a természet erőit, an

nak hatalma van a természet fe
lett. A legújabb idők világosan be
szélnek erről az igazságról. Az em
ber azt teszi az anyagi világgal, 
amit akar. Még gyémántot is bir 
csinálni valamilyen, más, kevésbbé 
értékes anyagból. Repül. Víz alatt, 
vizen, földön, levegőben legyőzi a 
teret és az időt. Betegségek szá
zaira megtalálta a biztos gyógy
szert s uralkodik az előtt gyógyít
hatatlan szenvedések felett.

Nemrég minderre nem volt ké
pes. Miért? Mert nem ismerte a 
természetet. Rengeteg nyomorú
ság járt tudatlansága nyomán. Fé
lelem, rettegés, sötét babona töl
tötte el tudatlan szívét.

De az anyagi világon uralkodó 
mai ember se boldog. Miért? Mert 
valamit még ő keni ismert meg 
igazán: önmagát .  A testét ismeri. 
De mást alig ismer magából. Ezért 
nem is tudhat a benne rejlő ször
nyű erőkön (szenvedélyek, irigy
ség, kapzsiság, gyűlölködés, harag) 
uralkodni. És itt  a hiba, mai ba
jaink főforrása.

Böjtben az evangélikus ember 
odaáll Krisztus keresztje alá. El
szakad a külső világtól, újra meg 
újra elcsöndesedik, hogy rnegis- 
merie magát s az embert. Tudja 
Jól, hogy az a röntgenfény, mely 
egész valónkat tökéletes megvilá
gításba helyezi, Krisztus keresztjé
ről sugárzik alá.

Ha meg akarsz szabadulni  at
tól a rengeteg nyomorúságtól, me
lyet magaddal kapcsolatos tudat
lanságod idéz elő, csöndesedj el 
Te is böjt idején. Határozd el, hogy 
végre Te is tisztán akarsz látni 
ebben a fontos kérdésben: Kicsoda 
és micsoda az ember, ki vagyok 
és mi vagyok én?!

És megismered az igazságot. És 
az igazság szabaddá tesz.

Dr. Vető Lajos.

Jézus szenvedése gyógyító bal
zsam a kereszthordozásban. Nem 
minden földi baj és szenvedés ke
reszt. Testi betegség, anyagi kár, 
szeretteink közül egyik-másik sok 
keservet okozó viselkedése, szeret
teink halála által ütött szívfájda
lom nem kereszt. A kereszt az, 
amit Krisztusért hordozunk, azaz 
ha Krisztusért és az ő ügyéért bán
tanak, kinevetnek, börtöu,zc iát* 
nak, testileg bántalmaznak: ez a 
kereszt. Más szenvedésünk csak 
akkor kereszt Istentől, ha Isten 
szükségesnek látja azt adni az éle
tünkbe, hogy Krisztustól el ne sza
kadjunk.

Isten sokszor engedi meg szá
munkra a kísértést, a szenvedést 
és bajokat bűneink következményei 
miatt, hogy meglássuk, mire me
gyünk magunkban. Mi szeretünk ma
gunkra támaszkodni, szeretünk an
nak hinni, amit látunk, amit kézzel 
foghatunk. Bajainkban is jobban 
bizakodunk a magunk gyógyító 
eszközeiben, mint abban, hogy Jé
zus szenvedése az igazi gyógyító 
balzsam számunkra. Nem is folya
modunk hozzá addig, amíg meg 
nem látjuk, hogy mindén segítség
ből kifogytunk.

Isten pedig szereti az ember 
összes támaszait elvenni. A halál
ban már semmink nem marad: sem 
föld, sem ház, sem egészség, sem 
testi erő, sem szeretteink, sem lel
ki erőink nem segítenek rajtunk. 
Üresen és támasz nélkül, tehetet
lenül vergődünk, hogy megtanul
junk tőle várni és kérni gyógyító 
írt sebünkre. A gyógyító balzsam 
mindenkor készen van számunkra 
ugyan, de hogy annak gyógyító 
ereje nyilvánvaló legyen, ahhoz 
kettőt kell belátnunk: az egyik az, 
hogy magunkban, magunk erejé
ből nincs segítség rajtunk, a má
sik pedig az, hogy hinnünk kell az 
égi balzsam gyógyító erejében.

A testi betegséggel is úgy va
gyunk: addig nem megyünk orvos
hoz, amíg igazán nem látjuk, hogy 
magunk nem segíthetünk. Először 
a házi patikánk herbateáit és egyéb 
szereit próbáljuk meg, ha pedig 
nem segít — szaladunk orvosért. 
Az orvosok sokszor mondják,

hogy legjobb gyógyító ereje an
nak van, ha a beteg bízik az orvos
ban és a gyógyszerben is. Sokkal 
inkább így van ez, ha lelki szen
vedésekről van szó, de még a testi 
szenvedésekben is annak, aki hin
ni tud a Krisztus gyógyító balzsa
mának erejében. Isten sokszor cso
dálatos gyógyulást és lelki-testi 
megújulást ad.
* nindénkor kapnatjúk'ézt á gyó
gyító balzsamot. Csak kérnünk 
kell! Aki gyógyulni akar, gyógy
szert kér, aki a szenvedésből me
nekülni akar, adja át magát Krisz-

Az szereti mindenekfelett és igazán 
istent, aki puszta jóságában gyö
nyörködik és leli örömét, nem pe
dig abban, amit Istentől kapott, 
vagy kaphat. ■

A tisztátalan és kapzsi lélek pe
dig nem azért szereti Istent, mert 
csupa jóság, hanem azért, mert 
hozzá jó . Mikor Isten jót tesz vele, 
boldog, magasztalja és dicséri, 
amint azonban Isten elrejti előle 
jóságát és nyomorúságba jut, azon
nal vége a szeretetnek és dicséret
nek. Nem képes Istennek még meg 
nem érzett jóságát dicsérni és ma
gasztalni.

Egyszer egy kegyes asszony lá
tomást látott. Három hajadon állt 
az oltárnál. Istentisztelet közben 
előterem az oltár felől egy csinos 
fiúcska. Először az elsőhöz fordul, 
igen barátságos vele. A hajadon is 
igen szíves volt és kedvesen rámo- 
solygott. Azután a másikhoz lép. 
Már nem olyan barátságos, a haja
don sem olyan szíves, de azért fél
revonta fályolát és kedvesen mo
solygott. A harmadikkal már egy
általán nem barátságos, arcába 
vág, megcibálja, taszít rajta, egé
szen gorombán bánik vele. Azután 
gyorsan eltűnik.

A látomást azután megmagya
rázták. Az első hajadon jelenti 
azokat a nyereség- és élvezetvágyó 
lelkeket, akikkel Istennek sok jót

tusnak — és meglátja, hogy he
lyette hordozza terhét, hogy lát
hatatlan kezek leemelik a terhet. 
Az Úr a mi gyógyítónk, akinek 
gyógyszertárában, — szent igéjé
ben — csodálatos balzsamok van
nak, csak élni kell vele.

A beteg sorsa akkor válik re
ménytelenné, ha már nem akarja a 
gyógyszert bevenni, — szenvedés
ben, kereszt alatt nyomorúságok 
közt szenvedő lelkeken nincsen se
gítség, ha Isten gyógyító balzsa
ma nem kell. Egész böjti időnk 
kínálja Jézus szenvedésében az í  
keresztről hullott vérét erre és az 
örökéletre szóló gyógyító bal
zsamnak!

kell cselekedni és neki keli ked
vükben járni, ahelyett, hogy ezek 
járnának Istennek kedvében. Nem 
akarnak semmi szükséget látni, 
hanem csak vigaszt és örömöt kö
veteinek Istentől. Istennek puszta 
jósága nekik nem elég. A második 
jelenti azokat a lelkeket, akik 
ugyan már elkezdtek Istennek szol
gálni. Valami szükséget is elszen
vednek. De még nem szolgálnak 
Istennek egészen, hanem csak ked
vük és tetszésük szerint. Kell, hogy 
Isten időnként kedvesen rájuk te
kintsen és éreztesse rajtuk jósá
gát, hogy megtanulják Isten jósá
gát szeretni és dicsérni. Ellenben 
a harmadiknak, ennek a szegény 
hamupipőkének nem jutott más, 
mint baj és nyomorúság, mégis 
megelégszik Isten puszta jóságá
val, még ha soha nem érezné h  
meg (ami szinte lehetetlen). Épp 
olyan változatlanul szereti és di
cséri Istent, mikor érzi Isten jósá
gát, mint mikor nem. Nem az aján
dékon csüng, mikor kap és nem 
esik le az álla, ha nincs.

Az Krisztusnak igazi menyasz- 
szonya, aki ezt mondja: nem az 
kell, amid van. Te magad kellesz 
nekem. Nem vagy kedvesebb, ha 
jól megy dolgom és nem vagy ke
vésbé szeretetreméltó, mikor baj
ban vagyok.

(Szemelvény Luther egyik pré
dikációjából.)

Fogadjuk el, éljünk vele.

Luify&r asz Isten sszereíetéről.
M a ya  IsTen, v a g y  a m it  I s ié n  a d ?
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A gyári m unkás és az E vangélium i M unkásszövetség.
I r t a . D r .  V e t ő  L a j o s .  (Folytatás).

De lássuk a második panasz-cso
portot, melyek inkább lelki termé
szetűek!

Nem lennének élelmes emberek 
e világon, ha bizonyos politikai 
irányzat részéről ki nem használ
nák a gyári munkásságnak imént 
jellemzett, s külső körülményeiből 
adódó elégedetlenkedését. De ma- 
gátólértetődően alaposan kihasz
nálják. Az elégedelenséget mester
ségesen is szítják. A gyári munkás 
magasabb műveltségénél fogva jól 
látja a különbséget a saját élet- 
színvonala és boldogabb másoké 
között, ha máshonnan nem, hát 
mozidarabjainkból. „Miért ne él
hetnél Te is és a Te családod is 
úgy, mint a másik?!“ Ilyen körül
mények közt a gyári munkás lelke 
megtelik irigységgel és határtalan 
gyűlölettel azok iránt, akik jobb 
sorban vannak, mint ő. De a mun
káját se nézi jó szemmel. Robot 
az, amelyet ő, a „kuli“ végez azért, 
hogy más jól élhessen belőle. Vi
lágos, hogy így az amúgy is meg
erőltető munkát kedvetlenül végzi. 
„Amíg meg nem tértem“, — val
lotta be az egyik hívő munkás — 
„határtalanul gyűlöltem azokat is, 
akik parancsoltak nekem, s a mun
kát is, amelyet el kellett végez
nem.“ Világos, hogy a vezetők, 
mérnökök, tisztviselők, munkave
zetők is kénytelenek kemény kéz-, 
zel munkára szorítani alárendelt
jeiket s tőlük a lehető legtöbbet 
megkövetelni. A vezetőréteg és a 
gyári munkásság közt így megle
hetősen ellenséges a viszony, amit 
fokoz az is, hogy a vezetőréteg túl 
sokat ad a rangjára. Lelkiközös
ség, szociális vagy nemzeti közös
ségérzetnek munkás és tisztviselő 
közt rendszerint nyoma sincs. „Ha 
a gyárba lépek, megszűntem ember 
lenni. Ott már csak kuli vagyok“ 
- -  mondta az egyik gyárimunkás 
a napokban, aki több, mint egy 
esztendőt töltött a keleti fronton. 
A gyárnak, mint munkahelynek 
egészen különös a „hangulata". 
„Ordítozás, idegesség, káromkodás 
jellemez mindenkit.“ És hiába fo
gadja meg az ember, hogy legkö
zelebb nem hagyja magát elragad
tatni, amint újra a gyárban van, 
negyedóra alatt megint a régi ke
rékvágásba zökken. Közben átlag 
tizenkét órai munka naponta, min
den harmadik héten éjszaka! Fiatal
embernek se elegendő órabére, se 
lakása ahhoz, hogy megnősülhes
sen. így szükségszerűen sodródik 
bele a kocsmai stb. életbe, ahol 
bizony nem sok jót hall és tanul. 
Havonta átlag egy vasárnap dél
előtt je szabad. De akkor is egész 
előző éjszaka dolgozott. Vasárnap 
délelőtt tehát a megerőltető mun
ka után aludni fog. A vasárnap 
rendszeres megszenteléséről, lelki
életének ápolásáról szó se lehet. 
Nagyon sokan tulajdonképpen csak 
karácsonykor és húsvétkor jutnak 
hozzá, hogy templomba mehesse
nek. Ilyenkor zsúfolt is a templom, 
de — el lehet azt képzelni, hogy 
évente 2—3 templomba menetel 
elegendő a keresztyén lelkiélet 
ápolására?! Sok helyütt férfiak, 
nők együtt dolgoznak a gyárban.
A nadrágban járó gyárimunkásnő 
egyre gyakoribb jelenség a gyár
telepeken. És ez a körülmény sem
miképpen se szolgálja az amúgy 
is alacsony erkölcsi színvonal emel
kedését. E miatt persze a munkás- 
családok életében igen sok a baj, 
a kereset pedig még kevésbbé ele
gendő, mert sok férfi italra, kocs

mára, nőre költi keresetét. A nők 
pedig divatra, flancra.

A külső életkörülményekben 
igen nagy a bűn hatalma, mint 
láttuk. De ugyanígy van a mun
kásság belső, lelkiéletében is. Bűn 
itt is és ott is: nem is csoda, ha a 
hűn karmai közt vergődő gyári- 
munkásság nem is tud mást tenni, 
ha szóhoz jut, mint panaszkodni, 
zúgolódni és elégedetlenkedni.

.4 gyári munkásság helyzetén 
gyökeresen csak az evangélium 
változtathat. Persze, úgy semmi
képpen se, hogy a munkásság le
gyen keresztyén, a gyár tisztvi
selői s egyéb vezetőtényezői pedig 
továbbra is a Mammont szolgál
ják. Tulajdonképpen lényeges vál
tozást csak akkor lehet remélni, 
ha a tisztviselőtársadalom, a mér
nöktársadalom a komoly és őszinte 
megtérés útjára lép a nagytőkével 
együtt, s. e megtérésnek komoly és 
igaz jeleit látja, tapasztalja és érzi 
a munkástársadalom. Amíg a gyár
ban keresztyén nyelvezet szerint a 
munkás csak Mammonimádó üzleti 
vállalkozást lát, amíg ilyen példa

lebeg felettesei részéről szeme 
előtt, addig reménytelen gyökeres 
változásról álmodozni. Ellenben 
rögtön más lenne, aminthogy más 
is a helyzet ott, ahol komoly ke
resztyén életpéldák állnak a gyári 
munkásság szeme előtt. Ott szűnik 
az elégedetlenség is, ott nő a nem
zeti, emberi szolidaritás, összetar
tozás érzése is. Ott közelebb jön 
e világhoz az Isten országa.

Az Evangéliumi Munkásszövet
ségnek óriási hivatása van: A mo
dern gyáripar evangélizálása. Gyá
rimunkásoké és gyárosoké egy
aránt. Még csak a kezdet-kezdetén 
tart e munkájában. De e kezdet is 
biztató. Munkástestvéreink közül 
sokan felfigyeltek reá. Még többen 
megkedvelnék, ha már komoly 
eredményekre tekinthetne. Isten 
nem akarja, hogy mindenki, aki a 
gyárral és a gyári munkával kap
csolatban áll, elvesszen. Bizonyos 
azért, hogy meg fogja segíteni és 
áldani az Evangéliumi Munkásszö
vetségnek a gyári munkásság kö
rében kifejtett munkáját.

Nagy g y ö l e & e s e / .
Magyarországi evangélikus egyházunk 

szórvány-egyház. Ami azt jelenti, hogy 
híveinek túlnyomó része kicsiny falusi 
és városi gyülekezetekben, vagy pedig 
egyenesen szórványban él. Sokan nem 
is tudjuk, hogy nekünk, evangélikusok
nak is vannak nagy, sőt néhány esetben 
igen nagy gyülekezeteink. Még kevésbbé 
tudják, elképzelni egy-egy ilyen nagy 
gyülekezetnek az életét.

Talán nem lesz érdektelen a Harang
szó olvasói számára, ha alább —igaz, 
leginkább száraz számadatok tormájá
ban — a békéscsabai evangélikus egy
házközség képében bemutatunk egy ilyen 
„nagy gyülekezetei“.

A nagy Alföld tiszántúli részén fekvő 
Békéscsaba az ország legnagyobb vidéki 
evangélikus gyülekezete.

Híveinek száma kereken 33.000, akik 
Úgyszólván valamennyien egyetlen vá
rosban élnek. Erre a hatalmas hivő se
regre 5 rendes, 3 hitoktató, 1 vallásta
nár és 2 segédlelkész, összesen tehát 11 
lelkész visel gondot.

A gyülekezetnek négy temploma van, 
bárom bent a városban, egy pedig az 
egyik szomszédos leányegyházban. Az 
úgynevezett „nagytemplom“ az ország 
legnagyobb evangélikus temploma, 
amelybe 4000 ember fér. A gyülekezet
nek van saját evangélikus gimnáziuma 
és 40 tanerős egyházi iskolája. Az egy
házi és különféle más iskolákban 5150 
evangélikus gyermek tanul. (Csak a 
gyermekek számából magából kitelnék 
5 kisebb fajta egyházközség.)

A gyülekezetnek van saját árvaháza 
33 árvával, két szeretetháza 28 elha
gyott öreggel, diakonissza intézete IS 
diakonisszával, akik az előbb említett 
szeretetintézményekben, a városi kórház
ban és egyéb helyeken végeznek szol
gálatot.

Természetes, hogy ennek a rengeteg 
embernek az igeszomjúságát nem lehet 
heti egy-két igehirdetéssel kielégíteni. 
Éppen ezért minden vasárnap 10 isten- 
tisztelet végeztetik a gyülekezetben, 
amelyeken vasárnaponként együttvéve 
átlag 4000 lélek vesz részt. Talán még 
érdekesebb ennél az, hogy nem tsak va
sárnap, hanem minden hétköznap is van, 
még hozzá két istentisztelet, amelyeken 
ősszel és tavasszal néha 400 500-an is 
részt vesznek.

M & T É & fdé:.
Irta: Sághy Jenó.

— Megnéz bennünket Pista bácsi? — kérdezte 
az őrzőgyerek, amikor István odaért hozzájuk.

— Meg. Különösen téged. Megfigyelem, lesz-e 
belőled jó katona.

— Azt miből láthatná meg?
— Miből? Hát a mozgásodból. Ha két balkézzel, 

két ballábbal, lomhán mozogsz, akkor bizonyosan te 
leszel a század csúfja, de ha ügyesen fürgén jár kezed- 
lábad, akkor katonáiknál is jó hasznodat veszik.

A gyerek elhallgatott és fokozott buzgalommal 
látott munkájához.

— Kijöttem édesapám — fordult István Bálint 
Sándor felé — úgyis régen voltam már a mezőn.

— Jól tetted fiam. Hát csak ülj le arra a krumpli- 
szárhalomra és nézelődj!

— Nem ülök le most. Megpróbálok segíteni egy 
kicsit. A krumplit fölszedni nem nehéz munka.

— Csak meg ne ártson!
Szedte egy darabig István a krumplit; nem haj

ladozva, hanem térdelve és négykézláb mászva. így 
is elfáradt hamarosan. Leült és nézte a többieket.

Lassan eltelt a délután. Sötétedett már, amikor 
Bálint Sándor felrakta a krumplis zsákokat a szekérre 
és befogta lovait. Sötétben poroszkáltak a lovak 
hazáig, csak a csillagok fénye világított halványan.

Végeztek már a falubeliek a krumpliszedéssel és 
a kukoricatöréssel is, amikor Istvánnak megint be
szélgetése akadt Rózsa Julissal. A faluban találkoztak 
ismét. Istvánt Nani nénje zsírért küldötte a mészár
székbe. Bálinték az elmúlt télen sovány disznókat 
vágtak, nyáron meg sok munkást etettek s így ki
fogytak a zsírból. Zsírjegyet igényeltek hát és hétről- 
hétre, illetve amikor lehetett elhozták a székből zsír
adagjukat. István ráért a zsírra várakozni, ácsorogni,

azért küldte őt Nani néni. Ahogy odaért a mészár
szék elé, látta, hogy éppen annyian szroonganak ott, 
mint ahányan máskor szoktak. Főként napszámos- 
emberek asszonyai, leányai voltak, de akadt köztük 
néhány gazdának, nyugdíjas tisztviselőnek a hozzá
tartozója is. A zsírosztás még nem kezdődött meg, 
mert még nem voltak ott a csendőrök, akik mindig 
megjelentek az osztáson, hogy a tolongók között 
rendet tartsanak. István megállt a tömeg szélén. Kö
rülnézett. Már jöttek is a csendőrök. Nyomukban 
baktatott egy ravasz vénasszony, Siposné. A legény
nek eszébe jutott, hogy egyik korábbi zsírosztás al
kalmával, miképpen akart Siposné mindjárt bejutni 
az üzletbe, mihelyt odaérkezett. Jött az öregasszony 
és a helyett, hogy csatlakozott volna a várakozók 
csoportjához, bement az udvarra a kapun keresztül. 
Udvar felől akart bemenni az üzletbe s így akarta 
megelőzni a korábban érkezetteket. Nem sokkal 
azután, hogy a kapu becsukódott mögötte, nagy 
lárma hallatszott az üzletből. Feltárult az ajtó és a 
csendőrök kituszkolták Siposnét — zsír nélkül. Az 
öregasszony akkor elszégyellte magát és egyenesen 
hazament, mintha nem is lett volna zsírra szüksége. 
— Most megint úgy látszott, hogy forgat valamit 
ravasz, vén fejében. Szorosan a csendőrök mögött 
botorkált, nyilván valami előnyt akart szerezni a 
csendőrökhöz való csatlakozásból. A tömeg észre
vette már messziről s mivel ismerték minden hájjal 
megkent voltát, sejtették, hogy megint készül vala
mire.

— Nini! Ott jön az öreg Siposné! — jegyezte 
meg valaki.

— Azám! Éppen a csendőrök mögött — mon
dotta a másik.

— A csendőrök mögött jön, pedig előttük kel
lene jönnie! — szólt a harmadik.

(Folytatjuk.)
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Az elmúlt esztendőben a gyülekezet
ben 967 istentiszteleti, 857 bibliaórás és 
más igehirdetés, összesen tehát 1824 ige
hirdetés hangzott el (temetéseken, eske- 
téseken kívül), s ezeken mintegy 322.000 
lélek vett részt. (Legnépesebb egyház- 
kerületünknek, a Bányai egyházkerület
nek egész lélekszáma 327.000.)

A gyülekezet költségvetése 300.000 
pengő, ezenkívül az egyháztagok egy 
év alatt 32.000 pengőn felüli összeget 
adakoztak egyházi célokra önkéntes ado
mányok formájában.

íme, röviden ilyen egy „nagy gyüle
kezet“ a számok tükrében.

Bizonyos, hogy Isten a gyülekezete
ket az utolsó napon nem nagyságuk, 
lélekszámúk, hanem hitük és hűségük 
alapján fogja megmérni. Így a pár száz 
lelkes törpe gyülekezet is lehet kedve
sebb az Isten szemében, mint a „hagy 
gyülekezel“. Mi evangélikusok mégis 
kell, hogy örüljünk meglevő néhány 
nagy gyülekezetünknek, mert ezek arról 
beszélnek nekünk, hogy Isten szeretett, 
bizonyosan nagyon szeretett bennünket, 
amiért évszázadokon át tartó véres ül
dözés és elnyomás ellenére sem enge
dett bennünket egészen porrá morzsolni, 
sőt a romokból ö maga épített néhány 
erős bástyát számunkra nagy gyüleke
zeteinkben. Dedinszky Gyula.

Epy tem ető em léke.
(Népfőiskolás leány naplójából.)

Ma azt a feladatot kaptuk, hogy ír
juk le életünk legszebb eseményét. Hát 
mi Í9 a legszebb a sok közül? Az, ami 
legjobban megragadta figyelmünket, amit 
nem tudunk egykönnyen elfelejteni. No, 
hát próbáljunk meg egyet a sok közül. 
Az én életemben idetartozik egy te
mető is.

Tavasz volt, én a temetőben kószál
tam, mások sírokat igazgattak és a ke
reszt alatt imádkozó asszonyok térde

peltek.
Valami titok úszott a temetőben. Ak

kor még titoknak éreztem, ma csodá
nak látom. Tavasz volt: az ébredő föld, 
n zsendülő fű, a nyíló ibolyák illatát 
szedte szárnyára a szellő.

Mindig szerettem a temetőt, mert itt 
nyílt tavasszal a legelső virág és pom
pázott ősszel is a legutolsó. Itt mindig 
csend volt, pedig itt szóltak legszebben 
a madarak. Hányszor elhallgattam őket, 
míg a sírköveket nézegettem. Azok a 
szép márvány-oszlopok aranyos betűkkel 
büszkék voltak és hidegek. De a mohos 
«reg kövek annál közlékenyebbek.

Volt itt többek között egy jellegze
tes sírkő is, felirata után mindnyájunk 
kedvence. Anélkül a temetőből nem tud- 
tam távozni, hogy újra, meg újra, el ne 
olvastam volna, pedig már kívülről tud
tam.

Amit itt rejt a föld pora,
Nem más, mint a lélek sátora,
Ihász Sándor idelent,
Nem volt otthon, — hazament.

1Ö47... stb.
Volt itt egy másik feliratos sírkő is, 

de ezt csak később találtam meg, akkor 
sem a magam jóvoltából.

Történt ugyanis egy napon, hogy jött 
a temetőbe két szép nagylány. Szépek 
és jólöltözöttek voltak és egy nagy ko
szorút cipeltek magukkal. Felérvén a te
mető dombjára, idegenül nézegelődtek, 
inig valaki útbaigazította őket. Megtalál
ták a keresett sírt, ráhelyezték a koszo
rút, elétérdeltek és csipkés zsebkendő
jükkel hol a könnyeiket szárították, hol 
a sírkő feliratát szabadították. Aztán 
szedték sátorfáikat és visszaindultak. Las
san lépdeltek egymás mellett, csak a ka
puból néztek még vissza egyszer. De ev
vel még nem lett vége, sőt itt kezdődik 
az én történetem. A többiekkel én is 
odakiváncsiskodtam az itthagyott koszo
rúhoz. „Unokáid, a szórványból“, csak 
ennyi volt a szalagján.

Szórvány, szórványI mi is az a szór
vány? Igen, az iskolában azt tanították,

hogy szórvány az, ahol csak pár család 
van egyfelekezetü. És ennek a pár csa
ládnak se papja, se tanítója, se temp
loma, se iskolája nincs.

Nemsokára elköltöztünk más vidékre. 
És pár év múlva, mikor egy rokonláto
gató kőrútam végén eljutottam a régi 
temetőbe, már én is tudtam, hogy mi a 
szórvány.

Ekkor is tavasz volt, ibolyaillatos, 
enyhén mádárdalos. Most is voltak síro
kat kapálgató, térdeplő, imádkozó asz- 
szonyok. Engem nem kellett útbaigazí
tani, én megtaláltam a kedves sírkövei
met, az őseim gazzal benőtt sírdombjait. 
Én nem hagytam ott szalaggal átkötött 
koszorút, csak egy sóhajt, csak egy imát, 
csak egy vágyat, a — szórványból.

Tóth Olga, Szápár.

Honvédéiníc üst ennek:
Schabedly János zls. tábori posta B 

316. tizen:, hogy egészséges s jó! érzi 
magát, kéri ismerőseit, hogy ne hara
gudjanak reá, hogy régóta nem írt, — 
erre oka volt, különben minden ismerő
sének üdvözletét küldi.

A Z 234. t. p. sz-ról üzeni Horváth 
Pál t. honv. szüleinek Győrszentmár- 
tonba,

Tolnai László honv. szüleinek és test
véreinek Győrságra,

Szekeres Sándor honv. szüleinek és 
testvéreinek Mohácsra,

Tomolák Imre honv. feleségének és 
kisfiának Szerencsre, szüleinek Győr- 
szentmártonba,

Takács László honv. Tétre, hogy jól 
van, egészséges és Isten áldását kéri az 
itthoniakra.

Nagy tiszteletű Lelkes/. Úr!
Nagyon szépen köszönöm, úgy a ma

gam mint katonáim nevében a küldött 
„Harangszó“ példányokat. Istennek nagy 
kegyelmi ajándéka az, hogy a sok léha 
és értéktelen sajtótermékek mellett 
igazi keresztyén szellemtől átitatott val
lásos újságokat tudunk a katonáink ke
zébe adni. Ezt a missziót teljesíti a ,Jia- 
rangszó“ is, amelynek munkájára kérem 
Istennek gazdag áldását. Kérem, ne fe
lejtkezzenek el rólunk ezután sem, hi
szen örömünnep a számunkra az a nap, 
amikor az újabb lappéldányokat meg
kapjuk.

Hittestvéri köszöntéssel:
Kovács Lajos prot. táb. lelkész.

A K187-es tábori posta számról üzen
nek: ,

Torda Sándor szkv. Kőszegdoroszlóra 
szüleinek, testvéreinek és H. Ilonkának, 
hogy jól van. A februári csomagot meg
kapta, köszöni. Több levelet vár.

Mógor Lajos honvéd Kemeneshő- 
gyészre feleségéne, szüleinek és testvé
reinek. Jól van, szabadságról szerencsé
sen visszaérkezett. Sok levelet vár.

Fodor Sándor honvéd az F 407. táb. 
posta számról üdvözli szüleit, testvéreit, 
a rokonokat és ismerősöket. Jól van, a 
csomagot megkapta és hálásan köszöni. 
Köszönetét küldi a kispéci ifjúságnak 
is, hogy számára a Harangszót előfi
zették.

Horváth Lajos honvéd a B 795. táb. 
posta számról üzeni feleségének és kis 
családjának Budapestre, szüleinek, báty
jának Győrbe, egészséges és jól van, 
t -  '".v«t nagyon várja, üdvözli az Ifjú- 

~ íyesület mindenegyes tagját.

Csirkovics Dezső honvéd üzeni Mes 
teribe szüleinek, rokonainak és ismerő 
seinek, hogy egészséges. Szeretettel kö 
szönt mindenkit. —• Vingler Sándor őr 
vezető üzeni Győrújfaluba feleségének 
édesapjának, testvéreinek, hogy egész 
séges. Mindenkinek áldást kíván.

Felhivüs
az evangélikus iskolák tanítói karához.

Bizonyára minden gyermeknevelő 
megtapasztalta, milyen légüres térben 
mozog, ha szemléltető eszközök hiányá
ban kell tanítania olyan tantárgyat, 
melynél a szemléltetés nélkülözhetetlen; 
az adott viszonyok miatt azonban be nem 
szerezhető. Ilyen tantárgy például az 
ásványtan. Testvéri együttérzéssel azon
ban könnyen megoldhatjuk ezt a kér
dést, ha javaslatomat magáévá teszi ta
nítói karunk.

Bonyolítsuk le az ásványgyüjtést cse
reviszony alapján. Nevezetesen: felkérem 
ez úton mindazokat az iskolavezetőket, 
akiknek vidékén valamilyen ásvány, vagy 
kőzet található, küldjenek abból a mi 
iskolánk részére egy-egy darabot — leg
feljebb 5X5 cm-es méretben — amiért 
mi viszonzásul küldünk bauxitot, gipsz- 
kristályt, praehistorikus csigát, dolomi
tot, mészkövet. Az ásványokat kérem 
minden darabhoz csatolt megnevezéssel 
küldeni. Jöhet minta értéknélküli külde
ményként.

Amennyiben tanítói karunk magáévá 
teszi javaslatomat, szívesen vállalkozom 
arra, hogy időről időre a Harangszó
ban közölni fogom az egyes vidékek is
koláinak címét az onnan kérhető ásvá
nyok megnevezésével. Így valamennyi 
iskolánk kölcsönösen belekapcsolódhat a 
csereviszonyba.

A csákvári (Fejér m.) ev. iskola ne
vében hittestvéri szeretettel

Furia Zoltán alesperes.

Reggeli ének.
Dallam: Ma újra hűséget fogadok.
Dicsérem, áldom szent nevedet, 
Gondviselő, édes Atyám!
Hogy őrködtél nyugalmam felett 
S megvédtél a múlt éjszakán.
Nem érhetett veszedelem,
Mert velem voltál, Istenem.

Elszállt az éj sötét homálya.
A nap ismét felvirradott.
Hozzád repül szívem imája,
Mert jóságod rám áradott.
Kérlek tégedet, jó Atyám,
Áldásod add ma is reám.

Vezess, Uram, ma is engemet 
Virágos, szent ösvényeden,
Hogy érezzem nagy kegyelmedet, 
Szemed mindig rajtam legyen. 
Akaratod meg ne vessem,
Szent törvényedet kövessem.

E napra is te adj új erőt.
Végezzem munkámat híven,
Hogy járhassak szent színed előtt. 
Erősítsed az én hitem.
Te légy nékem hü vezérem, 
Bizodalmám, szent reményem!

Urunk kínszenvedésének okai.
1. Az ember bűne.

Március 12. -— Az el ső bűn .  I. Mó
zes 3, 1—15. A tiltott fa egyik célja az 
volt, hogy az ember hűségét rajta pró
bálja meg az Úr. Az ember nem állta ki 
a próbát. A bűnbeesés óta az ember 
képtelenné vált arra, hogy ne vétkez
zék. Mégis van egy módja a szabadulás
nak: Az asszony magva (Krisztus) szét
tapossa a kígyó (a sátán) fejét.

Március 13. — E n g e s z t e l é s  az 
Ó s z ö v e t s é g b e n .  III. Mózes 16, 20— 
30. Az ember érezte, hogy a bűn en- 
gesztelésre szorul. Az adósságot ki kell 
egyenlíteni. A sátán a mi vádlónk Isten 
előtt, követeli a bűnös kiszolgáltatását. 
Izrael ávente egyszer a bűnbakra rakta 
vétkét és azt szolgáltatta ki Azazelnek 
maga helyett.

Március 14. —- „ C s e l e k e d t e m  azt,  
ami  g o n o s z ! “ 51. Zsoltár. Dávid egyi
ke az Ószövetség legistenfélőbb embe
reinek. Az utókor „szent“-nek nevezi. 
És még ezt az embert is mennyire ha
talmába tudta keríteni a bűn! Nem se
gít rajta az eredendő bűnre való hivat
kozás (7. v.), sem annak bevallása, hogy 
ismeri bűneit. Csak a teljes összetöret- 
tetés enyhíti nétnikép a bűn mardosását.

Március 15. — Igazi  s z a b a d s á g .  
János 8, 20—36. A bűn rabszolgává tesz. 
Nem bír az ember kiszabadulni hálójá
ból. A bűnnek élő nép politikailag is 
rabságra jut. A zsidók nemzeti szabad
ságukat mindig bűneik miatt vesztették 
el. Igazi szabadságra a mi népünk is 
csak akkor juthat el, ha az Isten Fia 
megszabadítja bűneiből. Azzal haszná
lunk legtöbbet nemzetünknek, ha elfo
gadjuk Szabadítónkul az Isten Fiát.

Március 16. — I z r ae l  is b ű n ö s .  
Ésaiás 1, 1—20. A választott nép is tel
jesen megromlott. Az „Isten népe“ a 
fertelmek útján Sodorna és Gomora ál
lapotáig jutott. Már áldozataikban sem 
gyönyörködik az Úr. Hazug istentiszte
leteik haragra ingerük. Csak a teljes 
megtisztulás segít (18. v.), különben el
lenség fegyvere pusztítja el (20. v.).

Március 17. — „A nép b ű n e i . “ 
Zsidók 2, 9—18. Üdvözítőnk „minden
kiért“ megízlelte a halált és „a nép 
bűneiért“ szerzett engesztelési. Ahol az 
egyesek bűne elé korlátot néni vetnek, 
ott a bűn elhatalmasodik és szokássá 
válik. Így keletkeznek a „népi bűnök“. 
„De ahol megnövekedik a bűn, ott a 
kegyelem sokkal inkább bővölködik“ 
(Róma 5, 20). Krisztus a „népek Megvál
tója“. Ő azért szenvedett, hogy eleget 
tegyen a nép bűneiért!

Március 18. — „Ni ncs en  csak  egy 
igaz  i s ! “ Róma 3, 8—18. Igénk feltárja 
a megrendítő valóságot: Minden ember 
bűnös és kárhozatot érdemel. Hát a 
szentek? Azok sem állhatnak meg saját 
érdemökkel, hanem kegyelemre szorul
nak. Az emberi nemnek ez az egyete
mes bűnössége tette elengedhetetlenné 
a Megváltó helyettes szenvedését és 
bűnér.t való áldozatát. H a r m a t i  Béla.

Apróságot* as éleiből.
Franklin  erssénye.

Franklin Benjámin egy ízben a hires szónoknak, White- 
fieldnek, a savannai árvaház érdekében tartott igehirdetését 
hallgatta. S mert a tervvel nem értett egyet, elhatározta, hogy 
azért sem ad e célra semmit sem. De amint hallgatja a szó
nokot, fokozatosan megragadja annak heve s felajánlja a nála 
levő rézpénzt. Tovább beszél a szónok; szívhez szóló szavainak 
a hatása alatt Franklin elhatározza, hogy odaadja az ezüstjét 
is. Majd később az aranyát is. S végül a nála levő pénzt mind 
a gyűjtő tálcára tette. — Az Isten igéjének hatása alá került, 
megnyílt szív maga után vonja az erszény megnyitását is.

Horváth Imre.

Ami m indenn él tö b b é i  ér.
„Mit fizetnek nekea az idegenek?“ — kérdezi egy kínai 

benszülött egy keresztyénné lett honfitársától. „Kapsz 20 dol
lárt?“ — „Oh sokkal többet“, — felel az vissza. — „Talán 
100 dollárt?“ — „Még annál is többet!“ „Ugyan hát meny
nyit?“ — „Többet, mint amennyit az a hegy érne“, — mutat 
rá egy közelükben emelkedő hegyre, — „ha szinezüst és szín
arany volna“. — „Buddhára“, — „kiált a pogány csodálkozva, 
— „mennyit hát?“ — „Ezt a könyvet itt ni“, — mutatja neki 
a Bibliáját, — „mely Istenről és Jézusról, Golgotháról és örök
életről beszél, mely a mennyországban vár reám. Elhiheted 
nekem, a világ minden kincsénél és drágaságánál többet 
ér ez“.
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R O V Á S O N
lAiliiSÄ a „Válstlg"-ra.

A Harangszó folyó évi március 5.-i 
számában közölt „Válság“ c. cikk nagy 
hatással volt rám. Így nem tudtani ellen
állni annak a belső ösztönzésnek, mely 
engem arra indított, hogy a fent emlí
tett cikk olvasása nyomán támadt gon
dolataimat — kissé talán hívatlanul, de 
bizonyságtevő szándékkal — papírra ves
sem.

Valóban sok a panasz a mai ifjú
ságra. Helyenként sajnos jogosan.

De szabad legyen hivatkoznom az én 
és velem együttiek ifjúságára. Én is és 
mi is benne voltunk minden vezetőink és 
azok munkája elleni lázadásban. Néha 
valóságos palota-forradalmakat rendez
tünk. Őszintén be kell vallanom azt is, 
hogy éppen a táncért és tánc miatt el
lenkeztünk igen sok esetben.

Most azonban nem akarok belekeve
redni annak a kérdésnek tárgyalásába, 
hogy „Táncoljunk vagy ne táncoljunk?“ 
Ezt a kérdést már igen sokan és sok 
szempontból letárgyalták, megvitatták és 
megvilágították.

Én ezzel kapcsolatban csak azt jegy
zem meg, hogy minden idők ifjúsága sze
retett táncolni. De nem az éppen diva
tos táncok (pl. rumba, tangó stb.) ked
véért, hanem magáért a táncért. Én hi
szem, ha országunkban mindenütt csak  
magyar táncokat tanítanának és táncol
nának, a m a g ya r i f jú s á g  éppen úgy 
szeretne táncolni, mint most. Akik pedig 
így távol maradnának, azok úgy is ide
genek nemzetünk testén.

Mielőtt tovább mennék, leszögezem 
még, hogy távol áll tőlem még a gon
dolata is annak, hogy igazat adjak a 
tánccal „ rev o lv e re ző “ ifjúsági egye
sületi tagoknak és talán éppen az ő vé
delmükben fogtam tollat.

Tény azonban, hogy az ifjúság sok
szor elleneszegül még legjobb szándékú 
vezetőinek is. Legtöbbször nem is meg
győződésből, csak virtusból bosszantja 
vezetőit. Örül neki, hogy „jól megmon
dogattam neki!“ Ezt később nyíltan vagy 
titkon meg is bánják.

Bármennyire fáj is ez a vezetőnek, 
túl kell azonban tenni magát ezeken a 
fájdalmas csalódásokon.

Az ifjúság vezetése és nevelése mag
vető munka. Igen sokszor csak magve
tés, mert e rendkívül felelősségteljes 
munka gyümölcsének beérését ő maga 
nem láthatja. Az az ifjúsági vezető, aki 
m in d en  áron kedvébe jár vezetettjei- 
nek, legtöbbször csak pillanatnyi sike
reket és látszateredményt ér el, mara
dandót nem alkot. A jó ifjúsági vezető 
szemei állandóan a messze távolba te
kintenek. Természetesen ez igen nehéz. 
.4 legtöbben nem is tudják követni ezt 
a jövőbefúródó tekintetet és ellene for
dulnak. Ilyenkor hangzanak el a „Nem 
lehet száraz fával madarat fogni“ kifaka- 
dások.

Csüggedni mégsem szabad!
Aki ma még a magyar népi kultúra 

és magyarságszemlélet drága kincsét 
„száraz fának“ tartja, holnap, esetleg 
egy. vagy öt év múlva talán éppen ő 
lesz ennek gyümölcstermő és élő haj
tása.

Csak egy példát: Ügy 10—15 évvel 
ezelőtt — városunkban elsőként — cser
készparancsnokunk elkezdte a hamis
gyöngy „magyar nóták“ helyett az 
igazgyöngy népdalokat tanítani. Bizony 
mi voltunk legvadabb ellenségei ennek 
az „ ú js z e r ű “ melódiáknak. Szíveseb
ben énekeltük a „Nem vagy legény 
Berci“ zenéjére húzott, úgy nevezett 
cserkésznótákat. Közönségünk is idegen
kedve hallgatta parancsnokunk „ ú jí tá 
s a i t“. — Ha ez a kezdeti sikertelenség 
kedvét szegte volna jó vezetőnknek, bi
zony ma sokkal kevesebb apostola lenne 
a magyar népi kultúrának, ő  a jövőbe 
nézett és az idő Öt igazolta. Ma már 
az émelygős slágerek a mi gyomrunkat 
is elülik, de a népdalok üdítő, kristály- 
tiszta forrásvizéből nem győzünk be
telni.

„Ne csüggedjünk hát!“
Örülhetünk, hogy a magyar ifjúság

ban már mind nagyobb azoknak a tá
bora, akik nem „száraz fát“ látnak és 
éreznek az igazi magyar és evangéliumi 
életszemléletben.

Bizony ne keseredjen el az ifjúsági 
vezető, ha nehéz munkájának eredmé
nyét egyelőre nem látja is. Hintse csak 
tovább, jövőbe néző tekintettel a n e 
m es ma go t . Ha ő — mint már emlí
tettem — nem látja is mindig a gyü
mölcs érését és a kalászbaszökkenést, 
de a mindent tudó és látó Isten látja és 
a jó magot vetőt megáldja, nemzetünk 
boldogulására.

„Ne csüggedjünk hát!“
Szebb' jövőt!

Fi as István  nyomdász.

H E T I  S Z E M L E
A finn—orosz fegyverszünet ügyében 

újabb fejlemény nincs. — A lengyel— 
orosz határvita sem simult még el. — 
A szovjet újabb nagy támadásokat indí
tott keleten. — A légiháború kölcsönö
sen igen élénk.

Böjt harmadik hete.
Aki adta önmagát a mi bű

neinkért, hogy kiszabadítson 
minket e jelenvaló gonosz vi
lágból, az Istennek és a mi 
Atyánknak akarata szerint.

Gal. 1. 4. v.

Ez az ige a leghatározottabban 
kijelenti, hogy minden ember a 
bűn rabja. A bűn hatalmas, kegyet
len zsarnoka minden embernek. 
Ezt a kegyetlen, legyőzhetetlen 
ellenséget egyedül a Krisztus tudja 
megfékezni. De Néki is sokba — 
az életébe került.
Tudom, hogy magamba erőm arra nin

csen,
hogy szívemben a gonoszt megfeszítsem. 
Erősségem Te légy és a Te szentlelked. 
Te adj kegyelmet. -

GYÜLEKEZETI HÍREK
Lelkésziktatás Egerben. Az egyház-

község egyhangúlag meghívott lelki
pásztorát, dr. Ottiyk Ernőt febr. 20-án 
iktatta be tisztségébe Marcsek János 
esperes. Az ünnepi áhítatot emelte a 
putnoki missziói kör énekkarának- szép 
éneke és Várkoly Irén karmester szó
lója. A díszközgyűlésen az új lelkészt 
többen üdvözölték.

Tanítóválasztás. Búza Jánosné, szül. 
Dömötör Jolán, a zsédenyi ev. törpe
iskola tanítónőjét a bakonycsernyei ev. 
gyülekezet egyhangúlag tanítójává vá
lasztotta. Böjt első vasárnapján búcsú
zott 15 évi szolgálata után a gyüleke
zettől és növendékeitől.

Üj egyházmegyei elnökség. A pozso
nyi esperesség felügyelőjévé választotta 
v. Jány Gusztáv vezérezredest, esperesül 
pedig Mátis István feísőszeli lelkészt.

Tanítóiktatás. Nagyvelegen Tolnai 
Ferencet, a gyülekezet egyhangúlag 
megválasztott tanítóját, február 27-én 
iktatta be Görög Ernő lelkész.

Ifjúsági munka. Bonnyai Sándor, a 
KIÉ evangélikus ágának lelkésze, márc. 
14-én Rozsnyón, 15-én Csúcsomban, Sa- 
jóházán, 16-án Rekenyeujfaluban, 17-én 
Rudnán, 18-án Kuntapolcán, 19-én Pel- 
sőcön fogja meglátogatni az evangéli
kus ifjúságot s 19-én Pelsőcön körzeti 
ifjúsági konferenciát fog tartani a gö- 
mör-kishonti egyházmegye részére.

Hírek Komáromból. A napokban ala
kult meg a gyülekezetben a középisko
lai tanulók Diákszövetsége. A Diákszö
vetség havonta tartja összejöveteleit és 
jelenleg Passió előadásra készül vallás
tanára vezetése mellett. — A Nőegylet 
nagy sikerrel teadélutánt rendeeztt feb
ruár 20-án. Fadgyas Aladár helyi espe
res tartott előadást az „Evangélikus nő 
szolgálata“ címen. A teadélután kb. 500 
pengős bevétele a Nőegyesütet szeretet- 
munkája javára szolgál. — Böjt első va
sárnapján Balikó Zoltán lelkész-főhad
nagy tartott előadást az evangélikus 
böjtről. A val'iásosest során még szava
latukkal szolgáltak: Majorovits Kató és 
Kadlicsek István. Énekelt Joachim Ká
roly. — A gyülekezetben jelenleg egy
hetes evangéüzáció folyik a három helyi

lelkész: Fadgyas Aladár esperes, Sza- 
káts László és Sólyom Károly s. lelké
szek szolgálatával.

Karácsony a harctéren. Perjési István 
törzsőrmester megható tudósításában — 
kissé késve is — olyan kedves harctéri 
karácsonyi ünnepség híre érkezett hoz
zánk, hogy arról nemcsak kötelességsze- 
rűen, hanem szívünk szerint is meg kell 
emlékeznünk. — A század különböző 
hitű honvédéi együtt ünnepeltek. Az 
egészet Kovács János rábaszentmihályi 
evangélikus honvéd irányította. Agyanő 
„A honvéd karácsonya“ címen költe
ményt is írt erre az alkalomra. Részt- 
vett a tisztikar is. A századparancsnok 
buzdította a legénységet: „Mindig így 
szeressétek egymást." A szívhezszóló 
ünnepélyt szeretetcsomagok osztása zár
ta bel. — Arról is örömmel értesülünk 
Perjési törzsőrmester tudósítása nyo
mán, hogy a zászlóalj Jánosfi Sándor 
győri tanító zászlós irányítása mellett 
még menetelések alatt si minden vasár
nap istentiszteletre gyűlnek össze a 
protestáns honvédek. — Isten óvja ked
ves honvédeinket!

KÉRELEM. Kérem azokat, akik fiam
mal, Vörös Kálmánnal (nemesleányfalui 
lakos) tábori p. sz. Z. 281 (esztergomi 
utász) akár itthon, akár a fronton együtt 
teljesítettek szolgálatot, vagy a debre
ceni kórházban együtt voltak, szíves
kedjenek velem címét közölni. Vörös 
Mihályné Nemesleányfalu Veszprém ra.

CSALÁDI HÍMEK
Oüár. Höbe Béla és Bolla Irénke feb

ruár 19-én tartották esküvőjüket a gér- 
cei evangélikus templomban. (Minden 
külön értesítés helyett.) — Balassa Kál
mán Répcelak és Horváti Gizella Csánig 
rebruár 19-én tartották esküvőjüket a 
répcelaki evangélikus templomban.

Bölcső. Ifj. Proksza Pál és Gál Irén 
házasságát Isten második leánygyermek
kel áldotta meg, aki a keresztségben 
Gyöngyi Erzsébet Irma nevet kapta.

Eziisímenyegző. Lénárt Boldizsár és 
Pancza Eszter alsószeli egyházhívek feb
ruár 26-án ünnepelték házasságuk 25. 
évfordulóját.

Koporsó. Kolman István, a kőszeg- 
doroszlói leányegyházközség gondnoka, 
majd presbitere, a Harangszó régi olva
sója 70 éves korában elhunyt. — özv. 
Kiss Károlyné, szül. Petz Ilona február 
6-án hosszas szenvedés után, életének 
90. évében Mezőberényben elhunyt. — 
Feltámadunk! •

Okleveles tanítónő tanítónői állást 
keres, Celldömölk, Pápa, Veszprém il
letve Szombathely környékén. Lehetőleg 
olyan gyülekezetben, melyiknek vasút
állomása is van. Kérem a lelkész ura
kat, hogy értesítéseiket a „Harangszó“ 
kiadóhivatalába küldjék: „Okleveles ta
nítónő“ jeligére. 1—1

Keresek magas fizetéssel házimunkára 
jobb családból való egészséges közép
korú nőt, ki otthonra és jó bánásmódra 
vágyik. Szabó Dánielm*, Rákosszentmi
hály, Rákosi-út 141. 1—2

Csánk evangélikus iskolaszéke pályá
zatot hirdet hat hétre betegszabadságolt 
kántortanítója helyettesítésére. Fizetés 
törvényes. Állásba lépés: április 11.
Evang. Lelkészi Hivatal, Csánk, u. p. 
Hontvarsány. 1—1

Bakonytamási evang. egyházközség 
hadiszolgálatra bevonult II. tanítója he
lyettesítésére azonnali belépésre helyet
tes tanítót vagy tanítónőt keres. Köte
lessége a négy alsó osztály tanítása. Fi
zetése a helyettesi fizetés. 1—1 1 2

1. Keresek kifogástalanul főző nőt,
aki nagyoa tiszta, megbízható s állaadó, 
nyugodt otthonra vágyik. 2—2

2. Kisebb gazdaságba, úri családhoz 
keresek miadenest, aki fejni és baromfit 
nevelai tud. Ajánlatokat: Gyula, Kos
suth Lajos-utca 11. címre kérek. 2—2

Pályázati hirdetés.
A Tolaa-Baranya-Somogyi evangé

likus agyházmegye elnöksége .pályáza
tot kirdet az üresedésben levő gyöntó 
lelkészi állásra. A gyülekezethez tarto
zik Miszla fiókegyház. A gyülekezet 
ayelve német-magyar. A szolgálat is • 
két ayelven végzendő. Javadalom: Mia- 
dea káztulajdonostól 29 kg rozs; bérelt 
lakásban lakó lakótól 14.5 kg rozs. M il
den telkes gazdától külön 10 kg roza. 
Készpénzben minden telkestől 3.54 P. 
Kisházastól 2.18 P, zsellértől 1,10 P, 
27.08® négyszögöl föld haszonélvezete. 
Ezenkívül 2400 négyszögöl rét haszon
élvezete. 20 ürméter fa természetbe», 
lő Ifméter fa folyó áron megváltva. 
Stólák: esketés 5.— P, temetés 3.— P, 
keresztelés 1.— P, konfirmációi oktv 
tásért 1—1 P, egyházkelésért 30 fillér 
Természetbeni lakás. A miszlai fiókegy
háztól: minden háztól 11 kg rozs, sző
lősgazdától 3.5 kg rozs. Készpénzben; 
Minden gyónószemélytől 13.(50 P. Teme
tésért 5.44 P. Esketésért 5.44 P. Keresz
telésért 1.36 P. Akik az állás elnyerés 
séért pályázni óhajtanak, a lelkészválasz
tási szab. rendelet szerinti kérvényüket 
nyújtsák be Főesperesi hivatal, Sárszent- 
lőrinc, Tolna vm. címre. Pályázati határ
idő 14 nap. — Ez a pályázati hirdetés 
azért jelenik meg újból, hogy a hirde
tés megjelenése és a pályázat határideje 
a Harangszóban és a Wehr und Waffe- 
ban is azonos legyen. 1—1

Zongorák, harmóniumok eladása, vé
tele Mendölné bittestvérünk hangszer- 
termében. Budapest, VIII., Bezerédi-utc* 
10. szám. Telefon 140—352. 4—15

„BIZALOM“ KÖNYVECSKÉRE CSAS

8TIX VIRÁGÜZLETBEN I
vásárolhat
KÖSZÖRŰT,  CSOKROT.
H&ranfjs^óra hivnikotv» ISSfe

GYŐR, DEÁK F.-LL «.
a n Telefon: 9—46. szám.

Jóerkölcsfl, megbízható, munkasze
rető háztartási alkalmazottat keresek 
április 1-re. Jelentkezés levélben fize
tési igény megjelölésével: Dr. Záborszky 
Jenő ügyvéd, Csurgó, Somogy m. 2—2

TAVA S ZI CIPŐUJDONSÁGOK 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban

J e g y r e  és j egy  n é l k ü l
Vidékre  utánvétté! szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CÍ PÓÜZLETBEN  
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS -U. 9.

11 13

Keresek 30—45 év közötti kis va
gyonnal rendelkező egyedül álló nőt, aki 
kis háztartásomat ellátná. Hűséges gon
dozás esetén házamat és ingóságomat 
örökölné. Mucsi Márton Lovászpatona, 
Veszprém m. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 2 -:3

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása elófizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őr/flaf

meg és nem küldünk vissza
Elöfizetétí áru  

aefcyedévre 2 P 50 fillér, 
félévre 4 P 80 fillér, 

c£y évre 9 P 60 f illé r .
£ 9« p ortot kü ld ésse l 10% kedvenoér.*

B&ís.-«í-»í'omda: Uzsaly és Koncz, O? ö r .  
JBarangszó nyomdája.)
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Alapította: KAP! BÉLA 1910-ben
Szerkesztő-bizoHság elnöksége:

D. KAP! BÉLA, D. RAFFAY SÁNDOR,  
T U  R O C  Z V  ZOLTÁN,  KUTHY DEZSŐ

püspökök.
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Felvidéki Luther. Lelki Harmat.

35. évfolyam.

Teremtmény vagyok én is.
„És monda Isten: Teremtsünk 

em bert...“ I. Mózes 1, 26.

p i e g i c e s e r l l e t f  M C o & s u i I )
Irta: Túróczy Zoltán püspcb.

Nemcsak bibliabeli ős-szüleinket 
teremtette az Isten. Minden ember 
Isten teremtménye. A mai ember 
is. Szépen tesz bizonyságot erről 
az egyik zsoltár (139. zsoit. 15, 16. 
v.). -

A tavasszal elvetett mag kicsirá-
Gyorsan növekszik Titokza

tos erők és törvények segítik erre

zik és növekszik millió és millió 
más élőlény, növény, állat és az 
ember is. Egy törvény, egy akarat, 
egy erő hoz létre mindent. Min
dig egyformán és mindig másként. 
A növény mindig növény marad, 
az állat állat, az ember ember. És 
mégis minden ú,j növény más, mint 
a többi. Az új áliat is más, mint 
a többi. Minden egyes új ember 
is más, mint a többi! Nincsen két 
falevél, két emberarc egyforma.

Létem feltételei ugyanazok, mint 
a többi teremtményéi. Levegő, víz, 
napfény, meleg, táplálék kell, bogy 
élhessek. Mint a többi teremtmény
nek. Lesznek és megszűnnek lenni 
ok is, mint én, az ember. Nagyon 
rokonom minden, ami él. Nemcsak 
az emberszabású majom. A több: 
élőlény is. T e r e m t m é n y v a gy o k, 
sok más teremtménnyel együtt. . .

És mégis különbözöm minden 
más teremtménytől.

.Mert én tudom mindezt, de ők 
nem tudják. Én tudok magamról, 
ők nem. Nekem a lét  f e l t á r t a  
t i t ka i t .  Nekik nem. Velem be
szél. nekem szól.  Velük nem 
beszél.

A növény, az állat, akármilyen 
fejlett is, soha nem fogja ismerni 
létezése és a lét titkát. Én, az em
ber, tudom, hogy ez a titok: Isten. 
Tudom, mert Isten úgy alkotott, 
hogy velem közölhesse.

T e r e m t m é n y  v a g yo k  tehát ,  
de I s t enne l  t u d a t o s  k a p c s o 
l a t ban  ál ló t e r em t mé ny .  Ezért 
vagyok rokonságban a többi te
remtménnyel. De e zé r t  k ü l ön 
bözöm is t ő l ük  s v a g yo k  
egész  más, min t  a t öbb i  te
r e mt  m é n y. Istennel kapcsolatra, 
„közösségre“ alkotott teremtmény 
vagyok. Ez ember-mivoltom leg
mélyebb titka.

Dr. Vető Lajos.

Aligha volt még magyar a vilá
gon, aki olyan híres lett volna vi
lágszerte, mint Kossuth volt. Világ
hírének értékét külöpösképen mu
tatja az a körülmény, hogy nem 
akkor szerezte meg, mikor még 
Magyarország kormányzója volt. 

"hanem akkor, amikor már. mint

Kossuth képe, — azt elfogadni 
rettenetes merénylet — felségsér
tés! !“

mint kitaszított pária végzi életét.1'
Megrendüléssel olvassuk a meg

keserített Kossuth e megnyilatko
zásait.

A magyar • nemzet azóta meg
próbálta kiengesztelni Kossuth em
lékét. Ki életében haza nem térhe-

A sz e re te t
a z  e» ?eU ca  a lk o ié  erő .

Reiiiényi-Schneller Lajos pénzügymi
niszter Baján beszédet mondott a nem
zeti fegyelemről, kötelességteíiesítésről, 
majd a szereíetrői szólva ezeket mon
dotta: „Ha egy nemzetben megvan a 
szeretet, ha kifejlődött az egymáson 
segíteni akarás, az egymásért való áldo
zatkészség, abban a nemzetben olyan 
erő támad fel, amelyet nem lehet le
győzni . . .  A szeretet az egyetlen al
kotó erő. Szerte a vliágon, akarva, nem 
akarva, a gyűlölet lett az úr. A gyűlö
letből azonban még soha semmi sem 
termeit. Mindig csak a szeretet volt te
remtő tényező.

M e g e m l é k e s é s  a st I s J s o I t í l t -  
öeo K o ssu t & CafosróS.

Szinyci Merse Jenő vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a nemzetvédelmi 
cs propagandaminiszterrel egyetértésben 
elrendelte, hogy a hatáskörébe tartozó 
valamennyi állami népiskolában a taní
tók, illetve, a tanítónők f. évi március 
20-án, Kossuth Lajos halálának 50-ik év
fordulóján, a tanítási idő alatt Kossuth 
Lajos emlékének szenteljenek egy órát. 
Elrendelte továbbá, hogy valamennyi ál
lami közép- és középfokú iskolában az 
iskola tanári testületé és ifjúsága a már
cius 20-i tanítási napon az utolsó két 
órában tartson közös Kossuth-emlékün- 
ncpélyt. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter hasonló értelmű intézkedésre 
kérte fel az egyházi főhatóságokat és 
Kárpátalja kormányzói biztosát.

____________
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K o s s u t h  a történelem mérlegén.
Azt kellene gondolnunk, hogy 

Kossuth Lajost, akit a magyar nép 
egyik legnagyobb embereként mé
lyen a szívébe zárt, az egész tör
ténettudomány is ilyenként érté
keli. Sajnos, az újabb történettudo
mány egyes képviselőiről ez nem 
mondható el. A Kossuthot kicsi
nyítő, sőt elítélő értékelésekben 
politikai és világnézeti-felekezeti 
szempontok is érvényesülnek.

Kossuthnak 1848 előtt legna
gyobb politikai ellenfele Széchenyi 
István gróf volt. Mindketten a ma
gyar nemzet javát szolgáló refor
mokat kívántak. Csakhogy míg 
Széchenyi a bécsi kormányzattal 
való béke fenntartásával, lassú fej
lődésben kívánta ezt megvalósítani,
— Kossuth az elmulasztott idő sür
getésének engedve, még az ural
kodóházzal való szembekerülés, sőt 
szakítás kockázatát is kész volt 
vállalni. E miatt Kossuthot Szé
chenyi %az ő nyomán egyes újabb 
történetírók is forradalmárnak bé
lyegzik. Forradalmár Kossuth csak 
a Magyarországot elnyomásban 
tartani akaró uralkodóház néző
pontjából lehet, de nem a magyar 
nemzet megítélése szerint. Sem az 
1848-ban alkotmányosan elért és 
a királytól szentesített törvénye
ket, sem a bécsi udvartól a nem
zetiségek fellázításával a magyar 
nemzetre rálcényszerített szabad
ságharcot nem lehet forradalom
nak nevezni. Lehet-e magyar em
ber, aki a szabadságharcot szé
gyenlené, bár annak a túlerővel 
szemben csak bukás lehetett a 
sorsa? Legmerészebb lépése Kos

suthnak kétségtelenül az 1849 áp-
r f r i T ' T-ím ücb; t e e n i j gg  v íílégg-ft-
a Habsburg-háznak a tróntól tör
tént megfosztása. De ez már csak 
válasz volt arra, hogy a bécsi ud
var Magyarországot feldarabolva 
besorozta az osztrák örökös tar
tományok közé s ezzel minden ön
állóságától megfosztotta. Kossuth 
ebben joggal láthatta az uralkodó- 
h’áznak igazi, Magyarország iránt 
engesztelhetetlenül ellenséges lel
kületűt és szándékát. A volt bécsi 
udvari levéltárból az elmúlt világ
háború után előkerült fontos ira
tok nagyon sok tekintetben iga
zolták Kossuthot.

Ha az utóbbi évtizedekben a tör
ténettudomány nagyobb figyelem
mel fordul is Széchenyi István felé,
— az ő nagyobbfokú méltatásá
nak mégsem kell azzal járnia, hogy 
Kossuth Lajos nagyságát viszont 
elhomályosítsák. Széchenyit éppen 
Kossuth nevezte el „a legnagyobb 
magyar“-nak. A magyar nép vi
szont Kossuthot érezte és érzi 
mindmáig hozzá közelebb állónak, 
mert igazán közüle valónak, s bi
zonyára így lesz ez továbbra is. 
Kossuthnak páratlan népszerűsé
gét nem magyarázza meg eléggé 
szónoki képessége-és hatása; benne 
a magyarság a saját egyéniségé
nek, lelkiségének igazi képviselő
jét, megtestesítőjét érzi és látja. 
Ezt a tényt semmiféle ellentétes 
politikai vagy világnézeti pártál
lásból fakadó történeti átértékelés 
nem homályosíthatja el. Hiszen a 
régi 48-as és 67-es jelszavú poli
tikai ellentétek már eltűntek. Azt 
pedig, hogy Kossuth világnézeti 
tekintetben a saját korának gyer
meke és szószólója, nem igazsá
gos a mai gondolkodás szerint 
meg- és elítélni. Kossuth igenis 
szabadelvű (liberális) gondolko
dású volt, de hiszen az volt — bár 
más mértékben — Széchenyi is. 
Széchenyinél azonban ezt vagy el

hallgatják, vagy másképpen ma
gyarázzák, — Kossuthot ellenben 
elítélik miatta. Mi nem vagyunk 
hajlandók kétféle mértékkel mérni. 
Mi igenis elismerjük Széchenyi 
nagyságát, de ezzel semmivel sem 
kisebbítjük a Kossuthét, aminthogy 
Kossuth nagyságának őszinte elis
merésétől sem kell félteni Széchenyi 
megbecsülését, örülünk s minden 
magyar embernek örülnie kell 
azon, hogy Széchenyi és Kossuth 
is a mienk volt, s mindkettőjük 
szelleme most is él és élni is 
fog.

Szomorú, hogy Kossuth kicsinyí
tésébe legújabban nagyon bántó, 
durva hangon beleszólt az elfogul; 
felekezeti szempont is. Ezzel azon
ban nem is szükséges bővebben 
foglalkoznunk, mert önmagában

hordja ítéletét. Mi lenne, ha a ma
gyarság sok-sok nagy' emberét 
megtagadná csak azért, mert pro
testánsok voltak? Kész öngyilkos
ság. Ilyenre a magyarságot csak 
ellenségei akarhatják rávenni. De 
jóérzésű magyar ember nem is hall
gat az ilyen lélekmérgezőkre.

Kossuth Lajos történelmi nagy
ságát még inkább fokozza, hogy 
külföldön senki még olyan becsü
letet és tisztességet nem szerzett 
a magyar névnek és a magyar 
nemzetnek, mint ő. Különösen 
Angliában és Észak-Amerikában 
keltettek Kossuth megcsodált, ha
talmas beszédei olyan lelkesedést a 
magyarság iránt, hogy annak em
lékét és hatását az azóta eltelt év
tizedek és ellenségeink propagan
dája sem tudta teljesen eltörölni.

Ügy ünnepelték Kossuthot, mint « 
magyarság mély hitű és tüzes lelkű 
prófétáját, s nem egyszer temp
lomok szószékeiről szólaltatták 
meg őt. 1928-ban pedig New-York- 
ban szobrot emeltek a nagy ma
gyar szabadsághősnek.

Az immár ötven éve halott, de 
a nemzet lelkében tovább élő Kos
suth Lajos nagyságát nem kicsi
nyítheti sem elfogult gáncsosko- 
dás, sem az, hogy nevével és gon
dolataival olykor hozzá méltatlan 
álpróféták igyekeznek a magyar 
népet félrevezetni. Amiért ő élete 
utolsó pillanatáig, a száműzetés ke
serű kenyerét önként vállalva, meg
alkuvás nélkül küzdött, azért küz- 
denünk kell nekünk is és minden 
utánunk következő magyar nem
zedéknek: a magyar nemzeti sza
badságért és Magyarország füg
getlenségéért.

Wiczián Dezső dr.

Kossuth toboroz.

Hazafelé.
Irta: Sághy Jenrt.

Harsogó nevetéssel fogadták az ácsorgók ezt az 
elmésséget s mindnyájan a csendőrök és Siposné felé 
fordultak, várva, hogy ezúttal mivel próbálkozik az 
öregasszony. A lehető legegyszerűbb módot válasz
totta a bejutáshoz. A tömeg a csendőrök előtt szét
nyílt, Siposné közvetlen mögöttük haladt és így, a 
csendőrök uszályaképpen akart besurranni az üzlet
be. Ám volt eszük a csendőröknek is. Az öregebbik 
bement az üzletbe, a fiatalabbikat kívül hagyta, hogy 
ott ügyeljen és Siposné orra előtt keményen betették 
az ajtót. Az öregasszony csalódottan elvegyült a tö 
megben. Tudhatta volna előre, hiába mesterkedik, 
mert az osztás nem a szerint történik, ki áll közelebb 
az ajtóhoz, hanem először kapnak a hadbavonultak 
hozzátartozói, azután a sokgyermekesek és csak leg
utoljára a magánosok. Siposné pedig egyedül élt, 
mint az ujjam.

Az üzlet előtt mulatságos jelenetek játszódtak le. 
Az ajtó előtt kívül álló csendőr nagyon fiatal volt, 
egészen kezdő lehetett és nem tudta kellő határozott
sággal, eréllyel irányítani a nagyobbrészt asszonyok
ból álló tömeget. Az asszonyok hamar észrevették 
ezt és vérszemet kaptak. Egyre jobban tolakodtak és 
valósággal odanyomták a csendőrt az ajtóhoz s még 
a puskáját is majdnem lesodorták a válláról. Amikor 
a csendőr mozogni próbált, kiabálni kezdettek a mel
lette állók:

— Ne tiporjon el bennünket!
A csendőr ilyen és hasonló kiabálásokat hallva, 

a füle cimpájáig elvörösödött. Észrevették ezt az 
ácsorgók és egyáltalán nem tartották titokban, hogy 
észrevették. Röpködtek a megjegyzések:

—‘ Ni, hogy pirul! Miért pirul! Olyan piros az 
arca, mint a rózsa!

Ezek hallatára a fiatal csendőr még jobban el
pirult. Szerencsére a tömeg megúnta a csendőr piru
lásával való foglalkozást és más témát keresett. Ta
lált is hamar. Mivel tudták, hogy a hadbavonultak, 
illetve sokgyermekesek kaphatják meg először a zsír
jukat, innen is, onnan is kiabálni kezdtek a csendőr- 
felé: *

—- Engem eresszen be mostan! Nekem igen sok 
gyerekem van!

— Nekem mégtöbb! Engem engedjen be!
— Hadd menjek én! Nekem a sógorom hadba- 

vonu.lt!
A csendőr, úgy látszik, megedződött már a kiabá

lások, megjegyzések kereszttűzében, mert feltalálta 
magát.

— Jól van — mondotta — most éppen azok kö
vetkeznek, akiknek a sógora be van vonulva.

Nevettek ismét, de a tolakodás csak nem szűnt. 
Mihelyt valaki bement az ajtón, nyomban elfoglalták 
a helyét s a tömeg előbbre mozdult. A kijövök csak 
igen nagy tiggyel-bajjal tudtak keresztülvergődni a 
várakozók sokaságán, akik közül senki sem akart 
hátralépni, mégcsak egy pillanatra sem. Végre az idő
sebbik csendőr megsokalta a dolgot és kijött az üz
letből. Erélyesen rákiabált a tolongókra. Azok nagv- 
nehezcn keskeny rést nyitottak, ám egy öregasszony 
mindig beletolakodott ebbe a résbe, mintha az ő szá
mára nyitották volna. Az idősebbik csendőr rászólt, 
hogy húzódjék el az útból. Az öregasszony topogott 
egyet-kettőt, de a résből csak nem mozdult ei.

— Menjen el az útból! — hangzott a még eré
lyesebb felszólítás. — Menjen innen! Nem érti!
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K o & s u i í )  L a j o s  n y i l a í K o s a i a
sxtíleté&i §(&lyéí és ideféi illetőleg.

/V. T.
Haján/ Pál ev. lelkész úrnak,

Tállyán.

Nagytiszteletű Lelkész Ür!
Én ugyan bármi nagy emberre 

nézve is, annál inkább igénytelen 
személyemre nézve, nem magán
jogi, hanem történelmi érdek szem
pontjából nagyon henye dolognak 
tartom annak kutatását, hogy ki, 
mely napon született, miután ez a 
nyomokat, miket egy vagy más 
ember tettekben s eszmékben ma
ga után hátrahagyhatott, sem meg 
nem örökítheti, ha veszendők, sem 
el nem törölheti, ha maradandók: 
mindazáltal Nagy tiszt eletüséged
iránti tekintetből teljes készséggel 
adok annyi felvilágosítást April 
26-káról keltezett levelében hoz
zám intézett kérdésére, amennyit 
adhatok. Feleletem azonban csak 
csonka lehet, mert azt tudom 
ugyan, hogy hol, s mely évben 
születtem, de születésem napját 
nem tudom, s hónapja felől sem 
vagyok bizonyos.

Szüleim helyesen vannak a ve
lem közlött keresztelési bevallás
ban megnevezve. Atyám Kossuthi s 
Udvar'di Kossuth László volt, s 
mert a László nevet ugyan azon 
egy időben családomban többen vi
selték (László volt a S. A. Újhelyi 
Járás főszolgabírója, ki Magyar 
Jesztreben, szintúgy László-volt, ki 
Szalókon lakott, mindkettő Zemp
lén megyében, családom ezen ága 
RCathoIikus volt, a mi águnk evan
gélikus) megjegyzem: hogy Atyám, 
családunk ősrégi fészkében Kos
suthon Túrócz Megyében született, 
fia volt Kossuth Pálnak és Be- 
nyiczky Zsuzsannának. Anyám volt 
Wéber Sarolta, Tyrlingi Wéber 
Andrásnak (a 17-ik századbeli val
lási üldöztetések egyik vértanúja 
utódjának) és Hidegkövy Erzsé
betnek leánya, ki Zemplén megyé
ben Liszkán született, hol attya a 
Mária Terézia idejébeni háborúk 
alatt szerzett katonai érdemei ju 
talmául kapott posta állomást 
bírta.

Én magam c szüléktől 1802-ben 
születtem Zemplén Megyében Mo

nokon, hol atyám ifjú korában a 
Gróf Andrássy család uradalmi 
ügyvédje volt.

Ennyi az, a mit egész bizonyos
sággal mondhatok. Többet nem.

Emlékszem az aranyozott réz 
csattos nagy családi Bibliára, mely
ből szokás volt atyám házánál va
sárnaponként nehány fejezetet fel
olvasni, s egy egy zsoltárt eléne
kelni, s melybe az én s nővéreim 
születés napjaink a keresztelés 
adataival ősi szokás szerint bevol
tak jegyezve. A szüleim emléki 
iránti kegyeletnél fogva ereklyéül 
becsülném e réz csattos Bibliát, ha 
meg volna. De nincs. Elpusztult ez 
is viharos életem fergetegeiben, 
mint sok egyéb, mire az epedő 
honszeretet s az emberi értelem, 
mire ész és szív becset helyeztek, 
s mert vidékünkön s koromban in
kább a tágabb körben ismert név 
mint a születés napokat volt szo

kásban „megülni“, én pedig emlé
kező tehetségem fiókjaiban nem 
igen tartottam érdemesnek, hasz
nosabb dolgoktól helyet lopni a 
csekély magamra vonatkozó bio- 
graphiai adatkák számára, hát biz 
én lassan lassan születésem hónap
ját s napját elfelejtettem emléke
zetemben megtartani, mindössze is 
azon negatív reminiscentiám van 
felőlük, hogy nem a légmérséki 
változékonyság hónapjában, nem 
Áprilisban születtem, hanem hogy 
mikor? azt biz én teljes bizonyos
sággal meg nem mondhatom. Ügy 
rémlik előttem hogy september- 
ben, 16-ik s 19-ik közt, alkalmasint 
19-kén, de nem merném reá szava
mat adni, ámbár gyanítom, hogy 
az eseménynél, mely számomra bút 
sokat, örömöt vajmi keveset ho
zott, alkalmasint jelen voltam; bár 
ha talán burkoltan is, mert burok
ban születtem: mely azonban az én 
esetemben bizony nem igazolta a 
népies babona hitet, hogy ,,burok
ban születni szerencsét jelent".

Tehát ha az anyakönyv tartási 
pontosság a csorba keresztelési

A tállyai evangélikus templom, amelyben Kossuth Lajost keresztelték.

Általános nevetésbe fulltak a csendőr szavai. — 
Így szórakoztak az álldogálók, közöttük István is. 
A tömeg állandóan ide-oda hullámzott s az emberek 
gyakran helyet cseréltek. István egyszercsak azt vette 
észre, hogy pontosan az orra előtt áll Rózsa Julis. 
Meghúzta a lány virágos kötényének szalagját. A lány 
megfordult.

— Maga az Pista? Miért nem megy előbbre? 
Maga nemrég jött meg a frontról, a bátyja meg most 
is kint van . . .

— Ráérek. Nem kenyerem a tolakodás. Jut a 
zsírból még nekünk is. Ezek itt azért tolakodnak, 
mert félnek, hogy zsír nélkül kell hazamenniök. Te 
is jobban tennéd, ha félreállnál! össze-vissza taszigál- 
nak s mégsem jutsz előre, mert nem tudsz tolakodni, 
nem olyan természetű vagy.

— Igaza van.
— Ott a másik soron, éppen szemben van egy 

pad. Menjünk át, üljünk le és beszélgessünk ott addig, 
amíg el nem fogynak a kuncsaftok innen a szék elől!

— Mehetünk!
— Ügy ni! — mondta a legény, amikor leültek. 

— Mostan hát beszélgessünk! Van beszélnivalónk. 
Múltkor azt mondtad, azért nem mégy férjhez, mert 
még nem akadtál rá a párodra és azt is mondottad, 
te nem tévedsz meg párod választása tekintetében, 
mert te magától az Istentől kérsz tanácsot.

— így van.
— Én szeretném tudni, miképpen kéred Istentől 

a tanácsot és miképpen kapod azt meg!
— Ha udvarlóm vagy éppen kérőm akad, imád

kozom az Istenhez: mutassa meg, ez-e az igazi.
— És megmutatja?
— Meg.
— Hogyan?

Lélekben megbizonyosodom a felől, nekem 
rendelte-e Isten az illetőt vagy sem.

— Akkor te szerencsés leány vagy! Legtöbben 
hiába kérünk bizonytalan dolgokban tanácsot az 
Istentől, nem kapunk választ. Akkor tudom csak, hogy 
mi az Isten akarata, amikor az egészen nyilvánvaló 
rossz és jó között keik választanom.

— Azért nem kapják meg a tanácsot, mert nem 
jól kérik, és nem hallgatják meg Isten válaszát, nincs 
is fülük a meghallására. Én nem azért kérem Isten 
tanácsát, hogy hasznot húzzak belőle, hanem mert 
az ő akaratát akarom cselekedni. S amikor kérem, 
kitartó vagyok a kérésben. Bizony nem úgy van a 
dolog, hogy kérésemet rögtön meghallgatja az Isten 
és azon nyomban megadja rá a választ. Néha hosszú 
ideig kell valamit kérnem, míg megkapom a feleletet. 
Számos olyan kérésem van, amelyet már régóta nap 
mint nap Isten elébe terjesztek és ő még mindig nem 
válaszolt reájuk. Persze gyakran úgy van, hogy nem 
Isten késlekedik a válasszal, hanem én vagyok alkal
matlan szavának meghallására. Ha nem volnék össze
köttetésben Istennel, akkor nem hallhatnám meg üze
netét s mivel ez az összeköttetés gyakran megszakad, 
vagy legalább is bizonytalanná válik, azért van, hogy 
sokszor hosszú időbe telik, amíg valamely dologban 
egészen világosan látom Isten akaratát. Lehetnek 
olyan kérdéseim is, amelyekre majd csak az örökké
valóságban kapom meg a feleletet. Sok dologban 
azonban már itt a földön tanácsot ád az Isten, ha 
kitartóan kérjük. A kitartás nagyon-nagyon fontos. 
Ha én olyankor is nem olvasnám szorgalmasan a 
Szentírást és nem folytatnám az imádkozást, amikor 
Isten késlekedik a válasszal, akkor nem hallhatnám 
meg én sem Isten szavát, hanem inkább egészen el
távolodnék tőle.

(Folytatjuk.)

bevallás kitöltését csakugyan meg
kívánná, méltóztassék oda jegyez
ni nevem mellé, hogy születésem 
hónapja s napja nem tudatik. Min
dennek meg van a maga haszna. 
Születésem napja nem lévén tudva, 
nem lesz nap, amely emlékezete
met felélessze, s így nevem hama
rább lesüllyed oda, ahová vágya
kozom, a feledékenység örvé
nyébe.

Adja át Lelkész úr — kérem — 
öreg kortársam s barátomnak 
Nagytiszteletű Nagy Mihály Lel
kész úrnak barátságos üdvözlete
met, s fogadja ön szívesen nagy
rabecsülésem kijelentését.

Kossuth Lajos s. k.

A másolat hiteléül:
Tállya. 1944. febr. 25.

Zémann Zoltán s. k. 
lelkész.

Megtaláltak néhány lapot 
Kossuth Bibliájából a szétbombázott 
torinói templom alatt.

A torinói prot. templom, amelybe 
Kossuth Lajos járt istentiszteletre, légi
támadás áldozata lett. A jelentés azt is 
közölte, hogy az az énekeskönyv és 
Biblia, melyet Kossuth használt, s me
lyet a templomban őriztek, a templom
mal együtt elpusztult.

A legújabb jelentés szerint azonban 
már pontosan tudjuk — írja a Refor
mátus Jövő , hogy Kossuth énekes
könyvéből és Bibliájából néhány lapot 
sikerült a templom romjai alól előke
resni és az utókornak megmenteni. 
Giovanni Rostagno a római prot. teoló
gia nyugalmazott professzora a lapok
ról fényképes másolatokat készíttetett 
és a most megjelenő könyvében több 
más eddig ismeretlen Kossuth-emlékkel 
együtt kiadja.

A táliyai egyh áz
rövid története.

Tállya evangélikus egyháza 1735-ig 
Monokhoz tartozott. 1735—1784-ig Ceke- 
házának (Abauj m.) volt leányegyháza. 
1786-ban II. József türelmi rendelete 
alapján önállóan megalakult a szomszé
dos községek csatlakozásával. Miután a 
nyilvános szabad vallásgyakorlatra az en
gedélyt megkapták, az új egyház meg
kezdte működését. Temploma 1790-ben 
készült el. Ebben a templomban keresz
telték meg Magyarország nagynevű fiát, 
Kossuth Lajost, 1802-ben. A templom sok 
sorscsapáson ment keresztül. A tűzvész 
négy ízben pusztított rajta. (1810, 1813, 
1861, 1884.) A hívek áldozatkészsége min
dig helyreállította Istennek felszentelt 
hajlékát. Utoljára 1892-ben ment át ala
pos restauráláson, amit a templomban 
elhelyezett márványtábla hirdet az utó
kornak. Üjabban 1930-ban egy óriási 
erejű ciklon leszakította a teljes tető- 
szerkezetét.

A templomhoz tartozó papiak és is
kola 1885-ben épült fel újra. Az iskolá
ban Kossuth Lajos is tanult. Majd 1941 - 
ben új iskolát épített az egyházközség. 
Az egyház lelkészei a következők vol
tak: Draskóczy Krasznitz János 1784— 
1793-ig, Belanszky József 1793—1797-ig, 
Radnóthy Mayer Mátyás 1797—1834-ig 
(aki Kossuth Lajost keresztelte), Pse- 
nyeczky Nagy Mihály 1834—1873-ig, Ha
jász Pál 1873—1912, Varsányi Mátyás 
1912—1913, Oláh Károly 1913—1925, Zé
mann Zoltán 1925—. Egyházi felügyelők 
voltak 1784-től Mazsári József, Lehoczky 
András, Reviczky János, Reviczky Elek, 
Okolicsányi Lajos, Sóhalmy János, Kéler 
Imre, Szirmay István, Dorosnyák Gyula, 
Sóhalmy György, Szirmay László, Kéler 
Ödön, Gerhardt Béla.

Anyakönyvei 1810-től maradtak reánk. 
A XVIII. század végén a tállyai evangé
likusok még magyarok, tótok és német 
anyanyelvűek voltak. Ma tiszta magyar 
egyházközség. A hegyaljai egyházmegyé
hez tartozik. Fiókegyháza Monok, ahoi 
imaháza van, Szerencs. Szórványterfilete 
kh. 20 község 30 km. körzetben.
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Sk d u n é n i n n e n l  e g y h á z k e r l l l e i  u f  p ü s p ö k e .
Jelentettük annak idején, hogy 

a dunáninneni egyházkerület pres
bitériuma Kardos Gyula halálával 
megüresedett püspöki szék betöl
tése céljából elrendelte a szavazást 
és közöltük azt is, hogy a kerület 
vezérkarának bizalma az új püspök

személyére nézve a mag’yar evan- 
gélikusság egyik kiváló értéke, 
Kuthy Dezső egyetemes főtitkár 
felé irányult.

Március 10-én a déli órákban 
bontották fel az új püspökre le
adott szavazatokat. A szavazatok 
felbontása a bizalmat teljes mér
tékben igazolta. A leadott 96 sza
vazat közül 94-et Kuthy • Dezső

egyetemes főtitkár; a nemrég be
iktatott balassagyarmati lelkész 
kapott.

Kuthy püspököt a szavazatok 
felbontása után dr. Händel Béla 
vezetésével küldöttség kereste fel 
és hozta tudomására megválasztá

sát. Válaszában köszönetét 
mondott a bizalomért. „Nap
jaink súlya alatt törpének ér
zem magam — mondotta — 
de éppen ezért odatárom min. 
den gondomat az örökkévaló 
elé és már hallom a biztatást: 
Elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség 
által végeztetik el.“

A magyar rádió 10-én már 
jelentette, hogy Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkárt, a dunán
inneni egyházkerület püspö
kévé választotta.

Kuthy Dezső püspök 1888 
nov. 11-én született Baján. 
Tanulmányait szülővárosában 
és Pozsonyban végezte. Két
évi németországi tanulmány 
után Geduly Henrik püspök 
lelkésszé szentelte. Mint hit
oktató segédlelkész műkö
dött Miskolcon, innen a sze- 
pesmegyei Ruszkinba hívták, 
ahol 5 évig volt lelkész. Az 
első világháborúban a harc
téren teljesített szolgálatot, 
majd a cseh megszállás miatt 
átjött az anyaországba. Mo- 
noron hitoktató volt, azután 
megszervezte a vecsési és 
szolnoki gyülekezeteket. 1921- 
ben az egyházegyetem igaz
gatásának a megszervezője 

lett. 1925-ben egyetemes főtitkárrá 
választották. Fontos szerepe volt 
a leikészi nyugdíjintézet megszer
vezésében, melynek 9 éven át volt 
az ügyvivője. 1943-ban Kardos 
püspök helyére balassagyarmati 
lelkésszé választják.

Kuthy püspök az evangélikus lei
készi kar egyik legkiválóbb tagja. 
A lélek embere, aki mély Krisztus

hitből él. Nagyműveltsége, széles
látóköre közismert. Melegszívű 
pásztor, kiváló szónok és bölcs 
egyházkormányzó. Szigorúan lu
theri alapon áll és tipikus képvi
selője a mélyérzésű lutheri keresz- 
tyénségnek. Külsőleg is igazi- Lu- 
ther-típus. Lühnsdorí festőművész 
híres Luther-képét róla mintázta. 
Szórványszervezésen, s más intéz
mények létrehozásán kívül nevé
hez fűződik a Luther-Otthon fel
lendítése. Fáradhatatlanul munkál
kodik itthon és külföldön az egy
házi kapcsolatok építésén. Állan
dóan résztvesz a Lutheránus Világ- 
konvent és a prot. Világszövetség 
feladatainak megoldásában és a 
magyar protestantizmus bel- és 
külföldi hírszolgálatának intézésé
ben. Németországban hivatalos kül
detésben gyakran utazott. Több
ször bejárta az összes Luther-he- 
lyeket.

Méltó élettársa a felesége, Mika 
Mária, a nagy történettudós leánya, 
akivel az evangélikus lelkipásztor 
példás, szép családi életét éli. Há
zasságukat Isten négy gyermekkel, 
két fiúval és két leánykával, ál
dotta meg. akiket a szülők isten 
félelmében nevelnek.

Kuthy püspököt, kinek püspök
ké szentelése még a tavasz folya
mán megtörténik és akinek püspö
ki szolgálata elé nagy reménység
gel néz, nemcsak a dunáninneni 
egyházkerület, hanem az egész or
szág evangélikussága, a Harang
szó nevében is mély tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük.

Áldott, aki jött az Úrnak nevé
ben. Lukács István.

Levél főtt 
JFinuarsscúyból

Bácsi Sándor pápai lelkész címére 
kedves ismerősünktől, Ylönen Reinótól, 
mely így hangzik:

Kedves Bátyám!
Két nappal ezelőtt hazaérkeztem 

Észtországból, mert öcsém a finn fron
ton a múlt vasárnap hősi halált halt. 
22 éves volt és teológiát kezdett tanulni. 
10 nappal ezelőtt egy kis vizsgát tett le

Kuthy Dezső püspök.

K&s&uti) &aldtldnalc évfordulófán.

Virág borit ma csöndes sírhelyet,
Körötte áll nagy gyászoló sereg. 
Élővirágok tarka kelyhein 
Mennyi tündöklő, drága gyöngy ragyog! 
Ne szívd magadhoz őket napsugár:
Egy nemzet hulló könnyei azok!

A gondolat, mely messze elbolyong,
Az érzés mind, mi szivünkben zsibong, 
Megtér, megáll a néma sir körül.
E néma sír sok álmot visszahoz,
Mert benne a mi vérző, hú szivünk: 
Kossuth Lajos nagy szíve porladoz.

Kossuth Lajos. . .  mennyit jelent e név! 
Szeretetet, bízó, honfi reményt, 
Szabadságot, mely világot megvált, 
Bosszút, melynek órája ütni fog!. . .  
Kijelentés, ezerszer szent e név,
Egy nép szivében élő nagy titok!. . .

Mely ég küldött, Te szent Apostolunk, 
Midőn meghalni készült szép bonunk? 
Elállott már e nemzet szívverése,
Az égtől várt csak megváltó csodát:
S Te megjelentél, testté lett vágyunk; 
Kivívtad a nép igazát, jogát!

Te izentél — így mondja azt a dal 
És követett reménnyel a magyar!
Te fényesebbé tetted hírnevét, <

Mint a küzdelmes, zordon századok;
Te szabadságot adtál hazádnak!
. . .  És az neked csak egy sírt adhatott. . .

Nem! Néked adta reményét, hitét,
Te érted égő, szerető szivét!
Téged minden magyar szivébe zárt,
A síri hant csak tested fedte el:
Téged szivünknek vágya teremtett, 
Szivünkben van Néked szentelve hely!

A nap heve nem vész el. Hiába 
A langy eső sem ömlik a tájra:
Ha lesz oly kor, hogy a népek előtt 
A nemzet és haza összeomolt 
S nem lesz hon, csak világ, — a magyarnak 
Lesz hazája, mert Kossuthja volt!. ..

Nyugodj békén, hazánk apostola!
Nem fog feledni hű néped soha!
A szeretet örök cél és erő,
El nem veszti sem a jövő, se a múlt, — 
Ki szeretett úgy, mint Te szerettél,
Akkor is él, ha már a sírba hullt!. ..

. . . S  ha mégis lenne kor, vagy nemzedék, 
Mely elfeledné a Kossuth nevét, —
Ne éljen akkor igaz hazafi,
Vagy hogyha él, tagadja meg hitét 
S átkozza meg — bár szíve szakad meg — 
Szentségtörő, hálátlan nemzetét!. . .

Ady Endre

az egyetemen és otthon járt. így van
az élet. Isten haza hívta öt. Derék fiú
volt.

Édesanyám, tesivéreim és finn isme
rőseim sok meleg üdvözletei küldene':. 

Meleg testvéri szeretettel üdvözöl 
Kuopio, 1944 február 6-án

Ylönen Reinu.

2. Isten igazsága.
Március 19. — Kain b ü n t e t é s e .  

I, Mózes 4, 8—16. Eheti bibliai leckéii . 
úgy mutatják be Istent, mint teremtmé
nyeinek szigorú bíráját. A testvérgyí;- 
kos Káint három formában éri Istc:i 
sújtó keze: átok és megbélyegzés foi- 
májábau, továbbá, hogy az Úr földön
futóvá teszi. Mint a fényt az árnyék, 
úgy követi nyomon a bűnt a büntetés. 
Ezt kívánja Isten bírói igazságosság;:.

Március 20. — Noé k o r  t á r sa in : ;  : 
vesz t e .  I. Mózes 6, 5—13. Isten hosz- 
szútűrő, de az ő türelmének is van ha
tára. Amikor az özönvízkorabeli társa
dalom már odáig sülyedt, hogy „szive 
gondolatának minden alkotása szüntelen 
csak gonosz" volt, Istennek be kellett 
avatkoznia. Az özönvíz okozta pusztu
lásban Isten megsértett igazsága nyert 
elégtételt.

Március 21. — Sodorna és G o 
in ó r a  p u s z t u l á s a .  I. Mózes 19, 12 
29. Sodorna és Gomora legfőbb bűne a 
paráznaság volt. Ennek a bűnnek is 
vannak azonban fokozatai. Ebben a két 
városban a fajtalankodás már olyan 
mérvet öltött (I. Mózes 18, 20), hogy 
Isten nem nézhette tovább. Haragjának 
színültig telt poharát kiöntötte rájok. 
Az egyetlen istenfélő családot: Lótot és 
övéit azonban kimenti a pusztulásból.

Március 22. — I s t en  s a j á t  n é p é t  
sem k í mél i .  Ésaiás 24, 1—13. A pró
féta előre látja hazája pusztulását. 
Emésztő átkot, tűzvészt jósol, melyből 
csak kevés ember menekül meg (6. v.). 
Megmondja azt is, hogy mindez miért 
következik be. Mivel törvényszegők és 
szövetségbontók voltak (5. v.). A bün
tetés oka abban rejlik, hogy Isten igaz
ságos bíró, aki a bűnt mindig, minde
nütt megtorolja.

Március 23. — Bab i l on  r o ml á s a .  
Ésaiás 13, 1—22. Aligha volt az ókornak 
még egy olyan díszes városa, mint Ba
bilon. Hatalmas birodalom tartozott 
hozzá. Isten igazsága azonban erre i< 
lesújt: A gonoszok vétke, az istentele 
nek kevélysége (11. v.) nem maradin1 i 
sokáig büntetés nélkül. Az ítélet oly 
szigorú, hogy még a csecsszopók ser : 
nyernek kegyelmet (16. v.). Rettenete; 
nap az Isten haragjának napja (9. v.).

Március 24. — Súl yos  a d ó s s á g  
Máté 18, 23—35. Az adós szolga minket 
példáz. Tízezer tálentom roppant ösz- 
szeg (1 tálentom békebeli értékben i,
200.000 P). Ilyen Ijesztően magasra sző 
kött bűnadósságunk összege Istenni í 
szemben. Adós fizessl — hangzik a fel
szólítás. De hogyan fizessünk, miko. 
olyanok vagyunk, mint a keresetnélküü 
ember, aki nem tud egy pengőt sem 
előteremteni. Ki ment meg Isten igaz
ságának kardjától?!

Március 25. — „ M e g f i z e t  m i n 
d e n k i n e k ! “ Róma 2, 1—12. Isten Lel
ke megrázó szavakkal leszögezi itt a/ 
ítélet elmaradhatatlan voltát. Szavai 
pörölycsapásként hangzanak, csontot és 
velőt átjárnak: „Menthetetlen vagy óh 
ember, bárki légy!" (1. v.) „Nincsen Is
ten előtt személyválogatás.“ (11. v.) 
„Megfizet mindenkinek az ő cselekede
tei szerint." (6. v.) Igen, Isten az ő te
remtményeinek szigorú bírája. Ha ha
ragjának szabad folyást engedne, senki 
sem álihatna meg előtte!

H a r m a t i  Béla.
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Ahol Kossuíh Lajo$ szüleien.
Mikor 142 évvel ezelőtt a zemplén- 

Tiiegyei kis Monok község uradalmi tiszti 
lakában Kossuth László és Wéber Sa
rolta házasságából Kossuth Lajos meg
született, még a minden újszülöttben 
nem mindennapi ember jövetelét sejtő 
-/ülők sem hitték, hogy onnan a szabad 
gondolat és a magyar nép felszabadítá- 
-ának apostola indul el világhírnévvel 
koszorúzott útjára. Ma már. mindenki 
tudja ezt és Amerika iskolás könyvei
ben Kossuth szónoki beszédeit tanítják 
•példaképen. Anglia és Amerika csak 
Kossuth Lajos beszédeiből ismerte meg 
a magyar népet és a magyarság sorsát. 
A tállvai lelkész most Kossuth Lajos ha
bjának 50 éves évfordulóján beszámolót 
, 1 Kossuth szülőházának és keresztelési 
templomának mai állapotáról.

libben a házban született Kossuth Lajos“.
Kanyargó útakon, akácerdők között 

kanyarodik az országút Szerencsről a 
kis zemplénmegyei falu felé, hogy aztán 
mélyen ereszkedjék az úgynevezett Hi
degvölgybe. Itt fekszik Monok, völgy- 
lisadékok oldalaiban, dombok-hegyek 
között. A község főutcáján, alig hagy
juk el az oszlopsoros, ma iskolának 
használt grófi kastélyt, — amelyet még 
gróf Andrássy György építtetett, — a 
református templom felé lejtő út színé
től magasabban, ott állunk már Kossuth 
s/íilő-háza előtt.

Íme az egy kéményes, hat utcai 
ablakos ház, amint régi történeti 
és irodalomtörténeti könyvek „egy
kori rajza“ emlékezetünkbe vésíe.

Az épület jobb sarkán a kiskapu és a 
kocsibejárat kapuja még mindig megvan 
megviselt állapotában, de annál élénkeb
ben idézve a múltat.

A régi tisztilak ma is eredeti alak
iában áll itt terméskövekkel megtámasz
tott, bekerített előkertjével, de mintha 
valami hiányoznék innen. A ház elől el
tűnt a négy nagy lombos fa. évekkel 
ezelőtt kivágták a fákat, amelyek alatt 
egykor Kossuth Latos szülei üldögéltek 
a csöndes, falusi alkonyon. Most hat ró- 
safa lehajtott ágaival alussza téli ál- 

. mát a ház előtt végighúzódó hét méter 
széles kertben. A ház falának közepén 
hatalmas sötétszínű niárványtábia. Rajta 
Kossuth arca bronzdomborműben és a 
felírás:

„Ebben a házban született Kossuth 
Lajos 1802 szept. 19-én.“

Az eresz-csatorna mellett villanylám- 
pa, a kapunál kis tábla: Kossuth Lajos- 
utca 10. Szemben a kis evangélikus ima
ház, amelyben az emléktábla felavatásá
nak koszorúit őrzik. Az épület most is 
a hitbizományi birtok tiszti-laka, most 
Szepessi Gusztáv erdőfőmérnök, egyház
felügyelőnk lakik benne. Megértőn, foj- 
tottsn izzó rajongással mutatja meg min
denkinek a bolthajtásos, tágas és nap- 
sugaras szobákat, amelyekben Kossuth 
László, az Andrássy-uradalom ifjú ügyé
sze élt.

Az udvarról, szélesen húzódó előszo- 
háa át a középső nagy szobába lépünk, 
amelynek két ablaka közé illesztették 
be a fal külső részén az emléktáblát. 
A padló nagy fakockái keretezettek: a 
parkett őse ez a padlózás.

A sarokban beépített kandalló, 
amely előtt egykor Kossuth Lajos 
édesanyja melegedett hangtalan 

téli estéken.
Az ablakokból ellátni a magaslatokra. 
Egyik az akasztó domb a romladozó 
kastéllyal szemben jobbra, távolabb az 
ősidőkből származó kastély maradéka 
magasodik. Oldalában a bástya torony- 
építkezésre emlékeztető siratomház — 
a pallós jog emléke — most fáskamra 
cs jégverem. A történelmi magyar múlt, 

melynek kiváltságai, igazságtalanságai 
ellen emelt szót. írt újságcikkeket, in

dított szabadságharcot a jobbágyfelsza
badítás, a közteherviselés, a vallásegyen
lőség: a magyar függetlenség apostola.

Nem látogatják Kossuth szülőházát.
A bejárattól jobbraeső szobán ke

resztül az udvari szobába lépünk. A száj- 
hagyomány szerint

itt született Kossuth Lajos ma 
is hálószoba — még pedig a most 
udvarra nyíló ablak mellett, ame

lyet később vágtak.
Más szóbeszéd szerint a középső nagy 
szobából jobbra eső és idenyíló utcai szo
bában nyitotta ki először szemét Kos
suth Lajos. Az épület természetesen jó 
állapotban van. Hiszen lakják ...

Az ilyen épületet nemzeti műem
lékké, kegyelethellyé kellene nyil

vánítani . . .  !

Az udvaron rózsák, a nem használt 
kocsibejáratig orgona és jázminbokrok 
sűrű sora húzódik. A ház mögött a két
szobás irodaépület, amelyben egykor 
Kossuth Lajos édesapja percegtette a 
lúdtollat ügyvédi iratai fölé hajolva. A 
párhuzamosan álló épületeket összekötő 
rész — mellékhelyiségek, istálló — rész
ben később épült. Bútor vagy bármi em
léktárgy nem maradt itt Kossuth szülői
től.

A 3000 lelket számláló színmagyar 
község lakói földmfvelők. közülök 200 
kőműves.

A monokiak büszkék rá — mondja 
egy monoki öreg ember, — hogy Kos
suth Lajos itt született és mutogatják is 
mindenkinek a szülőházát, amit a gróf 
Széchenyi hitbizomány jókarban tart. 
Sajnos csak azért, hogy Kossuth szülő
házát megnézzék, senki sem jön Monok
ra. Külföldön túristák, utazók nem saj
nálják a fáradtságot, hogy távoli kis 
falvakba elzarándokoljanak, nagy embe
rek szülőházát megnézni. Monokra még 
a magyar emberek sem mennek el ezért.

Evangélikus templom nincs a faluban, 
csak újabban épített imaház, így Kos
suth Lajost is a szomszéd Tállyára vit
ték keresztelni.

Ahol Kossuth Lajosi keresztelték.
Monokról nyolc kilométerre fekvő 

Tállyára megyünk. Régi kőkerítés fogja 
körül az ősi, fehérre meszelt templo
mot. A kapuja fölött villanylámpa, előtte 
három nagy akácfa dús lombja bólogat. 
A templomtól jobbra a lelkészlak, amely
nek irodájában őrizzük a levelet, ame
lyet Kossuth Lajos Turinbó! 1874 május 
4-én Irt. A levél válasz Hajász Pál Tállya 
akkori evangélikus lelkészének, aki a 
tűzvészben pusztult anyakönyv híján 
Kossuth születési adatait tudakolta. A 
„Kereszteltek anyakönyve 181^—1918“ 
első oldalán befűzve van a levél. Az érté
kes levelet egész terjedelmében külön is 
közöljük.

Kossuth — aki levele szerint törté
nelmi szempontból nem tartja fontosnak 
aszületési dátumot — önkéntes száműze
tésének keserű hangulatára jellemző sza
vakkal végzi sorait:

„Tehát ha az anyakönyvtartási pontos
ság a csorba keresztelési bevallás ki
töltését csakugyan megkívánná, rnéltóz- 
tassék odajegyezni nevem mellé, hogy 
születésem hónapja, napja nem tudatik. 
Mindennek megvan a maga haszna. Szü
letésem napja nem lévén tudva.

nem lesz nap. amely emlékemet 
fölélessze s így nevem hamarabb 
lesüllyed oda. ahova vágyakozom, 

a t'eledékenység örvényébe . . .
Neve ugyan nem süllyedt le a feledés 

örvényébe.

Nemzeti szin szalag»* keresztelő medence.
A tállyaiak között még akad, aki el

beszélget néha a szájhagyományról, 
amely szerint Kossuth édesanyja rosszul

lett itt a piacon és a templom szomszéd
ságában álló Bajtai házban született 
volna Kossuth Lajos. Vele is megtörtén
hetett az, ami Rákóczival. A szülők úgy 
tervezték, hogy Sárospatakra ér Zrínyi 
Ilona, mire gyermekét várja. Ott volt a 
kedves fészke. De utazás közben lepték 
meg a fájdalmak és így Rákóczi Ferenc 
Borsiban született.

Kossuth születését is Monokon vár
ták a szülők. És mégis megeshetett, hogy 
a nagyasszonynak Tállyán kellett igény- 
bevenni egy ismerős család szívességét. 
Vásár volt Tállyán. A nagyasszony na
gyon szerette, hogy a házatája rendben 
legyen és minden szükséges rendelke
zésre álljon. Szép idő lehetett, mint a 
Hegyalján általában szüret táján. Talán 
eppen szürethez kellett valami, amiért 
átkocsizott a hegyek közti faluból a 
közeli városba, Tállyára. És Tállyán 
adott életet egyetlen fiának, Lajoská- 
nak. Azok, akiktől én ezt hallottam, a 
családot is tudták, a házat is tudták, 
amelyben a kis Kossuth Tállyán szüle
tett.

Lehet, hogy pont megfordítva tör
tént, mint ahogy a köztudatba átment.

A köztudat szerint Kossuth Monokon 
született és Tállyán keresztelték. Való
színűbb, hogy Tállyán született és Mo
nokon keresztelték. Monok filiája Tály- 
lyának ma is. A lelkipásztor bizonyos 
alkalmakkor átmegy Monokra Tállyáról. 
Így ment át az uradalmi kocsin Mayer 
Mátyás espereslelkész. És akkor keresz
telte meg a kis Kossuthot Monokon. Így 
emlékezett erre a keresztanyja.

Legyen azonban döntő mindezekben 
a kérdésekben a Kossuth állítása. Fo
gadjuk el mi is, hogy Monokon szüle
tett és Tállyán keresztelték. Ez ment át 
a köztudatba.

A tállyai evangélikusok istenháza 
1799-ben épült és azóta bizony megvi
selte az idő, sok vihart, de sok áldozat-
készséget is látott. Pár évvel ezelőtt

nagy repedések éktelenkedtek a 
falain és becsorgott az eső a 

tetőn.
De a hívek nagy áldozatkészségéből 
nagynehezen rendbehozták a templomot. 
S mikor már minden rendbe jött, akkor 
jött egy nagyerejfl ciklon és letépte az 
egész templom bádogtetőzetét. Ezt a 
csapást is helyrehozták a hivek.

Az ősi oltár két kőoszlopa között 
egykori oltárkép: az utolsó vacsora. Az 
oltártól balra, a szószék alatt

a keresztelő medence: benne az 
óntáika és csésze, amelyből a ke
resztvizet a csöpp Kossuth Lajos 
fejére csurgatták. A medence fe
dőjéről fakult pirosfehérzöld sza

lag csüng. . .
A rég porladó lelkész, aki egykor ke
resztelte, dehogy is sejtette, hogy a mo
noki uradalom ügyészének fia majdan a 
debreceni istenházának úrasztala előtt 
mondatja ki varázsos szavával az 1849-iki 
országgyűléssel a magyar nép függet
lenségét és a Habsburgok trónfosztását 
1849 április 19-én.

A templom jobboldali falának belső 
részén régi, babérlevelekkel koszorúzott 
nagy, fehér márványtábla és rajta a fel
írás:

„-E templom, melyben 1802 Szep
tember Havában Kossuth Lajos 
Nagy Hazánkfia Megkeresztelte- 
tett. Épült 1790-ben, Megújíttatott 
Országos Közadakozásból 1892-ben 

• S Éjből Fölszenleltetett U. A. Évi 
Szept. 19-én Kossuth Lajos 90-ik 

évi Születésnapján.“
A templomnak tornya nincs, az egy

házközség a háború előtt megkezdette 
a toronyépitési akciót, de ez a mai vi
szonyok miatt megakadt. Azonkívül a 
templomon kívül a kapujánál is szeret
nénk egy emléktáblával megjelölni

Kossuth keresztelési helyét, hogy az utas, 
ki erre jár, megálljon Kossuth templo- 
mánái. Bizony, hiányzik innen ez az em
lékjel, hogyha nem is utaznak ide temp
lomot nézni, legalább a vándor álljoa 
meg itt, aki idetéved.

. . .Amikor Tállyán képeslevelezöla- 
pot keresünk, e templomról nem talá
lunk. Az egyik levelezőlapon rajt a két 
másik templom, sőt még a helybeli ke
reskedés látképe is, csak éppen Kossuth 
templomát felejtették el lefényképezni 
a helyi látnivalók közé . . .

Zémann Zoltán.

Kérelem.
A napokban csomag érkezett a Sze- 

retetház részére. Kíváncsian hontottam 
fel. Egy nagy zacskó fehér liszt hámo- 
zódott ki belőle, mely egy használt, de 
nagyon jókarban lévő tiszta női kosz
tümbe volt belecsávarva. A csomagban 
egy kedves levél is volt, melyben a 
küldő többek között ezt írja: „Szekré
nyemet rendezve, láttam, hogy nekem 
még sokkal több ruhám van, mint ameny- 
nyit nyugodt lelkiismerettel magaménak 
mondhatok, azért szeretettel küldöm ezt 
a mellékelt öltönyt a Szeretetház egy 
árvája (ha van megfelelő és rászorulá 
hadiárva, úgy annak) részére. Felújítva, 
vagy átdolgozva bizonyosan jó hasznát 
veszik. Kérem, fogadják szives szeretet
tel. A belehelyezett kis csomag sem lesz 
talán felesleges ott, ahol Isten nevében 
annyi éhezőnek terítenek asztalt. Istea 
áldása legyen a Szeretetházon, vezető
ségén és annak minden lakóján.“

Ez a küldemény felelet volt az é« 
imádságomra és egyben egy nagy kér
dés megoldására útmutatás. Ugyanis ko
moly gondot okoz nekünk árváink ruhá- 
zása. A győri Diakonissza Anyaház a 
két árvaházban (Börcsön és Győrben) 
45 árvát gondoz. Egy árvaházban soha 
sincs bőség és felesleg a ruházatban, 
mert a gyermekeket különösen ezekbe* 
a nehéz időkben csak azzal a ruhanemű
vel hozzák, ami rajtuk van, így bizony 
a kevés készlet nagyon hamar felhasz
nálódik, venni meg már évek óta nem 
lehet. De nemcsak az új ruha jelent nagy 
gondot, hanem a foltozás is. Miután újat 
beszerezni csak nagy nehézségek árán 
lehet, a meglevőket kell agyonfoltozni 
Nővéreink és ebben a munkában segít
ségünkre lévő Tabitha hölgyeink ezt szí
vesen meg is tennék, de nincs folt! Fol
tos kosaraink teljesen kiürültek.

Nagyon kérem kedves asszonytestvé
reimet, tegyenek úgy, mint ez a meleg
szívű asszony, tartsanak szekrényvizsgá
latot és talán náluk is akad szekrényük
ben valami, ami elajándékozható. Ha más 
nincs, talán valami foltnak való selejtes 
ruhadarab. Lehet az akármilyen rongyos. 
Vagy talán van egy-két pár rongyos ha
risnya, aminek a szárát még lehetne 
használni. Nagy jót tennének drvahá- 
zunkkal. A postadíjat szívesen vállaljuk. 
Cím: Evangélikus Szeretetház, Győr, Pé- 
terffy Sándor-u. 5.

Huber Etelka diakonissza főnökná

A Harangsxó 
Könyv- és 
papirKereskeöése.

Lapunk évtizedes szándéka való
sult meg a múlt héten: megnyílt 
könyv-, papír- és írószérkéreskédé- 
sünk. Hosszú esztendőkön keresz
tül gyűjtögettünk arra. hogy saját 
kereskedésünk legyen. Megfelelő 
üzlethelyiség hiányában egyelőre 
csak szükebh keretek között, de 
megnyílt könyvesboltunk. Célja, 
hogy legelsősorban a vallásos iro
dalom termékeivel lássa e! olva
sóinkat. Emellett kapható minden
nemű papír, rajz- és írószer. Bár
hol megjelent minden könyvet is 
szállítunk.

Hisszük, hogy e legújabb vállal
kozásunk is jószolgálat lesz.

Olvasóinknak pártoló figyelmé
be ajánljuk könyv- és papír keres
kedésünket.

Címe: Harangszó könyv-, papir
és írószerkereskedése Győr, Petőfi 
tér 1.
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Kosaziiö temploma 
vádol!

Kossuth Lajost a tállyai evan
gélikus templomban keresztelték. 
.4 kis gyülekezet kis temploma ez
zel nemzetünk egyik történelmi 
szentélyévé lett. Sajnos a külföl
diek jobban számont árt jók, mint 
mi magyarok.

A tállyai egyházközség ezelőtt 
#/ esztendővel országos gyűjtést 
akart indítani a kopott, roskadozó 
Kpssuth-templom megjavítására. A 
belügyminisztérium az országos 
gyűjtést érthetetlenül nem enge
délyezte.

A templom ma is rossz állapot
ban van. Ügy tudjuk, hogy a tály- 
lyaiak nem tettek le jószándékuk
ról s újra kopogtatnak majd a mi
nisztériumban gyűjtési engedé
lyért. - -  Reméljük, ezúttal meg
kapják.

Szomorú dolog volna, ha ebben 
a kérdésben nem mozdulna meg a 
nemzet lelkiismerete.

Annyi mindenre volt és van pénz, 
csak éppen Kossuth templomának 
kellene a közöny miatt rongyos- 
kodni és összedőlni?!

Szabó  J ó zs e f .

H E T I  S Z E M L E
Keleten a szovjet egyre fokoz

za elkeseredett rohamait.
Rómá t  már napok óta több 

bullámban bombázták az angol
szász repülők.

Í r o r s z á g t ó l  ultimátumban kö
vetelte az amerikai kormány a dip
lomáciai kapcsolatok megszakítá
sát Németországgal és Japánnal.

A f i n n - o r o s z  f e g y v e r s z ü 
net  kérdése még mindig döntetlen. 
Finn hivatalos cáfolat szerint alap
talan az az állítás, hogy"!íz Egye
sült Államok meg akarják szakí
tani a diplomáciai kapcsolatot 
Finnországgal.

Kossuth  halálának 50. éves év
fordulója alkalmából az ország- 
gyűlés mindkét háza együttes ülést 
tart.

Böjt negyedik hete.
Betegségeinket Ö viselte és 

fájdalmainkat hordozá.
Ézsaiás 54 :.4. v.

Milyen világos és hatalmas ige 
ez! Krisztus szenvedését a mi be
tegségünk és fájdalmunk okozza. 
Amit nekünk kellett volna örökké 
hordoznunk, azt Ő hordozza. Ő 
bűnhődik, mienk a béke. Mi hara
gítottuk meg Istent s Ő vezekel 
érte, hogy bűneinktől megváltva 
békességhez jussunk. Neki szen
vedni kell, mi pedig megmenekül- 
‘iink. Mily gyalázatos dolog volna 
ekkora szeret etet és irgalmasságot 
csak úgy elfelejteni!

L u t h e r .
i n vagyok oka c nagy büntetésnek, 
Hogy a latrok közt keresztre feszítnek; 
Amit, Uram, te szenvedtél helyettem, 
Én érdemeltem.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
H elyszíni közvetítés
Kossuth k ereszte lési templom ából.

A Rádió Kossuth Lajos halálénak 50. 
évfordulója alkalmából — március hó 
20-áit — helyszíni közvetítést fog adni 
a tállyai templomunkból. A helybeli lel
kész elmondja azokat a vonatkozáso
kat, amelyek Kossuthot születési és ke
resztelési helyéhez fűzték, sőt azokat a 
legendákat is, amelyekkel a nép szájha
gyománya születését körülfonta.

Rádiós I s / e r j f l s a í e l e f  Iesst
március 19-én 9 órakor a püspöki szék
ház tanácsterméből. Igét hirdet Raffay 
Sándor dr. püspök. Énekszámok a Du
nántúli Énekeskönyvből: 40, 184, Him
nusz és 290. Orgonái Zalánfy Aladár fő- 
orgonás. Karének: Bach: Ha mindenki 
elhagyna. . .  Részlet a Máté-passióból 
ének- és zenekarral. Énekel a Lutheránia 
Vegyeskar. Vezényel Weltler Jenő.

Rádiós isnentl&xieleí less
március 20-án 9.30 perckor a Deák-téri 
templomból, Kossuth Lajos halálának 50. 
évfordulója alkalmából. Igét hirdet D. 
Kapi Béla püspök. Énekszámok a Du
nántúli Énekeskönyvből 501. és a Him
nusz. Orgonái Weltler Jenő karnagy. 
Karének: Bach: A csendes, fáradt szív. 
Énekel a Lutheránia Vegyeskar. Vezé
nyel Weltler Jenő.

Kitüntetés. Az orosz hadszíntéren 
szolgálatot teljesítő Veöreös Imre tá
bori lelkész az I. oszt. tűzkereszt bir
tokosa, „az ellenség előtt tanúsított k i 
váló teljesítményeiért“ hadtestparancs
noki okirati dicsérő elismerésben része
sült.

Kitüntetés. Vida marcaigerge-
lyi tanító kiválóan teljesített katonai 
szolgálatáért a Signum Laudist hadi
szalagon a kardokkal kapta kitünteté
sül.

Böjti esték a fasori templomban min
den szerdán és a nagyhét minden nap
ján délután 6 "Órai kezdettel Isten pró
bái idején, és Mit tettünk Krisztussal? 
címen lesznek.

■Kitüntetés. A Kormányzó úr Tóth 
Sándor siófoki áll. polg. iskolai altisztnek
a szovjet elleni hadműveletben teljesí
tett kiváló szolgálatáért a magyar bronz 
érdemérmet hadiszalagon adományozta.

Az Evangélikus Nőegyletek Országos 
Szövetsége március 8-án a Deák-téri 
leánygimnázium dísztermében szeretet- 
vendégséget rendezett. Előadást tartott 
dr. Vladár Gábor kúriai tanácselnök. 
Énekelt Basilides Mária, a m. kir. Opera
ház tagja, zongorázott Faragó Ibolya 
zongoraművésznő, szavalt Csiky Mária, 
a Madách-Színház tagja. Imádkozott és 
bibliát olvasott Wolf Lajos.

Evangélizáció lesz márc. 19—25 kö
zött a Bécsikapu-téri templomban Joób 
Olivér nyíregyházi lelkész szolgálatával.

Mária Dói ottya-emlékiinnepély. A 
budai egyházközség Nőegylete évenként 
szokásos Mária Dorottya-emlékünnepé- 
lyét március 11-én tartotta a'Bécsikapu- 
téri templomban. Az ünnepélyen dr. 
Vladár Gábor egyházmegyei felügyelő 
emlékbeszédet mondott. Művészi zene- 
számokkal szerepeltek: Tóth Valéria ének
művésznő, Weltler Jenő tanár, Keresz- 
tesi-Kreutz Hedvig, Kiss Károly és a 
Lutheránia Énekkar'.

A keszthelyi m. kir. Gazdasági Aka
démia „Bethlen Gábor Köre“ március
12-én böjti ünnepélyt tartott, melyen 
Bácsi Sándor pápai lelkész tartott elő
adást.

A gyóni egyházközség március 12-én‘ 
műsoros böjti vallásos estet rendezett, 
melyen előadást tartott Ruttkay-Mik- 
lian Gyula püspöki titkár, énekelt Mar- 
jay Erzsébet hangversenyénekesnő és 
az egyházi énekkar, orgonán játszott 
Zalánfy Aladár a Deák-téri templom fő- 
orgonása, szavaltak Molnár Lajos tanító 
és Kovács Kató.

Az orosházi Nőegylet szeretetven- 
dégsége. A tizenhétezer lelkes orosházi 
gyülekezetben özv. Torkos Kálmánná ve
zetése mellett áldott munkát végző Nő
egylet f. hó 5-én szeretetvendégséget 
lendezett, melyen Lukács István győri 
diakonisszaint. igazgató, lapunk szerkesz
tője tartott előadást. Előtte Fürst Enikő 
bevezető szavai közben szavalatok voltak 
s Teréz nővér betanításában a leánynép- 
főiskolások bibliai jelenetet mutattak be. 
Lapunk szerkesztője délelőtt a gyüleke
zeti istentiszteleten igehirdetést végzett.

Győr. A győri Kovách Pál irodalmi 
társaság f. hó 12-én tartott ülésén D. 
Kapi püspök elnöki megnyitója után 
Fodor Kálmán győri karnagy nagynevű 
elődjéről, Kirchner Elek a nagy egyházi 
zenész életéről és munkásságáról tar
tott előadást, majd műveiből szemelvé
nyeket mutatott be énekkarával. Pri
vacy Lászlóné, Pető Kálmán, Fodor Zsu
zsanna, az evangélikus egyházi énekkar 
működtek közre. Ügy az előadás, mint 
a bemutató nagy élményt jelentett a 
nagyszámú közönségnek.

Gecse. 100 kg-ös tartalmas csomagot 
küldött a nő- és leányegyesiilet a vásá- 
rosmiskei árváknak nagy szeretettel 
összegyüjtögetve. Hálás szívvel köszön
jük az ige szavával: „Amennyiben egy- 
gyel megcselekedtetek az én legkisebb 
atyáinfiai közül, énvelem cselekedtétek 
meg.“

Honvédéin!* Oceaneli:
a Z. 234. tábori postaszámról 1944. már
cius hó 4-én:

Tolnai László honvéd szüleinek, test
véreinek Győrságra,

Horváth Pál honvéd szüleinek és ro
konainak Győrszentmártonba,

Lébényi István honvéd szüleinek és 
testvéreinek Lébénybe.

Szalai Gyula honvéd szüleinek, fele
ségének és gyermekeinek Kispécre, hogy 
jól vannak, egészségesek; ne aggódja
nak értük, sokat írjanak, mindenkit sok
szor csókolnak.

CSALÁDI HÍREK
Eljegyzés. Hézer Béla a békési ev. 

egyházm.. gyámint. elnöke, egyházköz
ségi felügyelő leánya: Hézer Margit és 
dr. Pipis Pál (Orosháza) jegyesek.

Oltár. Dr. Bendl Andor ügyvéd, t. 
hadnagy, dr. Bendl Alajos egyházm. 
főjegyző fia, házasságot kötött Pálo- 
vích Máriával Sopronban. Az esketési 
szertartást a vőlegény sógora, Kcndéh- 
Kirchknopf György nyáregyházai lelkész 
végezte.

Bölcső. Bárány Miklóst és feleségét 
Isten fiúgyermekkel áldotta meg, aki a 
keresztségben Lajos nevet kapta.

Koporsó. Barcsai Károly - ny. tanító
képzőintézeti c. igazgató március 4-én 
életének 67-ik, házasságának 32-ik évé
ben rövid szenvedés után Győrött meg
halt. — Móritz Károly életének 60. évé
ben,' március 8-án Cclldömölkön hosszas 
szenvedés után meghalt. — Sümeghy 
István nyug. tanító, a bakonytamási, 
majd a vásárosmiskei gyülekezet volt 
tanítója február 25-én 56 éves korában 
váratlanul meghalt. Február 28-án te
mették Tompaládonyban, a község és 
a környék nagy részvéte mellett. — 
Ágoston János Kőszegen 77 éves korá
ban meghalt. Kiterjedt rokonság gyá
szolja. — Perger Lajos 42 éves gazdál
kodó rövid szenvedés után Kőszegen 
meghalt. Nemescsóban temették el. Per
ger és Ágoston családok gyászolják. — 
Mesterházi Mesterházy Sándor volt ne- 
mespátrói ev. lelkész, tb. esperes életé
nek 82-ik évében hosszas szenvedés után 
március 11-én Nagykanizsán meghalt. — 
Özv. Fábry J.ánosné, Dianovszky Paula, 
ev. kántortanító özvegye, ny. postames
ternő március 8-án 80 esztendős korá
ban meghalt. Temetése márc. 10-én volt 
Bereden. (Minden külön értesítés helyett.) 
— Matheidesz István nyug. gyakorló
iskolai tanár életének 68. évében márc.
11-én Sopronban meghalt. — Groó Ilka 
március 11-én, életének 88. évében, rö
vid szenvedés után Győrött meghalt. — 
Feltámadunk!

U | r e g g e l  — Ujj k e g y e le m
címen az egyházi irodalomnak egyik 
gyöngye jelenik meg a napokban a Ha
rangszó leadásában. A könyv Tammine« 
helsinki esperesnek a finn rádió áltál 
közvetített reggeli istentiszteleteken el
hangzott elmélkedéseit tartalmazza. 
Hi sszük,  á l d o t t  s z o l g á l a t o t  végez 
m a g y a r  nye l ven .  A könyvet Mol
nár Rudolf fordította. Minden beszéd az 
igét, az életnek ezt az egyetlen erőfor
rását nyújtja. Mivel a könyv a papír- 

_ hiány miatt korlátolt példányszámba« 
" jelenik meg, kérjük a mielőbbi megren

delést. Ára 6 pengő és portó. Megren
delhető Kiadóhivatalunkban, Győr, Pe- 
tőfi-tér 1. 1. em.

Jólelkű, középkorú nőt keresek fent- 
járó idős úr mellé gondozónőnek. Cím 
Horeczky Béla, Gödöllő, Török Ignác- 
utca 3. ' 1—i

A terényi evangélikus egyházközség 
egytanerős iskolájához helyettes kántor- 
tanítót keres. Kötelessége: a tanítás s 
a kántori teendők ellátása. A helyette* 
tanerőnek kilátása lehet a jelenlegi kán
tortanítói állás elnyerésére. Pályázati 
kérvények evang. lelkészi hivatal,. Te- 
rény (Nógrád m.) küldendők. 1—1

Magas fizetéssel felveszek meghíz
ható, lehetőleg főzni tudó nőt és egy 
13 év körüli gyermekleányt. Belépés áp
rilis elsején. Topái Pá 1 ne, Esztergom- 
tábor laktanya. 1—f

Pályázat. Egyházasdengelegi evang 
egyházközség az újonnan szervezett 11. 
sz. tanítói állásra pályázatot hirdet. Nők 
is pályázhatnak. Fizetés 10%> és lakbér. 
Pályázati határidő március 28, Lelkészi 
Hivatal, Egyházasdengeleg. P. Szirák.

1— 1.

Zongorák, harjnóniumok eladása, vé
tele Mcndölné hittestvérünk hangszer
termében. Budapest, Vili., Bezerédi-utca 
10. szám. Telefon 140-—352. 5—13

TAVASZI CÍPÖUJDONSaGOK 
MEGÉRKEZTEK
nagy választékban 

J e g y r e  és j egy  nélkül .  
V i dé kr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CI PŐÜZLETBEN
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS - U. 9

is :;i

Keresek magas fizetéssel házimunkára 
jobb családból való egészséges közép
korú nőt, ki otthonra és jó bánásmódra 
vágyik. Szabó Dánielné, Rákosszentmi
hály, Rákosi-út 141. 2—2

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
Ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szücsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 4_rs

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezeti 
séggei jár. — Kéziratokat nem őrziia« 

meg és nem küldünk vissza. '
Előfizetési ára: 

negyedévre 2 P 50 fillér, 
félévre 4 P 80 fillér, 

egy évre 9 P 60 fillér.
'.’rap e rto s  küldéssel 10% k c d m n é o ;

».. •-s* óra da: Uzsaiy és Koncz, GyJ 
(Harangszó nyomdája.)



Kételkedők bús vét ja. „Én k é r d e z le k , te  p ed ig1 ta n íts  m e g  en g e m  !i(
Monda néki Jézus: Mivelhogy 

láttál engem Tamás, hittél: bol
dogok, akik nem látnak és hisz
nek. János 20, 29.

Jób 42, 4.

szívüket s a hit fénysugára nem 
tudja bevilágítani a körülöttük 
lévő sötétséget. Merőben nem ta- 

• gadják a húsvéti evangéliumot, de 
igazában nem tudnak benne hinni.

Hát a kételkedőknek nincs, nem 
lehet húsvétjuk? Az örömhír el
hangzik s aztán elmúlt visszahoz- 
hatatianul? A kételkedő pedig csak 
vagdossa tovább a levegő-eget s 
reménytelenül botorkáljon a bi
zonytalanság útján anélkül, hogy 
kilátása lenne a győzelemre?

Az evangélium azt mondja a ké
telkedő Tamásról, hogy az Úr fel- 

.  támadása után nyolcad napra vált 
számára bizonyossá a húsvéti 
örömhír. Pál apostolról tudjuk, 
hogy neki soká kellett rugódozni 
az ösztön ellen, míg bizonyosság 
lett számára, hogy Jézus él s akkor 
azután senki másról nem akart 
tudni, mint a megfeszített, de fel
támadott Krisztusról.

A kételkedőkre, az önmagukkal 
tusakodókra is vár örömhír!

Csak a Pilátusoknak nem szól a 
húsvéti evangélium, akik a vállukat 
venogatják s gúnyosan mosolyog
nak, mikor az igazságról van szó. 
Azok körül megzendülhet a föltá
madás harsonája maga az igazság, 
az élet fejedelme állhat előttük, a 
fanyar kérdés folyton megismétlő
dik az ajkukon: Mi az igazság?

Bár Jézus azt mondja, hogy bol
dogok, akik nem látnak és mégis 
hisznek, de azért áldott lehet a ké
telkedés tövise, lelkünk nyugtalan
sága, ha addig nyugodni nem en
ged, míg mienk nem lesz a húsvéti 
örömhír, a nagy bizonyosság, amit 

. azután senki nem vehet el mitő- 
lfink.

A tanító kérdez, a tanítvány pe
dig válaszol. Ilyen sorrendhez szok
tunk iskolás korunkban. Mégis 
hallottam olyan új rendszerű is
koláról, ahol a tanítvány kérdez 
és a tanító válaszol.

Bár Isten iskolája nagyon régi, 
benne mégis ez az utóbbi újrend- 

^zerű tanítási-mód az uralkodó.
'állt, a nggYOJL cégi.

Lie. Fizély Ödön.

őiskolás korában","mikor a teoló
gián tanúit, áiiandóan kíváncsis
kodó elmével olvasta bibliáját min
den napon. Aláhúzta azokat a he
lyeket, melyeket fontosaknak tar
tott és úgy gondolta, hogy érti 
is azokat, k i  ilyen heiyek legtöbb- 
nyire tanácsokat és buzdításokat 
tartalmaztak a helyes életre vonat
kozólag. De talált a bibliájában 
olyan helyeket is, amelyek szerinte 
egészen szükségtelenek voltak és 
amelyeket nem is tudott megér
teni. Ilyen hely volt. többek "között 
az efezüsi levél 1. rész 7. verse. 
(„Akiben van a mi váltságunk az 
Ö vére által, a bűnöknek bocsá
nata az ö  kegyelmének gazdag*, 
sága szerint.“) Az Űj-testaméntom- 
nak ezen helye mellé hatalmas kér
dőjelet tett. Ez a kérdőjel magá
ban is olyan volt, mint az Istennek 
feltett kérdés. Szinte kiabált: „Én 
kérdezlek, te pedig taníts meg en
gem!“

És Isten válaszol. Elküldi Fülö- 
pot, hogy válaszoljon Kandaké ud
vari főemberének a kérdésére. A 
főember így megtudta, hogy kicso
da volt az az Ézsaiás által leírt 
Bárány, aki által, csodálatos dol
gokat is megtapasztalhatott. Egé
szen bizonyos, hogy a felvilágosí
tás hallatára, majd a keresztség' 
felvétele után így örvendezett ma
gában: „Ez a Bárány az én bűnei
met is elvette. A büntetés azért 
volt rajta, hogy nekem is békessé
gem legyen. Az Ő sebeivel nyer
tem én is gyógyulást.“ így történt 
ez az előbb említett főiskolással 
is. Igaz, hogy hozzá senkisem jött 
el Filippiből, de amikor később új
ból elolvasta ugyanazt a helyet, a 
Szent Lélek jött hozzá abban az 
igében. És egészen csodálatos volt 
ez az új helyzet. „Nekem egyálta
lán semmi szükségem sincs arra, 
hogy jobb legyek, mint amilyen

éppen most vagyok. Itt éppen aj# 
kell olvasnom, hogy nekünk vált 
Ságunk van a Jézus vérében^és bű 
nőknek bocsánata az ő kegyeimé 
nek gazdagsága által.“ A megvál 
tás már megtörtént, a bűnök bo 
csánata is megadatott már. Ez me 
rőben új és csodálatos volt és ami 
a legfőbb: szabad volt ezt hinnie, 
Isten válaszolt, és a lelkiismereé 
b é l r e s s é g f F l ® ;  ‘ '

De Isten gyermekeinek életébe» 
egyre újabb kérdések támadna!« 
fel. Jób leírhatatlan szenvedéseket 
állott ki, amíg megértétte Isten ve
zetését. Lelkében minden sötétté 
változott a borzalmas szerencsét
lenségek és kegyetlen szenvedések 
miatt. Komor éjszakába jutott, ahol 
nem látszott egyetlen egy piciny 
csillag fénye sem. Ebben a szörnyf 
helyzetben kiáltott Istenhez: „É* 
kérdezlek, te pedig taníts meg e»- 
gem!“

Milyen szívesen adnánk tanácsot 
az ilyen veszedelmes helyzetekbe« 
magának az Istennek is, sőt még 
képesek volnánk tanítani is öt, 
hogy miképpen kefl velünk szem
ben eljárnia.

N a g y o n  nehéz  t a n í t v á n y 
nak  m e gm a ra dn i !  Igen jó len
ne, ha megmaradnánk Jóbhoz ha
sonlóan tanítványnak és mindig 
ezt mondanánk Istennek: „Én kér
dezlek, te pedig taníts engem!“

Szemelvény K. V. Tamminen helsinki 
esperes: Űj reggel — Űj kegyelem e. 
könyvéből, mely a Harangszó kiadásába« 
most jelent meg.,

/I megpróbűlíaitísoU 
elöíí. . .

Vitéz Béldy vezérezredes a le
venteifjúsághoz intézett rádiószó
zatában mondta: Nyíltan meg kell 
mondani, hogy súlyos, nagy időket 
élünk. A lelkierő emelésére, mint 
első és legfőbb vigasz álljon előt
tetek mindnyájunk Teremtője és 
Megtartója: az Isten.  Szenteljé
tek meg nevét és tartsátok meg 
minden übnepét. Amit évekkel ez 
előtt egész Európa ifjúságának 
színe előtt mondottam, ma is ér
vényes. Érvényes az az igazság, 
hogy a magyar nemzet életében 
évezredeken keresztül nagy szere-

4
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pet játszott a keresztény erkölcs 
és életfelfogás. Népünk ezeréves 
jelenlétét Európában fegyvereink 
és a kereszt fényének köszönheti.

— A másik eszköz a megpróbál
tatások elviselésének megkönnyí
tésére a b a j t á r s i  s ze re t e t .  Sze

dessétek és támogassátok ‘egymást,
mindenben. Hassa át lelketeket 
igaz szociális érzés. Szer etet eteket 
terjesszétek ki minden magyar 
testvérünkre és példaadástokkal 
mutassátok meg, hogy mi az igazi 
népi bajtársiasság országunkban is, 
'mi a szövetségesi hűség.

— Vegyetek példát Kormányzó 
Urunkról, aki saját életének min
dennapos feláldozásán kívül a leg
drágább ját is odaadta a Hazának 
és aki ma ebben a- vérbeborult 
Európában a sziklaszilárdság min
taképe.

— Jól véssétek elmétekbe7 hogy 
a vérben-vasban vajúdó világnak 
rengeteg nagy problémája van. 
Ezek között legelső helyen áll a 
rend és f e g y e l e m  kérdése .  
Ezen áll vagy bukik az ország. Ha 
belső rendünket és fegyelmünket 
minden akadályon keresztül meg
őrizzük, akkor magyar életet ve
tünk és szebb jövőt aratunk!

— Tanuljátok meg egyéni érde
keiteket százszázalékosan alávet
ni a közösség érdekének. El kell 
múljon minden középszerűség és 
széthúzás, mert nagy időkben az 
az átka mindennek.

A halál árnyékának  
völgyében  . . .

Mai számunkban közölt képen 
. olvassuk ezt az igét: Ha a halál 

árnyékának völgyében járnék is, 
nem félek.. .! Vájjon el merjük-e 
m c - w d a u j ?  A bétiáíoak félelem  .nél
kül a szemébe merünk-e nézni?

Könnyű elmondani, mikor távo
linak látjuk a halált. De mikor kö
zeljön, talán az ajtónk előtt áll, 
már kinyújtja felénk kezét, elmond
hatjuk-e: . . . nem félek. . . ?!  —* 
Most« pedig közeljön. Nem tudjuk,

melyik órában ér utol és "ragad el 
az életből. Gépmadarai zúgnak 
többször is felettünk. Budapestre 
már bombákat dobtak s áldozat
ként sok-sok drága életet elrabol
tak. A halál árnyékának völgyé
ben járunk... Most merjük-e mon
dani: . . .  nem félek . . .  ?

Ha keresztyének vagyunk, mer
jük mondani. Elriiondhatjuk. Hús
vét után vagyunk. Élő Urunk van, 
aki a halál árnyékának völgyében 
járt már és halálával, feltámadásá
val legyőzte a halált. A halál legyő
zött ellenség lett!

Krisztus a halálban előttünk járt. 
Most az életben is előttünk jár. 
Feltámadott s feltámadása után ta
nítványainak ígéretet, tett, hogy 
előttük megy . . .

Az a kérdés: Hiszed-e ezt? Isten 
most méri meg a nehéz, próbás 
események által: van-e s mekkora 
ebbe/az élő, halál felett diadalmas
kodó Krisztusba .vetett hited? Van-e 
lelki fegyverzeted? (Ef. 6 : 1 1 —  
17; v.). Most dől el, valóban hi>

szed-e, hogy ̂ életben, halálban az 
élet és halál Ura, a feltámadott 
Krisztus van veled és hordoz kar
jaiban.

Ezért mondhatjuk: . . .  nem fé
lünk . . .  ! De csak ezért és semmi 
másért! Ez viszont azt jelenti, 
hogy hitünkkel egészen Őrá kell 
támaszkodni és az ő  kezét erősen 
meg kell fogni!

Nyolcvan pengő ?...
A címben foglalt összeg két mé

termázsa búzának az ára. Ha sze
rencsénk van, kapunk érte két 
zsák burgonyát is, amivel szűkös 
kenyérünket pótolni tudjuk.

A mezítelen, kiterített ember 
is, talán kicsit feketén számítva. 
körülbelül nyolcvan pengőt ér. Az 
a negyven liter víz, egy zsák szén, 
másfélkiló mész, kevés ócskavas, 
egy doboz só, öt csomag foszfor, 
ammóniák, kén, mangán. . .  össze
sen 29 elem, amit belőle fellelünk,

Aalán nyolcvan pengőt ér. Ami pe
dig elégetés esetén marad belőle: 
három kilogramm hamu!

Ez volna tehát az ember! Nyolc
van pengő árú nyersanyag! Semmi 
több?! Nincs is más feladatunk, 
mint gondoskodni arról, hogy ez 
a nyersanyagmennyiség mindig 
arányosan meg legyen bennünk? 
Minden rendben van bennünk, ha 
jól aránylik a víz a mészhez, a vas 
a sóhoz?

Milyen komolytalannak hangzik 
az a felelet, amely ezekre” a kérdé
sekre igent mond! Mégis hányán 
gondolkodnak így' az emberről! 
Semmi más az, mint egy csomó 
anyag. Egy marék hamu. Semmi 
más! Legyen biztosítva a kenyér, 
a ruha, a cipő és akkor valójában 
a nyolcvan pengőt érő ember nyu
godtan hajthatja álomra á fejét. 
Semmi veszély nem érheti.

Helytelen ez az értékelési mód! 
Aki így mérte meg az ember érté
két, az a 3 kg hamuhoz nem mért 
hozzá valamit. Például, ha anyát 
mért meg, nem tette a mérlegre 
azt a szeretetét, amellyel vállalta, 
hordta, majd az élet és halál mes- 
gyéjén szülte a gyermekét; amely- 
lyel még felnőtt korában is körül
vette, bűneit takargatta, hibáit szé- 
pítgette. Elhanyagolta megmérni 
annak az apának aL_küzdelmeit, 
amelyek feszítették izrhait, erőt 
adtak munkájában, hogy „azoknak 
otthon“ legyen tüzelőjük, kenye
rük, ruhájuk. . .  nem mérlegelte az 
ifjúnak lendületét, amellyel ember 
akart lenni; talán orvos, aki segít 
a mások baján, mérnök, aki ter
vez és épít!. . .

Mérjük meg az -embert, de he
lyesen!

Mérjük ■meg az embert, de ne
hamisan!______

7^kl~csak a 80 P "értéket látja az 
emberben, az épen csak azt mérte, 
ami benne az értéktelenebb! Hiszen 
hamis az az ítélet, amely egy 
anyában a külsőt nézi és az a férfi * 
a sokatérő, aki alatt nagyot nyög 
a mázsa! Madame Curie — egy 
lengyel asszony —, aki a rádiumot

H a z a f e l é .
Irta: Sághy Jenő.

István bement az istállóba. A hűvös 
külső levegő után szinte jólesett az a 
meleg, ami az istállóba beléptekor meg- 
legyintette arcát. A meleg kedvéért szí
vesen elviselte az istállószagot s egy-két 
perc múlva már hozzászokott az orra. 
Baloldalt a lovak helye üres volt. A te
hernek és üszők jászluk előtt álltak: szá
raz takarmányt ropogtattak. Hátul, egy 
rekesztékben kisborjú dörömbölt. Az aj
tónyitás zajára az állatok lassan a be
lépő felé fordították fejüket. István meg
állt középen és nézte a barmokat. Oda- 
ment hozzájuk. Mindegyiknek megsimo
gatta a nyakát. Az állatok békessége
ién, sőt szemmel látható jó érzéssel tűr
ték a simogatást. A legény szive össze- 
aeorult. Itt kell hagynia ezeket a jám
bor jószágokat is. Ezek nem bántották 
öt soha.' Kérdés, hogy az emberek, ott 
a városban, lesznek-e majd hozzá olyan 
békességei érzülettel, mint ezek a bar
mok. — Mikor odaért a kisborjú re- 
kesztékéhez és belépett, a bolondos kis 
jószág nagyot ugrott örömében. Azt gon
dolta, szoptatás következik. Szembefor
dult a legénnyel, vastag, egyenes lábait 
széjjelvetette és érdeklődve tekintett Ist
vánra, mintha kérdezné: No mi lese már, 
miért nem tárod ki rekesztékem ajtaját, 
hogy szaladhatnék anyámhoz és szívhat
nám tőgyéből a meleg, édes tejet? Ist
ván két kezével felemelte a borjú tiszta 
fehér fejét és belenézett két nagy, vi
dámságtól, elevenségtől csillogó szemé
be. A borjú aeonban úgy látszik nem 
tudta, mi fán terem az elérzékenyülés, 
mert pár pillanat múlva megúnta a dol
got: türelmeUen mozdulattal elrántotta 
fejét a legény kezéből és ugrándozni 
kezdett.

— Kettőnk közül neked van több 
eszed — mormogta a legény. —- Te nem 
csinálsz magadnak gondot semmiből, 
csak legyen mit szopnod é« legyen jó

meleg az istálló. Te nem akarsz Pestre 
menni. Rosszul is tennéd, ha azt akar
nád. Nem láthatnád másképp a pesti ut
cát, csak valami hentesüzlet kirakatüve
gén keresztül.

Visszatért a szobába. Holmiját már 
tegnap elkészítette s most nem tudta, 
mibez fogjon. Székre ült és valami ká
bító csüggedés kerítette hatalmába. A 
közeledő nappal józan világosságában 
nagy meggondolatlanságnak tűnt fel 
előtte távozási szándéka. Valósággal 
megijedt a jövőtől. Ha el nem búcsúzott 
volna már a fél falutól, bizony azt 
mondta volna édesapjának: meggondol
tam a dolgot, maradok. De az egész 
falu tele van távozásának hírével, bajos 
lenne szégyen nélkül visszamaradni. 
Előbb kellett volna okosabban gondol
koznia. Szorultságában Bibliája után 
nyúlt. Felnyitotta s olvasott belőle né
hány verset. Az olvasottak fölött rövid 
ideig elmélkedett, aztán imádkozott. A 
lelke kissé megcsendesedett. Mindegy 
most már — gondolta. Ráléptem a tá
vozás útjára és ezen az úton továbbha
ladok. Majd megmutatja az Isten, mitévő 
legyek.

Gondolataiból szekérzörgés riasztotta 
föl. Apja megérkezett a mezőről, már le 
is rakta hátul a répát és most a tisztára 
söpört szekérrel, amelybe kast helyezett, 
odajárt a felső udvarba, a lakóház elé. 
A gyeplőt lőcsbe akasztotta és bement 
a szobába.

— Készen vagy?.— kérdezte fiát.
- — Nagy ideje készen vagyok már — 

válaszolt a legény.
— Mehetünk ám mindjárt, csak ép

pen magamra kapok egy jobb kabátot, 
meg a sáros csizmámat cserélem ki az 
ünneplőre!

Korán megérkeztek az állomásra. Jó 
órát vártak a vonatra. Amikon a kanya
rodóban előbukkant a mozdony, az apa 
odafordult a fiához:

— Itt a vonat. . .  Aztán, ha megcsa- 
lódol, gyere ha*»!

Röviden búcsúzkodtak s a legény fel
hágott egyik harmadosztályú kocsiba. 
Keresztülment a kocsi elején lévő fül
kén és bement a középső nagy fülkébe. 
Nem sokan voltak odabent, jobbadán 
csak elszórtan üldögéltek a padokon az 
emberek-.

Déltájban érkezett meg István Buda
pestre, a keleti pályaudvarra. A nép ki- 
özönlött a vasúti kocsikból és a kijárat 
felé tartott. Sietett mindenki, szinte egy
más sarkát tiporták az emberek a nagy 
sietségben. István elhatározta, hogy ő 
nem sodródik bele ebbe a tülekedő tö- 

. megbe. Kényelmesen ballagott csomag
jával. Lassúsága azt eredményezte, hogy 
a mögötte sietők kosaraikkal, táskáik
kal neki-nekiütődtek hátának és oldalá
nak. A taszítások hatása alatt meggyor
sította lépteit lés magában erősen szidta 
a ■ rohanó népséget.

Az előcsarnokba érve, körülhordozta 
szemeit. Szőke Jánost kereste, de nem 
látta sehol. Várt, míg a tömeg eltávo
zik és ismét körülnézett. Hiába. Kiment 
az épület elé és ott szemlélődött jó fél
óráig — minden eredmény nélkül. El
kedvetlenedett. Talán' bizony betöltötték 
már az állást — gondolta magában — 
azért nem jelentkezik a koma. Akkor 
is itt kellene lennie s elmondania, mi
képpen áll a dolog. Az is lehet ám, fűzte 
tovább gondolatait, hogy valami igen 
fontos dolga akadt Jánosnak a hivatal
ban, ami miatt nem eresztették. Így le
het csakugyan. Előfordulhat az is: nem 
kapta még kézbe Szőke János a leve
lét . . .  Nincs mást tenni, mint föl ke
resni komáját a munkahelyén.

Odalépett a rendőrhöz és megkér
dezte tőle, miképpen juthat el ebbe és 
ebbe az utcába. A rendőr lapozott né
hányat egy kis színes könyvben és meg
mondotta néki, hol üljön villamosra, hol 
szálljon át, hányas számú villamosokon 
utazzék. István igyekezett eszébe vésni 
a villamosok számát és az átszállóhelyek 
neveit, azután gyorsan a villamosmegálló 
felé indult. Felkapaszkodott egy meg

felelő számú villamosra. A kalauz vé
kony, soványarcú fiatalember volt és na
gyon ideges. Ha valaki az utasok közül 
kemény hangon kifogásolt valamit, pld. 
a gyors indításokat, ő még keményebben 
torkolta le őket. Ezt a nagyvárosi élet 
teszi — gondolta István — itt jóformán 
mindenki ideges és igen könnyen mon
danak egymásnak gorombaságokat az 
emberek. Falun nem így van, A falusiak 
nehezebben indulnak fel, gorombaságok
ra, hacsak nem cselédről vagy család
tagról van szó, de súlyosabbak a követ
kezmények is. Ott nem hagynák ennyi
ben a dolgot. Ezek itt vadidegen létükre 
gyilkos szavakat vagdosnak egymás fe
jéhez az alatt a pár perc alatt is, míg 
együtt vannak, azután mindegyik zsebre - 
dugja a sértést és szétválnak.

Másik villamosra szállt. Ott is fiatal- - 
ember volt a kalauz, de ez nem ideges
kedett. István csodálta, miképpen lehet 
valaki annyira nyugodt és udvarias, ha 
olyan szolgálata van, mint ennek a ka
lauznak. A villamosban állandóan jön- 
nek-mennek az emberek, felszállnák, ie- 
szállnak. Sokszor óriási zsúfoltság van 
s ebben a zsúfoltságban kell néki jegye
ket osztogatni, pénzt visszaadni, köz
ben a megállóhelyekre, indulásokra 
ügyelni,' a lépcsőkön kapaszkodókat 
rendre utasítani, ezer kérdésre választ 
adni s mindezt esztendőkön át csinálni. 
Igazán nem csoda, ha az ilyen munkát 
végző embernek tönkremennek az ide
gei; inkább az a csoda, ha épen marad
nak. Ügylátszik — futott a-legény szí
vén az őszinteség hulláma — nem a la
kóhelytől és foglalkozástól függ, van-e 
valakinek nyugalma, békessége, vagy 
nincs... ő  feljött Pestre békességet sze
rezni, a pestiek meg sokan falun szeret
nék azt megtalálni, jóllehet Pesten ép- 
penúgy megtalálható, mint falun és fa
lun éppenúgy, mint Pesten, Ebből acél
ból: békesség és öröm kedvéért a falu
siaknak nem kellene feljönni Pestre s 
a pestieknek nem kellene lemenni falura.

• (Folytatjuk.)
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hosszú kutatás után az .emberiség 
javára megtalálta, nőm volt női 
szépség és Beethoven az egyik leg
nagyobb zeneszerzőnk vak ember 
volt. Egyiket sem a „3 kg“ tette 
az emberiség nagy értékeivé! Az 
egészséges ösztönű szülő pedig 
mindig jobban szereti csenevész, 
beteg, vagy nyomorék gyermekét! 
Mert hamis a nyolcvan pengős el
mélet! Az ember nem ennyit ér!

A XX-ik század helytelenül és 
hamisan — ezért hitetlenül is — 
mérő embere elszégyelheti magát 
az Ótestámentum embere előtt is. 
Milyen helyes es igaz annak az 
embermérése! Eszébe sem jut, hogy 
pénzbe fejezze ki az embert! Azt 
látja magában, amit sem megmér
ni, sem megfizetni nem lehet! 
ismeri a Teremtőnek cselekedetét, 
amellyel a „3 kg“ hamuba az élet
nek leheletét lehelte és így az em
bert élő lélekké tette. Nem a 29 
elem hiánytalan megléte tesz ben
nünket emberré, hanem az Isten 
lehelete, az, amit Istentől kaptunk! 
Ez az Istentől nyert megelevenítő 
lélek munkálja bennünk az aka
rást, véghezvivést. Ezáltal leszünk 
érző, gondolkodó és akaró lények
ké; ez az, amit nem lehet bele 
mérni a 29 elembe és ami felül van 
a 80 pengőn, de ami éltet.

Az Ótestamentum embere meny
nyivel igazabban- látja az embert, 
amikor felkiált: „Micsoda*az em
ber, hogy gondod van reá és úrrá 
tetted őt kezeid munkáin, mindent 
lábai alá vehettél!“ Igaz az, hogy 
része vagyunk az anyagnak, de 
urai is vagyunk! Kultúránk és ci
vilizációnk ennek a bizonysága!

Leszállunk erről a magaslatról 
és nem látunk mást, mint két zsák 
burgonya árát! Helyes-e ez? Jól 
van-e ez? Igaz dolog-e ez?

A hitetlen ember nem tud más
képen mérni. Nem látja Istenét. 
nem ismeri önmagát! A hívő em
ber ismeri Istenét és ezért helyesen 
és igazán ismeri önmagát! Valóban 
stem 80 pengőt érek. Több vagyok! 
. Isten lelkét hordozó, képére te
remtett émber vagyok! Isten gyer
meke vagyok!

Lássuk meg még azt, hogy Isten 
hogyan értékel minket.

Valaki megmutatta ezt, mikor 
;meghalt és feltámadt értünk.

Nem találtak ugyan benne semmi 
bűnt, de a i  a Valaki életét adta 
sokakért! így teljesedett be az 
írás; az Isten akarata!

Tudjuk, hogy ez a Valaki nem 
kevesebb volt, mint Isten Ina, akit 
Isten maga adott váltságul a tőle 
-elfordult, bűnben élő emberi né
niért! El képzel hét ő-e ez az áldo

z a t ,  há Istennek mi csak két mázsa 
búza értékét jelentenénk, ha mi 
valójábaii nem volnánk más, mint 
3 kg hamu? Lehetetlen! Isten any- 
nyira becsűi minket, hogy Egyszü
löttjét nem sajnálotta érettünk! 
Mi néki olyan drágák vagyunk, 
hogy még a „3 kg‘‘-t sem hagyja a 
pusztulásban, hanem annak is fel
támadást, dicsőséges, új testet ígér! 
Ha Isten ilyen nagyra tart, ilyen 
sokra értékel, hogyan lehetnék én 
annyira hitetlen, hogy magam csak 
29 elem vegyülékének tartom, amit 
«reg lehet venni körülbelül nyolc
van pengőért!

Félre a helytelen értékeléssel és 
a  hamis mérleggel. Istennek meg- 
váltottjai, majdan új ég és új föld 
várományosai vagyunk, akiket Is- 
íeu megváltott a Fia által, minden 
bűntől, ördögtől és pokoltól meg
szabadított, hogy egészen az övéi 
legyünk, a Krisztus királyságában 
»vmdörökké éljünk.

Kosa Pál.

Biztos ölben.
Kis lányom nagyapja ölében 
Ül boldogan csillogó szemmel,
A böldogságtól meghatódva 
Békén pihen, mozdulni sem mer.

Az én helyem volt egykor régen,
De jaj- belőle elmaradtam, ■
S biztos fészkemet örökségül 
Most ö né kié odaadtam.

Én csak nézem.. .  Oh én tudom már, 
Milyen jó biztos ölben ülni 
$ szeretetből gyúrt drága szívnek 
Nagy bizalommal nekidűlni!

Oh én tudom, hogy fenn az égen 
Felettünk sokszor felhők gyűlnek, 
Vihar közéig és menedék kell,
Ahová lelkünk menekülhet.

Ne feledd el, kicsi kis lányom,
Akik keresnek, mindig lelnek,
A jó Isten áldott ölében 
Egész világok megpihennek.

A nagyapád nála pihent meg,
Ha megfáradt a földi tájon,
Ott nyugodtam meg sokszor én is, 
Simulj hozzá te is kis lányom.

Nagyapád öle széthull egyszer,
Felé kezed hiába tárnád,
A mi Atyánk védő oltalma 
Mindig készen, örömmel vár rád.

Dr. Remport Elek.

Tízen Isten ellen ,
írta: Jakus Imre.

Vasárnap délután.
1938. májusát írunk. A falum fényben 

fürdik. Még a vénségek is előbújtak a 
homályos szobákból és kiültek a házak 
előtti padokra. Két kezük görcsösen szo
rongatja a kampósbotot. Ülve is arra 
nehezednek. Megszokták már ezt a moz
dulatot, az apjuktól, a nagyapjuktól örö
költék, amint hogy örökül hagyják ők 
is a fiaiknak.

Fogatlan szájuk mosolyra húzódik, 
örülnek még az életnek. Fürödnek a
fényben.

A lányok karöltve sétálnak a házak 
előtt. Egy elszabadult csikó nyerítve 
vágtat ki az utcára: Szóval tavasz van 
és engem is kicsalt az utcára.

Célt adok a sétámnak.
Ma alig voltunk 50—60-an az isten- 

házában. Sorra veszem a híveket, nem, 
nem mindet, csak egyetlen utcasor né
pét. Ceruzával és notesszel felszerelve 
indulok, mint egy riporter. Megkérde
zek mindenkit, aki nem hallotta meg a 
harangszót, mi gátolta meg abban, hogy 
templomba jöjjön.

Tíz szomszéd válaszát jegyzem- ide. 
1: ház: Ne haragudjon Tisztelendő úr, 

öreg vagyok. Vén. medve nehezen moz
dul ki a kuckójából.

2. ház: Ki kellett futnom a szőlőbe 
borért. Haza akartam érni tízre, de jött 
a komám és ottragadtam.

3. ház: A tehenem ellőre állt, nem 
hagyhattam.

4. ház: Tudom énf amit ott beszél
nek, de a gyereket elzavartam.

5. ház: Kis lucernát kaszáltam a jó
szágnak.

6. ház: Képzelje, összeszólalkoztam az 
urammal — hogy a tűz égesse meg ahol 
van — hogyan mehettem volna?

7. ház: Az este kizökkentünk a ke
rékvágásból, későn cihelődött fel ma a 
ház népe.

8. ház: A rongyokat varrogattam ösz- 
sze, hogy az Isten mért is hozza világra 
a szegényt, jobb lett vón’ meg sem szü
letni. Még vasárnap délelőtt sem érek rá.

9. ház: A gyerekek mellől elszaba
dulni?

10. ház: Hiszen, ha ráérne a magam
fajta paraszt szentegyházba járni!!

Eddig a régi jegyzetem. Tíz Fáz után 
visszafordultam. Legjobban az fájt, em
lékszem, hogy a válaszokban nem ér
zett bűnbánat. Mintha minden kérdezett 
ízt mondta volna: mi közöd hozzá, 
egyéb dolgod sincs, mint okvetetlen- 
kedni?

Mondom: 1938. májusi vasárnap. Fény
özön.

Ezen a délelőttön a tavaszi fényben 
fürdő templomunkban a királyi menyeg
zőről szóltam. Ezeket az igéket is ol
vastam: „És mindnyájan egyenlőképen 
kezdték magukat mentegetni. Az első 
mtrnda néki: Szántóföldet vettem é9 ki 
kell mennem, hogy azt meglássam; kér
lek téged, ments ki engem! A másik 
monda: ö t iga ökröt vettem és elme
gyek, hogy azokat megpróbáljam; kér
lek téged, ments ki engem. A másik 
monda, feleséget vettem és azért nem 
mehetek.“

De azt is olvastam: „A hivatalos fér
fiak közül senki meg nem kóstolja az 
én vacsorámat.“

Gondolkozzál csak kedves olvasóm . . .  
„Akinek' van füle a hallásra, hallja.“

Adakoznunk
a lég itám ad ás áldozatainak  

m e g seg íté sér e !
Kegyetlen ellenséges támadások ér

ték Budapestet. A gyilkos bombazápor
ban pillanatok alatt ezrek váltak haj
léktalanná, ártatlan és békés magyar 
kisemberek, munkások; polgárok, asz- 
szonyok, gyermekek és csecsemők tö
mege halt hősi halált. Sok élet évtizedes 
serény és áldozatkész munkájának gyü
mölcse, a kis családi hajlék vált romok
ká, kórházi épületek roncsai temették 
maguk alá beteg kis magyarok zsenge 
testét: magyar élet és magyar vagyon 
semmisült meg a döbbenet és a borza
lom perceiben.

A magyar főváros népe büszke el
szántsággal viselte a .szörnyű megpró
báltatást, amely vérrel írott történel
münkben egyik nagy, dicsőségesen szo
morú eseménye lett. De az öldöklésnek 
láttán sem rendült meg a magyarság 
jövőjébe vetett hitünk és helytállásunk 
s mindem tisztességes magyar ember 
fájdalma arra a szent kötelességre fi
gyelmezteti a társadalmat, hogy segíte
nünk kell azokon, akik a legtöbbet ve
szítették, a legnagyobb áldozatokat hoz
ták a hazáért.

Az egyéni érdek fölött álló magyar 
közösség parancsa az, hogy mindenki 
segítsen, ahogy csak segíteni tud. ‘A 
nemzeti érzésnek, magyarságunknak 
próbatétele az, hogy hajlék nélkül ne 
hagyjuk a hajléktalanokat, élelem és ru
házat nélkül az éhezőket és didergőket 
és ne tűrjük, hogy akár egyetlen ma
gyar ember is földönfutóvá legyen. Az 
arra hivatott hatósági tényezők az egész 
vonalon azonnal, megindították a men
tés, a segítés és a támogatás munkáját. 
A veszedelem mindnyájunkra egyformán 
leselkedik, mindenkinek adakoznia kell-, 
hiszen ezzel önmagunkért, családunkért 
s esetleg magunk és hozzátartozóink 
megmentéséért hozunk áldozatot.

Mindenki teljesítse magyar köteles
ségét és anyagi erejéhez mért legna
gyobb adományával igazolja és bizo
nyítsa hazafias becsületét!

Április 16. — K r i s z t u s  k ö v e t é s e :  
s z e n v e d é s .  I. Pét. 2, 20—25. Félő, 
hogy amikor mi Jézus követésére gon
dolunk, meg szoktunk feledkezni arról, 
hogy ez egy szenvedésekkel teli életre 
való ellcötelezést, a szenvedések önkén
tes vállalását jelenti. Jó pzért tudatosíta
ni magunkban, hogy Jézus példáját min
den keresztyénnek elsősorban a kereszt
hordozásban kell követni. A mi elhiva- 
tásunk a szenvedések vállalására valé 
elhivatás.

Április 17. -— Ö n k é n t e s  s z e n v e 
dés ,  Kol. 1, 24. Amikor Pál arról be
szél, hogy a maga részéről betölti,'ami 
híjjá van Jézus szenvedéseinek, ebbe« 
benne van az, hogy ő mindezt örömmel 
és önként teszi. Vájjon mi hajlandók 
vagytfnk-e önként magunkra venni a 
másokért való szenvedések terhét? 
Krisztus irántunk való szeretete erre 
kötelez bennünket.

Április 18. — A s z e n v e d é s  k e g y e 
lem.  Csel. 5, 17—42. Az apostolok ki
tüntetést, kegyelmet láttak abban, hogy 
szenvedhettek Jézus nevéért. Csak ak
kor leszünk igazán keresztyének, ha mi 
is így nézünk a Krisztusért való szen
vedéséé. Ha igazán szeretjük a mi Urun
kat, ha igazán hiszünk Benne, akkor 
számunkra is magától értetődő lesz az 
ilyen gondolkozás.

Április 19. — S z o l g á l a t r a  f e l k é 
s z í t ő  s zé n v e d é s .  II. Kor. 1, 3—10. A 
keresztyén ember tudja, - hogy szenve
dései egyre alkalmasabbá teszik a Krisz
tusért való szolgálatra. Pál apostol so
hasem tudta volna úgy vigasztalni a 
szenvedőket, ha maga nem ment volna 
keresztül olyan súlyos szenvedéseke« 
Krisztusért. Fogadjuk hát azzal a hit
tel szenvedéseinket, hogy ezekre szük
ségünk van, ha használható eszközök 
akarunk lenni Urunk kezében.

Április 20. — Gy ü m ö l c s ö z ő  s z e n 
vedés .  II. Tim. 2, 8—13. A keresztyén 
ember szenvedését bearanyozza az a 
tudat, hogy szenvedése javára, üdvössé
gére válik másoknak. Milyen más ez, 
mint a világ fiainak terméketlen szen
vedése, melynek nyomán csak a gyűlölet 
és a keserű lázongás lesz nagyobb. Ki
mondhatatlan öröm szenvedéseink köz
ben arfa gondolni, hogy szenvedésünk
ből áldás fakad embertársainkra.

Április 21. — T u d a t o s a n  e l ő r e  
h a l a d á s  a s z e n v e d é s e k  ú t j á n .  Fii. 
3, 7—14. Pál nem gondol félve arrg, 
hogy útján szenvedések várnak reá. 
Nekünk sem szabad visszariadnunk, ha 
azt látjuk, hogy útunkon szenvedések 
várnak. Tudatosan azért kell előre ha
ladnunk, hogy megismerjük a Krisztu
sért való szenvedést. Itt is fokozato* 
előre haladás van. Tehát ne kisebbeket 
várjunk, hanem nagyobbakat.

Április 22. — A k e r e s z t y é n  s z e n 
vedés  t e r m é s z e t e s s é g e .  I. Pét. 4,
12—19. Péter arra figyelmeztet, hogy 
a szenvedés nem különleges valami, te
hát nem ijeszthet meg a maga szokat- 
lanságával. örömmel kell fogadnunk, 
mint a keresztyén élet életelemét. Ha 
a mostani időkben különösen nagy 
szenvedések közé jutunk, szintén ne ré
mítsen ez meg bennünket, hanem ajánl
juk lelkünket Istennek és szolgáljuk 
örömmel Urunkat a szenvedések kö
zött is. T ú r m e z e i  J á n o s .

A HARANGSZÓ
könyv, papír- és írószerkereskedése
megnyílt. *'«- Bibliák, Énekeskönyvek, 
vallásos tárgyú olvasmányok, írószerek 
nagy választékban kaphatók. Rendelé
seket várjuk Harangszó könyv-, papír- 
és írószerkereskedése Győr, Petőfi-tér 1.

Címen. Csekkszám 31.141.

JlpróságoK as éleiből.
A axcgény ö zv e g y  fil lére .

Egy jómódú, tehetős asszonyt templomépítési hozzájáru
lásra kér fel egy gyüjtőiv-hordozó. „Szívesen, — válaszol az; 
de a szegény asszony filléreivel meg kell elégednie“. — „Az 
sok is“, feleli a gyűjtő. — „Bizonyára rosszul értett Ön enge- 
met“, — mondja az asszony; — „azt mondtam: az özvegy pár 
fillérével, tehát egy kis összeggel be kell érnie“. — „Ügy 
értettem én is; s ez több, mint amennyit én kívánok és elfogad
hatok. Mert az a bibliai özvegy, akire asszonyom hivatkozik, 
amije csak volt, az egész vagyonát a templom perselyébe veté“. 
— A nő elpirult és egy tekintélyes összeget adott.

Vem k e n y é r n e k  éfy&ége.
Egy rajnai misszionárius írja délafrikai állomásáról: „Egy 

napon istentisztelet előtt a kórházat látogattam meg. Két em
ber feküdt ott a betegágyon. Az egyiknek faldöntésnél a lába 
törött el; a másiknak a lábát kellett amputálni. Imádkoztam 
velük, hogy erőt öntsek a lelkűkbe; aztán tovább mentem, 
hogy megtartsam az istentiszteletet. A második éneknél tar
tottunk, mfkor látom ám, hogy a nedves udvaron keresztül 
két nyomorék jön csúszva s leül a lábaimhoz, hogy hallgassa 
az Igét. Az a két beteg volt, akiket az imént meglátogattam“. 
— Nem megszégyenítő-e az egészségesekre, akik az Isten igé-. 
jének a hallgatásától ép tagjaik dacára távol maradnak?

Kiss Samu.
&
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la te n  k e a é ö e jj .
Az egész ország a légiháború 

izgalmában él. Nem is csoda: ko
moly bombázás kezdődött hazánk
ban. Üton-útfélen vitatják, melyik 
is biztosabb: az óvóhely, vagy a 
Mtóárok?

Ne áltassuk 'magunkat: bomba
biztos óvóhely nincs. Zilahy Irén 
/testi színésznőnek súlyos ezreken 
épített külön-óvóhelye volt. Ügy 
beleszaladt a bomba, mint vajha a 
kés, izekre szaggatva az alatta le
vőket. A szomszédban meg két 
munkásnak óvóhely nélkül sem 
történt baja.

Ez nem azt jelenti, hogy '  ne 
menjünk óvóhelyre. Csak azt, 
högy Istenen kívül semmiben sem 
bizhatunk. Semmi sem védhet meg, 
soha sehol, — Isten megóvhat min
dig mindenütt. Aki megveti az óvó
helyet, istenkísértést művel, aki 
minden reményét az óvóhelybe 
helyezi, —  bálvánnyá teszi azt. Mi 
egyiket sem tehetjük. Isten kezébe 
tesszük életünket. S szüntelenül 
készen vagyunk.

Csakugyan a halál thrkábaq 
Hűnk. De megkapaszkodunk Ab
ban, aki Ür betonon, bombán, éle
ten, halálon s Akinél Krisztusért 
készen van az üdvösségünk.

Ebben van a mi egyetlen bizton
ságunk!

Sz abó  J ó z s e f .

H E T I  S Z E M L E
Hazánk fővárosa, Budapest és kör

nyéke ellen angolszász repülők áprili*
3-án légitámadást intéztek a déli órák
ban.7 A támadást este megismételték. A 
bombázásnak áldozatai vannak. Légvé
delmünk, a magyar és német vauászok 
több ellenséges gépet lelőttek.

Budapest tervszerű kiürítése a lég- 
eHalmi kiürítési kormánybiztos irányí
tásával megkezdődött.

Megindult az adakozás a légitáma
dás áldozatainak megsegítésére. Kor-. 
Hiányzónk e célra 20.000 pengőt adott.

Magyar csapatok 20 km-es mélység
ben visszavetették a "bolsevistákat a 
keleti fronton.

Az év első negyedében 2300 négy
motoros bombázót és 626 vadászgépet 
lőttek le a németek.

A szovjet vesztesége eddig kilenc 
trillió ember.

Rögtönítélő bíróság elé kerülnek a 
bombakárosultak fosztogatói.

A  D u n á n  t é l i
E v a n g é l i k u s  F i ú n é p f ő i s k o l a

befejezte négyhónapos tanfolyamát Gye- 
aesdiáson. Március 11-én tanáraik előtt 
tettek bizonyságot a népfőiskola növen
dékei tudásban való gyarapodásukról. '  
Március 12-én családias záróünnepségen 
számoltak be a népfőiskola életéről, cél
járól, a tanultakról, a népfőiskolái élet 
derűjéről és a népfőiskolások küldeté
séről. Mesemondás, nóták, szavalatok 
fűszerezték a komoly mondanivalót.

Március 13-tól 20-ig egy hetes tanul-% 
mányi kirándulásra utaztak a népfőis
kola növendékei. Veszprém, Székesfe
hérvár» és Budapest látnivalóinak meg
tekintése után résztvettek a nagytarcsai 
országos fiúnépfőiskolai találkozón.

Ez évben már a második évfolyam 
mögött csukódik be a gyenesdiási fiú
népfőiskola ajtaja. Növekszik a magyar 
népfőiskolások tábora. Adja Isten, hogy 
az életükkel derekasan vizsgázzanak 
mindabból, amit a népfőiskolán láttak 
és tanultak.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter dr. Somogyi József ma
gyar tudományos akadémiai könyvtár
nokot az újvidéki M. K.' Keleti Kereske
delmi Főiskola tanárává kinevezte. Az 
irodalmi működése révén külföldön is 
jólismert új tanár tudományos pályája 
kezdetén néhány tanéven át soproni 
Hittudományi Karunk előadója volt.

Lelkészbeiktatás. A szarvasi egyház- 
község most választott új lelkészét, 
Szepesi Károlyt, virágvasárnap, április
2-án iktatta be lelkés^ állásába Kellő 
Gusztáv esperes.

Lelkészmeghívás. Kőszegen — Rónay 
B. Gyula esperes és dr. Bertha Benő 
ehm. felügyelő elnöklete alatt — folyó 
hó 2-án tartott presbiteri ülés egyhan
gúlag úgy döntött, hogy a megürese
dett lelkészi állás Fliegenschnee* Frigyes 
h. lelkésszel töltessék be; őt javasolja 
az ezen célból összehívandó közgyűlés
nek.

Adomány. A gyenesdiási és celldö- 
mölki leánynépfőiskola résztvevői ve
zető lelkészük, Veöreös Imre tábori lel
kész útján a honvédeknek húsvétra új- 
testámentumot ajándékoztak. Adja Is
ten, hogy az imádságos szeretettel kül
dött adomány felvértezze katonáink 
lelkét rendíthetetlen hűséggel.

Személyi változások. D. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök Lehel László 
eddigi Budapest-D^ák-téri segédleikészt 
Kiskőrösre küldötte vallástanító-lelkészi 
szolgálatra, Harmati György eddigi Bu- 
dapest-fasori segédlelkészt pedig Mag
lódra rendelte helyetteslelkészi megbíza
tással.

A nemeshanyi ifjúság áprili#2-án val
lásos-estet tartott a templomban. Felol
vasást tartott Vörös Ibolya. Szavalt: 
Láng Ilona tanítónő és Egyed Lidia, 
énekelt az ifjúság. Kezdő és záró imát 
a helyi tanítónő mondott.

A kispéci leányegyesüleí virágvasár
nap vajlásos-estet rendezett, melyen elő
adás, szavalatok és karének volt. Fodor 
Margit és Boros Anikó tanítónő duó 
éneket adott elő, melyet Síkos Kálmán
ná, a helybeli lelké^ neje kísért or
gonán.

Üdülővendégek számára mérsékelt 
áron elsőrangú ellátással, kiszolgálással, 
penziót nyújt az Evangélikus Belmisz- 
sziói Otthon Gyenesdiáson a Balaton 
partján. Lelkészek, tanítók és hozzátar
tozóik részére kedvezmény. Felvilágosí
tással szolgál: Tekus Ottó missziói h. 
lelkész Gyenesdiás, Zala m.

Husvét utáni első hét.
Aki hisz a Fiúban, örök élete 

van. János 3 :36. v.
Krisztus örök életet ígér annak, 

aki hisz. Még hozzá nem is azt 
mondja, hogy aki bennem hisz, 
érők élete l esz ,  hanem azt, hogy 
m i h e l y t  hiszel bennem, l e g o t t  
örök életed van.  Tehát nem el
jövendő, hanem jelenvaló aján
dékról beszél: Ha hinni tudsz ben
nem, tied az üdvösség s máris aján
dékba kaptad az örök életet.

Lu t he r .
Jézus él! Én is vele,
Hol van oh halál hatalmad?
Jézus él! Sir éjjele 
Csak új reggelig takarhat.
Ott +sszek, hol Uram van,
Ez az én bizodalmám.

pán meghalt. — Nagy Sándorné volt 
száki ev. tanító özvegye április 6-án éle
tének 91., özvegységének 55. évében rö
vid szenvedés után Gyúrón meghalt. — 
Id. Szkok Andor malomtulajdonos éle
tének 75. évében, rövid szenvedés után 
április 4-én Lipárton meghalt. — Fel
támadunk!

C S A L Á D I  HÍREK
Oltár. Pethő Kálmán m. kir. tüzér 

szkv. és Horváth Jolán április 10-én 
tartották esküvőjüket a szombathelyi 
evangélikus templomban. ;— Mesterházy 
Ferenc m. kir. főlelkész és Wölfel Márja 
polgári iskolai tanítónő Gajántán hús
vét vasárnapján tartották esküvőjüket.

Bölcső. Groó Gyula és felesége öröm
mel jelentik, hogy április hó 3-án, Bu
dapesten Isten kisleánnyal ajándékozta 
meg őket, aki a szent keresztségben 
Henriettje Mária Lujza nevet nyerte. — 
Kiss Lajos bakonycsernyei ev. tanítót 
és feleségét, Bajza Margitof március hó 
22-én Isten fiú gyermekkel áldotta meg. 
Az újszülött neve: Lajos.

Koporsó. Jákfai Gömbös Sándor ny. 
evangélikus igazgató-tanító életének 
57-ik, házasságáét 32-ik évében liosz- 
szas szenvedés ™ n március 30-án Pá

HATÁROKON TÚL
H ísrek  F i a n o r s z á g b é l

75 éves a viipuri diakonissza intézet.
A finn egyházi diakóniának jelentőség- 
teljes eseménye ez az évforduló. Első 
vezetője a Dresdából idekerült Fröhlich 
Amalia, aki közel 14 esztendeig vezette 
az intézetet. 1873-ban építették az első 
kórházat. 1937-ben érte el az intézet nö
vendékeinek létszáma a csúcspontot, mi
kor is 115 diakonissza növendék tanult a 
Viipuri diakonissza anyaházban. Az in
tézet, bár sorrendben a negyedik, tehát 
a legkisehb a finn diakonissza intézetek 
között (Helsinki, Sortavala, Oulu, Viipuri) 
mégis igen nagy áldással működött az 
elmúlt évek során. Munkaterületéről em- 
lítésreméltó az 1905-ben épített, majd 
1913-ban kibővített szemklinika, mely az 
1931-ben épített és egészen modernül 
berendezett Hatalmas kórház egyik osz
tálya lett. A téli háború (1939—40) a 
viipuri diakonissza intézetnek is nagy 
károkat okozott. Mivel az anyaház a 
kórházzal együtt csaknem teljesen el
pusztult, a vezetőség a középfinnországi 
Karkkuba helyezte át az intézet műkö
dési központját. Majd innen Lahtiba ke
rült, ahol bár nehéz viszonyok között, 
de újabb adományok és segélyek által 
megszakítás nélkül folytathatta áldásos 
munkáját.

A 70 éves Evangéliumi Szövetség el
nöke Tamminen esperes a Szövetség há- . 
borús munkájáról nyilatkozott a Koti- 
mában. Megemlítette, hogy bár az utazó
lelkészek száma a katonai behívások 
miatt igen megcsappant, 4 öreg.lelkész 
a háború ideje alatt mégis szünet nélkül 
ellátta hivatalát. Az Evangéliumi Főis
kolai Szövetség munkáját csupán a ha
vonként megjelenő folyóirata (Tavaszi 
vetés) útján tudja végezni. Nagy boldog
ság azonban, hdgy a Szövetség vezetése 
alatt munkálkodó 6 népfőiskola a há
borúra való .tekintet nélkül eddig még 
sohasem tapasztalt hatalmas létszámok
kal áldásosán működik. A háború egyik 
tünetének tudható be a vallásos iroda
lomra való nagy éhség. A Szövetség ki
adásában megjelenő „Téli virág“ (kará
csonyi lap felnőtteknek) 40.000, a „Ka
rácsonyi kéve“ (gyermekeknek) 20.000 
példányban fogyott el. A 10 tagú japán 
misszióval csak távirat útján lehet az 
összeköttetést fenntartani.

Ukko Pekka és az ifjúság. A nem
rég elhunyt volt államelnököt, Svinhuf- 
vudot nevezte a nép" a fenti kedves, né
pies megszólítással. Hogy mennyire meg
értette a volt államelnök az ifjúságot, 
s hogy az ifjúság is mennyire ragasz
kodott vezéréhez, arról szemléletes ké
pet ad számunkra egy zászlós levele, 
melyet a frontról küldött haza, miután 
meghallotta a rádióból a lesújtó gyász
hírt. „A rádióból értesültem éppen most 

■ Ukko Pekka eltávozásáról. A szívemet 
hasogatta a hallott hír. Ukko Pekka if
júságomtól kezdve az a férfi volt, kiért 
rajongtam s kiben a férfi példaképét 
láttam. Nagy embert, igen nagy férfit 
Veszített benne országunk, de az örök
ség, melyet ránk, különösen az ifjú nem
zedékre hagyott, az íjiegmarad örökké. 
A megrendíthetetlen Istenbe vetett bizo- 
dalom és hazaszeretet, mely lényéből 
környezetére kiáradt, bizonyosan megse
gítő erőként él majd tovább közöt
tünk ezekben a sorsdöntő napokban. 
Első sorban a cserkészeknek hagyott 
öröksége felbecsülhetetlenül nagy. Ügy 
látszik, mintha Isten akarna népünkhöz 
szólni Ukko Pekka halálán keresztüli. 
Talán azt, hogy a reményt sohasem sza
bad eldobni magunktól, legyen bármi
lyen kilátástalan i® az előttünk álló/ hely
zet., Velünk az Isten mindenkoi/‘

nálatát, tegyenek azok gyárakban, jármf- 
veken, hajókon/ vagy bármely más he
lyen, melyek a szirénák üvöltő hangjá
hoz hasonló jelzéseket adnak. A rendelet 
ellen vétők szigorú büntetésben része
sülnek.

Menetrendi változások a MÁV-nál.
A magyar királyi államvasutaknál ápri
lis elsején bizonyos menetrendi és díj
szabási változások léptek életbe. Ezért 
a MÁV igazgatósága felkéri a közönsé
get, hogy utazás előtt az állomásfőnök
ségeiken, vagy a felvilágosító irodáknál 
érdeklődjék a vonatok közlekedése felől..

Az elsötétítés új rendje. A honvé
delmi miniszter április 3-ától kezdődőé» 
úgy szabályozta a légoltalmi elsötétítést, 
hogy a magánvilágítást az ország egész
területén 19 órától hajnali 5 óráig kelt 
elsötétíteni. Vigyázzunk az elsötétítés 
pontos végrehajtására!

Tilos az ellenséges külföldi rádióállo
mások hallgatása. A tilalom megszegése 
kihágás és büntetése két hónaptól hat 
hónapig terjedhető elzárás s a rádió- 
készülék elkobzása.

A vidékre költözött leventék új lakó
helyükön jelentkezzenek! A Levente Hír
központ jelenti: Az iskolák bezárása és 
a főváros és környékének részbeni ki
ürítése következtében sok levente és- le
venteleány kerül vidékre. Ezek új lakó
helyükön jelentkezni tartoznak és ott 
kötelesek résztvenni a leventefoglailko- 
záson. »,

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK 
c. könyv ára — mint erről 
utólag értesítettek — ,jaem 
85 P, hanem 98 pengő.

Tamrmnen helsinki esperes
ÚJ REGGEL — ÚJ KEGYELEMI
című könyvét, mely a H a r a n g  s z ó  

kiadásában jelent tneg.
Ára 6 pengő. — Kapható a Harangszó 

könyvkereskedésében.

Cserélnék osztálytanítóval útválasz
tással Dunántúlra jó rábaközi kántort«- 
nítóságból. Válaszbélyeg. Jelige: „Hegy
vidékre“, kiadóba. 1—-ó

A győri ev. ifjúsági egyesület keveset 
használt rádiót keres megvételre. KérjBk 
hittestvéreinket,, ha valakinek van eladó 
rádiója értesítse vezetőségünket Győr, 
Petőfi-tér 2. (Ev. Lelkészi Hivatal.) 1—&

Május 1-re gyakorlott szakácsnőt 
keresünk. Lehet anya 14 éven felüli lá
nyával. Magyar Bethel, Budakeszi. 1—®;

Nyugdíjas házaspár keres önálló kö
zépkorú nőt mindenesnek. Cím: Varga 
Endre nyug. igazgató, Ják. Vasm. 2—8

Keresek falura idősebb nőt, ki ház
tartásomban segítene. Egyedülálló asz
talos, gazdálkodó vagyok. Érdeklődő 
meleg otthonra talál. Fizetés megegye
zés szerint. Ajánlatok ei*ang. lelkészi 
hivatal, Nemeskér, Sopron m. külden
dők. 1—2

Sürgősen keresek evangélikus, gyer
mekszerető nevelőnőt kétéves kisfiam 
mellé. Ajlnlatokat fizetési igény meg
jelölésével „Családtag“ jeligére kiadó- 
hivatalba kérek. 3—3

Zongorák, harmóniumok eladása, vé-«* 
tele Mendölné hittestvérünk hangszer
termében. Budapest, VIII., Bezerédi-utca
10. szám. Telefon 140—'352. 9—tft

K Ü L Ö N F É L É K
Kiterjesztették a statáriumot. A kor

mány a rögtönbíráskodást kiterjesztette 
a gyilkosság, szándékos emberölés és 
rablás bűntettére, abban az esetben is, 
ha azt nem lőfegyver, robbantószer, vagy 
robbanóanyag használatával, illetőleg 
nem a légvédelmi készültséggel kapcso
latos elsötétítés vagy légiriadó alatt, 
vagy, a légitámadással kapcsolatban kö
vetik el.

Tilos a szirénahangok utánzása. A
hatóságok az ország egész területén be
tiltották az olyan jelzőkészülékek hasz-

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezett
séggel jár. — Kéziratokat nem őrzfísl; 

raeg és nem küldünk vissza.
Előfizetési ára: 

negyedévre 2 P 50 fillér, 
félévre 4 P 80 fillér, 

egy évre 9 P 60 fillér.
Csoportos küldéssel 10% kedvezsaéay.

Baroaa-ájpoihda: Uzsaly és K o b c z , Gyós 
(Hsrangazó nyomdája.)

/
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*

B eolvadt lepek: Jö jje tek  éak ezzáa , 
Felvidéki Lutker, Lelki Harmat.

Főszerkesztő: 
SZABÓ JÓ ZSEF

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
Seerkesztd-bicettság elaöksége:

D. KAPI BÉLA, D. RAFFAY SÁNDOR, 
TÜRÓCZY ZOLTÁN, KUTHY DEZSŐ

püspökik.

Felelős szerkesztő: 
LUKACS ISTVÁN

Szerkesztőség és kiadéhivatal:
Győr, II., Petőfi-tér 1.

Telefea: 17—SÍ.

Postatakarékpénztárt csekkszáaila: 31.526.

V  á r  akozásb  a n-
És velők összejővén, u»eg- 

kaRyá nékik, hogy el ne men
jenek Jeruzsálemből, hanem 
várják be az Atyának ígéretét, 
melyet úgymond, hallottatok 
tőlem. Cselekedetek könyve 1,4.

Áldozócsütörtöktől pünkösdig 
terjedő idő a várakozás ideje.

Mit vártak a tanítványok? Az 
Atya ígéretét. Ezt az ígéretet Jézus 
tolmácsolta: „Jobb néktek, hogy 
én elmenjek; mert ha el nem me
gyek, nem jő el hozzátok a Vigasz1 
t&ió. ha pedig elmegyek, elküldöm 

%zt ti hozzátok.“ (János 16, 7.) A 
tanítványok tehát Vigasztalót, a 
vigasztaló Szentlelket várták. Ab
ban a lelki állapotban, melyben 
őket Jézus mennybemenetele után 
hagyta, mire is lehetett volna né
kik nagyobb szükségük? Tizenkét 
tanítvány, tizenkét megszomoro
dott lélek, tizenkét védtelen ember 
a világ gúnyja és gyűlölete elől el
rejtőzve várja a Vigasztalót.

Miért vártak a tanítványok? 
Sokkal egyszerűbb és tanácsosabb 
lett volna szép csendben eloszla
to k ; várakozás helyett feltűnés 
nélkül visszatérni régi foglalkozá
sukhoz. Miért maradtak mégis 
együtt, várakozásban? Miért tet
ték ki magukat a közös veszede
lemnek? Azért, mert Jézus meg
parancsolta, hogy várjanak.

Ez az ige tükör a mai ember 
számára. Ebbe a tükörbe tekintve 
látjuk, értjük meg a mi várakozá
sunk tárgyát és értelmét. Nékünk 
is várnunk kell ugyanazt a Vigasz
talót, ugyanazt a Szentleiket, kit a 
tanítványok vártak. Áldozócsütör
tök és pünkösd közben volt-e vala
ha akkora szükség a Vigasztalóra, 
mint napjainkban? Szentlélek meg
érkezésétől, kitöltésétől függ nem
csak pünkösdünk, hanem istenfiú- 
ságunk, üdvösségünk.

Valamikor Keresztelő János azt 
kérdeztette Jézustól: „Te vagy-e, 
aki eljövendő, vagy mást vár
junk?“ (Luk. 7, 20.) A mi kérdé
sünk nem ez. A mi kérdésünk pün
kösd tövében: várjuk-e a vigasz
taló Szentlelket?

Minderre minket nem emberi ta
nítás figyelmeztet, hanem maga 
Jézus szólít szentigéjében. Akinek 
füle van a hallásra, hallja az Úr 
szavát és várja a Szentlelket.

Dr. Győrf fy  Béla.

Irta: Gerh

Amint kitekintek ablakomon, 
vagy az utcán megyek, csaknem 
mindenütt látok, vagy találkozom 
robogó teherautókkal, melyek 
gyorsan robognak kifelé a fővá
rosból, szállítván a kiköltözködő- 
ket biztosabb helyekre, a falvakba. 
Most nagy költözködés folyik. A 
pestkörnyéki falvakból sokan \ fő
városba mennek, ahol védettebb 
helyet kerésnekrottfKTnt, Tfiéri*az 
ő otthonuk a bombatámadá.-, kö
vetkeztében romba dőlt.

Amint látom ezeket a bútorok
kal megrakott teherautókat, lelki 
szemeim előtt látom azokat, akik 
a hadszíntér közeléből ijedten me
nekülve költöznek hirtelen össze
kapkodott holmiaikkal.

Nagy vándorlás folyik a földön, 
mélyen szemléltetvén, hogy nincs 
itt egy helyen maradandó lakhe
lyünk; e földön jövevények, ván
dorok vagyunk.

A kiköltözködők arcán ott van 
a nagy szomorúság, sajnálják ott
hagyni hajlékaikat, otthonaikat. 
Sokan azt sem tudják, hogy milyen 
helyre mennek és hogy hogyan fo
gadják őket.

Megértjük őket teljesen, együtt 
érzünk velük.

Ezen a földön folyik állandóan 
a másik nagy költözködés, távo

zás a halál révén ki ebből a földi 
^életből az örökkévalóságba; vagy 

az örök életbe, vagy az <?rök kár
hozatba.
. Az Ür Jézus is eltávozott e földi 
életből és az ő eltávozása mennyi
vel más volt. ő  előtte az volt a 
kedvesebb, ami előtte volt, hiszen 
ő nagyon jól tudta, hogy hová, 
kihez megy, hogy ott őt nagy sze
retettel fogadják és várják. Búcsú
zásakor nem ő  volt szomorú, ha
nem azok, akiktől búcsúzott. (Ján. 
16. r. 6. ,v.) E föld nem sok örö
met adott neki. Nem volt sokszor 
fejét hová lehajtania. Életére ál- 

- landóan leselkedett a Sátán. Meny
nyi hitetlenséggel, keménvszívű- 
séggel, megnemértéssel kellett 
megküzdenie. Mennyi hálátlansá
got kellett elszenvednie. Tanítvá
nyait is mily nagy szeretettel kel
lett elhordoznia. De sokszor nem 
értették meg szavait. Mindezek el
lenére mégsem volt világfájdalmas.

it S á n d o r .
Szerette a természetet, gyönyörkö
dött benne, hiszen mennyei Atyja 
teremtése volt. Szerette övéit e vi
lágon, mindvégig szerette őket. 
Akiket szeretünk, azoktól elköl
tözni nehéz, neki is nehéz volt itt
hagyni övéit. Mégis örömmel ment 
el, mert tudta, hogy Atyjához 
megy és ha a helyet elkészitette 
övéi számára, eljön értük, hogy ők 
füt (_,Ti i-fy  éllel-.^efs.

E földön mennyei Atyjával élt, 
halálakor is Atyját érezte maga 
mellett, Neki ajánlván lelkét és 
boldogan ment Őhozzá.

Te költözködő Testvérem! Te
kints fel erre az Úr Jézus Krisz-‘ 
tusra! Ő ad erőt néked is e nehéz 
helyzetedben, ő t minden helyze
tedben megtalálhatod. Ő minden
ben megelőzött téged. Milyen jó, 
hogy most sem hagy el téged; 
megvigasztal, megerősít. Vándor
lásodban is veled van. Gondolj a 
nagy költözőre, Ábrahámra. Isten 
kiköltöztette őt atyjának házából 
és neki messze vidékre, eddig 
előtte teljesen ismeretlen helyre 
kellett vándorolnia. De ment, mert 
az Isten akarta. Vándorlásában 
Isten vele volt. Mindig érezte, 
hogy az Isten van vele és nem 
hagyja el őt. Meg is tartotta ő  
az ő költözködésében őt, semmi 
baja nem történt. Az elhagyott 
otthon helyett kapott másik ott
hont, az ígéret földjét. Hitt az 
Istennek és a másik otthona mel
lett megkapta az Istentől az ő 
mennyéi országában való lakhe
lyet. -érdemes Istenre hallgatni, 
hinni benne és vele tölteni földi 
vándorlásunkat.

Az Úr Jézus azt akarja, hogy 
ez a mi földi vándorlásunk ne le
gyen olyan szomorú, mintha Isten 
nem lenne, s mi csak magunkra 
volnánk hagyatva. Az Ür min
denütt ott van övéivel. Továbbá az 
Ür azt akarja, hogy a mi költöz
ködésünk e világból ne legyen 
olyan reménytelenül szomorú, nem 
tudván, mi lesz velünk, hanem, 
hogy tudjuk azt, hogy Istenhez 
megyünk s a menny az otthonunk. 
Ő már e földi életünkben akarja 
megszerettetni velünk, hogy annál 
vágyódóbb, kívánatosabb legyen 
előttünk, s tudjuk meggyőződéssel

énekelni; Haza vágyom, Igaz ott
honomba, Ahol Atyám lakik. A 
menny az előtt kedves és vonzó, 
ki már e földi életben szereti az 
Ür Jézust, »ki szívesen vap vele, 
vonzódik hozzá és igyekszik, hogy 
minél kevesebb fájdalmat, keserű
séget okozzon neki, inkább minél 
több örömöt. Mily öröm lesz Őt 
színről-színre- meglátni.

fyz, aki nem tudja, hogy hová 
megy a halál révén, az az ember 
a halálakor milyen értelmetlenül, 
bambán bámul bele a halál sötét
ségébe, semmi öröm sincs az-ur 
cá'n a hazamenetel öröméből. De 
.mennyivel más annak a halála, s 
annak az arca, aki Jézussal hal 
meg, aki meri hinnit hogy hozzá 
megy. Sohasem felejtem el azt, 
hogy egyszer láttam egy édesanyát 
meghalni s oly boldogan halt meg. 
S a boldogság örömrózsáit a ha
lott arcról még a halál hideg keze 
sem birta letépni.

„Áldott az Isten és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő 
nagy irgalmassága szerint újonnan 
szült minket élő reménységre Jé
zus Krisztusnak a halálból való fel
támadása által.“ I. Pét. 1. r. 3. v.

„Sok-sok kis falui“ . . ,

Jurcsek Béla földmívelésügvi mi
niszter Székesfehérváron a föid- 
birtokpolitika kérdését is érintette 
beszédében.

— A földbirtokpolitika — 
mondta — a magyar élet egyik 
legsarkalatosabb kérdése. Göm-' 
bős Gyulától hallottam, hogy: 
„Sok-sok kis falut akarunk egy
más mellett látni, mert ez adja 
meg az ország nemzeti jellegét." 
Figyelembe véve azt a körülményt, 
hogy nemzetünk szí ne-java a fron
ton teljesíti kötelességét, olyan ja
vaslattal éltem a kormánynál, 
hogy a földhözjuttatás igazságos
ságának biztosítása érdekében a 
háború idejére mindennemű föld- 
birtókvásárlást állítsunk le. Ezzel 
azt akartam elérni, hogy az itthon- 
maradottak ne vásárolhassák fel a 
földet azok elől, akik kint küzde
nek és akik a * földre elsősorban 
tarthatnak igényt.
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Hittudományi karunk  
húsz év es életéből.

Sopronban székelő hittudomá
nyi karunk, ahol lelkészeinket ne
velik, 20. évfordulón lépett át. 
Fennállása húsz évében (1923— 
1943) Kiss Jenő egyetemi tanár ál
tal készített statisztika szerint 605 
hallgatója volt. Ennyien keresték 
íjövendő pályájukat hittudományi 
karunkon. Tanulmányaik befeje
zése előtt 210-en eltávoztak a kar
ról. Ebben a számban benne van 
27 hallgató az elszakított terület
ről és 15 hallgató külföldről. A szi
gorlatot 395 hallgató állotta meg. 
Azt jelenti ez, hogy csekély száza
lék levonással egyházunkban húsz 
év alatt ennyien helyezkedtek el, 
ill. kezdtek szolgálatot. — Üjabb 
időben erősen fogy a teológusok 
száma. Mikor legtöbben voltak, 
131 volt a számuk, ma 45 körül 
van. Ebből következik, hogy az 
utánpótlás nem elég. Mindent meg 
kell tennünk, hőgy a teológusok 
száma ne foggyon, hanem növe
kedjen. A hallgatóság zöme az 
adatok szerint földmíves, iparos, 
tisztviselő és lelkész-tanító csalá
dokból kerül ki. Kerületi megosz
lás szerint húsz év alatt a bányai 
kerületből 246, a dunántúliból 233, 
a tiszaiból 43 és a dunáninneniből 
41 hallgató volt hittudományi ka
runkon. Külföldön járt hallgatóink 
száma mégközelíti a százat.

G y e r m e k n a p o d
voltak május 12-én és 13-án or
szágszerte. Azoknak, a magyar 
gyermekeknek a javára gyűjtöttek 
ezekben a napokban, akik a ma
gyar jövendő hordozói lesznek s 
akikre ma a légi támadások, bom
bázások idején különösen nagy és 
féltő szeretettel gondolunk s akik
nek oltalmazása, testben és lélek
ben való egészséges nevelése első
rendű kötelességünk. Nagy jelen
tőséget adott a gyűjtésnek és ered
mény tekintetében előrelendítette 
azt az a tény, hogy abba a levente 
fiúk és leányok is bekapcsolódtak.
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Értesülésünk szerint a gyermek
napi gyűjtés túlszárnyalta a tavalyi 
egymillió pengős eredményt is.

A m ai uem zedék  
történelm i feladata.

Vitéz Jaros Andor belügyminisz
ter rimaszombati beszédében rá
mutatott a mai nemzedék törté
nelmi feladataira. Erről szólva 
mondta:

— Ma az a helyzet, hogy alap
vető szociális törvényeket hiányo
lunk. Ma, amikor lázban kell, hogy 
éljünk, bizonyos mértékben igen 
tragikus, tj,ogy egyidőben kell 
megvédenünk az országot hatal
mas ellenséggel szemben és egy
időben kell azokat a szociális mu
lasztásokat pótolnunk és jóváten- 
nünk, amelyekre jövőnk érdeké
ben feltétlenül szükségünk van.

— A mai nemzedéknek törté
nelmi feladatokat kell 'megoldania. 
Ez a nemzedék azonban nem hivat- 
kozhatik az ősökre, azok teljesít
ményeire, mert egyedül kell meg
oldania az eléje tornyosuló felada
tokat. A nemzet nagyjainak törté
nelmi árnyéka elér a mai időkig is, 
mi azonban nem elégedhetünk meg 
azzal, hogy történelmi nagysá
gaink árnyékába álljunk, úgyneve
zett „kismagyaroknak“.

ífl/, engedelmesség 
és dldoxaívtíllalús.

A veszprémi főispán beiktatásán 
vitéz Rátz Jenő miniszterelnökhe
lyettes beszédet mondott.

Három dologra van szükségünk 
— mondotta beszédében — hitre, 
engedelmességre és küzdő áldozat- 
vállalásra. Hitre, hogy az Úristen, 
a Gondviselés, nekünk magyarok
nak itt a Kárpátmedencében a régi 
határok között hivatást és köte
lességet adott.

Második követelménynek az en
gedelmességet jelöltem meg. En
gedelmességet kérünk az ország 
minden polgárától és az engedel
mességgel a fegyelmezettségnek is 
párosulnia kell. )

Harmadszor azt kérem, hogy 
küzdőképes áldozatvállalás legyen 
ebben az országban.

Levél egy római katholikus 
tábori lelkéss bajtársam hős.

Kedves Bajtársam!
A . múltkoriban ismeretlenül egy ké

réssel fordultam Hozzád.
Amikor most megköszönöm a kérés 

teljesítését, úgy érzem, hogy kedves kí
sérő soraid mellett nem mehetek el szó 
nélkül.

Leveledben megemlékezel protéstáns 
tábori lelkésztársadról, akivel az egyik 
tábori kórházban együtt szolgáltatok és 
a következőket írod: „Te, aki kint jártál, 
tudod, hogy kicsinyes dolgok nem vá
lasztottak cl bennünket, ő éppen úgy

foglalkozott kath. betegekkel, mint én 
protestánsokkal.“ Ez a pár sorod na
gyon megkapott. Igen, ti tábori lelké- 

' szék csodálatos példáját mutattátok ott 
kint a minden gátlás nélküli együttmű
ködésnek, tudtatok Krisztus ügyéért 
megfeszített erővel együtt dolgozni. 
Igen, én láttam hősi példátokat, láttam, 
hogyan jártátok az együttműködés út
ját, melyre ott kint a jó Isten mutatott 
rá-és Ti tudtatok Neki engedelmeskedni.

Mintha a kint elvetett mag első, igen 
zsenge hajtását látnám soraidban. Tehát 
idehaza sem felejtkeztél el a kinti közös 
munkáról. Én hittem mindig benne, hogy 
azt az időt Ti sem felejthetitek el soha 
és az Isten által kint elvetett mag még 
sok drága gyümölcsét fogja teremni az 
együttműködésnek. Soha ne is engedjé
tek, hogy annak az időnek az emlékei, 
a sok megtapasztalás elhomályosuljon 
Bennetek. Ti még sokat tehettek az 
együttműködés terén, mert Ti már meg
jártátok ezt az utat.

Idehaza sok szó esik az egységmoz
galomról, az „egység útjáról“, , sajnos 
azonban mindig jobban azt kell látnunk, 
hogy ez a szó: „egység“, a mai egy
oldalú értelmezésénél fogva már magá
ban foglalja az eredménytelenséget és 
addig kár is beszélni egység útjáról, 
amíg a testvéri együttműködés útját sem 
tudjuk járni. a

Még egyszer köszönöm meleg sorai
dat, baráti .kézszorításomat küldöm a tá
volból és bajtársi szeretettel üdvözöllek, 

R é v é sz  L ászló .

A mezőlak! missziói egyház 
templomot épít.

Az 1939. évben megalakult missziói 
egyházközség immár 1000 lelket számol 
13 községben. A Mezólakon élő 390 
(evangélikus lélek köré csoportosul a 
szórványban élők serege. Pásztori ku
tatás, figyelmeztetés és ébresztés közel- 
hoztá egymáshoz az evangélikus lelke
ket. Piacon és otthon közös ügyükről 
beszélgetnek. Mikor lesz istentisztelet, 
mikor jön ki lelkészünk, kinek a házá
nál találkozunk? — kérdések az evangé
likus egyházi élet. után való vágyódásról 
beszélnek. Alig várják, hogy havonta 
egyszer más és más hajlékban csendül
jön fel az evangélikus ének. Minden 
együttlét után felmerül a gondolat, mi
kor lesz már egyszer templomunk? A 
gondolat imádkozássá válik és utána 
csakhamar megindul az Isten segftsége: 
az adakozás.' D. Kapi püspök a vásárosmiskei árvák között.

H a z a f e l é .
Irta: Sághy Jenő.

Teltek * napok. Az álláskeresésnek 
ajégis lett némi foganatja. Akadt meg
fejelő állás több is, de István óvatos volt. 
Előbb ki akarta puhatolni a körülmé
nyeket a szóbanforgó helyeken, hogy a 
legmegfelelőbb állást választhassa. Nyug
díjas alkalmazást szeretett volna min
denáron. Előre elgondolta, hogy mire 
Nyugdíjba megy, vesz egy kis házat va
lahol a főváros környékén és ott élde
gél majd csendben, nypgalomban a csa
ládjával.

A puhatolódzás é9 tervezgetés között 
elérkezett az a csütörtök, amelyre Patai 
u  ifjúsági összejövetelt jelezte. István 
kedvetlenül gondolt Patainak tett ígé

re té re , de mivel szavát szegni nem akarta, 
amikor az idő elérkezett, elindult ha
zulról, hogy résztvegyen az összejöve
telen.

Nem ült villamosra, gyalog ment s így 
dég sokáig tartott az út. Közben volt 
íöeje Istvánnak a gondolkozásra és gon
dolkozott is. Úgy látszik, Isten nem akarta 
meghallgatni az ő imádságát. Lám, meny
nyit imádkozott már régen a békes
ségért és nem lett békessége; mennyit 
imádkozott mostanában azért, hogy Isten 
jelentse ki neki Krisztust, tehát azért, 
hogy Krisztus ne csak puszta név legyen 
«ám  ára, hanem valóságos élő Úr, olyan 
amilyennek a Szentírás mondja — és 

-. hiábavaló volt ez az imádsága. Patainak 
jó: Isten meghallgatta imádságát, Julis^ 
nak is, mert szintén kapott békességet, 
de ő csak nyavalyog már évek óta és 
«fern megy jóformán semmire a hitben. 
Talán az van elrendelve felőle az Isten- 
dél, hogy elkárhozzék s akkor úgyis 
Hiába kapálódzik: Isten rendelése ellen 
nem lehet semmit sem tenni. Másrészt 
azt mondja az írás, hogy Isten minden
kit üdvözíteni akar, 6 sem kivétel tehát 
Irften üdvözítő szándéka alól. Felfohász-'

kodott magában: Istenem segíts! Juttass 
el engem Jézus Krisztus és az én üd
vösségem felöl való jó bizonyosságra!

így bandukolt a legény, gondok kö
zött, leverten, szomorúan, mintha orra 
vére folynék. Kérdezősködés nélkül meg
érkezett a lelkészi hivatal épülete elé. 
Abban a házban volt egy nagy terme 
és két szobája az ifjúsági egyesület
nek is.

Az egyik szobában már volt néhágy 
fiatalember, akik az összejövetel meg
kezdését várták. István' köszöntését ba
rátságosan viszonozták, kezet fogtak 
vele és megmondták a nevüket — István 
is a magáét. A legénynek melegség fu
tott át a szívén. Jólesett neki a szíves 
fogadtatás. Jóravaló emberek ezek — 
gondolta. Nem néznek le engem a^ért, 
mivel falusi vagyok, pedig úgy látom, 
tanult ifjak is vannak köztük.

Beszélgetésükből, mely főleg a Biblia 
körül forgott, megértette István, hogy 
a mai összejövetel bibliakör lesz. Ha ezt 
tudom előre — morfondírozott a legény 
—• elhoztam volna a Bibliámat; legalább 
látták volna ezek a városi fiatalemberek, 
hogy én is foglalkozom a Szentírással.

Közben újabb ifjak jöttek. Húszan- 
huszonöten lehettek a szobában, amikor 
bejött a lelkész. Nem Luther-kabátban, 
hanem közönséges fekete ruhában volt. 
Mögötte Patai mosolygó arca bukkant 
fel.

Letelepedtek mindnyájan egy hosszú 
asztal köré. Középre a lelkész ült. Ist
vánnak, amint helyet foglalt a sok fia
talember között, az jutott eszébe, hogy 
ő így asztal mellett, civil legények tár
saságában soha más célból még nem ült, 
mint ivás céljából, most meg íme mind
egyikük előtt Biblia és énekeskönyv van.

Elénekelték a „Téged keres imádsá
gom“ — kezdetű ének néhány versét. 
István az énekköltő kívánkozásában a 
magáéra ismert. Szíve csordultig telt 
vágyakozással, amikor énekelte:

Nézzed lelkem, mint óhajtoz 
Forrásodhoz,
Szomjúságban elepédt; 
Kívánságom enyhítheted 
S bétöltheted,
Vidámítsd meg „szívemet!

Ének után a lelkész röviden imádko
zott. A Szentleiket kérte Istentől, hogy 
az vezessé el őket újból bűneik kárho- 
zatos voltának a meglátására és a Krisz
tusban adott ingyen kegyelem felől való 
megbizonyosodásra.

Fölnyitották a Bibliát, István is fői
nyitotta. Az összejöveteleken az Aposto
lok Cselekedeteiről írott könyvet olvas
ták folytatólagosan. Ezúttal a tizenhato
dik rész huszonötödik vdíse következett. 
Több verset olvastak fölváltva.. A lelkész 
néhány mondatban rámutatott az ige 
mondanivalójára. — Micsoda mélységes 
hit, békesség és öröm tölthette el Pál 
apostolnak és Silásnak a szívét, hogy 
megtépett ruhában, ütésektől fölsebzett, 
égő háttal, kalodába szorítva, börtönbe 
vetve, kínzóiknak kiszolgáltatva, a jövő
jük felől való teljes bizonytalanságban is 
tudtak Istent dicsérő énekeket énekelni. 
A következmények megmutatták: nem 
valartii üres névben bíztak. Isten kisza
badította őket a börtönből és ugyan
akkor engedte nékik megérniük azt az 
örömöt is, hogy börtönőrüket és annak 
háznépét megtéríthették. Csodálatosan 
munkálta Isten a tömlöctartónak a hitre- 
jutás.át. Nagy lelki megrázkódtatáson 
vitte’ keresztül. Már maga a földrengés 
is, amely álmából riasztotta föl, meg
indíthatta a börtönőr lelkét, de mégjob- 
ban megrémítette a földrengéssel kap
csolatban “támadt hiedelme. Amikor a 
börtön nyitott ajtait meglátta, meggyő
ződés erejével ragadta meg lelkét a gon
dolat: üres a tömlöc. Következő pilla
natban eszébe villant a következmény is: 
a római törvény értelmében halállal bün
tetik majd, amiért keze alól megszöktek 
a foglyok. Elejét akarta venni ennek és 
ezért öngyilkosságra szánta el magát.

- Már-már véghezvitte szándékát, amikor 
nagy ámulatára meghallotta az egyik 
fogolynak, Pálnak a hangját és meg
értette, hogy a foglyok közül senki sem 
szökött meg. A börtönőr úgy érezte és 
pedig helyesen: visszakapta az életét. 
Eszébe jutott, milyen közel volt hozzá 
az örök- kárhozat, amelyről pogány lé
tére is hallott már. Ellenállhatatlan erő
vel ébredt föl benne a megtartatás, az 
üdvösség után való vágy. Mit ér vissza
kapott élete, ha a végén elkárhozik? 
Nem'Törődött senkivel, semmivel, egyet
len kérdés foglalkoztatta csupán és ez 
elemi erővel tört fel leikéből, elsöpörve 
az útból minden gátlást: álszemérmeí, 
következményektől való félelmet. . .  „Mit 
kell nékem cselekednem, hogy üdvözöl
jek?“ — .kérdezte. Ez a kérdés ott él 
minden ember lelkében, ha a lélek mé
lyén is, csak nem mindenki engedi fel
vetődni, megformálódni. Még keveseb
ben várnak rá feleletet is attól, aki egye
dül tudja a helyes feleletet megadni: az 
Istentől. Pedig ő megadja a választ min
den őszintén kérdezőnek — akár közvet
lenül az írásból, akár úgy, hogy igéjét 
más emberek szájába adja. A felelet.ré
gen és ma, Filippiben és Budapesten 
egyformán így hangzik: „Higyj .az Űr 
Jézus Krisztusban és üdvözülsz!“

A lelkész belezető szavai után beszél
getés .indult meg. Igyekeztek a biblia
kör résztvevői az ige mondanivalóját 
magukra vonatkoztatni, mindennapi éle
tük számára való üzenetét tisztázni. Ist
ván feszült érdeklődéssel figyelt. Úgy 
érezte, egyenesen neki szól az ige, meg- 

• világosítja előtte a békesség megszerzé
sének a titkát: Nem kell semmit sem 
tennie, csak nem szabad visszautasítania 
az üdvösség és békesség királyi ajándé
kával feléje közelgő Krisztust: hinnie 
kell benne. Ó, de csodálatos dolog ez! 
Ó,‘ csak most segítené meg az Isten, 
adná Szendéikét, hogy tudna hinni most 
már egész szívével, kételkedés nélkül.

(Folytatása következik.)
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Előbb azonban iskola és tanitólakás 
kell. Miből? 14 prpsbiter a gyűlési asz
talra helyezi egyszerre a maga első 1600 
P-jét. Ezzel megindul az adakozás. Foga
tokkal, kézi erővel jönnek híveink és 2 
év múlva 30.000 P-ős új iskolánk és ta
nítólakásunkban áldjuk az Urat.

Még a 200%-os adót nem is enyhí
tettük, már felvetődik a templomépítés 
é$ lelkészlakás-építés kérdése. Mind
egyikre nagy szükségünk van. Mit te
gyünk? Imádkozzunk és adakozzunk. 
Csakhamar együtt van 4000 P, barátok
tól, rokonoktól, de elsősorban önma- 
guktól szedték össze híveink a fenti 

•összeget. A vármegyétől telket kap
tunk a templom céljaira, egyik hívünk
től lelkészlak céljára. íme megindulhat 
az építkezés, hely van. Pénzünk azon
ban nem elég ehhez. Szükségünk van 
még jó pár e^er pengőre. De még in
kább evangélikus testvérekre, akik látva 
templomunk képét, segítségünkre jönnek.

Imádkozó és adakozó testvérekre van 
szükségünk, akik a szórványban élő 
evangélikusokért tudnak áldozni. „Egy
más terhét hordozzátok“ felelőségben 
élőkre, akik tudják, hogy mindén egyes 
íélekre nagy szüksége van a hazának, 
egyházunknak. S hogy egy is el ne vesz- 
szen, pásztort állítunk, templomot épí
tünk.

Testvérek, kedves lapunkon haran
gozzuk be áldozatos szívetekbe kérésün
ket. Ha ismeritek Isten üzenetét a Gál. 
lev. 6 :9 —10; II. Thess. 6 :9  versekből, 

. dgy kérésünk meghallgatásra talált. Is
ten akaratából a mai időkben is épül
je k  templomok; hadd épüljön meg a 
mezőlaki templom is.

A kürtjei elhangzott, a toborzó meg
kezdődött. Küldd el Testvérem adomá
nyodat a 30.617 számú csekken Evangé
likus M. Egyházközség, Mezőlak címre. 
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem 
cselekszik, bűne az annak.“ (Jakab 4, 
17.) Tóth Sándor.

a m m ö a k á r o s u l t a l í n c i l c  
<i H a r a n g s x ó  útján é r k e z e t t  
a d o m á n y o k  :

N. N. Sárospatak 100, Jákóy Elekné 
Nyíregyháza 20, Evangélikus gyülekezet 
Felsőcsalogány 32.62, Evang. Nőegylet 
Felsőcsalogány 50, Elemi iskolás gyer
mekek Bábolnapuszta 30, Heredes Mi
hály Fábiánsebestyén 10, Honfi János 

- Győrszentmárton 50, Vacskó József Sop
ron 10, özv. Kocsis Sándorné Veszprém 
10, özv. Sólyom Jánosné Bicske 4, özv. 
Kristóf Jánosné Debrecen 10, Evangé
likus Nőegylet Nagyalásony 50, Beyer 

. Aranka Marosvásárhely 30, Bárczy Kor
nélia Disznóshorvát 5.50, Nemes Lenke 
Szilvásvárad 50, özv. Molnár Lajosné 
Somorja 50, Kovács Endréné Győr 20 P. *

Adakozzunk a bombakárosultak segí
tésére! Minden adományt hálásan kö
szönünk!

íBombakarosultfalnkat 
is segíti
s  magának is áldást szerez, aki 
megveszi az „Isten a mi oltalmunk“ 
című imádságos könyvecskét, amely 
légiveszély idejére való. Ára a 

• bombakárosultak javára 50 fillér 
és 6 fillér portó.

Tömeges rendelést vár a Harang
szó könyvkereskedése.

i
f

A mezőlaki missziói egyház építendő temploma.

Honvédelnk íisennelt:
Kovács János szkv. Z/234. tábori posta 

számról üzen szüleinek Rábaszentmihály- 
ra; bátyjának, Kovács Géza s.-lelkésznek 
Győrbe és öccsének, Kovács Károly őr- 
vezetőnek^ MajdankSra: Jól van, kéri 
hozzátartozóit, ne aggódjanak érte, so
kat gondol haza, több levelet vár. Szü
leinek, testvéreinek és rokonainak sze
retetteljes csókjait küldi.

Szalay Miklós honvéd Kispécre;
Ihász János honvéd Mórichidára';
Herenkovics Lajos honvéd Győrsze- 

merére;
Veller Dániel honvéd Győr-Ujvárosba 

üzeni a K. 760. tábori posta számról 
hozzátartozóiknak, hogy leveleik eddigi 
elmaradásáért ne aggódjanak, nincs sem
mi bajuk; több levelet várnak.
jl  m l la p ja in k  é r l e k  k t  
a  fron tra  e lő s z ö r  l

Nagy tisztelet d Szerkesztő Ür!
A Harangszó első küldeményét meg

kaptam. Nagy örömmel olvastuk az ál
dott betűket. Az én alakulatomnál meg 
még jobban kell ennek a jó lapnak a 

,szolgálata. Sokszor nem jutok ki a csa
patokhoz a mozgás miatt, de a postát 
megkapják s így eljuttatom hozzájuk a 
lapot is. De a sebesültek is szomjazzák 
az erősítést jelentő betűket. Éppen ezért 
nagyon kérem, mint ennél a ho.-nál szol
gáló egyetlen evangélikus lelkész, hogy 
szíveskedjék a Harangszót címemre leg
alább 50 példányban megküldeni heten
ként, hogy ebből legalább harmincat 
szétküldhessek az alakulatokhoz és az 
ott szolgáló) hozzám beosztott ref. lel
kész kollégáknak. Imakönyv, biblia is 
nagyon kellene!!! Nagyon boldoggá tett, 
hogy a mi lapjaink értek ki a frontra 
elsőnek és jutottak el minden sebesült
höz, másokat megelőzve. Jól esett látni, 
hogy nem törődnek a betegek azzal, 
hogy ez evangélikus lap. Csak vették és 
mohón olvasták. Kérem Szerkesztő Ür 
életére és munkájára Isten gazdag áldá
sát és számtalanszor szeretettel köszön
tőm: M a ró th y  Já n o s  ho. prot. vez. 
lelkész.

* •
így is kérjük olvasóinkat, gon

doljanak értünk küzdő katonáink 
lelki ellátására és adományaikkal 
tegyék lehetővé, hogy bibliákat, 
imakönyveket, lapunkból megfelelő 
példányt s más iratokat küldhes- 
sünk harcoló magyar fiainknak!

Isién gyermekei háborúban.
Május 21. — Kitartás a szenvedésben. 

Zsid. 12, 1—3. A szenvedés nem csak 
Isten kezében lehet eszköz, de a Sátán 
kezében is. A szenvedések által el akar 
csüggeszteni bennünket a Sátán. Ilyen
kor sokalni kezdjük Isten próbáit, zú
golódunk ellene és megiankadunk a ke
resztyén élet harcában. A mai idők meg
próbáltatása is sok kísértést rejt magá
ban. Amikor á szenvedés után várjuk 
az enyhülést és helyette még nagyobb 
szenvedés jön, akkor a gyönge hitű em
ber meglankad. Szenvedésben csak úgy 
lehet megállni, ha felnézünk hitünk el
kezdőjére és bevégzőjére, az ő  keresztje 
mindig .megerősíti a csüggedt lelket.

Május 22. — Akit szeret, azt dor
gálja. Zsid. 12, 4—11. A megpróbálta
tás nem Isten haragjának, hanem az <3 
szeretetének megnyilvánulása. Szenvedé
sek közben éppen erről szoktunk meg
feledkezni és méltatlankodunk Isten dor
gálása miatt. Pedig szenvedés nélkül 
még senki sem lett Isten gyermekévé. 
Lássuk meg a mai idők megpróbálta
tásai között is Isten atyai szeretetét. 
Azért próbál meg, mert céljai vannak 
velünk és jobban magához akar lán
colni. A szenvedés értelmét sohasem 
értjük akkor, amikor szenvedünk, csak 
későbben értjük meg.

Május 23. — A szenvedés hitünk erő
sítője. Zsid. 12, 12—17. A Sátán a szen
vedések által gyengíteni akarja hitünket, 
Isten éppen ellenkezőleg, erősíteni. Isten 
azért bocsátja ránk a szenvedéseket, 
mert elégedetlen hitünk erejével. A mai 
időkben nem gyengülhet meg az imád
ság és a bizonyságtevés, nem várhatunk 
jobb időkre. Sőt Isten azt akarja, hogy 
még nagyobb lendülettel dolgozzunk az 
ő  országában. Nem lankadhat el a ke
zünk a jócselekvésben és nem bágyad
hat el a térdünk a bajok felkeresésé
ben.

Május 24. — Közelebb Istenhez. Zsid. 
12, 18—29. A szenvedésekben Isten szól 
hozzánk. Jaj annak, aki elutasítja ma
gától Istennek szavát a maga okoskodá
saival. Az ilyen ember számára Isten 
emésztő fűzzé lesz és a szenvedés pedig

Egy karszék volt anyám álma, 
Emlegette sokszor s várta.
Egy karszék és semmi több: 
Tengernyi jóból egy kis csöpp!

Anyám álma.
Szegény, de hős volt az anyám,
Mert míg muszkát vert az apám,
Nem adta fel régi vágyát!
Négy magyart nevelt. . .  s bennük álmát!

Ma meglenne karosszéke,
Csak az kéne, bele ülne . . .
S most én sírok álma után,
Kész a szék . . . ,  de nincs már anyám!

Balogh Kálmán.

átokká. Nagy a kísértése annak, hogy 
a bajok között nem vesszük észre Isten 
halk, szelíd hívó szavát. Amikor meg- 
dermeszT a félelem és a szenvedés el
keseríti egész bensőnket, jusson eszünk
be, hogy mindez azért van, hogy job
ban tanuijunk meg Istenbe fogózkodni.

Május 25. — A szenvedés növeli a 
szeretetet. Zsid. 13, 1—4. A bajban az 
ember hamarább észreveszi embertársát. 
Érzi, hogy egymásra vannak utalva. A 
szenvedés nem csak a hitnek, hanem a 
szeretetnek is a próbája. Az óvóhelyen 
sokan lesznek testvérekké, akik azelőtt 
nem is ismerték egymást. A szenvedő 
ember jobban átérzi szenvedő ember
társának baját, ezért nagyobb benne a 
segitő készség is. Bárcsak ez a mostani 
háború, amely bár sok gyűlöletet tá
maszt, közelebb hozná egymáshoz az 
embereket.

Május 26. — A szenvedés és a meg
elégedés. Zsid. 13, 5—6. A háború szen
vedéseihez tartozik az is, hogy keveseb
bel kell beérni. Igényeinket le kell fo
kozni, meg kell elégednünk a szoros ér
telemben vett mindennapi kenyérrel. 
Ilyenkor az ember jobban hálát tud adni 
a kevésért is. Nincsenek nagy tartalé
kaink, de Isten csodálatosan gondot vi
sel rólunk napról-napra. Az ember rá
jön arra, hogy ez az igazi keresztyén 
élet és így van ez jól. Boldog az az em
ber, aki mindig meg van elégedve az
zal, amije van.

Május 27. — Szenvedés által jutunl; 
tökéletességre. Zsid. 13, 20—21. Krisztus 
váltságműve, szenvedése és halála által 
lett teljessé. Isten nem elégszik meg az
zal, hogy mi félkeresztyének legyünk. 
Azt akarja, hogy tökéletesekké legyünk. 
Jézus Isten képét akarja kiformálni raj
tunk. Ezt pedig szenvedések nélkül nem 
érheti el. Amikor az Ige kése belénk 
hasít, egy lépéssel előbbre jutunk a tö
kéletesség útján. A háború szenvedései 
között Istent jobban megismerhetjük, 
mint eddig. Endreffy Zoltán.

A címek alkonya.
A belügyminiszter eltörölte a 

közigazgatási élet hivatali címer. 
Ezután szóban is írásban is min 
denki egyszerűen a hivatala sze
rint szólítható. Nincs tekintetes, 
nagyságos, méltóságos és kegyel
mes, hanem csak „szolgabíró úi“, 
„polgármester úr“, „miniszter úr" 
— és így tovább. Ezentúl nem kell 
a hivatalokban azon tűnődni, ho
gy aó is tituláljak valakit, hogy jaj 
meg ne sértsem. Nagy egyszerűsö
dés, könnyítés és felszabadulás ez.

Reméljük, hogy aztán ezzel iga
zán vége lesz annak a szörnyű 
címkórságnak, amelynek nyálkás hí
nárjában szinte fuldokoltunk már.

Az egyháznál pedig eddig is úgy 
volt, hogy híveink a méltóságos 
esperestől a segédlelkészig Isten 
minden szolgáját nyugodtan szó
líthatták egyszerűen esperes úr
nak; lelkész úrnak, vagy legfeljebb 
tisztelendő úrnak. Nincs is ennél 
szebb! Szabó József.

HE T I  S Z E ML E
Keleten a német és szövetséges ha

dak teljes szélességben elérték a Dnyesz- 
tert. A magyar csapatok ismét jelen
tős területet nyertek. A déli fronton 
egyébként nagy támadásra készül a 
szovjet.

Nyugaton az angolok ellenelözönlés- 
től tartanak. Attól félnek, hogy német 
ejtőernyősök megszállják a szigetorszá
got. A német csatarepülők eddig új és 
ismeretlen fegyverekkel, valamint gé
pekkel felkészültek az elözönlés vissza
verésére.

Papén német követ visszaérkezett An
karába és a török kormánynak átnyúj
totta a német kormány jegyzékét.

Délen az Adriai és a Tirreni tenger 
között, általános támadást kezdtek az 
angolszászok. A németek visszavetették 
őket kiindulási állásaikba.

Bemutatták Kormányzónknak az új 
magyar fegyvereket.

Május 10-én újabb terrortámadás 
volt Budapest ellen. Munkáslakásokat, 
kórházakat választottak ismét hadicél
pontul az angolszászok.
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Husvét utáni hatodik hét.
Kiöntöm a kegyelemnek és 

könyörületességnek lelkét.
Zakariás 12:10.

A Lélek ezt a kettőt akarja el
érni és megteremteni minden ke
resztyénben: először bizonyosod
jék meg a szívük, hogy kegyel
mes Istenünk van; azután legye
nek képesek maguk is segíteni má
sokat könyörületességgel. Az első 
azt teszi, hogy kibékültek Istennel 
és mindenük megvan, ami csak 
kell. És ha ez így megtörtént, ak
kor megkezdődhetik segítő iäteni 
szolgálatuk a könyörületességgel.

L u ther.
Szentlelked az én biztatóm,
Hogy gyermeked vagyok;
Mint jó Atyámban bizbatpm,
Mem leszek elhagyott.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
Lelkészválasztás. A gyönki gyüleke

zet Krähling Dánielt egyhangúlag lelké
szévé választotta és április 30-án hiva- 
tálSba iktatta.

Helyetteslelkész Bikácson. Dr. Püsz- 
taor László h. lelkészt egy évi próba- 

. időre tábori* lelkésznek hívták be. He
lyettesítésére D. Kapi Béla püspök Zol- 
tai Gyulát küldte ki Szekszárdról he
lyettesnek. Az ő helyére Síkos Lajos 
küldetett ki.

Katonai telkészi szolgálatra nyert be
hívást a tiszai egyházkerületből Opfer- 
mann Ernő lelkész.

Csendesnapok Gyenesdiáson. Az 
övangélikus Testvérszolgálat a nyárra 
is tervbe vette leányok, asszonyok, fér
fiak részére egy-egy csendeshét rende
zését. Terv szerint leányok csendeshete 
június 10—17, asszonyoké június 19—26, 
férfiaké augusztus 21—28-án lesz. Rész
vételi díj 42.— P. Jelentkezési idő: 
leányok é9 asszonyok június 1-ig, fér
fiak augusztus 10-ig. Jelentkezni lehet 
Hvangélikus Lelkészi Hivatal Budapest,
I. , Verbőczy-út 28. Telefon: 160—468.

Ácsa a bombakárosultakért. Az acsai 
■egyház a bombakárosultak segélyezé
sére vallásos-ünnepélyt rendezett, mely
nek keretében a gyülekezet 40 tagú 
négyszólamú vegyeskara énekeket adott 
»lő Malik István vezénylésével. Majd a 
templom nagy modern orgonáján Ná- 
dasdy Ottó orgonaműveket játszott ne
vesebb szerzőktől. Előadást tartott Pal- 
kovics István lelkész, szavaltak Szeke
res Teréz, Mikula Anna és Denk János. 
Az offertórium 350 P volt.

A zalaegerszegi gyülekezet 1943. évi 
jelentése tartalmas és ügyes összeállítás
ban most jelent meg Nagy Miklós lel
kész szerkesztésében. Belőle tudjuk, 
hogy a nagyszórványú gyülekezet lélek- 
jzáma Zalaegerszegen 317, a zalaeger
szegi misszió területén 90, a barlahidai 
misszió területén 130, összesen 537. Úr
vacsorával élt 350 lélek. Keresztségben 
részesült 21 gyermek, * konfirmációban
II, egyházkelést végzett 5 anya, eskü
dött 9 pár, meghalt 4 hívünk.

A pünkösd előtti héten Budapest
összes protestáns templomában egész
hetes evangelizáció lesz, melyre felhív
juk lapunk olvasóinak figyelmét.

A bombatámadások során a buda
pesti templomokat nagyobb baj nem 
érfe. Az épülő zuglói templomhoz egé
szen közel robbant bomba, megsértet/e 
az állványokat és a már elkészült lel
készi lakás és iroda épületében abla
kokban, tetőcserépben, esőcsatornában 
©kozott kárt. Üveg és ajtókárok érték 
a mellette álló szeretetházat is, azon
ban a szeretetház ápoltjait nem érre 
sebesülés. Légnyomás által okozott ki
sebb kárt szenvedett a kőbányai és a 
pestszentlőrinci templom.

A gyenesdiási Evangélikus Belmisz- 
saiói Otthon keres június 1-i belépésre 
mlndeneslányt és főzőmindenest. Jelent- 
kézé» levélben Fenyves Ilona diakonissza- 
nővér címén Gyenesdiás, Zala megye.
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CSALÁDI H ÍR E K
Eljegyzés. Fliegenschnee Magdolna 

Sopron és Medvegy Antal budapest- 
kelenföldi ev, s. lelkész jegyesek. — 
Szabó Kováts Lottit eljegyezte Volena 
Koczor Imre oki. gépészmérnök, mű
egyetemi tanársegéd — Győrött. (Min
den külön értesítés helyett.)

Oltár. Erhart Jolán és Görög Aladár 
április 23-án házasságot kötöttek a zala- 
szentgróti evangélikus templomban. —- 
Bunda Annuska és Szűcs Ferenc f. hó 
20-án a battonyai evangélikus templom
ban tartják esküvőjüket.

Bölcső. Eöry Dénes cinkotai tanítót 
és feleségét Isten első fiúgyermek után 
leánygyermekkel áldotta meg, aki a 
szent keresztségben Éva Margit nevet 
kap. —- Dömötör Mihály műszaki tiszt
viselő és felesége, Lapicz Margit há

zasságát Isten első leánygyermekkel ál
dotta meg. Az újszülött a szent kereszt
ségben május hó 7-én Zsuzsanna Margit 
Boriska nevet kapott. — Szabó János 
rákospalotai ig. kántortanítót és felesé
gét, sz. Harkányi Irént második leány- 
gyermekkel áldotta meg Isten, aki a 
szentkeresztségben Enőke Zsuzsánna ne
vet kapta.

Koporsó. Varjú Zoltán ny. honvéd 
repülő-őrmester április 12-én 31 éves 
korában hosszú szenvedés úján a győri 
kórházban elhunyt. Szerettei a felpéci 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 
— Irgang Kálmán kereskedelmi taná
csos, a Schimmel és Társa részv. társ. 
ügyvezető igazgatója kínos szenvedés 
után életének 64-ik évében Budapesten 
folyó hó 9-én elhúnyt. Mádon temet
ték el. — Östör János útban a harctér felé 
Ungváron autószerencsétlenség áldozata 
lett. Neve ismert olvasóink előtt. Több 
kiadványunk címlapját tervezte. Gyer
mekkorában győri Szeretetházunkban 
nevelkedett s új imatermünk oltárképét 
ő festette. Szívből fájlaljuk távozását. — 
Ifj. Valentinyi József, a legelső domonyi 
népfőiskolás, április Í2-én Galíciában 
hősi halált halt. — Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
Hírek F in n o r sz á g b ó l.

91 millió márka a finn egyház hábo
rús kára. Mint a hivatalos jelentés köz
zétette, a téli háborúban, valamint a 
most folyó háborúban rombadölt, vagy 
megrongálódott templomok, itnaházak, 
temetők és paplakok kára 91 millió 
márkára becsülhető. Bizottság fogja 
megszabni, hogy mekkora lesz az az 
összeg, melyet az egyes kárt nem val
lott gyülekezetek kötelesek lesznek majd 
az egyházi pénztárba befizetni, mikor 
is sor kerül a károk kijavítására, vagy 
a rombadölt épületek újra felépítésére.

A húsvéti ünnepek alkalmából majd
nem kivétel nélkül minden egyes napi
lap vezércikkében érintette, .vagy egé
szen Jézus Krisztus megváltói munká
jának szentelte írását. így többek kö
zött az Uusi Suomi-ban Peavo Virkku- 
nen írt az Igazság Királyáról. Többek 
között ezt írja: 1944 húsvétján az a leg
boldogabb valóság, mely reménységgel 
tölt el bennünket, hogy van egy igazsá
gos király, ki legyőzte a halált és har
madnapon feltámadt. Korunk sötét éjje
lében egy reményteljes új reggel ígé
retét tartalmazza ez az igazság. Nem a 
hazugságé az utolsó szó, bár Jézus fel
támadásánál ezzel akarták az embereket 
megtéveszteni. A hatalom, az erő és a 
dicsőség most is az igazság Királyáé.

A helsinki gyülekezetek diakonia- 
munkájának vezetője Verneri Louhivuori 
beszámolt arról a nagyközönség előtt 
láthatatlan, de mégis igen eredményes 
és áldásos munkáról, melyet Helsinki 
városában 17 diakonissza végez külön
böző otthonokban. Louhivuori esperes 
megemlítette, hogy e 17 diakonissza kb. 
3000 családot látogat még folytatóla
gosan.' E diakonisszák az elmúlt évben 
kb. 2 és fél millió márka segélyt osz
tottak ki különböző esetekben arra rá
szorultaknak. Megemlítette még az es- 
de nagy azoknak a száma is, akik igaz

peres, Hogy munkájuk igen szétágazó. 
Kezdődik azzal, hogy elhasznált ruhákat 
gyűjtenek s azokat h szegényeknek', el
hagyatottaknak osztják szét, egyesek 
jhelyett lakbért, másoknak orvosságot 
fizetnek. Burgonyát' vásárolnak az egyik 
családnak, ugyanakkor pénzt adnak a 
másiknak, hogy valahol megebédelhes
sen. A segélyre rászorultak száma nagy, 
szívvel akarnak ezeken segíteni. Két dia
konissza az erkölcsi fertő veszélyébe ju
tott nők között végez mentő munkát. 
Ezek azonban újabban női munkatábo- 
rokban fejtik ki munkájukat. Ugyanis* 
az erkölcsileg veszélyes nőket' köZö9 tá
borokba különítik el megszabott ideig, 
ahol a fenti két diakonissza áldásosán 
végzi munkáját. A vijf'kről városba 
özönlő ifjúság is igen namar tévútra 
kerül, itt is szükség van a diakonia mun
kájára. A diakonia-munka központja egy 
otthon felépítését is tervbe vette, mely
ben 100 elhagyott öreg helsinkibeli kap
na ellátást és lakást. Az otthon részére 
2 és fél millió márkát gyűjtöttek már 
össze.

Helsinki ifjúsága munkában, figyel
men kívül hagyva a bombázásokat. Hel
sinki ifjúsága éppen a napokban ren
dezte meg szokásos „téli-napjait“, me
lyeken lelkészek vezetésével különböző 
kérdésekről elmélyítő előadásokat hall
gattak, Magában a városban minden 
reggel az ifjúság központi házában bib
liaórákat, esténként vallásos összejőve- • 
teleket tartanak. Meg kell említeni, hogy 
az úrvacsorához való járulás is igen 
szép számban történik. Helsinki soroza
tos bombázása tehát egyáltalán nem za
varta az ifjúság munkakedvét, sem pe
dig a komoly és elmélyítő előadásokon 
való részvételét. M. R.

k ü l ö n f é l e  k
Az elsötétítés május 22-től július 2-ig 

10 órakot-dcezdődik.
A leventék szünidei templombajárása.

A Levente Hírközpont jelenti: Vitéz 
Bcldy Alajos vezérezredes, az Ifjúság 
Honvédelmi Nevelésének Országos Ve
zetője elrendelte, hogy mivel az idei 
iskolai év korábban befejeződött, az is
kolai leventék az iskolán kívüliekhez 
hasonlóan a kiképzési év végéig testü
letileg vegyenek részt a vasár- és ün
nepnapi istentiszteleteken és a foglal
kozásokkal kapcsolatban tartott vallás
erkölcsi oktatásokon. (LHK)

Levente bizottságok. A leventeintéz
mény fejlődését és áldásos nemzetvé
delmi munkásságát gátló helyzet meg
szüntetésére a honvédelmi miniszter el
rendelte, hogy mindazokban a közsé
gekben, ahol eddig a leventebizottsá
gok teendőit a községi képviselőtestü- 

. let látta el,' a községi levente-bizottságot 
szakférfiak bevonásával ez év szeptem
ber 1-ig meg kell alakítani. (LHK)

MAGYAR GAZDA
Gazdahírek.

Igen nagy kárt okoz a kukorica ter
mésében a kukoricamoly. Ezért a múlt 
évről megmaradt kukoricaszárat, a ta
vaszi munkák alkalmával előkerült ku- 
koricatuskókat minden módon meg kell 
semmisíteni, mert ezek a legjobb búvó
helyei a molylepke petéinek. Ne hasz
náljuk fel tehát ezeket se ház- vagy 
kunyhófedésre, se kerítéscsinálásra, mert 
ezzel csak elősegútjük a szaporodását, 
hanem égessük e r  Amerikában roppant 
nagy területek termését teszi tönkre 

. évről-évre ez a féreg, tehát amíg nem 
késő, védekezzünk ellene. Ne sajnáljuk 
tehát azt a munkát, amit a tavalyi ku
koricaföldön maradt tusák összeszedése 
igényel, mert ha nem védekezünk ellene, 
nálunk is nagy károkat okozhat ez a 
külföldről behozott rovar.*

Május 1 -ével új rendelettel biztosít
ják a mezőgazdaságban szükséges mun
kaerőt. A rendelet szerint, ahol arra 
szükség van s akiknek foglalkozása a 
mezőgazdaság, azokat elő lehet jegyezni 
mezőgazdasági munkák igénybevételére,

ROZSNYÓI JÓZSEF
s z i t a á r a  készítő  
kerti bútor üzlete

Zalaegerszeg, Berzsenyi-utca 3.

Ezüstéremmel kitüntetve 1925-ben 

Érdeklődésre
csak v á la s z o s  lapra fe le le k !

‘ *  2 -4

s kötelezni lehet őket bizonyos mező- 
gazdasági munkanap teljesítésére, asze
rint, hogy mennyi szabadidővel rendel
keznek. Ide tartoznak a szabad munka
idővel rendelkező törpe- és kisbirtoko
sok, valamint ezek családtagjai is. A 
rendelet kimondja azt is, hogy aki meg
felelő számú munka- illetőlég fuvarna
pot nem teljesít, ..élelmiszerjegyekre, 
vámőrlésre, közellátási juttatásokra való' 
igényjogosultságát elveszti. A rendelet 
a mezőgazdasági munkásoknak meg
tiltja, hogy előzetes hozzájárulás nélkül 
más foglalkozási körben munkát vállal
hassanak. S aki pl. iparban, kereskede
lemben mezőgazdasági munkást foglal
koztat, s azt hivatalos figyelmeztetésre 
sem bocsátja el; 6 havi elzárástól 8 ezer 
pengőig terjedő pénzbüntetéssel sújt
ható. Ezzel a rendelkezéssel az eddig 
rejtve maradt munkaerőket kívánják a- 
mezőgazdaság szolgálatába állítani. A 
napokban megjelenő rendeletben min
den részletkérdés megismerhető.

. • *
A csövestengeri termés biztosításá

nak első lépései. Gazdasági szaklapjaink 
is sokat sfoglalkoznak e kérdéssel. Gaz
dáink már tudják, hogy vidékükön me
lyik fajú tengeri felel meg leginkább- 
az éghajlati-, talaj- és munkaviszonyok
nak. Ne akarjunk tehát erősen kötött 
talajú, hűvösebb időjárással bíró vidé
ken hosszabb érési időt igénylő, bár 
nagy termést ígérő lófogú fajtákkal kí
sérletezni. Ilyen helyekre a rövidebb te- 
ínyészéletű 8 soros, simaszemű fajták 
valók. Lényegében nem sok különbség' 
van a termésben, mert ezt a fajtát jó
val sűrűbben ültethetjük, tehát amennyi
vel kevesebb csöve van, annyival több
tövet nevelhetünk. A vetésnél azonban 
legyünk figyelemmel a mély szántásra», 
a bőséges és jó trágyára (istáló és káli 
só), azután a vetőmag kiválasztására és, 
a föld jó porhanyó előkészítésére, hogy 
minden szem kelése biztosítva legyen-" 
Különösen figyelemmel legyenek erre- 
azok, akik géppel vetnek. Addig tör- 
jük-zuzzuk a földet, amíg olyan po rha-. 
nyóvá nem lesz, hogy minden szemet a 
helyére tesz a-vetőgép. Pl. számláljuk^ 
csak meg később azokat a helyeket* 
ahonnan valami okból hiányzik a kuko
ricatő és tegyünk egy kis számítást* 
-hány fej termett volna a hiányzó tö
veken. Egy holdnál ez igen hamar 1—Z  
q különbséget jelent.

A vetőmagot is gonddal válogassuk 
össze. Igen jól s előrelátóan tett az » 
gazda, aki már télen kiválogatta a mult- 
évi termésből a legszebb fejeket. A csö
vek mindkét végén leszedünk pár sort* 
mert ezek a szemek nem tenyésztésre 
valók, csak a csövek derekán levő sze
mek. A vetésnél ne sajnáljuk a magot, 
hogy hiányos kelés ne legyen. A koráb
ban érő fajták 45—50 cm sor- és nö
vénytávolságban is jól megélnek. Sőt a 
legkisebb szárú, korai fajtáknál az 50 
cm. távolságban 2— 2 tövet is nevelhe
tünk erőben levő talajban.

Gazdáink legnagyobb része tudja eze
ket, de nem árt, ha a kevesebb gyakor
lattal bírók kedvéért felidézzük s meg
ismételjük a fentieket. O. K.

Evangélikus tanulékony gazdát kere
sek azonnali belépésre dunántúli gazda
ságba. Fizetés a t következő évben jöve
delem szerint. Cím válaszbélyeg ellené
ben a kiadóban. 2—2

Evangélikus lelkészcsalád keres gyer
mekszerető mindeneslányt, vagy asszonyt. 
Cím: Szomjas Károly, Nemespátró, u. p. 
Surd._____________[_____________ 2—2

Vasmegyei földbirtokos család keres
8— 10 éves gyermekei mellé megbízható, 
németül jól tudó leányt. Lelkészi aján
lás szükséges. Cím: Bárdossy Zoltán
Mesteri, u. p. Celldömölk. ,3—3____ k_____ __________________:__2__

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

é
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Felelős kiadó: Lukács István.
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E lő fize tés i á ra : 
n eg y ed év re  2 P  50 fil lé r , 
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(Harangszó nyomdája.)
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B eteljesed  és.
És menteiének mindnyájan Szent

lélekkel, és kezdének szólni más 
nyelveken, amint a Lélek adta nékik 
szólniok. Csel. könyve 2, 4.
Pünkösd a beteljesedés csodála

tos ünnepe. Beteljesedett az ígéret: 
eljött a Vigasztaló. Beteljesedtek a 
tanítványok a vigasztaló Szentlé
lekkel. A pünkösdi Lélek tüze el
söpörte a gyengeséget és rettegést. 
A tanítványokból pünkösdkor apos
tolok lettek.

Pünkösd ünnepén,» a pünkösdi 
tűz fényeben tisztázzunk egy sok
szor visszatérő kérdést! V\)!t-e 
Szentlélek pünkösd előtt is? Ha 
igen, hol volt? írásolvasó hívek 
bizonyára többször találkoztak 
már a Szentlélekkel a pünkösdöt 
megelőző időben is. Ott lebegett 
ez a Lélek a teremtés történeté
ben a vizek felett. Ez a Lélek volt 
az ószövetség bíráinak ereje, kirá
lyainak vezető csillaga. Ez a Lélek 
izzott a próféták csontjaiba re
kesztett tűzben. Ettől a Lélektől 
fogan taték Jézus és ez a Lélek 
szállott alá Jézus megkeresztelé- 
sekor galamb alakjában. A Lélek 
vitte Jézust a pusztába, hogy meg
kísértessék. Isten Szentlelke adott 
néki hatalmat, mellyel megtörte a 
halál erejét.

Az első pünkösd igazi jelentő
sége, hogy az addig csak szórvá
nyosan jelentkező Szentlélek kitöl
tetett a tanítványokra s utánuk 
mindazokra, akik a Krisztus tanít
ványai és apostolai fettek. Ez volt 
az első ígéret beteljesedése: „vesz
tek Szentlelket“.

A másik ígéret: „lesztek nékem 
tanúim“, így teljesedett be: „kez
dének szólni más nyelveken“. 
Akinek igazi pünkösdje volt, aki 
Szentlelket vett, nem tud és nem 
akar Jézusról hallgatni, szóval és 
élettel tesz bizonyságot Istenről. 
Még akkor is, ha ezért megosto- 
rozás, gályarabság, halál jár. Tud
juk, hogy Péter is előállván el
mondotta Jézusról híres pünkösdi 
prédikációját olyan nyelven, hogy 
azt mindenki megértette. A többi 
tanítványok sem tettek egyebet, 
mint ezt a prédikációt folytatták. 
(Csel. 4, 20.)

Mit kíván tőled pünkösd ün
nepe? Nem sokat és mégis min
dent. -Teljesedj be Szentlélekkel és 
hirdesd Isten hatalmas dolgait!

Dr. Győrffy Béla.

A héromarcu ember.
Irta: Bácsi Sándor.

A pogány vallásmese szerint az 
évszakok istenének: Janusnak ket
tős arca volt s az egyikkel előre 
s a másikkal hátrafelé nézett. A 
pünkösdi evangélium hátomarcú 
emberről szól- *

Vannak emberek, akik: „ m eg 
te lő  nek S z e n tlé le k k e l“ (Csel. 
2. 4), az arcuk ragyog, a szemük 
mosolyog, fejük felett kettőslángú 
fény lobog. Más nyelveken szól- 

Mindeukjt m.cvci uu.c> - mim 
denkive! megértetik maguk mert 
megértik a Szentlélek zendülését. 
Összeverődött ezerfajú és vallási! 
tömegben meglátják és megérzik 
a lélekosztó Isten egyakaratra, sze- 
retetre forrasztó parancsát. A sa
ját nyelvén, mivoltán keresztül 
akarják a Krisztusban megjelent 
Isten Szentlelke által testvérré 
meggyőzni a másikat.

Ma k e v é s  az ilyen lélekarcú 
ember! A vérgőz, a gyűlölet, a 
többség uralma jogán nem arra 
törekszik az életterét kiverekedni 
akaró, újarcú ember, hogy ő ért
sen meg másokat, hanem ököllel 
követeli, hogy mások hajtsanak 
fejet az ő értelme előtt. Bomba
tölcsérek ízekre tépett emberhúsá
val, templomcsodák, művészálmok

összetiprásával akarja a vérittasult 
ember „egyakaratra“ korbácsolni 
azt, aki vele szemben áll. Saját 

t nyelvének, fajának, álmainak ked
véért csak ellenséget, csak akadé- 
kot lát a másikban s nem látja a 
másikon Isten kezének nyomát s 
nem hallja a másik sóhajában a 
lélek zendülését. Jövel Szentlélek 
Úristen: teremts ma is lélekarcú 
embereket!

' jyi;tkösdi m cégben ott áll egy
másik emberarc is. Ezeket ezzel a 
szóval fényképezi le az ige: „álmél- 
ködnak ..., zavarban valának, ezt 
mondván: vájjon mi akar ez len
ni?“ (Csel. 2. 12.) Határozatlan, 
megzavarodott, tétova lelkek, akik 
nem találják a helyüket. Nehezen 
döntenek, nem állnak se ide, se 
oda, mindennek a jólsikerült vé
gére bólogatnák csak az áment 

S o k  az ilyen zavartarcú ember. 
Idegesen kérdezik: mi lesz, hová 
érdemes állni és ha valahol dönte- 

'niök kellene, az örökös „vájjon?“ 
zavarában kiölik magukból a dön
tést. Vájjon érdemes-e még vallá- 
sosdüzeket gyújtani, vájjon meg
éri-e Isten ígéretében b ízn i? ... 
Ezer metsző seb, amitől a zavart

arcú ember kiismerhetetlen kép
mása virít.

Jövel Szentlélek Úristen: tisztítsd 
meg ezt a szörnyű lelki kuszált-
ságot!

Minden pünkösdök örök gúnyo
lód is leleplezi az ige: „Mások pe
dig csúfolódva mondának: Édes 
bortól részegedtek meg!“ (Csel. 2. 
13.) Ez a harmadik arc mindenre 
kiölti a nyelvét és mindenre köp, 
ami szent, ami az embert többé 
akarja nevelni a koncért és ösztö
nért marakodó állatnál. R észegjé
nek, beszámíthatatlan megszállott
nak bélyegzi azok akik ■ tan
kok és fepeszbórr k erejénél na
gyobb erőnek tartják az imádsá
got és a mások elgázolása helyett 
bűnbánó önkorbácsolásra hívják 
az embert.

T e le  v an  a világ a gúnyolódó 
arcú emberrel. Az események pilla
natmámorában megszédültek nem 
gondolnak arra, hogy Isten be
széde megmarad s az Isten nem 
csúfoltatok meg.

Jövel Szentlélek Úristen: verj rá 
a pimasz, neveletlen arcú emberre, 
hadd ismerje gúnyolódásában a sa
ját gyalázatát.

Szentlélek Úristen! Hozd fel rám 
lelkem pünkösdi hajnalát, hogy 
odaállhassak a Te szerelmedből 
azok sorába, akik megtelének 
Szentiélekkel!

Könyörgés Isten Szentleikéhez.
Könyörögjünk az Istennek Szentleikének, 
Bocsássa ki magas mennyből az ő világát, 
Vegye el mi szivünknek mindén homályát, 
Hogy érthessük Istennek mindenben akaratját.

Te tanítád régente a prófétákat,
Igazgattad ő nyelveket és írásokat,
Te főtted bölccsé az szent apostolokat,
Hogy megtérítsék tehozzád mind e széles világot.

Óh, Szentlélek, árváknak kegyelmes atyja, 
Szegény gyarló bűnösöknek báiorítója,
Hitükben e le s te tek  erős gyámola,
És az ö gyenge hitüknek csak te vagy táplálója.

Vedd el az mi szívünknek hitetlenségét, 
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, 
Rontsd el az gyülölségnek kegyetlenségét, 
Engedd te szent hitednek mindenütt egyességét.

Te vagy az mi lelkűnknek édes vendége,
Az mi szomorú szívünknek igaz öröme.
Lelki háborúinknak csendesítője,
Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.

Válassz minket magadnak élő templomul, 
Vegyid mi könyörgésünket szent áldozatul, 
Vedd ki mind ez világot*az kárhozatbul, 
Engedj igaz hitből kimúlást az világbul.

Dícsértessél felséges atya Úristen,
Legyen áldott azt te neved fiú Úristen 
Ezekkel egyetemben Szentlélek Isten, 
Maradjon az te áldásod az te híjpös népeden.

H u s z á r  Gál  (1574).
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98. H A R A N G  S Z Ó

„Ma Tnittden magyar össze
fogására van szükség“
— mondotta sárospataki program
beszédében vitéz Rátz Jenő helyet
tes miniszterelnök. —  Az a ma
gyar, aki ezekben a súlyos napok
ban, amikor élet-halálról van szó, 
nem találja meg a másik magyar 
kezét, árulója a magyarságnak. 
Csak összefogott erővel és igen 
kemény munkával tudunk helyt- 
állani a nagy erőpróbában.“

Véres valóság és könyörtelen 
igazság, amit Magyarország he
lyettes miniszterelnöke mond, mert 
hiszen a határoktól nem messze 
itt áll a bolsevista ellenség, amely 
nem egyik, vagy másik társadalmi 
osztályt? nem egyik vagy másik 
politikai erőcsoportot, hanem az 
egész magyarságot akarja meg
semmisíteni.

A veszedelemmel szemben össze 
kell fogni, egységet kell terem
teni. És ezt az egységet meg le
het teremteni.

Hirdethetnénk-e ezt nagyobb re
ménységgel máskor, mint éppen 
pünkösdkor, annak a Léleknek ki
töltésekor, aki igazi lelki egységet 
tud teremteni. Isten Szentlelke előtt 
kell a szívek kapuit kinyitni, Szent
lélekért kell ma minden magyar
nak imádkozni: Jövel Szentlélek 
Úristen . . . !

R k s z té  ü g y e le íe s
voltam az éjszaka. Nem valami elő
kelő beosztásban, nem ezrek éle
tére vigyáztam, hogy a rádión le
adott jelentésre megszólaltassam 
a szirénákat. Csupán az volt a fel- 

'adatom, hogy kicsi utcánk néhány 
házában felriasszam azokat, akiket 
ném ébreszt fel az esetleg megszó
laló sziréna riasztó hangja. Az óra 
már éjfélnél jóval többet mutatott 
s az éjszaka csendjét mind ritkáb
ban zavarta a rádió bemondója, je
lezve, hogy hazánk melyik területe 
felett haladnak el a halált osztó, 
vagy legalább is idegizgalmat okozó 
gépék. Majd felhangzott a műsor
kezdő jel, de alig hallhattam egy

keveset az este elmaradt hírekből, 
már ismét jelezték, hogy ellensé
ges repülőgépek vannak hazánk 
felett. Elgondolkoztam. Amikor 
még nem találta fel az ember a 
repülőgépet, a légi aknát és a 
rádiót, már akkor is hasonló volt 

Mz ember ellen intézett támadás és 
a támadá# ellen való védekezés 
is. Az ős ellenség rendszerint ak
kor támad, amikor az emberek 
alszanak. A lelki álomba merült 
ember esik a legkönnyebben bűn
be. Isten azonban minden időben 
gondoskodott riasztó ügyeletesek
ről, akik fel rázzák álomba merült 
társaikat, hogy védekezhessenek a 
támadás ellen. Az egyház hivata
los riasztószolgálatát, a lelkek éb
resztését a lelkipásztoroknak kel! 
elvégezni az Igével. De minden ke
resztyén emberre bíz az Isten ki- 
sebb-nagyobb csoportokat, talán a 
baráti, vagy a családi körét. A 
reánkbízottak esetleges elalvásáért, 
kárhozatra jutásáért lelkipásztorok 
és gyülekezeti tagok, barátok és 
rokonok egyformán felelősek va
gyunk. Micsoda felelősség, mek
kora teher!? Magunkban el sem 
tudnánk hordozni. Szinte meg
döbbentett ez a felfedezés és két
ségbe ejtett volna, ha nem juttatja 
Isten eszembe pünkösd közeledé
sét, mely Szentleiket kínál mind
azoknak, akik hittel könyörögnek: 
„Jövel Szentlélek Úristen. 
Kedves Ügyeletestársam, könyö
rögjünk azért, hogy riasztószolgá
latunkat betölthessük, könyörög
jünk a magunk és a reánkbízot
tak lelki ébredéséért, hitéért, kö
nyörögjünk Szentlélekért!

Jávor Pál.

Pünkösd előtti hétett
Budapesten nagy. evangéliumunegM.
mozdulás történt'. A napilapok
nagy evangélizációs had járatként 
emlékeztek meg róla. A főváros 
32 protestáns templomában hang
zott estéről-estére a tékozló fiú 
hatalmas példázata, hogy vele Isten 
Szentlelke a szíveket megzörgesse 
és az embereket Istenhez térítse. 
Sokat jelent ez a lelki megmozdu

lás. éppen ma, ezekben a nehéz na
pokban, mikor félelem és aggoda
lom, bizonytalanság és kétség közt 
hányódik az ember lelke. Most kell 
meglátni, Istentől eltávolodva mi
lyen mélyre süllyedhet az ember, 
Istenhez vissza kell térni, Isten kész 
megbocsátani s minden értelmet

felül hal adó szeretetével új életet 
adni. Szentleikét is azért adja, 
hogy életünket újjáteremtse általa. 
Bár minél többen mozdulnának 
Isten felé a hívó szóra s tárnák 
fel a szívkapukat az előtt, Aki se
besen zúgó szélnek zendülésére1 
jön, hogy új életet adjon!
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Ez is a  Szentlélek  m u n k ája!
Naponként megfordulok közöttük. 

Elnézem, tekintetemmel megsimogatom 
őket. Ezek a mi kis hadiárváink. Itt, 
győri árvaházunkban nevelkednek. Tu
dom, lélekutakon közétről-távolról má
sok is megkeresik őket. özvegy édes
anyák gondolatai ideszállnak, mellettük 
őrködnek.' Mikor reggel ébrednek, vagy 
lefekvéskor imádkoznak, sok-sok szere
tet öleli körül őket.

Látogatóban.
Ellátogat hozzájuk sok ismeretlen 

hittestvér, aki az elesett apa áldozatáért 
az árván maradt gyermekek nevelésében 
vállalt áldozatot. Valahányszor adomány 
érkezik részükre, pedig naponként érke
zik, mindig ilyen látogatás történik. 
Mikor egy-egy befutó csekkszelvényt 
nézek, erre gondolok: látogatóba jött 
árváinkhoz egy-egy hittestvér szeretete.

Hogyan ébredt ez a szeretet?
Isten pünkösdi Lelke ébresztette. Mi

kor kint a fronton kiesett a fegyver a 
hős édesapa kezéből és itthon árván ma
radtak drága kis magyar gyermekek, 
Jézus vigasztaló szava hangzott: Nem 
hagylak titeket árvákpl, elküldöm a Vi
gasztalót. És Isten Szentlelke zúgni kez
dett a magyar szívek mezőségén és ár
vák sorsáért felelősségre, szeretetre éb
redtek a lelkek. Pesten külön hadiárva- 
ház nyílt a hadiárvák számára, Győrött- 
kitárultak előttük diakonissza anyahá
zunk árvaházának a kapui, megmozdult 
a Harangszó nagy olvasótábora, meg- 

'nyiitak a szívek s elindult gondviselő 
útjára a segítő krisztusi szeretet. Hogy 
ezt naponként érezheti, hogy melegében 
•sütkérezhet árva kis lelkűk, ez is a Lélek 
munkája. Pünkösdkor megköszönjük ezt 
Istennek.

A mi hadiárváink.
A múlt évben hatan voltak. Öt egész 

éven át, egy csak időlegesen. Mindegyik

fiú. Egy pillanatra bemutatom őket, 
hogy megismerjék olvasóink. Egyik «ár- 
középiskolás, ő a legnagyobb, Kovács 
Sándor kisbaboti születésű, földmlves 
szülők gyermeke. A harhiadik polgárit 
most végezte. Tanítója hívta fel rá Fodor 
Kálmán győri karnagyunk figyelmét. Az 
ő gondoskodása folytán egy győri baráti 
társaság anyagi támogatásával Sanyi 
nekivágott a polgárinak és egy év alatt 
két osztály vizsgáját tette le sikerrel. 
Mikor hadiárvámozgalmunk megmdult, 
mindjárt előjegyeztük, árvaházunkba fel
vettük és a múlt évben már a mi fiánk 
volt ez a jólelkű, derék gyermek. A har
madik polgárit jeles eredménnyel «őst 
végezte. Ha Isten úgy akarja, tanító sze
retne lenni, hogy egyházunkat szolgálja.

Itt van a teljesen árva Varga Gábor, 
aki karácsony előtt került árvaházunk]),i. 
Kilencéves elemista. Apja a fronto» halt 
meg, édesanyját vasúti szerencsétlenség

ében1 vesztette el. Négyen maradtak ár
ván. Már majdnem elkallódott a kis Gá
bor, mikor-lelkipásztoruk figyelő szgme 
észrevette s közvetlen karácsony előtt 
árvaházunkba Isten szeretete bementette. 
Egyik zalaegerszegi hittestvérünk mast 
írt, hogy külön akar gondoskodni róla 
s azt. kérdezte, hogy mire van neki leg
inkább szüksége? Óh, ha látta volna, 
hogy megcsillant a kis árva szeme, mi
kor ezt megmondtam neki és hogy érezte 
ez a jóságos arcú kis gyermek, meny
nyire igaz Jézus szava: Nem hagylak 
titeket .árvákul!. . .  •

A harmadik Horváth Lajos ötödik 
osztályos beledi fiú. Néha előcsillan sze
mében egy könnycsepp, talán az édes
apját siratja. Most néhány nyári hónapra 
hazavitte az édesanyja. Szeptemberben 
újra a mi fiúnk lesz a kis Lajcsi.

Egyed Gyula sokgyermekes családból 
való bácsai fiú. Második osztályba járt 
a múlt évben. Édesanyjának elég a többi

H a z a f e l é .
Irta: Sághy Jenő.

A megbeszélés befejeződött. A fiatal
emberek összekulcsolták kezüket, lehaj
tották fejüket és egyenkint hangosan 
imádkoztak keresetlen, gyakran törede
zett szavakkal. István, bármennyire szí
vesen imádkozott együtt magában az 
ifjakkal, arra gondolt: ő pedig nem fog 
itt hangosan imádkozni. Sohasem csi
nálta még így s hátha csúfosan bele
sülne . . .  Ám közbejött valami, helye
sebben valaki, aki megváltoztatta István
nak ezt az elhatározását és az életének 
is egészen új irányt szabott. Közbejött 
Istennek a Lelke, aki már eddig is 
gyúrta, formálta a legény szivét. Patai 
imádkozott éppen. Imádságába belefog
lalta az Istvánért való könyörgést is. 
Krisztusban való hitet kért István szá
ntára, hogy ebben a hitben üdvössége 
és békessége legyen. István szíve nagyot 
dobbant, amikor észrevette, hogy ba
rátja érette kezd imádkozni. Forró vér
hullám festette pirosra az arcát. Szé- 
gyelte magát, amiért lelkiállapotát így 
kiteregeti Patai az egybegyűltek előtt. 
Ám ez a szégyenkezés csak pár pillana
tig tartott. Legyűrte valami sokkal ha
talmasabb érzés, ami sajátságos keveré
ke volt az Isten iránt való mélységes 
hálának, a diadalmas örömnek, a tökéle
tes feszábadulásnak és a mozdítRatat- 
lari békességnek. Felugrani és ujjongani 
szeretett volna: Nincsen már semmi ba
jom. Isten megkegyelmezett nékem 
Krisztusért. Megbocsájott, bűneimből 
kimentett, üdvösséget adott. Ó, meny
nyire vak voltam, hogy ezt eddig nem 
láttam, mennyire' keményszívű, hogy 
nem hittem el! Áldott legyen az én 
szabadító, üdvözítő Jézusom! Nem félek 
már senkitől és semmitől. Nem nyugta
lanít a halál sem, mert nincs hatalma 
rajtam. Krisztus tőle is megmentett.

Mihelyt Patai befejezte könyörgését, 
István kezdett el imádkozni. Szíve csor
dultig volt, nemcsoda tehát, ha a külön
ben szűkszavú legény most percekig 
imádkozott. Őszinte, lenyűgöző erejű 
hálaadás és dicsőítés volt egész imád
sága.

Amikor az összejövetel véget ért, a 
lelkész még beszélgetett rövid ideig az 
ifjakkal, azután figyelmeztetve őket a 
legközelebbi bibliakör idejére, visszatért 
irodájába. A fiatalemberek egyrésze 
szintén búcsúzkodott és távozott, /másik 
része meg csoportokba verődve beszél
getett. István odalépett az egyik cso
porthoz; a fiatalemberek helyet szorítot
tak neki. Abban a csoportban volt Patai 
is, aki Istvánt meglátva így szólt:

— Gyere csak ide! Éppen most mon
dom a fiúknak, milyen csodálatosak Isten 
útjai. Évek óta magadban hordoztad a 
nyugtalanságot, sehol sem tudtad le
rakni a terhét s most éppen Budapesten, 
a mi körünkben szabadultál meg tőle. 
Nem -tévedek ugye, ha azt mondom, hogy 
sikerült megszabadulnod békétlenséged
től? — nézett kérdően Istvánra.

— Nem tévedsz — válaszolta az. Di
csőség legyen érte az Istennek, hogy 
nem tévedsz. Úgy érzem magam, mint 
a rab, aki előtt hosszú-hosszú súlyos rab
ság után megnyílik börtöne ajtaja s le
vegőtlen, sötét, hideg Zárkájából kilép 
az arcát enyhén simogató tavaszi szélbe, 
a tavaszi nap sugárzásába. Igen-igen 
köszönöm neked testvér, hogy elhívtál 
ide. >-

— Ha tudnád, mennyire örülünk sza
badulásodnak s mennyire örülök én is! 
Sokat imádkoztam érted és most ismét 
megerősödtem abban a hitemben, hogy 
nagy hatalom, drága kincs az imádság.

— Én most már elmegyek haza a 
szállásomra, — mondotta István és el
búcsúzott a fiatalemberektől. Utoljára 
Patainak nyújtotta oda kezét és erősen

megszorította a legény jobbját.
— Isten veled testvér! Mégegyszer 

nagyon köszönöm hívásodat és érettem 
való imádságaidat is.

— Isten veled! Mikor találkozunk 
legközelebb? Mához egy hétre itt a bib
liakörben? ^

— Csak lélekben tudok itt lenni, de 
testben nem.

— Talán olyan munkát vállaltál, ami 
megakadályoz az eljövetelben?

— Nem. Az ok egészen más. Én hol
nap hazamegyek Berekbe, a falunkba 
és otthon is maradok. Most már 
tudom, hol a helyem és azt is lá
tom: nem volt hiábavaló a pesti utam. 
Itt Pesten jutottam el békességre, csak 
nem olyan uton-módon, mint régen re
méltem . . .

— Szóval előreláthatólag hosszú idő
re válunk el. Majd imádkozunk egy
másért és néha-néha levelet is váltunk.

— Ügy lesz.
Lidi néninek teher esett le szívéről, 

amikor meghallotta, hogy öccse haza
megy. Meg is mondta a legénynek:

— Tudod öcsém, szerettem volna, 
ha itt Pesten telepedsz meg. Jólesik az 
embernek a rokonát közelében tudni s 
időnkint vele beszélgetni. Mégis úgy 
látom, jobb lesz neked, ha hazamégy. 
Neked ott a faluban van a gyökered és 
megsínyletted volna az átültetést. A te 
érdekedben örülök annak, hogy a haza
menésre adtad fejedet. De mondjad 
csak: -mi késztetett erre az elhatáro
zásra?

— Megláttam, Isten azt akarja, hogy 
hazamenjek és én engedelmeskedni aka
rok néki, mint ahogyan engedelmesked
tem volna akkor is, ha itt állít munkába.

Másnap reggel István bement még a 
városba és papírba burkolt kicsi cso
maggal tért vissza. Búcsűzáskor átadta 
a csomagot Lidi néninek.

— Fogadják el ezt tőlem néném!

Pénzbeli értéke nem sok, mégis többet 
éf, mint ez a behemót nagy épület, vagy/ 
az egész Budapest. A világ mindé« kin
cse semmiség hozzáképest.

— Köszönjük szépen. Mi van benne? 
Nézd meg gyorsan Lacit —- adta oda a 
néni kisebbik fiának a zsinórral átkö
tött csojnagot.

A fiú csodát keresve, lázas sietséggel 
bontotta ki a titokzatos ajándékot A 
fehér papír lehullott s egy vaskos könyv 
feketedett a fiú kezében.

— ó, hiszen ez Biblia! — röppent 
el ajkáról a csalódott hangú megálla
pítás.

— Azám, Biblia — mondta Lidi néni 
és kezébe vette a könyvet. — Olyan, 
mint édesapámé, csak az nagyobb vo!t 
és öregbetűs. Talán még most is meg
van nálatok az a Biblia, Pista.

— Megvan, de öregapám halála óta 
jóformán senki sem használta. Ha Isten 
is úgy akarja, ezentúl másképpen lesz.

— Olvasni akarod?
— Nékem van saját Bibliám, de azt 

szeretném, ha a régi családi Bibliát apám 
olvasná és a bátyám, ha megjön a harc
térről. Maguknak is azért ajándékoztam 
néném ezt a Bibliát, hegy olvassák —- 
nem csak nagyünnepeken, vagy vasár
napokon, hanem minden nap, együtt az 
egész család.

— Hát majd, ahogy az időnk enge
di — válaszolta Lidi néni meggyőződés 
nélkül. Nem akarta öccse kedvét elron
tani s azért adott ilyen diplomatikus 
választ. István belelátott nénje leikébe, 
de nem tette szóvá, amit ottan látott. 
Az ige itt van a családban — gondolta 
— s én majd imádkozom, hogy minden
napi táplálékká, az élet kenyerévé le
gyen számukra. Isten előtt semmi sem 
lehetetlen;. Ahogy engemet bizonyossá 
tett Krisztusban való üdvösségem felől, 
éppen úgy megteheti ezt a nénémék- 
kel is.
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apróságra keresni és gondot viselni. Nem 
igen telik a szegénységből. Olyan hálás, 
valahányszor találkozom vele, hogy árva
házunkban jó gondviselés, biztos kenyér 
és meleg ruha van kis fia számára.

A legkisebb a kis Tompos Laci, Sop- 
ronnémetiből való, mindössze négy éves. 
Legkorábban ő került ide. Mikor édes
anyja munkába járt, akkor vettük fel a 
gondját; kicsiny ölbeli testvérkéjét meg 
az ottani b u ^ó  nőegyleti tagok gondoz
ták, hogy ^z anya a télrevalót megkeres
hesse. Csak pár hónapra jött és mégis 
itt maradt. Jól érzi magát, mintha ott
hon lenne. Édesanyja fel-felkeresi s meg
nyugodva megy haza. Jó helyen van a 
kis Laci fia.

Köszönjük a szeretetet!
' Nem lehet ezt sem elhallgatni. Most, 

hogy hadiárváink közül egyesek haza
mentek édesanyjukhoz, havonkénti adó-. 
Hiányokban utánuk küldjük a gondos
kodó szeretetet. Megható szavakkal mon
danak ezért köszönetét az adakozóknak. 
Íme néhány sor:

„Hálásan- köszönöm és meleg szere
tettel gondolok kedves Nagytiszteletű 
Úrra és á többi ióltevőimnek az irántam 
tanúsított jóságára. Nem is lehet papírra 
vetni azt, amit e pillanatban érzek, úgy 

* meghatott ez a nagy-nagy szeretet. Isten 
áldását kérve jóltevőimre, hittestvéri sze

re te tte / vagyok
ifj.  K ovács S á n d o r  né Kisbabot.

Erős vár a mi Istenünk."

Egy másik édesanya ezt írja:
„Idáig is bíztam a mindenható jó 

Istenben, de mikor ilyen jó pártfogókat 
ad mellém, ebben a nehéz helyzetben, 
hogy legyen erőm a kis árváimat fel
nevelni, különösen is bízom. A jó Isten 
áldását kérjük mindazokra, akik adomá
nyaikkal az árvákon segítenek.

Köszönjük minden hittestvérünk jó
ságát.

Hittestvéri szeretettel vagyunk mind
nyájan,

öz v. H o rvá th  La jós né 
Beled.

Meleg szívvel továbbítjuk a köszönő 
sorokat. Mi is köszönjük a szeretetet 
minden-adaközónak. Köszönjük Istennek, 
hogy Szentlelke adakozásra nyitotta a 
szíveket, hogy jószívű adakozók <&al 
gondoskodik a nevelés anyagi feltételei
ig!, diakonisszák szolgálata által magá
ié! az evangélikus szellemben való neve- 
fésről.

Kérő szavunk is van.
Isten Lelke a múlt évben lehetővé 

tette hadiárváink gondozását és neveié-

y

sét. A befolyt adományok lehetővé te
szik ezt továbbra is. Feljogosít ez arra, 
hogy kérő szóval forduljunk evangélikus 
népünkhöz. Ahol hadiárvák vannak, je
lentsék be és jegyeztessék elő a jövő 
őszre. Még van árvaházunkban hely. 
Nevelésükre is van és hisszük, lesz is 
fedezet. Egy tanítónőképzős hadiárva 
leányt, aki a tanítónöképzőbe fog járni, 
már előjegyeztünk. Ne felejtsük Krisztus 
szavát: Amennyiben megcselekedtétek
eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, 
én velem cselekedtétek meg.“ Máté 25 

■ vers 40.
Lukács István.

BombaKűrosullfalnlcat 
is segíti
s magának is áldást szerez, aki 
megveszi az ,,Isten a mi oltalmunk“ 
című imádságos könyvecskét, amely 
légiveszély idejére való. Ára a 
bombakárosultak javára 50- fillér 
és 6 fillér portó.

Tömeges rendelést vár a Harang- 
szó könyvkereskedése.

Hősök temetője Helsinkiben.
Mint hazánk, Finnország is múlt vasárnap ünnepelte a hősök napját. 

A finn hősök napjának főünnepe Karjaiéban folyt le.

A szeretet pengői.
A szeretet nagy áldozatokat tud hoz

ni. Csodálatos ezt látni és érezni. Hogy 
mennyire így van, a' hadiárvák részére 
érkezett adomány mutatja. Mindennap 
gondol rájuk valaki. Mindennap jön szá
mukra valami. 15 helyről rendszeresen 
havi megajánlásként 10—20—30—60 pen
gő, ezenkívül kisebb-nagyobb adomá
nyok tekintélyes összege fut be. Abban, 
ahogy olvasóink adományaikat küldik, 
meglátszik, hogy minden pengő szeré
téiből jön, hogy törleszt a magyar evan
gélikus lélek, hogy felkarolja azoknak a 
kis árváknak a sorsát, akik legtöbbet 
adták, mikor apjukat odaadták. A ter
mészetbeni adományok mellett pénzben 
befolyt eddig 10,776.18 P. A gyermekek 
nevelésére, ruházására az összes kiadás 
eddig: 3,-757.58 P. Készpénzben rendel
kezésre áll tehát 7,018.60 P. Köszönet 
minden adományért.

Délben már vonaton ült a legény. 
Vidám szívvel' mondott búcsút Buda
pestnek, amikor a vonat kigördült a 
pályaudvar üvegteteje alól.

* A fülkében, közvetlen szomszédságá
ban néhány falusi ember ült. Beszédlük
ből, a községnevek emlegetése alapján 
megállapította István, hogy somogyiak. 
A háborúról beszélgettek s egy ötven 
év körül járó sovány ember igen erő- 
sítgette, hogy ő bizony cseppet sem 
bánná, ha be kellene vonulnia és kivin
nék a frontra. y

— Legalább széjjelnéznék egy kicsit 
Oroszországban — mondotta. — Nem 
hal ám meg ottan mindenki!

— Persze nem, de sok kár esik azért 
ott az emberéletben — szólott a másik. 
— Ismeri-e a 'Lukács Pétert?

— Ismerem hát. Hiszen a Pali had
nagya. Irta Pali a frontról.

— Lukács Péter csak volt hadnagya 
a maga Pali fiának. Most már nem az. 
Nem Jesz abból többet katona soha. 
Aknára ment; két lába széjjel poncsoló- 
dott s az egész teste összeégett. Most 
Pesten fekszik kórházban.

— Kár érte. Milypn derék, szép 
fiatalember volt! Ejnye, ejnye! Még az 
a szerencséje, hogy úriember s így fog
lalkozását, a tanítóságot folytatni tudja 
majd.

— Igen. Tanító a Lukács Péter Fe- 
nyeren. — Parasztgyerek ugyan, dehát 
nem lehet mindenki úr gyereke. Önéki 
azért megvan az a tudalma, ami a tanító
nak kell, ha parasztgyerek is.

— Hát persze.
István észrevette a hanghordozásból, 

hogy útitársai bizony erősen sajnálják 
Lukács Pétert, nemcsak azért, mert az 

•orosz akna súlyosan megsebesítette, -ha
nem azért is, mert parasztgyerek. Oda
szólt a beszélgetőkhöz:

— Nincsen abban semmi szégyen, ha 
valaki paraszt. Én is az vagyok, d« nem

búsulok miatta. Inkább örülök neki. Az 
ország mireánk épült, a magyarság még 
meglévő- értékeinek mi vagyunk a hor
dozói.

— Igen-igen. Ezt körülbelül tudjuk 
mi is, de a ^egtöbb eitiber nem így gon
dolkozik. Lenéznek bennünket, anffiért a 
földet túrjuk és trágyát hordunk.

— Az az ő dolguk. Az meg a miénk, 
hogy ne szégyeljük magunkat, amiért 
parasztok vagyunk és ne vessünk meg 
másokat, akiknek kevesebb földjük, ki
sebb házuk van, mint nekünk, vagy éppen 
semmijük sincs a két kezükön kívül. 
Nincs is miért megvetnünk másokat, 
vagy félnünk másoktól. Emberek va
gyunk mindannyian, bűnös emberek. 
Reászorulunk mindannyian Isten kegyel
mére: urak, parasztok, iparosok, keres
kedők, napszámosok. . .  egyaránt. Vi
szont, ha hiszünk, Isten kegyelméből 
egyforma nagy rangot is nyerhetünk: 
Isten gyermekeivé lehetünk.

— Szokatlanul beszél, de azt hiszem, 
igazságot mond — szólt a sovány pa
raszt.

— Annak kell lenni, mert nem én 
találtam ki, hanem Isten igéje mondja 
ezeket. Isten igéje moíidja még azt is, 
hogy nem az a fontos, ki milyen állást 
tölt be, kinek mi a foglalkozása; csak 
egy a lényeges: milyen hűséggel végez
zük munkánkat azon a helyen, ahova 
bennünket Isten állított.

'Nein nagyon messze- Pesttől, egy fa
lusi állomáson leszálltak a somogyi em
berek. Esküvőre mentek. A pad meg
ürült István körül. Egészen odahúzó
dott az ablakhoz és kinézett rajta. Gyor
san maradoztak el a lombtalan erdőkkel 
borított hegyek s a téli álom mozdulat- 

* lanságába dermedt szántóföldek. Itt-ott 
kései ökörnyál csillogott a földeken.

Hazamegyek — gondolta a legény. 
Hazamegyek a falumba, édesapámhoz, 
páromhoz. Lelki szemei előtt megjelent

faluja képe. A főutca, amelynek végén 
állt a házuk. A tágas határ, ahol most 
szabadon nyargal a szél, s csak elvétve 
ütközik bele csupaszágú fáknak a so
rába, vagy egy-egy® elkésett szántóvető 
emberbe. Jó lesz otthon ismerős, kedves 
arcok között. Milyen jó lesz majd meg
fogni Julis kezét, beletekinteni tiszta, 
kék szemébe és látni orcáján az öröm 
áruló, piros rózsáit, amikor megmondja 
néki, hogy nem megy vissza többé Bu
dapestre, hanem otthon . marad az édes
apjával és — Julissal. . .  Milyen jó az 
Isten! Éppen Jülist rendelte párjául. Ju
lis is megtalálta már a békességet, ő is. 
Kettejüknek egymás mellett könnyebb 
lesz megállni a hitben, mintha egymás
tól távol küszködnének az Ördöggel, aki 
a hitrejutottakat támadja leginkább. 
Egyesült erővel imádkoznak és küzde
nek majd hozzátartozóik békességéért s 
egyáltalán, hogy a gyülekezet minél tc*b 
tagjának, a falu minél több lakójának 
szivében fellobbanjon az Üdvözítőbe ve
tett őszinte, odaadó hitnek a lángja.

Most már van célja, értelme az éle
tének. A végső cél az üdvösség, a meny- 
nyei otthon, melyet az Ür Jézus elké
szített számára. Egyenesen arrafelé tart 
s ha véget ér földi élete, akkor — haza
megy. Addig úton lesz — hazafelé és 
végzi hűséggel azt a munkát, amit meny- 
nyei Atyja akaratából még vándorlása 
idején el kell Végeznie. Szánt, vet, arat, 
hogy családja számára megkeresse a ke
nyeret. Imádkozik, dolgozik övéinek, 
ismerőseinek, népének testi-lelki javáért, 
elsősorban: üdvösségéért. íme, mennyi és 
milyen dicsőséges tennivaló ez egész 
földi életére! S azután?... Azután tel
jessé válik a dicsőség, teljessé az öröm.

A vonat csattogva, zakatolva szágul- 
dott a végtelenbe vesző, csillogó síne
ken __

Hazafelé.
Vége.

Háromszázezer pengő
egyházi célokra!

•
Békéscsabáról jelentik, hogy az 

egyházközség egy jótékonyságá
ról ismert tagja, a híres „Csaba
gyöngye“ csemege szöllőfajta fel
fedezője, Stark Ferenc kereskedő 
elhunyt. Vagyona nagyobb részét 
evangélikus egyházi célokra jut
tatta. így a város központjában 
fekvő, két utcára nyíló telkét a 
rajta levő házzal s az abban levő 
összeg ingósággal a békéscsabai 
Diakonissza Anyaháznak hagyo
mányozta. Birtokából 5—5 kishold 
földet a békéscsabai Árvaházra, 
Aggok házára, a Nőegyleti Szere- 
tetházra és magára a gyülekezetre, 
1 kishold földet a gimnáziumra s 
újabtr^S kishold földet a szarvasi 
evangélikus egyházra hagyta vég
rendeletében. Az így evangélikus 
egyházi célokra juttatott ingatla
nok és ingóságok értéke mintegy 
250—300 ezer pengő.

íme az egyházszeretet szép pél
dája. Ahol él ez a szereiét, ott min
dig megnyilatkozik valamilyen for
mában. Minél jobban érzi az em
ber, mit adott Isten nekem az egy
házban, annál jobban megbecsüli, 
annál nagyobb felelősséget és sze
retetet érez iránta. Történelmünk
ben ott fénylik ennek az egyház
szeretetnek sok szép példája ala
pítványokban, áldozatos életekben 
és szolgálatokban. Egyházunkban 
sokat ad nekünk az Isten, becsül
jük meg, szeressük, hozzunk áldo
zatot érte s így is tegyük lehetővé, 
hogy általunk isten Szentlelke be
felé és kifelé növelhesse és épít
hesse!

HonvédeínR iixennaR:
Életüket — épségü k et adták  
a hasáért.

. Nagytiszteletü Szerkesztő Ür!
Hálásan köszönöm betegeim nevében 

a gyors és kedvező intézkedést. Jól esik 
tudni, hogy gondolnak reánk s bizonnyal 
imádságos szeretettel aggódnak ezekért 
a szegény fiúkért, akik — sokan életü
ket, — sokan épségüket adták a magyar 
hazáért. Ha jutna és nem vagyok sze
rénytelen kérésemmel, akkor még régi 
Harangszót, vagy esetleg vallásos kiad
ványokat kérek. Testvéri szeretettel va
gyok kész híve: Nagy László táb. leik. 

s

V ig a sz ta lá s  a H arangszó.  
Üzenet a z  o ttöon l  
gytllekeze/nek.

Kedves Nagytiszteletü Ür!
Végtelen örömömre szolgált, hogy az 

én kedves lapom vigasztaló sorait olvas
hatom itt az otthonomtól sok száz kilo
méterre. Szükség is van itt vigasztaló és 
.egyben vésztkongató Harangszóra, mert 
a vörös rém, az ordító oroszlán közel 
ár szent magyar határainkhoz és keresi 

a rést, melyen benyújthassa tefnplomot, 
oltárt, családi tűzhelyet szétromboló kar
mait. yigasztalás a Harangszó minden 
sora, mely egyben megmutatja az utat, 
melyen minden magyar evangélikus ka
tonának haladni kell. Köszönöm, hogy 
rám is gondoltak Nagytiszteletü Ürék és 
küldik a Harangszót, mely egyben ki
csiny falum harangjának csendülését, 
imára hívó kondulását hozza felém. 
Vajha nemsokára itt lenne az az idő, 
hogy ne hiába hívjon engem. Nagytiszte
letű Ür, arra kérem, szíveskedjék a leg
közelebbii példányban helyet szorítani a 
következőknek: „Szeretett gyülekezetem! 
Ezúton üdvözlök szeretettel mindenkit 
és arra kérem az otthoniakat, hogy ve
gyék ezt úgy, mintha mindenkinek külön- 
külön írtam vplna. Különös szeretettel 
gondolok kis tanítványaimra. A jó Isten 
megsegítő és áldó kegyelmét kérem az 
egész györújfalui evangélikus gyüleke
zetre!" .Nagy tiszteletű Ür szívességé! 
előre köszönöm. Baráti szeretettel Ki s s  
L a jo s .  <

« »

I
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Ha m ajd g y t i t u e n  haiam együok  ..!
Nagy tiszteletű Szerkesztőség!
Szeretettel értesítem, hogy jó pár 

napja már, valahol Oroszországban har
colunk a szép, boldog Magyarországért. 
Hálásan köszönjük, hogyha lapot ide is 
utánunk kijldötték, mert igazán csak itt 
esik jól az a sok szeretet, amit belőle 
olvas az ember. Bízunk abban, hogy a 
mi harcunk végre örömet és boldogsá
got hoz majd a most szomorú Hazáinkba 
és személyesen is meg tudjuk köszönni 
jóságukat, ha majd győztesen hazame
gyünk, végkép legyőzve a mindnyájun
kat fenyegető ellenséget. Isten oltalmaz
zon és segítsen bennünket. Mindnyáju
kat läten oltalmába ajánlva, jnaradok 
hazafias tisztelettel: Halász JáfíOs őrm.Üt

A Z. 234. tábori postaszámról üzeni: 
, Horváth Pál honvéd szüleinek Győr- 

szentmártonba. Jól van, egészséges, több 
levelet vár. Unokatestvérének, szüleinek 
pedig, hogy fogadják őszinte részvétét.

Hartli József honvéd jól van, egész
séges. Édesanyjának sok csókot küld 
Győrbe.

Fekete Sándor honvéd Felpécre édes
anyjának és kis húgának: jól van, egész
séges, az ifjúsági egyesületet üdvözli.

A győri lelkészi kar azoknak az intéz
kedéseknek a során, melyeket a bombá
zás folytán előállt helyzetben tett, szét
szórthíveinek lelki gondozására az alábbi 
istentiszteleti utasítást adta ki és küldte 
szét.

UTASÍTÁS: Isten tiszteletére különös 
gondod legyen.

Ha evangélikus gyülekezetben vagy, 
kapcsolódj bele életébe. De vigyázz!' 
Légy példakép! Sok hittestvéred szeme 
vigyáz! Rajtad keresztül ítélik meg itt
honi gyülekezetedet. Nein mindegy, hogy 
dicséretére, vagy gyalázatára vagy-e. 
Felelősséggel tartozol. Ezenkívül jó pél
dáddal sokakat vezethetsz, rossz példád
dal sokakat elronthatsz. Ezért Isten szá
mot vet veled.

Ha helyben nincs, de a közelben van 
evangélikus templom, menj el. Ne légy 
rest egy kicsit fáradni Isten igéjéért. Ha 
vannak hittestvéreid, vedd magad mellé 
és vidd el őket, ha azok előbb nem cse
lekednék Teveled.

Ha a közelben nincs evangélikus 
templom, akkor se elégedj meg a magá
nyos imádkozással. Gyújtsd magad köré 
családodat. Hívd meg az ugyanott tar
tózkodó gyülekezetbeli testvéreidet csa
ládtagjaikkal együtt. Ha nem lehetsz je-' 
len egész gyülekezeted közösségében, 
légy rajta, hogy a, körülötted levőkkel 
legyen legalább közösséged. Ezt még 
akkor is tedd meg, ha történetesen már 
résztvettél volna evangélikus istentiszte
leten. Akkor meg az alább közölt rend 
szerint az ünnep estéjén. Egyébként 
ajánlatos ugyanabban az időben, mikor 
itthon is istentisztelet van. (A megválto
zott helyzetre való tekintettel 'vasárnap 
9 órakor van istentisztelet.) Hasonlókép
pen hívd meg, ha van szórványban élő 
testvéred. Veszendő juhocskákat men
tesz vele. Még szolgálatot is végezhetsz 
egyházadnak.

Farkas Gábor honvéd Győrszemerére: 
egészséges, csókjait küldi szüleinek és 
testvéreinek, rokonainak.

Tolnai .László honvéd Győrságra szü
leinek és testvéreinek: egészséges.

B o r a b a k ú r o s u l f a k n a k  
a  H a r a n g o z ó  ú f j t i n  é r k e z e t i  
a d o m á n y o k  :

Szarvas Imre Esztergom 13.60, Sel- 
rneczy Jolán Csepreg 32, N. N. Sárszent- 
miklós 10, dr. Rásó Béla Vasvár 100, 
özv. Kuszy Dánielné Rákoskeresztúr 10, 
Evangélikus Nőegylet Orosháza 200, Ne
mes János Győrszentmárton 50, Holz
hammer Mariska és Erzsi Bősárkány
10.50, Szakonyi József Bánffyhunyad 5, 
id. Hasák Lajos Felsőszeli 30, SalyEmma 
Szombathely 20, Mészáros Lászlóné Kis
pest 10, Gulla Józsa Tápiószele 14, özv. 
Szűcs Istvánná Magyargencs 15, Király 
Gizella Kisfalud 10, özv. Horváth Elekné 
Kisfalud 20, Karádi Gyula Debrecen 12,
N. N. Szombathely 50, özv.* Szarka De- 
zsőné Kisbér 20, Nagy Ernőné Mikula 
Margit Szügy 50, Darnai Ferenc Kis- 
apostag 50, Galkó Károlyná Tokod 3.34 
pengő.

Istentiszteleti rend:
Az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek- 

nek nevében. Ámen.
Mondd el a következő bűnbánati 

imádságot: (Közösen.)
Megvallom mindenható Istenem, 

hogy vétkeztem eiiened gondolattal, szó
val és 'cselekedettel. Vétkem, vétkem, 
igen nagy vétkem. Bocsásd meg bűnei
met és engedj kegyelmesen színed* eié. 
Ámen.

Erősítsd meg magadat Istennek 
igéjével:

Ügy szerette Isten e világot, hogy 
az Ö egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen Ö benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

Mondd el az Apostoli Hitvallást.
(Közösen.)

Énekelj! (Közösen.)
Olvasd el az ünnep- vagy vasár

napnak epistoiai szent igéjét:
(Megtalálhatod az énekeskönyvben a 

497—98. lapokon.)
Hasznos dolog az olvasott igében kö

zölt'áldásért imádkozni röviden néhány 
szóval.

Olvasd el az ünnep- vagy vasár
nap evangélioniát is:

(Megtalálhatod a fentebn közölt he
lyen.)

Hasznos dolog az igében közölt ál
dásért imádkozni röviden néhány szóval.

Énekeld el a 286. éneket.
Mondd el a következő imádsá

got:
örökkévaló, irgalmas Isten! Hálát 

adunk neked minden jótéteményedért. 
Te adod mindennapi kenyerünket. Te 
adsz örömet és jó napokat. Te nevelsz 
bennünket szorongattatással és kereszt
tel országod számára. Te adtad nekünk 
szent igédet. Te hívtál el minket, hogy 
otthonunk legyen itt a földön egyházad
ban és Te tűztél elénk örök célt Tenálad.

Tied a dicsőség mindörökké.
Kérünk Tégedet a mi Urunk Jézus 

nevében: Tekints könyőrülettel egyhá
zadra, őrizd és szenteld meg a te igaz
ságodban. Hirdettesd szent igédet tisz
tán és igazán, szolgáltasd ki szentségei
det rendelésed szerint helyesen. Adj egy
házadnak igaz szolgákat, akik hű veze
tő/ a nyájnak és igazán élnek. Küldj ki 
munkásokat a te aratásodba és tárd fel 
a hitnek kapuját minden pogány és 
Izrael népe előtt. Tekints irgalmassággal 
azokra, akik tévelyegve ellenállnak szent 
igédnek és térítsd meg őket az életté.

Urunk hallgasd meg imádságunkat.
Terjeszd kj védő karodat népünk és 

hazánk felett. Áldj meg minden igazhitű 
felsöbhséget. Védelmezd otthonainkat, 
áldd meg isknU'nlmt, vezéreld ifjúsá
gunkat a te útadón. Légy Urunk ígére
ted szerint az özvegyeknek oltalmazója, 
az árváknak atyja. Adj enyhülést és vi
gasztalást minden betegnek és bánkúdó- 
nak. Jöjj segítségül kegyelmesen a meg- 
próbáltakhoz, a kísérteiben levőkhöz 'és 
azokhoz, akik a halál ínségében vannak. 
Légy erőssége mindazoknák, akik szo- 
rongattatást szenvednek a Jézus nevéért. 
Adj békés, boldog életet, igaz keresz
tyén elhatározást minden cselekedetünk- , 
hoz.

Urunk hallgasd meg imádságunkat!
Vedd oltalmadba továbbra is ezt a te, 

drága áron megváltott gyülekezedet. 
GyüjtSd össze megint szent közösségbe 
templomába. Tartsd meg lelki közösség
ben és ne engedd híveit, testvéreinket, 
szétszóródni. Tarts távol minden botrán- 
kozást. Egyesíts mindnyájunkat a te 
szent szeretetedben. Engedd, hogy kis
dedeink, kiket a te nevedben kereszte
lünk meg, félelmedben növekedjenek. Adj 
ifjúságunknak híVö szívet, hogy meg
tagadva a világot, a tieid legyenek. Adj * 
szent oltárod vendégeinek békességet és 
öfökéletet!

Urunk hallgasd meg imádságunkat!
Könyörülj Urunk minden emberen ti 

te nagy szereteted szerint a Jézus Krisz
tusban ér add, hogy amikor eljön a mi 
óránk boldogan távozhassunk ebből a 
mu ndó világból és az utolsó nagy na
pon feltámadhassunk a te örökkévaló 
dicsőséged országába!

Urunk hallgasd meg imádságunkat! 
Ámen.

Miatyánk. (Közösen.)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és 

a Szentléleknek, mint volt kezdetben, 
most és mindörökké. Ámen.

Áldjon meg minket az Atya, a Fiú, 
a »Szentlélek, mindenható és irgalmas 
Isten. Ámen.

290. ének. /
5 ____________ ________________

Evangélikus orgohazene a rádióban.
Június 1-én, csütörtökön délután Buda
pest I. hullámhosszán az óbudai temp
lomból a „Magyar zeneszerzők félórája“ 
keretében orgonái Kapi-Králik Jenő or
gonaművész, a kelenföldi evang. temp
lom karnagya. A műsoron magyar zene
szerzők orgonaművei szerepelnek: Ke- 
nessey Jenő, Lisznyay-Szabó Gábor és 
saját művei, köztük az új korálelőjá- 
téka: Az én időn., mint a szép nyár. 
Olvasóink figyelmét felhívjuk erre az 
alkalomra.

Istentiszteleti u tasítás és rend  
szétszóródott híveinknek.

A p r ó s á g o d  a s  é l e t b ő l .
*

J é x u s  g y ö x .
„Christus viator — Jézus a győzői‘ Ez a címe egy, a ber

lini mih’észeti kiállításon bemutatott megrázó erejű festmény
nek. mely a nézőket — mint mondják — mind megragadta, 
ha talán az értelmével nem is voltak azonnal tisztában. A kép 
egy lángban álló falut ábrázol. A háztetőkből és ablakokból 
sötét füstfelhők gomolyognak elő. A faluból vad csapat rohan 
ki kezeikben égő fáklyákkal és vörös zászlókkal. Egyesek 
ökleikkel hadonásznak, mások köveket ragadoznak. A festmény 
másik részén egy magasba emelkedő férfi alak lebeg: a fel
támadott Krisztus., Mögötte a felhőkön a kereszt ragyog: 
körülötte, mellette híveinek kisded csapata. Nekik szól az a 
düh és erőszak. De az egész kép elárulja, hogy hiábavaló 
minden harag és gyűlölet, hiába a tűz és kőzápor: Jézus 
a gySző.

„A l i é r t  e lt tß tS s lc ö d n e U  a  p o g á n y o l t .?
Az április 13-iki győri angolszász terrortámadás sok 

ember áldozatot követelt. Az anyagi kár is tetemes. Szegény 
emberek egyszerű hajlékainak agyonbombázása mellett sok 
kultúrérték ment veszendőbe. Rommá lett többek között a 
modern építészet egyik remeke: a gyárvárosi róm. kát. temp
lom is. Por, hamu; törmelékhalmaz. A templom belseje siral
mas látványt nyújt. De az oltáron áll a márvány Krisztus
szobor. Csak, a bal karja sérült meg. Szelíd tekintetével amint 
végignéz az embertelen pusztításon, mintha csak szemre- 
hányólag mondaná: „Miért dühösködnek a pcgányok, és gon
dolnak hiábavalóságot a népek? *A föld királyai felkerekedtek 
és a féjedelmek együtt tanácskoznak az Ür ellen és az Ö 
Felkentje ellen.“ (2. Zsolt. J —2.) De a lélekben diadalmas 
érzést keltő bizonyossággal hirdeti az arszobor azt is, hogy 
az emberi gonoszság, bűn felett egyedül úr a Krisztus. 
A 'világ támadhatja, üldözheti: de a Krisztuson, az igazságon 
nincs hatalma! Kiss Samu.

A Szetrt Lélek vezetése.

Május 28. — A Szent Lélek kény
szere. II. Pét. 1, 16—21. A hívő ember 
Krisztus rabszolgája. A Szgní Lélek ál
tal tartja fogva. Nincs cselekvési sza
badsága, mert mindent kényszer alatt 
cselekszik. Isten a maga igéjét is így 
közölte a világgal. Kiválasztott magá
nak- egyes embereket és kényszerítette 
őket, hogy azt mondják és írják, amit 
ő akar. Az evangélikus lelkiismereti sza
badságról nagyon is téves felfogások 
vannak elterjedve. Az evangélikus em
ber nem azt teszi, ami neki tetszik, ha
nem azt, amire a Lélék-kényszeríti.

Május 29. — A Lélek által vezetet
tek. Róm. 8 , 12—17. Teljesen szabad élet 
nincs ezen á földön, mindenki szolgál 
valakinek, aki él. A világ azért szolgál 
a testének, mert a testi vágyak vezetik, 
kényszerítik, hogy engedelmeskedjen.
A hitetlen ember nem tud mást csele
kedni, csak azt, amire kényszeríti őt a 
teste. Istenítek csak az tud szolgálni, 
aki elfogadja a Lélek vezetését. Lélek 
nélkül nem lehet keresztyén életet élni. 
Csak az lehet Isten gyermeke, akit Isten 
Lelke vezérel.

Május 30. — A Szent Lélek munkába 
küld. Ap. Csel. 13, 1—5. Gyakran talál
kozunk olyan* emberekkel, akik a ke
resztyén munkában megfáradtak és el
csüggedtek. Ennek oka legtöbbször az 
szokott lenni, hogy a Szent Lélek nem 
jut szerephez a munkában. Áldásos 
munka csak ott lehet, ahol a Szent Lélek 
az indító, Ő választ ki egyes embereket 
bizonyos munkára. Mi sokszor tévesei: 
szoktuk megítélni azt, hogy ki mire al
kalmas. Ne akarjuk Isten Leikére kény
szeríteni a saját felfogásunkat, enged
jük, hogy ő szabja meg azt a munkát, 
-amelyben dolgoznunk kell.

Május 31. — A Szent Léiek tilalma. 
Ap. Csel. 16, 6—10. A Szent Lélek nem 
csak parancsolni tudja azt, hogy hir
dessük az igét, hanem meg is tudja azt 
tiltani. Olyan akadályokat gördít elénk, 
amelyek lehetetlenné teszik az ige hir
detését. Ilyenkor zúgolódni szoktunk és 
a Sátán munkáját látjuk a dologban, 
isten Lelke azért szokta elzárni előlünk 
az egyik útat, hogy másikat nyisson 
meg előttünk. Sokszor nehéz lemondani 
olyan munkáról, amelyet szívesebben 
végeznénk egy olyan munka kedvéért, 
amely, távolabb áll tőlünk. Engedjünk 
ilyenkor is a Léleknek.

Június 1. — Isten Lelke lerombolja 
előítéleteinket. Ap. Csel. 10, 1—23. Gyak
ran bűne az keresztyén munkásoknak, 
hogy válogatnak a munkában. Előíté
lettel vannak emberekkel szemben, aki
ket nem tartanak alkalmasnak arra, hogy 
nekik Krisztus evangéliumát hirdessék. 
Esetleg azt mondják, hogy ez más val- 
lású, más nemzetiségű, ez nem tartozik 
hozzám, nem az én dolgom. Amire nem 
a Lélek hív bennünket, azt ne vállaljuk, 
de amire Krisztus Lelke kényszerít, azt 
minden kellemetlenség ellenére is vállal
juk.

Június 2. — A Lélek előkészíti a ta
lálkozást. Ap. Csel. 8 , 26—40. Gyakran 
okozott már töprengést Ister: ügyéért 
égő embereknek az, hogyan találkoz
zam én azzal, akinek Krisztusról aka
rok bizonyságot tenni és mit mondjak 
neki, hogyan kezdjem? Aki a Lélek ve
zetésére hallgat, annak Isten mindig elő
készíti az alkalmakat. Nem kell aggód
nia, az Űr útat mutat és azt is a szá
junkba adja, amit mondanunk kell. így 
a legnehezebben várt beszélgetésből a 
legkönnyebb lesz.

Június 3. — A Lélek nem hagy cser
ben. Kir. 18, 1—15. Isten igéjével soha
sem kerülhet összeütközésbe a Lélek 
által vezetett ember. Ezért Isten Lelké
nek vezetésére mindig bátran rábízhat
juk magunkat. Nem fog sohasem tév- 
uíakra vezetni, sohasem fog Isten ki- „ 
jelentett akaratával szembeállítani. A 
Léiek nem szokott közvetlenül vezetni^ 
hanem mindig az ige által. Aki az igé
nek engedelmeskedik, az a Lélek veze
tése alatt áll.

Endreffy Zoltán.

Gyenesdiási, dunántúli konferenciák
terve. „Ha az Űr is akarja és élünk“: 
Augusztus utolsó hete dunántúli leány- 
kjpnferencia ideje. Július valamelyik lé 
tére dunántúli leánykori vezetők számá
ra tervezünk csendesítetek — Pontos 
időt, feltételeket késfbb közöljük. Kísér
jük figyelemmel a hirdetéseket!
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a. xsldióU.
A zsidókérdés igen sokágú. De 

leglényegében vallási kérdés. Er. 
mélyebb és nehezebb, mint akár 
gazdasági, akár politikai vonatko
zása.

A zsidóság sorsa megdöbbentően 
szemlélteti, hová "jut egy nép Krisz
tus nélkül. Mi mindene volt ennek 
a népnek (Római lévéi 9, 1—5.) — 
és hová bukott?! Isten népéből — 
átokká lett. Azért lett átokká, mert 
megátkozta magát s azzal átkozta 
meg magát, hogy elvetette Krisz
tust. „Az ő vére rajtunk és á mi 
fiainkon“ — mondotta a zsidóság 
esztelen gyűlöletében nagypénte
ken, a kereszt tövében. Amit isten
telen gőggel kért, megkapta: rajta 
a Krisztus vére. De nem éltető ál
dás, hanem vádoló átok gyanánt.

Ez az átok csak akkor oldódha- 
tik meg, ha a zsidó Krisztushoz tér. 
Persze nem menekülő érdekből, 
hanem a Szentlélek indítására, igaz 
bűnbánattal. Úgy hogy megköveti 
a megfeszített Krisztust és meg
alázkodó hittel egyetlen Megváltó
jának vallja.

Az ilyen zsidó ám térjen be hoz
zánk. De csak az ilyen térhet be. 
Ebben a kérdésben nem vezethet 
bennünket se szánalom, se anyagi 
érdek, se egyéb emberi tekintet. 
Ma százszorosán is kötelességünk 
a legkeményebb szigorúsággal és 
legnehezebb próbatétellel megvizs
gálni, hogy miért kéri a zsidó a 
keresztséget? S ha nem vagyunk 
százszázalékosan meggyőződve ar
ról, hogy nem érdekét menti, ha
nem Krisztust kívánja, — irgalmat
lanul le a sorompóval! Végre is az 
egyház nem irhamentő szanató
rium!

A missziói parancs a zsidók felé 
is kötelezi az egyházat. De Krisz
tus gyülekezetének könnyelmű 
meghigításáért is felelős!!

Szabó József.

UoBvédeink Kolomeánál eredeti áltá
laikon túl űzték a napok óta támadó 
bolsevistákat.

Olaszországban teljes erővel tombol 
a harc. Af. angolszászok elözönlő táma
dása megakadt a német ellenálláson.

Nyugaton az időjárás keresztülhúzta 
az elözönlési terveket Az ellenséges 
bombázások okozta károkat rendbehoz
ták Németországban. A támadó ameri
kai gépek közül nap-nap után sokat le
lőttek német terület felett.

Sikertelenül fejeződött be London
ban a domíniumok miniszterelnökeinek 
értekezlete.

Távolkeleten megindult a döntő ja
pán támadás a burmai arcvonalon.

Rundstedt vezértábornagy lett az el- 
özönlésellenes hadsereg főparancsnoka.

Svédország feszült izgalommal készül 
semlegességének megvédésére.

A Duce amnesztia-rendeletére töme
gesen jelentkeznek a szökevények a fa
siszta irodákban.

Az arabok nem ismerik el a zsidók 
jogát Palesztinában. _

Hazánkban május 24-re összehívták 
a képviselőházat.

Megoldották a cselédkérdést. Egye
dül Budapesten 16.000 keresztyén nő 
sffotgált zsidó háztartásban.

A magyarság feladatairól és egysé
géről beszélt legutóbb vitéz Rátz minisz
terelnökhelyettes és vitéz Jaross belügy
miniszter.

Pünkösdvasárnap.
És megtelének mindnyáian 

Szentlélekkel. •
Cselekedetek k. 2 :4. v.

Krisztus országa öröktől fogva 
megvolt az Ö tulajdon személyé
ben, ma pünkösdkor azonban a 
Szentlélek az apostolok által az 
egész világnak kinyilatkoztatta. S 
e kinyilatkoztatást nagy bátorság
gal, szent daccal és örömmel sze
gény halászok végezték. Ugyan

azok az apostolok, akik előbb fé
lelemből megtagadták, elhagyták 
Krisztust, mert tele voltak bátor
talan, rémült csüggedéssel.

Ma ú j pünkösd ünnepén kez
dődött el Krisztus boldogító, iid- 
vösséges, áldott országa, amely 
teljes örömmel, bátorsággal és bi
zonyossággal.

Luther.
Jövel, Szentlélek Úristen,
Töltsd bé szíveinket bőveit 
Mennyei ajándékoddal.
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek isteni ereje 
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel.
Hogy teljünk meg dicséreteddel. 
Dicsőség légyen Istennek!

Munkatársainknak, olvasóinknak ál
dott pünkösdi ünnepeket kívánunk. 
Rddióa I s te n t is z te le t  l e s z
május 28-án, pünkösd I. ünnepéit 11.15
perckor a Deák-tért templomból. Igét 
hirdet dr. Kékén András Deák-téri lel
kész. Énekszámok a Dunántúli Énekes- 
könyvből: 236, 241, Himnusz és 290. 
Orgonái Zalánfy Aladár főorgonás. Kar
ének: Kirchner Elek: Jövel Szentlélek 
Úristen. Énekel a Lutheránia Vegyeskar. 
Vezényel Weltler Jenő karnagy.

Negyedszázados lelkészi jubileum.
Hering János veszprémi lelkész, alespe- 
res májusban töltötte be veszprémi lel
készi szolgálatának 25. évfordulóját. Az 
egyházközség vezetői és hívei meleg 
szeretettel emlékeztek meg erről május
14-én az istentisztelet után, mikor Bélák 
Imre felügyelő szívből jövő szavakkal 
köszöntötte a lelkészt,,aki a kommuniz
mus alatt a legválságosabb időkben vette 
át a gyülekezet vezetését. Üdvözölték 
még a lelkészt a gyülekezet egyháztársa
dalmi szervei és a fiókegyházak hívei is:

Békéscsaba. A gyülekezet a lemondás 
folytán megüresedett egyházfelügyelői 
állásra Kovács Pál helybeli malomtulai- 
donost választotta meg. Af  egyházköz
ség új ügyésze dr. Medovarszkv Mihály 
ügyvéd lett.

A hittudományi karon e tanév végéa 
tizenketten állottak szigorlatra. Mind 
megállották és így lelkésszé avathatóvá 
váltak. A dunántúli egyházkerülethez 
tartozókat, Fogarasi József Árpádot, 
Szabó Gyulát és vitéz Szerdahelyi Pált 
május 14-én Sopronban már lelkésszé 
is avatta D. Kapi Béla püspök. Ugyan
csak megtörtént már a tiszai egyház
kerületbeli jelöltek, Ujheiyi Aladár é6 
Veczán János avatása; május 17-én, 
Jézus Krisztus Urunk mennybemenetele 
napján szentelte fel őket Nyíregyházán 
Túróczy Zoltán püspök. A dunáninneni 
egyházkerülethez tartozó jelöltet, Tar
jám Gyulát pünkösd első ünnepén fogja 
avatni Kuthy Dezső püspök Balassa
gyarmaton. A közeljövőben megtörté
nik a hat bányai egyházkerületbeli lel
készjelölt: Hernád Tibor, Jánosy István, 

' Leskó Béla, Nagybocskai Vilmos, Ocse- 
nás János és Zoltán László lelkészi szol
gálatra rendelése és kibocsátása is. ^  

A Budapesti Hl. kerületi evangélikus 
gyülekezet presbitériuma április hó 25-én

tartott gyűlésén egyhangúlag hozott ha
tározattal Kaiser Józsefet másodlelkészi 
jog^és hatáskörrel bízta meg. A presbi
térium egyhangúlag hozott határozatát 
az április hó 30-án megtartott gyüleke
zeti közgyűlés tudomásul vette. 1

Budapesti leánygimnázisták példás 
adakozása. A budapesti evang. leánygim
názium ifj. diákszövetsége Ruzicska 
László vallástanár útján az elmúlt isko
lai esztendőben a Deák-téri Luther Szö
vetség Hadiárvaháza javára 550 P-t, a 
Székelyföldi Misszió templomépftésére 
500, a pesterzsébeti evang. bombakáro
sultaknak 500, a kispesti ev. bombakáro
sultaknak 500, a magyarbánhegyesi 
templomépítkezésre 100, a fábiánsebes- 
tyéni gyülekezetnek 100 P, a zombori 
egyházközségnek szép selyemzászlót 
adományozott. Ezen kívül énekesköny
veket adott és támogatta az iskolán be
iül az arra rászorult növendékeket.'

Egyházi zene. Figyelemreméltó egy-' 
házi zene hangzik el a Deák-téri temp
lomban június 4-én, szentháromság va
sárnapján d. u. 6 órakor. A Lutheránia 
Énekkar előadja Bach: 161. kantátáját 
ének-, zenekarra, magánszámok beállí
tásával. Utána rövid igehirdetés lesz. 
Az előadásról a rádió viaszlemezt fog 
készíteni.

Testvéregyház köréből. Az erdélyi 
református egyházkerületben diakonissza 
napot tartanak a gyülekezetekben. Vásár
helyi püspök az egyházkerület vezető
ségének arról az óhajáról értesíti a gyü
lekezeteket, hogy a diakonissza-intézet 
köré egy védő sereget szeretne szer
vezni, hogy ez a szövetség segítse, védje, 
fejlessze és erősítse az anyaszentegyház 
szeretetmunkáját éppen a mostani nehéz 
időkben. Ezért kér minden gyülekezetét, 
hogy a mostani diakonisszanappal kap
csolatosan tegyenek kezdeményező lépé
seket, kiváltképpen a nőszövetségek út
ján a Diakonissza Intézet Baráti Szövet
ségének megszervezésére.

Csorvás (Békés megye) május 7-én 
egynapos KIÉ konferencia volt a kör
nyékbeli egyházközségek 200 kiküldött
jének részére, melyet Keveházy Ott- 
már egyházmegyei KIÉ elnök vezetett. 
Csepregi Béla kerületi missziói lelkész 
május 7—14-ig 8 napos evangélizációt 
tartott a hívek nagy érdeklődése mel
lett. A gyülekezet lelkésznejét, Tátrai 
Károlynét a szövetkezeti munkában való 
eredményeiért a Hangya Központ igaz
gatósága bronz díszéremmel tüntette ki.

Anyáknapja Tordason. Május 2. va
sárnapjának délutánján a gyermekbib- 
iiaóra (vasárnapi iskola) meghitt ünne
pélyt tartott a. templomban s megkö
szönte Istennek az édesanyát és édes
apát. Szavaltak: Bradák Erzsi, Zsabka 
Maris, Milichovszky Irén, Németh Kor
nél, Krajcs Mihály. A lelkészen kívül 
Skrecskó Anni gyermekcsalád vezető 
szólt az édesanyákhoz és gyermekek

hez. Az ünnepély után a gyermekbiblie- 
óra tagjai virágcsokrot adtak át édes
anyjuknak.

Soltvadkert. A bombakárosultak ré
szére az egyház offertórium címén 30* 
P-t, műsoros összejövetel bevételéből 
pedig a Nőegylet 400 pengőt küldött.

Külmissziói összejöveteleket rendez 
a . magyarországi Evangélikus Misszió
egyesület budapesti és környéki tagjai 
részére minden hónap második hétfőjé* 
az egyetemes egyház imatermében: Vili., 
Ullői-út 24., pontosan fél 7 órai kez
dettel.

Ú J  K Ö N Y V E K
A negyvenéves Lutheránia. 1904—

1944. Irta Bánkuty Dezső dr. a Luthe
ránia elnöke. — A Deáktéri Luther-Szö- 
vetség kiadásában megjelent füzet a 
budapesti Lutheránia énekkar 40 éves 
történetét és szolgálatát ismerteti, ta
nulságosan és érdekesen.

CSALÁDI H ÍREK
Oltár. Nagyzsadányi Endre oki. kohó- 

mérnök és Rajkay Dóra folyó hó 20-án 
tartották esküvőjüket a rajkai evangé
likus templomban. (Minden külön érte
sítés helyett.)

Bölcső. Fassang Árpád szarvasi taní- 
tónőképezdei zenetanárt és feleségét. 
Orbán Évát a jó Isten második fiúgyer
mekkel ajándékozta meg, aki a kereszt- 
ségben Zoltán, Gyula nevet nyert.

Koporsó. Kovács Sándor ny. ev. igaz
gató-tanító, hosszú ideig tanítóegyesü- 
leti elnök 1944 ápr. 6-án Akaiiban el
hunyt. Temetése ápr. 8-án volt Alsódör- 
gicsén nagy részvét mellett. Az alsó- 
felsődörgicsei gyülekezetben 37 eszten
deig mint kántortanító működött. — 
Révész Jánosné, szül.' Szokol Irén, a 
nagybányai evangélikus lelkész özvegye, 
életének 68-ik, özvegységének 11-ik évé
ben, f. hó 14-én hosszas, de békésen vi
selt szenvedés után Kecskeméten el
hunyt. A nagybányai evangélikus teme
tőben helyezték nyugalomra. — Fel
támadunk!

HATÁROKON TÚL
Dánia. Zenthen Mogens dán evangé

likus lelkész, aki magyarországi tanul
mányútja során kitűnően megtanult ma
gyarul, hálás örömmel írja, hogy a Ha
rangszót rendszeresen kapja. — Sorait 
igy zárja: „Isten áldja meg szép Magyar- 
országot e nehéz, háborús időben. Isten 
áldja meg a magyar egyházakat és sok 
jó magyar barátomat! Legyünk mind
nyájan férfiasak és keresztyének!1'

Németországban a brandenburgi evan- 
géikus konzisztórium elrendelte az isten- 
tiszteleti alkalmak számának növelését. 
Rendszeresítik a házi istentiszteleteket, 
azonkívül a gyülekezetekben ének- és 
olvasóestéket reffcleznek. Az egyház- 
tanács felszólította a lelkészeket a lelki
gondozás fokozottabb művelésére.

A németországi katholikusok miséiu 
a latinnyelvű énekek helyett németnyelvű 
énekeket énekelnek. A hadiszolgálat sok 
német római katholikus egyházközséget 
megfosztott kántorától, ezért a püspö
kök felhatalmazást kértek a pápától 
arra, hogy az istentiszteleti énekeket 
német nyelven énekelhessék. A pápa 
teljesítette a kérést.

Bombatalálat érte a bukaresti ma
gyar evangélikus és református temp
lomot az egyik legutóbbi légitámadás 
alkalmával. — A brassói légitámadás al
kalmával a magyar munkásság köré
ben is voltak halottak és sebesültek. 
A délerdélyi magyar egyházak megkezd
ték a veszélyeztetett helyekről a ma
gyarság kiköltöztetését.
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k ü l ö n f é l e  k
A diákkaptárosok munkájában, amint 

a szövetség elnökének beszámolóijából 
kitűnik, a múlt évben határozott fejlő
dés mutatkozik. A jelentésből megtud
juk, hogy 130 városban 610 iskola és 
S0 cserkészcsapat kapcsolódott be a szö
vetség munkájába. Az egész országban 
•sszesen 64.520 diákkaptár működik, 
összes jövedelmük '3,580.000 pengő volt. 
Bérmunkából 2,182.000 pengőt, gyűjtő
munkából 206.000 pengőt, termelői mun
kából 490.000 pengőt, yállalkozói muri
kéból 703.000 pengőt kerestek. Érdemes 
megnézni, mire költötték jövedelmüket 
« diákkaptáros fiúk és leányok. Tandíj
ra, tanszerre, ruházkodásra 1,717.000 
pengőt fordítottak. Takarékbetétben el
helyeztek- 628.000 pengőt. Jótékonycélra 
és közcélokra 138.000 pengőt adtak ki. 
Hasznos vállalkozásokba 652.000 pengőt 
fektettek be. A fiúkaptárosok húsnyu- 
lat, a leányok inkább angóranyulat te- - 
nyésztenek előszeretettel. Több, mint 
#4.000 darab apró állatot tartanak szá
mon a diákok tulajdonában.

Mibe kerül egy napi bombázás? 
Amerikai lapokban közölt adatok sze
rint egy 500 repülőgépből álló légikö
telék bombatámadása egyedül bombá
ban és üezmanyagban 12 és fél millió 
dollárba kerül. Tíz százalékos repülő
gépveszteséget számítva a kár összege 
42 és fél millió dollár. Ennek alapján 
az április 24-i angolszász terrortáma
dás, melyet több európai állam ellen 
hajtottak végre és amelyben 150 gép 
pusztult el, több mint egy és egynegyed 
milliárd dollárt emésztett fel.

Szabályozták a családi pótlékra való 
igényjogosultságot. A Budapesti Köz
löny közli a kormány rendeletét, amely 
1944 május elsejétől biztosítja a családi 
pótlékra való igényjogosultságot az 
•lyan alkalmazottnak és nyugdíjasnak, 
aki az állami gyermekmenhely kötelé
kébe felvett gyermeket fogad *örökbe. 
A rendelet biztosítja továbbá a nevelési 
járulékra való igényjogosultságot az 
ilyen árva részére is. Fontos intézkedése 
a rendeletnek, hogy a családi pótlékra 
való igényjogosultságot biztosítja azok 
részére is, akik a légitámadások áldo
zatainak árváit fogadják örökbe. A ren
delkezés'jelentős mértékben elősegíti a 
légitámadások polgári áldozatainák ár
váiról való gondoskodást.

A vidéken tartózkodó családtagok 
meglátogatására vasúti menetdíjkedvez- 
mény. A légoltalmi kiürítési kormány- 
biztos tájékoztatásul közli, hogy a ki
ürítés folytán vidéken tartózkodó csa
ládtagok meglátogatására a családfő a 
MÁV vonalain havonta egy oda-vissza- 
utazásra félárú vasúti menétdíjkedvez- 
ményt kap. A kedvezmény igénybevéte
léhez félárú jegy váltására jogosító uta
zási igazolvány szükséges. Az utazási 
igazolványon a családtagok kitelepítését 
annál a községi elöljáróságnál kell iga
zoltatni, ahová a kitelepülés történt. 
Legcélszerűbb levélben elküldeni az uta
zási igazolványt a családtagoknak s azok 
rávezetik a hatóságnál az igazolást s 
levélben visszaküldik a családfőnek. 
(MTI.)

Tábori postai magáncsomagok ismét 
feladhatók május 20-tól. A csomagok
ban romlandó élelmiszer küldése tilos s 
bennük el kell helyezni á címirat máso
latát is.

MAGYAR GAZDA
A kukorica további gondozása.

Ezek a sorok inkább a kisgazda, kis
bérlő, földmíves olvasóinknak szólnak, 
akik nem rendelkeznek olyan felszerelt 
gazdasággal, hogy a legtöbb munkáju
kat géppelLvégezhetik. A nagyobb gaz
dáinknak több alkalmuk van szaklapok 
olvasására, nagyobb birtokosokkal, na
gyobb gazdaságok vezetőivel, egyesületi 
szakemberekkel beszélgetni s így sok 
szakszerű tanácsot, útmutatást hallhat
nak, ellenben a fent említett kisgaz
dáinknak, bérlőinknek, részesfölddel ren
delkező munkásainknak, akik fél-, vagy 
egyhold kukoricájuknak minden mun
káját maguk s kézzel végzik, mindig 
kézierővel, azoknak kívánom idevonat
kozó megfigyeléseimet elmondani s fi
gyelmükbe ajánlani.

igen fontos dolog tehát, hogy a be
vetett terület minél "tökéletesebben ki 
legyen használva. Egyetlen hely se ma
radjon üresen, ahol 1-—1 kukoricatő meg
élhet. Ezért kell gonddal-válogatott ma
rót vetni, ültetni s olyan földbe helyez
ni. ahol minden szeme kikéi. Még a kér- 
tünket is ősszel kell felásni s alája meg
trágyázni. Ha kevés a trágya, akkor csak 
fészkekbe teszünk. Ha nincs semmi trá- 
cyánk, akkor műtrágyát, kálisót teszünk 
helyette. Ez is valami, ha nem is töké

letes tápláléknyujtás. Ha a kukorica közé 
babot is rakunk, akkor is csak a kuko
rica fészkeket hizlaljuk, mert a bab s 
más hüvelyes megél enélkül is, sőt a 
kövér fíjldben nem is adnak rendes 

■ szemtermést.
A kibújás idején boronáljuk meg a 

földet, különösen ha kissé szárazabb idő 
jár s a teteje becserepesedik. Ez azért 
jó, hogy minden szár rendesen előbúj
hasson. Kerti, vagy kisebb művelésnél 
villás kapával piszkáljuk meg a nehezen 
búvó bokrokat. Amikor rendesen kikelt 
s tenyérnyi magas, akkor rendesen meg
kapáljuk. A kapálás is gonddal történ
jen, minden fészek mellől vegyük el a 
földet s frisset húzzunk melléje. A le- 
sarabolt gyomot a kapa sarkával a föld 
tetejére piszkáljuk, nehogy újra meg
eredjen. Ha gyerekeket is belevonunk, 
a munkába, azokat is megtanítjuk erre. 
Igen hamar elsajátítják a rendes mun
kát s azután örömmel teszik azt, amit 
a nagyok végeznek. Ilyesmire büszke az 
apróság. —

A későbbi munkák idejét az időjárás 
határozza meg. Ha az első kapálás után 
nincs eső, nem tömődik meg a föld, ak
kor csak a gazosodástól függ a máso
dik kapálás ideje. Arra kell ügyelni, 
hogy a gaz se tudjon erőt venni, meg 
a föld mjndig porhanyó maradjon. Ha 
több zápor éri s utána jó meleg idők 
vannak, akkor bizonyosan erős a gaz- 
fejlődés s ekkor hamarosan esedékes a 
második kapálás. Ha kissé megszáradt 
a föld teteje s esőre nem igen van ki
látás, altkor feltétlen kapálni kell má
sodszor is. Júniusban már rendesen ki
sebb a csapadékmennyiség, tehát gon
dunk legyen arra, hogy az utolsó eső 
után ne maradjon kapátetlan a föld.'. 
Ugyanis mindig a kapálással, porhanyí- 
tással tartalékoljuk a föld nedvességét. 
Így őrizünk meg minden csepp talaj
vizet s benne az összes feloldott táp
erőt.

Sokszor írnak szakemberek arról, 
hogy a kukoricát nem okvetlen szüksé
ges töltögetni, inkább egy kapálást a 
töltés helyett, mindaddig, amíg csak 
beléje lehet menni. Ez igaz is. Aki a 
gazt nem tűri meg a kukoricájában s 
ügyel az itt felsoroltakra, bizonyosan
3—4 q-val többet termel, mint aki a 
fejlődés közben levő tengerijének csak 
a szokásos 1 kapálást és töltögetést 
adja meg, tekintet nélkül az időjárásra, 
gazosodásrá, porhanyításra és ezen mun
kák idejének a helyes megválasztására. 
Roppant fontos dolog a helyes munka
idő megválasztása. A gazdáknak már- 
vari annyi gyakorlati ismeretük s tapasz
talatuk az időjárást illetően, hogy mi
lyen idő van kialakulóban s így pár 
hétre bizony előre látják meglehetős bi
zonyossággal az időjárás menetét. Ide 
nem kell időjósnak lenni, csupán a ter

mészet jelenségeit figyelő s azután az 
’ észleltekből következtetni tiidó termé
szetes eszű s érzékű gazdának.

Ilyen apróságokból, figyelésből, mun-, 
kaszeretetből tevődik össze azután 1— 1 
fendes termés. Nem tisztán szerencse, 
meg csak fajta, vagy a föld minősége, 
az időjárás a csupán döntő tényező, ha
nem mindezeknek a szakértelem szerinti 
összehangolása. Aki megyen halad, a ha
nyag elmarad.

Az érés a száron történik s nem a 
padláson. Sok veszteség az, ha'korán 
szedjük le s a padláson, vagy a góré- 
ban . össze9záradnak a szemek. Hagyjuk 
a mezőn, a szárán, míg rendesen meg
érik, azután törjük le, fosszuk meg s 
jó szellős helyen tároljuk; Ha kevés he
lyünk van, kettő a száránál összekötve, 
a padlás gerendáira rakott -hosszú póz
nákon igen sok elhelyezhető. Kis padlá
son is elfér 20—30 q csövestengeri így 
felaggatva, vagy koszorúkba fonva. Ha 
így száradhat ki, súlyos és rendes táp
értékű marad. Orbán Károly.

Gazdahírek.
Az 1640/1944. M. E. sz. rendelet ér

telmében minden munkaadó az Orsz. 
Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél 
(OMBI.) baleset esetére biztosítani kö
teles: a) a kalászosok aratásánál és bé
tákat ításánál alkalmazott gazdasági 
munkásait, b) a nem iparszerű fakiter
melés körében alkalmazott erdőmunkást 
és. napszámost, c) és minden olyan gaz
dasági munkást, aki legalább egyhónapi 
időtartamra le van szerződve.

Az 1912. évi Vili. t.-c. 5. §-a oda
módosul, hogy a' gazdasági gépnél dol
gozó munkásokat a gép üzembentartója 
köteles biztosítani és ez a kötelezettsége 
kiterjed arra ;is, aki nem mezőgazdasági 
munkavállalóként dolgozik a gépnél. Az 
ekként biztosítottak az OMBI rendkívüli 
tagjait megillető szolgáltatásokra jogo
sultak és a munkaadó is az ehhez mért 
díjat köteles utánuk fizetni. Mindezért 
pedig a munkás béréből semmit'levonni 
nem szabad, sem a biztosítási díj meg
fizetésére kötelezni nem ' lehet. Ha a

munkást baleset érné, a kártalanítási 
összeget még akkor is megkapja, ha 
munkaadója nem fizette volna be utána 
a biztosítási díjat. Haláleset alkalmával 
a munkás 16 éven aluli gyermekei s 
házastársa kapja a baleseti segélyt. Eset
leg olyan 16 éven felüli gyermekek is 
részesülhetnek benne, akik testi, szellemi 
fogyatkozásuk miatt keresőképtelenek 
s vagyontalanok.

A mezőgazdaság körében foglalkoz
tatott munkásokra nézve igen fontos és 
megnyugtató rendelkezései mindezek a 
kormányzatnak. A rendelet a Budapesti 
Közlöny 1944. évi április 30-i 97. számá
ban jelent meg. O. K.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. J. Kerta. Küldött versében vannak 

kedves sorok, egészében azonban nem 
üti meg mértékünket.

Felhívjuk N. N. nagykanizsai olvasón
kat, aki 5 pengőt küldött, hogy Varga 
Mihály honvéd részére lapunkat küld
jük, hogy a tábori postaszám elé a 
betűt is jelezze, mert lapunk visszajött 
azzal, hogy „betű nélkül nem továbbít
ható!“

Jobágyi Károlyné Püspöktamási,' özv. 
Mészáros Pálné, Komjáti János, Gosz- 
tola József, Kunos Gyula Győr, Kovács 
Sándor Celldömölk, Ru9z István Bocsár- 
lapujtő, özv. Duska Lajosné Tolnané- 
medi, özv. Kelemen Mihályné Ostffyasz- 
szonyfa 20—20 fillér. — Király Antalné 
Uraiújfalu 24 fillér. — Zsámboki Lidia 
Alsóság, Schmidschofer István, Kovács 
Sándor 78 hsz, Németh Lajos Lébény, 
Hemri János Zalaistvánd, Meixner Mi
hály Siómaros, Fusch Pál Iharosberény, 
Pónya Lajosné, Szabó Károly, Kecskés 
János, Kovács Mihály Győr, Varga Jó
zsef Kisbácsa, Rózsás Károly Ajka, Nagy 
Károly Újpest, Péter István Zalaszent- 
grót, Tánczos Lajos, Gábris Lajosné, He
ringes Ferencné Szene, Csizmadia Dániel 
Ács, Remete Ida Sárvár, Hujber Lajos 
Kismegyer, özv. Molnár Sándorné Szer- 
gény, Bárki János. Tompaládony, Szó- 
rády Dénes Celldömölk, özv. Szép Imré- 
né Tét, Juhász Jánosné Pestszentlőrinc, 
özv. Schubert Pálné Léva 40—40 fill. — 
Gyurán György, özv. Barthó Mihályné 
Rozsnyó, Szabó Béla Szécsény, Tóth Vil
ma Budapest, Pirók Sárika Kutasó, özv. 
Barthó Mihályné Rozsnyó, özv. Ko
vács Pálné Nagysimonyi, Lengyel Mar
git Pusztamiske, Kovács János Bala
tonszepezd, Mészáros Mihály Répcelak, 
Pónya Sándor, Stőger Vilmosné Győr, 
Bognár Mihály Répcelak, Vasváry Sán
dor Komárom, Gulyás Lajos Ujmalom- 
sok, Kluge Pál Körmend, Bencsik Lidia 
Sopron, Szabó Pálné Iharosberény, Er
dős Sándorné Tatabánya, Kiss Margit 
Beled, Molnár József Pápa 50—50 fillér. 
Bakó István, Horváth Kálmán, Loós Jó
zsef, Szever József Nagykanizsa, Mód 
Ágota Kőszeg, özv. Rieder Dezsőné Szé
kesfehérvár, Bakonyi József Marcalger- 
gelyi, Vinczé Imre, Fischer Teréz, ifj. 
Kozma Kálmán Győr 60—60 fillér.

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RÁGOK, 
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

8  f igenétől
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
i 1—13

Pályázati felhívás.
A Luther-Otthonba, az Egyházegye

tem egyetemi és főiskolai internátusába 
(Budapest, VIII., Üllői-út 24. sz.), a jövő 
1944/45. tanévrejöbb, tanulmányait buda
pesti egyetemen, illetve főiskolán foly
tató evangélikus ifjú lesz felvehető. A 
felvételi kérvény, amelyben pontosan 
megjelölendő, hogy az illető milyen pá
lyára készül, tehát melyik egyetemre, 
főiskolára és milyen szakra óhajt be
iratkozni, a Luther-Otthon szemináriumi 
bizottsághoz intézve, az illetékes egy
házkerület püspökéhez folyó évi június 
hó 15.-éig nyújtandó be.

A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Szülők é§ nagyszülők születési bi

zonyítványa és házasságlevele.
_  3. A középiskola VIII. osztályáról
szóló bizonyítvány, az érettségi bizonyít
vány (pótlólag is beküldhető június hó 
25,-éig, közvetlenül a Luther-Otthon 
igazgatója címére), illetve, ha a folya
modó már egyetemet, vagy főiskolát 
látogatott, az index.

4. Hatósági orvosi bizonyítvány.
5. önéletrajz, amely a folyamodó lel- 

kiiletébe betekintést enged és a családi 
körülményekre, vagyoni viszonyokra és 
zeneismeretre is kiterjeszkedik.

6 . Az illetékes lelkész által kiállítandó 
bizonyítvány, amely az ifjú valláserkölcsí 
magatartásáról részletesen szól és a 
folyamodó szüleinek esetleges egyházi 
szolgálatairól is megemlékezik.

7. Az atyának, illetve a /törvényes 
gyámnak hivatalos kötelezvénye, amely
ben a díjak fizetésére és az okozott ká
rok megtérítésére kötelezettséget vállal.

8 . Válaszboríték, ajánlott válasz cél
jaira megfelelően felbélyegezve.

A Luther-Otthon által felszámított 
tartásdíj összege az 1943/44. tanévben 
2000— 2200 pengő volt, aszerint, hogy az 
illető többedmagával, vagy egyedül la
kott-e. Ez az összeg a drágulás arányá
ban emelhető.

Tájékoztatóval az intézet igazgató
sága szívesen szolgál.

Budapest, 1944. május hó 20.
Sándy Gyula s. k., 
műegyetemi tanár.

Asztalostanoncot felvesz Nagy . asz
talos, Győr. 1—3

Keresztyén, 25 éves árva leány főző
mindenesnek menne 1— 2 személyhez jú
nius 15-re. Cím: Gulla Józsa, Tápiószele, 
Török-tanya. L*-l

31 éves keresztyén ref. özv. asszony 
vagyok. Gyermekek mellé vagy házveze
tőnőnek lehetőleg» pusztára ajánlkozom. 
Négy középiskolám van. A háztartás 
minden ágában jártas vagyok. Címem: 
Zagyve Imréné, Vasvár. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
Ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) ’3 —13

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel já r. 
K éziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vissza. 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. 
(Harangszó nyomdája.)

ROZSNYÓI JÓZSEF
s z i t a á r u  készítő  
kerti butpr üzlete

Zalaegerszeg, Berzsenyi-ntca 3.

Ezüstéremmel kitüntetve 1925-ben 

Érdeklődésre
csak v á l a s z o s  lapra felelek !

3 - 4
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23. szám.

Főszerkesztő: 
SZABÓ J ÓZSEF

JBBBRMPO'W * IHH 1 IMI I —IIIIIIHI w II I "III 1X1 III ■! w
Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben

Szerkesztő-bizottság elnöksége:
D. KAPI BÉLA, D. RAFF AY SÁNDOR,  
TŰRÓCZY ZOLTÁN, KUTHY DEZSŐ

püspökök.

Felelős szerkesztő: 
LUKÁCS ISTVÁN

Laptalafdonos: D unántúli Luther Szövetség. 

M egjelenik minden vasárnap.

Beolvadt lapok: Jö jje tek  énhozzám, 
Falvidéki Luther, Lelki Harmat.

Telefon: 17—91.

Posta takarékpénztári csekkszám la: 30.526.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Győr, II ., Petőfi-tér 1.

H iszek.
Óh Isten gazdagságának, 

bölcseségének és tudományá
nak mélysége! Mely igen ki- 
kutathatatlanok az ő ítéletei 
és kinyomozhatatlanok az ő 
útai! Római levél 11, 33.

Egyáltalában nem véletlen, hogy 
Szentháromság vasárnapja az egy
házi év ünnepes felének utolsó 
ünnepe. Ez ünnep arra hivatott, 
hogy visszatekintsen a három ün
nepkörre, az Atya szeretetét, a Fiú 
feltámadását és a Szentlélek ki
töltését hirdető karácsony, húsvét 
és pünkösd ünnepeire. A hívő ke
resztyén pedig még ennél is tovább
megy. Az apostol idézett szavaival 
leborul' Szentháromság vasárnap
ján a háromságos egy Isten előtt.

A tudásában bízó és értelmére 
büszke ember, mint mindig, ezen 
az ünnepen is elkezd okoskodni. 
Kezdi feszegetni a Szentháromság 
titkát. Miért? Előbb meg akarja 
érteni, hogy el tudja hinni.

Többféle magyarázatot ismerünk.
9 Néhányat elsorolunk.

Tenyerembe cseppentek három 
vízcseppet. összemarkolom. A há
romból egy lesz. Ez a Szenthárom
ság magyarázata.

Egy másik, az elsőnél már ko
molyabb magyarázat. Az Isten sze
retet. A szeretet nem lehet meg 
tárgy nélkül. Hogy Isten szereteté- 
nek tárgya legyen, meg kellett osz
tania magát. így született a Fiú. 
Hogy a kettő újból egyesüljön, 
van szükség a Szentlélekre. — 
Ilyen és ezekhez hasonló magyará
zatokkal többször találkozunk.

E magyarázatok azonban mind 
emberi okoskodások. Az emberi 
elme végességénél mind meg is re
kednek'. Pedig Isten gazdagságá
nak mélysége kikutathatatlan.

Ali a tanulság mindebből? A 
Szentháromságot nekünk nem meg
értenünk és magyaráznunk, hanem 
hinnünk és imádnunk kell. A hitet
lennek hiába magyarázod nemcsak 
a Szentháromság titkát, hanem 
magának Istennek létét is. A hívő 
lélek pedig nem akarja Istent bon
coló asztalra teríteni, hanem lebo
rul előtte és imádja.

Szentháromság vasárnapján ne
künk csak egy imádságunk lehet: 
az apostoli hitvallás szava: hiszek.

Dr. G y ő r f f y  Béla.

Vallá í̂anbQl — Jeles.
Irta: Nagy Miklós.

Minden ember állandóan ítélet 
alatt áll! Itt a földön bírói székek
kel vagyunk körülvéve.

Lám most is! A hirtelen bezárult 
iskolai évvel a tanáriszobák zárt 
ajtói mögött megtörtént a döntés. 
Szent esküvel megkötött lelkiisme
ret és a magyar ifjúságért önmagát 
elégető szeretet írást jegyzett a 
tanulók leckekönyvébe. Több m int' 
250 000 magyar diák szorgalmát, 
tudását, magaviseletét és egyénisé
gét bírálta meg tanárainak szeme.- 
Elhangzott az ítélet!

Volt, aki lelkendezve, volt, aki 
szepegve vitte haza megpecsételt 
„sorsát“. Ilyenkor lehet olvasni kis 
polgáristákról, akik egy négyes 
miatt „világgá bujdostak“ s akiket 
persze már a szomszéd falu hatá
rából hazabijtat a kakastollas 
csendőrjárőr.

Ilyenkor lehet hallani szülőkről, 
akik kéretlen-kelletlen vastag go
rombaságokat vágnak a tanárok 
fejéhez, lehetőleg mégis úgy, hogy 
az illetékeseknek valamiképpen a 
fülükbe ne jusson, mert hiszen ab
ból baj is lehetne. íme nemcsak a 
diák ítéltetik még — törvény 
elé kerülnek a tanárok is!

Azután sok baj szokott lenni 
ilyenkor az egyes tantárgyakkal is. 
A titkos és önjelölt közoktatásügyi 
miniszterek, a hasonsorsúak élénk 
helyeslése mellett, ilyenkor mond
ják el prógrammbeszédüket: mit 
kellene tanítani, — hogyan is kel
lene tanítani? . . .

Hanem közöttünk most mégis 
másról essék szó!

Minden leckekönyv legelején ott 
díszeleg első' tantárgyként: Hit- és 
erkölcstanból: ? ? ? Ez a legelső 
„tantárgy“. Azért aztán itt szokott 
kezdődni a megütközés, meg a 
botránkozás.

Ha „jeles“ a vallástani osztály
zat, akkor nyomtalanul, szótalanul 
még csak át lehet siklani' felette, 
de ha már csak „jó“, akkor redők- 
be ugrik a homlok, szúrós tekin
tetté torzul az arc — s ha „elég
séges“, — akkor meg már hók 
bizonyos, hogy a hitoktató a bűnös. 
Kemény, megdönthetetlen „igazsá- . 
gok“ csattannak fel: „Abban sincs

szeretet!“ — „Gyűlöli a fiamat!“ — 
„Elvadítja egyházától, vallásától!“ 
„Templomba se járok többet!“ . . .  
Sőt a múlt télen még a harctérről 
is kaptam levelet egy „elégséges“ 
miatt s a levélből aláhúzottan me
redt rám a fenyegető kérdés: „Hát 
ezért küzdünk mi a keresztyén pa
pok országáért!?“. . .  
k No, tudom ám, hogy ezt a sok 
fenyegetést nem szabad olyan halá
los komolyan venni. Hol a hideg, 
hol a meleg kiszívja az emberek
ből elhirtelenkedett felbuzdulásai
kat.. Annyi azonban bizonyos, hogy 
hiba van a vallástani osztályzatok 
megítélése körül! „

Sok evangélikus szülő azt sze
retné, ha „az az átkos protekció“ 
érvényesülhetne legalább a vallás- 
tanr osztályozásnál. A kúrátor fia, 
a presbiterek gyermekei, a hűséges 
íemplombajárók fiai és leányai, 
„a nagy egyháziadót fizetők“ tu
dásra szomjas gyermekei — mi 
mást kaphatnának vallástanból, 
mint „jelest“ — szüleik érdemére 
való méltányos tekintetből?. . .  S 
ha nem azt kapnak, akkor nyoma
tékosan hangzanak az ismert fe
nyegetések!

Sok szülő leikébe belerozsdáso
dott az a felfogás, hogy vallástan
ból, ha csak valamit is tud a növen
dék, akkor már „jeles“ dukál neki, 
ha semmit sem tud, a kettest ak
kor is meg kell neki adni. Meg kell 
neki adni csupa szeretetből, s sze- 
retetből hazudjunk is, ha kell. 
Mondjuk rá csupa szeretetből a 
fehérre azt, hogy fekete, a nem
tudásra mondjuk rá, hogy egyene
sen nagyszerű, meglepő és el
ragadó — tudás!

Mások meg lebecsülik a vallás
tant. Amolyan potya-tantárgynak 
minősítik. A hittant a szépírás 
tudományával akarnák egy szín
vonalra hozni. Ilyenkor a haragos 
apa így dorgálja fiát: „Még vallás
tanból sem tudtál jelest szerezni, 
hiszen annak tanulás nélkül is a 
kisujjadban kellene lenni!. . .  Szé
gyen, gyalázat!“

. . .  A hitoktató-lelkész meg es
küt tesz, hogy tiszte teljesítésében 
sem ígéret, sem fenyegetés, sem 
semmiféle emberi tekintély által

magát megakadályozni nem enge
di. Isten őtet úgy segítse!

Hogyan lehetne ennyi kívánság
nak eleget ten n i? ...

Jól jegyezzék hát meg a szülők, 
hogy a vallástani osztályzat a diák 
tanulását, a diák tudását minősíti 
és nem a szülők egyháziasságát, 
vagy a gyülekezetnek tett szolgá
latát.

Egynázunk jövendője érdekében 
kötelességünk lelkiismerttc» es 
igazságos osztályozással serkente
ni tanítványainkat, hogy a vallás
tant is legalább olyan szorgalom
mal tanulják, mint a „világi“ tan
tárgyakat. Ha vallástanból minden
ki jelest kaphat tudás nélkül is, 
szorgalmas tanulás nélkül is —, 
mire való akkor egyáltalában val
lásórát tartani, leckét feladni és 
az elvégzett munkát ellenőrizni?.

A vallástan pedig ne csak’ a bizo
nyítvány .rubrikái között legyen a 
legelső, hanem mindig, mindenkor, 
akkor is, amikor tanulni kell. Még 
így, milyen gyorsan lekopnak hit
igazságaink tanítványaink leikéről! 
Mi lenne, ha a püspöki egyház
látogatások során — amint azt 
Svédországban teszik — a felnőt
teket nyilvánosan kikérdeznék a 
Kiskátéból!? Sok szülő, aki han
goskodva jeleseket követel vallás
tanból a fiának, vagy a leányának, 
egy árva szót sem tudna mondani 
evangélikus keresztyénségünk úr
vacsoratanából!

Középiskolás fiaim tanáraitól ezt 
szoktam kérni: Tanítsátok meg 
fiaimat lelkiismeretien, becsület
tel dolgozni. S ha az ilyen munká
ból elégséges jön ki, apai szívvel 
tudok örülni annak is. Fiaimnak 
mindig drágább útravaló egy be
csületes elégséges, mint egy csalás
sal szerzett,, vagy protekciós — 
jeles!

Mert az iskola csak előkészít az 
életre!

Vallástanból is a nagy vizsgát az 
élő Isten színe előtt életküzdelmek 
közepette teszik le növendékeink. 
És az a döntő, hogy ezt a vizsgát 
jelesen állják meg! •
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Nehéz időben megnövekszik 
egyházunk munkája és íelelőssége —
olvassuk Kapi püspök körlevelében.

— Ennek a munkának nagyrésze 
gyülekezeteinkben folyik, ahol Isten 
igéje erőt ad a mindennapi élet 
névtelen hőseinek, férfiak és nők 
között új embereket formál, köte
lességtudatra indít és önfeláldozó 
szolgálatra képesít. A lélekerősítés 
munkája mellett a segítő szeretet 
feladatai is megsokasodnak. Bom- 
batámadásokkal sújtott székesfő
városunk és városaink rombadön- 
tött házai, az elpusztított ottho
nok és a kenyérkereső nélkül ma
radt, koldussá vált családok esdek- 
lése kiált felénk. Kötelességválla
lásban, segítő szeretetben, lelki 
megértésben eggyé kell válnia az 
egész nemzetnek. Illeszkedjünk bele 
mindnyáján a minden erőt köve
telő és felajánló nemzeti munkába. 
Vállaljuk a reánk eső szolgálatot, 
áldozatot és felelősséget. Ehhez 
adjon erőt nékünk az élő Krisztus.

Egymásért teljesíiünU 
szolgálatot.

Vitéz Jaross Andor belügymi
niszter a magyar élet egyik rák
fenéjére mutatott, amikor így 
szólt: „Minden hivatali íróasztal 
mellé új légkör költözködjék be. 
Nem akarom többé azt látni, hogy 
félve tipegő, alázattal görnyedő 
kisemberek zarándokoljanak a vá
rosba és úgy érezzék magukat, 
mintha egy idegen légkörbe, egy 
idegen világba jönnének. Minden
kinek, aki a hivatalos hatalmat 
gyakorolja és aki tulajdonképen a 
nemzetnek a szolgája — ahogy 
fnagamat is csak a nemzet szolgá
jának tekintem — tudnia k e li azt, 
hogy egymásért teljesítünk szol
gálatot.^ •

A Magyar Könyvnap ok,
melyek a magyar íróknak és az egész 
magyar társadalomnak összefogását je. 
lentik a magyar könyv és kultúra fej
lesztése érdekében, a fővárosban június 
1—2—3., vidéken június 5—6—7-én lesz
nek.

Elindul d magyar könyv 

a fa lu i felé . . .

—  A sttproni licisták könyvnapi vándcr- 
útja Kemenesalján és Rábaközben. —

Egyházunk legősibb középisko
lájának: a soproni líceumnak eb
ben az iskolai évben igen korán 
bezárultak a kapui és a diákok 
nagy része elhagyta Sopront: ha
zahívta őket a dunántúli falu. 
Mert ennek az ősi, nagymultú is
kolának legtöbb diákja századok 
óta a dunántúli, különösen Rába
köz és Kemenesalja falv álból indult 
el az ősi Alma Mater vonzására 
Sopron fe lé ...

A korán bezárult tanév nem je 
lent a licistáknak tétlenséget, ha
nem csak újfajta munkát és meg
látott magyar feladatokat. A líce
umnak van egy kötelező, élő ha

gyománya : evangélikus népünk 
szolgálata, a lelki közösség meg
teremtése a diákság és a falu népe 
között, a magyar kultúra szenve
délyes szeretele és szétsugározta- 
tása a falvak felé. Ebben a nemze
dékben most föltámadt a 16. szá
zadi evangélikus magyarság hité
nek és művelődésének világító 
ereje és ez hajtja a cselekvésre és 
népi szolgálatra őket. Azt hirdetik: 
a könyvnap ne csak a városé le
gyen, hanem elsősorban a falué. A 
falu népében' kell roppant éhséget 
támasztani a magyar könyv után. 
A magyar könyvön át népünk leg
nagyobb szellemei szólhatnak hoz
zá juk, a könyvbe van bejárva múl
túnk, szenvedéseink és harcaink 
emléke, kultúránk világitó szellemi 
kincsei, álmok és látomások a ma
gyar jövőről: a könyvben benne 
kavarog az egész magyar élet.

Mennyi jó magyar könyv jelent 
meg az utolsó húsz évben és eze
ket a könyveket a falu népe alig 
ismeri. A licisták most elindulnak. 
Egy parasztszekeret megraknak jó  
könyvekkel Petőfitől Erdélyi Jó
zsefig és elindulnak a falvak felé. 
Celldömölkről indulnak június hó 
2-án. Ezen a napon a celldömölki 
és környékbeli ifjúság bevonásával 
megrendezik a magyar könyv ün
nepét. Egy előadás fog elhangzani 
„Magyar könyv és a magyar falu“ 
címmel, Vörösmarty és Erdélyi 
versek hangzanak el és népdal 
kórus is lesz. Az előadás 'szünet jé- 
ben elsősorban a népi szellemű 
könyveket fogják terjeszteni. Ez 
az előadás sok kemenesaljai és 
rábaközi faluban meg fog ismét
lődni Nagysimonyitól Beledig és 
Bükig* A régi vándorprédikátor, 
nyomdával a vállán, vándorolt. Az 
ő nyomában indul el a soproni 
diák, könyvekkel a hátizsákjában. 
Elviszik a faluba a könyvekkel 
együtt fiatal hitüket is, mert érzik, 
hogy meg kell törni végre a le
mondás, az egyke, a közönyösség, 
a hitetlenség őskígyófejét. A ma
gyar ifjúság lelki ébredését hirde
tik és szolgálni akarják nagy tör- 
ténelpii értékeink és népi hagyo
mányaink. életre támasztását a 
jobb életre régen szomjuhozó fa
lusi nép lelkében.. .

Csaba József.

Bibliát, vallásos olvasmányo
kat kérnek honvédeink.

Naponként jönnek kérőlevelek 
és lapok szerkesztőségünkbe, me
lyeken derék katonáink kérnek 
olvasnivalókat. A Harangsző eze
ket a kéréseket azonnal teljesíti, 
lapunkat megindítja és rendszere
sen küldi,, hogy katonáinknak le
gyen hétről-hétre építő olvasmá
nyuk. Ezenkívül Bibliákat, énekes
könyveket, imádságoskönyveket és 
más vallásos olvasmányokat is küld 
időnként a harctérre. Hogy ezt a 
szolgálatot megszakítás nélkül vé
gezhesse, katonáinkat az igények 
szerint megfeielő példányszámban 
könyvekkel elláthassa, kérjük olva-

Hadak útján az olvasó honvéd.
Irta: Maróti János ho. prot. vez. lelkész.

Elindult a katonavonat. A hadosztály 
hadrakelt. A hosszú út elején a 119. zsol
tár 9. verse zsongott a fülemben: „Mi 
módon őrizheti meg az ifjú az ő út’ját, 
ha nem a te beszédednek megtartása ál
tal?“ E sorok hatása alatt állva, több
ször végigjártam a kocsikat, hogy meg
győződjem arról, mivel tölti el a legény
ség és a tisztikar azt a drága időt, ame
lyet Isten nem hiába adott nekünk embe
reknek, katonáknak. Mert időnk az bő
ven volt. Mindnyájan időmilliomosok vol
tunk. Szinte órákig kellett gondolkoz
nunk azon, hogy a következő órákban 
mivel üssük agyon a lassan múló órákat.

A szemle eredményeképen egészen 
változatos kép tárult elém. Az egyik 
kocsiban több kupacban nagy kártya
csaták csattognak. A másikban a mele
gítő kályha füstjét átkozzák s azon tö
rik fejüket, milyen módon és művelettel 
lehetne úgy fordítani a kályha csövét, 
hogy az ne befelé a saját kocsiba, ha
nem a szomszédékéba ontsa nem éppen 
kellemes füstjét. Vannak, akik tisztál
kodnak és nagy igyekezettel próbálnak 
a fehérnép szerepkörében különbeknek 
bizonyulni a feleségnél, édesanyánál vagy 
testvérnél. De reménytelenül. Semmikép
pen sem sikerül úgy a fnosás, mint az 
otthoniaknak. Egy csomó ember zöld
színű lappal a térdén vagy ládáján, ce
ruzáját kóstolgatva vagy harapdálva, fél
órákat gondolkodik azon az egy-két

szón, amit aztán végtelen nagy ujjon- 
gással és gyorsasággal vet papírra. Utá
na megint • jó óra gondolkodási szünet. 
Hiába, nem lehet mindent megírni. Egy 
pár kocsi lakója nagyokat alszik, hogy 
kipihenje az őrség vagy az elmúlt éjsza
kai pihenés és egész napi lustálkodás 
fáradalmait. Ezek között vannak örök 
mesélők, akik sohase fogynak ki a be
szédből. Még éjjel is folytatják horkolás 
formájában a szórakoztatását a többiek
nek. E kocsik élete - csupa vidámság, 
csupa szórakozás. Az álmukban beszé
lők vagy horkolók szórakoztatják az 
aludni akarókat. Az ezek miatt aludni 
nem tudók meg azon tanakodnak és 
vitatkoznak, mi módon lehetne kitelepí
teni ezeket a lakókat a szakaszból vagy 
kocsiból. Egy-egy jó ötletet percekig 
tartó kacagás koronáz meg.

így a legtöbb honvéd. De imitt-amott 
nagy csend honol a kocsikban. Mintha 
mindenütt alvás Jenne. Vájjon mi az oka 
e rettentő nagy csendnek? Bekukkantok. 
Könyv, újság vagy. folyóirat van a ke
zekben. Olvas a társaság elmélyedve. 
Vájjon minek az olvasásával töltik az 
időt? Az olvasmány, könyv, folyóirat 
sokféle. Talál az ember egy- és félpen
gős regényeket. Vannak, akik a 20 fillé
reseket szorongatják a kezükben és köz
ük azt, hogy eddig 4 oldalon már vagy 
60 halottal találkoztak. Vannak, kik a 
Színházi Magazin, Délibáb és egyéb nem 
kívánatos sajtótermékekre pazarolják 
Istentől ajándékképpen kapott idejüket. 
Kérdésemre, miért ilyeneket olyasnak, a

felelet nagyon rövid. „Mert nincs más.“ 
Ha volna más és jobb, azt olvasnánk el, 
mert itt nagyon sok időnk van az olva
sásra.

Egész nagy az oly katonáknak a szá
ma, akik ä gördülő vonatban jó könyve
ket, folyóiratokat és újságokat olvasnak. 
Az elinduláskor a Vöröskereszt ajándék- 
könyveket és folyóiratokat adott minden 
honvédünknek. Ezek között volt- sok 
selejtes, nem kívánatos és erősen rom
boló irat, olvasmány is. Ezeket jó lett 
volna kifelejteni. De hála Istennek, sok
kal nagyobb számban volt jó könyv és 
folyóirat is. A Nemzeti Könyvtár kiad
ványai egész nagy számban forogtak a 
kezekben. Egyházi folyóiratok közül a 
Szív újság r. kath. folyóirat forgott leg
jobban közkézen. Sajnos, sem reformá
tus, sem evangélikus folyóiratot sem ta
láltam katonáink kezében a frontra in
duló vonaton. Pedig a Vöröskereszt szí
vesen osztotta volna ki ezeket is. Milyen 
jó volna, ha egyházi Japjaink ellátnák 
a Vöröskeresztet újságokkal, hogy a 
frontra induló‘katonavonatok protestáns 
tagjai is elmélyedhessenek a hosszú uta
zás alatt, s a drága idejüket az Ür beszé
dével való foglalkozással tölthessék el.

így őrizgessék az Ür útján való járá
sukat.

De menjünk csak további Az egyik 
fülkében az autós ábc-t forgatja a 
magastermetű tisztjelölt. A másik had- 
apródőrmester jogot tanul s minden ide
jét a jegyzete mellett tölti el. Az egyik 
komoly arcú honvédünk kezében éne

keskönyvet forgat s egy-egy ismert 
éneknél megáll és elolvassa. Kérdem 
tőle, szokott-e Bibliát olvasni? ÖttlioH 
igen, de itt nem — feleli. Nincs csak 
eg>A Bibliánk s azt otthon hagytam a 
családnak. Megígérem néki, mihelyt lesz 
több Bibliám, adok néki. Előre is meg
köszöni. Elgondolkozom utána. Milyen 
jó volna, ha legalább Üjtestámentumot 
is kapna a Vöröskereszt s azt is mind
járt az állomásokon kioszthatná a kato
nák között. — Szemlém vége felé egy 
fülkébe való bekukkantásöm után majd
nem földbegyökerezett a lábam a cso
dálkozástól. Utána mindjárt szinte fel- 
újjongtam örömömben, miután meggyő
ződtem a látomás valódiságáról. Az 
egyik baj társ Bibliát olvas a reggeli 
órákban. Mikor befejezi, lehajtja össze
kulcsolt kezére a fejét és elmélyülve 
imádkozik, önkéntelenül én is imára 
kulcsolom kezem. Ima végeztével belé
pek hozzá és megismerkedünk. Kérdé
semre elmondja, hogy rendszeres biblia
olvasó s elsőnek tette be ládájába a Bib
liáját, mint az élet legerősebb fegyverét, 
mint olyan ajándékot, amely megőrzi az 
embert a veszedelmek és kísértések kö
zött is az ekéstől. — Kifejezte a vá
gyát, hogy ezentúl ne külön, hanem 
együtt olvassuk az Igét, amikor erre al
kalmunk van. így is tettünk és így épül
tünk egymás hite által az utazás tar
tama alatt.

Ez volt az egyetlen nagy élményem 
az utazás alatt, mely igen nagy örömöt 
szerzett. Találtam egy embert, aki az
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sóinkat, mint a múltban tették, 
most is jöjjenek segítségünkre. 
Küldjék adományaikat, akár pénz
ben, akár könyvben szerkesztősé
günkbe, hogy olvasnivalót küldhes- 

•sünk a harctérre. Katonáinknak 
nagy sfülrsége van erre. Ehhez le
gyen buzdítás egyik honvédtestvé
rünknek most vett levele, melyben 
ezt írja: „Mivelhogy itt nincs mód 
és alkalom, hogy istentiszteleten 
részt tudjunk venni, kérelemmel 
fordulok a Harangszó olvasóihoz, 
hogy amennyiben tehetik, legyenek 
segítségünkre, hogy az ellenséggel 
szemben erős hittel’ meg tudjuk 
állni helyünket. Szükségünk van itt 
hiterősítő olvasmányokra, főként 
Bibliára, imakönyvre. Nagyon bol
doggá tenne és hálás lennék annak 
.az olvasónak, aki jószívvel külde
ne kisméretű bibliát, vagy ima
könyvet.“ A küldeményt szeretet
té t továbbítjuk honvédtestvéreink 
címére.

Akik Istentől születtek . . .
Június 4. — Megtisztítja magát a 

íoűntől. 1. Ján. 3, 1—9. /flu Istentől szü
letett, az Istennek gyermeke. A gyer
mek mindig magán viseli szülei vonását. 
Természettől fogva mindnyájan az ör
dögtől születtünk. Csak az újjászületés 

•által lehetünk Isten gyermekei. Az újjá
születésnek láthatóvá kell lenni rajtunk. 
Aki Istentől született, az nem cselek
szik bűnt, mert Krisztus kiűz belőlünk 
minden tisztátalanságot. Ez az élet a 
világ előtt titok, csak akkor érti meg 
Istc- : gyermekeinek életét, ha ő is meg
tér Krisztushoz.

Június 5. — Isten gyermekei szeretik 
-egymást. I. Ján. 3, 10—24. Annak, hogy 
mi Istentől születtünk, egyik ismertető 
jele, hogy szeretjük egymást. Szeretet 
méhül minden kegyeskedés képmuta- 
■tássá válik. Az igazi szeretetnek pedig 
az az ismertető jele, hogy életét adta 
éreztünk. Krisztus cselekedettel szere
tett, bennünket, nekünk is cselekedettel 
•kell felebarátainkat szeretni. Vájjon 
látja-e rajtunk a világ, hogy mi Isten 
gyermekei vagyunk?

idézett zsoltárvers szavait a szívében 
hordozta, aki tudta, hogy gyorsan múló 
időnket az Ür nem adta hiába s hogy 
a legerősebb fegyver az Isten Igéje, 
amely kőszálként megáll minden vihar
ban követőivel együtt. Igen, tatáttam egy 
-embert, aki a drága időt azzal tölti el, 
hogy előveszi napjában egyszer 3 Bib
liáját s gyakorolja magát nemcsak a 
testi, de a lelki fegyver forgatásában, 
edzi magát a kegyességre.

A tarka , kép ezzel a szép portréval 
zárult. Most is előttem vannak mind- 
mind a mostani elszakadottságunk elle
nére is. Előttem állnak mindörökre. De 
a vonat lassan megérkezik a végcélja 
felé. Közeledünk az utolsó állomáshoz. 
Eltűnnek az olvasnivalók. Zsebbe, zsákba 
kerülnek a kártyák és regények. Nem
sokára a fegyverek kerülnek a kézbe s 
nem lesz idő az olvasásra. Harc vár 
ránk, sebesülés, vagy halál leselkedik 
ránk. Tudjuk, hogy akkor az a lelki erő 
segít rajtunk, amit 'az utazás, • pihenés, 
vagy kórházi gyógyulás ideje alatt a jó 
iratokból szívtunk magunkba. Küldjétek 
minél több újságot és Bibliát ide ki, 
vagy az utazó honvédeknek, hogy le
gyen lelki táplálékuk is, lelki, erős fegy
verzetük. Van olyan fontos ez, mint a 
jó fegyver, vagy a testi táplálék. így 
jobban töltik el katonáink az utazási, 
pihenési, vagy kórházi idejüket és Isten 
Igéje által megőrzik útukat. De meg
őrzik az otthoniak életét és nyugalmát 
is. Több újságot, több Bibliát a hadak 
átján járó olvasó honvédnek!
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Június 6. — Aki Istentől született, 
nem hallgat hamis tanítókra. I. Ján. 4,
1—6. Isten gyermekét a Lélek felszereli 
védekezésre is. Sokan akarják Isten 
gyermekeit tévútra vezetni, sok a ha
mis próféta. Mi a próbaköve annak, 
hogy valaki Istené, vagy nem? Aki 
Krisztus által hirdeti a megváltást, az 
Istentől van, aki más úton tartja lehet
ségesnek a bűntől való szabadulást és 
az üdvözülést, az nincs Istentől. Sok a 
vallásos ember, de kevés a Krisztusban 
élő, neki szolgáló és benne bízó lélek.

Június 7. — Isten gyermeke félelem 
nélkül bízik Istenben. I. Ján. 4, 7—21. 
Az Isten nélkül élő ember élete tele van 
félelemmel. Nem is tudja, mitől is fél. 
Ennek a félelemnek az oka a bizonyta
lanság. Az élet számára a véletlenek so
rozata, fogalma sincs, mi vár rá a ha
lál után. Isten gyermeke mindig biza
kodással tekint Istenre, nem fél az élet
től, mert tudja, hogy még a haja szála 
is számon van tartva Istennél, de nem 
fel a haláltól, mert Krisztusban örök 
élete van.

Június 8. — Aki Istentől született, le
győzi a. világot. I. Ján. 5, 1—5. Sokan 
úgy látják, hogy ennek a mostani há
borúnak a legnagyobb vesztese a ke- 
resztyénség lesz. Pedig Krisztus egy
háza sohasem szenvedhet vereséget, leg
feljebb a keresztyének lesznek hűtlenek 
Krisztushoz és ezáltal a világ erőt vesz 
rajtuk. Aki Istentől született, legyőzi a 
világot, a világ minden baját. Ma min
denki a győzelem után áhítozik. Aki 
győz, örökségül nyer mindent. Ha 
Krisztusban maradunk, mienk a győze
lem és azzal együtt az örök élet.

Június 9. --- Aki Istentől született, 
annak van örök élete. I. Ján. 5, 6—13. 
Isten gyermeke nem bizonytalankodha- 
tik, mikor az örök élet kérdéséről van 
szó. Sok hívünk még ma is önteltség
nek tartja, ha valaki üdvbizonyosság
ról beszél. Pedig az Ige több helyen is 
figyelmeztet arrat hogy nekünk örök 
életünk van. Ez nem a jövendő homá
lyos vágya, hanem a jelen valósága. 
Ez az örök élet azonban csak annyiban 
a mienk, amennyiben Krisztus a mienk. 
Csak akié a Fiú, azé az élet. Amíg te
hát Krisztusban vagyunk, addig nem 
kell kételkednünk abban, hogy nekünk 
van^irök életünk. De Krisztus a mienk-e?

Június 10. — Isten gyermekének 
imádsága. I. Ján. 5, 14—21. Amikor az 
újjászületett ember imádságban Isten
hez járul, szívét tejjes bizonyosság tölti 
el. Tudja azt, ha Isten akarata szerint 
kér valamit, azt egészen biztosan meg
nyeri. Sőt azzal a biztonsággal kéri, 
hogy már meg is kapta Istentől. Ezt a 
mi bizodalmunkat is Jézus Krisztusra 
építjük fel. Aki biztos bűneinek bocsá
natában, biztos abban, hogy van örök 
élete, az biztos imáinak meghallgatásá
ban is. Az újjá nem született ember 
imádsága kapkodó, .bizonytalankodó. Az 
imameghallgatás csak az Istentől szü
letett ember számára lesz boldog tapasz
talat. Endreffy Zoltán.

Cégó-ianúc9 .
Tedd meg pontosan a hatóság 

parancsát. „Isten szolgája ő a te 
javadra."

Aki megveti az óvóhelyet, isten
kísértő, aki csak az óvóhelyben 
bízik, bálványimádó.

Riadókor menj az óvóhelyre, 
vagy fedezékbe s bízzál Istenben.

Légy készen a halálra is.
Viselkedj keresztyéni csendes

séggel.
Imádkozzál, énekelj.
Erősíts másokat is.
Tégy bizonyságot Isten kegyel

mes hatalmáról.
Segíts önfeláldozó szolgálattal.
A végén ne felejts el hálát adni.

Szabó József.

A Lutheránia Vegyeskar fennállásá
nak 40. évfordulóján, június 4-én, Szent- 
háromság vasárnapján d. u. 6 órakor 
ünnepi zenei előadás keretében előadja 
Bach János Sebestyén 161. kantátáját. 
Előadók: a Lutheránia-Vegyeskar és ze
nekara, Sándor Judit (alt), Záhony János 
(tenor), Zalánfy Aladár (orgona). Ve
zényli: Weltler Jenő. Előadás után igét 
hirdet dr. Kékén András.

Mivé lesznek a fiák . . . ?
Régen rohanunk, fáradt vagyok.
Jó lenne egyet szundikálni, 
de az utasok beszélgetnek 
és neríi lehet álomba szállni.
Az egyik mondjaf két fiam van, 
ügyes kis lurkó mind a kettő.
A másiknak is van egy kincse, 
a szavak fája köréjük nő,
lombosodik és kivirágzik.
— Megható ám, ahogy beszélnek. — 
A gyermek a legnagyobb téma, 
amióta emberek élnek.
Az egyiké már gimnázista,
A harmadikat járja épen, 
hat éves se volt, olvasott már, 
most is az „első“, ír argépen,
folyékonyan, ahogy beszélnek, 
mondja az apja s rágyújt kéjjel; 
barátom, az egy csodagyermek 
és a kisebbik azonképen.
A másik is szól, nékem egy van.
Tíz hónapos, mbsf tanul járni.

- Dadogja már, hogy papa, dá-dá- 
és hogyan tud egyedül állni.
Dicsekszenek, ezer apróság 
kerül még lassan terítékre, 
aztán feljön■ az örök kérdés: 
mivé lesznek a fiák végre?
Amik akarnak, mond az elsői 
—-■ Diplomata, orvos vagy mérnök, 
csak pap nem lehet a két fiam. 
mert akkor vélük nem törődök.
A másik bólint; helyben hagyja.
Övé sem lesz pap, kár is lenne,
Az. idők már Qpm akként állnak 
a papoknak ma nincs szürefje.
Nevetgélnek; a pap a téma.
Lassan vicceket „eregetnek“.
A viccek csúnyák, szomorúak 
s ők jóízűen felnevetnek.
Ülök roskadtan, magányosan.

.  Vonatunk fut az éjszakában.
— Van egy fiam, aprócska, édes, 
szeretném látni paptalárban.

Jakus Imre.

Honv&doinK üzen 12ele.
Az F 859 tábori számról:
Szilády Sándor szakaszvezető, 
Horváth Nándor honvéd, Szene, 
Takács Lajos honvéd, Felpéc, 
Gusztar János hoftvéd, Gönyü, 
Farkas János honvéd, Balázsfa, 
Szabó Kálmán honvéd, Rété,
Bauer Ferenc honvéd, Bánhida, 
Krisán János honvéd, Ilésfalva köz

Szentháromság hete.
ö tőle, ő  általa és ö reá nézve 

vannak mindenek. Övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen. Rórha 11:36.

Az egyházi esztendő többi ün
nepe Istent tulajdon csodatettei
be takartan mutatja be. Kará
csonykor látjuk, ahogy Krisztus 
emberré lett, húsvétkor, ahogy ha
lottaiból feltámadt, pünkösdkor, 
ahogy a Szentleikét adja és a ke
resztyén egyházat megalapítja — 
és így tovább. Mindezek az ünne
pek valamely cselekedet ruhájába 
öltözködve prédikálnak Istenről. 
Szentháromság ünnepe azonban 
cselekedetek leple nélkül, úgy mu
tatja meg őt, ahogy önmagában 
van, tiszta isteni lényegében. Itt az 
embernek, minden teremtményt 
maga alatt hagyva, magasan az ér
telem fölé kell lendülni és csakis 
arra hallgatnia, amit Isten mond 
önmagáról és legbelsőbb énjéről.

Luther.
Atyának, Fiúnak 
És Szentlélek Istennek,
A Szentháromságnak,
Mi kegyes éltetőnknek 
Dicséret, dicsőség,
Legyen magasztalás,
Most és mindenkoron 
örök hálaadás.

105.

HE T I  S Z E M L E
A megszállt nyugati területek bom

bázása berlini vélemény szerint a be- 
özönléssel függ össze. Roosevelt nem 
bízik az elözönlés döntő hatásában.

Eden angol külügyminiszter beismer
te, hogy Anglia és a Szovjetunió viszo
nyában bizonyos nehézségek és gyanak
vások mutatkoznak.

Svédország külpolitikai helyzete vál
ságos.

í Az olasz arcvonalon Cisternánái 
nagy páncélos csata kezdődött.

Sztójay Döme kormánya lelkes ün-> 
neplés közben mutatkozott be az or
szággyűlés mindkét házában. Vita nél
kül elfogadta a ház az országgyűlés 
meghosszabbításáról szóló törvényjavas
latot.

Kormányzónk vitéz Imrédy Bélát 
közgazdasági miniszterré nevezte ki.

A honvédelmi miniszter június 2-ával 
honvédelmi munkára veszi igénybe az 
egyetemi és főiskolai hallgatókat.

GYÜLEKEZETI HÍ R E K
Lelkészbeiktatás. A Kőszegre egy

hangú bizalommal elhívott Fliegenschnée 
Frigyes lelkészt f. hó 21-én iktatta be 
hivatalába lélekemelő ünnepség kereté
ben Rónay B. Gyula, a vasi közép egy
házmegye esperese. A beiktatáson részt- 
vett dr. Bertha Benő ehm. felügyelő is.

Kapi püspök felavatta a balatonal
mádi imaházat. A veszprémi anyagyü
lekezethez tartozó balatonalmádi kis 
gyülekezet mint már közöltük — 
imaházat épített a hívek áldozatkészsé
géből azon a telken, melyet néhai Csór. 
ba Györgyné ajándékozott e célra. Az 
imaházat május 21-én szentelte fel D. 
Kapi Béla püspök nagy és szép ünne
pélyen, melyre az anyagyülekezetből és 
a vidékről-is nagy számban érkeztek 
vendégek. Ott volt Takács Elek esperes 
és Hering János Veszprém, lelkész, dr. 
Hazay Árpád felügyelő, Scirikk.T Sán
dor egyházmegyei felügyt- :ese 
mellett a hívek nagy serege, Bazi;. esz 
Sándor budapesti festőművész, aki a 
szép oltárképet festette és ajándékozta. 
Az istentisztelet utáni közgyűlésen is
mertették az adományokat, megemlé
keztek Hering lelkész 25 éves lelkészt 
szolgálatáról. Résztvettek az ünnepé
lyen a többi egyházak képviselői is.

Túróczy püspök felavatta a komádi 
megújított templomot. F. hó 20-án d. u. 
Komódiba érkezett Túróczy Zoltán 
tiszakerületi püspök. A kíséretében 
volt Túrmezei Sándor nagyváradi espe
res, továbbá Korányi Gyula nyíregyházi 
tanyai igazgatótanító. Este az imákö- 
zösség részére szeuratot tartottak. 21-én 
adta át a püspök a megújított temp
lomot a rendeltetésének. Az oltárképet 
a nyíregyházi evangélikus népiskola tan
testülete adományozta. A_ képet Soltész 
István nyíregyházi tanító festette. Oj 
oltárt, szószéket is készítettek. A püspök 
felavató beszéde után a helyi lelkész igét 
hirdetett és az esperes imádkozott. Is
tentisztelet után díszközgyűlést tartot
tak, melyen a helyi lelkész ismertette 
a gyülekezetben történt munkálatokat. 
Este vallásos esten a püspök tartott elő
adást, az esperes írásmagya.rázatot. Sza
valt Mocskonyi Gabriella nagyváradi 
zongoratanárnő és Simon Albert komádi 
áll. tanító. Mocskonyi Gabriella még egy

•zeneszámmal is változatossá tette a val
lásos estet.

Anyák napja Somorján. A protestáns 
ifjúság május 14 és 18-án műsoros estén 
ünnepelte az anyák napját. A Protes
táns Kör helyiségét erre az alkalomra 
ünnepi díszbe öltöztették. A takarítás 
munkáját is az ifjúság végezte. Színre 
kerültek vallásos, tanulságos és vidám 
darabok is. Az előadás központjában 
egy élőkép, sorozat állott 8 képben, 
melyben egy leány élete tárult fel a 
bölcsőtől kezdve addig, míg ifjú férfi 
karján nem lép ki az életbe, mindenütt 
mellette az édesanya gondos szeretete. 
Az egyes képekhez a kísérő verseket 
Srnid István rozsnyói espereslelkész írta. 
Az 1933-iki Evangélikus Naptárban, mit 
a Szlovenszkói Magyar evang. Szövet
ség adott ki, jelent meg ennek az élő
képsorozatnak a szövege, amit melegen 
ajánlhatunk Anyák napján előadásra. 
Mind a két előadás iránt nagy volt az 
érdeklődés. 400 P volt a bevétel, mely
ből 50 P-t a győri bombakárosultak, 
50 P-t a somorjai szegény gyermekek 
konyhájára s a többit a Leánykor és az 
Ifjúsági Egyesület céljaira fordították,!
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CSALÁDI HÍ REK
Eljegyzés. Molnár Lajos barcsi evan

gélikus lelkész és Schneider Erzsébet, 
jegyesek.

Oltár. Szalai Kálmán és Károlyi Er
zsébet május 21-én tartották esküvőjü
ket a körmendi evangélikus templomban.

Eziistniennyegző. Németh Pál és fe
lesége, szül. Kovács Mária május 28-án 
ünnepelte Győrben 25 éves házassági 
évfordulóját a hadikónház kápolnájá
ban. A szertartást fiuk, Németh Tibor 
soproni segédlelkész végezte. -

Bölcső. Inokai Zoltán rákospalotai, 
községi tanító és felesége, sz. Pusztai 
Eszter házasságát Isten leánygyermekkel 
áldotta meg, aki a szent keresztségben 
Ildikó Eszter Zsófia nevet kapta. — 
Egyed Jenő állami vas- és acélgyári 
tisztet és feleségét, sz. Christmann Lí
viát, Isten első gyermekkel áldotta meg, 
aki a szent keresztségben Ildikó Ilona 
nevet kapta.

Koporsó. Csatár Rezső felső ip. isk. 
ig.-tanár felesége: Geyer Erzsébet női 
ip. isk. tanár 42 éves koráiéin, május 
17-én meghalt. Temetése nagy részvét 
mellett május 19-én volt Pécsett. — Si
mán Géza Ferenc 68 éves korában, f. hó 
14-én Aranyodon meghalt. Zalaszentgró- 
ton temették el. — Özv. Ágh Sándorné, 
sz. Varga Eszter életének 65. évében, 
május 19-én, hosszú szenvedés után, az 
Ür szent vacsorájával megerősítve, Bu
dapesten meghalt. — Magyairy Miklós 
ny. ev. esperes életének 81-ik évében 
május 12-én Keszthelyen meghalt. 43 
év:g működött a kapolcsi gyülekezet
ben. A zalai ev. egyházmegyének 12 
évig volt esperese. Feleségén kívül két 
fia és kiterjedt rokonság gyászolja. — 
Gallé Tibor festőművész, tart. zászlós 
május 15-én, életének 47., házasságának 
22. évében, rövid szenvedés után meg
halt. Temetése nagy részvét mellett 
folyt le. A szertartást Ruzicska László 
vallástanár végezte. — Ifj. Czeck Wal- 
demár, a fasori gimnázium VIII. oszt. 
tanulója 17 éves korában hunyt el. Má
jus 18-án temették a Kerepesi-temétő 
‘halottasházából. — Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
Hírek Finnországból.

A. F. Puukko egyetemi tanárt, a hel
sinki egyetem teológiai karának dékán
ját a Német Sasrend I. osztályú érdem
keresztjével tüntették ki. Mint ismere
tes, Puukko professzor többek között 
hosszú időn át elnöke volt a Luther- 
Agrikola Egyesületnek.

Főiskolai konferenciát rendeztek 
Tamperében április 30.—május 2. napo
kon. A konferencián több mint 800 egye
temi hallgató és hallgatónő vett részt. 
Hosszú idő után ez volt az első konfe
rencia, melyen finn és svéd anyanyelvű 
finn egyetemi hallgatók együttesen kon- 
ferenciáztak. Isten gazdagon megáldotta 
a konferencia résztvevőit, sokan lettek 
új emberré a Krisztusban elnyert hit 
és a Szentlélek újjáteremtő ereje által.

Áhitat a finn képviselőházban. A finn 
képviselőház nagybizottságának üléster
mében vallásos összejövetelt tartottak 
az elmúlt héten, melyen megjelentek 
V. Hakkila a képviselőház elnöke, K. 
Kauppi közoktatásügyi miniszter, nagy 
számmal a képviselők és a parlament 
hivatalnokai. Jelen volt még Gerda Ryti 
asszony, az államelnök neje és több köz
ismert személy. Az áhítaton Frank Mangs 
prédikátor beszélt, ki mély benyomást 
gyakorolt a hallgatóságra.

Tábori lelkészek gyűlése április 
19—20-án volt Sortavalaban. A gyűlésen 
elhangzott előadások a következő té
mákat ölelték fel: „Lelkész és az ön
megtartóztatás“, „Isten arca a harcoló 
emberiség felett“, „Miért hallgat Isten“. 
A konferencia egyik előadója megálla
pította, hogy Isten arca ezekben a ne
héz és háborús időkben is fényesen ra
gyog ránk a keresztrefeszített Krisztus 
képéről. Egy másik előadás központi 
gondolatát ebben foglalhatjuk össze: A 
katonalelkész feladata sem lehet más, 
mint a golgotái kereszt hirdetése, mert 
az erről való beszéd ma is új életet te
remt. Jézusnál a katonalelkész a lélek 
és az erő igéit kapja ajándékul. Ez az 
ige pedig hirdetésre adatott nekünk, 
nem pedig tartalékolásra, még kevésbé 
teljes eltitkolásra.

Egyház és Karjala Szövetség majdnem 
9 millió márkát osztott szét eddig a há
borúban kárt szenvedett karjalai gyü
lekezeteknek. F. évi ápr. 19-én tartott 
évi közgyäüsen elhatározták, hogy az 
eddig végzett munkát tovább is folytat
ják éppen a rombadőlt vagy leégett 
karjalai templomok, imaházak, paplakok 
és temetők újraépítése céljából. F. év

ben egészen új adományokból és segé
lyekből öslszesen befolyt a Szövetség 
pénztárába 1,750.000 márka, mely összeg 
ékesen beszél arról, hogy a finn egyház 
tagjai megértették kötelességüket, mely 
Karjala újjáépítésére vonatkozik.

Molnár Rudolf.

K Ü L Ö N  F É L É K
A leventeköteles ifjak politikai tevé

kenységének megtiltása. A Levente Hír. 
központ jelenti: A honvédelmi miniszter 
rendeletet adott ki, melyben megálla
pítja, hogy a leventeintézménynek, mint 
a katonai előképzés és a nemzetnevelés 
állami szervezetének nincs szüksége 
arra, hogy egyes politikai pártoktól ve
gyen át korszerű eszméket, miáltal a 
napi politika eseményeibe sodortatva 
csak annak lenne kitéve, hogy az ifjú
ság egysége és fegyelme előbb meg
lazul, ezért a leventeintézmény tagjait 
a politikai szerepléstől ezentúl is távol
tartja.

Június 4-ig kötelesek adataikat be
jelenteni a kereskedők és egyes iparo
sok. A különböző szakmai érdekképvi
seletek megszervezésének előkészítésére 
a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter miniszteri biztosokat nevezett 
ki. A szakmai érdekképviseletek meg
szervezéséhez adatszolgáltatásra van 
szükség. Erre vonatkozó rendelet ér
telmében minden kereskedő és minden 
iparos, tekintet nélkül arra, hogy ipa
rát (kereskedését) folytatja-e vagy csak 
érvényes iparjogosítvánnyal rendelkezik, 
de ipart tényleg nem folytat, június 4-ig 
köteles az egyes szakmai miniszteri biz
tosoknál adatokat bejelenteni.

A honvédelmi miniszter az egyetemi 
és főiskolai fiú-hallgatókat honvédelmi 
munkára igénybe veszi. Azoknak a fiú
hallgatóknak az igénybevételéről van 
(szó, akik 'még végbizonyítványt nem 
nyertek és jelenleg még katonai szol
gálatot nem teljesítenek.

Elsötétítés. Lakásainkat, épületein
ket május 25-től kezdődőleg az orszátr 
egész területén este 10 órától reggel 
4 óráig kell elsötétíteni.

A gazdák ipari cikkekkel való ellá
tása rövidesen megindul. Minden gazda 
kap textilutalványt. A textilgyártás két. 
harmadát a gazdák számára biztosítot
ták. Az ország területéről 1500 keres
kedőt bíztak meg az utalványok bevál
tásával.

SZERKESZTŐI ÜZEUETEP
V. E. K—331, U. I. Verseik nem al

kalmasak közlésre. — R. A. Szombat
hely. Ugyanazt üzenjük. Lapunkat ettől 
függetlenül küldheti az illető címére. — 
R. F.-né, Orosháza. A finn-magyar szó
tár még nem jelent meg. Hamarosan 
kijön a nyomdából.

Ú J  K Ö N Y V E K
Magamról. D. Dr. Ravasz László

dunamelléki református püspök teoló
giai önéletrajza 1944 június hó elején 
jelenik meg a Református Theologusok 
M'unkaközöaségének kiadásában. Elő
jegyzési ára: a Munkaközösség tag
jainak június hó'15-ig 3.20 P, másoknak 
4.20 P. E teológiai önéletrajz nagyszerű 
betekintést nyújt a magyar református- 
ság vezető egyéniségének egész eddigi 
szellemi és tudományos fejlődésébe. 
Hatvanadik életévének betöltése, alkal
mával az egyház legkiválóbb képviselői 
igyekeztek felvázolni Ravasz László ige
hirdetői, teológiai, általában: szellemi
fejlődését. Most őmagá mondja el, mi
lyennek látja eddigi önmagát és fejlődé
sét. E néhány ívből rendkívül sokat ta
nulhat és igen meggazdagodhat minden 
olvasója. E teológiai önéletrajz meg
rendelhető levelezőlapon, vagy [Tedig az 
előjegyzési árnak a 49.801. Sz. postata
karékpénztári csekkszámlára történő be
fizetése útján a Coetus Theológorum 
Református Theologusok Munkaközös
ségének főtitkári hivatalánál, Debrecen 
10. Egyetem.

Netusil Lászlóné, dr. Vidonyi Sándor 
Győr, Harnyán Pál Egyházasgerge, özv. 
Varga S.-né Sobor, Szakács Sándor Ka- 
tafa 70—70 fillér. — Szabó Róza Urai- 
újfalu 74 fillér. — Várallyay István Cell- 
dömölk, özv. Szabó Lászlóné Sopron- 
németi, özv. Zoltai Gyuláné Kemenes- 
hőgyész, özv. Csaszny Kálmánná Sómor- 
ja 80—80 fill. — Stinner György Lébé'ny, 
Váradi Sándorné Győrság 90—90 fill. — 
Ihász Kamilla Gércze, Pető Györgyné 
Győr, Alinauer Anna Ácsa, Dobisz Ká- 
rolyné Rimaszombat, Mike Mihály Joba- 
háza, Babolcsay Kálmánná Kemenesma- 
gasi, özv. Koczor Kálmánné Pápa, Né
met Lajos Újpest, özv. Tóth Istvánná 
Hegyfalu, Bokor Sándor Répcelak, Tóth 
Mihály, Jérig Pál, Jáng Kálmán, ifj. Si
pos Jáno9 Lébény, Bölcsházy Györgyné 
Mátyásföld, özv. Tóth Károlyné Marcal- 
gergelyi, Buga Antalné Szurdokpüspöki, 
Herczeg Ferenc Szombathely, Mészáros 
Sándor Rábabogyoszló, Kiss Imre Kiilső- 
vat 1—1 P. — Horváth Sándor Lébény 

—1.10 P. — Kovács Ernő Celldömölk, 
*Gyarrhathy László, Bárány Gyula Győr, 

özv. Keresztes Pálné Szülök, özv. Zolnay 
Lászlóné Losonc, Diós Istvánná Buda
pest, Varga Lászlóné Érszakácsi, N. N. 
Külsővat, dr. Érdi Henrik Sopron 1.20— 
1.20 P. — Sebestyén Istvánná Ostffy- 
asszonyfa 1.30 P. — Rendás Mihály 
Szekszárd, Németh Gyula Beled, Vár- 
konyi János Békéscsaba, özv. Horváth 
Ferencné, Szloboda János Győr, So
mogyi Mária Alsóság, Buthy Teréz 
Dencsháza, Hemri Gyula Zalaistvánd, 
özv. Kardos Jánosné Pápa, Gyömörey 
Mária Újpest 1.40—1?40 P.

MAGYAR GAZDA
Gazdahírek.

A minisztérium 1720/1944. M. !®. sz. 
rendeletével korlátozta a mező- és erdő
gazdasági ingatlanok szabad forgalmát. 
Ez azt jelenti, hogy a mező- és erdő- 
gazdasági ingatlanok adás-vétele és más 
úton való elidegenítése bizonyos határok 
közé van szorítva, mert — a fenti ren
delet szerint — a tulajdonos személyé
ben beállott változás a termelésben zök
kenőt okozhat és a hadbavonultak kö
zött is nyugtalanság támadhat, hogy a 
távollétük alatt egyes ingatlanok az ő 
kárukkal, vagy mellőzésükkel cserélnek 
gazdát. Kivételt állapít meg a rendelet 
az olyan adásvételre, melynek szerző
dése a rendelet megjelenése előtt már 
be lett nyújtva az illetékes adóhivatal
hoz, v. hatósághoz illetékkiszabás vé
gett, vagy ha a szerző fél az ingatlant 
már korábban birtokba vette. A rendelet 
nem érinti a végrehajtási árverés útján 
való elidegenítést. E korlátozás ellenére 
is megmarad azonban a fizetésre köte
lezettek pontos kötelességteljesítése. E 
rendelkezés olvasóink közül többeket 
érint.

*
A svájci szövetségtanács május 1-től 

kezdve 1200 pontról 600 pontra csök
kentette a hús fejadagját.

A német mezőgazdaság első meneté
nek irányelve az volt, hogy a rendelke
zésre álló emberi erőt, igavonó jószágot, 
üzemi felszerelést minél jobban kihasz
nálják, s a lehetőségig fokozzák. A cél 
elérésére hatalmas arányú lakásépítke
zésre, az élőleltárak növelésére, a fel
szerelés kibővítésére volt szükség, ezért 
a gazdák hiteligényét messzemenően ki
elégítették, olyan beruházási kölcsönök
kel, melyeket a hitelező csak nagyon indo
kolt esetben mondhat fel. így válik le
hetővé a haladás és fejlődés a német 
mezőgazdaság életében. O. K.

A gabonatermés megóvása ellenséges- 
gyújtogatás ellen. A légitámadásokkal 
kapcsolatban számolni kell azzal, hogy 
az ellenség a lábonálló és betakarított 
mezőgazdasági termények pusztítására 
is törekedni fog. Az eddig szerzett ta
pasztalatok szerint a különböző gyűjtő
eszközök csak akkoi; fejtik« k ^  hatásu
kat, ha_ teljesen, vagy túlérett állapot
ban lévő gabonatáblára esnek. A leg
célravezetőbb védekezés tehát az idejé
ben történő"^aratás. A teljes érés bevá
rása előtt végzett aratás a termés meny- 
nyisége és minősége szempontjából -is 
előnyös.

Nagyon fontos ezenkívül a keresz
tek (kepék) olyan összerakása, hogy so
raik folytonossága gyakrabban nagyobb 
közökkel meg legyen szakítva. Ez 'év
ben a tűzveszély elhárítása szempontjá
ból is okvetlenül szükséges a tarlószán
tás mielőbbi elvégzése, de nemcsak a 
keresztekkel párhuzamosan, hanem azok 
sorait is meg^kell barázdákkal szakítani.

Nemcsak a gabonafélék, hanem a 
széna- betakarításánál is törekedni kell 
a kockázat megosztása yégett • a kaz
laknak és asztagoknak több helyen tör
ténő rakására.

A cséplést az eddiginél is megd®- 
tottabban, több helyen kell végezni. Az 
eddiginél több közös szérűt is kell léte
síteni. A községek területére, az udva
rokba csak az elkerülhetetlenül szüksé
ges legkisebb mennyiségű szénát, sze
mesgabonát vagy szalmát szabad behor
dani a falvak tűzveszélyének csökkentése 
végett.

Aránylag nyugodt kis városban, nagy
községben, üdülőhelyen penziószerű el
helyezkedést keres úri . családnál, vagy 
internátus otthonban kényelmes, jó, fűt
hető szoba, fürdőszobahasználattal, ma
gányos úrinő, kertes házban. Cím: Bu
dapest, Szarvas-u. 48. M. O. 1—1

Néhai Perlaky Gábor és neje Koller 
Terézia ág. h. ev. hol születtek és hol 
kötöttek házasságot? Születési évük kb. 
1820—1830 között. Cím: Perlaky _ Júlia 
m. kir. védőnő Paks. ' 1—1

Keresek egy szerényigényű, jólelkű, 
magányos nőt, ki kisebb háztartásom
ban és konyhakertben segédkezne. Nyu
godt otthonra talál. Cím: Uradalmi szám- 
tartóné, Nagydádpuszta, posta Ozora.

1— 1

Vidéki földbirtokos család keres in
telligensebb házvezetőnőt. Jelentkezni 
lehet a szombathelyi evangélikus lelkészt 
hivatalnál. 1—-1

Felkérem a Zala-, Sopron-, Győr- és 
Veszprém vármegyei evangélikus lelké- 
szi hivatalokat, hogy Szalóki Eszter 1847. 
körüli születési adatait, illetve Dombi 
László ev. tanító és Szalóki Eszter 1871. 
körüli házasságkötését a rendelkezésük
re álló anyakönyvekben megkeresni, s 
eredmény esetén a keresztlevelet, illetve 
házasságlevelet kiállítani és címemre 
megküldeni szíveskedjenek. Eredmény 
esetén a kivonatok “kiállítási díján kí
vül is a fáradozást szívesen honorálom- 
Cím: Dr. Rónai József m. kir. rendőr
kapitány, Veszprém. Rendőrkapitány
ság. 1—I

A csővári egyházközség pályázatot 
hirdet most szervezett, férfi vagy női 
tanerővel betöltendő, II. sz. tanítói ál
lására. Fizetés az egyházközségtől: a 
kezdő fizetés 10%-a és lakbér, a többi 
államsegély. Pályázatok "21 napon belül 
Evang. Lelkészi Hivatal, Csővár, Pest m. 
küldendők. . 1— 1

Békés otthonra vágyó szolidigényő 
mindenes főzőnőt keresek kéttagú idő
sebb családhoz Székesfehérvárra. Antal 
Károly, Széchenyi-utca 17. 1— 1

Asztalostanoncot felvesz Nagy asz
talos, Győr, Andrássy-út 24. 2—3-

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RÁGOK, 
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.
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Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár. 
K éziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissz*- 

E lőfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssei-40%  kedvezmény.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győz. 
(Harangszó nyomdája.)

ROZSNYÓI JÓZSEF
siE Ítaáru készítő  
kerti bátor üzlete

Zalaegerszeg, Berzsenvi-ulca 3.

Ezüstéremmel kitüntetve 1925-ben 

Érdeklődésre
csak v á l a s z o s  lapra felelek !
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Ifjúság! — Hol vagy?
írta: Ittzés Mihály.

Hová ? . . .
Lön pedig, hogy meghala a 

koldus és viteték az angyalok
tól az Ábrahám kebelébe; meg
hala pedig a gazdag is és el- 
temetteték. Lukács ev. 16, 22.

Emberi életünknek egyik leg
fontosabb kérdése: hová? Időről- 
időre visszatér és lelkűnkbe mar
kol e kérdés éle.

Időszerű e kérdés ma, amikor 
az egyházi esztendő második felé- 
m k útjára igazítjuk lábunkat 

- •. Hová? . . .  Kiáltsuk tv'le e kér
dést e világba s azon nyomban 
ezer és ezer felelet visszhangzik 
rá. Hová?.;.  Szorgalmas falusi 
híveink azt mondják: ki a határba, 
az aratásba, a mindennapi kenyér 
munkájára. Munkára pirkadattól 
besötétülésig; hiszen „Gyorsan fo
lyó időmet az Ür nem adta hiá
ba . . . “ — Hová? . . .  Szabadságra, 
kiáltja az éven át asztal fölé gör
nyedő hivatalnok. A robotot jelen
tő és lelkeket gúzsbakötő hivatali 
munka után jól esik — hacsak né
hány hetet is — gond nélkül, füg
getlen szabadságban élni. — Ho
vá? . . .  Minél előbb falura. Ott nem 
fenyeget a bomba-veszély. Ha nap
közben bejárok is a gyárba, de leg
alább esténként nyugodtan hajtha
tom fejemet álomra. így a mene
külő munkás. — Hová?. . .  Szóra
kozni, üdülni, mulatni, vikkendez- 
ni, élni, hisz úgyis oly rövid az 
élet. Ki tudja, meddig élvezhetem? 
így a fiatalság egy része.

Toldjuk meg azonban valamivel 
e rövid kérdést vezérigénk értel
mében! — Hová azután?... Hová, 
ha kihull kezedből a munka szer
száma? Hová, ha nemcsak hivatali 
ruhádat, hanem porhüvelyedet kell 
levetkezned? — Hová, ha ebből a 
világból kell menekülnöd? — Ho
vá, ha a kehelyből az utolsó kor
tyot nyeled le? Hová azután? . . .

Szentigénk világosan megmond
ja, hogy csak két út áll előttünk 
nyitva. Az egyik Ábrahám kebelé
be, az atyai házba, a mennybe vi
szem A másik a pokolba vezet.

Mit felelsz tehát a kérdésre? 
Boldog, ki az egyházi esztendő 
második felében minden vasárnap, 
minden nap felteszi a kérdést és 
meg is adja rá a választ. Hová? . . .  
Atyámhoz, haza . . .

Dr.  G y ő r f f y  Béla.

Nem fölösleges és nem közöm
bös ez a kérdés. Nemcsak ma, ha
nem időszerű ez mindenkor. Most 
azonban fokozottan döntő kérdés. 
Mert eddig annyi mindenfelé volt 
az ifjúság, ahány eszme, emberi 
terv zászlóját bonthatta. A maga 
korában ezt jónak tartották, sőt 
ma is erre esküsznek sokan.

Az élet azonban nem ismer meg- 
> .*•« •

medret váj magának, új körülmé
nyeket, sőt új tenyészetet teremt. 
A változó világ és a változó embe
rek megváltoztatják az ifjúságot 
is. Valamire esküdött eddig, most 
elveti és új erők mozgatják. Ez 
így volt, így van és így lesz min
dig. Ezt senki meg nem akadályoz
hatja. Hátráltatása is csak ideig
ór áig tartja féken, talán nagyon 
is szükségszerűen, de a változás 
bekövetkezik.

Az a változás pedig; ami feltar
tóztathatatlanul bekövetkezik most, 
nem más, mint a fokozottabb nem
zeti eszme zászló-bontása.

De hiszen a magyart soha más 
nem is hevítette, mint a nemzeti 
gondolat! Az első világháború után 
a megtévedtek nem vették észre, 
hogy mivé lesz a magyar, ha el
veszti nemzeti hivatását. De ebből 
a betegségből meggyógyultunk és 
azóta fokozódó erővel keressük az 
utat arra, hogy megmaradjon és 
erőre kapjon minden, ami magyar. 
Minden körülmény között magyar! 
Ez most a főgondolat. Csak ezzel 
tarthatjuk meg azt, amit Istentől 
kaptunk. Csak ezzel valósul meg 
a nemzetünknek adott isteni cél. 
Csak ezzel helyezkedhetünk bele 
abba a nagy világújulásba, amely
nek — sajnos —- csak a mostani 

^háború által, de van reménysége! 
Soha nem feledhetjük el a legna
gyobb magyar mondását: „A ma
gyarnak, hogy valami legyen Euró
pában, egyedül magyarnak kell 
lennie; ez dicső és nemes öröksé
ge!“ (Széchenyi.) És amit Szóza
tunkban énekelünk: „A nagy vilá
gon e kívül nincsen számodra helv, 
áldjon vagy verjen sors keze, itt 
élned, halnod kell.“

Ez az, amit minden magyar ifjú 
és leány a szívében hordjon: Isten

adta hazában, istenadta magyar
nak lenni!

i *

Milyen ürés szónak hallatszik 
mindez, ha nem tudjuk, mit jelent 
ma, itt magyarnak lenni. De tud
juk: áldozatot és hűséget mind
halálig!

Halálig áldozatot hozni nem azt 
jelenti, hogy máról holnapra nagy 
T i k . v . r  Laláiban odavesd magadat.
Ennek akior lesz itt az ideje, ami
kor már egyéb más áldozatot is 
meghoztál és nem lesz más meg
oldás. Kinn a harctéren erre is ké
szek ifjú soraitokból határainkra 
kiállt honvédeink. De ott is az első 
a harc, a küzdelem. Ez pedig nem 
puha bábokat, hanem vitézi ön
megtagadást kíván. Korcsma gőze, 
alkohol mámora, kívánság gerje- 
delme csak arra képesít, hogy fel- 
hevülten lendülj egy nagyot és az
tán alázuhanj, mint a lelőtt ma
dár. Világos elme, tiszta szív, acé
los izom és ezek által igazi győze
lem csak ott terem, ahol áldoza
tokban, megpróbáltatásokban ed
ződött az élet.

Halálig hűség pedig az áldoza
tokban ernyedetlen kitartás. Meg 
ne restülj és bele ne fásulj. Erre a 
kitartó, hűséges életre kényszerít 

•belső kényszerítéssel az a sok nyo
morúság, baj, gyász, ami magyar 
testvéreid életében megmutatkozik 
és az a bizonytalan, de mégis meg
újulást hordozó jövendő, amely 

.hazád egének láthatárán megmu
tatkozik.

Levente vagy? Pótold áldozatos 
hűséggel harcba vonult testvéreid 
munkáját megfeszített erővel. Ké
szülj fel az ellenség minden táma
dásának elhárítására. Figyeld és 
őrizd a magyar falvak határát és 
egét, mert élet, kenyér, hajlék, 
minden veszedelemben van! Diák 
vagy? Az iskolák kapui zárva van
nak, de ne feledd: a jövőben is 
szükség lesz okos, tanult magya
rokra. Olvass hát igazi jó magyar 
könyveket! De menj ki falusi és 
munkás testvéreidhez, ragadd meg 
a munka eszközét! Acélosabb le
szel te is és igazi testvéreket ta
lálsz néped fiai között. — Leány 
vagy? Lásd meg a nyomorultak, a

betegek, a menekültek, a kibombá- 
zottak nagy bánatát és a szeretet 
cselekedeteivel karold fel te is 
ügyüket. Feljebbvalóid ezekben 
Isten parancsait tolmácsolják.

így lehetsz igazán cselekvő esz
köz annak a kezében, aki nekünk 
itt életet, hazát és hivatást adott.

*

Igen! Isten kezében! Mert csak 
tőle nyerheted meg azt a hitet 
és erőt, amivel áldozatos és hűsé
ges életen kérésziül magva1 ma
radhat és szabad, boluog lehei ez 
az ország.

Evangélikus Keresztyén Ifjúsági 
és Leányegyesületeink, Diákszövet
ségeink és Cserkészcsapataink 
munkaalkalmai megcsappantak, 
konferenciák, táborok lélekadó és 
lélekért könyörgő összejövetelei, 
előadásai itt is, ott is elmaradnak 
a sürgető tennivalók forgatagá
ban. Ritkán lehetünk együtt, hogy 
magyar szívünket nótáinkkal, játé
kainkkal üdítsük. Sokszor te sem 
lehetsz őrt, elszólít a kötelesség. 
Otthonaink megüresednek, könyv
táraink zárva maradnak, összejöve
teleink meggyérülnek. Légi riadók 
alkalmával talán még templomaink 
is becsukódnak. Templomok össze
dőlnek, bibliák, énekeskönyvek el
égnek. Bomlik, recseg, ropog, pusz
tul minden, ami szent, drága, ked
ves volt nekünk, ahol oly sok ked
ves órát, napot, hetet töltöttünk, 
ahol lelkek ébredtek, testvéri szí
vek dobbantak össze.

Ne feledd, hidd, valid és ehez 
szabd életedet: Jézus Krisztus teg
nap, ma és mindörökké ugyanaz 
marad! Nála a helyed! Ő meg
tart kezében és nem veszít el, ha 
te is ragaszkodsz hozzá. Most jött 
el az ideje annak, hogy cselekede
tekben is megmutasd: a hívő evan- „ 
gélikus keresztyén a harcosa és a 
letéteményese a cselekvő és a győ
zedelmes magyar életnek. Bibliát 
most is olvashatsz, testvéreiddel 
imádkozhatsz és Isten igéjének 
most is engedelmes sáfára lehetsz! 
Lesznek, akik Krisztusban való hi
tedet és életedet is próbára teszik 
és tőle idegen istenek, emberi esz
mék rabságába akarnak vonni. Te 
ne engedd el azt, aki kezébe vett 
és aki által magyar népednek a leg
nagyobb szolgálatot teheted áldo
zatos, hűséges ifjúi életeddel!
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l&áiór népből 
f)ösi nép  . . .

Vitéz Imrédy Béla közgazdasági 
0  miniszter a hősök napján nagy be

szédet mondott Zalaegerszegen.
— Ma nem elég az, ha egyes 

emberek hősies cselekedetén át el
ragadtatással szemléljük a magyar 
lélek kiteljesülését — mondotta—; 
ma több' kell: nemcsak egyes hő
sök kellenek, hősiesség kell a nem
zet egyetemes magatartásában. 
Hősi népibe van szükség! Mit je
lent a nép hősi mivolta? Vájjon 
elég-e, ha bátrak vagyunk, ha 
szembe merünk nézni a veszéllyel 
és halálig teljesíteni tudjuk köte
lességünket? Nem! A bátorság meg
van a fenegyerekben, megvan a 
bakonyi betyárban, a bátorsághoz 
még valaminek hozzá kell járulnia, 
hogy hőst formáljon az emberből. 
Bátor lélekre szükség van, hiszen 
gyáva népnek nincs hazája, gyáva 
ember nem tud hőssé válni. Tud
juk, hogy a magyar katonanép, ha 
mundérba vágta magát, ha fegy
vert adtak a kezébe, a fegyvert 
forgatni tudta, élt, buzogott benne 
a virtus, bátran szembeszállt ellen
felével és megmutatta, hogy ie- 
gény a talpán.

— De a hősiességhez valami más 
is kell. Valami mélyebb tartalom, 
valami fenséges belső töltekezés 
kell ahhoz, hogy egy nemzet bá
tor népből hősi néppé váljon. A 
hőst a bátor embertől az külön
bözteti meg, az emeli föléje, hogy 
egy eszmének a harcosa, hogy egy 
eszme szolgálatában áll. Az igazi 
eszme nem vész el, ha a harcos 
meghal, ha feláldozza mágát. A 
harcos elpusztulhat, megsemmisül
het földi életében, az eszmény 
azonban, amelyet szolgál, él és erő
södik és diadalmas lesz az ő halá
lával. A hős áldozatvállalásával te
hát erkölcsi eredményt ér el.

— Vájjon mi lehet az az eszme, 
az a gondolat, amely a bátor em
berből hőst farag? Ez a gondolat 
és ez az eszme: a hazának a szere- 
tete. A hazához való ragaszkodás 
mindhalálig, ez tud a bátor ember
ből hőst formálni.

A z  i g e
a magát kijelentő Istennek ön
magáról való bizonyságtétele, ezért 
igazsága, érvénye felüláll minden 
emberi mértéken, kritikán és vi
szonylagosságon. Ma, amikor a 
világ elveszítette a szellemi dol
gokban a megbízható mértékegy
séget és nincs „kritérium“, mérő- 
vessző, amivel mérni lehet, nincs 
sarkpont, ahonnan tájékozódni le
het, nincs fundámentumos szabály, 
melyik vitán felül álljon: jó tud
nunk, hogy az Ige: hitünk és csele
kedetünk zsinórmértéke; az Ige: 
sarkpont; az Ige: örök érvényű 
előfeltétel és megingathatatlan 
világszabály. Hangsúlyoznunk keli 
újra, meg újra, hogy Istennek ez 
az igéje a teljes Szentírásban, az 
ó- és újtestamentumban áll előt
tünk.

R avasz László .

Fogjuk m e r erőssra
e g ? m ám  f e e x é i  . . . —

mondotta Reményi-Schneller Lajos 
pénzügyminiszter Újvidéken.

— Nekünk is ,el kell várnunk- a 
nemzetiségek részéről az őszinte
séget, az egyenességet, a bizalmat, 
a mi jogaink tiszteletben tartását, 
meg kell kívánnunk, hogy a magyar 
.állam szuverénitását minden körül
mények között elismerjék, a ma- 
gyár egységet közülük senki meg 
ne bontsa, hanem mindannyian il
leszkedjenek .bele a magyar állam 
keretébe.

— Teljesítse mindenki maradék- 
talariul állampolgársági kötelessé
gét, bármilyen nemzetiséghez tar
tozzék is, vagy bármilyen kicsiny 
vagy nagy magyar legyen, mert a 
kötelességteljesítés a mának, a hol
napnak és a magyar jövendőnek » 
parancsa.

— ,Ne felejtsük el, hogy minden 
munka magától a nemzettől kapott 
megbízatás, minden cselekedetünk
ért, vagy mulasztásunkért közvet
lenül a nemzetnek vagyunk felelő
sek. Ennek ellentétele viszont az, 
hogy nem lehet különbséget tenni 
a munka megbecsülésében. Minden 
munkát, amelyet az országért a

gyári munkás, a földműves, a hiva
talnok, vagy a miniszter végez, egy
forma tiszteletben kell részesítenie 
nemcsak a legfelsőbb köröknek, 
hanem a legkisebb magyar ember
nek is.

— És még egyet. A munkást ne 
csak megbecsüljük, hanem támo
gassuk is. Szeretettel és bizalom
mal közeledjünk egymáshoz, ol
vadjunk össze a dolgozó magya
rokkal a magyar testvériségben, 
mert történelmünk mindig felfelé 
ívelt, amikor a magyar összeforrt.

— Az úgynevezett magyar szét-

A hódmezővásárhelyi gyüleke
zet ez évben ünnepli templom-' 
szentelésének 100 éves fordulóját. 
Ez alkalomból Takács János le! 
kész összeállításában építő köny
vet adott ki „Az evangélikus csa
lád“ címen. A könyv ára 1.50 P. 
Könyvkereskedésünkben is kapha
tó. Az alábbi cikket mutatvány
ként ebből közöljük.

Emberi lakás, néhány szobával, 
udvarral: hajlék, mely az idő vi
szontagságai ellen megvéd, munka 
után pihenést nyújt, bölcső, mely 
álomba ringat; tápláló éléstár, mely 
felnevel; vigasztaló, mely könnye
ket letöröl; sziklavár, mely elzárja 
előlünk az élet viharát; szelíden 
fölénk hajló boltozat, mely el
takarja előlünk a gondok felhőit: 
ez lenne hát az otthcrn?

Nem. Még ennél is sokkal több. 
Életnek bölcsője, az Élet Urának 
támaszpontja a Tőle elidegenített 
pokoli világban. Titokzatos mű
hely, ahol emberfeletti kéz, az Isten 
keze formál életet. Csodás kert, 
az Éden emlékdarabja, ahol a 
mennyei kertész plántál és ott her
vadhatatlan, tündérszép virágokat 
-T3—érkriy tövisek "közt" is’ hie"z?des’ 
gyümölcsöt; ahol az anyai, apai 
szeretetnek oltványait észrevétle
nül, a tündérálom halkságával oltja 
be szívünkbe a Mester keze. Vá
gyak pillangói leheletkönnyedség
gel termékenyítik meg a szülői szí
veket, hogy teremjenek új, csodás 
életet, új nemzedéket, új jövendőt.

A bölcsőben ringó gyermek az 
Isten kezének csodálatos alkotása:

húzás nem nemzeti tulajdonság, 
hanem külső behatás eredménye, 
népünkben inkább a testvériség ér
zése él, mint az ellenkezője. Fog
juk meg tehát, még pedig erősen 
egymás kezét. Abban a példátlan 
erőfeszítésben, amelyet nemzetünk 
most kifejt, hasson át mindany- 
nyiunkat az a hit és bizalom, hogy 
ezután az erőfeszítés után nem jö 
het más, csak a győzelem és a győ
zelem nyomán az új Európában el
foglaljuk azt a helyet, amely ben
nünket erőfeszítéseink és ősi jo
gunk alapján is megillet.

az Élet Urának parányi szikrája, 
a Teremtő lényének picinyke da
rabja. Az otthon az Édenből, az 
élet fájától száműzött, kivetett 
embernek oázisa, melyet Isten ke
gyelme nyújtott neki. Isten csodás 
ajándékainak tárháza, Aki nékünk 
itt nemcsak az életet adja, hanem 
az életnek minden szépségét, örö
mét, ragyogását és boldogságát.

Drága ' otthon! Boldog otthon! 
De sok örömteli ó/át éltünk át 
benned! Mennyi drága emlék él ma 
is;szívünkben, mely ma is erőfor
rás, üdítő, hűsítő ital nékünk! De 
sokszor halljuk ma is biztató sza
vad!
• Ha otthonunkra gondolunk, édes

apánk lépteit halljuk, aki sietett 
haza közénk, aki szívszorongva 
várt, apró ajándékot hozott; édes
anyánk kezének lágy simogatását 
érezzük, ki nekünk kenyeret szelt, 
hűvös estéken gondosan betakart, 
betegségben ápolt, keserűségben 
vigasztalt; testvéreink játékos ka
caját halljuk, hűséges szívüknek 
közeli dobogását érezzük.

De még ennél is sokkal több 
volt a mi otthonunk, mert — s 
ezért soha nem adhatunk elégszer 
hálát a Mindenhatónak — a mi 
otthonunk e v a n g é lik u s  keresz
tyén otthon volt!

Itt ébredt fel a vágy az igazi, 
múlhatatlan mennyei otthon iránt. 
Édesapánk ajkáról hallottuk elő
ször karácsony estjének túláradó 
örömében az isteni örömhírt: „Ma

Oíífrora.

Szibérián és Berlinen keresztül 
Finnországba.'

Egy inkeribeli finn leány különös viszon
tagságai.

Fordította: Koren Emil.
Inkeribelinek lenni — ez magá

ban hordja, hogy az élet csodála
to s  viszontagságokat, szenvedést, a 
válás fájdalmát és Istentől való 
vezettetést terem. Az ott élők 
mindegyikének át kell valami 
rendkívülit élniök. Kevesen vannak 
csak, akik hosszú és súlyos szen
vedéseken át, nehéz küzdelmek 
füzében eljutnak reményük céljá
hoz, Finnországba.

De még kevesebben vannak, 
akik Ázsia számüzötteinek útjáról 
élve kerülnek haza. íme egy ezek 
közül.

Hilda 9 éves sem volt még, ami
kor nyolc tagú családjukat a Ladoga 
partjáról, a finn határ közelében lévő 
barátságos otthonukból mindenestül 
száműzték. Előbb természetesen kol
dussá tették őket s minden vagyonuk
tól megfosztották.

Egy májusi éjszakán, 1931-ben, 
amikor az egész család aludt, fegyveres 
katonák zörgettek, akik egy falusi ta
nácsbelivel jöttek, hogy a száműzetés 
keserű útjára indítsák' őket. A szom
szédok észre sem vették, csak azok, akik 
velük együtt indultak ugyanarra az út
ra. Oly kevés időt adtak, hogy még 
azokat a holmikat sem volt idő össze
csomagolni, amiket pedig magukkal vi
hettek volha. Nem segítettek sem az

anya könnyei, sem az apa könyörgő 
kérései, sem a gyermekek megrettent 
tekintete. A kedves otthon s az egész 
eddigi élet bezárult. Hilda emlékszik 
még, mennyire gyorsan vert félelemmel 
telt kicsi szíve. Minden olyan megfog
hatatlan volt. Mi rosszat tettek, hogy 
nem élhetnek tovább otthonukban? Ami
kor megkérdezték, vájjon hová viszik 
őket, az egyik katona nyersen rájuk 
kiáltott:

,— Majd megtudjátok ott.
Igen. Hol? Az otthon mindenesetre 

elveszett. Amint a szekér kigördült az 
udvarról, egyikük szeme sem maradt 
száraz.

A fájdalom és szenvedés kezdete volt.
Az állomáson már készen voltak a 

vagonok, előttük a nyomorúságos, szél
től átjárt, didergő, rosszul öltözött tö
meg. Az egész vonatot ezzel a boldog
talan embertömeggel töltötték meg. Már 
csak a katonák ajtócsapkodása hallat
szott, dörrenve húzták be a vagónok 
ajtaját. A bent lévők némelyike sírt, 
némelyike zsoltárokat énekelt.

A vonat a kínok jajszavát zárta ma
gába. A nap ugyanott kelt fel s ugyan
úgy, ahogy eddig- Megkezdődött az út 
az ismeretlenség felé.

Az a vágón, amelybe'Hilda is jutott, 
annyira tömve volt, hogy még csak el
nyújtózni sem tudott mindenki egyszer
re. Semmiféle melegítő eszköz nem.volt 
a kocsiban. Középen egy kis szabad he
lyen vödör víz volt. Az egész úton alig

néhányszor kaptak valami meleg ételt. 
Ha valaki a nagy sietségben elfelejtett 
útravalót csomagolni magának, bizony 
felkopott az éhségtől az álla.

12 napos út után
megérkezett a vonat Krasznojarszkba. 
Sokan kis gyermeküknek már csak ki
hűlt testét szorongatták akkor. Sokan 
pedig a láztól félrebeszéltek. Ilyen vplt 
az út Sztálin fényes vonatján, „Szibéria 
ingáján“ Európa és Ázsia között.

Hilda s nála kisebb-két testvére is 
egészen betegek voltak. Három idősebb 
testvére szüleivel együtt valamivel job
ban bírták az útat. Még ennivalójuk is 
volt aránylag bőven.

A hideg és dermesztő út után végre 
saunába (gőzfürdőbe) mehettek, de az 
is inkább hideg volt, mint meleg. Mind
nyájan úgy érezték, hogy megérkeztek 
az „orosz pokolba“. A zsúfolásig meg
telt barakkok voltak a számüzöttek első. 
lakásai a város mellett folyó széles Je
nisse partján. Hó már nem volt, de igen. 
hideg szél fújt. Szuronyos őrök sétál
tak minden barak udvarán. A halál, 
még ez is hamar megérkezett.

Az út nyitott kocsikon folytatódott 
a Jenisse mellett húzódó Strelka-föld- 
nyelven egész addig, ahol az Ankara 
folyó beleömlik a Jenissébe. Ezen a föld
nyelven kellett két hetet tölteniök.

Éhség, hideg, tüdőgyulladás, halál és 
szuronyos őrök voltak a számüzöttek 
útitársai.

De még nem ért véget az ut. A hosz-

szú Ankara folyó mentén folytatódott. 
Erős munkát jelentett az árral szembe. 
Sokan gondoltak elkeseredetten arra, 
hogy ennek a folyónak a hulláma lesz 
a sírjuk.

Az út végén

a számüzötteknek lakásul egy temetőt 
jelöltek ki, amelyben nem volt más fe
dezék, mint néhány fa. Arra igazán nem 
gondolt senki, hogy már élve a halottak 
közé kerülnek. „Most aztán megérkez
tünk“ — gondolták sokan elszorult szív
vel. „Emlékszem — beszélte Hilda — 
milyen borzalmas volt az éjszaka.. A 
könnyek égették a szememet. Mennye
zetnek Szibéria fekete égboltja borult 
ránk. A szél nyikorgatta az öreg sír
kereszteket. Anyánktól sem várhattunk 
sok biztatást, ő maga is beteg volt.“ 
Hilda 6 éves hug-a meghalt.

A közelben kicsiny orosz falu volt. 
A számüzöttek egy része ennek temp
lomában kapott később elszállásolást.
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született néktek a Megtartó!“ Csen
des estéken Jézusról szóló evangé
liumot olvasott nékünk évről-évre, 
napról-napra töretlen hűséggel. 
Édesanyánk altató dalát rég el
felejtettük, de az evangélium éne
két soha sejn feledhetjük; ezeknek 
szívig ható dallamai ma is lelkűnk
ben zsonganak az élet hullámhosz- 
szán. Igen ők voltak, apánk, anyánk, 
akik az élet Urával, az Ür Jézus 
Krisztussal megismertettekÍ5ennün- 
.nünket; ők vezettek oda az Ür asz
talához, ahol Megváltónk kiontott 
vérében bűnbocsánatot, életet és 
üdvösséget nyertünk.

Evangélikus otthon nemcsak a 
testi élet bölcsője, hanem az Isten-

llmaji Salomies, a viipuri egyház- 
kerület püspöke beszámolt a visszatért 
karjalai területeken tapasztalható egy
házi életről. Többek között megállapítja, 
hogy mind az istentiszteleten való rész
vétel, mind az egyházi énekek buzgó 
éneklése egyre fokozódik, összehason
lítva a megelőző időket. Erősen befolyá
solja az egyház munkáját

a fiatal lelkészekben észlelhető nagy 
hiány,

mivel ők teljes számban a frontokon , 
szolgálnak, ugyanakkor sok tízezres 
lélekszámú gyülekezet munkáját kizáró
lag olyan öreg lelkészek végzik, kik élet
koruknál fogva, ha már érvényben lenne 
az új nyugdíj-törvény, azonnal nyugdíj - 
képesek lennének. Elismerőleg kell nyi
latkozni — folytatta a püspök beszámo
lójában — e megöregedett lelkipászto
rokról, kik csodálatos erővel és akarat
tal, hűséggel és nagy - rátermettséggel 
látják el feladatukat. A paphiány mellett

erősen befolyásolja a lelkészt mun
kát a közlekedési nehézség

, és a jelenlegi gyors munkairam. Leg
megrázóbb a visszatért karjalai terüle
tek egyházi életében a fájdalmas sebek
ként ható elpusztított templom k, kezd
ve a viipuri dómtemplomtól, egy a 17. 
században épült, szinte élményszerű 
hangulatos fatemplomon keresztül az 
önállósági időkben épített mondern 
templomokig. Meg kell említeni, hogy 
az elpusztított templomok mellett ugyan

ben való életnek, az örök életnek 
is bölcsője az Ige által. Ezért be
szélünk evangélikus otthonról! 
Ezért jelent különleges, felbecsül
hetetlen kincset az evangélikus 
otthon.

A ház falai leomolhatnak, búto
rai .elavulhatnak, a mennyei hajlé
kokban helyünk készen vár; az 
élet Igéjét hirdető és éneklő szülői 
ajkak elnémulhatnak, szeretetet 
árasztó szívüknek dobogása örök
re elcsitulhat, de az Ige, melyet 
szóltak, a sírig szól mihozzánk, s 
az örök Szeretet, amelyet az Igé
ben ismertünk meg, nem hagy ma
gunkra a halál árnyékának völgyé
ben sem.

csak használatlanok azok a templomok, 
melyek ugyan megmaradtak épségben, 
amelyeket azonban az ellenség megfosz
tott mindattól a szépségtől, különleges
ségtől, melyek templommá tették eze
ket az épületeket. Az az egyházi élet, 
mely Karjaiéban megvan, s mely újra 
folytatódik, egyáltalán ijem magába- 
roskadt, tehetetlen élet.

Az újraépítés akarata 
itt is csodálatosan megmutatkozik. Igaz, 
gyakran megtörtént és még most is meg
történik, hogy egy-egy gyülekezet,, mi
kor visszatér eddigi ideiglenes szállásá
ról eredeti karjalai lakóterületére lelké
szével együtt, sokszor fából, vagy papír
lemezekből készített barakokban, kato
nai lövészárkokban, bunkerekben lakik. 
Istentiszteletet, konfirmációi oktatást 
mikor, hol tartják, de megtartják. De 
nem kell sokáig várni, mire újra fel
épülnek az ideiglenes, de mégis állandó, 
a gyülekezet lelki életét szolgáló épüle^ 
tek, részben éppen az Egyház és Karjála 
Szövetség támogatásából, mely Szövet
ség nélkül sok szép terv, vágy és óhaj 
megmaradt volna puszta álomnak, vagy 
megakadt volna mindjárt kezdetében a 
pénzhiány miatt. Ha a régi, egyházi szo
kások évről-évre gyakorlatlanul újra és 
újra elmaradnak, nem kétséges, hogy 
azokat idővel szinte lehetetlen újra 
életrehívni. A nyugatfinnországi városok 
világias élete sokszor károsan befolyá
solta odatefepitett karjalai fjúságunk 
lelki életét, éppen ezért »«nek ellen-

súlyozására a gyülekezeteknek minden 
áron ismét fel kell építeniük azokat a 
szent helyeket, imaházakat, vagy más 
épületeket, hova az ifjúság bizalommá! 
mehet.

A vasárnapi iskolai munka 
ismét áldott munkát végez a gyülekeze
tek életében. Karjala híres egyházi ének
karai ismét elkezdték a munkát a vissza
tért területeken, hogy énekeikkel emel
jék a gyülekezet ünnepi áhítatát, hogy 
ráirányítsák a gyülekezet tekintetét a 
pusztítások felett is diadalmaskodó Isten 
népének életére és reménységére. Ugyan
csak megindult akinkeri (lelkészlátogató 
körút, mely alkalommal házaknál egész
napos bibliaóra, áhítat és anyakönyvi 
ellenőrzés van), valamint az ifjúsági 
munka is.

A karjalai egyházi élet legnagyobb,
szinte élményszerű pillanatai 

éppen azok, mikor egy-egy új templo- 
6 mot; vagy egy romjaiból újjáépített 

templomot lehet felszerelni és hivatásá
nak átadni, mint amilyen volt pl. a Ki- 
vennapa község templomának felszente
lése, mely nemcsak a finn, hanem az 
egyetemes egyháztörténet lapjain is meg
örökítésre tart számot. Mindezek, ami
ket itt elmondottunk, fejezte be beszá
molóját Salomies püspök, a karjalai egy
házi életben, természetüknél fogva in- * 
kább a szemmel látható külső eseménye
ket és munkákat ölelték fel. TiÄljuk 
azonban, hogy az egyházi életben, éppen 
az a másik, a belső, sokszor láthatatlan 
a fontosabb, mint a szemmel látható. 
Gyakran az egyházi élet erőteljesebben 
dobog ott és termi meg a maga csodá
latos gyümölcseit, ahol hűséges szívek 
csendben hallgatják az Isten szavát és 
megtartják azt. Ezeknek a csendeseknek 
a száma ma Karjalában talán sokkal, 
több, mint bármikor azelőtt. Hisszük és 
reméljük, hogy az ő közvetítésükkel 
Karjala régi gyülekezeteinek azelőtti bő
séges és áldott lelki élete tér vissza és 
megpróbáltatásokon keresztül is boldo
gabb időkbe vezet el fűinket.

t Molnár Rudolf.

Dunántúli csendeshetek Gyenesdiá- 
son: Augusztus 4—-11-ig leánykori veze
tők (papnők, tanítónők, -nők, stb.) szá> 
mára. Augusztus 12—19-ig leányoknak. 
Augusztus 29.—szept. 5-ig ismét leányok 
számára. Érdeklődni, jelentkezni lehet: 
Maiaga Elza d. nővérnél, Gyenesdiáson. 
(Zala m.) ,

Az egyh ázi élet a, v isszatért Karjalában.

Őszre nagy barakkokba kerültek. 
Apjuk visszatért. A tél komor volt és 
hdsszú. Ennivalójuk egész télen csak 
knimpli, kenyér és só volt. Hilda há
rem éves húga meghalt. Hilda maga is 
élet és halál között lebegett. A tavasz 
azpífban új erőt hozott. Az élet győ
zött.

Egy éven belül sok család létszáma 
csökkent le. Télen a hideg 50 fok alá 
is süllyedt.

Ezen a helyen két évig vpltak. Hilda 
már orosz iskolába kezdett járni. Finnül 
írni és olvasni otthon tanult szüleitől. 
Apja s bátyja erdőmunkára jártak és 
aranyat keresni. Az őrök minden alka
lommal velük voltak. Az élet olyan nyo
morult volt, amilyen csak lehetett.

„  Ugyanabban a barakkban még tíz csa
lád lakott.

1934 tavaszán elvitték a családot
más helyre, vagy 200 km-re lefelé a 
Jenisse másik partján, Jeniseisk város
kához. A víz itt 4 km széles volt. Néhol 
még szélesebb volt az árterület. Itt is 
barakkokban laktak. Bátyját elvitték 
aranybányába 300 km-re tőlük. Apja 
halászott, ősszel az egész csoport meg. 
betegedett tüdőgyulladásban. Sokan 
meghaltak. Azokat is, akik még együtt 
voltak a szülőfaluból, elválasztották 
egymástól.

A következő nyáron elvitték a csa
ládot a -városban» lévő Pasolok Kuibu- 
seva fűrésztelepre, ahol egy kicsiny szo

bát kaptak munkáslakásúl. Bátyja asz
talosmunkát kapott, apja cipész lett. 
Kívülről nézve valamivel nyugodtabb 
életkörülmények közé kerültek. Hilda 
iskolába járt s tanítói előtt a legjobb 
elismerést érdemelte ki. Az egész kör
nyezet orosz volt. A városban alig né
hány finn lakott. 'Mint az álom, csak 
úgy jelentkezett a mesébe illő otthon 
a Ladoga partján, Inkeriben. Valahol 
még messzebb volt Finnország, ahová 
testvérei megszöktek, de soha el nem 
értek.

1938 őszén
egy éjjel két hatósági ember házkuta
tást tartott otthonukban s apját letar
tóztatták. öróla azóta sem hallott Hilda 
semmit. A sok csapás és szomorúság 
♦erhe alatt még ezen a télen meghalt 
az édesanyja. Hilda árva maradt, erős 
reumában megbetegedett bátyjával 
együtt.

Tavasszal befejezte a 7 éves iskolát 
s tovább szeretett volna tanulni, hogy 
tanítónő legyen, dt neki, a nemzetiségi 
szegény leánynák, erre nem volt lehető
sége. Kérvényét egész Moszkváig küldte, 
melyben kifejtette, hogy ő igazán semmi 
rosszat nem tett, amiért Szibériába kel
lett kerülnie, ősszel megkezdődött a 
tanítás, de semmi válasz nem jött.

Bátyja egyre betegebb lett. Már nem 
is igen mozoghatott, egészen ágyhoz 
volt kötve. Hilda teljesen támasz nél
kül maradt itt az idegen környezetben

a megélhetni előteremtéslében. Estén
ként forró könnyeket törölt le arcáról, 
szíve megtelt keserűséggel és bánattal, 
összetett kézzel egyre csak imádkozott, 
ahogyan édesanyjától tanulta. Ez meg
nyugtatta őt, adott jövőbe Vetett hitet, 
erőt és reményt. Elhatározta, hogy meg
szedik.

Elbúcsúzva beteg testvérétől, 1939 
^dec. 4-én útrakelt, miután annak beteg
sége javult. Célja az volt, hogy közel 
jusson nővéréhez. Az eladott családi 
apróságokból adódott az útipénz.

Már nem volt többé őrizet alatt,
*

hanem szabályos igazolvánnyal utazott, 
amilyen a számüzötteknek volt. Senki
nek. sem szúrt szemet az egyedülálló 
leány. Négy napos szekér- és két napos 
autóút után, amit dermesztő hidegben 
tett meg, megérkezett Kra'sznojarszkba,- 
ahol 205 rubelért jegyet vett Papajevig. 
Útja kellemetlenség nélkül szerencsésen 
folytatódott Oroszországon át, Moszk
ván és Vologdon keresztül. Papajevtől 
még 60 km autóút következett — és 
hosszú évek után ismét láthatta Hilda 
a nővérét. Minden sokkal simábban 
ment, semmint remélni is merte volna.

Ez a vidék Oroszország egyik leg
nyomorúságosabb körzete volt. Sok 
kezdetleges lakást ürítettek ki a kolhosz 
körzetében s kerestek valamivel kedve, 
zőbb életlehetőségeket. Hatalmas terü
letek mentek így tönkre. 1936-ban Észak- 
Inkeriből egész falvak indultak el „ön-

£ en e leR .
Németh igazgató: Bar tahi da.

Írja: Jakus Imre.

I.
írást kaptam Barlahidáról..
Választ a levelemre. A küldőjét ma

gam előtt látom. Hitetlenkedve csóválja 
a fejét, mintha nem akarna hinni a so
raimnak. Tőlem kapta a kezében forga
tott levelet? Az aláírás nem hagy két
séget: tőlem. És kemény kezével írja 
már a választ.

„Mintha csüggedést olvasnék ki a so
raidból. Nem tudom, nem akarom el
hinni. Neked, aki annyi ezer lélekben 
gyújtottál lángot, nem szabad csügged
ni soha“

Jó lenne, ha azt válaszolhatnám, Ked.- 
ves Barátom, hogy tévedtél, a csüggedést 
nem ismerem. Ehelyett szomorúan kell 
megüzennem, hogy nagyon is jól isme
rem a léleknek ezt a fáradt, szomorú 
állapotát. Néha úgy ül a telkemen, mint 
egy sötétszárnyú madár. Szégyenlem be
vallani, de az élet sötét gondjai gyakran 
kiváltják belőlem.

Állok a szószéken, látom az áhítatba 
merült arcokat és hirdetem az Igét. A 
káromkodások iszonyú bűnéről vádakat 
zuhog az ajkam.

Másnap végigsétálok a falumon. A 
kerítéseken belül, úgy esti- etetés-itatás 
idejen lángolnak iszonyú káromkodások. 
Azt hiszem, lángjuk felcsap az égig és 
porrá hamvasztja még a portát is, amely
nek földjén .áll a magáról megfeledke
zett ember. De nem történik semmi. 
Az Ige nem kelt ki. A Sátán madarai 
eljöttek és elkapdosták. Nem haragszom 
rájuk, mert szeretem őket. De valami fáj.

Marcangolom magam. Az Ige nem 
erőtlen, nem tér vissza üresen, abban 
nincs fogyatkozás. Csak bennem! És a 
szív megnehezedik, beáll a csüggedés. 
Ez csak egyetlen példa, de hányat tud
nék elmondani? Pedig optimista termé
szet vagyok. Ha valami nem sikerül, újra 
kezdem. De a csüggedés nem optimiz
mus vagy pesszimizmus kérdése, hanem 
a léleké, a lélek zsilipje mellett pedig 
ott ül éberen a Sátán. Ha elhízom ma
gam és megfeledkezem a vigyázpsról, 
felrántja a lélekv.silipeket és ilyenkor, 
mint a medréből szökő, szabaduló víz, 
szökik a lélek ereje. Előzőleg hiába tá
rolja az ember, ezt az erőt nem lehet 
tárolni, felhalmozni, konzerválni, ha a 
Sátán rabolni kezdi, illanóbb, mint az 
éter.

És ha megfogyatkozik, beáll a csüg
gedés. A megkisértés állapota. Szabadna 
ennek megtörténni velem?

Nem. De megtörténik.
S mi történik még ilyenkor?
Akinek a szolgája vagyok, -eljön és' 

felráz. Lehajol hozzám! De olyan közel, 
szinte megtapinthatom, hogy eláll a szi
vem verése. Ilyenkor eszembe jut boldo
gult diakonissza főnökanyám mondása:

kéntes gyarmatosokként" ezekre- a mo
csaras vidékekre, hogy megműveljék 
azokat a földeket, amelyek a'kolhosz- 
rendezés idejében jutottak kezükre az 
állam rablópolitikája révén, de nem 
tudta eltartani a megművelőit. Hilda 
nővére, aki még a család száműzetése 
előtt ment férjhez, férjével együtt ' j u 
tott erre a vidékre/ mint száműzött. Fér
jét — épp úgy, mint minden száműzött 
család fejét — 1938-ban vitték fogoly
ként el. Nővére két kicsiny fiával élt. 
Csak azért volt ez élet, mert még nem 
jött el értük a halál. 1939—40 tele kü
lönösképpen erős volt. Akkor sokan 
megszöktek erről a vidékről, de elfog
ták őket s még gyönyörűbb paradi
csomba jutottak, ahol hamarosan meg
haltak.

Itt hallotta Hilda először, hogy a 
vörös hadsereg megindult felszabadítani 
Finnország munkásosztályát, — amint 
ez a híradásokban szerepelt. Sokan 
mondták akkor egymás között sóhajtva; 
„úgy is elpusztulunk itt hamar, hozhat
ják aztán ide Helsinki éhező tömegeit, 
hogy ne kelljen a vörös hadseregnek 
a kenyeret repülőgépeken szállítani oda.“

De a háború befejeződött. Finnország 
nem jutott a Tanácsköztársaság keze 
alá, amitől különben is minden inkeri- 
beli félt. Hilda dolgozott, maga kereste 
meg a kenyerét. Mégis elhatározta, hogy 
megszökik innen is, mielőtt megismer
nék.

(Folytatjuk.)
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„akit az Űr egyszer megragad, többé 
nem ereszti el“. Megtapasztaltam, igaza 
volt.

A lélek dolgait nem lehet érzékel
tetni, vagy talán csak épen érzékeltetni 
lehet, de a következő írásomban mégis 
megpróbálom leírni, édes testvérem, mi
lyen nagy az én Uram akkor is, amikor 
az én szegény lelkem csüggeteg és be
teg. De nemcsak- neked írom meg, ha
nem minden olvasómnak, aki elcsügged 
és úgy érzi, hogy fnagára hagyja ilyen
kor az Isten.

Nem „hálás“ dolog ilyenek felől írni, 
a lélek gyengeségeiről legszívesebben 
hallgat az ember, de ha a szólásból szol
gálat lehet, nem törődöm már semmivel 
és senkivel.

S hiszem, hogy minden írásom szol
gálat.

Csendeihttck
G yeacsdiáson.

Leányok: június 10—17.
Asszonyok : június 19—26.
Térfiak: augusztus 21—28.

Mindegyik csendeshét a kezdetül meg
jelölt nap délutánján kezdődik és befe
jezésül jelzett nap reggelén zárul. Tehát 
az oda és visszautazás a megjelölt na
pokon történhetik.

Részvételi költség: ellátás az egész 
hétre 42 P és egyheti zsír-, liszt- és cu
koradag természetben. Ehhez járul még 
3 P jelentkezési díj, amely jelentkezés
kor kisebb levélbélyegekben is beküld
hető. Az ellátás a kezdőnapon vacsorá
val kezdődik s a zárónapon reggelivel’ 
zárul.

Jelentkezés: leányoknak jún. 3., asz- 
szonyoknak június 10, férfiaknak aug. 
10. Evangélikus Testvéri Szolgálat, Bu
dapest, I., Verbőczy-u. 28. (Telefon: 
160—468.) Felvilágosítás: ugyanitt. Köz
lendő: név, foglalkozás, életkor, érkezés 
ideje.

Postacím a konferencia alatt: Evang. 
Belmissziói Otthon, Gyenesdiás, Zala rp. 
(Keszthely mellett.)

Utazás: Budapést déli pályaudvarról 
közös indulás, június 10-én (19-én) reg
gel 7.25-kor személyvonattal Tapolcán 
át. Érkezés Alsógyenesre (ide váltsuk a 
jegyet!) 14.55-kor.

Felszerelés: a fentemlített fejadago
kon kívül: Meleg kabát, meleg takaró, 
párnahuzat, lepedők, mosdó- és cipőtisz
tító szerek, gyertya, gyufa. Fürdőruha. 
Zsebvillanylámpát érdemes hozni. Bib
liát, énekeSkönyVet, Énekem az Ür füze
tet ne hagyjuk otthon!

A gyenesdiási „Kapernaum“-unk fel
mentést kapott az igénybevételek â ól s 
teljes felszereléssel, telt kamrával és a 
régi szeretettel vár falai és fái alá! Vi
szontlátásra Gyenesen!

A bányai egyházkerületünk.

Nevét onnan kapta, hogy a magva valamikor a felvidéki bányavidék 
volt. Az egyházkerület püspöke D. Raffay Sándor budapesti lelkész. Fel
ügyelője dr. Pesthy Pál. Állandó püspöki székhely Budapest. A kerület 
lélekszáma 350.000. Legnagyobb kerületünk. 8  egyházmegyéje, ll2 anya-,
ill. missziói egyházközsége van.

Középiskolái: van 5 fiúgimnáziuma: Aszódon, Békéscsabán, Budapes
ten, Orosházán és Szarvason, l leánygimnáziuma Budapesten, l tanítónő
képzője Szarvason, l leánypolgári iskolája gazdasági továbbképzővel Aszó
don. Népiskolája 1942-ben 49 egyházközségben volt 237 tanítóval.

A kerületben 2 diakonisszaintézet működik: Budapesten és Békéscsa
bán. Van több árvaháza. A kerületben három nyomda van evangélikus kézen.

Nyilvánossági jogot kapott az orosházi gimnázium.
J ö v ő r e  t a l á n  a z  i n t e r n á t n s  la m e g n y í l ik .  _

Orosházáról jelentik: Orosházán és 
környékén nagy örömet jelent az a ren
delet, mely az orosházi evangélikus gim
názium I—VIII. o. számára megadta a 
folyó 1943—44. tanévre az államérvényes 
bizonyítvány kiállításának és az érett
ségi vizsgálat tartásának jogát.

Orosháza, ez a hatalmas alföldi evan
gélikus központ régen törekedett, hogy 
teljes gimnáziuma legyen s központias 
fekvésénél fogva a környék tanulni vá
gyó ifjúsága is ide jöhessen gimnáziu
mot végezni.

Sok meddőnek bizonyult próbálkozás 
után az orosházi evangélikus egyház- 
községnek Orosháza politikai községgel 
egyetértésben és támogatásával sikerült 
1937-ben a gimnázium I—II. o.-t, mint 
nyilvánosjogú osztályt az addigi tan
folyami osztályok helyébe megnyitnia. 
A tanulók létszáma állandóan rohamosan 
emelkedett. A fejlődés később a IV. o.- 
nál megakadt, az V—VIII. o. továbbra is 
tanfolyami osztály maradt. Hogy a fej
lődés biztosítékai teljesen meglegyenek, 
az 1943. okt. 14-i közgyűlési határozat
tal a bányai egyházkerület vette át mint 
fenntartó az iskolát.

D. Raffay Sándor, a bányai egyház- 
kerület püspöke, bejelentve az F—VIII. o. 
megnyitását, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyását kérte,_hogy a 
gimnázium most már kapja meg az 
V—VIII. ot számára az államérvényes 
bizonyítvány kiállításának és az érett
ségi vizsgálat tartásának jogát, mert a 
gimnázium teljes kifejlődésének alapjai 
biztosítva voltak a kerület részéről tör
tént átvétellel. Orosháza közönségének

felelősségére mutat, hogy a község a 
gimnázium kifejlesztése céljára a fenn
tartó- egyházkerületnek telket ajándé
kozott.

Ilyen előzmények után következett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter dön-, 
tése, amely 1944-ben, a község alapítá
sának 200. esztendejében gimnáziumát 
nyolcosztályúvá nyilvánítja.

Az iskola teljes kifejlődése kapcsán 
örömmel lehet megállapítani, milyéfi 
szeretettel, felelősséggel vette körül 
Orosháza közönsége a gimnáziumot.

A múlt évben elhunyt Kunos József 
saját szerzeményét kitevő 42 és fél hold 
szántóföldjét, az orosházi szöllőkben 
levő 6 kenderföldjét, házának őt illető 
felerészét a gimnáziumnak hagyomá
nyozta. Nemes munkája utat mutat' s 
követésre hív.

Nagy segítséget jelent a szegény
sorsú, jóelőmenetelű gimnáziumi tanulók
nak a társadalom egyes, az ifjúság ügyét 
szívükön viselő tagjainak támogatása. 
Az évvégi jutalmak kiosztásakor a ne- 
messzívű adományozók jóvoltából 2790 
pengő jutott a jóelőmenetelű tanulóknak. 
S itt említjük meg, hogy az Orosházi 
Gimnáziumbarátok Egyesülete segítségé
vel 30 személyes internátus felszerelése 
együtt van, minden valószínűség szerint' 
a jövő tanév elején sor kerül az interná
tus megnyitására is.

A tények fényesen igazolták azokat, 
akik síkra szállottak a gimnázium ügye 
mellett. Az önzés korszakában egy kul
túrintézmény létesítése dicséretes tett s 
mindazoknak, kik a jövőért dolgoznak, 
nagy igazolásuk lesz az utókor előtt.

A p ro testá n s  szép irod a lom  
ö ssz eg y ű jté se .

A protestáns szépirodalom mindez- 
ideig sem bibliográfiában, sem antholó- 
giában nyilvántartásba nem vétetett, 
hosszú ideje folyik már egy olyan mun
kálat, amely ezt a hiányt akarja pótolni. 
Protestáns szépirodalmi lexikon készül. 
A református rész már befejezéshez kö
zeledik. A teljesség okából szükséges 
azonban, hogy valamennyi protestáns 
felekezet szépirodalma összegyüjtessék 
legalább a jelen századból. Ez a munka 
elsősorban gyakorlati célt szolgál azál
tal, hogy megismerteti, kik a „mieink“, 
s szellemi erőink hatalmas seregszem
léje lesz. Tudományos alapon készül s 
így kívánatos, hogy egyetlen protestáns 
szépírónk se maradjon ki. Ezért azokat 
a protestáns .olvasóinkat, akiknek már 
jelent meg nyomtatásban szépirodalmi 
kötetük, arra kérjük, hogy a lejebb fel. 
sorolt pontok szerint adataikat mielőbb 
szíveskedjenek megküldeni a szerkesztő 
címére: Hézser Zoltán ref. lelkész, Bu
dapest, XIV., Telepes-u. 1/b. III. 6. Bár 
a könyvtári stb. anyagot szerkesztő már 
feldolgozta, pontosság okából azokat is . 
kérjük munkásságuk jelzésére, akiknek 
adatai már valamelyik szépirodalmi kút
főbe felvétettek. — A következő ada
tokat kérjük: 1. Név (írói álnevek ill. 
betűjegyek is). 2. Születés ideje (év, hó, 
nap) és helye. 3. Vallás (vallásváltozta
tás esetén az előző vallás is). 4. Foglal
kozás, képzettség, iskolai tanulmányok 
helye. 5. Tagságok, tisztségek, kitünte
tések (irodalmi vonatkozásban). 6 . Mely 
lapnak Szerkesztői vagy munkatársai. 
7. Műveik pontos címe, műfaja, a meg
jelenés helye, ideje, kiadója, nyomdája, 
oldaiszáma; újabb kiadások; idegen 
nyelvre fordítások. 8. Műfordítások; 
anthológiák stb. szerkesztése. 9. Előké
születben vagy sajtó alatt lévő munkák 
felsorolása.

Honvédőink: üzennek.
Sora i é lő  g id a i  / e l e n /e o e k . . .

Tekintetes Kiadóhivatal!
Március 4.-e óta a hadműveleti terü

leten teljesítek szolgálatot. Az ismét köz
lekedő szabadságosvonatok lehetővé te
szik, hogy aránylag rövid idő alatt meg
kapjuk a kedves és hosszú hetekig nél
külözött Harangszót, melynek sorai élő 
hidat jelentenek a végtelen orosz mocsa
rak, sötét rengetegek evangélikus ma
gyar katonái és otthonhagyott szeret
teik, templomaik között. Isten áldását 
kérve a Harangszó további munkájára, 
maradok testvéri köszöntéssel: R em e te  
J ó z s e f  zászlós. T. p.: B. 423.
M e g é r s ik  a  l e lk i  é d e sa n y a  
g o n d o s k o d ó  s z e r e i d é t . . .

Kedves Nagytiszteletű Ür!
Szeretettel értesítem Nagytisztelű 

Urat, hogy 'a „Harangszó“ példányait 
megkaptam és felhasználtam katonáink 
között. Ha esetleg néhány példánnyal 
többet kaphatnánk, nagyon örülnénk 
neki, bár — természetes — az eddig 
küldött■ példányszámot is nagyon hálá
san köszönjük. Olyan jól esik látni, 
hogy mennyire örülnek katonáink an
nak, ha saját egyházuk lapját olvasgat
hatják. Minden bizonnyal megérzik be
lőle a lelki édesanya gondoskodó, nehéz 
útra is elkísérő meleg szeretetét. Re
méljük, hogy az Isten megőrizte és ez
után is őrködik Nagy tiszteletű úrék fe
lett a nagy próbák idején is.

Testvéri szeretettel küldi üdvözletét 
Borzsák Sándor táb. lelkész. 

* ’ •
Fodor Sándor honvéd üzeni F. 407. 

tábori számról szüleinek, testvérei
nek, rokonainak Kispécre, nénjének Ba- 
konytamásira: jól van, jó egészségnek 
örvend, csomagot és több levelet vár.

Augusztinyi András tizedes köszö
netét küldi azoknak, akik újságot vagy 
levelet küldtek.

Horváth Lajos honvéd a B 795 tábori 
számról üzeni feleségének, kiscsaládjá- 
nak Budapestre, szüleinek, bátyjának, 
Kövecseséknek és az egész Harangszó 
újság olvasóinak, apósának Dunakeszire, 
egészséges és jól van, levelet vár.

A Z 234 tábori p.-ról Szalai Gyula 
honvéd Kispécre, szüleinek, feleségének, 
gyermekeinek: Szabadságról szerencsé
sen visszaérkeztem. A tisztelendő úr kül
dött újságait érkezésem után szeretettel 
átvettem. Hálás köszönetem a tisztelendő 
úrnak.

Horváth Pál honvéd Győrszentmár- 
tonba, szüleinek: jól van, egészséges. 
Unokatestvére szüleinek őszinte részvé- 
tét küldi.

Wágner Márton T. p. K 637-ről üzeni 
Gyomára feleségéneik, kislányának, a 
Wágner családoknak, Szabó Kálmán ev. 
lelkésznek, Sehusztek Sándor ig. tanító
nak, Dr. Szász Lajos főjegyzőnek, Ko
vács Sándor adóügyi jegyzőnek, községi 
tisztviselőknek és az összes ismerősök
nek: Jói van, egészséges, kéri hozzátar
tozóit, ne aggódjanak érte, sokat gon
dol haza, több levelet vár, „csomag jö
het“.

Banai Gyula tizedes üzeni a Z 234." 
tábori számról Homokbödögére szülei
nek, testvéreinek, rokonságának és mind
azoknak, akik imádkozó szívvel gondol
nak rá, hogy jól van, sokat gondoFhaza 
s levelet többet vár.

Fohász.
Leborulok színed előtt Dicső!
Ki kegyelmesen adtad mindenemet,
De bocsáss meg a porban csúszó féregnek. 
Hogy repülni vágy . . .

Hisz írva van: Lelked lehelted belém. — 
Én megvetem a sárból kevert testet 
És lerázom a földi bilincseket 
És közelebb vágyom Hozzád, Uram!

Szállani, szállani egyre fel,
A felhők, a csillagok fölé,
Itt hagyva bűnt, anyagot és szennyet,
A sassal törni fölfelé. . .

Óh Uram, a harcot megharcolám, 
Kezem', lábam, szivem csupa seb.
Add meg nekem már a feloldozást,
Hogy mehessek Hozzád közelebb . . .

Hol rágalom és hamis próféták vásári zaja 
Nem rontja a szent Harmóniát,
S a vágyó lélek felrepülhet 
Megismerni a Lelket magát!...

Z á b r ik  Jen ő  ár



1944. június 1}-. H A R  A N G  S Z Ó 111

Jézus Krisztus tisztító munkája.
Június 11. — Forrás a tisztátalanság 

lemosására. Zak. 13, 1—9. A Golgotán 
fakasztotta Isten azt a csodálatos for
rást, amelynek ma is folyó vize meg 
tud tisztítani minden bűntől és tisztáta- 
tanságtól. Istent csak az láthatja, aki
nek szíve tiszta. Aki viszont nem látja 
Isient, az bálványokat keres magának. 
Bálvány lehet saját jóságunk, vallásos
ságunk, gazdagságunk, feleségünk. Ha 
a Golgota forrása megmos minket, ak
kor minden bálvány ledől bennünk és 
elveszti értékét.

Június 12. — Az Úr eljövetele. Mai. 
3, 1—6. Krisztus eljövetelét a mi éle
tünkbe rendszerint nagy szenvedések és 
viharok szokták megelőzni. Szent jelen
létének az a hatása, hogy fájni és égetni 
kezdenek bűneink. A ruhamosók lúgjá
hoz és az ötvös tüzéhez hasonlítja Ma- 
lakiás az Ö eljövetelét. Lúgot azért hasz
nálják mosáskor, hogy minden szennyet 
kioldjon a fehérneműből. Az Ő vére a 
legnagyobb bűnünktől is tisztává tud 
tenni. A tüzet is a fém megtisztítására 
használja az ötvös. A Szent Lélek tüze 
nemesít és tisztít.

Június 13. — A jó és rossz közötti 
különbség. Mai. 3, 7—4, 6. A bűn elva
kítja az ember látását úgy, hogy nem 
látja a különbséget az igazság és a ha
misság között. Azt veszi észre, hogy 
az istentelen embereknek jobban megy 
a sorsuk, mint a hívőknek. Ebből azt a 
következtetést vonja le, hogy-nyugodtan 
lehet vétkezni, mert úgy sincs annak 
semmi következménye. Akit megcsalunk, 

« annak mindig fölötte érezzük magun
kat, mert azt hisszük, hogy túl járunk 
az eszén. Sokan azt hiszik, hogy Istent 
is be lehet csapni. Pedig aki Isten pa
rancsait lábbal tiporja, mindig magát 
csapja be.

Június 14. — A hamis prédikáció. 
Mik. 1, 1—4; 2, 1—11. A próféta sorsa 
mindig szenvedés és keserűség volt, mert 
azt kellett hirdetnie, ami nem kellemes 
az embernek. Aki Isten ítéletét és ha
ragját hirdeti, azt gyűlölik, mert elveszi 
az embertől az álbékességet és nyugta
lanítani kezdi a lelkiismeretét. Azonban 
minden időben voltak kedvenc próféták, 
akik a nép szájaíze szerint beszéltek. 
Ezeket nyugodtan hallgathatták, mert 
mellette aludhatott a lelkiismeret. Óva
kodjunk a hamis prédikációktól.

Június 15. — A hamis próféták ellen. 
Mik. 3, 1—12. A hamis próféta fő ismer
tető jele, hogy nincs belső küldetése, 
hanem a maga véleményét hirdeti isteni 
kijelentés gyanánt. Nem Isten dicsőségét 
keresi, hanem csak a magáét és ehhez 
szabja beszédét is. Ha jól megy a. dol
guk, akkor békét hirdetnek, aki ad ne
kik valamit, annak békét és jót jöven
dölnek. Tehát nem Istennek, hanem az 
embereknek igyekeznek tetszeni. Azért, 
amit mondanak, nem hajlandók semmit 
sem elszenvedni. Mindig a körülmények
hez alkalmazkodnak. Ne legyünk ilyen 
keresztyének.

Június 16. — Az Úr igazsága győz. 
Mik. 4, 1—7. Isten az Ő hatalmát ezen 
a földön mindig emberileg jelentéktelen 
dolgokban szokta megmutatni. Ő a gyen
gét választja ki, hogy megszégyenítse- 
az erőset. Golgota hegye jelentéktelen 
hegy volt ezen a földön, sokan nem is 
ismerték. Mégis Isten itt hajtotta végre 
a mi megváltásunkat. Sokkal nagyobb 
és ismertebb hegyeket is választhatott 
volna ki céljainak megvalósítására. Azon
ban éppen ez a jelentéktelen hely felelt 
meg az Ö isteni elgondolásának, ez lett 
a világ legfontosabb eseményének helye.

Június 17. — A békesség fejedeime. 
Mik" 5, 1—4a. A mi békességünk is egy 
jelentéktelen helyen, Betlehemben szüle
tett. Ezt a békességet ma mindenki ke
resi, de nem találják meg. Sokan fegy
verrel akarnak békességet teremteni. 
Addig azonban senki nem találja meg 
az igazi békességet, amíg nem találja 
meg békétlenségének okát: a bűnt, az 
Istennel való ellenségeskedést. Amíg ezt 
az okot meg nem találjuk magunkban, 
addig nem lesz békesség sem a saját 
életünkben, sem a nemzetek életében. 
Csak aki Istennel megbékélt, az tud em
bertársaival is békében élni.

Endreffy Zoltán.

Vitéz Magyar Zoltán, a hittudományi 
kar ez év tavaszán elhunyt hallgatója 
emlékére Kakas József dabronyi lelkész 
50 P-t adományozott a karnak. Ez ösz- 
szeget egy délkeletmagyarországi mene
kült hallgató kapta segélyül.

Bombaicáro»ultaUnaU  
u f f  irangasió útján érkese/f
adom ányok .:

Özv. Pintér Sándorné Ajka ruhane
műt, Kimer Dezső Miskolc, babot és 
borsót, Molnár Gyuláné Bakonyszom- 
bathely alsó és felsőruhát, Istvánvölgyi 
Lajos Elek élelmiszert küldött. Piri Mar
git Szend 25, Stöger Nándorné Sopron- 
bánfalva 10, Sprody Valéria Csönge 5, 
özv. Mühleitner Károlyné Kisfalud 4, N.
N. Soltvadkert 5, Szlávik Mária Sopron 
10, N. N. Sárospatak 100, Ferencz Éva 
Ujdombóvár 5, Protestáns Ifjúság So- 
morja 50, Ev. lelkész! hivatal Balaton
szárszó 3.40, Muraszombati ev. ifjúsági 
istentisztelet két perselye 102.14, N. N. 
Kassa 10, Ev. szórványhívek perselye 
Vasvár 11.36 pengő.

HaálúrváinK  résiére 
érkeieff ad o m á n yo k .:

Bánfai Mátyás Zalaegerszeg egy öl
töny fiúruhát küldött. Emődi Elemér 
Kecskemét 10, özv. Szabó Lászlóné Sop- 
ronnémeti 10, Mailáth Imréné Budapest 
14, Pammer Testvérek Budapest 10-, N.
N. Szeged 30, özv. Molnár Lajosné So- 
morja 20, N. N. Sárszentmiklós 10, Er
dős János Mosonmagyaróvár 20, Evang. 
gyülekezet Kalaznó 38.96, Szkok Pálné 
Bicske 30, dr. Malasits Gyula Győr 9.40,
N. N. Sárospatak 40, Reich Gusztáváé 
Szombathely 60, Csekő Edéné Lajosko- 
márom 10 pengő.

Szavak helyett tettek!
A hazafiasságot nem szavakkal, 

hanem tettekkel kell ma megmu
tatni. Lejárt a szavak ideje. Tet
tek kellenek. Vannak is. íme, egy 
példa: Nyíregyházán — mint ol
vassuk — egy csizmadia mester, 
derék magyar sokat rágódott az 
ország állapotán, miközben a maga 
módján követésre méltó megol
dásra jutott. Pünkösd vasárnapján 
felöltötte fekete ünneplő ruháját 
és elballagott a városházára. Fel
kereste a hadigondozó tisztet, aki
nek elmondotta nagy elhatározá
sát.

— Én egyebet nem tudok adni 
— mondotta a főhadnagynak, aki 
minden szavát jegyzőkönyvbe fog
lalta — mint a két kezem munká
ját. Legyen szives főhadnagy úr, 
fogadja el e felajánlásomat: Min
den pénteken a hadiözvegyek, hadi
árvák és eltűnt katonák családtag
jainak ingyen csinálok meg min
den lábbeli-javítást, ha elhozzák a 
megfelelő anyagot.

Ennyi az egész, de ebből példát 
vehet minden magyar. A derék ipa
ros azt is elmondotta, hogy mi 
késztette erre az elhatározásra? 
Látta, hogy a gazdák felszántot
ták a hadbavonultak földjét, elvé
gezték helyettük sokszor túlságos 
megerőltetéssel a legszükségesebb 
munkát, mert hiszen mai napság 
a mezőgazdaságban sem vagyunk 
bővében a munkaerőnek. így tá
mogatták azokat, akik mindnyá
junk életét és a jobb jövőt védik 
kint a Kárpátokon túl.

A példát lássuk meg és köves
sük!

Kaíandijiknak a H arauqsxút_ 
elöflxettéH. vagy B ib liára ,  
lenakőnyure adakosfak:

N. N. Nagykanizsa 5 P, Novak Irén 
Barlahida 6 P, Evang. Nöegylet Nádasd 
7.50 P, özv. Reuss Jenöné Budapest 4.80 
P, N. N. Sárszentmiklós 10 P, Győri Já
nos Nagytarcsa 4.80 P, Kiss Pál Sajó- 
kaza 2.5Ö P. N. N. Sárospatak 20 P, 
Dr. Mikler Lajos Kassa 20 P, Klenk 
Gusztávné Jászberény 10 P. N. N. Sá
rospatak 20 P, Bulkay Lajos Győr val
lásos iratokat, Angyal Jenőné Gvőr 
t.80 P.

A múlt pénteken több városunkat: 
Szolnokot, Kolozsvárt, Nagyváradot, 
Miskolcot, Debrecent és Püspökladányt 
terrortámadás érte. A terrorbombázók 
legtöbb helyen; válogatás nélkül dobták 
le bombáikat. A lakosságnak veszteségei 
voltak.

Az olasz harctéren az albánói hegyek 
szélén fokozódó erővel folyik a küzde
lem. Rómát a németek feladták.

A keleti fronton három helyen is tá
madásra készül a szovjet.

Berlini vélemény szerint egyelőre nem 
kell számolni az angolok nyugateurópai 
partraszállásával.

Bulgáriában új kormány alakult.
Gandhi megismételte felhívását: az 

angolok hagyják el Indiát! Ezzel az in
diai nacionalisták és Anglia megegyezé
sét végleg meghiúsította.

A Vatikánváros bezárta kapuit, hogy 
biztosítani tudja semlegességét a had
viselő felekkel szemben.

Vitéz Csatay Lajos honvédelmi mi
niszternek Ryti finn államelnök magas 
kitüntetést adományozott.

Szentháromság utáni 1. hét
~Az Ür mondotta, hogy Ő la

koznék ködben. 1. Kir. 8 : 12.
Csodálatos ismeret a hit! Bár tel

jes a homály és semmit sem lát, 
m é g is  lát és biztosan tudja, hogy 
Krisztust éppen ebben a sötét ho
mályban ragadja meg. Ahogy egy
kor az Ür Isten is ködben ült a 
Sinai hegyen és a templomban, úgy 
mpgigazulásunk is nem a látható 
jócselekedetekben van, hanem a 
hitben, a szívnek ebben a titokza
tos, elrejtett ismeretében, tehát a 
láthatatlan s mégis valósággal je
lenlevő Krisztusba vetett hizoda- 
lomban. Luther.
Hívek,, dicsérjük jó Istenünket,
Ki nem akarta bűnben vesztünket 
S mint Atyánk mennyből ránk tekintett 
És szent Fia által üdvözített.

Lelkészbeiktatás. A gömörpanyiti 
evangélikus anyaegyház és leányegyházai 
június hó 4-én istentisztelet keretében 
iktatták be egyhangúlag megválasztott 
új lelkészüket, Solti Károlyt.

Segédlelkész elhelyezések. D. Kapi 
Béla püspök június 1.-vel a következő 
segédlelkészeket helyezte el: Dubovay
Gézát Sárszentlőrincről Enyingre, Sü- 
ineghy Józsefet a soproni lyc. Diákott
honból Sárszentlőrincre, Horváth Mik
lóst Vadosfáról Bakonycsernyére, vitéz 
Szerdahelyi Pált Vadosfára, Fogarasi 
József Árpádot Alsódörgicsére, Szabó 
Gyulát' Gyékényesre.

Pro Christo Diákszövetség evangé
likus osztálya Tahiban június 16-tól 22-ig 
középiskolai fiú és leány konferenciát 
rendez. Jelentkezhet minden 14 éven fe
lüli diák. Határidő: június 12. Bekülden. 
dő: Budapest. IX., Üllői-út 25.

Leánytalálkozó csendesnapot tartot
tak: Vásárosmiskén: máj. 14-én, 70 leány 
részvételével, Nádasdon: máj. 21-én, 75 
leány részvételével, Répcelakon: pün
kösd vasárnapján, 150 leány részvételé
vel, Nagygeresden: pünpösd hétfőjén, 
60 leány részvételével. Az egész napos 
elcsendesedásre a környékről jöttek ösz-

sze a lányok és sok áldással tértek haza. 
A csendesnapokat Malaga Elza diako
nissza nővér vezette. Segítségére vol
tak: Vásárosmiskén Haniffel Emma dia
konissza nővér és Hajba Erzsébet, Rép
celakon Hajba Erzsébet.

Pályatételek a hittudományi karon. 
Az 1943—44. tanévben az egyháztörté
nelmi tárgykörből ez a pályatétel volt 
kitűzve: „Luther felfogása és hitvallási 
iratainak tanítása az emberről.*' A Wi- 
czián Dezső dr. tanár felajánlásiból ki
tűzött 100 P-s és az egyetem rektorá
nak adománya folytán további 100 P- 
vel emelt jutalomdíjat Terray László 
nyerte el értékes dolgozatával. — Az 
1944—45. tanévre a kar a következő pá
lyatételeket írta ki: 1. A „zsidókérdés * 
a faji gondolkodás és a Biblia szem
szögéből tekintve; jutalomdíjul Lie. dr. 
Karner Károly tanár 100 P-t ajánlott 
fel; 2. A Magyarországi Evangélikus 
Egyház akármelyik egyházközségének 
szervezete és kormányzata; jutalomdíjul 
Sólyom Jenő. dr. tanár 150 P-t ajánlott 
fel. Mindkét esetben a rektor adomá
nyából a jutalomdíjak megkétszereződ
nek.

Alapköletételi ünnepély. A Székely- 
földi Evangélikus Missziói Egyházköz
ség kézdivásárhelyi gyülekezete június 
11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja' 
(Rákóczi-u. 2. sz.. alatt) építendő temp
lomának alapköletételi ünnepélyét. Az 
istentiszteleti szolgálatot Járosi Andor 
esperes végzi. A székelyföldi magyar 
evangélikusok Felső-Háromszéken szít- 
szórt kicsiny serege_ a mai vihari) 
Krisztus keresztje alá sorakozik: Isten 
dicsőségének, a maga és gyermekei meg
tartásának hajlékot épít. Gondoljunk 
erre imádkozó és segítő szeretettel!

Az ág. Ik—evangélikus egyházkerüle
tek jóléti egyesületének legújabb évi je
lentése szerint 28.915 tagja van az egye
sületnek. Az egyesület megalakulásába: 
a négy egyházkerületnek 110.590 pengőt, 
az egyházközségeknek 27.543 pengőt, 
összesen 138.133 pengőt folyósított. 
Fennállása óta elhalt tagjai hozzátar
tozóinak 2.227 alkalommal, 372.828 pengő 
temetkezési segélyt fizetett ki. Az egye
sület a temetkezési segélyezésen és a 
gyermekekről való gondoskodáson kí
vül foglalkozik az egyházközségek és 
az egyháztagok tűz, mezőgazdasági áta
lány, betörés, baleset és szavatossági 
biztosításainak közvetítésével is.

Helyreigazitás. Lapunk május 28-i 
számában a budapesti íeánygimnázisták 
ifjúsági diákszövetségének példás ada
kozásáról szóló hírünkben javítást köz
lünk.'A Deák-téri Luther Szövetség hadi- 
árvaháza részére nem 550. de 5.500 pen
gőt adott ifjúságunk.
~ ~ ~  .---------------~---- —  -----

CSALÁDI HÍREK
Megható családi ünnep volt május 

24-én Molnaszecsődön. Egy családban 
hármas évforduló. Id. Buda Mihály ps 
felesége, Zámbó Karolina aranymenv- 
nyegzőjüket ünnepelték, Guoth Béla. és 
felesége, Buda Izabella ezüstmennyeg- 
zőjüket tartották, ugyanakkor Józs 
Kálmán és felesége, Buda Karolina 20 
éves házassági évfordulójukat. Az ün
neplő párokat az evangélikus és refor
mátus lelkész áldotta meg Isten igéjé
vel.

Oltár. Rumy Ernő kétyi főjegyző és 
Péter Irén pünkösdhétfőn tartották es
küvőjüket a bonyhádi templomban. Az 
esketési szertartást Andorka Sándor 
kétyi lelkész végezte.

Bölcső. Velchesz Istvánt és feleségét, 
Bolla Annát Isten második leánygyer- 
mekkeL áldotta meg, ki a szent kereszt- 
ségben Klára Aranka nevet kapott. — 
Bagár Iván budavári segédlelkész és 
neje, Schröder Margit házasságát Isten 
fiúgyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben a Bendegúz nevet nyerte.

Koporsó. Id. Novák Károlyné, szül. 
Gércei Rozália Barlahidán, életének 61. 
évében, május 21-én elhunyt. Novák Ernő 
Máv műszaki tanácsos és testvérei édes
anyjukat gyászolják.

Ú J  K Ö N Y V E K

TAMMINEN:
ÜJ REGGEL — ÜJ KEGYELEM 
nagyon keresett könyv. Ára 6 P.

Ü j k i a d á s b a n
jelent meg kedvelt, és sok*ezer 
példányban kézenforgő kiadvá

nyunk a
NYÍRFA ÉS CSILLAG,

Topeliusnak ez a bájos, tanulságos 
meséje. Ára 30 fillér.
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HATÁROKON TÚL
Svájc. A Kér. Ifj. Egyesület 100 éves 

fennállását ünnepelte.
Az Egyesült Államok lakóinak val

lási megoszlása. Az Egyesült Államok 
lakosainak száma kereken százharminc
kétmillió. Ebből hetvenmillió él csak 
egyházi életet több-kevesebb buzgóság- 
gaí. A hetvenmillió egyháztag kereken 

' 213 — főként protestáns — egyházban 
él. A legnagyobb egyházak: a presbite- 
riánus, a kongregacionalistá, a metó- 
dista, baptista, az evangélikus, a refor
mátus, az anglikán. A római katoliku
sok száma huszonötmillióra tehető.

Japánban 1 és negyed millió protes
táns él. Három lelkészképzőintézetük 
van.

Miért gyilkolták meg Sergius litvá
niai metropolitát? Mint ismeretes, Ser
gius litvániai metropolitát egy autóuta
zás közben Vilna és Kauen között meg
gyilkolták. Mint ahogy most kiderült, 
Sergius meggyilkolásának közvetlen oka 
az volt, hogy nagyon is «belelátott a 
Sztalin-féle egyházpolitika kulisszatitkai
ba. A volt metropolita igen kellemetlen 
kezdett lenni a Szovjetnek, külörtösen 
most, politikai okokból hirtelen meg
kezdett vallási hadjáratánál és Így 
Moszkvában megölését határozták el.

Hírek Finnországból.
A tengerész-missziói munka eddigi 

vezetője Y. E. Jauhiainen esperes meg
vált munkájától és gyülekezeti szolgá
latba lép. Távozásakor örömmel állapí
totta meg, hogy a finn nemzet megér
tette a tengerészek között végzett misz- 
sziói munkát s azt áldozatkészségével 
figyelemreméltóan támogatta. Tudott 
dolog, hogy az új háború következté
ben a finn tengerészek nagy többsége 
internáló táborokba jutott. Ilyen inter
náló táborokban élnek- finn tengerészek 
a kapott hírek alapján Ausztráliában, 
Indiában, Dél-Afrikában, Kanadában és a 
különféle óceáni szigeteken. Bár a Ten. 
gerészmis^iói Szövetség és munkásai 
között az összeköttetés részben vagy 
teljesen megszakadt, mégis kerülő úton 
arról értesült a Szövetség, hogy három 
lelkésze továbbra is munkálkodik Ang
liában, Antwerpenben és Kopenhágában. 
Ezeken kívül 11 hazai kikötőben vég
zett a Szövetség lelki munkát. Hivatalos 
lapja a „Tengerész Barátja“, melyet az 
olyan internálótáborokba is eljuttattak, 
hol a feltételezések szerint finnek is 
vannak. A Szövetség egyik lelkészét 
Ausztráliában már 2 éve fogságban tart
ják annak ellenére, hogy kiszabadításá
ra többszörösen kérelemmel fordult a 
Szövetség az illetékesekhez. Öröm volt 
látni, — mondta a távozó 'Jauhiainen 
esperes, — hogy népünk megértette a 
tengerészmisszió fontosságát és anya
giakkal támogatta munkánkat. Káraink 
bizony nagyok. Három külföldi munka
helyünk, Rotterdam, Hull és Hamburg 
tengerészmissziói állomásaink, valamint 
Viipuriban levő házunk még a téli há
borúban részben vagy teljesen elpusz
tultak. Súlyosan megrongálódott Hel
sinkiben levő központi épületünk a f. évi 
februári orosz repülőtámadás következ
tében. Jauhiainen esperes távozásakor 
hálát adott Istennek azért a bőséges 
áldásért, melyet munkájában megtapasz
talt, erőért, mellyel hazájuktól távol élő 
finn tengerész testvéreit szolgálhatta és 
végül köszönetét mondott a Szövetség 
elnökségének is, mely megértéssel támo
gatta munkáját. Jauhiainen esperes he
lyére E. Kurki-Suonio asessort, gyüle- 

 ̂ kezeti lelkészt hívták meg.
Az első papszentelés ápr. 23-án volt 

a visszafoglalt Viipuriban. Ez alkalom
mal 7 végzett hittudománykari hallgatót 
szenteltek lelkésszé a viipuri helyőrségi 
templomban. J. Björklund és I. Salomies 
püspökök végezték több más lelkésszel 
együtt az élményszerű szertartást. Sa
lomies püspök többek között ezt mon
dotta: A lelkész útja az örvendező szív 
és a megpróbáltatások útja. Az Ür azt 
akarja, hogy az Ő szolgái legyenek az 
Ö követői is. Tartalom nélküli, formai 
vallásosság Isten számára borzalom. A 
lelkész mindenkinél jobban megtanulja, 
hogy valójában milyen keskeny is az 
az út, mely az életre vezet. M. R.

CIPÖUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és  j e g y  n é l k ü l .  
V id é k ié  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN 
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.
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V ásárelfunk
a Harangszó- könyvkereskedésében!
Könyv, papír és írószer nagy választék

ban kapható.
Az építő egyházi, vallásos irodalom leg

újabb termékei raktáron vannak.
A Harangszó saját kiadványai tömeges 
rendelésnél kedvezménnyel szerezhe

tők be.
Hivatalaink, gyülekezeteink könyv, pa
pír, írószerszükségletét a Harangszó 

könyvesboltjában szerezzük be! 
Győr, II., Petőfi-tér 1. I.

Szomora Máténé Győr 10 fillér. —- 
Pauer Imre Sárvár, Jakus Ida Győr, Gere 
Lidia Farád 20—20 fillér. — Mihalicska 
Emilia Balassagyarmat, özv. Bóta And- 
rásné Balassagyarmat 35—35 fillér. Mol
nár Ernőné Sopron, Györgyi Lajos Mesz- 
len. Szabó Kálmán Meszleo, Borbély 
Lászlóné Meszlen, Horváth József Csá- 
nig, Póczy Mária Szarvas, Macher Sán- 
dorné Győr, Inotai János Győr, Limpár 
György Győr, özv. Kovács Mihályné 
Várpalota, Michnay Margit Árpádhalom,, 
Ritter Sándorné Győr, Schmeigl István 
Győr, Dala Zoltánná Nemeskolta, özv. 
Ajkay- Istvánná Győr, özv. Mátyás Dá- 
vidné Győr, Lugasi Béláné Szekszárd 
40—40 fillér. Talabér Károly Szombat
hely, özv. Gaál Gyuláné Kőszeg, Hor
váth Ferike Bezi, Hujber János Győr 
50—50 fillér. — Trattner Hugóné Győr, 
özv. Koller Iinréné Pécs 70—70 fillér.— 
Ujváry Mihály Tét, Mód László Tét, 
Reinhardt Frigyes Kötcse, Buti Lajos 
Újpest, Dr. Bányai Béláné Várpalota 
80—80 fillér.

Október 1 -re elhelyezkedne teljes 
műhelyfelszereléssel önálló gépész-ko
vács iparos községi, vagy uradalmi ko
vácsnak. Lehetőleg ahol vasútállomás 
van. Cím válaszbélyeg ellenében a ki
adóban. 1— 2

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az egyetlen evangélikus intézmény,  

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

Kiházasí.tási, tanulm ányi, neveltetési segély t 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt é le t-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biz tosításainkat előnyös díjté te lekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért v isszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 
386—332., valam int a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr. Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

Asztalostanoncot felvesz Nagy asz
talos, Győr, Andrássy-út 24. 3—3

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjáben. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) ,_ 1B

Keresem származás igazolására: 1.
Skrabák János és Teleki Judit házas
sági anyakönyvi kivonatát. Ismert ada
ta: 1855. évben Nagylakon Csanádme- 
gyében gyermekük született. 2. Ugyan
ezen szülők születési anyakönyvi kivo
natát is. Anyakönyvi kivonatért dara- 
bonkint 100 pengőt kérek utánvételezni. 
Szíves támogatásért esedezik: Körjegyző, 
Szentbékálja (Zala m.). 1—1

■ GYÖNYÖRŰ ÉLÖVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.
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Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár. 
K éziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk viaszai. 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangszó nyomdája.)

K Ü L Ö N F É L É K
Képeslapot adnak ki a leventeleá

nyok. A Levente Hírközpont jelenti: 
„Leányok Útja“ címmel a magyar le- 
venteleánymozgalom a Levente Hírköz
pont kiadásában hivatalos lapot indított. 
A minden hónap 1-én és 15-én meg
jelenő újság első száma most jelent 
meg tetszetős külsejével, értékes cikkek
kel. A lap vezető helyén vitéz nagybá
nyai Horthy Istvánná, a leventeleány- 
mozgalom védőasszonya írt cikket, majd 
a képekkel és rajzokkal bőven tarkított 
oldalak beszámolnak a leventeleányok
nak munkájáról, vidéki leventecsapatok 
életéről. A lap ára számonként 40 fil
lér, előfizetni a csapatvezetők útján évi 
8 pengőért lehet.

Félmillió zsidó könyvet visznek a 
papírmalmokba.

Tilos a pazarló szórakozás. Hogy 
minden erőforrás a háborús erőfeszítést 
szolgálhassa, a kormány rendeletben 
tiltja a pazarló szórakozást és szigorú 
takarékosságot ír elő az ételek, italok 
kávéházi és éttermi kiszolgálásában.

Üj nyári menetrend a Máv vonalain. 
A Máv június 5-én, hétfőn új nyári me
netrendet léptetett életbe, mely egyes 
vonalakon változást jelent.

A bombakárok gyorsabb helyreállí
tására az Ipari Anyaghivatal elrendelte, 
hogy mindenütt fokozni kell a cserép
gyártást.

Ne nyúljunk a lezuhant ellenséges 
repülőgéproncsokhoz! Illetékes helyről 
ismételten felhívják az ország lakossá
gának figyelmét, hogy a lezuhant re
pülőgépek roncsaihoz, azok alkatrészei
hez és általában a légitámadásból szár
mazó bármilyen tárgyhoz hozzányúlni, 
azokat elvinni szigorúan tilos.

40 kilón aluli sertést bárki eladhat 
és vásárolhat. A közellátási miniszter 
elrendelte, hogy a beszolgáltatás! köte
lesség teljesítésébe való beszámítás nél
kül 40 kilogrammon aluli élősertést bárki 
eladhat vagy vásárolhat. Az ilyen sertés 
szállításához szállítási igazolvány sem 
szükséges.

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZEKíTEf
„Pünkösd.“ Kár, hogy ez a szép és 

jó verse már lapzárta- után érkezett és 
pünkösdi számunkból kimaradt. Korábbi 
verseire üzentünk már.. Miért kérdéssel 
fejezi be ezt a verset? Isten első pün
kösd óta kitölti az ő Lelkét minden 
benne hívő és utána vágyó szívre. A 
Szentlélek jelen van és dolgozik a vi
lágban, közelebbről az egyházban, amely 
az ő munkaterülete; itt vannak kegyelmi 
eszközei: az ige és a szentségek. Csak 
az a baj, hogy az emberek, akiknek 
pedig éppen öreá lenne szüksége, nem 
mind sóvárogják és szívükbe nem mind 
fogadják be. írjon máskor is és több 
verset küldjön be, hogy választhassunk 
és közölhessünk belőlük a Harangszó
ban. — N. I. Rákospalota. Az idézett 
mondat ez: „ . . . Ha  nem vagyunk meg
győződve arról, hogy nem érdekét menti, 
hanem Krisztust kívánja, — irgalmatla
nul le a sorompóval...“ A mondat nem 
sajtóhibás és szerintünk teljesen vilá
gos. Mert az ellenkezője ez volna: 
„ Ha meg vagyunk róla győződve, 
hogy nem érdekét menti, hanem Krisz
tust kívánja, — fel a sorompóval.. 
Ha tehát erről nem vagyunk meggyő
ződve, akkor le a sorompóval. A mon
dat első feléneik „nem“ szócskája a dön
tő. Az áttérni kívánók közül csak azt 
vehetjük fel, aki nem az érdekét menti, 
hanem Krisztust kívánja. Akinél erről 
nem vagyunk meggyőződve, azt semmi
képpen fel nem vehetjük.

Sürgősen keresem Gross Jakab ké- 
resztlevelét körülbelül 1822-ből. Tíz pen
gő utánvéttel. Dr. Sümegi Ernő, Kiste
lek. • 1— 1

Az egyes gazdák beszolgáltatását a 
100 holdon aluli birtokosoknál a köz
ségi elöljáróságok állapítják meg s ír
ják elő, a gazdával történő előzetes tár
gyalás alapján, hogy minden vélt sére
lem és igazságtalanság már előre ki- 
küszöböltessék. A 100 holdon felüli bir
tokosok nyilvántartó hatósága ezután is 
a vármegyei közellátási felügyelőség ma
rad. A tárgyalásoknak legkésőbb június
15-ig meg kell történni s vele a beszol
gáltatás megállapításának is. A gazda
könyvet a gazdának mindenképen át 
kell venni, de beszolgáltatás} kötelezett
sége ellen még mindig fellebbezhet az 
átvételtől számított 15 napon belül a 
közellátási kormánybiztoshoz, a főispán
hoz. *

Az új, f. évi beszolgáltatási rendelet 
szerint a bérbeadónak szerződésileg biz
tosított s háztartási szükségletére ter
mészetben kiadott kenyérgabonát s ha
szonbérlő beszolgáltatási kötelezettsé
gébe be kell számítani, ha a bérbeadó 
a saját maga és háztartásához tartozó 
személyek szükségletére az egy évi ke
nyér- és lisztjegy jogosultságáról le
mond. Ezt a lemondó igazolványt s ki
adott kenyérgabona után a bérlőnek kő
teles átadni a bérbeadó; és ennek alap
ján lesz a bérlőnek javára írva ez a 
kiadott gabona, beszolgáltatásként. Ezt 
a bérbeadó csak akkor követelheti bér
lőjétől, ha a bérbeadónak egyéb saját
termésű gabonája ezenkívül nincsen.

Ugyanígy számítják be a bérlő be
szolgáltatásába azt is, ha a bérbeadó 
zsír, szalonna, sertés, vagy hizlaló- 
anyag beszolgáltatására van kötelezve 
és pedig annyiszor 100 búzaegységét, 
ahány személy a bérbeadó háztartásá
hoz tartozik.

A bérbeadónak ez esetben is le kell 
mondani egy évre a háznépe Vészére 
szóló zsírjegyjogosultságáról s ezen 
Igazolványt szintén a bérlőnek kell át
adni, amikor tőle a szerződésben kikö
tött hízót, szalonnát, zsírt, vagy egyéb 
hízlalótakarmányt átveszi. A bérbeadó 
háztartása részére szolgáltatott egyéb 
terményt, terméket, állatot nem lehet 
a bérlő beszolgáltatási kötelességének 

• teljesítésébe beszámítani. Ilyen esetben, 
az ilyen haszonbérként kapott sertés, 
vagy zsír, továbbá hízótakarmány után 
nincs zsírbeszolgáltatásra kötelezve a 
bérbeadó.

Mindenesetre sok viszálynak vette 
elejét e rendelkezés, mely bérbeadó és 
bérlő között e kérdés körül fel szokott 
merülni és sok felesleges munkától kí
méli meg az igazságszolgáltatást is.

*
A Vasmegyei Állattenyésztő Egyesü

let 1942/43. évi beszámolójából tudjuk 
meg, hogy a legjobb eredményt herceg 
Esterházy Pál kozármajori tehenészete 
mutatta fel 4274 literes évi és egyedi 
tejtermelési átlaggal. Kisgazdatehené
szetek között a kőszegi kisgazdák ve
zetnek 2606 kg-os tejátlaggal. A fenti 
uradalom „Harmat“ nevű tehenétől 9007 
kg tejet s vele 289 kg zsírt; Schwabofer 
János kőszegi hitsorsosunk „Bűnei“ nevű 
tehenétől pedig 4391 kg tejet s benne 
160 kg zsírt csaltak le a' m. évben. A 
bírálat alá került tenyészállatanyag (te
henek és bikák) 8 8 %-a lett A. osztály
zatú. Országos Viszonylatban is igen 
szép eredmény, melyet gazdáink szor
galma, tudása s a kiváló egyesületi ve
zetés szerzett meg, a vármegye jóhírne
vének öregbítésére.

*
A foghagyma élvezete mindenképen 

nagyon egészséges, csak kissé kellemet
len szagú. A keleti népek, ma is nagyon 
szeretik s az egészséges élet egyik fon
tos tényezőjének tekintik. Mindenesetre 
jó, ha egy-egy tő póré van a kertünk 
sarkában, mert korán tavasszal hozzá
nyúlhatunk s az emésztést igen jótéko
nyan befolyásolja. Újítani soha nem kell, 
inkább csak irtani. Annyi azonban bizo
nyos, hogy nem mindenkinek a szerve
zete tűri.

O. K.
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M egorsztetés.
Maga pedig a békességnek 

.Istene szenteljen meg titeket 
# mindenestől; és a ti egész való-* 

t . tok, mind lelketek, mind teste
tek feddhetetlenül őriztessék 
meg. I. Tess. 5, 23. v.

Életünk útján járva naponként 
gazdagodni szeretnénk s azt kell 
látnunk, hogy naponként szegé
nyedünk. Mindennap elveszítünk 
valamit.

Mindig fáj a veszteség. Különö
sen, ha drága, amit elveszítünk. 
/»Tie ■ i.káHh, érezzük, hogy szá
mot keil a....: róla. Egyszer rajt' 
követeli az Isten. Különösen, ha 
látjuk, hogy többé nem szerezhető 
vissza soha.

Sok mindent eh üthetünk, földi 
javainkat, otthon, lkat, környeze
tünkből szívünkhöz nőtt embereket, 
fi1öriket, életkedvünket, becsületün- 
k hitünket, életünket. Hányán 
sí? iák, veszteségeik romjai felett. 
K önösen ma. Göndoltunk-e arra, 
lioiy elveszíthetjük a lelkünket?!

alert veszteségek érnek, első
rendű feladatunk, hogy amink van, 
megőrizzük. Azt mondod: úgy is 
ezt tesszük. Egy-egy légitámadás
kor, hogy menekülünk az óvóhelyre, 
jaj, valahogy az ellenség bombája 
testi életünket ki ne oltsa. Erre 
gondolva felelj magadnak, vigyá- 
zol-e testednek a bűntől való meg
őrzésére? Méginkább a lelked meg
őrzésére? Biztos helyet keresel, 
hogy a sátán bombái elől meg
mentsd a lelkedet? Lásd be, milyen 
fontos, hogy mind tested, mind lel
ked a gonosztól megőriztessék!

Bármilyen fontos, hogy te mit 
teszel, a lényeges mégis, hogy Isten 
mit tesz, hogy mind tested, mind 
lelked megőriztessék.

Az apostol azt mondja: A békes
ség Istene szente l jen meg!. . .  
Akkor őriztetünk meg a gonosz
tól, ha Isten megszentel minket. 
Ez a Szentlélek munkája.

Hogy Isten Lelke által megszen
telhessen, engedd őt életedben dol
gozni. Légy kész munkájának elő
feltételeit teljesíteni: szavára fi
gyelni, hitre ébredni, Krisztushoz 
elindulni, bűneid kárhozatos voltát 
belátni, a bűnnek hátat fordítani s 
naponként életedet odaszentelni.

. Mind tested, mind lelked akkor 
őriztetik meg, ha mindennap ke
zébe adod és Neki szenteled.

Lukács István.

Munkéskérdés falun.
írta: Dr. Mády Zoltán.

Sokat beszélnek ma arról, hogy 
a háború után a magyar mezőgaz
dasági termelést át kell alakítani. 
Egyesek Kert - Magyarországról 
szőnek álmokat, de a hivatalos kö
rök is a belterjességet akarják 
minden ponton megvalósítani. Az 
annyit emlegetett gépesítés csajé 
bizonyos nelési ágakban tehet 
e cél elér -éré jó szolgálatot, a ná- 
'unk -el«' -
melési ágakban: gyümölcstermelés, 
kertgazdaság, állattenyésztés stb. 
terén az emberi kéz marad a leg
fontosabb munkaeszköz, sőt jelen
tősége csak fokozódik és a jövő 
terveinek megvalósulása nagyrészt 
attól függ, hogy lesz-e elég mun
kás kéz?*

Erre a kérdésre nyugodt szívvel 
nem lehet igenlő feleletet adni. 
Kisbirtokos családjainkban egyre 
kevesebb a gyerek. A mezőgazda- 
sági munkásemberek pedig egyre 
nagyobb számban hagyják el a fa
lut és lesznek városlakó gyári mun
kásokká. Ezek miatt sok faluban 
a mezőgazdasági termelés mai for
mája is már lehetetlenné válik, 
nemhogy a sokkal több munkás
kezet igénylő termelési ágak be
vezetésére lehetne gondolni.

Van a falusi munkáskérdésnek 
sok olyan részlete, amelynek meg
oldása nem a munkaadó dolga, de 
a megoldás nem is áll hatalmában.
A kétkezi munkájából élő falusi 
munkásnak ruházattad, lábbelivel, 
élelmiszerrel való ellátottsága igen 
sok vidéken sokkal rosszabb, mint 
a városban élő gyári munkásnak,' 
vagy napszámosnak. Ugyanakkor 
a hatóságilag megállapított legna
gyobb munkabérek nagyon mélyen 
alatta állnak a városi napszámo
sok órabér-átlagának. A falu és a 
város sokat emlegetett kényelmi 
különbségeiről most nem is beszé
lünk.

Ue a falusi munkáskérdés szá
mos, talán a legsúlyosabb és leg
riasztóbb részleteinek megoldása 
mégiscsak a munkások és a munka
adó gazdák kezében van. A mun
kások sokat panaszkodnak a gaz
dák szűkmarkúságára és kiszolgál
tatottságuk kihasználására. Ezen a 
ponton különösen fájdalmas a mun
kások számára pl. az aratási mun

kabérbe belealkudott ú. n. robot, 
vagy angária, amelyet csekély, 
vagy semmiféle ellenszolgáltatásért 
olyan időben kell elvégezni, ami
kor legnagyobb a munkáskereslet 
és a munkabér. Fáj nekik nagyon 
az a szakadék, amelyet a társa
dalmi gőg ás közéjük és a gazdák 
közé. Külön körökbe, egyesületek
be kényszerülnek. A falu és az egy-

aiig .arái...
hatnak hozzá. Ügy érzik sok he
lyen magukat, mint a gyarmati la
kosság a hódítókkal szemben. Hát 
hogyne menekülne a még annyira 
is szeretett falujából és munkakö
réből olyan helyre, ahol kevésbbé 
érzi a lenézést és ahol őt is teljes
értékű, egyenlő jogú ember szám
ba veszik.

A gazdák ezzel szemben sokszor 
joggal panaszkodnak a munkások 
restségére, telhetetlenségére és 
megbízhatatlanságára. Gyakran 
emlegetik, hogy munkásaik nem 
akarják belátni, hogy a termelés 
mai formája mellett csak bizonyos 
magasságig emelkedhetnek a mun
kabérek, azután a gazda már csak 
ráfizetéssel termelhet. Szomorúan 
emlegetik a régi jó időket, amikor 
egy-egy mezőgazdasági munkás 
valósággal családtagnak számított, 
annyira azonosította magát mun
kaadója érdekeivel.

Mezőgazdaságunk kétségkívül 
nagyon súlyos kérdésekkel küsz
ködik és ennek következményei 
komoly mértékben hozzájárultak 
a gazdák és a munkások közötti 
viszony kiélesedéséhez. De nagyon 
sok múlik az embereken is: gazdá
kon és munkásokon egyaránt. Nem 
sírjuk vissza „a régi*jó időket“, 
mert tudjuk, hogy azokban is ren
geteg nyomorúság és jaj volt, de 
az bizonyos, hogy sok olyan idő
szak volt agrártársadalmunk életé
ben, amikor a, gazda és munkás 
sokkal közelebb volt egymáshoz. 
Nemcsak azért, mert bölcsen fel
ismerték, hogy érdekeik mennyire 
azonosak, de elsősorban azért áll
tak egymáshoz közelebb, vagy kö
zel, mert nemcsak névszerint, de 
a valóságban is keresztyének akar
tak lenni. Amikor a Biblia minden, 
napi, de legalább is gyakori táp
láléka volt a falusi családoknak,

jól ismerték Pál apostolnak a test
ről és tagokról mondott hasonla
tát, amely azt tanítja, hogy „ha 
szenved egy tag, vele együtt szen
vednek a tagok mind“. Ez alól a 
törvény alól nincs kivétel. Akár 
tudomásul veszem, akár nem.

Jól tudták az öregek a Példa
beszédek könyvének kemény isteni 
intelmeit: „Aki elnyomja a sze
gényt, gyalázattal illeti annak Te
remtőjét.“ (Péld. 22, 2.), „Ne ra
bold ki a szegényt, mert szegény 
ő: és meg ne rontsd a nyomorul
té — \ í  Úr forgat ja ázol k 
ügyét és’az lr»rablóik eletet el
ragadja “ É ^ d .  22, 22-23.) Vagy 
hogy egészen a gazdák számára 
való isteni üzeilStet *s mondjunk, 
Jakab apostolt ldézzTHik^És az ara
tók kiáltásai eljutottak á'-Se^gek 
Urának füleihez. íme a ti me)?6k_ 
teket learató munkások bére, amit 
ti elfogtatok, kiált.“ Hogy a Biblia 
mennyire közel volt eleinkhez, mi 
sem mutatja jobban, minthogy az 
apostol intelme szokásmondás lett 
a magyar nép között: „Méltó a 
munkás a maga bérére.“

De a másik rész felé is hangzik 
az írás szava: „A szántó-vető em
bernek munkálkodnia kell először 
és úgy kell munkájának hasznát 
venni“, azután „Becsületbeli dolog
nak tartsátok, hogy csendes életet 
folytassatok, saját dolgaitoknak 
utána lássatok és tulajdon keze
tekkel munkálkodjatok.“ (I. Thes- 
sal. 4, 10.) Továbbá: „Oh te.rest, 
meddig fekszel? Mikor kelsz fel a 
te álmodból? Még egy kis álom, 
még egy kis szunnyadás, még egy 
kis kézösszefonás, hogy pihenjek, 
így jő el, mint az útonálló a te 
szegénységed és a te szükölködé- 
sed, mint a paizsos férfiú.“ (Péld. 
6 , 8 — 1 1 .)

Ezekkel az intésekkel az írás 
személy szerint támadja meg a leg
illetékesebbeket: a gazdát és a 
munkást egyaránt. A dolgok mé
lyére, végokára világít rá. Arra, 
amit semmiféle társadalmi, vagy po
litikai rendszerrel, vagy intézkedés
sel nem lehet megmásítani, csak az 
emberi élet, az emberi lélek meg
változásával. Keresztyén munkás 
és keresztyén gazda között nem 
lehetnek kínzó társadalmi ellenté
tek, amint a kéz sem lehet ellen
sége a lábnak, vagy a fej a kéznek.

Amíg nem vagyunk hajlandók 
tudomásul venni Isten megváltó
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üzenetét, addig szenvednünk kell a 
kenyérharc átkai miatt és tudo
másul kell venni az írás szavát: 
„Amit-vet az ember, azt aratándja 
is.“ Ha mi beléndekmagot vetünk, 
wem arathatunk tiszta búzát. Ha mi 
önzést, megnemértést vetünk, nem 
arathatunk békét és szeretetet.

A sok gyerm ekes  
családokról.

A sokgyermekes családokról az 
Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap kimutatást készített. Eszerint 
1941-be‘n a 4 és többgyermekes 
családok száma 402.308 volt 
1,965.596 gyermekkel. A családok 
85%-a falvakban élt. Legtöbb sok- 
gyermekes család Pest' Szabolcs, 
Szatmár és Zala megyében él. A 
402.308 sokgyermekes család kö
zül 332.694 megélhetésében veszé
lyeztetett családnak tekinthető. 
Ezekben a családokban 1,625.022 
gyermek él.

zettséget, a gondolatokban és kí
vánságokban is az erkölcsi tiszta
ságot, amikor a szenvedésnek, ön- 
feláldozásnak magasabb értelmét 
tanítja s a lemondást és önzetlen
séget erénynek mondja, a honvéd 
lelkét előkészíti arra, hogy alkal
mas legyen a hősi életszemléletre 
és az áldozatvállalásra. Mivel a leg
magasabb igénnyel fellépő modern 
honvédelem egész embereket kí
ván, azok minden képességére és 
erejére szüksége van: egyenesen a 
szükség parancsa, hogy ezt a ne
velő tényezőt fontosságának meg
felelő szerephez juttassa. A vallás 
az emberi élet legfontosabb és leg
mélyebbre nyúló ereje, csonka em
ber tehát az, nem teljes értékű, 
akinek a legnemesebb érzelmeket 
és a legönzetlenebb, hősi tetteket 
kiváltó ez az életformája hiányzik.

Sok nagy csapást átélt már Debrecen, 
a „szabad polgárok“ ősi, nagy városa, 
sok nagy temetése volt már, de még 
olya* nagy temetése, mint június 5-én, 
nem volt soha sem. A Nagyerdő szélén 
lévő gyönyörű új temető egyik legszebb 
részén több száz megásott sírban több 
száz koporsó vár a nagy temetésre. 
Köröskörül tízezernyi ember. Mindenki 
hallgat mélyen, komoran. A debreceniek 
kemény emberek. ♦

Felvonul a papság.
A református püspök fekete talárban. 
Csókkal köszönti a katolikus prépostot, 
a görög katolikus plébánost, az evangé
likus testvért. Ott állnak egymás mellett, 
sorban a sír-mező előtt, melynek áldásra 
váró koporsóiban a légi bandítatámadás 
áldozatai feküsznek, magyarok, németek, 
férfiak, nők, piciny gyermekek, édes-

A vallásos e m b e r  
főbb Raiona
— írja a „Magyar Katonai Szemle" 
legújabb számában Szül lő Rezső.
A vallás — így szól — a leghiva- 
tottabb megadni az embernek azt 
a lelki alaphangot, beállítottságot, 
amely képessé teszi őt arra, hogy 
még életét is feláldozza a hazáért. 
Egészen más lelkülettel vállalja azt 
a szolgálatot, amely a halállal szo
rosan összefügg, az az ember, aki 
hisz a gondviselő Istenben, a más- 
világi életben és a feltárffadasfan,' 
mint az, akinek ködös, bizonyta
lanság és a kérdőjelek egész tö
mege a válasz a létét legközelebb
ről érintő ,kérdésére. A vallás 
hatalmas, erőforrást jelent a kö- 
zö-sZegi szellem ápolása szempont
jából is. Parancsai ugyanis az em
bert lelkiismeretében ragad ják

Kormányzónk a honvédelmi miniszter és tábornokai körében 
figyeli a hadgyakorlatot.

anyák, agák, előkelő, művelt emberek 
és napszámos suhancok. Jön a katona
ság. Elől a német haderő altábornagya 
a magyar altábornaggyal. A magyar 
udvariasan előretessékeli német bajtár
sát és az melegen fogadja az udvarias
ságot magyar szóval: _ „Köszönöm szé
pen.“ Jobbról a honvédségünk tisztikara, 
balról a német tisztikar és középütt, a 
papság mögött a hatóságok képviselői. . .

Honvéd katonai zenekarunk a magyar 
és a német himnuszt játssza halkan, bána
tosan.

A református püspök előrelép és a 
Bibliából olvas

Ábel véréről,, amely az égre kiált és a 
Jézus véréről, amelj*örök életet szerez. 
Imádkozik. Végül az Apostoli Htvallást 
mondja s vele együtt mondják halkan a 
felekezetek papjai, a katonák, a polgá
rok: „ ...h iszek  egy egyetemes keresz
tyén egyházat. . .  “ A katolikus prépost 
fényes, nagy kísérettel végzi utána a 
temetési szertartást s közben a „Városi 
énekkar“, melynek többsége református, 
rázendít a „Circumderunt“-ra, majd ké
sőbb elénekli a „Jézus az én reményem“ 
kezdetű éneket. A görög katolikus plé
bános kíséretével magyar nyelven végzi 
a temetési szertartást kórus-énekkel. 
Végül előlép az evangélikus lelkész 
Luther-köntösben. Rövid imádságot mond 
és üdvösségért imádkozik a világmeg
váltó Krisztus érdeméért a sírban pihenő 
katolikus, református, evangélikus ke
resztyének számára s hitért az életben- 
maradottak számára. Végül a sírban pi
henő sok német, evangélikus hősi halot
tért, köztük egy hősi halott ápoló nő
vérért, német nyelven mond imát a meg
jelent német tisztek, altisztek, közlegé
nyek „imához“ merevedő tisztelgése köz
ben, majd magyarul megáldotta a több
száz hősi halottat. A polgárme, 
honvédség, a német véderő képviselőinek 
a búcsúbeszéde, koszorúletétele után fel- 
zeiwHU a honvédzenekar tízezer szívet 
megragadó szava:

„Hazádnak rendületlenül légy híve 
óh magyar!. . . “

A temetés után a német altábornagy 
meghatott hangon köszönte meg a pol-

Szibérián és Berlinen keresztül 
Finnországba.

Egy inkeribeli finn leány különös viszon
tagságai.

Fordította: Koren Emil.
Már nagyon figyelték itt is a szám- 

üzötteket. Hilda mégis eljutott az állo
másig, ahol figyelte az őröket. Egy ideig 
bujkálva eljutott a pénztárhoz, de je
gyet nem adtak, csak igazolványra. Az 
ő igazolványa nem volt jó. Hilda félni 
kezdett, hogy a pénztáróskisasszony fel
jelenti őt, de másképp fordult. A kis
asszony kapott még 50 rubelt a jegy 
árán kívül s Hilda megkapta a jegyet, 
Leningrádig.

Titokban utazott el szülőfalujába,
hogy megnézze gyermekkorának ottho- 
nát. Miután a háború következtében a 
határ innen eltolódott, nem volt olyan 
feszélyezett az ittlét. De hiába kereste 
a régieket. A lakosokat valamennyit 
száműzték. Mindkét régi házukat lerom. 
bolták. Az udvaron embermagas gaz 
burjánzott. A mező egészen bebokroso- 
dott. Csak a Ladoga hullámzott mint 
régen s a berkenye virágzott. Hilda 
arra gondolt, hogy miért kell az embe
reknek elhagyni a termő mezőket és 
futni a kenyérrel megáldott vidékről, 
hogy másutt éhen haljanak. Könnyek 
szöktek a szemébe. Finnország felé né
zett. Szülei beszélték, hogy egy nagy
bátyjuk lakik valahol Käkisalm közelé
ben Finnországban. S lám, itt az ott
hona szétrombolva. Hildát férfiúi bátor

ság töltötte el. Ha most közelebb volna 
a határ, átszökne a nagybátyjához.

Szomorúan hagyta el a helyet, ahol 
azelőtt gondtalanul szedte a virágot.

Megpróbált munkát keresni, merf'az 
apai örökség rég odalett. Rosszul si
került azonban, mert ahol állást ígér
tek neki, Gruts állomása közelében (Pé- 
tervártól Finnország felé), amikor fel
mutatta igazolványt, négy órát adtak 
neki, hogy azonnal hagyja el az egész 
határsávot, ha nem akar bilincsek közé 
kerülni. Hová fordulhatott volna? Utolsó 
pénzén jegyet vett hát s visszament nő
véréhez.

Ugyanezen a nyáron telepíteni kezd
tek a frissen alapított Finn-Karjalai Ta
nácsköztársaságba, mivel a finnek nagy
részét arról a vidékről elűzték. Általá
ban nem engedtek finn családokat oda 
telepedni, de Hildának, mint egyedül
állónak, mégis sikerült odautaznia.

Naistenjärvibe vitték
s Kaitajárvi falujának erdőmunkálatai- 
ftál kapott irodai munkát.

Kellemes vidék volt. A házak taka
rosak voltak s az egész környék arról 
tanúskodott, hogy művelt nép élt itt. 
De az oroszok, akiket idehozták, feltű
nően ostobák s nyomorultak voltak. Ha
marosan minden megváltozott.

Naistenjärviben, amelyet .szögesdrót 
határolt körül, — úgy magyarázták — 
a háborúban elpusztult egész finn női 
század feküdt.

ősszel Hildát Petroskoibá vezényel
ték három hónapos klub-vezetői kur
zusra. Onnan visszatérve Kaitajärvibe

azonban nem kapott állandó helyet, mi
vel finn voltánál fogva gyanús elem volt, 
hanem egyik helyről a másikra vándo
rolt. Így került Novinkába (Fehérorosz
ország felé) a nagybátyja családjához, 
akiket a háború után számüzte'k ide Ki- 
novszkból, mivel onnan az összes finn 
és német családokat elvitték. Már 
1930-ban Kinovszkba (azelőtt Hiipinä) 
kerültek. Maga a nagybátyja onnan tűnt 
el ismeretlen helyre.

Most azonban már 1941 tavasza volt. 
Hilda távoli szeretteit szívére ölelte, de 
a háború tüze hamar szétválasztotta 
őket. A háború a halál borzalmait szórta 
mindjárt az első ütközetekben. A szo
morúság beleharapott a szívébe, de nem 
volt mit tenni. Az élet keménységéhez 
már hozzászokhatott.

A háború elzúgott fölöttük. Hilda az 
erdőbe került többedmagával s az oro
szok, akik annakidején száműzték őket 
onnan, maguk is otthontalanokká let
tek. Csak a közeli erdőkben is százak 
hevertek temetetlehül. A faluban tizen
két ház leégett. Az élet nyomorúságos 
volt, hiszen a háború annyi keserűséget 
hoz.

Hilda maga is különös módon bele
sodródott a háborúba.
A határ néhány km-re Novinkától 

megállt. Hóförgeteges téli este volt. No
vinkába bejött égy csoport német ka
tona. Oly kimerültek voltak, hogy nem 
voltak képesek tovább menni, de mielőbb 
célhoz kellett érniük. Az autók mind 
befulladtak a hóba. Előparancsolták a 
falu összes lovait. Abban a házban, ahol

Hilda lakott, éppen nem volt férfi. A 
bíró Hildát szólította, hogy fogjon be 
és menjen. Férfiruhát vett hát magára 
s ezzel életének új szakasza kezdődött 
meg

Az út nem fogyott olyan gyorsan, 
mint gondolták. 15 km után a lovak 
kimerültek. Másnap sem lehetett szó 
visszatérésről.

Hilda hét tisztet vitt csomagostul. 
Csak útközben derült ki, hogy ő nem 
férfi, hanem finn leány, aki már sok 
nehéz napot látott.

Röviddel azután, hogy célhoz értek, 
annak az egész csoportnak, akik közé 
Hilda is került, tovább kellett mennie. 
Autó számára minden út járhatatlan volt. 
Kemény küzdelem támadt. Szánkóval 
kellett tovább menni. Hildának nem sok 
kedve volt hozzá, de itt jó ételt kapott 
s egy berlini hadnagy megígérte, hogy 
hamarosan kezdődő szabadságán magá
val viszi őt Németországba. Ezek után 
nem vágyott vissza Novinkába, az orosz 
faluba. t

Az út több napig tartott. A hideg 
éjjelente 40 fok alá süllyedt. Hilda túl 
sokáig ült egyfolytában a szánkón s 
erősen megfázott. Betegen lemaradt egy 
faluban s csak később ment egy altiszt
tel tovább.

Közben kéthetes hatalmas támadás 
indult meg. Az oroszok nagy tömegben 
támadtak. A hadnagy, aki az első vo
nalban harcolt, kijelentette, hogy „Pé
ter“ ott kell maradjon a hátsó vonal
ban, amíg ő szabadságot kap. Közben 
a hadnagy súlyosan megsebesült s kór
házba került. Hilda most már haza akart
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gármesternek a város bajtársi nagylelkű
ségét s azt mondta, hogy ezen a nagy 
temetésen még jobban összeforrt a ma
gyar bajtársi nemzettel és szívből kéri 
l 9ten áldását a közös győzelem után a 
Magyar Birodalom és Német Birodalom 
boldog jövőjére. Az evangélikus lelkész
nek meleg kézszorítással köszönte meg, 
bogy a német hősi halott bajtársakért is 
imádkozott velük együtt. . .

-Lángol az elszánt akarat a győzelemért.
Bár a 8000 kát. hold belterületű, nagy 

város egész teste tele van most sebbel, 
bombatölcsérrel, romokkal, sőt még a 
gyönyörű temetőt sem kímélte a légi 
banditák vandalizmusa, mert P. Nagy 
holtán neves zeneszerző dísz-sírhelyét 
telitalálat érte, amely a koporsót és. a 
holtat izzé-porrá szaggatva szétszórta, — 
ezen a nagy temetésen mégis valami ki
mondhatatlan, felemelő érzés volt tíz
ezernyi szívben. Közelebb kerültek egy
máshoz és az Istenhez az emberek. Ke
mény emberek a „maradandóság“ váro
sának a szabad polgárai, lassan fognak 
tüzet, de most égnek. Lángol bennük 
az elszánt akarat a győzelemért.

A Miklós-utcai evangélikus templo- 
inon is gyászlobogó leng a bezúzódott 
ablakok fölött.

elvesztette egyszerre és egyedül maradt. 
Sok-sok megrázó dráma!. . .

A szétszaggatott öreg Biblia.
Estók Károly nyug. tanító-testvérünk 

otthona romjai alól kimentette gépfegy
vergolyó sorozattal cafatokra szaggatott 
öreg bibliáját és behozta emlékül a lel- 
készi hivatalba. . .  A bibliaroncs felső 
lapjának a sarka 'ép maradt s utolsó 
verse az, hogy „Megvakítá az ő szemei
ket és megkeményíté az ő szíveiket, 
hogy ne lássanak szemeikkel. . (Ján. 
evang. 12. 40.) Az örök Ige még szét
tépve is ítél!. . .

Célját nem érte el és nem éri el a 
légi banditák vandalizmusa! Debrecem 
helytáll becsülettel. A német altábornagy 
elragadtatással nyilatkozott a debrece
niek példaadó magatartásáról. A „39-es 
bakák“ szelleme él Debrecenben. Magára 
talál a bajban s bajban mutatja meg a 
szívét. Ha minden magyar városban, 
faluban ilyen szellem él, akkor győzünk 
és új élet lesz a romokon, a hősi halot
tak sírjait pedig beborítja a nyíló virág.

Dr. Pass László.

H o n véd ő in k  ü z e n n e k .
Is ten n él m inden b á n a tra  van
v ig a sz ta lá s .

Egyik hősi halott hittestvérünk hozzá
tartozói tábori lelkészünkhöz az alábbi 
levelet itták:

„Kedves Tisztelendő Ür!
Köszönjük azt ä levelét, amelyben 

értesített szeretett bátyám haláláról. 
Noha mély gyászba döntött is mindnyá
junkat, -azért mégis találtunk benne vi
gasztalást is. Szeretnénk, ha kedves tisz
telendő úr bővebben tudomásunkra adná, 
hogy Istenben boldogult hősi halottunk 
miként lett a halál martalékjává. Ö volt 
a mi legfőbb reménységünk, ezután Isten 
lesz, mert ő hozzá ment. Az Urnái mene
déket és vigasztalást találva maradok hü 
kérelemmel, Domony, 1944 április 26., 
V a le n té n y i  Jáno s, a hősi halált halt 
Valentényi József öccse.“

Czepó György szkv. H/177. tábori
postaszámról üzeni szüleinek és testvérei- 
nék Csorvásra, menyasszonyának, Kaczkó 
Máriának Békéscsabára és az összes csa
bai és csorvási rokonainak és ismerősei
nek: jól van, nincs semmi baja, ne ag
gódjanak miatta, ha néha késik a levél
lel. Sokat gondol haza szeretteire és ott
honára. Kér mindenkit, írjanak minél sű
rűbben.

Több, drága testvért gyászol a 
gyülekezet.

Dr. Makláry Elek városi tisztiorvos, 
presbiter, az eperjesi theológiai akadé
miánk dékánjának a kiváló fia, az egyik 
mentőállomáson orvosi hivatása teljesí
tése közben halt hősi halált. Mikor a 
hajléktalan bombakárosultak szálláshe
lyén, az evangélikus iskolában lévő sok- 
gyermekes szegény anyák meghallották 
halála hírét, sírva feljajdultak: „Jaj, a 
mi drága orvosunk is meghalt, a szegé
nyek áldott orvosa!!“ . . .  Dr. Sziklay 
László MÁV-tanácsos, állomási raktár
főnök presbiterünk és felesége, aMANSz 
mozgató lelke, az osztálymérnökség óvó
helyén telitalálat miatt együtt halt hősi 
halált. Még a halálban is egyek marad
tak. Főhadnagy fiuk — négy katonafiuk 
van — a tíz körmével ásta ki egy napi 
emberfölötti munkával a romok alól jó
ságos szüleit. Gyülekezetünk derék, öreg 
levélhordója, Czirják bácsi, az egész csa
ládját: feleségét, leányát, vejét, unokáit

menni, de nem engedték a viharként 
dübörgő határra. A sebesült hadnagy 
pedig megparancsolta, hogy viseljék Pé
ternek gondját, amíg visszatérhetnek.

Hilda Péterként ott maradt a bajtár
sak között

mint szaunamelegítő, .konyhaszolgálatos 
és csomagszállító. Állandóan életveszély
ben járt. Együtt járt a bajtársakkal 
egyik helyről a másikra. Ezekről az 
utakról mesélte: „1942 telén, amikor a
3. ezreddel meneteltünk, senki sem tudta, 
hogy leány vagyok fiúruhában. Egy fa
luba értünk s ott megálltunk, mert előt
tünk erős ütközet folyt. Szaunát fűtöt
tem, mert naponta 400 embernek kel
lett megfürödnie. Az egyik reggel 6 óra 
tájt az oroszok tüzelni kezdtek. Ügy 
hulltak a bombák, mint a jégeső. A tűz
hely előtt ültem, mert hideg volt. Egy
szerre a fülembe dörrent. Se látva, se 
hallva lebújtam a pincébe. Amikor fel* 
tápászkodtam s kinéztem, a ház szét
esett volt s égett. Nagy volt az örö
möm, hogy egyáltalán életben marad
tam. Sokszor voltam azután is hasonló 
helyzetben.“

Eljött a tavasz. Az egész védterület 
lucsok és víz volt. A hadnagyról nem 
volt semmi hír. Hilda elvágyott. A tu
bája is szakadozott már.

A századnál úgy rendezték, hogy Hil
dának indulnia kellett. Először Ljubaná- 
ba ment, amely kb. 60 km-re volt a 
fronttól. Onnan Viivitszába került, ahol 
egy hónapig tolmács volt az építőszá
zadnál. Innen az orosz munkás-századdal 
Németországba utazott. Magdeburgban 
volt három hónapig mezei munkán. Ami

kor a -századtól elment, megkapta a 
hadnagy feleségének címét, ahová most 
írt is. A betegszabadságra érkező had
nagy el is vitte Hildát berlini otthonába.

A berlini otthonban
látott Hilda először rózsásabb napokat 
azóta, hogy gyermekkori otthonából 
száműzték. A hadnagy és a felesége ara. 
nyos emberek voltak. Két bájos kis fiúk 
volt, akik annak a jövőnek munkálására 
nevelkedtek, amelynek érdekében apjuk 
a fronton küzd s amelyben Hildának is 
része volt.

Végre Finnországban!
Szabad idejében Hilda olvasott és 

tanult. Talált Berlinben finn barátokat 
is, .akiknek a közvetítésével a konzulá
tuson át levélbeli kapcsolatot szerzett 
nagybátyjával. Nagybátyja arra kérte, 
utazzon hozzá. Hilda így gondolkodott: 
„Végre alkalom nyílik, hogy Finnország
ba utazzam, amiről annyit álmodtam. 
Most van ez az alkalom. Üjra kezdhetem 
az életet. Mintha egy másik világba ju
tottam volna. Minden édes és gyönyörű, 
ami előttem van.“

Életének húsz éve alatt sok megpró
báltatáson ment keresztül. 7 éves kora 
óta egyedül van. Borzadva beszél szi
bériai éveinek élményeiről. Finn nyel
vét sok nehézség között is megőrizte. 
Konfirmációi oktatásra akar járni és 
várja, hogy meglássa nagybátyját a sza
bad ladogaparti Kákisalmiban, ahonnan 
a hullámok által üdvözletét lehet kül
deni szülőfalujába, ahol virágos kert 
közepén egykor világos, meleg otthona 
volt.

Pitkänen E. finn cikkéből.

‘B o m b a k á ro sn l ta k n a k  
a H arangszó  álfán é r k e z e t t  
a d o m án yok  :

Danczkay Dezsőné Budapest ruha
nemű és cipő, Hutflesz Pál Balatonbog- 
lár 10, Borlay Endre Szombathely 30, 
Evangélikus Eeányegylet Tiszaföldvár 
127, N. N. Sopron 20, Markó Endre Sal
gótarján 10, Evangélikus egyház Bodó- 
hegy 152.40, Asbóth Lidia Sopron 20, 
dr. Mikiét Lajos Kassa 100, Evangélikus 
Leánygyülekezet Edve 37, Agg Miklósné 
Rákoskeresztúr 5, özv. Németh Antalné 
Püspökladány 3, dr. Kiss Jenő Sopron 
50 P.

Az éh termésem.
Ha szánthatnék a saját földemen, 
az én két ökröm húzná az ekét, 
az én búzámat szórhatná a kezem, 
kegyes volna talán hozzám az ég.

'Ha esőt kérnék, le is hullana, 
s átpaskolná a száraz réteket, 
ha napot kérnék, a nap aranya 
aranykalászba húzná a szemet.

Az én kezembe pengne a kasza, 
s én magam lennék a marokszedé, 
s a drága kévét én vinném haza 
a két karomban, én, a magvető.

S egy óriási teknő közepén 
dagasztanék belőle kenyeret, 
s egy égigérő tűzhely melegén 
addig sütném, míg rőtre sülne meg.

S az óriási piros kenyeret 
letenném ott, hol kihalt a határ, 
s meg is szegném, hogy abból egyenek 
minden kis éhes énekesmadár.

Mert Istené a föld, s virága is, 
s búzája is, s minden, mi rajt’ terem, 
s így kell, hogy abból részt kapjon az is, 
ki néki dalol kinn a réteken.

Biztatnám őket: csipegessetek, 
mi nékem kell, még annyi tán marad,
jóllakom véle, s bár szegény leszek, 
de gondtalan is, mint a madarak.

Táskám üres lesz, de szívem teH, 
s Isten felé szállni csak így lehet, 
s a madarakkal zengeném neki: 
szeretlek Uram, nagyon, Tégedet.

K a lló s  E rzsé b e t.

H adiárváink r é s z é r e  - 
é r k e z e l i  a d o m á n yo k  :

Borlay Endre Szombathely 20, Mogyo- 
rósy Sándorné Nagysimonyi 10, Kocsis 
Károlyné Szombathely 10, Bácskai Sán
dor Kurd 15, dr. Mikler Lajos Kassa 100, 

- Jósfay-Jausz Lajos Győr 10, Emődi Ele
mér Kecskemét 10, Varjassy Gézáné Ér
sekújvár 10, Orsy György Újszeged 30, 
Mailáth Imréné Bpest 10, Matolcsy Já
nos és Nagy Károly Szentantalfa 10 P.

K a to n á in k n a k  a  Harang s z ó t  
e lő f ize t té k ,  vagy  tüh llára ,  
im a k d n y vre  a d a k o z ta k :

özv. Fertig Alajosné Szarvas, Bodnár 
Pál Kispest, G. Nagy Sándorné Budapest, 
Zabczyk Margit Budapest, Erdős Julian
na Farád, Alexa Mária Pécel, özv. Lack- 
ner Ferencné Miskolc, Fonyódi Andrásné 
Szentendre, Hörömpöly Ilona Vajka, özv. 
Pintér Sándorné Ajka, özv. Szabó László- 
né Sopronnémeti, llauszky Sámuel Buda
keszi, Zuglói Ev. Ifjúsági Egyesület B.- 
pest, Bödey Zsigmondné Kőszeg, Gyulai 
István Rimaszombat, Szloboda János 
Győr, Kontsek Lászlóné Debrecen, Welsz 
Ödönné Győr, Z. Wagner Blahka Buda
pest, Hörömpölyi Ilona Vajka, Tóth Ala
dár Máramarossziget, Kuzmányi Gyula 
Budapest, Varga Samu Sopronnémeti, 
Kriska Mihály Budapest, Czelder Valeria 
Rimaszombat, özv. Pócza Jánosné Vas- 
egerszeg, Maderspach Ferencné Rákos
liget, Hegyi István Nagykanizsa, Baráth 
Imre Kajár, Zabczyk Margit Budapest, 
Svender Anna Budapest, dr. Aiakláry 
Andor Hajdúböszörmény, Tóth Aladár 
Máramarossziget, Bradák Béláné Tordas 
bibliát.

Angyal Jenőné Győr 10, Prot. Tábori 
Püspökség Budapest 200, Nagy Aladár 
Kassa 50, vitéz Bornemisza Félix és

Barurieder Mária Bpest 200, M .kir. 555. 
sz. hadikórház prot. lelkésze Ungvár 30, 
özv. Lackner Ferencné Miskolc 20, vitéz 
Muray Endre Székesfehérvár 5, Jánosfi 
Sándor Tp. B. 183. 32, Szkok Pálné 
Bicske 20, Stark József Ózd 14 P.

Isten hív.
Június 18. — Isten hív. Lukács 14,

16—23. Gondoljuk el, milyen nagy meg
tiszteltetés lenne számunkra, ha a király 
meghívna vendégségbe. Itt arról va* 
szó, hogy a királyoknak a királya hív 
bennünket csodálatos és örökkétartó 
vendégségbe az ő országába. Mindenkit 
meghív, minket is meghívott; nem is 
egyszer vagy kétszer, hanenr számta
lanszor. Meghívóját, igéjét napról-napra 
kezünkbe nyomja, követeit hozzánk 
küldi, a legnagyobbra szánta el magát, 
Fiát is elküldte, hogy meghívjon. Érez
zük meg különösképpen Isten végtelen 
türelmét. Nem törődik méltatlanságunk
kal, gorombaságunkkal, ahogy napról- 
napra visszautasítjuk a meghívást — új
ból és újból hív. ,

Június 19. — Hív Isten az ő művé
nek folytatására. I. Mózes 1, 27—31. 
Isten nagy méltóságra hívta el az em
bert. Az ő képére és hasonlatosságára 
teremtette; képességet adott neki, hogy 
az ő teremtett világában munkálkodjék, 
tovább folytassa azt, amit Isten elkez
dett és amihez lehetőséget adott nekünk. 
Azt akarja Isten, hogy a Tőle kapott 
csodálatos képességeinkkel tegyük ezt 
a világot széppé, teljessé; olyanná, hogy 
<3 gyönyörködhessék benne és dicsősé
gére váljék Neki. Nem csodálatos, hogy 
Isten munkatársakul fogadott el min
ket?

Június 20. — Hív Isten szent életre. 
I. Péter 2, 9—12. Elhívott Isten mind 
nagyobb és nagyobb csodákra. Az el
bukott embert megváltotta, felemelte. 
Elhívott, hogy a bűn világában, ahol 
rettentő hatalom a Sátán, mi mégis ké
pesek legyünk szent életet élni. Ezzel 
is azt akarja, hogy rajtunk keresztül 
tündököljék az Ő dicsősége. Azt akarja, 
hogy szent életet éljünk ma, amikor 
tombol a gonoszság és aki látja a mi 
szent életünket, csodálkozzon, érezze 
meg Isten hatalmát.

Június 21. — Hív Isten követnek. 
Máté 28, 18—20. Isten elhívott követ
nek, apostolnak. Szánkba adja igéjét é* 
küld, hogy mi magunk is közvetítsük 
a meghívást az egész világnak. Itt tesz 
bennünket igazán munkatársaivá. Gon
doljuk el, milyen hatalom az ige. Isten 
szavára világok jönnek létre, halottak 
támadnak fel, bűnösök változnak meg, 
az Ő szavára fog megszűnni a háború 
is. Ezért akarja, hogy mindig, mindenki 
és mindenütt szólja az Ő igéjét.

Június 22. — Hív Isten az ő orszá
gába. Jel. 7, 14—17. A legnagyobb Isten 
hívásából csak most következik. Hív 
Isten az Ő országába. E helyett a világ 
helyett' készít számunkra összehasonlít
hatatlanul jobbat, igazabbat és örökké
valót, ahol nem lesz könny, gyász, be
tegség, halál, háború, emberi gonoszság. 
Érthetetlen, hogy még ma is közönyö
sen és hitetlenül hallgatjuk ezt, görcsö
sen ragaszkodunk az e világi javakhoz, 
pedig létbizonytalanságban, halálos ve
szedelmek között élünk.

Június 23. — A meghívás visszauta
sítása. Máté 13, 3—7. Milyen szomorú, 
hogy Istennek a hívása — az ige, süket 
fülekre talál. Isten hívó szavával szem
ben olyanok vagyunk, mint a rossz ta
laj, be sem fogadjuk, meg sem hallgat
juk; egyszerűn elkerüljük az igét. De 
ha be is fogadjuk néha, gyümölcsöt nem 
terem bennünk, kiszárad, elsatnyul, mert 
nem vesszük komolyan a meghívást. Hol 
vannak azok az emberek, akik Iste* 
akarata szerint jobbá, szebbé teszik a 
világot? Akik szentül tudnak élni még 
ma is és nem szégyenük a bizonyság
tevést Krisztus evangéliumáról?

Június 24. — A válasz Isten hívására. 
Róma 3, 11—18. tt világosodik meg, 
milyen rút és hálátlan módon utasítja 
vissza az ember a meghívást. A meghí
vásra a válasz vérontás, romlás, nyomo
rúság, a békesség felborítása. De ne 
általánosítsunk. Mi magunk is így uta
sítjuk vissza a meghívást: Isten igéje 
helyett átkozódással és álnoksággal va* 
tele a szánk, Istent nem akarjuk meg
érteni és keresni, a kárhozat útján já
runk, a helyett, hogy elfogadnánk a leg
szentebbet, a legnagyobbat, a legtöbbet. 
Isten országába a meghívást.

Kovács László.

■
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így Icellf
A győrmegyei Gyomorén evan

gélikus imaházavatás volt az el
múlt vasárnapon. Gyakori esemény, 
nincsen benne semmi különös.

Valami mégis példaszerűvé teszi 
a gyömörei imaház történetét. Az 
egyszerű kis hajlékból úgy lett 
imaház, hogy az ottani maroknyi 
evangélikussággal összefogott a 
Győrből kibombázott, menekült 
evangéiikusság és közös, erővel 
bérbevették ímaház céljára az épü
letet.

Ha a légitámadások menekültjei 
mindenütt így kapcsolódnak bele 
a falvak hitéletébe, akkor Isten 
még a kényszerű menekülés kelle
metlenségeiből is hozhat ki valami 
jói.

Szabó József.

H E T I  S Z E M L E
A régóta emlegetett elözönlés június 

6 -án megkezdődött a francia tengerpar
ton Le Havre és Cherbourg között. Az 
angolszászoknak óriási veszteségeik van
nak nap-nap után. Többnapos kétségbe
esett küzdelem árán sem tudták elérni 
az elözönlóssel célkitűzésüket. Az el
özönlő hadseregeknek eddig már csak
nem fele elpusztult. Százával hevernek 
temetetlenül a holttestek a partraszállá
sok helyein.

A bolsevisták északon Karjalánál ál
talános támadást kezdtek a finnek ellen.

Az olasz kommunisták nyíltan har
colnak Isten és a család ellen.

Umberto volt olasz trónörökös ellen 
merényletet követtek el.

Sztójay Döme miniszterelnök és vitéz 
Vörös János vezérezredes, a honvédve
zérkar főnöke Hitlert meglátogatta a 
vezéri főhadiszálláson.

A honvédelmi miniszter önkéntes je
lentkezésre hívta fel az ország férfi- 
lakosságát a bolsevizmus elleni küzde
lemre.

Glosius-alapítványi ösztöndíjak. A
Glosius alapítványi bizottság az 1944. 
évre a 2400 pengős külföldi tanulmányi 
ösztöndíjat Tolnay János ezidőszerint 
Bécsben japáni filológiai tanulmányokat 
folytató bölcsészettanhallgatónak, az 
iparosok részére kiírt egyik 600 pengős 
tanulmányi ösztöndíjat Horváth Kálmán 
nagykanizsai szabósegédnek ítélte oda.

Harangszót rendel a katonáknak az 
ifjúság. A gyómai ifjúsági egyesület el
határozta, hogy gyülekezete fronton 
harcoló katonái részére a Harangszót 
egy negyed évre megrendeli.

A lelkészi pályára készülők figyel
mébe. A,m.  kir. Erzsébet-tudomány- 
egyetem evangélikus hittudományi ka
rának dékáni hivatala közli, hogy a fel
vételre vonatkozó részletes tájékoztatót 
később teszi közzé. A felvételi folya
modvány beadásának határideje való
színűleg ez évben is augusztus 31. lesz. 
A lelkészi pályára készülők egyelőre ne 
nyújtsák be folyamodványukat és okmá. 
nyaikat, hanem csak jelentsék szándéku
kat levélben a dékáni hivatalnak (Sop
ron, Deák-tér 80.). A jelentkezők egyen
ként kézhez kapják majd a tájékoztatót. 
— A lelkészi pályára készülők az egy
házi hatóság határozata folytán bent
laknak az Evangélikus Teológusok Ott
honában. Ide felvételért folyamodni nem 
kell, mert a hittudományi kar hallgatói, 
kötelezett tagjai az Otthonnak.

Üdülővendégek számára mérsékelt 
áron elsőrangú ellátással, kiszolgálással, 
penziót nyújt az Evangélikus Belmisz- 
sziói Otthon Gyenesdiáson a Balaton 
partján. Lelkészek, tanítók és hozzátar
tozóik részére kedvezmény. Felvilágosí
tással szolgál: Tekus Ottó njissziói h. 
lelkész Gyenesdiás, Zala m.

Szentháromság utáni 2. hét.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt 

gyengédek legyetek. Róm. 12:10.

Ez az ige nem valami hitvány 
szeretetet, hanem szívből jövő sze
reteted követel, hogy a más kára 
úgy fájjon, mint a magunké és a 
más öröme úgy essék, mint a ma
gunké. A szülő érzülete ez, aki 
örül gyermeke szerencséjének s 
baját fájlalja.

Most látjuk, hogy milyen mesz- 
sze vagyunk még Krisztus' paran
csától: „ S zeresd  fe le b a r á to 
d a t, m in t m a g a d a t M e r t  ez 
azt jelenti, hogy felebarátunkat 
annyira kell szeretnünk, hogy min
denünkkel tulajdonukká kell vál
m uk. Luther.

Testvéreim javáért 
Fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, óh Isten,

,  Én édes Istenem!
Én tövises pályámon 
Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást,
Boldog csak az lehet.

vedés után, 84 éves korában, Máriabts-- 
nyőn meghalt. Négy gyermeke, köztük: 
Lamnek Vilmos .vallástanár gyászolja. 
—- Feltámadunk!.

K Ü L Ö N F É L É K
Vigyázzunk otthonunk védelmére a 

légitámadással szemben. A lakásokban 
minél több, de legalább az előírt meny- 
nyiségben homokot és vizet kell tárolni. 
Vizsgáljuk meg a homokzacskókat, nem 
lyukadnak-e ki véletlenül, ha szükség ese
tén alkalmazásra kerülnek, használhatók 
lesznek-e? A homokon kívül tároljunk 
minél több vizet a fürdőkádban és az ' 
állandó használaton kívül levő edények
ben, fazekakban, vedrekben. Felhívjuk a 
lakosság figyelmét az oltóvíz tárolása 
mellett a szükséges ivóvíz tárolására is. 
Gondoskodjunk tehát legalább 2—3 • 
napra elegendő ivóvízről. Ugyanígy le
gyen gondunk minden nap az óvóhely
csomagra. A lakás tűzvédelmével kap
csolatban a függönyöket, szőnyegeket 
szedjük össze és helyezzük el lakásunk 

,olyan pontjára, ahol távol vannak az 
ablaktól és összegöngyölve kevesebb- 
tűzveszélyt jelentenek, mint szétterítve.
A lakáson belül végül legyen gondunk 
kivétel nélkül mindennap az elsötétítés 
alapos végrehajtására. Végül legyen 
gondunk a lakáshoz tartozó padlásrész
re is.

10.000 pengővel tüntették ki László- 
Gyula fiatal tudósnak a honfoglaló ma
gyarságról írt könyvét. A Magyar Iro
dalompártoló Társaság könyvnapi nagy~ 
díját tehát egy olyan kiváló tudós kap
ta, aki a munkájával a szellemi élet te
rületén a legnagyobbat tette a magyar
ságért.

Felemelték a házasodási kölcsönt.
A belügyminiszter rendeletet adott ki, 
mely szerint a házasodási kölcsön felső 
határát 2000 pengőre emeli fel. A köl
csön kérésének módjai egyébként ugyan
azok, mint eddig voltak.

Hogyan lehet Szlovákiából anya
könyvi kivonatot szerezni? Akinek szlo
vákiai lelkészi hivatalból kell anya
könyvi kivonatot szerezni, a leggyor
sabban úgy jut hozzá, , ha kéréséhez 5 
pengő értékű, a postahivatalokban kap
ható nemzetközi bélyegszelvényt csatol. 
Ebből az összegből kikerül a kiállítási 
díj, a bélyegilleték és a postaköltség is.

Könyvtárat létesít az Országos Beth
len Gábor Szövetség a magyar olvasó, 
közönségnek jó, elsősorban protestáns 
könyvekkel való ellátása céljából. A 
könyvtár célja az is, hogy az összes 
magyar protestáns írók minden művét 
összegyűjtse.

Középiskolásokat magán- és javító- 
vizsgára előkészítek, kezdőknek német 
nyelvi órákat adok. Cím a kiadóban. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjátm 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13

(Félemelet.) 2 ?3

A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter- 
gimnázium felügyelőbizottsága pályáza
tot hirdet egy magyar-francia-szakos 
tanári állásra. Pályázhatnak okleveles 
magyar-francia-szakos, evangélikus, eset
leg református vallású tanárok. A kel
lően felszerelt folyamodványokat az is
kola igazgatóságához július 20-ig kelt 
benyújtani. . v 1—3

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RAGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

S tix n é tő l
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
4 -1 3

. Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel Jár. 
K éziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangszó nyomdája.)
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Teljes odaadás.
„Ha valaki közületek tor

nyot akar építeni, nemde elő
ször leülvén felszámítja a költ
ségét, ha van-é mivel elvégez
ze?“ Lukács 14, 28.

Jézus az egész világ Megváltója. 
Tehát minden embert keresztyén 
életre hív. Mégis, az evangéliu
mokban gyakran találkozunk jele
netekkel, melyekben a feléje áradó 
sokaságot hirtelen föllelkesültsége 
útján feltartóztatja. Ez a példázat 
is elzárja a Jézus követés útját 
azok elől, akik nem adják oda tel
jesen magukat.

Félreérti Jézus szavát, aki azt 
hiszi, hogy ő kétféle csoportba 
osztályozza követőit. Lehetnek hősi 
keresztyének és lehetnek kisebb 
mértékkel megelégedők. Aki méltó 
tanítványa akar lenni, teljes oda
adásra legyen kész. Azért követeli 
meg ezt, mert a keresztyénség 
ügyének mindig azok ártanak leg
többet, akik nagyhangon beszél
nek, de életükkel rácáfolnak mind
arra, amit szájuk mond.

A keresztyénség egyedüli lehet
séges formája a teljes odaadás. 
Ehhez nem szükséges, hogy valaki 
gazdag legyen, hogy e világ sze
rint is a legbölcsebbek közé tartoz
zék, hogy mások fölé emelkedő ön
érzete legyen, hogy magát „erős“- 
nek érezze. Csak legyen kész ma
gát egészen odaadni. így hirdeti 
Jézus, hogy tanítványságra alkal
masak a lelkiszegények, az aláza
tosak, az orvosra szoruló szenve
dők. Az evangéliumok gyakorlati 
példákban is bemutatják ezeket. 
A kétfillérés özvegyasszony, a bű
neiből kiáltó nő, a fogyatkozások
kal teli apostolok — megépítették 
a tornyot.

Ma sem örül azoknak, akik ér
dekből, divatból, hazug szóval vall
ják magukat keresztyéneknek, sőt 
megállítja őket útjukon és nem 
vállal velük közösséget. Neki olyan 
követőkre van szüksége, akik nem 
ássák alá a keresztyénség hitelét, 
hanem a világot rákényszerítik, 
hogy tiszteletadással hajoljon meg 
a Krisztus-követő élet tisztasága 
előtt.

W o l f  Lajos .

Evangélizáció 3 2  templomban.
Pünkösd hetében Budapest evan

géliumi egyházai közös evangéli- 
záló hadjáratof tartottak, amely 
alkalommal minden protestáns 
templomban a tékozló fiú példá
zata alapján ugyanabban az idő
ben evangélizáló igehirdetés és bi
zonyságtétel hangzott. -Hogy a fő
város protestáns népének erről a 
nagy eseményéről közelebbieket 
tudjunk, néhány kérdést intéztünk 
Csepreg; Béla bányakerületi misz- 
sziói le’készhez; az evangélizactó 
egyik munkásához, aki az alábbiak
ban felel a Harangszó olvasótábora 
számára.

Mi ébresztette a főváros evangé- 
lizálásának gondolatát?

Alig köszöntött be a háború ötö
dik esztendgjének a nehezenvárt 
tavasza, valami, vagy Valaki arra 
indította a különböz'ő egyházak
hoz, mozgalmakhoz és evangéliumi 
egyesületekhez tartozó lelki embe
reket, hogy keressék az egymás-' 
sál való kapcsolatot. Néhány ba
ráti jellegű testvéri találkozó után 
már egészhetes imahétre jöttek 
össze, ahol egy szívvel és egy lé
lekkel magyar népünk ébredéséért 
imádkoztak. Az imádságos könyör
gést követte az alázatos felajánl
kozás az ébresztés szolgálatára. 
Magától értetődően vetődött fel 
az evangélizáció gondolata, de csak 
akkor csodálkoztunk rá Isten előt
tünk járó kegyelmére, amikor egy
szerre minden protestáns templom 
és istentiszteleti helyiség megnyi
totta kapuját az evangélizáció 
előtt. Egyházunk vezetői nagy lel
kesedéssel tették magukévá a gon
dolatot és készséggel vállalták a 
nagy ébresztő alkalom megszerve
zését. Felelős vezetőink megérez
ték, hogy a halál aratásának szőr-, 
nyű napjaiban egyházunknak az 
élet igéjét egészen szokatlan, meg
ragadó módon kell gyülekezetünk 
elé vinnie, hogy minél többeknek 
legyen vele örökké emlékezetes 
személyes találkozása.

Hogyan jutott tudomására Bu
dapest népének az evangélizáció?

Ma a pesti ember vizsla-szemek
kel figyeli a falragaszokat. Napon
ként jelennek meg nagyjelentő
ségű rendeletek és felhívások a há
zak sarkain és a hirdető oszlopo

kon, amik mindenki életébe bele
nyúlnak. Amikor feltűnik a ragasz
tós ember a csirizes vödrével és 
pénzűjével, mielőtt kisimítaná a 
falragaszt, már sokadalom támad 
körülötte, akik azután kiváncsi 
szemekkel tanulmányozzák végiga, 
még nedves papirt. Egyik napon a 
tékozló fiú neve állította meg a 
rohanó pestieket és a 32 templo
mos evangélizáció hivogatása szá
radt minden utcasarkon. Az újsá-

urdeté-
sében és a templomajtókban osz
togatott röplapok tízezrein futott 
széjjel a híre. Több gyülekezetben 
minden egyháztagnak névre szóló 
meghívót küldtek, másutt a temp
lomba soha nem járókat személyes 
látogatásokkal is hívogatták a 
megtérésre hívó szó hallgatására. 
S közben ötével, tízével, húszával 
itt is, ott is imádkoztak egész hé
ten keresztül, hogy a hívó szó meg
hallgatásra találjon és Isten indítsa 
keresésre a'"közömbös szíveket is.

Milyen volt evangélikus részről 
a részvétel?

Ha azt vesszük, hogy milyen az 
istentiszteletlátogatás^ Budapesten, 
akkor azt mondhatjuk, hogy na
gyon jó. A templomok szépen tele • 
voltak estéről-estére. Máskor hét
köznapi istentiszteletekre alig jön 
össze egy kis gyülekezet s most 
minden este vetekedett a vasárnapi 
főistentisztelet tömegével a részt
vevők száma. Itt-ott meg is ha
ladta. Az evangélikus templomok
ban 2000 és 2500 között hullám
zott a jelenlevők száma. Utóössze
jöveteleken is sok komoly érdek
lődést láttunk. A pünkösdi úrva- 
csorázók száma szokatlanul fel
szökött. Azonban ha meggondol
juk, hogy Budapesten van 55 ezer 
evangélikus, akkor bizony elég ke
vés, csak *4—5%. Száz evangélikus 
közül tehát 95—96 felé se nézett 
a templomnak ezen a héten se. Ha 
a légitámadások miatti vidékre köl
tözködéseket figyelembe vesszük, 
ez az arányszám legfeljebb a két
szeresére javul. A fővárosban ma
radt evangélikusoknak 8— 10%-a 
törődött a leikével. A 32 templo
mos nagy budapesti evangélizáción 
is fájdalmasan kérdezhette a lel
künket féltő Megváltónk: „Hát a 
kilence hol van?“

Mit jelentett az evangélizáció 
Budapest népének?

Az egymilliónak nem sokat. Az 
55 ezer. evangélikusnak sem. Az 
élet ugyanúgy folyik tovább. Unot- 
tak, közönyösek, sopánkodók, pa- 
naszkodók, vagy aggódók és két
ségbeesettek, mint azelőtt. A té
kozlófiús falragaszok lekopnak, 
vagy újabb kerül föléjük. Az evan
gélium drága szavai is nagvon 
könnv cii feiejtődnek. Még a 2500 
kózü1 is a nagy többség ni ' n ..ra;- 
olyan, mint Jakab apostol „fele
dékeny hallgatója“, aki megnézte 
magát a tükörben és azután el
ment és elfelejtette, hogy milyen 
volt. Ma is tágas az a kapu és 
széles az az út, amely a veszede
lembe visz és nagyon sokan van
nak, akik azon járnak. Viszont 
annak a néhánynak, aki meghall
gatta és befogadta az igét, nagyon 
sokat: halálból való feltámadást, új 
életet és örök üdvösséget. Olya
nok is voltak, akik magukra is
mertek a tékozló fiúban, őszinte 
könnyeket sírtak könnyelmű éle
tük fglett. Régi haragosok kibé
kültek, súlyos bűnöket megvalot- 
tak és vágyakozó szívvel hallgat
ták a keresztfán szerzett bocsánat 
minden értelmet felülmúló öröm
hírét. Sok tékozló fiú és tékozló 
leány énekelte könnyek között Solt 
Lászlónak erre az evangélizációra 
írt. szívből jövő énekét:

Atyám, ne fond karod nyakamra,
Lágy ölelése fojtogat;
Lehervadt régen orcám hamva,
Tártsd vissza most a csókodat —
Mert vétkeztem Te ellened,
Nem vagyok többé gyermeked!

Mik a leszűrt tapasztalatok az 
evangélizáció nyomán?

Még mindig nem élünk tudatá
ban a ránk váró nehézségeknek, 
a halál közelségének. Félő, hogy 
mi sem ismerjük fel a „meglátoga- 
tás napjait“.

Gyülekezeti lelkészeket; evangé- 
lizációs munkásodat, hívő gyüle
kezeti tagokat még mindig nem hat 
át a lélekmentésnek felelőssége és 
páratlan szolgálata. Sokkal na
gyobb alkalommá lehetett volna 
ez az evangélizáció, ha csak a mun
kásai és a mögéje sorakozó hívők 
tudatában lettek volna annak, hogy 
a kárhozat gyötrelmétől menekül
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meg mindenki, aki meghallja és 
hittel fogadja az Atya hazahívó 
szavát.

Isten végtelenül kegyelmes, hogy 
mégis adta ezt az evangélizációt 
és azon keresztül egyeseknek a 
megtérés alkalmát.

Több imádságot! Odaszánóbb 
szolgálatot! Hűséges felhasználását 
minden adódó kegyelemórának!

Kormány zónK 
76. születésnapját
ünnepelte múlt vasárnap, június 
18-án az ország népe. A nemzet 
nevében szeretett vezérünket Sztó- 
jay miniszterelnök köszöntötte. 
Ezen kívül mindenütt, városokban 
és falvakban istentiszteleteken em
lékezett népünk az első magyar 
emberre és imádságban vitte hálá
ját Isten elé érte. Ha valamikor, 
most kell éreznünk, milyen sokat 
jelent az ő személye,'példája, bá
torsága, áldozatkészsége, hite, re
ménysége és hűsége minden ma
gyar számára. Most ezekben a vér
zivataros időkben, mikor népek 
sorsa dől el, mikor a háború för
getege a legvadabbul dúl, végtelen 
hálára indító, hogy előttünk világol 
az ő Istentől kapott tjölcsesége, 
átölel nemzetét féltő és mentő sze- 
retete. Mindezt ' megköszöntük Is
tennek és imádkozó szívvel kértük 
Istent, hogy tartsa még őt még so
káig testi és lelki erejében, vezé
relje Szentleikével, tanácsolja igé
jével, hogy országépítő munkáját 
sokáig folytathassa népünk javára, 
Isten örök dicsőségére!

í g y  seg ítik  olvasóink  
a b om b ak árosu ltak st!

Olvasóink szépen adakoznak 
bombakárosult testvéreinknek. Ed
dig összesen 3,147.86 P-t küldtek 
be a természetbeni adományokon 
kívül. Ebből módunkban volt a 
nagy győri támadás után a győri 
bombakárosult testvéreket segíteni 
a természetbeni adományokon kí
vül több mint 500 pengővel. Leg
utóbb, hogy több vidéki várost is

»Békélj meg a te atyádfiával!«
Szemelvény Giertz Bo: „Házát 

kősziklára építette“ c. nagyon jó 
könyvéből, melyet Wolf Lajos bu
dapesti lelkész fordított magyarra. 
A könyv a svéd ébredés történetét 
mutatja be színes képekben.

A márciusi reggel ragyogó napsugár
ral köszöntött a világra. A cinkék csi
pogtak, fütyörésztek az orgonabokrokon, 
melyeken már duzzadtak a rügyek. Az 
eresz csatornáján az utolsó jégcsapok 
csurogtak.
- A papiak délkeleti sarkán gördült fel 

elsőnek az ablakredőny. Az öreg pap 
hálószobája volt ott. Á bibliáját olvas
ta, mielőtt az óra még hatot ütött volna. 
Azután a nyugati sarokszobában, fönt az 
emeleten is megindult az élet. Itt Holle- 
manné lakott. Nála Spurgeon elmélke
dései kerültek sorra. Utoljára néhány 
hang a keleti szárnyöhMs hallatszott. 
Fridtfeldt a napot azzal kezdte, hogy 
felhúzta nadrágját és letérdelt az ágya 
elé.

Ezen a reggelen az imádsága rövid, 
de bensőséges volt. A tegnapi elhatáro
zás, mint-valami hatalmas kéz nyugodott 
meg rajta. Teljes szívvel Istennek szen
telte magát. A vännebergi nyomorúság 
emléke kergette, hogy minél előbb le
menjen a lelkészi hivatalba, ahol szokás 
szerint munkában találta már a gyüle
kezet öreg papját. El volt készülve arra, 
hogy megalázás lesz számára, amikor el
mondja a hívők között történt botrányos 
esetet, az öregúr azonban nagyon tárgyi
lagosan és nyugodtan fogta föl az egé
szet. Megrendelték a fuvarost és üzene
tet küldtek a gondnoknak.

Kilenc órakor a paróchia hintája már 
délnek gurult a ravelundai nagy úton. 
Fridtfeldt a falutól északra jobban ott

bombáztak, azonnal nagyobb ösz- 
szeget küldhettünk az ottani ká
rosult hittestvéreknek segítésére, 
így postára adtunk a szolnoki, deb. 
receni, miskolci, nagyváradi és ko
lozsvári lelkészi hivatal címére 400 
—400 pengőt. Kifizettünk a bom
bakárosult evangélikusoknak tehát 
összesen 2,564.62 pengőt. Midőn 
ezt kedves olvasóinkkal közöljük 
és szívből jövő adományaikat meg
köszönjük, továbbra is kérjük 
szíves támogatásukat. „Míg időnk 
van, cselekedjünk jót mindenek
kel, kiváltképpen' pedig a mi hi
tünknek cselédeivel.“ Gál. 6, 10.

20.000 p en gős alapítvány  
az ö tven éves jubileumi 

ünnepélyen
Folyó hó 4-én ünnepelte a sátoralja

újhelyi evangélikus egyház templomának 
50 éves évfordulójának ünnepét/ melyen 
megjelent Túróczy Zoltán püspök is. Az 
érkező püspököt az egész egyházközség 
és a helyi alőkelőségek megjelenésével, 
a templom udvarán Csajka3Endre nagy- 
birtokos, egyházfelügyelő, utána a fele
kezetek, hatóságok és nőegylet köszön
tötték. Délelőtt .11 órakor istentisztele
ten az igét Túróczy Zoltán püspök hir
dette.

Istentisztelet után díszközgyűlést tar
tott az egyházközség, amelyen az egy
ház keletkezését ismertette, az' egyház- 
alapító családokról és a templom építé
sének történetéről számolt be Asbóth 
Lajos lelkipásztor.

Kiemelkedő pontja volt a jubiláns 
közgyűlésnek, hogy a templom 50'éves 
évfordulójának emlékére Csajka Endre' 
és felesége sárospataki lakosok húszez.er 
pengős alapítványt tettek ar.ra a célra, 
hogy abból a sárospataki fiókegyház ré
szére Sárospatakon, a község által ado
mányozandó telken, kis templom épít
tessék. A díszközgyűlés hálás köszönetét 
fejezte ki e nagylelkű adományukért a 
bőkezű adakozóknak.

Délután 5 órakor folytatódott az ün
nepély, melynek kiemelkedő szánm Tú
róczy Zoltán püspök „Isten a világhábo
rúban“ címmel tartott előadása volt. Az 
előadás magas színvonala mély benyo
mást tett a hallgatóságra. A vallásos est 
műsorán Tóth Károly sárospataki 
neves zenetanár szép orgonajátékával, 
Fülei Boda Janka hegedűjátékával, Káz- 
méry Béláné és Kozák Márta szavalatá
val gyönyörködtették a zsúfolásig meg
telt templom közönségét. •

A vallásos-est végeztével offertórium 
volt szép eredménnyel az egyház javára. 

— — —1

hon érezte magát. Ott erősebb volt az 
ébredés. Itt lefelé Vänneberga volt a fel
ébredt olvasók, legdélibb bástyája. Aztán 
következett a gyülekezet legdélibb ré
sze, ahol egészen más'természetű volt a 
lelki élet. Ha ide el-elvetődött egy-egy 
prédikátor, azok leginkább Smaaland 
északkeleti misszióegyesületétől érkeztek. 
Ezek a családi otthonokban prédikáltak, 
illetve „olvastak“, mint ott délen mond
ták. És valahogyan nem úgy folyt közöt
tük az élet, mint más vidéken Isten népe 
között. Itt délen össze tudták egyeztetni 
a dohányzást is a Megváltóról való 
bizonyságtétellel. A Wellin-féle tanítást 
hirdették az abszolút bűnromlás elátko- 
zásáról és mondják, megtörtént, hogy 
még az ébredtek között is pálinkával élt 
valaki. Az öreg pap szerette a déli rész
nek ezeket az embereit, éle a segédlelkész 
nem sok jót várt ebből az irányból. Ha 
a térképet nézegette, akkor déli irányban 
mindig Wünnebergát látta az utolsó vilá
gos pontnak. Annál megalázóbb volt szá
mára, hogy éppen Wiinnebergában kel
lett ennek a kellemetlen ügynek meg
történnie.

Mintha ma minden össze is esküdött 
volna, hogy a szegény vännebergiek 
becsületét aláássa. Amikor a pap’hintója 
befordult a községbe, a legdurvább ká
romkodást és esikiidözést lehetett halla
ni Dániel házának dombja felől. Mikor 
közelebb értek, kitűnt, hogy Wiinneberga 
lakosainak legnagyobb része asszonyok
kal és kutyákkal vegyesen ott tolongott 
Dániel istállója körül, ahol valami egy- 
fogatú kocsi állt. Nagy volt a lárma, 
még tüzesebb az indulat. Nem sok híjjá 
volt a tettlegességnek. . .  Azaz, aligha
nem történt is már valami verekedés, 
mert néhány ember erősen lefogta a 
kisbirtokos Jánost, aki úgy. átkozódott 
és káromkodott, hogy Dániel egész holt- 
sápadtan állt előtte, arcán véres ostor-

A m egpróbált Gyón! Géza.
Költőnk születése 60. fordulóján, 

írta: Gyóni Ferenc.
„Harcokra, öltöző harcokra 
Apám e testet adta rám.
De a lelkem halk rímek bokra, 
Zengeni kezd kis sírásokra:
Poéta, szent volt az anyám.

Gyóni (Achim) Géza a pestmegyei, 
gyóni evangélikus papiakon született 
1884 június 25-én. Atyja az erős Achim 
Mihály, a gyóni egyházközség megma- 
gyarosítója. Édesanyja‘a törékeny testű, 
érzékeny lelkű Bekker Gizella. Ez a 
szelíd lélek 1894 elején 6 gyermekét dif- 
tériában ápolva kimerült, s mikor egyik 
kisfia meghalt, „a lelke szakadt utána“: 
elmebeteg lett egy hosszú életre.

Gyóni Géza erőt és gyengeséget örö
költ. S ez az örökség kísérte életútján 
és viaskodott benne haláláig.

A szarvasi és békéscsabai evangélikus 
gimnáziumban jelesen folytatta tanulmá
nyait. Az örökség szép daliás külsőben 
és már diákkorában szép versekben nyi
latkozott meg. Csabán a VIII. osztályos, 
magyarruhás, sötétszőkehajú, feketesze
mű, széparcú Achim Géza nemcsak már
cius 15-én elszavalt versével, hanem — 
az akkori szép szokás szerint — társai
tól és tanulótársaitól búcsúzó és bocsá
natukat kérő, úrvacsoraelőtti (depreká- 
ciós) beszédével is a legszebb jövendőt 
ígérte. „Teológiára megy, második Pe

tőfi, Székács és Szabolcska lesz még be
lőle!“ — mondták tanárai. Mi barátai 
pedig büszke szeretettel ölelgettük; szo
morú, párjavesztett atyja és testvérei 
ugyanúgy hazatérte után.

A legszebb reménységgel ment 1902 
szeptemberében a pozsonfi teológiára. 
Ott is szépen indult minden. Professzo
rai (atyja barátai) nagy várakozással 
vannak a kitűnő ifjú irányában. Hogyne, 
hisz kitűnően tanul s a teológiai ifjúság 
hazafias ünnepein mély nemzeti érzésű, 
a vallásos ünnepélyeken nagy, erős hit
től áradó költeményeit szavalja hódító 
hatással. Hogy szegény lelkésztársuk ir.o- 
gató fia még a Nyugatmagyarországi 
Híradóhoz is beáll mellékfoglalkozásra, 
— azt is csak dicsérni lehetett. . .  Ebből 
származott azonban az első baj: tanul
mányait elhanyagolta, mellékkeresetén 
felül költött és egy újságíró vetélytársá- 

' val amerikai párbajba keveredett. 1904 
január 24-én — vallásos és hazafias hit
vallásról, szülei és testvérei iránt való 
szeretetről és ideálja iránt való tiszta 
szerelemről tanúskodó első verses kötete 
megjelenése után — szívére lőtt. 41- 
lovagiasságbó! eldobta volna Isten ado- 
máayát, az életet, ha Isten nem tarto
gatta volna lelke tartalmas edényét más 
célra. Felgyógyult... Teológiai évei el- 
tékozlása után, 1905 januárjában engesz
telő verses levelet írt atyjának, amely 

•így végződik:
„A könnyed hullt — az engem éget — 

Óh azt sohase feledem.. .
Könnyet sajtolt ki hű szemedből,
Én jó Apám, a fájdalom, —
Hogy az a könny vigaszra váljon, —
Én mindennap imádkozom.“

Még ezután többször megütötte atyja 
és szerettei szívét. Közigazgatási gya
kornok lett-apja-kedvéért. De nem vá
gyott Arany János Sorsára. Az 19067. 
és az 1908/9. jegyzői tanfolyam végén 
nem tett vizsgát. Mint költő levizsgá
zott 1909 tavaszán megjelent „Szomorú 
szemmel“ című kötetével. Költői kifejező 
készsége javult, rövidebben ki tudja ma
gát fejezni. A modern irodalom hatása 
alatt bátrabb a hangja szerelmiekben, 
társadalmi nézetekben; sajnos azonban 
— nem az ég felé néz:

„Egy szebb világ. . .  de itt e földön
Adassák búsnak és koldusnak!“

A szülői házat egy hazalátogatás után 
ezzel hagyja el:

„Én hazug, beteg, gúnyos istenem,
Hagyjuk fehéren azt a házat.“

Édesapja még megérte, hogy .„té
kozló fia“ Sopronban rendes, fizetéses 
újságíró. 1911 szeptemberében ebbén a 
nyugodt tudatban halt meg a „szent

csapás nyomával. Johnsson felesége kö
tényébe rejtette arcát és hangosan j aj - 
veszékelt.

A pap hintájával felhajtatott az is
tálló dombjára és az udvar közepén ál
líttatta meg. A hatás kimondhatatlan 
volt. Halotti csend támadt. Mindenki 
aláhorgasztott kézzel állt. Lassan, ügye- 
fogyottan kászmálódott ki szegény öreg, 
bundája gallérjába húzott nyakkal.

— Isten békessége legyen velete», 
kedves keresztyén társaim — szólt hal
kan — szégyeljétek magatokat! Ugyan 
mit gondoljak én most rólatok?

Magához intett egy embert, aki erő
sen fogta a kisbirtokos Jánost. Te bi
zonnyal ártatlan vagy, Edwin — szólt. 
— Mondd el nekem, mit jelentsen itt ez 
az , egész helyzet? összefüggésben van 
ez a dolog azzal a tehénnel, amelyet itt 
Jevágtak? /

Ügy is volt. A pap néhány kérdéssel 
világosan tisztázta az egész összefüg
gést. Dániel a fél tehenet el akarta vinni 
a mészároshoz. A többiek nézték, mi
képpen rakodik. A hangulat kissé izga
tott volt, akkor érkezett meg János és 
valami becsmérlőt mondott. Dániel 
ugyanazzal a pénzzel fizetett neki vísz- 
sza, mire János olyan éktelen dühös 
lett,' hogy felkapta a levágott állat la
pockái átLés Dániel fejéhez vágta. A töb
biek az utolsó pillanatban léptek közbe 
és akadályozták meg a verekedést.

Az öreg pap csendesen bólintott.
-— Most bemehetünk Dánielékhez —- 

mondotta. — És nem távozom el Wän- 
nebergából, amíg az egész helyzetet nem 
tisztáztuk. Mindenekelőtt Jánossal aka
rok beszélni. Olsson — fordult a gond
nokhoz — eredj el Károly-Ágostért. De 
be ne jöjjön addig, amíg nem szólok. 
Te pedig, Fridtfeldt, segíts nekem,

mert úgy látom beleragadtam' ebbe a 
sárba.

Lassan lefelé haladtak az istálló 
dombról, be a ház udvarára. Az öreg 
pap hívatlanul be is lépett Dániel tiszta 
szobájába. Bundástól leült a díványra. 
A szoba nem volt fűtve. Fridtfeldt az 
ajtónál állt őrt.

János bejött. Fridtfeldt bírálgató 
szemmel vizsgálgatta. Ismerte életfoly
tatásának egynéhány körülményét. Isten
telen pogány, durva ember volt.

János megállt aszóba közepén. Egyik 
kezében a sapkáját forgatta. A pap szé
lesen. szétvetett lábbal ült a díványon.

— Hallod-e János — szólt —, sza
bad keresztyén embernek így viselked
nie, mint te tetted az imént?

János hallgatott.
Ezt sohse mondtam volna, gondol

ta mágában a túlsó sarokban Fridtfeldt. 
Ennek a Jánosnak világosan tudomására 
kellett volna adni, hogy egyáltalában 
nem számít keresztyén embernek.

— Hát azt hiszed-e, hogy keresztyén 
emberhez méltó módon beszéltél az 
imént — folytatta az öreg pap.

— Nem válaszolta riadtan a pa
raszt.

— Pedig hát annak nincs semmi je
lentősége, hogy öreg, ügyefogyott kon
firmáló papod hallotta szavaidat. De 
mit gondolsz, miképpen vélekedett ró
lad Isten akkor, amikor ezt hallotta?

János megint csak hallgatott.
— Azt hiszem, valahogyan ilyenféle

képpen vélekedett az Isten: Ezt a fiút 
megkeresztelték, gyermekem lett. Az 
igaz, hogy nem szerez nekem valami 
különös dicsőséget. Körülbelül ezt gon
dolhatta rólad az Úristen.

János kényelmetlenül mozgolódott.
A pap kinyújtotta jobbkezét.

(Folytatjuk.)
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íöregú'r“. Nem érte meg, hogy az „élet 
szeretője“ hogyan lett megint „élet sira- 
tója“ az emberek rosszasága és 'saját 
gyöngesége miatt, hitének ingadozása 
miatt Sopronban két szerkesztői szék 
között a pad alá esett. Nem tudott az 
Istentől kapott tálentumokkal sáfárkod- __ 
ni. Jobban tudott azután már Szabadkán, ' 
ahol megint igen sok volt a szerkesztő
ségi dolga,- de jó dolga volt Mégis elé
gedetlen a „kőarcú Élettel“ szemben, 
úgy érzi, hogy az „élettáncból bitang 
módra kimaradt“. Az élet napos útját 
szeretné járni. Költői ereje erősen fej
lődik, de szerelmi költeményei két asz- 
ezonyszerelem hatása alatt — az új iro
dalom példájára —  érzékibb, mint ré
gebben. És szerelem dolgában „kétlelkű“ 
a soproni és szabadkai asszony-múzsa 
között.

Rattay Sándor, Gyóni Géza nagy 
professzora — mikor 1915 márciusában 
a budapesti református teológián a hadba 
készülő teológusokat Isten igéjével és 
naggyá lett volt tanítványa verseivel 
búcsúztatta — megállapította, hogy köl
tőnk már az amerikai párbaj óta letért 
a „keskeny útról“, de’ azután a harctéren 
„megtért" a magyarság és evangélikus 
felenyája dicsőségére.

Sopron, Szabadka után a régieknél 
még nagyobb megpróbáltatás követke
zett be költőnkre: az 1914-gyel kezdődő 
világháború és a hadifogság. Gyóni Géza 
újra magára talált a pergőtüzes és éhező 
przemysli pokolban. Újra megkapaszko
dott Istenben, az egyedüli valóságban. 
Lehámlott róla minden újfajta gyönge- 
■ség.

„Adjátok rám papi palástom, 
Amelyet egykor elvetettem!“

S egy olyan éjszaka után, amikor „ke
resztjén sírt a Megfeszített“, döbbenetes 
erővel kiáltotta el onnan — Magyar- 
ország kuicsvárából — az itthon bűnö
zőkre: „Csak egy éjszakára küldjétek el 
-őket!“. .. S „Lengyel mezőkön“ című 
kötete útján „papja lett“ nem „az öldök
lésnek“, hanem előbb a przemysli „ma
gyar világ“-nak, aztán gondviselés-okozta 
csodálatos módon a más arcvonalakon és 
a belső arcvonalon küzdő magyarságnak 
is. Hirdette az Istenbe és igazságos 
ügyünk győzelmébe vetett bizalmat. S 
gyönyörű versekben áldozott beteg édes
anyjának és halott édesapjának isi

„Harcos dicsőség koszorúját
Szegény öreg pap sírjára 'teszem..

Nagy próbatétel volt számára Prze-
mysl két ádáz ostroma^ meg az éhség, 

■de még csak azután következett az igazi 
megpróbáltatás: a szibériai „kálvária“
< 1915—17). S ő még ott a „rabságban“ 
is talál bízó nagy szívében vigaszt szen
vedő magának, bajtársainak s az itthoni 
„magyar Máriáknak“, másutt és itthon 
küzdő baj társainak. „A márciusi aka
ra tiban  képzeletében hazájában zsen- 
dülnek azok a magok, amelyekből ki
sarjad „a szeretet“ egy-tízparancsolatá- 
ból „mi Eldorádónk, egy akol, egy pász
tor“. „Jézus“-!egendát is kezd írni. Ügy 
látszik, a vajúdó világ kérdéseit óhajtot
ta benne a szeretet jegyében megoldani. 
Töiedék maradt'... Elkövetkezett azon
ban a golgotái képlet utolsó állomása, 
mikor szeretett öccse, Mihály főhadnagy 
ott kint a fogságban meghalt. Ezt a 
veszteséget, a hadifogság legsúlyosabb 
keresztjét Gyóni Gézánk már nem bírta 
elviselni, leroskadt alatta. Elméje elbo
rult — mint egykor az édesanyjáé; lázas 
szervezete mesterségesen sem volt táp
lálható.

önkívületében beléfogódzik az Ür 
palástjába:

„Tikkadt ajakkal várom irgalmát,
Hogy kijelentse az igét:
Már minden megbocsáttatott. . .“

Felírt még cellája falára — próféta mód
jára — néhány* sor „mene-tekel“-t a 
kaitii embereki okulására:

„Térjetek meg
És szeressetek.
Elnyel mindeneket a hőség,
És csak Istené a dicsőség. . .“

Aztán megbékélt arccal elpihent (1917 
június 25-én, születésnapján). Mi hisszük: 
azért simult ki arca, mert „a harcot 
megharcolta“, a próbát megállta s neki 
_,,már minden megbocsáttatott“.' Hisz 
Jézus mondotta (Jelenések könyve 3, 5):
„Aki győz, az fehér ruhába öltözik . . . “

Gyóni Géza „Összes versei“ 1 kötet. 
(Régi 6 kötete együtt) és „Ismeretlen 
versei“ (mint ,,t)sszes versei“ 2 . kötete) 
MEFHOSz kiadó (Budapest, VIII., Hő
gyes Endre-u. 15. sz.). — „Repülj már 
levelem ...“ („örangyal“-ához írt szerel
mes levelei). A Vitézi Rend Zrínyi-cso- 

•portjának kiadása. (Budapest, VIII., Re- 
viczky-u. 4/b.) — Mind a három könyvet 
•Gyóni Ferenc dr., a budapesti evang. 
■gimnázium tanára rendezte sajtó alá.

______________

Épül haz&nk legk eletib b  
evan gélik u s tem plom a.

Templomalapkőletétel Kézdivásárhelyen.

A Székelyföldi Evangélikus Missziói 
Egyházközség kézdivásárhelyi gyüleke
zete Isten iránti mélységes hálával el
telt, igen bensőséges ünnepi istentiszte
let keretében június 11-én tartotta meg 
épülő templomának alapkőletételi ünne
pét. A templomtelket a város adomá
nyozta, a templom terveit pedig Sándy 
Gyula műegyetemi tanár készítette. Az 
istentiszteleti szolgálatot Járosi Andor 
esperes, teol. m. tanár végezte, Rigó Já
nos székelyzsombori lelkész, Beyer 
Aurél nagyváradi hitoktató lelkész, vitéz 
Molnár János egyházmegyei s. lelkész, 
Kovács László helyi lelkész és Bothár
L. Vilmos egyházfelügyelő segédletével. 
Az ünnepélyt emelkedettebbé tette a 
vármegye főispánjának, alispánjának, a 
város polgármesterének és egyéb ható
ságainak, valamint a református testvér, 
egyház elnökségének és presbitériumá
nak a jelenléte. A 160 lelket számláló 
kézdivásárhelyi gyülekezet most épülő 
temploma, hazánk legkeletibb evangéli
kus temploma. Feladata a nagyrészt 
Délerdélyből átnfénekült csángó és szé
kely evangélikusok összefogása, Felső- 
háromsaék szórványterületén.

Magyar katonák dala.
Lángoló vörösben 
Lengyel hegyek orma. 
Látlak-e még egyszer 
Szülőfalum tornya?
Kinyilik-e még rám 
Egy kis ablak szárnya? 
Meglátom-e magam 
Egy szelíd szempárba?

Vigye a levelem 
Edgó galamb szárnya,
Az én édesemnek 
Szép Magyarországba.
Mondja el fennszóval:
Semmi bajom nincsen.
Mondja el halkabban: 
Megszakad a szívem.

Mondja el fennszóval:
Erdei haraszton 
Édes-csöndes álmát 
Fegyverben virrasztóm. 
Mondja el halkabban:
Járok piros vérben;
Esti harangszókor 
Imádkozzon értem.

Viszi már levelem 
Búgó galamb szárnya.
Hozza is a választ 
Kilencednapjára:
Esti harangszókor 
Talpig hófehérben 
Gyönyörű virágszál 
Imádkozik értem.

Járhatok már, pajtás,
Térdig piros vérben:
Az én édes párom 
Imádkozik értem.
Vissza is imád koz,
Az- ég meghallgatja:
Ha nem karácsonyra,
V irágvasárnapra.

Gy ó n i  Gd z a.

Bombakárosultalcnahc  
a H jrartgsxó  útján é r k e z e t i  
adom án yok  :

Kollár Mária Jobbágyi 10, Tasi Kál
mánná Nagyar 5, M. J. és neje Nagy
szénás házasságuk 25 éves évfordulója 
alkalmából Isten iránti hálából 50, Ull- 

‘ rich Nándorné Szombathely 2, Francsics 
Sándorné Szombathely 2, Németh Ilonka 
Szombathely 2, Ev. egyház Szombathely 
139, Maderspach Ferencné Rákosliget 15, 
Pataky Antal Balatonszepezd 15, Fad- 
gyas Mária Győr 10, N. N. Balatonfüred 
5, Maderspach Ferencné Rákosliget 11, 
Pataky Antal Balatonszepezd 15, N. N. 
Balatonfüred 5, Keresztes Lajosné Oros
háza 10, Két imaközségi tag koszorú- 
megváltás címén Orosháza 15, Cseh La-» 
jós Bábolna 10, Beyer Pál ev. lelkész 
Sopron 100, Kisfaluéi bibliaóra látogatói 
32 P-t.

Isten keres.
Június 25. — Isten keresi az elve

szetteket. Luk. 15, 1—10. Elveszett és 
elkárhozott emberek vagyunk. Vájjon 
mit jelent ez? Ha Krisztus nélkül jár
juk a világot, már pedig nélküle járjuk, 
— akkor szörnyű veszedelmek fenyeget
nek, mint éjszaka a rengetegben elté
vedt bárányt, vagy pedig értékteTCTiek 
vagyunk, mint ahogy értéktelen gazdája 
számára az elveszett pénz. Lehet, hogy 
sokan ezt nem ismerik el, de Isten tudja 
ezt és Krisztusban olthatatlan vágyako
zással keresésünkre indul. Mindent meg
tesz, hogy megtaláljon. Keres bennün
ket az Isten.

Június 26. — Keresi Isten a bűnösö
ket. ML 9, 9—13. A bűn rabságában ver
gődő elveszett ember hasonló a bomba
támadáskor beomlott óvóhelyek élve el- 
temetettjeihez. Milyen kibeszélhetetlen 
érzés lehet az ilyen ember számára, ami
kor hosszú órák, talán napok múlva 
meghallja az első csákányütést. Jönnek 
érte, keresik. így jön Krisztus is a bű
nösökért. De jól jegyezzük meg: Krisz
tus a bűnösökért jön. Aki nem érzi, 
hogy bűnös, azzal Krisztus nem tud mit 
kezdeni. Tőlünk csak azt kívánja Krisz
tus, hogy érezzük meg elveszett és bű
nös voltunkat.

Június 27—  Isten keresi az őt üldö
zőket. Ap. Csel. 9, 1—4. Isten azonban 
nem hagyja a pusztulás útján azokat 
sem, akik nem érzik bűnös voltukat. 
Keresi őket. Sőt, keresi azokat is, akik 
egyenesen ellenségei az ő ügyének. így 
kereste Isten a Krisztust üldöző Pált is, 
az engedetlen bárányt, aki irtózott a 
nyájtól, sőt éppen a nyájat pusztító far
kasok pártjára állt. Tudva, vagy tudat
lanul te is ellensége vagy Isten ügyé
nek. Isten mégis keres téged és meg is 
talál.

Június 28. — Isten keresi az Őt ke
resőket. Ap. Csel. 8, 26—40. Van olyan 
bárány is, amely keresve keresi a nyá
jat, vágyakozik Isten után. Isten is ke
resi az ilyeneket. Talán sok megpró
báltatáson mennek keresztül, sok ku
darc jön az életükbe, sok hiábavaló 
próbálkozás — de mindez csak azért 
van, mert ügyetlenül keresték és mert 
az ember a saját erejéből soha nem 
találhatja meg Istent. Az ilyen Istent- 

' kereső emberek azonban ne csüggedje
nek el. Isten is keresi őket, csodákat 
tesz értük, egyszer mégis csak megta
lálják egymást igazán.

Június 29. — Keres Isten a megpró
báltatásokkal. Lukács 15, 11—14. Ebből 
az igéből most azt tanuljuk meg, hogyan 
keres minket az Isten. A tékozló fiú 
nem volt igazán szerető gyermeke aty. 
jának; csak úgy tessék-lássék teljesítette 
atyja parancsait, el is hagyta az atyai 
házat. A szerető szívű édesapa pedig 
engedte, hogy nagy csődbe, nyomorú
ságba, megpróbáltatásokba kerüljön és 
így a csapások alatt megtérjen, igaz 
gyermekévé váljon. így keresi meg a 
közönyös és engedetlenkedő embert is 
az Isten, csapásokon és megpróbáltatá
sokon keresztül. Mind jó, amit Isten té- 
szen!

Június 30. — Keres Isten a háború
ban. Bírák 10, 6—10. A legrettentőbb az 
emberiség életében a háború. Szörnyű
ségek történnek benne. Sokszor mond
juk: Miért engedi ezt meg Isten? Azért, 
mert ő minden áron meg akar találni 
minket. Ha kell a háború árán is. Ha 
egyéb semmi nem használt, ha semmi
képen nem kerültünk hozzá vissza, ak
kor véres háborút bocsát ránk: Talán 
annak borzalma és rettentő súlya alatt 
mégis megtérünk. így keres az Isten.

Július L — Keres Isten csodálatos 
intézkedésekkel. Ap. Csel. 16, 23—33. 
Csodálatos módon keres minket az Is
ten. Itt kereste a börtönőrt, azt akarta, 
hogy ez az ember megtérjen. Pált és 
Silást Európába küldte, — börtönbe jut
tatta, — nagy földrengést indított meg, 
cs^k azért, hogy a börtönőr megtérjen 
és megkeresztelkedjen. Isten csodálatos 
intézkedéseket tesz a te érdekedben is, 
mert mindenáron meg akar találni 
téged.

Kovács László.

H adlárváink r é s z é r e  
é r k e z e t t  a d o m á n yo k  :

Pammer Nővérek Budapest 10, Erdős 
János Mosonmagyaróvár 20, Szkok Pál- 
né Bicske 30, Evang. Leányegyesület 
Szombathely 100, Beyer Pál ev. lelkész 
Sopron 50 P-t.

Honvédőink üzennek.
B a k o n y i  János  honvéd a D. 733. 

tábori .számról üzeni Kötcsére a felesé
gének és szüleinek: jól van és egészsé
ges, több levelet vár, üdvözletét küldi a 
nőegyletnek és ifjúsági egyesületnek.

Ho r v á t h  La j os  honvéd B. 795. tá
bori számról üzeni Pestre feleségének, 
apósának: jól van, egészséges, a csoma
got megkapta; Győrbe szüleinek, báty
jának, Kövecseséknek és ismerősöknek 
üdvözletét küldi.

Ki ss  J e nő  honvéd Z. 224. tábori 
számról Rábaszentandráson lakó szülei
nek és rokonainak üzeni, hogy jól van, 
sokszor gondol rájuk. Nagyon örül, hogy 
lapunk messze orosz földön is felkeresi 
őket.

Csőkör Béla tart. szkv. az M. 256 tá
bori postaszámról Kővágóőrs-Révfülöpre 
üzeni szüleinek, testvéreinek és az összes 
rokonságának: csókjait küldi, egészsé
ges írjanak.

HomvédeinKnelcaHarangsxót 
elöflxeltélc, vagy  B ib liára ,  
im a k ö n yvre  a d a k o z ta k :

Ifjúsági Egyesület Gyoma 27.50, Kra- 
tochwill Stefi Zalaegerszeg 20, Brenn 
Zoltán Zalaegerszeg 20, Gyarmathy 
László Győr 4.80 P-t.

H onvédő inknek  Haranys,. oi, 
b ib l iá i  é s  va l lá so s  i r a to k a t  
k ü ld te k  :

Dömötöri Lajosné Mihályi, bibliát; 
Bödey Zsigmondné Kőszeg, Hörömpölyi 
Ilona Vajka, Jancsovits Teréz Szarvas, 
Németh Mihály Győr, Asbóth Júlia Sop
ron, Zabczyk Margit Budapest, Adrányi 
Elza, Ritter Elza Győr, Selmeczi Jolán 
Csepreg, Asbóth Lidia Sopron, özv. Sza
bó Andrásné Sopronnémeti, Somogyi 
Irma Sopron, Szabadi F. Gusztáv Rákos
hegy, özv. Fretig Alajosné Szarvas. Gö
rög Tibor Tordas, N. N. Bonyhád, Ul- 
reich Nándorné Szombathely, Bradák 
Béláné Tordas, N. N. Győr, Bodnár Pál 
Kispest, Jánosa Imréné Vönöck, Weyse 
Keresztélyné Vasasbányatelep.

Negyedik eserei
küldjük már szét az „Isten a mi 
oltalmunk!" című, légiveszély ide
jére való imádságos Könyvecské
ből.

Ismét ajánljuk híveinknek, mert 
ebben a riadós világban valameny- 
nyien rászorulunk Isten igéjének 
és az imádságnak vigasztalására.

Ára 50 fillér és a portó.

A Rokonnépek In té ze te
levelezőlapokat nyomatott a finn ugor, 
elsősorban a finn-magyar testvéri kap
csolatok minél szélesebb körben való ki
építése céljából. Az egyik színes levelező
lap a finn-ugor népek térképét ábrázol
ja, a másik pedig a finn-ugor népek csa
ládfáját. Mindegyikből készült famentes 
papírra 30X40 cm. nagyságú falra füg
geszthető színes kép is. A levelezőlapok 
darabonkénti bolti ára 30 fillér, a nagy
alakú képek darabja pedig 4 P. Kapha
tók a Harangszó könyvkereskedésében, 
Győr, Petőti-tér I.

Ez a j&elyes!
Amerikai bombázók hatalmas 

köteléke dörgött a fejünk felett. 
Vonultak sűrűn, mint ősszel a var
jak. Motorok százainak ezer-lő
erői rázták még a földet is. Riadtan 
bújt ember, állat!

Egy bibliäß öreg magyar nyu
godtan megszólalt:

,,A mi Istenünk ezeknél is ma
gasabban van és erősebb náluknáH" 

De jó annak, aki így tud ma 
beszélni!

Szabó József.
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H E T I  S Z E M L E
A háború folyásába döntő módon 

szólt bele az Anglia elleni megtorlás 
megindulása. A megtorlás a sokat em
legetett titkos német fegyverek egyiké
nek múlt pénteken történt harcbaveté- 
sével kezdődött. Londont és Anglia déli 
részét azóta szakadatlanul támadják az 
új fegyverrel, melynek óriási a hatása'. 
Az angolok tehetetlenek a támadások
kal szemben. Berlinben úgy mondják, 
hogy ez nem az utolsó meglepetés, mely 
Angliát éri.

Tózsó japán miniszterelnök bejelen
tette a tengelyhatalmak általános offen- 
ziváját Európában és Ázsiában.

Az eiözönlési csata csúcspontjához 
közeledik. A német hadsereg felvonult 
a normandiai döntő csatára.

Finnek visszaverték a szovjet táma
dását a karjalai földszoroson.

Budapest és környéke, valamint egy 
dunamenti ipartelep ellen a múlt héten 
ismét légitámadást intéztek az ame
rikai bombázók. Budapest fölött 18 gé
pet lelőttek vadászaink. Heves légihar
cok voltak a Balaton fölött és Budapest
től nyugatra.

Szentháromság utáni 3. hét.
Nagy az ő -kegyelmessége mi- 

hozzánk és az Ürnak igazsága 
megmarad örökké 117. Zsolt. 2.

Isten az evangéliummal új eget 
vont a hívők fölé. A kegyelem ege 
ez. Ha érezzük is a bűnt, ha a ha
lál csattogtatja is fogát, ha az ör
dög rémít is, a kegyelem ege alatt 
még nagyobb a kegyelem, az élet 
és az Isten. A bűn, halál és ördög 
tehát csak olyan itt,-mint sötét fel- 
leg a természeti égen. Ideig-óráig 
eltakarhatja az eget, de ereje nincs 
rajta. Alatta kell maradnia. Az ég 
van felül, erőt vesz s uralkodik. A 
felhő pedig végül is elenyészik.

Luther.
Irgalmadban tarts meg engem,
Jó Atyám mindenkoron,
Engedd a mennyet megnyernem,
Ha majd megnyílik sírom.
Add, legyek hű gyermeked 
És úgy szolgáljak neked,
Hogy a bűnt elkerülhessem 
S kegyelmedből ki ne essem.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Rádiós lslentisxieleí lessr,
június 25-én, vasárnap 11.15-kor a Bécsi- 
kaputéri templomban. Igét hirdet Túróczy* 
Zoltán püspök. Énekszámok a Dunántúli 
Énekeskönyvből 2, 277. és Himnusz.

Személyi változások. D. Kapj Béla 
dunántúli püspök június 1-vel a követ
kező segédlelkészi változásokat eszkö
zölte. Dubovay Gézát Sárszentlőrincről 
Enyingre, Sümeghy Józsefet a soproni 
líceumi Diákotthonból Sárszentlőrincre, 
Horváth Miklóst Vadosfáról Bakony- 
csernyére, vitéz Szerdahelyi Pált Vados- 
fára, Fogarassy József Árpádot Alsó- 
dörgicsére, Szabó Gyulát Gyékénye'sre 
küldte szolgálattételre.

Lelkész-szentelés. D. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök június 13-án szen
telte lelkésszé kerületének végzett teoló 
gusait: Hernád Tibort, Jánossy Istvánt, 
Leskó Bélát, Nagybocskay Vilmost, Ocse- 
nás Jánost és Zoltán Lászlót. A lelkész- 
szentelés a püspöki székház imatermé
ben folyt le.

Személyi hír. Danhauser' László buda- 
hegyvidéki lelkészt, mint tart. tábori 
lelkészt, katonai szolgálatra hívták be. 
(Üj lakáscíme: XII., Pilsudszki-út 32. I. 
emelet 6.)

A Gömör Kishonti egyelőre egyesí
tett egyházmegye elnöksége június hó 
8 -ára Feledre hívta össze ez évi rendes 
közgyűlését. A közgyűlésen nagy szám
ban jelentek meg az egyházmegye egy
házi és világi képviselői. A közgyűlésen 
megjelent Túróczy Zoltán a tiszai kerü
let püspöke is.
A győri evangélikus egyházmegye jún. 
29-én fél 10 órakor Téten tartja köz
gyűlését. A közgyűlés előtt gyámintézeti 
istentisztelet lesz a templomban.

Egyházmegyei gyámintézeti elnökök 
találkozója volt május 31-én a kerületi 
gyámrntézeti elnök hívására Zalaegersze
gen. Mesterházy Sándor mihályfai lel
kész, a Kemenesaljái egyházmegye gyám
intézeti elnöke igét hirdetett. Luthár 
Ádám, a vasi közép egyházmegyei gyám
intézet elnöke beszámolt a gyámintézet 
működéséről a jugoszláv uralom idejé
ben. Előadásában szólt arról, hogy a 
jugoszláviai evangélikus egyházban sem 
egyházmegyei, sem kerületi gyűlések 
nincsenek. Az egyház jogi és anyagi ter
mészetű ügyeit bizottságok, vagy hiva
talok intézik. Van azonban évről-évre 
más vidéken egy, külső méreteiben is 
nagy gyámintézeti (ott Gusztáv 
Adolf egylet) nagygyűlés. Erre az in
kább ébresztő és építő jellegű találko
zóra hatalmas tömegekben vonul fel a 
környék evangélikussága. Menyhár Ist
ván zalai gyámintézeti elnök a gyám
intézet alapszabályait ismertette. A leg
sürgősebb feladatokról dr. Győrffy Béla, 
a győri egyházmegye gyámintézeti el
nöke tett előterjesztést. Felhívta a figyel
met Gusztáv Adolf születésének 350 éves 
fordulójára s javasolta, hogy ünne
peljük meg az évfordulót a reformáció 
hetét bezáró vasárnap.

A csóti ifjúsági egyesület a gyer
mekgyülekezet tagjainak közreműködé
sével március hónapban előadta „Az el
tiltott március“ című hazafias színművet. 
Húsvét másnapján az egyesület vidám 
műsorú népfnűvelési előadást tartott. 
Mindkét előadást háromszor meg kel
lett ismételni. A kicsi gyülekezet népmű
velő munkásságát példás jóindulattal 
támogatják a falu másvallású lakosai is. 
Az ifjúsági egyesület valamennyi tagja 
pünkösd másnapján meglátogatta a va- 
nyolai anyagyülekezetet, ahol vallásos 
ünnepélyt, majd népművelési előadást 
tartottak. A csóti ifjúság előadásainak 
önkéntes adományaiból bekeríttette az 
iskolaudvart és székeket vásárolt a 
templomba, hogy növeljék az ülőhelyek 
számát.

A tiszavidéki egyházmegye közgyű
lése. A tiszavidéki egyházmegye a rend
kívüli viszonyok miatt június hó 8 -án 
Nyíregyházán tartotta meg az eredeti
leg Nagyváradra tervezett évi rendes 
közgyűlését Csajka Endre hivatalára 
nézve legidősebb egyházközségi fel
ügyelő és Túrmezei Sándor esperes el
nöklete alatt. Dr. Streicher Andor egy
házmegyei felügyelő katonai szolgálata 
miatt nem vehetett részt* a gyűlésen.-A 
gyűléssel kapcsolatban egyházmegyei 
presbiteri konferencia is volt, melyen 
„Harc a belső ellenség ellen“ és „Harc 
a külső ellenség ellen“ címen két elő-, 
adás hangzott el. Előadók ’ voltak: dr. 
Levente István nagyváradi ügyész és 
Józsa Márton kárpátaljai missziói lel
kész.

Rákosszentmihály. Június 18-án isten
tisztelet keretében ünnepelte a gyüleke
zet temploma felszentelésének 10. évfor
dulóját. Ez alkalommal tettek esküt az 
újonnan választott presbiterek s az is
tentisztelet után közgyűlést is tartottak.

Gyülekezeti nap Fancsalban. A tisza- 
kerületi Lutherszövetség vasárnap a 
nagyterületű szórványra kiterjedő fan
csali egyiházközségbén gyülekezeti napot 
tartott. Reggel Marcsek Jánosné része
sítette vasárnapiiskolai tanításban az 
egybegyűlt gyermeksereget, az ünnepi 
istentiszteleten pedig, amidőn a temp
lomot a messzi környék evangélikusai 
is szép számmal keresték fel, a lelkészi 
Szolgálatot Marcsek János esperes, a 
szövetség alelnöke végezte, miközben 
egy újszülött gyermeket a keresztség 

• szentségében is részesített. Délután kü. 
lön összejövetelek voltak a férfiak és 
nők, ill. ifjak és leányok részére, majd 
vallásos ünnepély következett. A vallá. 
sós ünnepélyt a gyülekezet lelkésze, 
Tessényi Kornél nyitotta meg imádságá
val, majd MarcsekJános mondott meg
nyitót. Szavalatokkal építették a gyüle
kezetét Bodnár Hona, Jancsó Piroska és 
Jancsó Évi. Művészi énekszámot adott 
elő a megújított orgona kíséretével 
Fiedler Nándor igazgató-tanító, dr. Vető 
Lajos, a kerületi Lutherszövetség igaz
gatója pedig ünnepi előadásában az 
evangélikus ember reménységét ecse
telte. „Csak az Istent ismerő egyénnek 
lehet valódi reménysége a népek ádáz 
küzdelmében.“ A szórványokból össze- 
sereglett híveket a lelkészné buzgó ve
zetésével a gyülekezet áldozatkészségé
ből a nőegyleti és leányegyeleti tagok 
közebéden vendégelték meg.

Leánykori munka. A vásárosfalui 
evangélikus leánykor a múlt év október 
elejétől ezideig tartó munkaideje alatt 
rendszeres munkát végzett. Heti két 
összejövetelét bibliaóra,* a gyülekezet 
vallásos életét szolgáló ünnepélyek elő
készülete, másokat istápoló szeretet- 
munka töltötte ki. A reformáció!, ád
venti, böjti műsoros vallásos ünnepé
lyen kívül karácsonyi vásárt rendezett,

farsangi színelőadást tartott. Ezek be
vételéből szegénysorsú iskolásgyerme
keket ruházott fel. Legutóbb június hó
4-én Csiky Gergely: A nagymama című 
színművét adta elő Dömötör Lenke le
ánykori vezető rendezésében, melynek 
tiszta jövedelmét, 500 pengőt a bomba
károsultak megsegítésére küldte el.

Egyházmegyei gyűlés. A pozsonyi 
evangélikus egyházmegye június 29-én 
délelőtt 10 órakor a felsőszeli evangé
likus templomban tartja közgyűlését, 
melyen újonnan választott felügyelőjét, 
vitéz Jány Gusztáv vezérezredest, vala
mint újonnan választott esperesét Mátis 
István felsőszeli lelkészt felesketés után 
beiktatja egyházmegyei felügyelői, va
lamint esperesi székébe. Esetleges el
szállásolásért június 25-ig az esperesi 
hivatalnál, Felsőszeli kell jelentkezni. —

C S A L Á D I  H ÍR EK
Oltár. Koltai Tóth Márta, néhai dr. 

koltai Tóth István és férjezett dr. Loeszl 
Istvánná szül. Csemez Ilma leánya és 
nagykeéri Tóth Zoltán földbirtokos, né
hai nagyke^ri Tóth Gábor és néhai Vida 
Jolán fia június 19-én tartották esküvő
jüket a bpest-kelenföldi evangélikus 
templomban.

Bölcső. Ittzés Mihály püspöki II. lel
készt és feleségét, Balikó Erzsébetet 
június 18-án Isten ötödik gyermekkel 
áldotta meg. Neve Zoltán, Lajos, János. 
— Harmati Béla ősagárdi lelkészt és ne
jét, Macsuga Margitot az Ür leánygyer
mekkel ajándékozta meg, aki a szent 
keresztségben Lidia nevet nyert. — 
Király Sándor bábonymegyeri tanítót 
és feleségét Isten leánygyermekkel aján
dékozta meg, aki a keresztségbeh Rózsa, 
Hajnalka nevet nyert. — Lágler Béla 
porrogszentkirályi lelkészt és feleségét, 
Varsányi Évát Isten leánygyermekkel 
áldotta meg, ki a szent keresztségben 
Erzsébet, Éva, Lenke nevet kapott.

Koporsó. Alexy Lajos ny. evangélikus 
főgimnáziumi tanár hosszú, de türelem
mel viselt szenvedés után 66 éves korá
ban Sopronban, elhunyt. — Bernáth 
György ny. uradalmi intéző, volt vá
rosi tisztviselő, életének 64-ik, házassá
gának 33-ik évében, hittel és béketűrés- 

’ sei viselt hosszú, súlyos szenvedés után 
folyó hó 12-én Győrött meghalt. — 
Tompa László nyug. körjegyző, a bobai 
egyházközség felügyelője életének 78., 
hűséggel betöltött felügyelői szolgálatá
nak 11. évében f. hó 19-én türelemmel 
viselt szenvedés után Bobán csendesen 
elhunyt. Temetése f. hó 21-én volt. — 
Feltámadunk!

Hősi halál. Lukácsy Gyula tizedes 
május 12-én aknarobbanástól megsebe
sült az orosz fronton és június 13-án 
hősi halált halt a debreceni kórházban, 
özvegye, kisleánya, édesapja és testvérei 
gyászolják. A hősi halott Lukácsy Dezső 
téti lelkész testvére volt. — Feltáma
dunk! -

Ú J  K Ö N Y V E K
Luther egyháza Magyarországon.

Ezen a címen adott ki Molnár Rudolf 
Finnországban tartózkodó magyar evan
gélikus lelkész egy szép kiállítású s ké
pekkel is díszített füzetet finn nyelven. 
A füzet röviden összefoglalja mindazt, 
amit a magyar evangélikus egyház tör
ténetéről, .alkotmányáról, jelen helyze
téről és égető kérdéseiről a finneknek 
tudni kell. Részletesen ismerteti a finn 
és magyar evangélikus egyház közötti 
kapcsolatok történetét is. A füzet hasz. 
nos eszköze e kapcsolatok további ápo
lásának.
__Megjelent_Harm_ati Béla ősagárdi
evangélikus lelkész új könyve: „A lé
lek halhatatlanságának védelme“ címen. 
Bolti ára 6 .— P. Teológus diákok, se- 
gedlelkészek és vallástanító lelkészek 
kedvezményes áron kapják. A lélek hal
hatatlanságáról írt korábbi könyv és az 
új könyv együttes ára 8.50 P. Megren
delhető a szerzőnél: ösagárd, u. p. Ke
szeg, Nógrád m.

K Ü L Ö N F É L É K
* Alkotmányos önkormányzati érdek- 
képviseletet kap a magyar' munkásság.
A kormány új társadalmi fejlődést el

in d ító  intézkedéseket tett fontos rende- 
* letek kiadásával, ami által lehetővé vá- 

ük, hogy a munkásság az erőszak fegy
vere helyett alkotmányos fegyverekkel 
küzdhessen felemelkedéséért.

A hősi halottak és háborúban el
tűntek után is mérséklik a beszolgál- 
tatási kötelezettséget.

A papirzúzó malomban megkezdték, 
az eddig beszolgáltatott félmilliónyi 
zsidó könyv megsemmisítését. A felőr- 
lött anyagból új papír készül.

Tilos a zsidók lakberendezési, ruhá
zati és háztartási tárgyait megvenni.
Illetékes köröknek tudomására jutott,, 
hogy a zsidók, elköltöztetésükkel kap- 
cstílatban egyes" lakásberendezéseit, ru
házati és háztartási tárgyaikat eladásra 
kínálják. Miután az 1600/1944. M. E. sz. 
rendelet értelmében a zsidó által 1944. 
évi március 22. napja után kötött jog
ügylet, amellyel bejelentés alá eső va
gyontárgyát másra átruházta, érvény
telen, továbbá mert hivatalosan nincs- 
megállapítva, hogy az eladásra kínált 
vagyontárgy tényleg mentes-e a bejelen
tés alól, figyelmeztetnek mindenkit,, 
hogy a zsidók tulajdonában lévő vagyon
tárgyak megvételétől, vagy bármi mó
don való megszerzésétől tartózkodjék. 
Ezekkel az adásvételekkel kapcsolatban- 
úgy az eladó, mint a vevő súlyos bün
tetésnek teszi- ki magát.

1944. június 25.

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi 
középiskola — egyetlen évang. keresk. 
középiskolánk, fiú- és leánytagozattal év 
internátúsokkal! — július 1. és 3-án tart
ja a jövő iskolaévre szóló beírásokat. 
Evangélikusokat a felvételnél előnyben: 
részesítenek. 1— 1

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M art az egyetlen evangélikus intézmény,  

« • ly  halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révé* gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt é le t-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biztosításainkat előnyös díjté te lekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért V isszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő m unkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása ó ta 2227 alkalommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefont 
386—332., valam int a kerületi fiókok: D ebre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

Fiatalabb, vagy középkorú jobb nőt 
keresünk két személyhez kézimunka el
végzésére, ki jól főz is és úri házaknál 
már volt. Belépés mielőbb. Kétegyháza, 
gyógyszertár. 1—í

—»- - ......

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
Ízléses forma, ffnom kivitel 
nagy választék
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P ó t l é k o k ,
Kívánta megtölteni gyomrát 

azzal a moslékkal, amit a disz
nók ettek és senki sem ád vala 
néki. Lukács 15, 16.

Jézus példázata a tékozló fiúról 
örök igazságot hirdet. Közösségi 
életünknek is izeni, egyéni lelki
ismeretűnket is meggyőzi arról, 
hogy aki elszakad Istentől, annak 
az élete hamis pótlékok hajszolá
sába piísztÖt bele.

A tékozló fiúnak nem kellett az 
atyai ház lelki törvénye. Szükség
szerűen szorult rá tehát saját maga 
által alkotott életszabályokra, ame
lyek sokkal rosszabbaknak bizo
nyultak az atyai akaratnál. Isten el
mellőzött törvényénél mindig rosz- 
szabb az emberalkotta törvény.

Nem kellett neki az otthon sze- 
retete. Lelke azonban nem élhetett 
szeretet nélkül. Azt hitte, vágyát 
kielégíti a cimborák fogadkozása 
és a futó szerelmi hangulat. Ebből 
is keserű szájízzel ábrándult ki. Aki 
Isten szeretetétől szakítja el ma
gát, azt semmiféle emberi szeretet 
pótléka meg nem elégítheti.

Nem ízlett neki az otthon mun
kája. Eljött aztán az idő, — ami
kor mindenét eltékozolta —, hogy 
bizalmát a hivatásba vetette. Mun
kára vágyott. Azt hitte, emberi 
méltósága megőrzésével állhat talp
ra. Aki megölte magában az Isten 
által parancsolt hivatás hangját, az 
kapkodó munkájában mindig ér
téktelen szolgálatot végez.

Végül megelégedett volna az ott
hon kenyerét pótló moslékkal is. 
Torkát fojtogató könnyek közt 
eszmél rá arra, hogy a kíméletlen 
élet még ezt a hitvány pótlékot is 
megtagadja tőle.

Pótlékokon elerőtlenedett lel
kűnknek Isten asztalához kell vjsz- 
sza,jutnia, hányódó, nyomorgó lel
kűnknek az Ő atyai házába kell 
visszatalálnia.

Menjünk vissza hozzá mind
annyian!

W o l f L a j o s .

írtak: Dr. Schlili Gyula.

Mezőre hív a nyári nagy munka, 
az aratás. Életet jelent s ezért fon
tos, fentről jön s azért szent. Isten 
megnyitja kezét s mi feléje nyú
lunk. Ebben rejlik az örök kap
csolat közte és köztünk. Semmi 
véletlen nem változtathatja meg 
ezt a tényt, s nem áll hatalmában 
a legvadabb földi hatalomnak sem, 
hogy. megs.'iúi.tesse Isten és ember, 
Atya és gyermek örökké egymás
hoz vannak kötve. Ő hatalmas és 
gazdag, az ember gyönge és sze
gény. Rá vagyunk utalva s min
denünket csak néki köszönhetjük. 
Különösen most érezzük mélysége
sen ezt az igazságot, mikor az 
érett búzatáblákat szemléljük. Most 
aratáskor. Istennek felénk nyújtott 
teli keze az aratás, melyből vehet 
az ember. Kenyeret, gazdagságot, 
életet.

Hogyan fogsz a munkához? Áhí
tattal és imával. Szántófölded hul
lámzó gabonatengerével Isten cso
dája. Az évenként visszatérő ke
nyércsoda. Ami néhány hónapon 
át a csendes barázdákban ment 
végbtf az Isten hatalmának mun
kája s irgalmas szeretetének. tit
kos háztartása. Marokravaló vető
maggal évre szóló kenyeret adott 
családodnak. Isten kegyelmének 
csodája.

A világ bölcsesége mást mond 
neked. Az aratás pusztán szorgal
mad eredménye s ügyességednek 
megvalósulása. Önteltséggel tölte
nek el ezek a gondolatok -s forra
dalmi erővel tépik szét a szálakat, 
melyek Istenhez kötnek.

Értelmes lényed természetes 
gyümölcsének tartod az aratást s 
könnyelműen, hideg, néma lélekkel 
indulsz munkádba.

Állj meg ember, egy pillanatra 
szántófölded előtt! Nézz rajta 'vé
gig s kissé gondolkodjál el fölötte. 
Megszentelt föld, ami előtted fek
szik. Atyáid v.erejtéke áztatta, kik 
előtted művelték. Barázdáiban pe
dig édesanyád imái pihennek és 
könnyei, melyeket nehéz munkái 
között te érted ontott. Rögeiben 
n1eg Isten megtartó szeretetének 
hatalma él. Állj meg! Fojtsd ma
gadba bűnös érzéseidet s lépj imád
kozva földedre. Istennel fogj 
kádhoz, őrá emeld szen]£d/*n

szándékaidnak, céljaidnak s ered
ményeidnek Ő az ura. Nélküle sem
mik vagyunk és semmink nem le
het. Minden, minden az Ő nagy 
jóságának adománya.

Mondd, minden gőgös aggodal
maskodásoddal is mit lendítettél 
az aratás sikerén? Csak annyit, 
amennyit Isten az érdekedben jó- 
iak talált. Se \ többet, sem keve

sebbet. Éppen csak annyit, im az 
üdvösségedet szolgálja. Amit ’ ten 
ad, hálásan kell fogadnunk. Legyen 
az szűk aratás, legyen az szegény
ség, avagy akár az éhínség réme, 
alázattal hajolj meg Isten intézke
dése előtt, mert a kezéből vett nyo
morúság is megszentelt magaslat, 
honnan meglátod az eget.

Már kaszákkal állunk a gabona- 
diilők előtt és még sem mondhat
juk a miénknek. Még ezer és ezer 
veszély fenyegeti s egy Isten ke
gyelme nélküli pillanat mindent 
tönkre tehet. Érzed ezt és tudod. 
A felhő áldást önthet magából, de 
ugyancsak a pusztítás ítéletét is. 
Isten kezében a napsugár életet és 
halált' jelenthet egyaránt. Az Ű 
akarata szerint alakulnak a világ 
történései. Kábultan állasz velük 
szemben és lelked gyökeréig meg
rettensz az ilyen történések légkö

rében felismert tehetetlenséged 
előtt. »

Egyszerre vágyódó félelemmel 
emeled fel szemed. Istenhez, ki 
egyedül segít s megmenthet tpged. 
Ez a vágyódó félelem, mely a leg- 
odaadóbb istenbízásban nyilvánul,, 
mint az írás mondja, az életböl- 
cseség kezdete. (111. Zsolt. 10. v.) 
Ez a bölcseség nem téved, mikor 
útirányaid felett dönt és mindig 
úgy cselekszik, hogy soha ne csa
latkozzál fáradozásaid eredményé
ben.

F.zz'él a "szent áhítattal indulj 
most is munkába s készítsd elő 
imával kaszádat az aratáshoz. Nem 
tisztán a tiéd, ami előtted fekszik. 
Isten még sok éhezőnek asztalt: 
akar vele teríteni.

Aratáskor különösképpen a 
mennyei Atya szolgálatában ál
lunk. Éhez mérten kell munkához 
fognunk s> azt elvégeznünk. Isten
nel!

S akkor a rendek úgy feksze
nek kaszád alatt eléd, mint az öz
vegyek és árvák imájának arany 
sorai:

Magasztaljátok az Urat, mert 
jó, mert örökkévaló az ő ke
gyelme.

S akkor a kévékből összerakott 
keresztek, mint ujjak az ég felé 
mutatnak s mondják:

Krisztusban van egyedül szaba
dulásunk, élet és diadal!

K épek a bom bázott városokból.
A tem plom ba m enekül
tünk és im ádkoztunk —
írja a miskolci lelkész. .. . Egy pár 
percig tart a várakozó csend . . .  
Távolról motorzúgás, mely folyton 
erősbödik annyira, hogy szinte re- 
megteti az ablakokat. Most robba
nás hangzik itt is, ott is. Nem tud
juk, hogy ellenség pusztító bom
báitól ered-e, vagy a mi légvédel
münktől. Aztán hamarosan meg
tudtuk. Itt zúgtak szívállító dübör
géssel a tornyunk felett. Nem lát
tuk, nem számolhattuk, csak a sűrű 
becsapódást, robbanást hallgattuk 
— a templomban, mert oda mene
kültünk, oda futott, aki tehette a 
házunk előtti piacról. Lefeküdtünk 
a padozatra és — imádkoztunk. 

vMjnóerjki. Itt nem volt különbség.
Y I,*U1 * ; - A U A1

a szeretteikért aggódó szívek sír
nak fel az Úrhoz: „Tarts meg, mert 
elveszünk.“ A támadás rövid ideig 
tartott. Percekig. De milyen ered
ménnyel! . . .

Egyházunk központi épületén 
csupán az ablakok Zúzódtak — ki.

Szomorú látványt mutat a szép 
temetőnk. Messzeföldön hires gesz
tenyefás bejárata a halál pusztító 
nyomait tárja elénk. Hatalmas, év
százados fák gyökerestől kitépve 
és átdobva a másik oldalra. . .  
Embernagyságú földtömbök, me
lleket a bombatölcsérekből vetett 
ki a robbanás.. .  Sírkődarabok, 
melyekről nem tudni: melyik sír
ról kerültek oda!... Jaj, ha ezek 
a mázsás, súlyos kövek embereket 
találnak! Szép, stílusos ravatalo
zónk kapuját a légnyomás bedön- 
tötte, tetőzetét nem a bomba, ha-
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nem „csak“' a rádobott földtömb 
bezúzta. A sz'ép sétányon járni nem 
lehet a kidöntött fák, a letépett 
és rádobált dúslombú gályák miatt.

E lh a n g z ó it  a z  Iye: 
„bíinöK bocs&natara".

Piinkösd másodnapján városunk 
kórházának egyik termében kicsiny 
közösség' alakult — írja egy lel
készjelölt Nagyváradról. Úrvacso
rát vettek. Testi és lelki szenvedé
sek között, fehér ágyak mellett is 
elhangzott az ige: „bűnök bocsá
natára“.

Üj élet kezdődhetett. Abban, aki
ben Krisztus munkálkodik. Meg
újított életet vártak ők is, Isten 
kegyelmét, teremtett világának 
minden alkotását gyönyörködő 
szemmel néző új életet. Közben az 
egyik meggyógyult, a másik benn
maradt a kórházban. Aztán történt, 
hogy bombáztak. A kórházat is. 
Az a terem nincs már meg. Aki 
akkor az Ür testét és vérét magá
hoz vette, az sem él már.

Azok közül, akik a kórházban vol- ' 
tak, az egyik, hisszük, elkészülve 
mehetett haza, a másik hálatelt 
szívvel jött el Isten hajlékába, az 
épen maradt nagyváradi evangéli
kus 'templomba.

Valahol egy házat telitalálat ért.
A romok között emberek dolgoz
nak. Aztán jön egy nő kerékpáron. 
Leszáll és beáll dolgozni. Egy em
bert akarnak megmenteni. Közép
iskolai tanárnő volt. Másik helyen 
zokogó asszonyt vezet valaki, gon- 

*doskodik róla megtudtam, hogy
azelőtt sohasem látta.

De nemcsak az ember szenved ..
Egy tyúkot ásnak ki a romok 

alól. Két napig volt ott. Semmi 
baja. Épen maradt gerenda végén 
egy macska. Mozogni alig tud, 
száját tátja és nyávogni szeretne, 
de nem bír. Mondják az emberek, 
hogy légnyomást kapott. A fák 
leveleiktől, virágaiktól megfosztva 
állanak. Csak néhány gally. De 
hisszük, hogy jövőre újra rügyezni 
fognak.

Mi is kivesszük részünket a meg
segítésbe)/, gyógyításból is. Meg-1 
mutat juk, hogy él bennünk az egy-| 
más terhét hordozó szeretet. Jún.8

M iért nem  ta ri& ziau k  
eddig; is  e n n y ire  ö ssze?

Templomunk a sértetlen város
részben áll — írja a szolnoki lel
kész. Két felnőtt s egy csecsemő 
halottunk van, több kedves család 
elvesztette házát s ingóságait. Ezen 
túl a gyülekezet nem szenvedett. 
Sokkal erősebben érinti a gyüleke
zeti életet a nagyfokú kiköltözkö
dés: sokan tanyákra járnak aludni 
és ünnepelni; aki teheti vidékre 
költözködik. Lassan kevesebben le
szünk a templomban, mint egy 
szórványistentiszteleterr. Mégis, azt 
hiszem, mindezek ellenére, nem
csak kárunkra, de mindenekfelett 
hasznunkra is van Isten próbatétele.

Támadás után feljövök az óvó
helyről a családommal; megállapí
tom, hogy környékünk és templo
munk ép, s gondolataim a bombá
zott városrész evangélikus csalá- 
dai felé szállanak. Egyelőre tilos a

óra múlva azért bejutok valaho
gyan s legalább a közelebb lakók
ról értesüléseket szerzek. Porosán, 

.malterosan, cserepek között, de 
megvannak s az átélt rémület mel
lett arcukon mintha az ajándékba 
kapott élet gyermekes megköny- 
nyebbülése is ott lenne: hála Isten
nek, csakhogy így vagyunk. Vissza
térek az irodába s most már a hely
zet ismeretében kiírom a törzs-- 
könyvből az összes veszélyben volt 
területen lakó családokat. Elindu
lok. Itt törmelékek egy tölcsér mé
lyén, de nem volt senki otthon; 
romok, de a szomszéd óvóhelyen 
voltak; amott beszakadt a pince, 
de épen kijött az egész család; 
emitt a tetőcserepeket siratják csu
pán . . .  De míg ezeket megállapít
juk, s örömmel szorítjuk meg egy
más kezét, önkénytelenül is azt 
érezzük: miért nem tartoztunk ed
dig is ennyire össze; miért vagyunk 
a , jó napokban közömbösebbek 
egymás iránt? S a szemek vala

Bombák pusztítása a temetőben.

»Békélj meg a te atyádfiával!«
(Folytatás.)

— Látod-e, János. . .  — A pap re
megő kezének hüvelyk- és mutatóujját 
tartotta kinyújtva. — Ez a két ujj tehet 
bizonyságot. Ezek tartották Krisztus 
szent testét és nyújtották feléd. A te- 
ajkad pedig elfogadta azt. És ugyanezzel 
az ajakkal szólítgattad a sötétség hatal
mát és átkoztad felebarátodat. Hát azt 
gondolod, keresztyén emberhez méltó az 
ilyen eljárás? Igen, vagy nem?

— Nem, nagytiszteletű úr!
— Én- is így tudtam, János. Akkor 

tehát egy véleményen vagyunk. — Ke
zét még mindig kinyújtva tartotta. — 
Most pedig, János, nem vonom vissza 
a kezemet mindaddig, amíg melletted 
nem tehet bizonyságot.

János újra érdeklődve nézett föl.
— Megígérsz-e nekem két dolgot, 

János?
— Mi legyen az, nagytiszteletű úr?
— Az első ez: Ezután egyetlen este 

sem alszol el anélkül, hogy ne kérnél 
Istentől bűnbocsánatot és erőt, hogy 
jobb keresztyén lehess.

— Hát ha valamelyik este elfelejtem, 
nagytiszteletű úr?

— Ügy ehelyett másnap reggel imád
kozol. Rendben van?

— Rendben, nagytiszteletű úr. — Já
nos a kezét nyújtotta.

— Megállj! Még valami szükséges 
hozzá, hogy öreg kezem melletted te
hessen bizonyságot. Megígéred-e, hogy 
Dániellel kezet fogsz, ha beszéltem veil, 
jeléül annak, hogy csúnyán viselkedtél 
és elfelejtetek mindent, ami történt?

— Ezt megígérem, nagytiszbeLetű úr.
Kezet ráztak. Az öreg pap kezét még

egy pillanatra fölemelte.
— Ezzel a csúf eszközzel keresztel- 

ietett meg téged az Isten, János. És

nyujtatta neked a -szentségeket. Most 
Isten ugyanezt a fáradt vén kezet hasz
nálta fel arra, hogy szövetséget kössön 
boldogságodra és üdvösségedre. Vigyázz 
hát, hogy ezt a szövetséget megtartsd. 
Isten áldjon meg. Most elmehetsz . . .  
Károly-Ágost^jöjjön be — kiáltotta ki 
az ajtón — és adjatok nekem egy bibliát!

Károly-Ágost lépett be, magával hoz
ta Dániel barna, borjúbőrkötéses bibliá
ját is. Mikor Fridtfeldt becsukta az aj
tót, így elmélkedett magában: ha az isten
telen embert úgy kezeli, mint valami ke
resztyén embert, ugyan hogy bánik majd 
a hívőkkel?

— Fridtfeldt, légy szíves, keresd ki a 
bibliából János mennyei jelenéseit. ..  az 
utolsó előtti fejezetet...  azt hiszem, a 8.
verset. . .  lám csak . . .  úgy ni__  most
tedd le a szentírást Károly-Ágost elé az 
asztalra. Károly-Ágóst, tedd rá az ujja
dat a nyolcadik versre. Látod, hol van?

— Látom, nagytiszteletű úr — szólt 
csodálkozva Károly-Ágost —, itt van a 
lap alján.

— Helyes . . .  Most válaszolj a követ
kező kérdésemre Károly-Ágost: Tudtad-e, 
hogy a tehén beteg volt, amikor Dániel
nek eladtad? Ne válaszolj mindjárt. Előbb 
olvasd el, mi az a bibliai ige, amelyen 
rajta tartod az ujjadat.

Károly-Ágost a biblia fölé hajolt és 
betűzve olvasta a következőket: „A gyá
váknak pedig és.a hitetleneknek és utá-, 
latosaknak és gyilkosoknak és paráznák
nak és bűbájosoknak és bálványimádók
nak és minden hazugoknak, azoknak ré
sze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, 
ami a második halál.“

— Helyes. . .  most tehát láthatod, 
milyen társaságban köt ki a hazug em
ber: a hitetlenek, a gyilkosok, a paráz
nák, a bálványimádók között. Abban a 
tóban, melyben tűz és kénkő ég. Most 
tehát, gondold meg és úgy válaszolj ne

kem: Tudtad-e, hogy a tehén beteg?
Károly-Ágost egészen magába roskadt 

és még kisebb lett. Fekete szakálla alap
színével ellentétben arcbőre egészen sár
gás-halvány volt.

— Tudtam — súgta.,
— Hála legyen ezért Istennek — szólt 

a pap. — így van a lelkednek remény
sége. Most tehát tisztázzuk ezt a kér
dést: mi lesz az, amit mindenekelőtt ten
ni fogsz?

— Bocsánatért esdeklek Istenhez — 
súgta Károly-Ágost, fel sem nézve.

t— Jól van. És aztán? — Mintha házi 
kihallgatás alkalmával kérdezné a pap.

— Visszaadom a pénzt.
— Kitűnő. Hát aztán?
Az útolsó lépésre nehezen szánta rá 

magát Károly-^gost. Valósággal verejté
kezett bele. Nem is tudta kimondani.

— Úgy látszik, segítenem kell, bár 
magad is megmondhattad volna. Dániel
től bocsánatot kell kérned. Kész vagy-e 
erre?

— I ... i ... igen... — remegett egész 
testében Károly-Ágost. Fridtfeldt Végte
len részvétet érzett irányában. Ez való
ban bűnbánat volt.

— Isten áldjon meg téged, Károly- 
Ágost-, most örülnek a menny angyalai, 
mert hazatalált egy eltévedt kis .testvé- 
íük. Eredj hát haza a pénzért, közben 
beszélek Dániellel.

Az ajtó kinyílt, majd megint becsu
kódott.

Dániel sápadtan, zánkózottan állt a 
szoba közepén. Arcáról letörölte a vért,

— Téged ugyan csúnyán becsaptak, 
Dániel — szólt az öreg pap. Majd szü
netét tartott.

— Minden elrendeződik majd.
Dániel megfepődve nézett fel.
— Károly-Ágost mindjárt itt lesz és 

visszaadja a pénzedet. Most ment érte.
Dániel arca szemmel láthatólag fel

hogy azt mondják: ezentúl mindig; 
testvérek akarunk maradni. . .

Rettenetes árat kell fizetni érte, 
de többet imádkozunk, s talán kö
zelebb kerül látogatásokon és test
véri kézfogáson keresztül lelkész 
és gyülekezet, mint máskor. S a 
sok ijedtségszülte imádságból Isten 
kegyelméből Igéjének meghallga
tása, megtérés és engedelmes élet 
is lehet. . .

Érzem, hogy sokkal többet kel
lene tennünk. Egész életünknek 
cselekvőbb, szolgálóbb életté kel
lene válnia. így kell imádkoznunk: 
Jövel Szentlélek Isten. Cselekedő, 
hogy e keserves idők, amelyek e 
világ bűne és a mi bűneink miatt 
reánk szakadtak, ébresszenek fel s 
hozzák el az igaz megtérés idejét 
hozzánk. A többit akkor nyugod
tan reábízhatjuk az Orra.

As otthon drága útra valója.
Ylönen Reino finn lelkéss érdekes 
találkosása
elhurcolt gyermekekkel.

Ylönen Reino, kinek írásait több
ször közölte már a Harangszó, 
a Református Híradó szerkesztőjé
hez írt levelében tanulságos beszá
molót küld, melyből az alábbiakat 
közöljük:
' Nemrégen hazaérkeztem a hosz- 

szú útról Fehéroroszországból. Ott 
jártam az inkeri finn gyermekeket 

' felkeresni. Az út nagyon veszélyes 
volt, mert sok partizán volt arra, 
Végre megérkeztem egy kis város
ba, ahol először nem tudtak senr- 
mit . sem a finn gyermekekről. 
Végre találkoztam egy orosz em
berrel és kaptam egy orosz név
sort, melyben kétszáz név volt. Ab
ban találtam 10 finn nevet. De. hol 
vannak ezek a gyermekek? Mesz- 

^sze-messze falukban, ahova lehe
tetlen volt elmenni. Mit csináljak? 
Végre találkoztam egy görögke
leti lelkésszel, aki megígérte, hogy 
a gyermekeket felkeresi. Elment, 
de partizánok miatt nem találko
zott a gyermekekkel. Isten azon
ban megsegített bennünket. Egy 
harci csoport elpusztított egy éj
jel egy nagy partizántábort és az-

derült.
— Kezet is nyújt majd neked annak 

jeléül, hogy bocsánatodat kéri. Elfoga
dod-e kezét és a pénzt és elfelejtesz-e 
mindent?

— Szívesen! — szólt Dániel. — Ezt 
nem is álmodta volna.

— így tehát tisztáztuk ezt a kérdést 
és te megkapod a jussodat. Ez helyesen 
is van így. De van még valaki, aki té
ged csúnyán becsapott. És ebben az eset
ben sokkal nagyobb összegről van szó. 
Ezt a kérdést is tisztázni kell, hogy itt 
se károsodjál.

Dániel értetlenül nézett fel.
— Látöd-e, Dániel, hétfőn nagy ta

nácskozás volt a mennyekben, éppen 
olyan módon, amint azt Jób könyvében 
olvassuk. A jó Isten azt mondotta: a 
vádló az utóbbi időben annyi panaszt 
emelt egyik ödesjői szolgám ellen, Kogv 
próbára kell őt tennem, hadd lássam 
meg, mennyi igazság van abban a vád
ban, hogy ő a pénz bolondja; vastag taka
rékkönyv után vágyódik és minél több 
hízott állatot szeretne istállójában !áF 
ni . . .  Erre Isten eléje küldött egy sze
gény zsellért, aki egy kis takarmányt 
akart vásárolni tőle. Isten így szólt an
gyalaihoz: Most majd megláthatjátok, 
hogy az én szolgám becsületes és hűsé
ges. Olcsón odaadja szegény társának a 
takarmányt. Azonban a vádoló is útjára 
indult és még idejében ért el Vánne- 
bergába, belépett a házba, leült, az ab
laknál és ezt súgta: Ne légy qstoba, Dá
niel! Ha nem tud takarmányt venni, ak=- 
koriéi kell adnia a tehenét és nem min
den nap lehet ilyen tehenet ezért az 
árért kapni . . .  Nagy várakozás támadt 
a mennyben és minden angyal kíváncsi 
volt, hogy a vánnebergi Dánielt be tud
ja-e csapni legnagyobb ellensége . .. Nos, 
Dániel, hogyan is volt ez a dolog? Be 
engedted csapni magad?
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után a finn gyermekek a lelkész
szel együtt megérkeztek hozzám.

Szegény gyermekek! Édesanyáik 
meghaltak éhezésben, édesapáik a 
háborúba kerültek (a vörös had
seregbe), a gyermekeket pedig el
vitték messze délre árvaházba. 
Több mint egy év alatt nem hal
lottak egy finn szót sem és termé
szetesen majdnem elfelejtették a 
drága anyanyelvet. De valamit 
mégis tudtak finnül: a „Mi Atyánk'1- 
ot és néhány egyházi éneket, ame
lyeket az édesanya, vagy édesapa 
otthon megtanított a gyermekek
nek. Milyen drága, hogy a kis gyer
mekek elvittek ilyen emléket ha
zulról az idegen világba!

Most ezek a gyermekek Finn
országban vannak és ott tovább 
tanulják az elfelejtett anyanyelvet 
és Isten igéjét. Milyen fontos ne
künk is Isten igéjét tanulni és a 
többieknek tanítani. Ki tudja, hova 
vezeti Ő a mi utunkat ebben a vi
haros időben. Ha Isten igéje van 
velünk, akkor, "bárhol vagyunk, 
onnan meríthetünk új erőt a mi 
mindennapi életünkben.

Ütközben három helyen találkoz
tam szeretett magyar bajtársaim- 
mal. Egy helyen egy előadást 
tartottam nekik. Köztük nagyon 
jól éreztem magamat és a híres 
magyar vendégszeretetet is meg
kaptam.

V it é z  P u r g S y  L a f o s
leli a dunánlnneni evangélikus egyház

kerület uj felügyelője.
Folyó év március 30-án a dunáninneni 

evangélikus egyházkerület oltárán ki
aludt egy óletfáklya. A halál fekete gá
lyája magával vitte egyházkerületünk 
szeretett, fenkölt jellemű, vezérségre hi
vatott felügyelőjét, hogy gyászt, szomo
rúságot, sötétséget hagyjon maga után.

Egyházkerületünk megrendült lélek
kel vett búcsút világi vezérétől, kegye- 
letes lélekkel áldozott emlékezetének s 
aztán. . .  az élet tovább hömpölygött. A 
kialudt életfáklya helyén már ott van az 
új fáklya. Az örökkévalóságba elköltö
zött egyházkerületi felügyelő helyére az 
egyházközségek majdnem egyhangú bi
zalmából vitéz jószási Purgly Lajos ke- 
sz.egi földbirtokos, a nógrád-hont-barsi 
egyházmegye felügyelője, Johannita- 
rendi lovag került.

A június 16-án Budapesten tartott 
szavazatbontó bizottság megállapította, 
hogy 94 érvényes szavazatból 90 szava
zat esett vitéz Purgly Lajosra,

Az új egyházkerületi felügyelő fia 
vitéz jószási Purgly Emil ny. J'öldmíve- 
lésügyi miniszternek és Szél Máriának.

A megválasztott a Purgly-család arad- 
megyei ágának leszármazottja s majdnem 
húsz éve lakik Keszegen, ahol saját gaz
daságain kívül egyházi és mezőgazda- 
sági kérdésekkel foglalkozik. Náluk ősi 
örökség, hogy nemcsak a közélet terén, 
hanem az egyházi életben is tevékenyen 
munkálkodjanak a köz javára. Isten és 
hazaszeretet családi zászlajuk jelszava. 
A család számos tagja ma is különböző 
egyházi tisztséget visel. A megválasztott 
egyházkerületi felügyelő nagybátyja a 
román megszállt terület egyházkerületi 
felügyelője. Az új felügyelő boldog há
zaséletet él. Házasságukat az Isten két

Dániel hallgatott.
— Dániel, Dániel — szólt a pap. — 

Most a mennyei Atya újból rád néz. Hét
főn nagyon szomorú volt miattad. Váj
jon most újra szomorkodnia kell? Lehet, 
hogy az ember néha nehezen szólal meg, 
Dániel, de még nehezebb lehet néhanap
ján a hallgatás. Válaszolj: megcsalt-e té
ged hétfőn a sátán?

— Meg, nagytiszteletű úr.
Fridtfeldt hallotta, mint szakadt ki

magából Dánielből is egy könnyebbülést 
hozó nagy sóhajtás. Most megoldódott* 
a legbelsőbb és egyben a legkeményebb 
csomó. A pap folytatta:

— Istené legyen a dicsőség ezért a 
szavadért, Dániel. Nem tettél még hatal
masabb bizonyságot-Isten mindenhatósá
ga mellett, mint éppen most. Nos, Dá
niel, hogyan tudjuk jóvátenni azt, hogy 
be engedted csapatni magadat, amikor 
pedig Isten tett próbára téged és azt 
kérte tőled, segíts szegény szomszédo
don? Nem gondolod, hogy legjobb vol
na, ha legalább ma segítenénk rajta?

— Hogyan gondolja ezt, nagytiszte- 
letfl úr?

— Ilyenféleképpen gondolom: Károly - 
Ágost nem gazdag ember. Most nagy 
veszteség éri, amikor a legjobb tehenét 
kell eladnia. Mit gondolsz, mennyit ér. 
annak 3 húsa? A feléért, amit ma el 
akartál adni, mennyit kaptál volna?

— Talán tizenöt tallért. ..
— És mennyibe kerül egy új tehén?
— ötvenöt és hatvanöt között.
— Akkor te megtartod a tehén húsá

nak a felét, melyről úgy gondolom, hogy 
a feleséged már sóba is rakja. Ezért a 
húsért visszaadsz Károly-Ágostnak tizen-' 
öt tallért, ha meghozza a tehén árát. Ha 
a tehén húsának másik felét is tizenöt 
tallérba számítjuk, akkor a vásárlási ösz- 
szeghez legkevesebb 20 tallér hiányzik 
még, hogy vehessen magának egy másik

fiú és egy leánygyermekkel áldotta meg. 
Az esketési szertartást D. Raffay Sándor 
püspök végezte.

Családi életük példás. Bár az anya 
római katolikus vailású, a családban a 
legteljesebb felekezeti béke, mély vallá
sosság uralkodik.
* Ma, amikor komor a láthatár, s élet

halálharcot vívunk, hálát adunk az Úr
nak, hogy egy hugenotta-családból szár
mazó talpig férfiút állított egyházkerü
letünk kormányrúdja mellé. Most, ami
kor rossz csillagok húznak át az evan
gélikus keresztyénség életének egén js, 
jól esik tudnunk, hogy olyan világi ve
zért kapunk, aki nemcsak érdeklődik az 
egyház ügyei iránt, hanem szívvel-lélek- 
kel intézi is azokat s boldog, ha szol
gálhat, ha egy téglát beleépíthet az anya- 
szentegyház templomába. Hahívják, nem 
tanácskozik testtel-vérrel, hanem jön. 
Tanácsaiban megfontolt, bölcs. Nem ke
rékkötője az ügyeknek, hanem lendítő
kereke. Szivén hordozza a lelkészek s 
tanítók minden ügyét. Boldog, ha szol
gálhat, ha valakinek segítségére lehet. 
Szolgálatával le akarja róni mindazt az 
áldást, mellyel az Úr megáldotta,

Ebből az érzésből fakad vallásossága, 
templomszeretete. Örömmel járja a temp
lomokat és vesz részt az istentiszteleti 
életben. Vallásossága nem dísz, nem han
gulat, hanem kemény meggyőződés, élet- 
szükséglet.

Megválasztása nyereség nemcsak az 
egyházkerületre nézve, amelyben már 
eddig is igen lelkesen dolgozott, mint 
pénzügyi előadó és ellenőr, hanem az 
egyházegyetemre nézve is.

De nemzeti életünknek is nyeresége 
egy ilyen férfiú vezérkedése, mert.-^z 
ilyen férfi áldás.

jó tehénkét. Erre gyűjtést rendezünk ...
Elővette pénztárcáját.
— Én magam, leteszek öt tallért. Te 

mennyit adsz hozzá, Dániel?
— Tizet — válaszolt a gazda és már 

bele is nyúlt kabátja zsebébe.
— Ami hiányzik, azt a faluban gyűjt

jük össze. Jánosnak kell elsőnek adnia... 
Most beszólíthatod őket . . .

Intett Fridtfeldtnek. Ez beszólította 
az embereket. Nemcsak Jánost és Károly- 
Ágostot, hanem a gondnokot is, meg az 
udvaron ácsorgókat is. Pillanatok alatt 
elintéződött minden. A bűnbánóknak 
nem is kellett semmit sem szólniok, he
lyettük is a pap beszélt; kezet fogtak, a 
pénzügyet is elintézték, néhány perc alatt 
meg volt a gyűjtés is. Károly-Ágost el
sírta magát, amikor odaadták neki a 
pénzt. Az öreg pap egy kis beszédet is 
tartott erről az Igéről: Ti pedig a Krisz
tus teste vagytok és tagjai rész szerint. 
,Majd megkérte Fridtfeldtet, hogy kezd
jen bele abba az egyházi énekbe, mely
nek első sora: „Keresztyének, míg együtt 
vándorlunk. . Azután áldást osztott. 
Mély csend volt és nagyon ünnepélyes 
hangulat. Különös ellentéte annak a zaj
nak és káromkodásnak, mely érkezésük 
alkalmával fogadta őket.

Fridtfeldt el is csodálkozott ezen a 
dolgon, meg ‘értelmetlenül is állt. Nem 
tudta helyeselni, hogy az öreg pap min
denkit egyformán keresztyéniképpen ke
zel. Az eredménynek azonban ő is örült.

Mire kiértek, a nap egészen nyárias 
melegen sütött. Az udvar homokja ru
galmasan hullámzott a léptek alatt, mert 
a fagy éppen felengedett. Sőt följebb a 
kerítés felé a talaj már egészen kemény 
és száraz volt, mint nyáron. Az öreg pap 
kísérőjére támaszkodott és nagynehezen 
felült a hintóra. Intett a férfiaknak, akik 
hajadonfőtt, hallgatva álltak a kapu al
jában. (Vége.) •

Bizakodó reménységgel tekintünk 
munkálkodása elé a nehéz magyar éjsza
kában, mert vele egy új csillag tűnt fel 
a magyar égbolton!

Limbacher Zoltán.

Istennel.
Mindig háborogsz, sohse békülsz 
s egyre csak Istent okozod.
Azt mondod, lassan beleőszühz 
s az Ür csak hideg rokonod.

Azt szeretnéd, ha átkarolna 
és úgy szeretne, mint fiát.
Tudod, hogy így minden jó volna, 
nem éreznél többé hiányt.

Jaj, nem látod: szeme sugároz 
s kezét már rég nyújtja feléd, 
de Ö csak úgy vonhat magához, 
ha te is fogod a kezét.

Avar Pál.

A tanítványt Gála.
Az alábbi levelet kaptuk, amit a 

tanitványi hála szép példájaként köz
lünk:

Kedves Nagytiszteletű Ür!
F. évi Június hó 21-én volt 10 éve 

annak, hogy a bonyhádi evangélikus 
gimnáziumban leérettségiztem.

Ma, tíz év távolságában is nagy-nagy 
hálát érzek a bonyhádi gimnázium, il
letve szeretett élő és meghalt tanáraim 
iránt. S ezen hálának legyen jele az, 
hogy a mai napon egyszáz pengőt a 
Harangszó címére feladtam azzal a ké
réssé/, hogy azt a hadi árvák javára for
dítsák. Hálám boldog örömében hadd, 
osztozzanak azok, kik ma minden sze- 
retetet megérdemelnek.

Az Úristen áldja meg boldogsággal, 
örömmel volt kedves élő tanáraimat s 
adjon békességes nyugovást a meghal- 
taknak. Az Ür kegyelme legyen tovább
ra is a mi bonyhádi gimnáziumunkkal!

Erős vár a mi Istenünk!
-- Ruttkay Elemér, 

bpest-zuglói segédlelkész.

Templom K ézdivásárheiyen.
írta: Kovács László.

„Fehér kicsi templomotokban 
Ma minden erők tömörülnek.“ 

Reményik.
I.

A Székelyföldi Misszió június 11-én 
öfömünnepet ült. Hosszú hónapok küz
delme, tusakodó imádsága után elérke
zett a templomépítés pillanata. Épül Isten 
dicsőségére a magyar evangélikusság 
legkeletibb Jaástyájaként a kézdivásár- 
helyi templom. Hosszú út volt, míg Isten 
kézenfogva vezette idáig e maroknyi 
gyülekezetei. Pár évvel ezelőtt ki gon
dolta volna, hogy* nemsokára harang 
fogja hívni a kézdivásárhelyi evangéli
kus szórványhívőt saját templomába 
istentiszteletre! Igaz, hogy még nem tar
tunk a harangnál. Még csak az alap téte
tett le. De letétetett. És épülnek már a 
holt kövek élő templomfalakká. Istennek 
legyen hála érte!

A templömépítés története 1935-re 
nyúlik vissza. Ekkor indult meg itt a 
szórványmunka. Mikor tudomást szerez
tek Brassóban a mostani egyházfelügye- 
lőről és családjáról, akkor az volt a lát
szat, hogy csak ez az egy evangélikus 
család van Kézdivásárhelyt. De hamaro
san kiderült, hogy van még tíz is, húsz 
is. Nemsokára pedig 50 lett a lélekszám, 
akiket nagy buzgalommal pásztorolt Ni- 
kodémusz Károly brassói esperes, időn
ként kijárva istentiszteletet tartani a 
református templomban. Nemsokára meg
indult a hitoktatás is. így kezdett épülni 
a lélek temploma a kézdivásáíhelyi ki
csiny gyülekezetben.

Rövidesen nagy változás állott be. Az 
1940. évi bécsi döntés Brassót román 
megszállás alatt hagyta, Brassónak a 
Háromszék és csíkmegyei nagy szórvány
területe azonban visszakerült hazánkhoz. 
Ezen a szórványterületen alakult meg a 
Székelyföldi Missziói Egyházközség. Elő
ször csak 400—500 hívünkről volt tudo
másunk e két vármegyét magában fog
laló szórványgondozás területén, nem
sokára 800-ra nőtt ez a szám, ma pedig 
1600 hívünk van már 10 nagyobb gyüle
kezetben és 102 szórványhelyen. Kézdi- 
vásárhelyen is 163 már a hívek száma.

Egészen sajátságos szórványterület ez 
itten. A mai politikai helyzet következ
tében folyton nőnek szórványgyülekeze
teink. 1940 óta Brassómegye húszezernyi 
magyar evangélikusának legalább egy 
negyede lett már «zórványhívő ideát ha
zánkban. Az átmenekülök első állomása 
a Székelyföldi Misszió. Egy részük itt is 
marad, letelepszik s talán végérvényesen 
szórványhívő lesz. Ezért született meg 
a kézdivásárhelyi templomépítés gondo
lata.

Bothár L. Vilmos, a szórványegyház 
felügyelője, aki Kézdivásárheiyen lakik, 
a templom nélküli istentiszteletek áhíta- 
tos csendjében és hosszú imádságos éj
szakákon át szövögette az emberi számí
tások szerint annyira valószínűtlen ter
veket az építendő templomról. A körül
mények és lehetőségek azonban évről- 
évre, hónapról-hónapra kilátástalanabbak 
lettek. Inkább a feladatok súlyosbodtak. 
Hiszen a Székelyföldi Missziónak Sepsi- 
szentgyörgyön 400 szórvány evangéliku
sa volt templom nélkül. Elsősorban ide 
kell templom, de Barótra is kellene, 
Csíkszeredára is, folytassam-e tovább?

Isten azonban rácáfolt minden em
beri kilátástalanságra. 1942 december
13-án Túróczy püspök úr felszentelte 
sepsiszentgyörgyi gyülekezeti házunkban

a Székelyföldi Misszió első evangélikus 
templomát. Ekkor megtörtént a kézdi
vásárhelyi templomépítés első lépése is. 
Az egyházközség felügyelője, meghalt 
felesége emlékére, harmincezer téglát 
adományozott a kézdivásárhelyi temp
lomra. Sokan valószínűtlennek látták 
még ekkor is, hogy valaha templom lesz 
Kézdivásárheiyen. De megérkezett Lévá
ról Schubert Pálné testvérünk első ado
mánya, mellyel betétkönyvet nyitottunk, 
a Kézdivásárhelyi Takarékpénztárnál. — 
Ránk tekintett az Isten és szerető szívek 
munkáján keresztül készítette hajléká
nak felépítését. Püspök urunk két ízben 

, is járt Kézdivásárhelyt, dr. K. Kovács 
István, a város tevékeny polgármestere 
a legmesszebbmenő jóindulatát mutatta 
egyházunk iránt, hogy a város részéről 
templomtelket adományozzon. ,A Kelen
földi Evangélikus Egyház a Székelyföldi 
Misszió testvéregyháza megduplázta évi 
segélyét, az Országos Luther Szövetség 
dr. Bencs Zoltánnal, dr. Gyimessy Ká
rollyal és dr. Vácz Elemérrel az élén, 
szintén magukévá tették ügyünket. Az 
Evangélikus Templomok című mű jöve
delmét a kézdivásárhelyi templomra for
dították. Sándy Gyula, a templomépítő, 
ingyen vállalta a templomterv elkészíté
sét. Mellénk állt a Gusztáv Adolf Gyám
intézet és annak egyházkerületi-elnöke, 
Marcsek János esperes, a Rákoskeresz
túri Evangélikus Egyház, a Kolozsvári 
protestáns Katonai Egyházközség, a Ma
gyar Általános Hitelbank, a. Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, a Danubia Faipari 
Vállalat a Székelyföldről, a Kézdivásár
helyi Takaréjjpénztár, a Fasori Evangé
likus Egyház, a Deák-téri leánygimná
zium és még sokan siettek segítségünk
re. De a felügyelő után kivették részü
ket a gyülekezet tagjai is a munkából, 
az élen dr. Lőrincz Ernő orvosprofesz- 
szorral, aki 1000 P-s adományával és 
Kmenn Ede vállalati igazgató, akik mesz- 
szemenő természetbeni juttatásokkal áll
tak a templomépítés munkásainak so
rába.

Gyűlt az anyag a templomhoz: Tégla
kő, cserép, azután faanyag, mész, ce
ment. Ma szinte Tehetetlen mindezekhez 
hozzájutni. Isten azonban megmutatta 
ezekben a dolgokban, hogy ügye a 
kézdivásárhelyi kicsiny templom.

(Folytatjuk.)

Leikési- és pedagógus evangélizációk
A tiszai egyházkerületben Túróczy 

Zoltán püspök lelkész- és pedagógus 
evangélizációkat tart.

A gömöri egyházmegye részére jún.
9—10-én volt ilyen evangélizáció Rozs
nyón. Jelen volt 15 lelkész, 2 teológus, 
19 tanár, 13 tanító és 8 egyéb, összesen 
57. A _ hegyaljai egyházmegye részére 
június '16—17-én tartotta meg Arnóton. 
Jelen volt 16 lelkész, 1 teológus, 7 ta
nár, 4 tanító és 2 egyéb, összesen 30. — 
Az erdélyi és. tiszavidéki egyházmegye 
számára Nyáregyházán, közvetlenül a 
kér. gyűlés előtti két napon, júl. 25— 
25-án lesz ez a közös evangélizáció. Ide 
hívják meg azokat is, akik másünnen 
szoktak részt venni ezeken az evangéli- 
zációkon. Az evangélizáci/ó tárgya: A ma 
égető kérdései. Az előadásokat mind 
Túróczy püspök tartja. Jelentkezési ha
táridő: július 15.
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A betűk nagymestere,
Mikor az olvasó hetente meg

kapja magától értetődő pontos
sággal a Harangszót, nem is gon
dolja, hány szorgos kéz mennyi 
kényes munkájának eredményét 
tartja kezében. Ólom sistereg, 

.szedőgépek kattognak, tördelők 
sürögnek, nyomógépek csattognak, 
hajtogatók iparkodnak, címzők 
tornásznak, míg megszületik egy- 
egy Harangszó-szám.

Ennek a bonyolult munkának 
mindenkori nagymestere és heten
kénti rendezője Uz s a l y  I s t ván ,  
a Harangszó nyomdájának társ
főnöke.

50 esztendeje nyomdász. Félszá
zad életdarabnak is nagy ajándék, 
háj még életszolgálatnak.

Uzsaly. István 1894-ben lépett be 
beíűország Tejtelmes világába. A 
nyomdászinas első bátortalan lép
teit követte a szedősegéd biztos 
indulása, aztán a nyomdafőnök 
mély szaktudású, eredményes, pél
daszerű, alkotó munkája. Ki tudná 
megmondani, ' hogy 50 éven át 
hány betűkatonát indított el a ma
gyar szellemi élet harcterein?

Ebből az 50 évből 15 a Harang
szóval kapcsolatos. 1930 óta min
den Harangs^ó-számon rajta van 
Uzsaly István lélek-irányította mű
vészi kezének simogatása. Mindig 
szívügye volt a Harangszó. Mikor 
a szerkesztővel tárgyalt — pedig 
de sókat tárgyalt! — nem üzletfél 
volt, hanem munkatárs. Könnyű és 
jó volt dolgozni vele. Tökéletes 
szaktudása mindig egyike volt a 
Harangszó lendítő tényezőinek.

H o n véd ő in k  ü z e n n e k .
Doma Géza honvéd B. 551. tábori pos

táról szüleinek Kispiritre, rokonainak 
Pápára és Csöglére;

Szlifka Mihály honvéd Z. 275. tábori 
postáról feleségének, családjának Galga- 
györkre;

Búzás László őrvezető B. 553. tábori 
postáról szüleinek és rokonainak Karakó- 
szörcsökre és Budapestre;

'Kiss Gyula tizedes A. 364. számról 
Sajókazára;

Büki Jenő honvéd K. 631. számról* 
Szakonyba családjának, szüleinek;

Varga István honvéd K. 135. számról 
Rábabogyoszlóra szüleinek, testvéreinek, 
rokonainak;

Takács László honvéd^Z. 23. tábori 
számról Tétre szüleinek és testvéreinek;

Jusztusz János honvéd A. 185. tábori 
számról Ecsénybe családjának, rokonai
nak;

Czipó György szkv. H. 177. számról 
Csorvásra szüleinek, testvéreinek, Békés
csabára menyasszonyának, rokonainak: 
jól vannak, nincs semmi bajuk, ne aggód
janak', levelet várnak, a Harangszót kö
szönik.

Farkas János honvéd, T. szám F. 859, 
Balázsfa községbe üzeni feleségének és 
édesanyjának: jól van, egészséges.

TószliLajos honvéd, F. 589., Sikabony- 
ba üzeni feleségének és szüleinek: jól 
van, egészséges, csomagot és több pos
tát vár.

Takács Lajos honvéd, F. 859., Felpéc. 
re üzeni szüleinek: jól van, a csomagot 
megkapta.

Kösxlinfülí a Jó o lvasm ányí.
Nagytiszteletű Szerkesztő Ür!
Hálásan köszönöm, hogy a Harang

szó június 4.-i számában közzétette leve
lemet. Azóta is kapom nb. lapjukat, amit 
vasárnaponként, istentisztelet végeztével 
szoktam kiosztani a betegeimnek s az az 
érzésem, hogy ezzel az otthoni vasárna
pok hangulatát ajándékozom nékik. Há
lás köszönet a lapokért.

Pataki Irénke és Weyse Keresztélyné 
régi lappéldányokat és más vallásos ol
vasmányokat küldöttek betegeim számá
ra. Amidőn ezt nékik megköszönöm, 
egyúttal őket és a lap olvasóit buzdítom 
a jó olvasmányok küldésére, mert ha mi 
jó olvasmányokkal nem látjuk el őket, 
akkor szereznek ők maguknak olyan ol
vasmányokat, ami megmérgezi a lelkű
ket. Vagyok testvéri köszöntéssel: Nagy 
László t. táb. lelkész.

Uzsaly István

Mindig a munka volt a mindene. 
Betűország ólomkatonái közt volt 
igazán boldog.

50 esztendő tisztes, hűséges, 
eredményes szolgálatának arany
határkövére a Harangszó is leteszi 
a köszönet virágcsokrát. Szívből 
kívánjuk, hogy a betűk szerelmese, 
az ólom művésze és a nyomda, 
nagymestere, Uzsaly István Isten 
kegyelméből sokáig dirigálhassa 
még a magyar evangélikus egyház 
legnagyobb lapjának betűregiment-

I Ion v é d  kösxöneie.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!
E soraim által fejezem ki hálás köszö- 

netemet a Harangszó pontos küldeté
séért. Bár nem tudom ki az a jóltevő, 
aki gondol rám, de mindenesetre nagy 
örömöt szerez vele, hiszen ez az egye
düli lap, amelyet pontosan kézhez ka
pok és nagy szeretettel olvasok én és a 
többi bajtársaim. A jó Isten áldását ké
rem a Harangseó szerkesztőségére és 
előfizetőire. Tisztelettel: Krecsmárik Já
nos honvéd, a Z. 154-ről.

» TAMMINEN:
ÚJ REGGEL — ÚJ KEGYELEM 
nagyon keresett könyv. Ára 6 P.

Ú j k i a d  á,s b a n  
jelent meg kedvelt és sok ezer 
példányban kézenforgó kiadvá

nyunk a
NYÍRFA ÉS CSILLAG,

Topeliusnak ez a bájos, tanulságos 
meséje. Ára 30 fillér.

Duaántúli konferenciák  
G yenesdiáson.

Ha az Úr is akarja és élünk, a követ
kező egyhetes konferenciákat tervezzük:

Augusztus 4—11-ig, leánykori veze
tők: papnék, tanítónők-nék stb. konfe
renciája.

Augusztus 12—1^-ig első leánykonfe
rencia.

Augusztus 20-től szept. 5-ig második 
leánykonferencia.

A konferenciák a kezdő nap' estéjén 
nyílnak s az utolsó nap reggelén feje
ződnek be. Részvételi költség: egész hét
re 42 P és a heti zsír, fehérliszt, kenyér
liszt- és cukoradag természetben. A fej
adagokon felül hozott tojás, vaigy egye
bek árát a pénzből leszámítjuk. Jelent
kezési határidő július 20. Jelentkezéskor 
írjuk meg: a jelentkező nevét, foglalko- 
zását, életkorát, lakhelyét, s egyben 
küldjünk 3 P jelentkezési díjat bélyeg
ben, Malaga Elza diakonissza nővér, 
Gyenesdiás, Zala m. címre. — Felszere
lés: meleg takaró, párnahuzat, lepedők, 
mosdó és cipőtisztító felszerelés, gyer
tya, gyufa, vagy zseblámpa, fürdőruha. 
Bibliát, énekeskönyyet is hozzunk! — 
Vasúti jegyét mindenki őrizze meg, van 
balatoni kedvezmény, a visszafelé ingyen 
utazásra. — Áron is megvegyük az alkal
mat, mert a napok gonoszok!

Isten megváltoztat.
Július 2. — Az új élet követelménye. 

Lukács 6, 36—42. Isten az új élet köve
telményét állítja az elhívott és megke
resett ember elé. Azért hívott bennün
ket és azért keres, hogy mássá tegyen, 
így nem jó, ahogy vagyunk. Közöttünk 
az erőszak uralkodik, ítélgetjiik, kár
hoztatjuk egymást, nem tudunk megbo
csátani, a mások bűnei miatt szörnyű
ködünk, de a magunk gonoszságát nem 
akarjuk beismerni. Istennek nem kell 
ilyen ember. Meg akar változtatni.

Július 3. — Megszűnik az önzés. Lu
kács 19, 1—10. Nehéz követelményt ál
lít elénk Isten, amikor új életet köve
tel. Krisztus azonban csodát tud tenni 
velünk. Zákeus magának élő ember volt, 
Krisztus azonban megváltoztatta. Ki 
tudja megtenni közülünk, hogy szétosz- 
sza vagyonát? Ne a fölöslegét adja oda, 
hanem azt, amiről most még úgy véle
kedik: szüksége van rá. Csak úgy le
szünk önzetlenek, ha ezt megtesszük.

Július 4. — Megszűnik a gyűlölkö
dés. Lukács 10, 30—35. Isten szerethet 
ákar tőlünk. Azt akarja, hogy az ő gyer
mekei között ne legyen gyűlölködés, ne 
uralkodjon a szemet-szemért, fogat
fogért törvény se. Nagyon furcsának, 
egyenesen öngyilkosságnak látszik, jót 
tenni azokkal, akik nekünk ártanak, ir- 
galmasnak lenni ellenségünkhöz. Pedig 
Isten országának ez a törvénye. Krisz
tus ilyenekké tud tenni minket.

Július 5. — Megváltozik a jellemünk. 
Máté 16, 16—19. Péter ingadozó jellem 
volt. Nem volt ereje ahhoz, hogy ki

tartson Krisztus mellett, a főpap udva
rán meg is tagadta Mesterét. Krisztus 
ebből az ingadozó jellemből mégis kő
sziklát faragott: a hit példaképévé tette 
őt és a hívők közösségének az épületé
nél az anyaszentegyház építésénél, mint 
első követ használta fel őt. Isten a leg
alkalmatlanabbakat is fel tudja hasz
nálni ja legnagyobbra.

Július 6. — Erőtlenségünkből erő 
lesz. II. Korint. 12, 7—10. Isten megvál
toztat testi alkalmatlanságunkban is. Pál 
apostol beteges ember volt, beszélni is 
nagyon gyatrán tudott. (II. Kor. 10, 
iO.) Testileg tehát képtelen volt az apos
toli szolgálatra. Isten azonban testileg 
is tud erőt adni. Isten segítsége, ereje, 
kegyelme nemcsak elmélet, vigasztalás, 
hanem valóság, amely megragad ben
nünket és új embert teremt belőlünk.

Július 7. — Megváltozunk lélekben.
1. Kor. 2, 10—16. Az ember elvesztette 
azt a képességét, hogy megértse Isten 
igéjét Isten dolgaival szemben olyanok 
vagyunk, mint a vakok, nem láthatjuk 
meg, mert nincs szemünk rá. A Szent
lélek Istennek kell eljönnie, hogy te
remtsen bennünk új értelmet, szemeket 
a látásra. A Szentlélek új lelket ad és 
nent fogjuk többé bolondságnak tartani 
a keresztről való beszédet, nem fogunk 
hitetlenkedni, hanem látunk, amiket 
szem nem látott, fül nem hallott.

Július 8. — Isten fiai leszünk. Róma 
8, 16—23. Isten az ő gyermekeivé, az ő 
népévé tesz. A világnak ugyanis az a 
nagy nyomorúsága, hogy nem vagyunk 
Isten fiai, elszakadtunk Istentől és a bűn 
útján járunk. Ezért lett átkozott a föld, 
ezért van sok nyomorúság, halál, gyász, 
háború körülöttünk. Ezért várja sóvá
rogva a teremtett világ az Isten fiainak 
a megjelenését. Ezért lényeges kérdés, 
létkérdés, hogy megváltoztat-e bennün
ket Isten? Isten legnagyobb ajándéka ez.

Kovács László.

A rokonnépek intézetének veze
tősége írja hozzánk intézeti leve
lében:

Az elmúlt esztendőben az ország 
minden középiskolája igazgatójá
hoz levelet intéztünk, melyben kér
tük őket a finn-magyar, illetve 
finn-ugor kapcsolatok ápolására és 
a többek között arra is, hogy hir
dessék ki iskolájukban azt, hogy 
lehet finnekkel levelezni és címet 
adunk a finnekkel levelezni szán
dékozóknak. Kb. 10.000 jelentkező 
volt. A jelentkezők túlnyomó ré
sze a római katolikus szerzetes, 
apáca iskolákból és a reformátu
sok iskoláiból került ki. A 10.000 
diák között nem volt egyetlen egy 
'evangélikus iskola diáksága sem, 
pedig legelső sorban az evangé
likus iskolák igazgatóit kereste fel 
intézetünk. Jelenleg a reformátu
sok erősen ápolják a kapcsolato-

Töríéneíek
J ézu s  a s za b a d í tó .

Egy özvegyasszony gyermekével kiment az erdőbe fát 
szedegetni. Amint összeszedtek egy-egy nagy terhet, felvették 
a hátukra, jól odak’ötözvén a kis kötéllel. Meggörnyedve 
mentek* haza. Hazaérvén, a fiú nem bírta leoldani a terhet, 
úgy odakötözte a hátához.' Az édesanyjának kellett leoldania 
a terhet és fiát megszabadítani a súlyos teher alól, hiszen már 
annyira kifáradt, hogy a lélekzete is nehéz volt.

A bűnöket mi követjük el és rakosgatjuk lelkiismere
tűnkre és egyszerre csak súlyos teher lesz belőlük. Azáltal, 
hogy szeretjük bűneinket, mikor elkövetjük, annyira oda
kötözzük magunkhoz, hogy nem bírjuk magunkat megszaba
dítani bünterhünktől, még akkor sem, ha nagyon szeretnénk 
már mi magunk is. E bűnterhünktől megszabadítani egyedül 
csak az, Ür Jézus tud, mert ő a Szabadító. Zsolt. 130., 8. vers.

„A keresztfához megyek, Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek. Ott könnyárban leborulok, Bűnter- 
hemtől szabadulok, Hol a büntelen szenved."

J é z u s  ó r á j a .
Kint vagyunk az egyik kis állomáson és várjuk az alsó 

vonatot. Egyszer csak egy idős asszony rohan, nem is a váró
teremhez, a pénztárhoz, hanem egyenest előre az irodába, hogy

o s  éleiből.
ha még lehet, jegyet váltson. Megkérdezzük, hogy hová rohan? 
Siet, feleli, mert már jön a felső vonat, már hallotta a fütyü
lését. Mondom neki, ne siessen, hiszen előbb az alsó jön s csak 
azután az övé. Nagy lihegve és mégis megnyugodva ment 
vissza a pénztárhoz. Nem tudta az időt, nem volt órája, nem 
tudta a vonat érkezését és indulását, ezért volt e nagy két
ségbeesett futás. Mennyivel másképpen viselkedtek azok, kik 
tudták az órát és a Vonat indulását. De sok kapkodás, rohanás 
van e világon a nem tudás miatt.

Az Ür Jézus az övéit lelkiekben elkészítette, hogy sok 
fölösleges kapkodástól, kétségbeeséstől megmentse. Ö maga is 
a sok üldözés között mily nyugodt volt, mikor már közben is 
megtakarták Őt ölni, de tudta, hogy nem jött el még az ő 
órája. (Ján. 8. r. 20. v.) Tanítványait búcsúzásakor mily nagy 
szeretettel készítette el mindarra, ami rájuk bekövetkezik és 
amire nekik szükségük lesz. Olvasd el Márk 13. rész 11. ver
sét és 23.-t: „. . .  íme előre megmondottam néktek mindent“. 
Akit ö nem készíthet el, az magára vessen. De jó annak, aki 
ismeri az Isten igéjét, az Ür Jézus óráját! Csak reá néz és 
tu<jja az Ür akaratát és nyugodt marad.

„Krisztus vitéze nem remeg, Sötét éj, Száz veszély Nem 
ijesztheti meg,' Mennyben ragyog koronája, Bátran áll, Bár 
halál Sújtson is le rája." (377. ének 6. vers.)

Ge r h á t  S á n d o r .
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kát, a római katolikusok pedig hi
hetetlen mértékben nekilelkesed
tek az ügynek. Az evangélikus is
kolák közül hivatalosan csak a 
nyíregyházi kért két évvel ezelőtt 
finn levelezőtársakat nagyon szép 
számmal. így aztán nem lehet cso
dálni, hogy az evangélikus ifjúság . 
kimarad ebből a munkából, mert 
hiszen magunk zárjuk ki ől<et.

»•<► «  ♦  •  •  ♦  «♦ «  »  ♦ • .♦ V C r  ♦ ♦  ♦ ♦

Londont és környékét a vezető nél
küli repülőgépek szünet nélkül bombáz
zák. Az angol hadvezetőség még min
dig tehetetlen ellene. Az angolok a ró
mai pápa közbelépését sürgetik a né
met megtorlások miatt.

Az elözönlési területen Cherbourg 
városa angol-szász kezekbe került.

Közép-OIaszországban megállították 
az ellenség előnyomulását.

Nagy légiharcok voltak Berlin és 
Nyugat-Németország felett.

Súlyos harcok vannak északon Kar
jaiéban.

Keleten a japánok 19 hadosztályt 
semmisítettek meg Csan*|ga elfoglalá
sakor. , '

Amerika bizonyos szovjet támaszpon
tok fejében mondott le Finnországról.

A bolsevizmus elleni harc kitörésé
nek 3. évfordulóján vitéz Imrédy Béla 
közgazdasági miniszter nagy beszédet 
mondott, melyet a rádió is 'közvetített.

Budapestet ismét támadták az ame
rikai repülők.

Gimnáziumi tanulókat is igénybeve
szik honvédelmi munkára.

Megjelent *az ú k  cséplési és őrlési 
rendelet.

\ *

Szentháromság utáni 4. hét.
öltözzetek föl azért, mint az 

Istennek választottjai, szentek és 
szeretettek, könyörületes szívet, 
jóságot, alázatosságot, szelídséget, 
hosszútűrést. Kot. 3, Í2. v.

Nem elég, hogy felebarátodhoz 
csak külső tettetésből, szájjal- 
nyelvvel légy nyájas és megbocsá
tó, hanem szívből'; különben •Isten 
sem bocsát meg neked, sőt kitaszít 
kegyelme országából. Ezért hát, 
akik tapasztaljuk Isten irgalmassá
gát, bocsássunk meg szívesen test
véreinknek, akik megbántottak. 
Könyörülő Atyánk azért bocsátja 
meg bűneinket, hogy felebarátaink
nak megbocsátva, mi is irgalmassá
got tanúsítsunk. ■

Luther.
E földön annyi a könny m
És annyi itt a seb,
Mi volna boldogitóbb,
Mi volna édesebb:
Mint a könnyet száritni,
Habár egy cseppet is,
Mint a sebet kötözni,
Habár csak egyet is.

Egyházunk nagyjait minden evangéli
kusnak ismernie kell. Olvassa el Dr. 
Luther önmagáról c. könyvet. Ára 3 P. 
A legolcsóbb magyarországi könyv Lu
therről. Rendelését a következő címre 
küldje: Evangélikus KIÉ, Budapest, VIII. 
Vas-u. 2/c. — Ugyanitt kaphatók Luther- 
rótsáva! díszített igés falitáblák és virá
gos levelezőlapok. Azonkívül az evangé
liumi írók összes művei. Énekeskönyvek, 
Bibliák, Luther-rózsák, levélpapírok, stb. 
A Magyar Élet, Turul, Exodus és a töb
bi könyvkiadók által forgalomba hozott 
minden könyv. Nagyobb rendelésnél 10 
százalék engedmény.

Rádiós tsínntiszteU t fi sz
július 2-án, vasárnap 11 óra 15 perckor 
a Deák-téri templomból. Igét hirdet: 
dr. Kékén András deáktéri lelkész. Ének
számok a Dunántúli Énekeskönyvből 12. 
(Tizenkettő), 414. (Négyszáztizennégy), 
Himnusz és 290. (Kétszázkilencven). Or
gonái: Zalánfy Aladár. Karének: Kapi 
Gyula: Könyörüli Úristen rajtunk. Énekli 
a Lütlieránia vegyeskar Weltler Jénő 
vezénylésével.

A tiszai egyházkerület évi közgyűlése
folyó évi július 28-án lesz Nyíregyházán. 
Az erre szóló meghívókat a kerület el
nöksége már szétküldötte. Elszállásolás 
iránti kérések július 15-ig a nyíregyházi 
lelkészi hivatalnál jelentendők be. Július 
27-én az _ előértekezletek lesznek, azt 
megelőző napokon, július 25 és 26-án 
lelkész és pedagógusevangélizáció lesz.

Lelkészválasztás. A kemenesmagasi 
gyülekezet megüresedett lelkészi állá
sára^ Tóth János helyetteslelkészt vá
lasztotta meg.

Lelkésziktatás. A Kárpátaljai Evan
gélikus Missziói Egyházközség június 
29-én, Péter-Pál napi emlékünnepen — 
amelyen a gyülekezet az első munkácsi 
evangélikus istentiszteletre emlékezett 
hálaadással — istentisztelet keretében az 
evangélikus templomban iktatta be újon
nan megválasztott lelkipásztorát, Józsa 
Márton lelkészt. A beiktatást Túrmezei 
Sándor tiszavidéki egyházmegye espe
rese, megbízásából Koren Emil ungvári 
lelkész végezte.

Felügyelőválasztás. A sopronbáflfalvi 
egyházközség egyhangúlag v dr. Molnár 
Elemér főszolgabírót választotta meg 
felügyelőül, aki több éven át a csorna- 
kapuvári missziói egyházközség buzgó 
felügyelője volt. Beiktatása bensőséges 
ünnepség keretében történt, melyen az 
egyházmegye gyülekezetei is résztvet- 
tek. z

Győr. Az egyházközség képviselőtes
tülete Weltler János nyugalombavonu- 
lása következtében megüresedett igaz
gatói tisztségre egyhangúan Fodor Kál
mán énektanító karnagyot., választotta 
meg.

Üj egyetemi magántanár. Ittzés Jenő 
dr. kolozsvári sebészeti klinikai adjunk
tust, Ittzés Zsigmond dr. egészségügyi 
főtanácsos, Dunántúli Luther Szövetsé
günk világi elnökének fiát a kolozsvári 
egyetemen tudományos és sebészorvosi 
munkássága alapján egyetemi magán
tanárrá minősítették.

Személyi változások a tiszai egyház- 
kerületben: a lelkeszi karban: ’ Gömör- 
panyit Solti Károly h. lelkészt, a közép- 
erdélyi missziói egyházközség Páter 
Gusztáv m. s. lelkészt, a kárpátaljai 
missziói egyházközség Józsa Márton m. 
s. lelkészt választotta, illetve hívta meg 
lelkészéül. A segédlelkészi karban: Tú- 
róczy Zoltán püspök a segédlelkészek 
közül Újhelyi Aladárt Özdra, Veczán 
Jánost Nagytárkányba osztotta be szol
gálatra. Ezzel kapcsolatban a következő 
áthelyezéseket eszközölte: Gaál Sándor 
Ózdról Olcsvára, vitéz Molnár János 
Olcsváról Kolozsvárra, Jurányi István 
Nagytárkjnyból Máramarosszigetre ke
rült. Tábori lelfcészi szolgálatra hívták 
be Sólyi Géza nyíregyházi vallástanító 
segédlelkészt. Elhunyt Révész Jánosné, 
nagybányai lelkészözvegy. A tanári kar
ban: véglegesen nyugalomba vonul Zsol
nai Vilmos tanügyi főtanácsos, a nyír
egyházi Kossuth gimn. igazgatója. Utód
jává dr. Belohorszky Ferenc tanárt vá
lasztották meg igazgatónak. Lemondott 
állásáról Obetkó Dezső, a rozsnyói ke
reskedelmi középiskola tanára. A tanítói 
karban katonai s zolgálatra vonult be 
Balassa Elemér sajókazai tanító.

Adomány. Felpéci Pápay György 
győri hitíestvérünk a Harangszó egyik 
iratterjesztési szekrényének a fejdiszí- 
tését, 30 pengő értékben, ajándékba ké
szítette. E helyen is köszönjük.

Befejezés előtt a mohácsi evangé
likus templom. A múlt év novembere 
óta az ország különböző részeiből, több 
mint ezer hittestvértől, egyes bibliakö
röktől és gyülekezetektől érkezett 7000 
pengő adomány, valamint a gyülekezet 
saját híveinek további áldozatkészsége, 
lehetővé tették a templom befejező mun
kálatainak elkezdését. Isten kegyelméből 
a kis templom ősszel felavatást nyerhet, 
bár az építés során még sok nehézséget 
kell leküzdeni. A gyülekezet volt tagja 
és jelenleg is II. felügyelője, Cserháti

Sándor gazdatiszt és halnagykereskedő,, 
a pécsi Angster cégnél 3000 pengőért 
nagy templomi harmóniumot vásárolt és 
ajándékozott a befejezés előtt álló temp
lom részére.

A bányai egyházkerület legutóbb fel
szentelt új segédlelkészeinek D. Raffay 
Sándor püspök és a budapesti egyhá
zak paróchus-lelkészei Luther-kabátot 
adományoztak. A szükséges szövetanya
got az egyetemes egyház igényelte. Re
méljük, másutt is követik a szép pél
dát és megkönnyítik lelkészeink az élet
be induló új lelkészek nehéz gondjait.

Gyóni-ünnepély. A gyóni egyházköz
ség Gyóni Géza-születésének hatvanadik 
és hősi halálának huszonhetedbe forduló
ján, június 25-én a Gyóni házon (evan
gélikus paróchián) elhelyezett emlék
tábla előtt ünnepi megemlékezést tar
tott, melyen az emlékb.eszédet dr. Bán- 
kuthy Dezső tanügyi főtanácsos, a bu
dapesti evangélikus leánygimnázium 
igazgatója tartotta. Az ünnepély kereté
ben megkoszorúzták Gyóni Géza emlék
tábláját.

Ifjúsági tábor. Népfőiskolás fiúknak, 
továbbá földműves, iparos és kereskedő 
fiúknak július 17—23-ig ifjúsági tábort 
tartunk az Evangélikus KIÉ Fonyód- 
Bélatelepi táborában. Részvételi díj 15.—
P. Részletes felvilágosítást Evangélikus 
KIÉ Budapest, Vili., Vas-u. 2/c küld.

Lejkészeknek, tanítóknak ifjúsági ve
zetőképző tábor Fonyód-Bélatelepen jú
lius 24—30-ig. Részletes meghívók lel
készi és tanítói hivatalokba szétmentek.

. Nyaraljunk Révfülöpön az Orsz. Ev. 
Tanítóegyesület „Balatongyöngye“ •üdü
lőházában! A penzió ára az 1944. évi 
nyaralási»idényre: lakás, naponta három
szori étkezés, kabinhasználat személyen
ként 14 P, ehhez jön 10% kiszolgálási 
díj: 1.40 P, napi 60 fillér üdülőhelyi díj, 
összesen tehát 16 P a napi penzió. Min
den vendég az egy heti zsíradagját (ter
mészetben!), kenyér- és főzőlisztjegyeit 
vagy a lisztmennyiséget természetben 
hozza magával. Az élelmiszerek árainak 
változásával, illetve új hatósági árak 
megállapítása esetén természetesen a 
napi penzió ára is változik! Tanítók
nak kedvezmény! Bővebb tájékoztatást 
ad Weltler János felügyelő.

CSALÁDI HÍREK
Eljegyzés. Felsőkubini Meskó Sándor, 

a bácsfeketehegyi református polgári is
kola tanára, eljegyezte nagybaczoni 
Kusztos Melindát.

Oltár. Zoltai Gyula evangélikus lel
kész és Stráner Emmike június hó 29-én 
tartották esküvőjüket a kaposszekcsői 
evangélikus templomban. — Kiss Béla 
oki. mérnök és Zalántay Herta június 
3-án tartotta esküvőjét a budapest— 
kelenföldi templomban. Az esketést 
dr. Kiss Jenő egyet, tanár, a vőlegény 
édesatyja végezte.

Bölcső. Csepregi Béla bányakerületi 
m. lelkészt és feleségét, Medgyaszay Pi
roskát Isten fiúgyermekkel áldotta meg, 
ki a szent keresztségben Béla nevet 
kap. — Milán János csánki lelkészt és 
feleségét, Sárkány Ilonát Isten negye
dik gyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben Éva nevet kap. — Né
meth Géza csikvándi evangélikus lel
készt és nejét, Kirchlechner Ilonát Isten 
június 14-én leánygyermekkel áldotta 
meg, aki a szent keresztségben Zsu- 
zsánna nevet kap.

Koporsó. Csöngei, Sándor, az ajkai 
evang. gyülekezetnek volt gondnoka és 
presbitere, a Harangszó buzgó olvasója, 
65 éves korában Ajkán, folyó év május 
26-án elhunyt. — Lukács József, a bá- 
bonymegyeri gyülekezet, volt gondnoka 
és presbitere, 76 éves korában június 
9-én elhunyt. — Simon Ferenc, lapunk 
hű olvasója, május hó 18-án, 84 éves 
korában, hosszú szenvedés után Mihá
lyiban elhunyt. — Szabó József mezőlaki 
presbiter, a Harangszó hűséges olva
sója, 92 éVes korában, 70 éves házas
sági évfordulójuk napján elhunyt. Benne 
Szabó Károly Máv. állomásfőnök, gy. 
felügyelő édesapját gyászolja. — Fel
támadunk!

Ú J  K & N Y V E K
A csóti evangélikus ifjúsági egyesü

let füzetben adta ki a csóti hősi és fo
golytábor-temető adatait. Tudnivaló, 
hogy a csóti temetőben az első világ
háború 497 magyar és idegen katona 
halottja várja a feltámadást. Az ottani 
evangélikus ifjúsági egyesület fontos és 
nagy munkát végzett. Ennek a hősi te
metőnek az adatait képekkel és térké
pekkel, továbbá teljes névjegyzékkel 
együtt adta ki.

Iti.

K Ü L Ö N F É L É K
Ellenséges gyújtogatástól őrzik a 

termést a leventék. A Levente Hírköz
pont jelenti: A lábon álló, beérő és rövi
desen a már learatott terriiést az ellen
ség előreláthatólag igyekezni fog elpusz
títani. A repülőgépekről ledobott gyűj
tőeszközökkel, vagy ejtőernyősök, eset
leg partizánok segítségével végzett rom
bolás megakadályozására a belügymi
nisztérium országos elhárító szerveze
tet állított fel. Ennek a szervezetnek a 
munkájába a honvédelmi miniszter ren
deleté ' értelmében belekapcsolódott a 
leventeintézmény, amely az ország leg
kisebb falujába, tanyájára is elérő- szer
vezetét, a leventeifjúság milliós töme
geit erre a szolgálatra rendelkezésre 
bocsátotta. A figyelés éjjel-nappal meg
szakítás nélkül tart őszig, a termés tel
jes betakarításáig.

A lakóházépítésről összefoglaló je
lentést közöl a Magyar Gazdaságkutató 
Intézet gazdasági helyzetjelentése az 
1942. évről. Eszerint 1942-ben a lakó
házépítő tevékenység a magánépítkezé
sek korlátozása ellenére is emelkedett. 
A fővárosban 24%-kai épült több lakás,' 
mint 1941-ben. Vidéken 1941-hez mérve 
a törvényhatósági jogú városokban 
31%-kai, megyei városokban pedig csu
pán 7%-kai emelkedett a lakásépítke
zés mennyisége.

Magánfeleket a belügyminisztérium 
állampolgársági és közjogi osztálya dél
előtt 12-től délután fél 3-ig fogad. A
m. kir. belügyminisztérium állampolgár- 
sági és közjogi osztálya (IV., Ferenc 
József-rakpart 24) magánfeleket kizáró
lag csak délelőtt 12 órától délután fél 
3-ig fogad, szombaton Í0 órától 13 
óráig. (MTI.)

ü i i d Dh i v i t i l i  üzenetek
M. G.-né Srenyér. Folyó év végéig 

rendezve. R. J. Csíkszereda. Előfizetése 
ez év végéig rendezve. Cs. P. Bódé. 1944- 
re még 80 fillér esedékes. R. J.-né Ve
resegyháza. 1944. évr^ 2.50 P tartozása 
van. K. P. Rákoskeresztúr. Előfizetését 
1945. dec. 31-ig rendezte. Dr. Cs. K. Rá
koskeresztúr. Hátraléka 16.20 P. N. K. 
Gerényes. Július 1-ig rendezve. N. J.-né 
Budapest. I. Év végéig rendezve, özv. 
F. S.-né Soltvadkert. Folyó, évre még
4. — P esedékes, id. B. J. Farnad. 1945. 
ápr. 1-ig rendezve. K. J. Galánta. 1944. 
július végéig. M. J. Ostffyasszonyfa.
1945. január 1-ig. Cs. Gy. Pápa. 1945 
január 1-ig. L. V. Marosvásárhely. Folyé 
év végéig rendezve. H. I. Györköny. 
előfizetése 1945. július j-ig fizetve. K. S. 
Mohács. 1944-re még 5.70 P-t kell be
küldeni, a másik előfizetőnek pedig 5.3(1 
P-t. F. V. Kassa. 1944. június 1-ig. K. L.' 
Tab. Előfizetését folyó év végéig ren
dezte. M. A. Pusztaföldvár. 1943. évre 
többlet különbözet T.20 P. Október 1-től 
előfizetés díjat (felemeltük,, /:zért ké
rünk 10.80 P összeget. Ezzel f év vé
géig rendezte előfizetését. K. A. Gödöl
lő. F. év végéig előfizetése rendezve. 
B. J.-né Pöskénypuszta. Nincs hátraléka.
5. I. Kiskőrös. -Előfizetését 1945. július
1-ig rendezte, özv. H. L.-né Szombat
hely. 1945. január 1-ig előfizetése rend
ben van. R. A. Táptószecső. Előfizetését' 
1945. febr. végéig rendezte. Sz. I. Buda
pest. Saját előfizetése f. év dec. 31-ig. 
Sz. D.-né Celldömölk 1945. márc. 1-ig 
rendezve van. B. J. Budapest. Előfizetése 
1945. december végéig rendezve. K. M. 
Monor. Ez év végéig még 5.80 P-t kelt 
fizetni. G. L. Pócsmegyer. Előfizetése 
1945. január 1-ig rendezve. V. G. Úrkút. 
Előfizetése 1945. április 1-ig fizetve. Dr. 
L. E.-né Budapest. 1945. április l-ig ren
dezve. L. Gy. Kőszeg. Közöljük a címet: 
Parancsnokság: C. 112, vagy F. 155.
K. V. Borjád, Év végéig még 1.60 P be
küldését kérjük. E. P. Iklad. 1945! ja
nuár l-ig fizetve.

Pályázati hirdetmény. Az aszódi ev. 
Petőfi-gimnázium fenntartó hatósága pá
lyázatot hirdet magyar-német szakos ta
nári állásra. Pályázhatnak .evangélikus
vagy református vallású okleveles közép
iskolai tanárok. Javadalmazás az állami
val azonos. A megválasztott az interná
tusbán külön javadalmazás mellett ne
velőtanár lehet. A pályázók a bányai ev. 
egyházkerület püspökéhez címzett s kel
lően felszerelt kérvényeiket július 25-ig 
az igazgatósághoz küldjék be, 1—1

Evangélikus ember
e v a n g é l i k u s  l a p o d
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MAGYAR GAZDA
Az időjárás parancsa.

Ember tervez, Isten végez. Hiába csi
nálunk terveket, hogjt majd így, meg 
úgy teszünk, az időjárás szál bele dön
tően mindig a munkánkba. Pl. egy hetes 
eső — bármikor jöjjön az — sok min
dent másként tetet velünk, mint ahogy 
az eső előtt akartuk. Igaz, hogy a má- 
juai eső sohasem sok, mégis mikor a 
falura tévédt városi úr azt magyarázta 
a falusi gazdának, hogy a májusi eső 
aranyat ér, azonnal föléje kerekedett jó
ízű humorával:

— Mondok én az úrnak olyant is, 
ami egy májusi esőnél sokkal többet ér.

— Ugyan mi légyen az?
— Hm! Hát két jó májusi eső.
Erre azután nem kívánt többé az úr 

se az időjárásba, se más gazdakívánság
ba beleszólni. Nem szereti a gazdánk azt, 
ha valaki — különösen városi emberek — 
hányi-veti módra tanácsot adogatnak, 
mintha a falusi dolgok amolyan semmi
ségek volnának csak, melyek a városiak- 
sak a kisujjában vannak. Tudja ő azt 
jól, hogy. a falura kisétáló urak, nagy
ságák miért terelik a szót erre—arra, 
mintha értenének'valamihez?! Megmoso
lyogják őket járatlanságukért, hisz még 
azt se tudják, hogy alulról vagy főszél
ről jön-e az eső?

Tudja ő azt is, hogy májusi és májusi 
eső között nagy’különbség van. Másként 
értékeli a csendes, szemerkélő, napokig 
tartó áldásos esőt, másként a lezúduló 
hatalmas záporokat, melyek úgy meg: 
tömik a földet, hogy alig járja a kapa. 
Igaza is van.

Mert az Ilyen sulykoló esők, zápo
rok után, azonnal kapálni, porhanyítani- 
kell. Elő kell segíteni a kibújást min
den módon, mert így is sok kár lehet 
a dologból. Igen sokszor láttam én így 
nagy esők és két napi szél után a megpi
rult, csonttá vált kötöttebb föld alatt visz- 
szakunkorodó babbokrokat, kukoricaszá
lakat, burgonyahajtásokat. Ilyenkor meg
futjuk a földjeinket s a bennrekedt bok
rok helyét kis villás kapával megtörjük, 
vagy ha mezőn vagyunk, könnyű boroná
val járatjuk meg. Csak egyes fogattal, 
nehogy két állat tiporja a földet. A ké
sőn vetett répák kelését különösen meg
akaszthatja» Nemcsak az a kár érhet 
bennünket, hogy a babbokorban' 3—4 
szállal, a burgonya fészekben 1—2 haj
tással, a kukoricánál is sok helyen meg- 
rsökött, sőt tönkrement tövek lesznek, 
hanem a későn előjött szálaknál a fej
lődés, a beérés is megkésik. S ezek a 
látszólagos csekélységek a termés kárá
ra lesznek.

Erős záporok után — különösen amíg 
kicsi a növényzet, — okvetlen porhanyí
tani kell. Ne azt számítsuk később se, 
hogy a szokásos kapálások, töltések már 
megtörténtek, hanem a tömődöttséget 
kell mindenáron megszüntetnünk, a por
hanyó állapotot kell fenntartanunk bár
mi módon. Ezek -a nyári záporok segí
tik elő; a gazosodást is. Ez is azt pa
rancsolja, hogy a gaz nem nőhet nagyra 
akkor se, ha már a burgonya töltve van. 
Újra megtöltjük, illetve átkapáljuk az 
első töltést. Nemcsak a halmot húzzuk 
újra, hanem a közöket is megkapáljuk 
egészen rendesen. Bebizonyított dolog, 
hogy az ilyen kétszer töltött és tisz
tán tartott burgonya 20—25 q-val töb
bet terem, mint az egyszer kapált és 
töltött. Ezért pedig érdemes egyszer 
úira tölteni s a gaztól megszabadítani. 
Mert a második haszon meg, amit a gáz
irtással megtakarítottunk'a talajerőben. 
Hiszen nem semmitől nő meg a gaz. A 
gazt tápláló erő megmarad a jövő ter
més részére. Hogy pont aratás közben 
töltünk, azon ne ütközzön meg senki. A 
célt kell nézni, nem a világ nyelvét, a 
csúfolódókat, az irigyeket. Ezt kell meg
tenni a répával, kukoricával is, ha szük
séges. A nyári záporok utáq is meg
kapálunk, mert a kapált földön kétszer 
annyi ideig marad meg a nedvesség s 
vele a feloldott táperő. Tessék megpró
bálni ezeket, egy-egy részén a földnek,- 
s rögtön meggyőződünk a helyességé
ről.- Azt minden gazda tudja, hogy ke
vert föld nem szárad ki. A kapált föld 
sem. Ezért fontosak a többszöri, esők 
utáni kapálások, töltögetések, sarabolá- 
sok. Mert csak a burgonyát töltsük, 
mást csak kapáljunk, vagy ha nincs eső, 
akkor csak a gazt saraboljuk.

Épp így vagyunk a kaszálással, gyűj
téssel, tarlószántással, tarlóvetéssel is. 
Amikor az utolsó kévét kepébe tették, 
már ott legyen az eke. Amikor a rét 
füve virágzásának teljében van, kaszálni 
kell, azután pedig forgatni, piszkálni a 
szénát, hogy mielőbb megszáradjon, s 
foglyában vagy a pajtában legyen.

Világért se szabad azonban a még 
nem teljesen száraz szénát behordani. 
Csak akkor gyűjtsük, ha törik, és hadd

maradjon egy hétig boglyában, ha az. idő 
enge'di. Munkával, iparkodással kell az 
időjárás csapásainak elejét venni. Esőt 
hozni, felhőt, vihart elverni nem tudunk, 
de észt adott a Teremtő a gazdának, 
hogy az időjárás szeszélyeit is hasznára 
tudja fordítani. A jó gazda szinte mo
solyogva hárítja el magától a föléje 
tornyosuló veszedelmeket, de mulat az 
ezen háborgó tehetetlen társai mérge- 
lődésein i9> A mai élet egész embert 
kíván az élettér minden területén-. O. K.

Gazdahirek.
Ruhaanyag-utalványok gazdák

és gazdasági munkások számára.
A közellátási miniszter rendeletet 

adott ki a mezőgazdasági termelők be- 
szolgáltatási kötelezettségével kapcsola
tos textiláru-juttatásról. A rendelet ki
mondja, hogy azok a gazdálkodók, akik 
az 1943—44. évi beszolgáltatási kötele
zettségüknek mind a három csoportban 
eleget tettek, ha az általuk ténylegesen 
teljesített beszolgáltatás a 2000 búzaegy
séget nem haladja meg, három egyen
ként 50 pengő értékű textiláru meg
vásárlására jogosító utalványt, ha a be
szolgáltatás a 2000 búzaegységet meg
haladja, az első 2000 búzaegység után 
három egyenként 50 pengő értékű, azon
felül minden befejezett 1000 búzaegység 
után további egy 50 pengő értékű te*x- 
tiláru megvásárlására jogosító utalványt 
kapnak! .•

Az utalványokat a gazdálkodók be
szolgáltatási kötelezettségének nyilván
tartására hivatott hatóság folyamatosan 
juttatja el a gazdákhoz. A gazdálkodó 
köteles az utalványokat a termelésben 
testi munka végzése útján résztvevő 
munkásai között kiosztani.^Jogy melyik 
munkás hány utalványt kap, arról a gaz
dálkodó a munkás által elvégzett munka
teljesítmény alapján határoz. Egy-egy 
munkáscsalád részére azonban csak 6 da
rab 50 pengő értékű utalvány adható ki. 
A gazdálkodó saját maga és családtagjai 
részére csak abban az esetben tarthat 
meg utalványt, ha a termelésben testi 
munka végzésével is részt vesz. Az 
utalványra az árut a kereskedők kész- 

pénzfizetés mellett szolgáltatják ki a 
fogyasztóknak.

Az új beszolgáltatási kötelesség bi
zonyos mérséklést biztosít annál a gaz
dánál, ahol a beszolgáltatási kötelesség 
búzaegységben kifejezett mértéke 5 ezer 
búzaegységen alul van, ha a háztartásá
ban több olyan gyermek van, akik az 
elszámolás idejében 13 és fél évesnél 
nem idősebbek. Ebben az esetben a ke
nyérgabona beszolgáltatási kötelezettsé
get minden ilyen korú gyermek után 100' 
búzaegységgel, a zsírbeszolgáltatási kö
telességet pedig 50 búza egységgel mér
séklik. Akinél nincs ennyi búzabeszol
gáltatás, annál a zsír- vagy húsbeszol
gáltatásnál írják javára ezt a kedvez
ményt, vagy pedig a szabadválasztású 
beszolgáltatásnál. Ezen mérséklés be
számítására a gazdának csak 1945 jú
nius 30-a után van igénye.

Ugyanezen feltételek mellett mér
séklésre van igénye annak a gazdának 
is, aki ez év január 1-e és december 
31-e között katonai szolgálatot teljesít. 
De nem jár mérséklés azoknak, akik 
most szolgálják tényleges idejüket, vagy 
az ú. n. első szolgálati idejüket töltik. 
Erre a mérséklésre akkor is joga van 
a gazdának, ha a katonai szolgálatot 
nem maga, hanem a gazdaságban állan
dóan foglalkoztatott családtagja (fia, 
vele közös háztartásban élő veje) tölti, 
vagy teljesíti. Katonai szolgálat címén 
személyenként és évenként 600 búza
egységgel, az egy évnél rövidebb kato
nai szolgálat címén pedig minden meg
kezdett hónapra 50 búzaegységgel mér
sékli a gazda beszolgáltatási kötelessé
gét. Ezt a mérséklést 1944 ‘december hó 
31-e után hajtják végre oly módon, hogy 
a kedvezményt a négyféle beszolgáltat 
tás közt arányosan elosztva írják a gaz
da javára. A szükséges igazoló írásokat 
akkorra minden érdekelt szerezze be.

A hadrakelt sereg lóállományában
rendesen a legnagyobb elővigyázat mel
lett is fellép két veszedelmes betegség: 
a takonykór és a rühesség. Az első kü
lönösen veszedelmes és szinte gyógyít
hatatlan, melyet a laikus ember már csak 
utolsó, legsúlyosabb «zakóban szokott 
felismerni. Rejtett rfcllapotábart a külön
féle szerveken történnek beteges elvál- t  
tozások, s csak vérvizsgálattal lehet fel
ismerni. Amikor már az orron látható 
gennyes fekélyek is megjelennek, ak
kor már nincs más hátra, mint a kiirtás. 
Tehát a harctérről visszatérő lovakat 
különösen figyeljük s ne sajnáljuk az or
vosi , felülvizsgáltatást, nehogy a hát

országi állományba is beférkőzzék a két 
veszedelmes betegség, mely az ország 
keleti részeit máris meglepte. Erdélyben 
az állategészségügyi hatóság az egész 
lóállományt kórmegállapító eljárásnak 
vetette alá s csak alapos munkával, a 
betegek kiirtásával tudták a baj tova 
terjedését megakadályozni. A kiirtott ál 
latokért kártalanítást fizetett az állam 
Ha az emberileg megtett óvóintézkedé 
sek dacára is fellépne valahol e vészé 
delmes betegség valamelyike, a gazdák 
azonnal jelentsék a hatóságnak, hogy a 
veszedelem tovaterjedését még idejében 
megakadályozhassák.

Érdekes jelenség, hogy a mostani 
háborúban se hadi-, se kényszerkölcsön- 
jegy zés, se papírtalpú bakancs nincs, sőt 
a harctéri alakulatok ellátása is igazán 
jónak mondható, felszerelésük is, ameny- 
nyire ez lehetséges, szintén megfelelő. 
Ugyán miért? Mert az utánpótlás min
den munkája magyar kézen van, s ma
gyar testvéri szív, lélek intéz mindent, 
amire e szent és nagy munkát végző 
honvédseregnek szüksége van. Akik pe
dig még a régi állapotnak a siratói, azok 
nem érdemlik meg, hogy a mai magyar 
közösségben megtűrik őket.

Főzni tudó, gyermekszerető szolgáié 
lányt keresünk papi csatádhoz, Budapest
re. Cím válaszbélyeg ellenében a kiadé- 
ban. í —3
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CIPŐUJDONSÁGOK .
nagy választékban.

J e g y r e  és  j e g y  r f é l k ü l .  
Vi dékr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN 
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

2-1 3

O .  K .

Rácz Sándot Meszlen, Takács Gá- 
borné Meszlen, Takács József Meszlen, 
id. Györgyi, Jenő Meszlen, Nagy Kata
lin Meszlen, Kovács Irmuska Rábaszent. 
rnihály, özv. Gaál^Sándorné Szakony, 
Tóth Vincéné Hegyháthodász, Haás Mi
hály Enese, Mórocz I. Józsefné Várpa
lota, Bárány Lajosné Bácsa, N. N. Kis- 
péc, özv. Emich Jánosné Szabadka, Há
jas Vilma Nagysimonyi, Mattem György 
Kisláng, Karsay Lajos Farád, Czirák 
György Potyond 1—1 pengő. — Szabó 
Lajos Hegyeshalom, Tóth Béla Szom
bathely, ifj. Loós József Nagykanizsa^ 
Szabados Lőrinc Felsőszeli, Horváth 
Sándor Zalatárnok, Szabó Elek Sikátor 
1.20—1-1 -20 pengő. —" Boócz Lajos Apos- 
tag, özv. Varga Istvánná, szül. Kalmár 
Zsófia Ka.iár 1.36—1.36 pengő.

A dunántúli lelkészt hivatalok figyel
mébe. Nagyanyám, Bokor Juliánná, szü
letett kb. 1827-ben, apja János, anyja 
Ajkay Róza. Kérem keresztlevelét 20 P 
utánvéttel. Kiss Aranka tanárnő, Bpest, 
Csörsz-utca 10. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁI
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

‘SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 4_ n

A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter- 
gimnázium felügyelőbizottsága pályáza
tot hirdet egy magyar-francia-szakos 
tanári állásra. Pályázhatnak okleveles 
magyar-frartcia-szakos, evangélikus, eset
leg református vallású tanárok. A kel
lően felszerelt folyamodványokat az is
kola igazgatóságához július 20-ig kell 
benyújtani. 3—3

Felkérem a dunántúli ev. lélkészi hi
vatalokat, hogy Koller Terézia kereszt- 
levelét 1820—1830. év körül, valamint 
Perlaky Gáborral 1840—1850. év között 
kötött házasságlevelét megkeresni és 20 
P utánvéttel címemre elküldeni szíves
kedjék. Perlakv Júlia ni. kir. védőnő, 
Paks. 1—1

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

Stixnétől
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
ü—13

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár 
K éziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza - 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Ban.xs-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr 
ÍHarangs7ó nyomdáját

N yári v a sú ti m e ae tren d .

H O N N A N ? G y ő r H ÓVÁ ?
érk. ind.

Budapest kel. e.40 1.10 Hegyeshalom
Szentgotthárd 4.42 1.20 Szentgotthárd
Hegyeshalom 4.55 3.56 Budapest kel.
Pápa 5.29 5.20 Sopron
Veszprémvarsány 5.45 5.22 Budapest Keb
Veszprémvarsány 7.00 5.30 Hegyeshalom
Hegyeshalom 7.24 6.16 Szombathely
Celldömölk 7.30 6.30 Veszprémvarsány
Bicske» 7.34 7.50 Hegyeshalom
Sopron 7.40 9.51 Bécs
Hegyeshalom 9.13 10.08 Sopron
Budapest kel. 9.46 10.21 Hegyeshalom
Budapest kel. 10.03 12.51 Budapest kel.
Balatonfüred 11.10 14.00 Hegyeshalom
Sopron * 12.40 14.03 Sopron ^
Bécs 12.46 14.10 Alsóőrs
Hegyeshalom 13.34 14.25 Pápa
Veszprémvarsány 13.38 16.10 Budapest kel.
Budapest ke). 13.44 16.34 Bécs
Sopron 15.53 18.15 Celldömölk
Budapest kel. 16.28 18.23 Hegyeshalom
Hegyeshalom 17.13 18.24 , Sopron
Szombathely 17.18 18.25 Budapest kel.
Veszprémvarsány 17.42 18.40 Veszprémvarsány
Hegyeshalom 18.08 19.59 Budapest kel.

. Sopron 19.30 21.08 Sopron
Hegyeshalom ».46 21.15 Hegyeshalom
Bécs 19.54 22.20 Veszprémvarsány
Budapest kel. 20.33
Hegyeshalom 21.48
Sopron 22.40

A vastag betűkkel szedett vonatok gyorsvonatok.
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ítélet.
Aki köziiletek nem bűnös, az vesse 

rá először a követ. János 8: 7.

Nagy az ember ítélkező kedve. 
De mindig csak addig, amíg saját 
életében meg nem látja ugyanazt a 
hibát, amelyért más embert meg
ítélt, Ilyenkor aztán mélyen elhall
gat. Aoban az evangéliumi jelenet
ben, amelyből Jézus fenti szavait 
olvzassuk, egy ítélet vérszomjától 

»hajtott hatalmas sereg némult el és 
kotróclott odább.

Jézus fönt idézett mondata nem 
a törvénytelenség, vagy a minden
nel megalkuvó tehetetlenség szó
szólója. Krisztus nem volt anar
chista. Betölteni, nem pedig eltöröl
ni jött a törvényt. Csak éppen azt 
n;m volt hajlandó elismerni, hogy 
egy szenvedélyes gyűlölettől elva
kult, gőgös tömegnek joga van vala
ki felelt elmarasztaló ítéletet mon
dani és azt végre is hajtani.

A törvény és ennek alapján a 
bíráskodás nélkülözhetetlen. Nem
csak a társas közösség, hanem az 
egyén érdekében is szükség van 
erre. De az ítéletnek és a belőle 
folyó büntetésnek is a saját bűnét 
jó! ismerő, alázatos és együttérző 
szívből kell származnia. A törvény 
ítéletén csak ebben az esetben lehet 
áldás. E nélkül viszont minden em
beri Ítélet súlyos átokká yálik.

Az Isten szentségét elismerő, a 
saját bűnéről meggyőződött aláza
tos szív ítéletmondása segítségnyúj
tás a bűn szolgája számára. Nem 
keserít, hanem javít. Nem rombol 
le, hanem épít.

Szóval: először nézzünk saját
szívünkbe. Ismerjük fel saját bűnün
ket s ha ez megtanított Isten kegyel
méhez menekülni, ha Istentől új szí
vet nyertünk, akkor — nos, akkor 
se követ vessünk, hanem szeretettel 
tanácsoljunk másokat.

Wolf Lajos.

akar bennünket. Még a gonosz és 
számunkra fájdalmas dolgokat is 
erre használja fel. Tanítani akar 
ezzel a háborúval s a vele járó 
nélkülözésekkel is. Többek között 
megelégedésre tanít.

A megelégedés egészen más, mint 
az pléffedeltséű- F.lpaf>rlíU:t>n legelteti 
szemét terített asztalán a dőzsölő.— 
megelégedetten szegi meg száraz 
kenyerét az apostol, „mert én meg
tanultam, hogy azokban, amelyek
ben vagyok, megelégedett legyek“ 
(Fii 4, 11). Ez a megelégedés nem 
megalkuvás a kényszerű körülmé
nyekkel, hanem örvendező hálaadás 
Isten minden ajándékáért. A keresz
tyén ember földi boldogságának a 
titka itt .van elrejtve.

A megelégedett ember sohasem 
azokkal hasonlítgatja össze sorsát, 
akiknek látszólag „jobban megy“, 
hanem azokkal, akik nálánál sokkal 
nagyobb nyomorúságban vergődnek. 
Felfedezi helyzetének előnyeit s meg
tanul azokért szívből hálát adni s 
örvendezni Milyen öröm az, hogy 
— még nem bombáztak ki ottho
nomból, még nem gyászolom egy 
elesett hozzátartozómat sem, hogy 
még van miből élnem, — s hogy 
egyáltalában élek! Ma átélt való
sággá válik, ami azelőtt talán ke
gyes szólam volt: Új reggel — új 
kegyelem 1

Az a kemény lecke, amit most ve
lünk Isten tanultat, megláttatja a dol
gok értékét s a fontosságuk helyes 
sorrendjét. Megtudjuk, hogy mi min- 
(fenre nincsen szükségünk, — mert 
nem lehet kapui, — s milyen köny- 
nyen ellehetünk nélkülük. Könnyeb
bül a földi vándor úti csomagja — 
s ezzel csak serényebben szedi lá
bait. A megelégedés a legjobb útra- 
való és a legjobb útitárs!

Kihunytak városaink esti fényei, 
szürkültek, kopottak életünk díszei, 
de ezt is szemnyitogatónak szánta 
az Isten. Megakad most a szemünk 
sok apró dolgon, ami felett azelőtt 
elsiklott a pillantásunk Isten csodá
latos természetén nem fog a terep
színű festék, ragyog, pompázik ma 
is. A rét ezer virága, egy-egy fa
levélen megcsillanó bogártest reá-

ajándékot, 
örömet, szépséget tartogat Isten a 
te számodra is, amit eddig észre 
sem vettél. Siess hálát . adni 
értük.

Összeszűkült életünk köre, s mi
lyen jó ez is! Felfedezzük az ott- 
uont s a családot. Aki azelőtt unot-
afíg ■ árta, hogy a gyennekzajbó! 
kocsmába, káveházDa szökhessen — 
most talán üresen ásító, néma s 
megfosztott fészkén kívánja vissza 
a messzibe szakadt családot, vagy 
a lövészárok fenekén kesereg el
hagyott tűzhelye után. Akkor kezd
jük megbecsülni a kincseinket, ami
kor elvétetnek tőlünk! Most ismer
jük meg, hegy egy igaz barátunk 
van: az élettárs s egy nagy örö

münk: a gyermek, s egyetlen mene
dékünk az életviharban: a családi 
fészek. ■ "

Mindez nem jelenti az életnek el
szegényedését, megfakulását. Lehet
nek ezután is/igényeink, — legye
nek is, főleg szellemiekben, — s 
szőhetünk álmokat és kovácsolha
tunk szép terveket, — csak éppen 
megtanulunk különbséget tenni szük
séges és mt-llékes dolgok között. 
Ezentúl, ha valami nem úgy síké-
,  M I _ . . . . .  •

majd, hogy nem érdemes élni, s nem 
ieszünk boldogtalanok egy füstbe
ment terv miatt. Hanem megszívlel
jük az apostoli intést: „elégedjetek 
meg azzal, amitek van" (Zsid 13. 5). 
Nem le-z majd zaklatott, türelmet
len és elégedetlen az életünk. Nehéz 
időkben tanult kemény ledének 
édes gyümölcseként aratjuk a ke
resztyén életbölcseség kincsét: a 
megelégedést.

S z a b a d k á n , a  G y ó n i v á r o s á b a n .
— Gyóni Géza 60. születési évfordulójára. —

Emlékőrző szép Szabadka 
kopogok a sziveden: 
esztendőkön áthaladva 
két karodba érkezem.
„Város, büszke Bácska szive‘ 
boldog vagy, hogy mondhatod: 
Gyóni Géza valamikor 
a tied volt, itt lakott!

Kőházak közt lakó Lélek: 
város lelke jöjj velem: 
ami emlék van felőle, 
én most mind átölelem. 
Öltözzünk jel ünneplőbe, 
legszebb versét mondjuk el, 
érezze meg Bácska földje: 
itt most minden ünnepel.

Ez volt itt a lakóháza: 
négy fa l : négy igaz barát —, 
itt irta le „Őrangyal*-hoz 
a legelső verssorát. —
Ó hányszor vágyott itt lelke 
országhosszig szállani 
s csak lehulltak e falak közt 
csalódottan szárnyai.

Ez a régi szerkesztőség, 
hol folyt a kenyér-robot, 
keressük meg idejéből 
a Bácskai Hírlapot: 
itt egy cikknek sorai közt 
mintha kezét sejteném — 
ott a régi Áchim névvel 
egy kedves szép költemény.

Ez a kávéház terasza, 
hol állt s várt a nagy tömeg, 
a világháború kürtjét 
lelke e helyt fújta meg — 
itt szavalt a városháza 
köárkádjai alatt —
Petőfihez hasonlított 
mát akkor a pillanat!

. . .  Boldog Bácska, szép Szabadka 
nálunk többet láttatok, 
mi csak úgy láttuk már Gyónit, 
mint napot, mely fent ragyog; 
nektek több ^adatott ennél: 
a kezdet, a hajnalpir: 
névtelen kis újságíró, 
hadbakelö pionír!

Szigethy Ferenc.

Mi
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Templom K ézdivásárhelyen.
Irta : Kovács László.

Em lékünnep Gyóni Géza  
szü le tésén ek  hatvanadik  

évfordulóján.
A költő születésének hatvanadik, halá

lának huszonhetedik évfordulóján, június
25-én kegyeletes emlékünnep volt Gyónón. 
Az ünnepség előtt az evangélikus temp
lomban Dr. Halász Kálmán budapesti 
lelkész tartotta az istentiszteletet és már 
ezen megfelelő módon kifejezést adott a 
Gyóni Géza iránti kegyeletes emlékezés
nek. Utána Rattkay Miklián Géza helyi 
lelkész nyitotta meg az evangélikus papiak, 
Gyóni Géza szülőháza falán elhelyezett 
emléktábla előtt az ünnepélyt, melyen 
helybeli és fővárosi vendégek nagy szám
ban vettek részt. Derkics Erzsébet Gyóni 
Géza egyik versét szavalta, Dr, Bánkuty 
Dezső tanügyi főtanácsos monűotta megem
lékezését a nagy költőről. A nagyhatású 
emlékbeszéd után Molnár Lajos tanító 
Gyóni verset szavalt, majd koszorút helyez
tek az emléktábla alá a helyi hatóságok, 
az evangélikus, református és római kato
likus egyház, továbbá a Gyóni Géza 
Irodalmi Társaság és a társadalmi egyesü
letek. Végül Bajári Sándor református 
lelkész zárószavai után a magyar Hiszek
egy eléneklésével záródott a szép ün
nepség.

Jelen voltak az ünnepségen a Gyóni 
család tagjai, élükön Dr. Gyóni Ferenccel, 
aki a költő diákköri barátja, sógora és 
legjobb ismerője és akinek tollából rövide
sen megjelenik Gyóni Géza regényes 
életrajza, mintegy 400 oldalas kötetben.

Az ünnepség után szűkkörü ebéd volt, 
s ezen a Gyóni Géza emlékét ápolók égy- 
hangulag kinyilatkoztatták azt az óhajukat 
és elhatározásukat, hogy a költő hamvait, 
ha az idők és körülmények azt lehetővé 
teszik, hazahozzák Szibériából és Gyónón 
méltó helyen helyezik nyugalomra. Hely
telennek tartják ugyanis azt a felmerült

II.
így jutottunk el június 11-ének 

verőfényes reggeléhez. Az épülő 
templom alaptaiai virágdíszben vár
ták az első istentiszteleti alkalmat. 
Bár az ünnepély előtt másfél órá
val tnég a légvédelmi riadó sziréna
hangjai süvítettek bele a kis város 
vasárnap reggeli áhítatába, de hála 
Istennek, baj nélkül mult el a ve
szély s az istentiszteleten a gyüle
kezet tagjain kívül is számosán je
lentek még meg. D. Gaál Lajos, a 
testvér református egyház lelkésze 
az egyházközség egész prec bitériu- 
mával jött el, jelen volt a varos 
polgármestere; Sepsiszentgyörgyről, 
a megye székhelyéről pedig átjött 
a vármegye főispánja, dr. Szent- 
Iványi Gábor és dr vitéz Barabás 
Andor alispán

A rögtönzött oltáron a lassan 
erősödő szellő elolíoúa ugyan a 
meggyújtott gyertyákat, de a ki
csiny kézdivásárhelyi gyülekezet szí

vében olthatatlan fáklyaként -gyűlt 
■ meg a hálaadás lángja.

Az istentiszteleti szolgálatot Járosi 
Andor theol m. tanár, az Erdélyi 
Egyházmegye esperese végezte. Ige
hirdetésének alapját Efézus 2,19—22 
képezte: Az ad nekünk lehetőséget 
és jogot az élethez, egyedül az ad 
erőt is, ha Isten oiszágának leszünk 
a polgáraivá. Ez a templom a kézdi
vásárhelyi gyülekezet polgárságának 
a forrása és biztosítéka lesz. A/, ige
hirdetés után az egyházközség fel
ügyelője pár szóval bevezette az 
alapkőletétel! szertartást. Elmondot
ta, hogy a templom rendeltetése 
ugyanaz, mint a követségé. A temp
lom Isten országának a követsége 
itt a bűn világában. Azért van szük
ség templomia ebben a világban 
és ebben a gyülekezetben, mert bűn 
van. Templomra akkor is szükség 
van és a templom akkor is teljesíti 
feladatár, ha tele vannak a templo
mok, vagy ha üresen ásítoznak a 
falak, ha az istent gyűlölő emberek

istállóvá alakítják is át, vagy ha 
Isten megutálva bűneinket, méltat
lannak tartja az embereket az ő 
szent templomaira és lebombáztatja 
azokat.

Felügyelő bevezetése után Kovács 
László lelkész felolvasta az alapkő
okmányt, majd az alapkő megáldása 
következett. A szertartást Járosi An
dor esperes végezte Rigó János szé
kelyzsombori lelkész, Beyer Aurél 
nagyváradi hitoktató-lelkész, vitéz 
Molnár János egy házmegyei s. lel
kész és a helyi lelkész segédleté
vel. Ugyancsak közreműködtek a 
jelenlevő református lelkész, főispán, 
alispán és polgármester.

A himnusz hangjaival véget ért 
ünnepélyről nemcsak a mi híveink, 
hanem más vallású vendégeink is 
meghatcttan távoztak Mindenki 
érezte, hogy itt történt valami; cse
lekedett az Isten.

Az alapkő letétetett; emelkednek 
a kézdivásárhelyi szórványtemplom 
falai. A Kárpátok sziklacsúcsai is 
csodálkozva nézik talán a lábuk alatt 
épülő ismeretlen templomot, hiszen 
mögöttük a világtörténelem legret- 
tentöbb háborúja dúl, felettük pedig 
békés városokat és Istent dicsérő 
templomokat pusztító gépszörnyete
gek keringenek.

Mi is kéhégeskednénk és remény- 
telenkednénk, ha nem tudnár k, hogy 
nem mi, hanem Isten építi <-zt a 
templomot. Még ha egyik napról a 
másikra békés idők virradnának is 
ránk, emberileg kilátástalan lenne 
ennek az építésnek a befejezése: * 
Anyagi fedezet hiányzik az építés 
folytatásákoz, híveink nagyrésze 
nincstelen menekült és az épí é^hez 
még szükséges anyag beszerzésére’ 
sincs semmi kilátás De Isten építi 
ezt a* temDlomot!

zett éppen egy pénr.kül- 
demény Szonda István fronton har
coló honvéd, menekült presbiterünk 
küld 40 P-t a kézdivásárhelyi temp
lomra Ilyen adományt még nem

A kézdivásárhelyi evangélikus templom alapkőletétele.
Járosi Andor esperes elhelyezi ;i templom alapkövét.

Két »só e g y  szom orú  
éd esanyán ak!

irta: Maróti János ho. prot. vez. lelkész.

A tábori kórház egyik kis szobá
jában halotti csend honolt, mikor 
beléptem súlyos sebtől haldokló 
fiadhoz. A mellette levő ágyakban 
fekvő bajtársak 'őszinte részvéttel 
figyelték az utolsó perceit élő sebe
sült lélegzetét. Megindultan álltam 
meg én is fiad ágyánál s tettem rá 
kezem egyre halványuló és halál
verejtéket gyöngyöző homlokára. 
Megszólítottam suttogva, áhítattal, 
mint, aki tudja, hogy nagy temlom- 
ban van, Isten közelében, az örök 
élet és halál ajtajánál. Felnyitotta 
még szemeit és megismert. Mintha 
a hála és öröm sugara villant volna 
fel egy pillanatra már nagyon 
messzire néző szemében. —- Aztán 
köszöntő bólintással újra lehunyta 
szemét, hogy kis vártáivá elmondja 
azt a két szót, amit én sohasem 
fogok elfelejteni. Elsóhajtotta a két 
szót s két perc múlva elsuhant a 
lelke is ahhoz az Istenhez, akinek 
az ügyéért fegyvert ragadott, elment 
a megdicsőültek hazájába az Úr 
Jézus közelébe, ahol a sok-sok ma
gyar vitéz már várt őreá is. Szeme 
nyitva maradt. Lezártam és imára 
kulcsolva immáron élettelen kezét, 
imádkoztám a bajtársakkal együtt 
helyette, érte mintegy folytatva azt 
a két szót, amit mondott még ha
lála előtt. Aztán mindnyájan sap
kánkhoz emeltük kezünket és né
mán tisztelegtünk a koporsóvá vált 
ágy előtt.

Eljött hamarosan-az a pillanat, 
amikor a temetés végeztével le kel
lett ülnöm és meg kellett írnom, 
hogy fiad ne várd többé haza, inéit 
elment a másik hazába, ahová 
mindnyájan vágyakozunk s ahon
nan nincsen visszatérés a földre. 
Te megrendültén olvastad soraim 
és ömlőitek'könnyeid. Bgyszer. az
tán papírt vettél és megkértél, írjam 
meg, hogyan halt meg katonafiad? 
Mik voltak utolsó szavai? Mi volt 
utolsó kérése, kivánsága? Úgy érez
ted, hogy a felelet majd valamit 
enyhít nagy fájdalmadon, amelyről 
azt írtad, soha nem muiik el.

És most megírtam, hogy halt 
meg. Megmondom azt is, mi volt 
a két utolsó szava. „Istenem* — ez 
volt az első. Drága szó é-i minden
nél értékesebb! Mondani sokszor 
mondják. Én azonban kevésszer 
hallottam még így kimondani e 
szent hevet. Maga volt ez a legrö
videbb és legtökéletesebb imádság. 
Volt benne hálaadás az eddig elvett 
javakért' és megtapasztalt kegyele
mért. Bocsánatkérés minden elkö
vetett bűnért és tévedésért. De volt 
benne valami a süllyedő hajón lé
vők segély kiálltásából is Végül 
üdvözlés és jelentkezés a legfelsőbb 
Hadúr előtt. Mintha így mondta 
volna: Istenem, én Istenem köszö
nöm a jóságot, bocsásd meg életem 
vétkeit, ha akarsz, segíts rajtam, 
ha pedig nem, akkor Uram itt va
gyok már egészen közel hozzád, 
kérlek bocsáss be, ereszd be fiad 
az örök hazába! Istenem! nála már 
elszakadást jelentett Tőled, Szo

morú Testvérem, elszakadást a föld
től es kö fedést a mennyhez.

A másik szóban — „édesanyám“ 
— mégegyszer végigpillantott azon, 
ami öt e földhöz, e múlandósághoz 
kötötte. Volt valami benne a kiván
dorló hajók indulást jelentő sziréna- 
búgásából és a rajta levő utasok 
kendőlobogtatásából. Volt valami 
az uj otthonba költözködő fiatal 
férfi hálájából és köszönetéből. De 
benneéaett a bocsánatkérés is! 
Édesanyám 1 bocsásd meg, hogy 
oly sok szomorúságot és fájdalmat 
okoztam néked életemben. Azt sem 
lehetett nemérezni, hogy a szóbán 
vigasztalás és megnyugtatás szállt 
Feléd, aki oly sokat szenvedtél 
érte. Megnyugtatás, hogy mindent 
megtettek érié bajtársai, orvosai és 
vigasztalás, hogy nem hiába szen
vedtél érié eddig.

Igei 1 Amikor Jegutolsó szónak 
a te neved rebegte el, arra is gon
dolt, milyen szomorú is leszel, ha 
halálhírét megtudod. Ezért üzente 
e drága szón. keresztül: hűséges 
fiad voltam, utolsó pillanatban is 
gondoltam Rád és a te fiad marad
tam végig.- Fáj, hogy el kellett 
mennem de ne zúgolódjál és ne 
sírj imndig, nem illik ez a magyar 
anyához. En már hazaértem a kö
telességteljesítés útján járva. Ne 
sírj, inkább értsd meg, hogy ennek 
így kellett lennie. Otíhon is meg
történhetett volna velem ugyanez. 
Értsd meg, szükség volt erre az én 
áldozatomra és a tiedre is, hogy 
uj tavasz, uj élet fakadjon a sok 
véráldozatból. Édesanyám ! Isten ol
talmazzon otthon!

Ennyit éreztem ki a két elsóhaj
tott drága szóból. Tudom, hogy ez 
Néked nem nyújt vigaszt s nem 
hozza meg szíved íeljé§ gyógyu
lását. Édesanya vagy és ezután is 
hullani fognak könnyeid. Gyógyu
lásod nem is e szavakban van, 
gyógyulás csak a kereszt aljában 
található, ahol Jézus anyja, Mária 
is könnyezve térdelt egyszülött Fia 
halálakor meghozván az édesanyák 
legnagyobb áldozatát. Gyógyulás 
csak a Golgotán és a feltámadás 
hegyén van, ahol az Atya is sírt, 
gvászolt és örvendezett. A megvál
tás ténye és a feltámadás bizonyos
ságában való hit adja meg a lelki 
békességet. Ahol a szeretet- és a 
bűn találkozott a fájdalomban, ott 
az új élet öröme, ott a hegyeken.

Te szomorú szívű Édesanya! Kér
lek ezért, mikor elküldöm Hozzád 
fiad két utolsó szavát, vidd el bá
natodat sok édesanyával együtt, 
kiknek szívén a háború bűnének 
és a szeretet találkozásából eredő 
fájdalom nagy sebet ütött, vidd el 
összetört szíved a golgotái ke
reszthez. Meglátod, ott nem üres 
a részvét, ott nehr konganak tom
pán és bután a vigasztaló szavak, 
ott nincs gyenge emberi szó, ott 
csak e két teljes gyógyulást kináló 
és hozó szó ragyog: J é zu s  K r is z tu s .  
Te vidd oda ehhez a kereszthez 
bánatod és mi, atnig itt vagyunk, 
fiad és a többiek fejfájára, sírke
resztjére hordjuk a szeretet virágait 
azzal a szent hittel és meggyőző
déssel, hogy gyermeked áldozata 
egy jobb és szebb jövendő zá
loga volt. D—492, 1944. június 20-
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kaptunk. Most már bizonyos szá- 
momrn ismét: Megépül rövidesen a 
kézdivásárhelyi templom. Isten tud 
teremteni magának fiakat és tud 
építeni templomokat a dúló világ-" 
háború kellős közepén is.

H ítvalló k eresztyén ek re
▼an szü k ség  —
mondotta Dr.Vladár Gábor budapesti 
egyházmegyei felügyelő, az egyház- 
megyei gyűlést megnyitó beszédé
ben. Kifejtette, hogy ma nem elég 
befelé keresztyénnek lenni, hanem 
anna< kell lenni kifelé is. Hitvalló 
és próbás keresztyénekre van szük
ség. Mennél többfelől hangzik fel 
ma a .föld kerekségén, hogy a ke- 
resztyénségnek nincs, vagy alig van 
valami ^jelentősége az állami élet 
és annak rendje szempontjából, 
annál inkább kell megvallanunk és 
bizonyítanunk azt, hogy az állami 
élet legnagyobb támasza a keresz
tyén lélek és a keresztyén szeretet. 
Erő és bátorság kell minden küzde
lemhez, de legtöbb erőt és legtöbb 
bátorságot a gondoskodó anyáknak 
és a harcoló önfeláldozó férfiaknak 
is a szeretet ad. Szolgáljunk evan
gélikus keresztyén egyházunkon be
lül is és abból kifelé is teljes hűség
gel és bátor hittel.

Dunántúli konferenciák 
Gyenesdiáson.

„Áron is megvegyük az alkalma
kat, mert a napok gonoszok!

Aug. 4—11-ig leánykori vezetők, 
papnék, tanítónők-nék stb. konferen

ciája.
Aug. 12—19. első leánykonferen

cia.
Aug. 28-tól szept. 5-ig második

leánykonferencia.
A konferenciák a kezdő nap esté

jén nyílnak s az utolsó nap regge
lén fejeződnek be. Részvételi költség 
egész hétre 42 P és a heti zsír-, 
fehérliszt-, kenyérliszt- és cukoradag 
természetben. A fejadagokon kívül 
hozott tojás vagy egyebek árát a 42 
P-ből leszámítjuk, jelentkezési határ
idő az első két konferenciára júl. 20, 
a harmadikra aug. 15. A jelentkező 
írja meg: nevét, foglalkozását, élet
korát, lakhelyét és küldjön 8 P jelent
kezési díjat bélyegben Malaga Elza 
d. n. Gyenesdiás, Zala m. cimre. — 
Felszerelés: meleg takaró, párna
huzat, lepedők, gyertya, gyufa, pohár
törlő, stb. Bibliát és énekeskönyvet 

»hozzunk.
A vezetők konferenciájára fiatal 

anyák kisgyermekeiket is hozhatják. 
Jelentkezéskor kérjük a gyermekek 
számát jelenteni. Felügyeletükről gon
doskodunk.

Leszállóhely: Keszthely előtti meg
álló, Alsógyenes. íde váltsuk a je
gyet. — Balatoni kedvezmény egy
előre megszűnt. — „Isten velünk, 
viszontlátásra!“ — Gyenesen!

F o n to s  R é r d é s e K :
Mikor voltál utoljára istentiszteleten ? 
Mikor vettél utoljára úrvacsorát? 
Szoktál-e rendszeresen imádkozni? 
Van-e Bibliád s olvasod-e?
Van-e énekeskönyved s használod-e ? 
Ismered-e evangélikus egyházunk 

tanítását ?
Résztves^el-e a gyülekezeti munká

ban ?
Olvasod-e egyházi lapjainkat, kiad

ványainkat ?
Igénybe veszed-e iratterjesztésünket ? 
Megfizeted-e pontosan egyházi adó

dat?
A s életeddel válaszolsz ezekre!

Az alapkőletételt ünnepély közönségének egy része.

L e v e le it .
Németh igazgató: Barlahida. 

írja: Jakus Imre.
II.

. Szégyen, nem szégyen, fáradt vagyok.
Nemcsak a testem, de a lelnem is. Talán 

olyan, mini egy kiégett, kopár mező. Nem 
hatna rám most — gondolom — semmi.

Tavaszi réten nyomot hagy a járás. Ott, 
a régi földemen, Kondorában sin. -zor meg
figyeltem. Lépteim alatt meghajoltak a fű 
szálak, kissé besüppedt a föld, a rétünk 
észrevette, hogy rajta járok. Ilyen érzé
keny, éld lélek lehettem ■ akkor, 
mikor neki indultam Kedves Barátom a 
második útnak. Nagy célt tüz’em ki ismét 
magam elé. Házakat, otthont építeni azok
nak a magyaroknak, akiknél nagyon sok 
a nyomorúság és nagyon sok a gyetek.

Közben valami történt. Ha Nálatok nem 
is, nálunk a buja és por pás foldű Sar- 
szentmiklóson s-.inie törvény, nagy a ta
vasszal üde legelőink nyálra kiégnek. A 
fűszálak a hőségtől■ öss .epe :derednek, s 
ahogy a gyerekek mondják, csúszkálni lehet 
rajta. Ilyenkor végigsétálhatsz már a lege
lőinken, nem látszik meg rajtuk a lábad 

■ nyoma.
Érted, mire gondolok ? A lelkemmel is 

valami ilyen történt.
Kiégtem. Hajtogatom egyre, hogy csak 

fáradt vagyok, pedig nem igaz. A fáradt 
lélek még érzékeny, sírni és kacagni tudó, 
de az enyém már nem ilyen. Az öröm és 
szomorúság benyomásai csak átsuhanná
nak most felettem és én úgv néznék rájuk, 
mint magasan szálló madarakra, de nyo
mot épp úgy nem hagynának bennem, 
mint kiégett rétjeinken a lábad nyoma. 
Igen, ez a jelző talán a legkifejezőbb: ki
égtem.

Hogyan történt ?
Gyakran hallottam, hogy aki közmun

kával foglalkozik, legyen elókészülve min
denre. Azt támadhatják, gúnyolhatják, 
vádolhatják, szidhatják és ezerképen állhat
nak az útjába. Mire gondolok ? Jó, példát 
mondok.

„Minek ez az építkezés-? Ha a béres
nemzedék szaporodni tud és olyanok, mint 
a házinyulak, építkezzenek is. Ha házuk 
lesz, azt hiszik, övék a világ és egyik sem 
akar dolgozni. Aki szegény, a maga sze
génye."

De felemlítem neked a háború okozta- 
nehézségeket is Itthon a helyem, a gyüle
kezetemtől csak nem vehetem rossznéven, 
ha ezt kéri tőlem ?• Nem ist veszem. De ha 
nem megyek, nincs semmi. Úgyszólván min
den cserépért, gerendáért előszobákban kell 
ücsörögnöm, mert ha nem ácsorgóm, nincs. 
Megkapják az élelmesebbek. A nyolcadik 
házam két éve épül és csak most tudom 
befejezni. Amikor kezdtük az építést, meg 
volt az építés egész anyagi fedezete, az. 
utolsó fillérig.

Közben jöttek a felárak. Az építészünk 
most nyújtotta be az új költségvetést Ha 
nem fizetünk nyolcszáz pengő felárat, 
„leáll." Pedig egy frontharcos magyar há
záról van szó, akinek tizenegy gyermeke 
közül hét szép, erős fia ét.

Nyolcszáz pengő? Iszonyatos nagy pénz, 
ha nincs. Pedig nincs Ismét utazzam ? 
Most nem lehet. Azaz hogy dehogy nem. 
Épen a anyagkiutaló hivatalból jövök és 
nem biztattak semmi jóval.

Most hát ütök a robogó vonaton és ki
nézek az ablakon. Nem vagyok kiváncsi a 
rohanó vidékre, csak nézek kifele. Egyetlen 
szögben, egyetlen pontra, és olyan mindegy, 
azon a ponton gémeskútat látok-e, vagy 
bakterházat.

Fáradt vagyok. Kiégtem, mint' nyáron 
a rétek.

Ha egyedül ülnék a kupéban, talán alá
hullana a könnyem, amint kimondom

magamban: vége, nincs tovább... Tiz ház
ért imádkoztám es kettő már nem épül meg.

Latod barátom ez az a lélekáliapot amit 
igy hívnak: kéiségbeeses. Amit mint irod, 
nem tételeztél fel volna én rólam soha. Pedig 
bennem van, rajtam ül, mint egy sötét- 
szúfnyú madár.

— A lovaim vidám kocogással röpítenek 
hazafelé. Mar ott ülök az asztalomnál és 
átfutom a napi postát. Csak úgy szokás
ból. Ha hazatérek, az első kérdésem mindig 
igy hangzik: „mi újság, van valami levél."

És a telkemre, erre a kiégett mezőre hullt 
a zápor. Felülről. — Levél is érkezett — 
felülről. Egy s ombaihelyi édesanya irta, 
hogy halálosan beteg kislánya meggyógyult. 
Az 'Imádság visszatartotta. Hálából ezer 
pengőt küld a szegényeim építkezésére. Név
telenül. Aláírásul a gyakori „Varga" nevet 
használta és házszámmal is ellátta, a levelit. 
Megrendültén és hálásan küldtem el jótevőnk 
címére az „Egy tenyérnyi felhő" című írá
somat es a köszönő sorokat. Azzal jött 
vissza Szombathelyről-„címzett ismeretlen “ 
A levelet ma sem tudom ki küldte, nem 
láttam a kezet sem, amelyik az ezer pengőt 
postára adta, de nem is kutatom többé.

Kedves barátom, tudod, mi történt?
Csüggedő, bűnös testvéredhez lehajolt 

az Ur! Elázott szárnyait felszáritotta, csüg
gedő lelkére pedig úgy hullatta újult ke- 
kegyelmét, ahogyan most, amikor e sorokat 
rovom, hull a napfény a miklósi házakra.

Ezen a ponton nem csüggedek tán többé. 
Tudom, hogy felépül a két hiányzó ház is. 
Hogyan ? Miből ? Ki tudná azt megmon
dani ? Hiszen nem én dolgozom, hanem az 
én Uram.

De lesznek majd más pontok, ahol meg
kísért a sátán. Úgy szeretném ideírni Kedves 
Barátom, hogy soha nem csüggedek többé, 
de — nem lenne igaz. Egyet azonban biz
tosan irhatok: Minden megtörténhetik ve
lem, körülöttem', „a hegyek eltávozhatnak, 
a halmok megrendülhetnek, de az én irgal
masságom tőled el nem távozik.“ Ezs. 54, 
20. Ez bizonnyal igaz.

i
BombafetirosuUaknak 
a Harangaxó útján érkezei/ 
ad o m á n yo k  :

Horváth Gyuláné Kassa 20.—, Dr. Rich
ter Lászlóné Somorja 50.—, Meixner János 
Somorja 60.—, Malek Károly Somorja 20.—, 
Takács Lászlóné Lengyeltóti 20.—, N. N. 
Farád 50 - , Osztein Katalin Gyula 20.—, 
Mezősi Sámuel Edelény 20.'—, Szemler 
Etus Sárospatak 50.—, id. Czéh Pál Lajos- 
komárom 30.—, Fröhlich Lajosné Alberti- 
Irsa 5.50, Btand János Nagykanizsa ÍJ).—, 
Lipták Lajos Békéscsaba 100.—, N. N. 
SZokolya 10.—, Ottmár Éva Legénd 50.—, 
Mencz Sebestyén Somogydöröcske 50.—, 
Dolimayer Henrikné Sopron egy női és egy 
férliruhát, Turkevei szórványgyülekezet 
asszonyai 15 kg-os csomagot, tartalma: 
sütemény és levestészta.

H on védő in knek  a H arangsxót 
elö flxc llék , vagy  B ib liára ,  
Ima Könyv re a d a k o z to k :

Hankó Erzsébet Budapest, Fátral János 
Eger, Kovács Ilona ‘Nyíregyháza, Kovács 
Lujza Acsád, Markó Emma Salgótarján. 
Harangszót: evang. lelkészt hivatal Sömjén- 
mihályfa 1250, Till Jánosné Enying 10.—, 
Ferenczi Mihály Miskolc 50 —. Danielisz 
Miklósné Kassa 20.—, Böröcz Sándor 
Körmend 15.—, Pethő Mihály Bakonybánk
2.50, D. Magyary Kornélné Beregszász 10.—, 
Pethő Mihályné Bakonybánk 2.50, • özv. 
Polgár Sándorné Tárnokréti 10.—, özv. 
Kovács Ferencné Tárnokréti 10.—, id. Süíe 
Sándor Kerta 2.50, Ev. Nőegylet Tét 30.—, 
Palkovics István Ácsa 10.—, Dolimayer 
Henrik Sopron 3.—, N. N. Farád 9 60, 
Szemler Etus Sárosoatak 10.—, id. Czéh 
Pál Lajoskomárom 28.— pengő.

H on védc ln K  ü zen n eK ,
Horváth Kálmán honvéd a K. 135. tábori 

számról Nagygeresdre szüleinek, testvérei
nek, rokonainak, ismerőseinek és a geresdl 
ifjúságnak,

Lábát Mihály tizedes a C. 147. tábori 
számról üzeni Ipolyszögre Lábát Jánosnak és 
családjának: egészséges vagyok, jól érzem 
magam, több levelet várok. Üdvözlöm a régi 
KIE-barátokat.

Hí

Tudom, hoary m ögöttünk á llnak  
im áik k al!

Nagytiszteletű Uram !
Elvónulásunk utolsó idejében kaptam 

m’g a  küldött iratokat, éppen időben. Hálá
san köszönöm mindnyájunk nevében az építő 
küldeményt. Jól esett tudnom, most, amikor 
a hadműveleti területre jöttünk, az otthon
maradottak velünk törődését. Érezzük ma
gunk mögött áldozatkészségét és szeretetét. 
Tudom, hogy mögöttünk állnak imáikkal is. 
A „Harangszó“-csomag volt a biztatás és 
buzdítás új életkörülményeink között. Rajta 
keresztül van meg kapcsolatunk' a látható 
Egyházunkkal. Amennyiben módjában áll 
Nagytiszteletű Uramnak, kérek még hasonló 
csomagot címemre.

Testvéri köszöntéssel szolgatársa az Úr
ban :

Koppány János táb. lelkész.

Sebesült katona köszöneté.
NagytiszteLtű Szerkesztő Űr!
Közlöm, hogy alig pár hónapos front

szolgálat után megsebesülve itt fekszem a 
komaromi hadikórházban. 1. János 3,11. ver
sével köszöntőm a Harangozó útján evangé
likus hittesívéreimet. Kérem, Nagytisrtelető 
Úr, tessék megengedni, hogy a Harangszó 
útján tolmácsolhassam hálás köszöne emet 
mindazoknak a hittestvéreknek, akik a hazát 
és a keresztyénséget védő harcosoknak és a 
sebesült honvédeknek megsegítésében fára
doztak, a hit és a lélek ápolásában segítsé
günkre voltak.

Hordágyon a bibliaérán . . .
Június 28-án kívánságomra hordágyon 

vittek a bibliaórára és ez a nap. felejthetet
len lesz számomra. Körülnéztem . . .  mind 
lábbadozó beteg foglalt helyet az imaterem
ben. Engem a tábori lelkész úr mellé 
tettek a dobogóra. Ének után^lkezdődött 
a bibliaóra. Az ige Lukács 15, 11—24. v. 
volt, melyből a tékozló fiú megtérésének 
története hangzott felénk. Felejthetetlen és 
nagy örömömre szolgált az a pillanat, mi
kor a tábori lelkész úr egy bibliát adott a 

’kezembe, amiért már régóta sóvárgott és 
szomjúhozott a lelkem. Hálát adok a min
denható nagy Istennek, hogy idáig .velem 
volt és megtartott az életnek.

Dezső István honvéd.

Hadiárválnia részére 
a  H arangsxó diján  é r k e x e / t  
a d o m á n y o k : ( /

Ruttkay Elemér Budapest 100.—, Szem
ler Etus Sárospatak 40.—, Egyházközség 
Kismányok 36.10, id. Czéh Pál Lajoskomá
rom 30.—, N. N. Szokolya 10.—,' Kalmár 
László Tokod 50.—, Egyed Lajosné Tolna- 
némedi 10.—, Gyuráu Etelka Rozsnyó 10.— 
pengő.

Miért támogassuk 
\ z  Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az e g y e t l e n  e v a n g é l i k u t  i n t é z m é n y ,  

mely halálesetkor tem etkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasitási, tanulm ányi, neveltetési segély« 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt éle t-, nyug
díj*, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biz tosításainkat előnyös d íjté te lekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt  jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása ó ta 2227 alkalommal 372.827 te

metkezési segélyt fize te tt ki.
Felvilágosítással és tá jékozta tássa l szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 
386—332., valam int a kerületi fiókok: D ebre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

#
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Isten  leüld.
Július 9. — Isién küld a munkamezőre. Lukócs-5, 1—11, — Isten azért jött hozzátik, 

azért vitte végbe bennünk az újjászületés 
csodáját, hogy küldjön minket az ő mun
kájába. Aki komolyan veszi Isten ü%yét, 
mmt Péter és a többi tanítványok, az 
ez elhívás és, küldetés alkalmával két dol
got lát: I. Érzi, hogy alkalmatlan a mun
kára és 2. látja, hogy megvalósíthatatlan 
feladatok előtt áll. Isten azonban csodát 
tesz, mint a nagy halfogás alkalmával és 
megmutatja, hogy az ó segítségével minden 
küldetést el lehet végezni.

július 10. Isten küld a népekhez. Máté 
28, 18—20. — A keresztyén egyházhoz es 
minden keresztyén emberhez szól a misszió 
parancsa. Isten azért hivott el, hogy ember
halászokká tegyen, amint a tegnapi igében 
is láttuk. Az első tanítványok meg is tették 
ezt. Ezzel szemben a mai keresztyénség 
milyen gyenge a misszió megvalósítására. 
Kétezer év nem lolt elég pl. arra, hogy a 
közöttünk élő zsidó népet keresztyénné te
gyük; hogyan akarjuk akkor Kinat, Japánt, 
Afrikát misszionálni? Mi vájjon mit tettünk 
a misszió ügyében?

Július 11. Isten küld saját népünkhöz. 
Máté 10, 35—38. — Nem csak a keresztyé
nek megtérítése küldetés számunkra, hanem 
küld Isten a saját népünkhöz is. Gondoljuk 
ésak meg milyen sok a bűn, mennyi a hitet
lenség és istentelenség a magyar nép között, 
még közelebbről egyházunkban, azután 
éppen családunkban, ismerőseink, barátaink 
között. Gondoljunk egyházunk egyik leg
égetőbb kérdésére, a szórványkérdésre. 
Nagyon igaza van Krisztusnak: az aratni- 
való igen sok. Vájjon miért kevés hát a 
munkás ? — Azért, mert mi magunk nem 
állunk be Isten munkásainak a sorába.

Július 12. Isten tálentumokat biz ránk 
Máté 25, 14—30. — Isten tálentumokat biz 
ránk, mint gazda tette a szolgáival. Hitet, 
szereidet, vagyont, tehetséget stb. ad. Azért 
adja ezt, hogy küldetésünket el tudjuk vé- 

zni. Jaj, ha velük nem jól sáfárkodunk, 
okát csak önző céljaink érdekében hasz

náljuk fel. Görcsösen ragaszkodunk hozzá
juk és nem akarunk szolgálni velük mások
nak. A keresztyén embernek mindazzal, 
amije van, szolgálnia kell embertársai kö
zött Istent.

Július 13. — Isten küld jótékonyságra. 
Galat a 6, t*-10. Ebből az igéből jegyezzük 
még most különösen a jótékonyságra, egy
más segítésire való felhívást. Amink van, 
az d*m a miénk. Isten sáfárkodásra adta. 
Az áldozathozatal azért nem érdem, hanem 
kötelesség. Ezt a kötelességet hányszor el
felejtjük, milyen fösvény módon szoktunk 
adakozni, mennyire nem tudunk áldozatot 
hozni! Pedig a ma rettenései köiött napról- 
napra nő azoknak a száma, akik rászo
rulnak mások segítségére. Nagyon is idő
szerű Istennek ez a parancsa.

Július 14. — Isten küld bizonyságtevő 
életre. I. Péter 3, 8—15. — A keresztyén 
embernek az egész élete küldetés. Üres beszéd 
marad igehirdetésünk és bizonyságtevésűnk, 
ha életünkkel rácáfolunk az igére. Szent 
éleire küld Isten. Azt akarja, hogy világít
sunk szelídségünkkel, szeretetünkkel, türel
münkkel, megbocsátásunkkal. Azt akarja, 
hogy akik látják jócselekedeteinket, dicsér
jék az Istent és térjenek meg. Azért olyan 
romlottak körülöttünk az emberek, mert mi 
magunk vagyunk rosszak. Pedig tőlünk jót 
kellene tanulnia mindenkinek.

Július 15. — A küldetés jutalma. Máté 
20. 1—16. E héten azt láttuk, milyen nagy 
küldetést szánt nekünk Isten, felfogadott 
bennünket munkásokul munkamezejére. De 
vigyázzunk, hogy ne essünk tévedésbe. Ne 
higyjük öntelt gőggel, hogy Isten bennün
ket munkánkért megjutalmaz, különösebb 
jótéteményeiben részesít Mi Istentől semmit 
nem érdemiünk meg, Inkább csak halált és 
pusztulást. Hogy Isten az 6 munkásait 
mégis nagy jutalomban részesíti, az tisztán 
az Ö végtelen kegyelme és irgalma velünk 
szemben. Kovács László.

S z á z  é v e s  a  m a g y a r  v a sú t. Száz éve, 
hogy Magyarországon megnyílt az első vasút
vonal. A MÁV nagyban készülődik a jubi
leum megünneplésére. A sok szép terv kö
zött az igazgatóság megfesteti a megnyitás 
ünnepségét egy óriási méretű nyolcméteres 
képen. Á zártkörű pályázatra öt festő kapott 
felhívást.

A c s e n d ő r s é g  é s  r e n d ő r s é g  együttes 
vezetés alá került. A rendőrség katonailag 
szervezett testületté alakult át.

Nincs megállási
Budapest legutóbbi bombázásakor, 

mely az összes eddigieket felülmúlta, 
az amerikai repülök sok egyéb mel
lett szobrokat is bombáztak. Többek 
között agyonbombázták Amerika 
nagy fiának, Washingtonnak, az egy
kori szabadsághősnek szobrát.

Szörnyű példa arra, ha a bűn el
hatalmasodik és a pusztítás ördöge 
megszáll egy népet, nincs megállás: 
bombáival saját nagy fiának emlé
két is lerombolja és meggyalázza!

Lukács István.

Múlt héten többszörös légitámadás 
volt Budapest és több vidéki város így 
Győr, Szeged, Kaposvár ellen. Leg
súlyosabb Budapest ellen vasárnap 
volt. 55 ellenséges bombázót lőttek le.

Ribbentrop német külügyminiszter 
Finnországban volt és a finn kor
mánnyal fontos tanácskozásokat 
folytatott. Ennek eredményeként a 
finn kormány kérésére Németország 
fegyveres segítséget küld a finneknek.

Henriot francia minisztert, aki az 
új Európáért küzdött, meggyilkolták.

Angliában kétségbeesetten igyekez
nek védekezni a szárnyas bombák 
ellen. »

Olaszországban megakadt az ango
lok előnyomulása.

Nagyvonalú védelmi harcok kez
dődtek az orosz arcvonal középső 
szakaszán

Sztójay Döme miniszterelnököt 
Kormányzónk vitézzé avatta.

Jurcsek Béla földmívelésügyi mi
niszter a gazdák kötelességéről be
szédet mondott a rádióban.

Az ifjúság hősi ellenállásáról és a 
9-ik levente hősi halottról beszélt 
vitéz Béldy Alajos vidéki kőrútján.

Szentháromság utáni 5. hét.
Nem mondom, hogy már el

értem, vagy már tökéletes volnék; 
hanem igyekezem, hogy el is érjem.

Filippi 3, 12.
Az igazi szent nem állítja magát 

igaznak, hanem mindig csak könyö
rög megigazulásért és szüntelenül 
várja, hogy Isten igaznak ismeri el 
azokat, akik magukat bűnösöknek 
ismerik el és vétkeiken bánkódnak.

Ezért az újjászületett hivő egész 
élete abból áll, hogy a szív fohász
kodásával, a cselekedet kiáltásával, 
a test fáradozásával mindig csak 
azt az egyet követeli, sóvárogja és 
esdekli: mindhalálig napról-napra 
lehessen megigazult és soha meg 
ne állapodjék.

Luther.
Segélj, Ur Jézus, hogy el ne essünk, 
Állhatatosak inkább lehessünk;
Hogy dicsérhessük érte nevedet,
S lehessünk egykor mennyben Te veled.

A b u d a p e s t i  e g y h á z m e g y e  évi rendes 
közgyűlését f. évi június hó 20-án tartotta 
a Deák-téri iskolák nagytermében. A köz
gyűlést nagy érdeklődés mellett dr. Vladár 
Gábor egyházmegyei felügyelő beszéde 
nyitotta meg. Az éri jelentésben Kemény 
Lajos esperes jellemezte sok érdekes adat
tal a •fővárosi egyházak és munkák háborús 
követelményéit. A 15 egyházközségből 
álló egyházmegye közel 71 ezer lélekből 
áll. Kiemelkedett a statisztikai adatok közál 
az űrvacsorázók száma: 37.77b (53•/•) és 
az adományok összege: 115.101.— P. Az 
egyházmegye számadása 28.3t>6 P összeg
gel végződött. A folyó évi előirányzat 
24.251 P. A tanügyi jelentést Mohr Henrik 
alesperes, a számvevőszékét Nandrássy 
Elek, a belmissziói jelentést vitéz Sokoray 
Károly terjesztették elő. A belmissziói 
bizottság elnökévé Zulauf Henriket válasz
tották meg.

A c sa n á d  - c s o n g r á d i e v a n g é lik u s  
e g y h á z m e g y e  évi közgyűlését, valamint 
az azzal kapcsolatos bizottsági üléseket f; 
évi július 12 és 13-án tartja a pitvaros1 
templomban. •

A fe jérk o m á ro m i e g y h á z m e g y e  június 
29-én Bicskén tartotta évi rendes közgyű
lését. A rendkívüli viszonyok ellenére is 
szép számban jöttek össze a gyülekezetek 
képviselői. Délelőtt az egyes bizottságok 
üléseztek s a lelkész- és tanítóegyesület 
tartotta meg értekezletét. Délután az egy
házmegyei gyámintézet, majd az egyház
megye tartotta meg közgyűlését. Felügyelő 
megnyitója után esperes beterjesztette az 
egyházmegye elmúlt munkaévéről szóló 
jelentését. Dr. Horváth Kornél min. osz
tályfőnök, gyúrói felügyelő az 1868. Lili 
te. és az 1894. XXXII. te. rendelkezéseiről 
adott értékes ismertetést. Az egyes bizott
ságok jelentését tárgyalta ezután a köz
gyűlés, s jóváhagyta az érdi missziói gyü
lekezet anyaegyházzá alakulását. Este 
gyámintézeti istentisztelet volt.

C S A L Á D !H ÍR E K
Oltár. Turchány Árpád szobrászművész, 

ipariskolai rajztar.itó és Lantos Jolán június 
25-én tartották esküvőjüket a bpest-bécsi- 
kaputéri evangélikus templomban.

B ö ic ső . Bertalan Tibor bpesti gimn ta
nár és neje Baráth Kornélia házasságát Isten 
leánygyermekkel áldotta meg, ki a kereszt- 
ségben Márta, Katalin nevet kapott. Az új
szülöttet június 25-én keresztelte meg a 
nagyatyja, Baráth József lelkész a mérgesi 
templomban.

Koporsó. Csete Imréné sz. Simon Lidia 
súlyos szenvedés után 47 éves korában jú
nius lü-én iaeghalt. — Novák Elek kővágó
őrsi tb. esperes-lelkész, tart táb. főlelkész, 
június 26-án életének 61. évében váratlanul 
elhunyt. — Szemerei Matkovich Ida Kispé- 
cen június 28-án életének 88. évében meg
halt. — Özv. Scheele Frigyesné, szül. Pfuhl 
Franciska életének 97., özvegységének 42. 
évében, június 27-én rövid szenvedés után 
Veszprémben meghalt.— Feltámadunk!
... ........................................... —

K Ü L Ö N F É L É K
Ú jb ó l s z a b á ly o z tá k  a z  e ls ö t é t í t é s t .

Eszerint az elsötétítés júl. 3-tól 16-ig kez
dődik 22 órakor és tart 4 óra 30 percig. — 
Július 17-től 30-ig kezdődik 21 óra 45 perc
kor és tart 4 óra 45 percig. — Július 31-től 
augusztus 31-ig kezdődik 21 óra 30 perckor, 
augusztus 14-től szeptember 3-ig kezdődik 
21 órakor és tart július 31-től szeptember 
3-ig 5 óráig.

A M agyar R á d ió  I g a z g a tó s á g a  közli, 
hogy július 1-től ismét küldhet rádióüzene
tet minden magvar Észak- és Dél-Ameri- 
kában élő rokonainak.

A Zsebbiblia n y o m á s á t  megkezdte a 
Magyar Biblia Társulat. A nyomáshoz szük
séges finom vékony bibliapapir Németország
ból érkezett. Két ív már el is készült. A fi
nom papíron szép tisztán érvényesül a nyo
más.

F e le m e lté k  a  g y e r m e k e k  k e a y é r a d a g -
j-át. A kormány rendeletet adott ki a kenyér
elosztás szabályozásáról szóló 1941. évi kor- 

ftnányrendelet módosításáról. Eszerint gyer
mekek részre ezentúl a születésüktől szá
mított tizécíik hénap első napjától kezdve 
lehet kenyérjegyet igényelni. Á gyermeke
ket a 12. életévük betöltését követő hónap 
első napjától kezdve annak az évnek a vé
géig, amelyben 18. életévüket betöltik, a 
testi munkások részére megállapított ke
nyérfejadaggal kell ellátni. A testi munkás 
pótadagot a gyermekek részére is a testi 
munkás kenyérpótjegy útján kell kiszolgál
tatni. A rendelet július 1-én lép hatályba,.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Terény. Erről nem írtunk -és nem is 

szándékozunk írni, vagy Íratni. írjon másról! 
Evangélikus múltúnk kincsesházában sok 
érték van, amit érdemes meglátni és mások
kal is megláttatni. Versét várjuk.

HARANGSZÓ PERSELYE
Szép András Tét, Árvái Jánosné Kispéc,. 

id. Major Sándor Sopron, Dobai Ferenc 
Bácsbokod, Pintér'Sándor Budapest, Hamar 
Gyula Sopron, özv. Kovács Lajosné Cell- 
dömölk, Kunos Zoltán Győr, dr Nagy 
Kálmánná Kapuvár, Oláh Tóth Pál Nagy- 
lózs 1.40—140 P. Saly Károly Szombathely,, 
özv. László-Lajosné Decs 1.50—1 50 P. 
Nemes György Bana 1.60 FL Ifj■ Bozzay 
Lajos Dömötör 1.68 P. Kovács Mária 
Mosonmagyaróvár 1.80 P.

Teljesen új oltárkép 126x265 cm 
nagyságban, ,,Jézus lecsendesbi a 
tengert“ jelenettel, gyönyörű mű
vészi alkotás, e l a d ó .  Érdeklődni 
lehet: Evangélikus lelkészi hivatal», 
Terény. 1 — 1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitei, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szörmeszalonjábsn. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13

(Félemelet.) 5_ !3

Keresek vidékre egyedülálló, ke
resztyén 30—40 év közötti nőn aki 
hűségesen gondomat viselné. Lehe
tőleg hadiözvegy, vagy árvaleanyt. 
Van egy új házam s pár hold földem. 
Cím válaszbélyeg ellenében a kia
dóban. 1 — 1

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ.
Telefon: 9-46.

7 -1 3

Felhívás az evang. lelkészi hiva
talokhoz Keresem Borsod - Gömör 
vagy szomszéd vármegyékben 18<0. 
körül született Hecze Zsuzsanna 
ág h. ev. keresztlevelét és 1870. év 
körül Fürjes István róm. kath. és 
Hecze Zsuzsánna ág. ev házassági 
kivonatát. A kivonatokért darabon
ként 30—30 P-t ajánlok fel. Kérem 
azokat Köveshegyi, Sátoraljaújhely» 
Druget-u. 13. címre utánvéttel el
küldeni. 1 — f

Főzni tudó, gyermekszerető szolgáló
lányt keresünk papi családhoz, Budapest
re. Cím válaszbélyeg ellenében a kiadó
ban. 2—3

Felelős kiadó: Lukács István.
A la p  e lfo g ad ása  e lő fize tés i k ö te leze ttség g e l já r  
K éz ira to k a t nem  ő rzőnk  meg és nem  kfildfink vissza. - 

E lő fize tés i á ra : 
n egyedév re  2 P 50 f illé r , 

fé lév re  4 P 80 f illé r , 
egy év re  9 P 60 fil lé r .

C so p o rto s  k ü ld é sse l 10% kedvezm ény

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangozó nyomdája.)



A ndrás-szolgálat.
A kettő közül, akik kivet

ték őt, András volt az egyik, 
a Simon Péter testvére. Talál- 
kozék ez először a maga test
vérével, Simonnal és monda 
néki: Megtaláltuk a Messiást. 
És vezeté őt Jézushoz. (János 
1, 41-42.)

Bibliánk András apostolról csak 
szűkösen ad fölvilágosítást. De vele 
is úgy vagyunk, mint minden más 
emberrel, aki csak egy szer is szem-1 
től-szemben all meg a Megváltó
val: a futó bibliai jeleneiben is 
egészen alapvetően fontos lelki 
vonásokat ismerünk meg András
ból.

Amit a Jézus közelében ragyogó 
mennyei világosság fényében meg
látunk András leikéből, az a ke- 
resztyénség igen döntő > igazságát 
írja elénk.

A legfontosabb és a legdöntőbb 
ez: Jézust követni. Lelkesedéssel, 
az öröm ujjongásával, boldogan, 
vagy a kereszt súlya alatt roska
dozva, — de követni őt. A keresz
tyén életnek ez az oldala saját 
boldogságunkra és békességünkre 
szolgál. Ez adja meg nekünk a 
belső szabadságot, a világ folyásá
nak napi eseményeitől való függet
lenséget.

Keresztyénségünk másik lénye
ges oldala: mások hivogatása. Ezt 
a szolgálatot végezte András. 
Minden bizonyságtévő hivogatás: 
András-szolgálat. Ilyen úton lesz a 
keresztyén ember azzá, aminek Jé
zus rendelte: gyertya, só, hegyen 
épített város. András-szolgálat a 
misszionárius feladata. Ez a papi 
hivatás lényege. Ezt kell végeznie 
az ifjúsági vezetőnek, egyesületi 
irányitónak. De ez a szolgálat vár 
minden keresztyén emberre is. 
András ugyanis szolgálatát nem a 
pogányokon, nem a falu lakosain 
kezdte, hanem — a testvérén.

Nézz körül, keresd me£ testvé
redet és ha látod, hogy hit nélkül 
boldogtalanul él, szólj neki arról 
a Messiásról, akit magad már meg
találtál, azután fogd meg a kezét 
és vezesd őt Jézushoz.

Wolf  Lajos.

B ecsüljük m eg rég i m agyar énekeinket.
A népek, nemzetek és eszmék 

mai rettenetes küzdelmében fel 
kell használnunk minden eszközt, 
hogy népünkben a nemzeti érzést 
fenntartsuk, sőt fejlesszük, mert 
csak így tudunk megállni a más 
nemzetek beolvasztó és el-nyelő 
erejével szemben. Ennek a nem
zetmentő munkáltak „egyik része 
az, hogy nemzeti kincseinket 
népünkben tudatosítsuk, azokat 
megőrizzük és minél szélesebb 
körben megismerjük és megismer
tessük.

Ilyen nemzeti kincsünk nekünk 
magyaroknak a mi sok és becses 
énekünk. Ezek a dallamok jobban a 
szívünkhöz szólanak, m int'af ide
gen származásúak, ezek nekünk 
többet mondanak és jelentenek, 
mint amelyeket nem mondhatunk 
sajátunknak. Evangélikus egyhá
zunknak igen sok és szép magyar 
származású dallam^ van. Sajnos a 
közönségünk igen sokszor nem is 
tudja, hogy melyik a magyar ének 
és a tömegben nincs kifejlődve 
még eléggé az érzék nemzeti kin
cseink ismeretére és megbecsülé
sére.

Ügy gondolom, hogy ez az a 
pont, ahol könnyen^bele lehet kap
csolódnunk ebbe a nemzetnevelő 
munkába. Nem kell mást tennünk, 
mint amikor csak alkalom van, a 
mi magyar énekeinket kell előven
nünk, népünket meg kell ismertetni 
a még nem ismert magyar dalia
mainkkal és azokat meg kell ked- 
veltetnünk. Ennek gyakorlati kivi
tele céljából egy kérésem van lel
kész urainkhoz. Ez csak abból áll, 
hogy amikor az egyéb körülmé
nyek megengedik és álkalom van 
rá, akkor részesítsék előnyben a 
mi magyar énekeinket a más éne- 

■ kekkel szemben. Természetesen 
nem akarok evvel beleszólani az 
istentisztelet rendjébe, csak a lehe
tőségek tudatos kihasználását ké-

Irta: SaM Lóránt.

rém. Nem is akarom azt mondani, 
hogy Luther, Bach és mások örök
becsű dallamait zárjuk ki a temp
lomainkból, mert evvel talán éppen 
az ellenkezőt érnénk el. Ellenben 
kérem a magyar énekek minél gya
koribb énekeltetését, a kevéssé is
mert) dallamok megtanítását és 
megkedveltetését. Természetesen 
ebben a munkában karnagy és 
kántorainkra is fontos szerep jut
na, mert az ő munkájuk nélkül az 
ismeretlen énekek nehezen terjed
hetnek el és ezt a munkát az ifjú
ság tanításánál lehetne a legköny- 
nyebben kezdeni. Milyen szép vol
na, ha a magyar rádiós istentiszte

letek alkalmával magyar énekek 
hangzanának szét a világűrbe tud- 
tul adva a magyar szellem teremtő 
erejét.

Azt hiszem, hogy ez a kérdés 
megoldható anélkül, hogy bárki
nek is a hatáskörén csorba esnék, 
érzései, elgondolásai korlátozva 
lennének. Evvel a munkával köte
lességet teljesítenénk,-■mert köte
lességünk a ránk maractt kincsein
ket megőriznünk, azokat gondoz
nunk kell, a feledés homályából ki 
kell emelnünk. Isteni adomány ez, 
mely nemzetünk jellegének szerves 
része és amelyet eltékozolnunk 
nem szabad.

F iég i m a g y a r  én ek .
Csak te benned, Uram Isten, vagyon bizodalmánk:
Mert sem égen, sem e földön nincs több segítségünk: 
Azért hallgass meg minket: mert tenéked könyörgünk, 
És tekints lé magas mennyből, könyörülj mi rajtunk.

Légy vezérünk, kegyes Isten, légy erős hadnagyunk. 
Légy kővárunk, légy paisunk, légy minden oltalmunk; 
Ne mondják azt a pogány ok, hogy nincsen Istenünk, 
Ne káromlják bosszúságra szent Nevedet bennünk.

Oltalmazz meg mostan minket, minden ellenségtől, 
Támadj mellénk: Mert ígérted magád segítségől. 
Szabadíts meg immár az ő hitetlenségektől, 
Dicsérhessünk mindenkoron téged igaz hitből.

Vedd el rólunk, kegyes Isten e nagy-sok Ínséget: %
Mert látod, hogy mind fáradok mostan a fő-népek; 
Lágyítsd hozzánk, mint viaszai, ő kemény sziveket: 
Hogy lehessünk mi ővelük lélekben egyesék.

Ezt engedjed, Atya Isten, a te szent Fiadért.
A mi Megváltó Urunkért a Jézus Krisztusért.
Kit bocsmtál e világra halálra bűnünkért 
És megáldál mind örökké minket ő kedvéért.

s Dunántúli Lather Szövetség. 

M egjelenik minden vasárnap.
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A leven ieleán y-in tézm ény, 
mint a csa lád  erősítése.

Vitéz Béldy Alajos vezérezredes 
mondta Abonyban: A magyar ifjúság 
eltökélt szándéka, hogy a családot min
den tekintetben erősíti és visszahelyezi 
arra a posztra, amelyről évszázadokon 
át a magyar nagyasszonyok vezették a 
családot, amelyből a magyar hősök szü
lettek. Ezért hívtuk életre a levente
leány intézményt is, mert ez semmi más, 
mint előkészítő iskola, hogy a magyar 
leány valamikor a családi élet vezetője 
legyen, de értsen is hozzá. Ezért tar
tom fontosnak a leventeleány intézményt. 
Meg vagyok győződve, hogy a levente
leányok nem fegyverrel és karddal, de 
szívvel és mosollyal fognak harcolni. 
Ma súlyos időket élünk. Minden férfi 
annyit ér, amennyit a veszély órájában 
mutat. Fel a fejjel, mosolygó arccal néz
zetek szembe a veszélyekkel!

138 év  után
m egh allgatott im ádság
volt a munkácsi lelkészbeiktatás Péter- 
Pál napján. Munkácson 1806-ban jegyez
tek fel először evangélikus neveket s 
akkor szállt fel először a fohászkodás, 
mely hívő álmaiban templomot, pa- 
rochiát, lelkészt látott. Lassan nőtt a 
munkácsi evangélikusság száma és szer
veződött rendezett szórvánnyá, majd fi
ijává. Temploma már magában is bi
zonyság egy kicsiny magyar gyüleke
zetnek a cseh megszállás alatti hitéről. 
Isten pedig megengedte, hogy most, a 
háború alatt rohamosan fejlődjék, önálló 
lelkészt kap, akinek munkaterülete há
rom vármegyére terjed. Paróchia és gyü
lekezeti terem épül a csodával határos 
módon s most 12.000 négyzet km terü
letű Szórványával Kárpátaljai missziói 
egyházközségként anyásul s megvá
lasztja első lelkészét: Józsa Mártont.

Ez a fejlődés s ezek a tények önma
gukban tesznek bizonyságot Arról, aki 
imádságot meghallgató Ür s aki nem 
engedi, hogy hiába szállt légyen 138 év 
alatt annyi imádság hozzá. Íme háborús 
időben biztos kézzel erősítette meg ke
leti végvárát. A szórványevangélikusság 
biztató Ura Ö. 800 szórványléleknek épí
tett otthont s erősítette meg gondozóját.

Mindezért azon a napon mondott kö- 
saönetet a munkácsi evangélikusság a 
lelkészbeiktató istentiszteleten, amelyen

sok évtizeddel ezelőtt először volt evan
gélikus istentisztelet és úrvacsoraosztás 
Munkácson: Péter-Pál napján.

A protestáns testvériségnek is csodá
latos megnyilatkozása volt ez a beikta
tás. Annak a református egyháznak lel
késze, amelyik hosszú évtizedeken át 
lelkigondozó nélkül hulló munkácsi szór- 
ványevangélikusságnak hóna a!4 nyúlt s 
amelyiknek a templomában oly sokszor 
vették az evang. hívek református szer

tartás szerint az úrvacsorát, most az 
egyházközség önálló életének küszöbén 
palástosan együtt térdelt a beiktatott új 
lelkésszel s az evang. hívekkel az oltár 
elé s vette evang. szertartás szerint az 
Ür testét és vérét. Ezt a protestáns test
vériséget keressük mi minden szórvá
nyunkban s hisszük, hogy prot. végvá
rainknak ez a lelkiség hallatlan nagy 
erősödést jelent.

Koren Emil.

Mindenütt Krisztussal.

szereti a szolga urát, annál inkább en
gedelmes. Beleolvad a szófogadásba. A 
szolgálatba. Nem magára, hanem urára 
gondol. Mellette áll. Kedvében jár. Hű
séges. Ékesíti Isten tudományát. Ez a 
szép szolgálat. A jó szolga meg is te
heti ezt, mert Krisztus rabszolgája. Min
denre van ereje Krisztusban. Mi hány
szor nem engedelmeskedünk. Istenünk, 
ajándékozz meg minket az engedelmes
ség Leikével!

Július 16. — Krisztussal a szolgálat
ban. Titus 2, 9—10. Isten akaratából 
mindnyájan, szolgák vagyunk. Legelső 
kötelességünk az engedelmesség. Enge
delmeskedni nehéz. Már az első ember
pár sem tudott engedelmeskedni. Ezzel 
a bűn lavináját indították el. Saul is in
kább áldozatot hozott, a helyett, hogy 
engedelmeskedett volna. Isten feltétlen 
'engedelmességet kíván. Krisztus* mind
halálig engedelmes volt. Minél jobban

Július 1-7. — Krisztussal a sáfárko
dásban. Jakab 4, 13—17. Isten akaratá
ból sáfárok vagyunk. Sokat kaptunk tőle 
a sáfárkodásra. A legszegényebb is hálát 
adhat Istennek. Neki tartozunk szám
adással. S mi féktelen elbizakodottsá
gunkban sokszor megfeledkezünk Róla. 
Kihagyjuk számításainkból. Az élet vá
sáros asztalánál gyakran hallgatunk az 
ördög tanácsára. Ezért történik meg, 
hogy csendes perceinkben is elnyomjuk

Folyik a romeltakarítás.

Krisztus szavát. Akiben Ő él, az Őreá 
Ügyel. Az alázatos és hűséges. Leborul 
Isten előtt s mindenről naponként ad 
számot. Áldozatos is. Tud jót cseleked
ni. Hajtja a hite. Nem vágyik érdem
telen haszonra. Hirtelen gazdagodásra. 
Nem fizettet meg mindent. Mindennél 
nagyobb jutalmat remél Krisztus érde
méért. Nem herdál el semmit. Mindent 
megbecsül. Tudja, hogy mindene Istené. 
Élete is. Istenünk adj erőt a hűséges 
sáfárkodásra.

Július 18. — Krisztussal a háztartás
ban. Lukács 10, 38—42. Isten akarata 
kisebb-nagyobb háztartásba ágyazta az 
embert. Az otthon háztartása a legki
sebb, de az embernek a legkedvesebb. 
A háztartás feje sok gondot hord a vál
lán. Ügyel mindenre. Beosztással él, trogy 
minden legyen a maga idején s minden
nek meg legyen a maga ideje. Munká
jában sorrendet tart. Rangsort állít fel. 
Az egy szükséges dolgot a legelsőnek 
tartja. A sok értékes között meglátja 
a legértékesebbet. Amikor Krisztus szól, 
ő hallgat. S tudja, hogy Krisztusnak na
ponként van mondanivalója. Isten igéje 
mindennapi kenyere. Nélkülözhetetlen. 
Életet ad. A hívő ember háztartásában 
Krisztus ül az asztalfőn. Ő utasít rendre. 
Krisztusunk térj be hozzánk!

Július 19. — Krisztussal az éjszakai 
pjhenésben. Zsoltár 3, 6—7. A háború 
megszabdalja éjszakáinkat is. Megránci- 
gálja munkánkat. Pihenésünkbe is bele
harap vicsorogva. A gyász és a fájda
lom kikéri a maga porcióját. A halál 
madarai is megdézsmálják lecsökkenteti 
álmainkat. Nincs nyugtunk. Félünk. Félt
jük magunkat. Családunkat. Templomun
kat. Gyülekezetünket. Pedig Isten ma i> 
betakar az Ő gondviselésének szárnyai
val. Most is támogat nappal és éjszaka. 
De kiderül, hogy imádságainkban még 
mindig nem gyűjtöttünk elég erőt. Mint 
a zsoltáríró Dávid. Az Ég ma is maga
sabb minden magasságnál. Isten ma is 
hatalmasabb minden hatalomnál. Krisz
tusnak adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Krisztusunk adj. nyugalmat 
nekünk!

Július 20. — Krisztussal a betegség
ben. Jakab 5, 13—16. Sok betegség nyo- 
morgatja az embert. Nélküle mégis sze
gényebb lenne a világ. A szenvedés sok 
mindent leleplez. Leleplezi a testi ere
jében elbizakodott embernek gyengesé
gét. A gőgös tudós kicsinységét. Alá
zatossá és bűnbánóvá tesz. Imádkozóvá 
nevel. Megtanít másokért is imádkozni. 
Nagy megismerésre vezet. Megismerjük 
az egyetlen orvosságot és az egyetlen 
Orvost. Amikor ember már nem tud se
gíteni, Isten még mindent megtehet ér
tünk. Közelebb visz az emberhez. Össze
fűz Krisztussal, akivel szenvedni gyógyu
lást jelent. Az ő  szenvedése hoz nekünk 
bűnbocsánatot. Ő emel ki legnagyobb 
betegségünkből, a' bűnből. Krisztusunk 
ülj betegágyunk mellé!

N e m e s  f é n y .
Nem kívánatos manapság az utazás. 

Nem kívánja az embernek sem teste, 
sem lelke. Mégis épp elég az utas. Ki 
hivatalosan jár, ki meg magánügyben. 
A magánügy pedig a család. Fiúk siet
nek szüleikhez, szülőik keresik gyerme
küket. Nem érzi az ember a fáradságot, 
ha utána családi körben lehet.

Ilyen családi találkozóra hívta össze 
egyházmegyénk lelkészeit és tanítóit 
püspök urunk. „Valahol“ Miskolc mel
lett gyülekeztünk össze két napra az ige 
köré. Énekeltünk, imádkoztunk s " igét 
hallgattunk.

Milyen jó is így együtt lenni. S mi
lyen jó meghallgatni a családfőt, ahogy 
két napon át fáradhatatlanul és szaka
datlanul tanít.

Többek között azt kérdezzük, miért 
engedi Isten a ' gonoszságot elhatalma
sodni? Miért engedi, hogy kisgyerme
kek kezének vérző csonkja, gyilkos hor
dák pusztító lendülete, rombadőlt temp
lomok és milliónyi jaj legyen ezen a 
földön az Ö dicsőségének szembeszökő 
vádolója? Miért nem parancsol győzel
met övéinek s csendességet a dühödt 
elemeknek?

Válaszként egy igét kapunk: „Olyan 
az Isten,*mint az ötvösnek tüze és a 
ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, 
vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja 
Lévi fiait és fényessé. teszi őket, mint 
aa aranyat és ezüstöt.“ (Malakiás 3,
2—3.) Olyan a mai világ, mint valami 
óriás kráternek tölcsére. Az Isten pedig 
ott ül a világégéstől izzó katlan mellett 

•  s nézi, hogy fövünk és fortyogunk 
benne ' minden gonoszságunkkal, láza
dásunkkal és hűtlenségünkkel.

Ügy ül ott, mint az ötvösmester üstje 
mellett. Az ötvösmester addig vigyázza 
az égést, míg a salakba ágyazott nemes 
fém kiolvad. Abban a pillanatban, ami
kor először csillan meg a tiszta ezüst 
és d színarany — szakkifejezéssel ezt

„Silberblick — nemes fénynek“ hívják
— megszünteti a hevítést és üstje alól 
szétszórja a zsarátnokot.

Isten erre a pillanatra vár. Ura ó  
most is a tomboló viharnak és zúgó 
vésznek. Amikor lelkűnkben megcsillan 
az ö  képe és hasonlatossága, akkor 
szétszórja csodatévő szavával felettünk 
a felhőket és alattunk a tüzet.

*
Vallásos estén is szólt püspök urunk. 

Megtudtuk itt, hogy ő a vendéglátó gyü
lekezetnek — [fályafutása első állomása
ként — lelkipásztora volt. Megváltozott 
azóta a gyülekezet is a lelkipásztor is. 
A gyülekezetből sokan elhúnytak és új 
nemzedék cseperedett fel. Az akkor ifjú 
lelkipásztor haja pedig már teleszőve az 
évek ezüstjével.

A vallásos est után a templom ka
pujában szemléletesen is- láthattuk a 
„nemes fényt“. Közrefogta a gyüleke
zet egykori lelkipásztorát. Mindenki 
beszélt, mindenki kérdezett, mindenki 
vallott. Huszonhét esztendő tüze és 
emésztődése után — mint a hárfa hang
ja — lágy hangzatba olvadt az elszakí- 
tottság és a próbák ideje után az örven
dezés, a szeretet.

Nincs benne szégyellő való: a- mi 
szemünkbe is könny szökött.

s«:
— Bácsi! Bácsi! — szólongatott va

laki. Künn jártam a város határában. 
Épp a domboldalról ereszkedtem alá. 
Két oldalt rácsos kapuk mögött sűrű 
cserjés kertek. Keresgélnem kellett egy 
ideig, míg ráakadtam a hangforrásra. 
Az egyik kapu aljába — minden való
színűség szerint az  ő mozgási szabad
ságának korlátozására —■ alkalmazott 
vaslemezen gyarló kis jószág kapaszko
dott. Alig két esztendős. Szőke haja a 
homlokába kunkorodik. Kék szeme ha
misan csillog.

— Igen! — álltam meg mosolyogva,
— Akarsz valamit?

Kis öklével két szomszédos rácsba fo
gózott erre s megrázta.

Gondoltam: szabadulni akar. Ügy
látszik, hogy fiú. Különben erre vallott 
az is, hogy nem ragadt ált rá mosolyom 
és szilárdam állta a tekintetem.

Egy ideig még szeretettel nézeget
tem, azután vállat vontam. A magam 
részéről befejezettnek vettem az ügyet 
s nekilendültem ajejtős úton. De a kicsi 
ugyanebben a pillanatban ismét meg
szólalt.

— Bácsi! Bácsi! — majdnem kihí
vóan csengett a hangja.

— Na, mi az? — fordultam meg. De 
az én kis pajtásom eltűnt. Azaz még
sem. Ahogy végigsiklott tekintetem a 
domboldalon, ott annál a rácsoskapunál, 
a vaslemez . felett, árulkodón libegett 
egy rózsaszínű pántlika pillangó szár
nya. Csodálatos, hogy ezt eddig észre 
nem vettem. Ä

Ügy tettem, mintha tovább mennék 
s hirtelen visszaléptem. Jól számítottam: 
magasba szökött a pántlika (már ami
lyen magasra szökhetett). Alatta röpdös- 
nek a szőke fürtök s a kicsi nagy ha
misan kiáltozza utánam újra:

— Bácsi! Bácsi!
,HJ a pántlika még meg nem győzött 

volna, ebből a játékos modorból rá kel
lett jönnöm, hogy a fiúcska tulajdon
képen kislány. Mégpedig olyan kislány, 
akinek pillanatnyilag éppen abban te
lik a kedve, hogy velem játsszék Tör
ténetesen megint lebukott a vaslemez 
mögé.

Ámbár tetszett, hogy így rámmerész
kedett (ami újabb bizonyíték leányvolta 
mellett) fölhasználtam a kedvező alkal
mat és sietve igyekeztem kifelé játszi 
kedvének hatósugarából. Meg is nyugod
tam. Hallottam ugyan még elmosódot
tan puhácska hangját, de vissza már nem 
fordultam. Elvégre az ilyen élelmes, 
csillogószemű kis jószágnak akad ját
szótársa (mégpedig hozzávaló) épp elég.

Gondoskodik az Isten róla. Gondos
kodik Ö mindenről. Amíg ilyen új em
berpalánták, ilyen víg, ősi játékot min
dig új kedvvel játszó embercsemeték 
vannak, amíg betelik a kedvük, addig 
nincs az a háború, mely az életet meg
állíthatná. Nincs! *

Legfeljebb megváltozik az élet. S az 
háború nélkül is változik. Hol jobbra, 
hol balra. S az ember közben folyton 
panaszkodik. Hallom én ezt itt is, ott is.

így jártam a minap is, hadviselésünk 
harmadik évének vége felé, az esős, jú
niusi ég alatt városunk második hatá
rában, ahol a szántóföldek helyén buja 
veteményeskertek tenyésznek. Az egyik 
táblán kapával kezében középkorú asz- 
szony hajladozik. Homlokára a hűvös 
időben is kiül a verejték. Mozgásán lát
szik, hogy fáj a dereka, Közelében két 
pici gyerek kuporog. Az övéi lehetnek, 
mert időmként nagy melegen veti rá
juk a szemét. ^

Még egyvonalba sem jutok vele. ami
kor gyorsléptű előz meg. Rászól a má
sikra és áldást kíván munkájára. Szóból 
szó kerekedik s én pillanatok alatt min
dent megtudok a kapás asszonyról. Meg
tudom, hogy a gyerekek a szeme fénye, 
hogy az ura katona és egymaga műveli 
a földet, hogy sok a törődés itt is, meg 
a házuk tájékán is.

— Nagy baj ez, nagy! — forgatja 
szemét a másik.

— Én nem panaszkodom! — feleli a 
kapás asszony — Isten ellen való ká
romlás lenne, ha nem volnék megelége
dett!

— Ügy4 Ügy! — hagyja rá a másik.
— Csak egészséget adjon az Isten, 

én nem panaszkodom! — megmozdul 
kezében újra a kapa és a másik megy. 
Itt igazán nincs több tárgyalni való.

*
A hallottak után mennék most már 

én is, de valami suhanc nő ki előttem
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Apróságok a z  óléiból.
KItud/a ?!

Grillparzer, a jeles német drámairó beszéli ifjúkori emlé
kezéseiben, hogy édesapja egy alkalommal néhány ió baráijá! 
meghívta magához valami ünnepi lakomára. Miközben az egyik 
vendég poharát emelve így szólt: „Vigadjunk, míg élünk; ki 
tudja, a másvilágon örülhetünk-e?“ Erre egy másik vendég 
emelkedett fel, aki szellemessége és magas képzettsége miatt 
nagy tekintélyben állott s azt monda: „Ki tudja egyáltalán, 
hogy ez után az élet után lesz-e egy másik?“ Ez a kétszeres 
„Ki tudja?“, melyet a gyermek a másik szobában észrevétlenül 
hallott, villámcsapásként érte a szívét s leforrázta, megsemmi
sítette abban a vallásosságnak szépen fejlődő rügyeit. Hosszú 
időbe került, — vallja be Grillparzer, mig lelke elvesztett gyer
mekded hitét és egyensúlyát visszanyerte. — S hány van, aki 
a botránkoztatás után többé sohase nyeri vissza!

. .  .„Ö megviv&at te n g e r e k k e l
( D túli én. 262, 2.)

Nagy Kanut angol és dán királyt hízelgő udvaroncai a 
félvilág és a tenger urának nevezték eh Egy alkalommal da
gály idején a király egész udvara kíséretében levonult a ten
gerpartra s a hullámoknak parancsolóan szól oda: „Ne mer
jétek a ti uratoknak királyi lábait megnedvesíteni.“ Néhány 
perc mqlva azonban egy erősebb hullám csap partra, keresz
tül a király lábain, iszappal és sárral borítva el csizmáit. Mire 
a király hízelgő udvaroncaihoz fordulva azt mondja nekik:

„Most magatok is láthatjátok, hogy én nem vagyok a tenger
nek ura és nincs nekem felette hatalmam.“ — Egyedül Jézus 
az, akinek „mind a szelek, mind a tenger engednek“ (Máté 
8, 27.)... A mai világrengető vihar lecsendesitését is csak 
Jézustól várhatjifk és remélhetjük.

A Jövőért!
A Midrasban — Mózes törvénykönyvének fejtegetésébő’ 

és magyarázatából származott iratok gyűjteményében — van 
elbeszélve, hogy Hadrián császár egy alkalommal midőn Pa
lesztinát beutazta, egy öreg embert látott, amint éppen egy 
fügefa-csemetét ültetett. Megkérdezi tőle, hogy milyen idős? 
„Bizony már a századik évemet tiprom,“ — volt a felelet. 
„És még reméled, hogy munkádnak a gyümölcsét élvezni is 
fogod?“ — kérdezi tovább a császár. „Azért ültetem ezt a fát, 
hogy gyümölcsöt hozzon. Ha Istennek úgy tetszik, hogy gyü
mölcséből ehessek is, jó; ha pedig nem: majd mások fogják 
élvezni azt. mintáhogy én is élvezem azok munkájának a gyü
mölcsét, akik előttem éltek és értem dolgoztak“.

A b iro d a lo m  a la p ja .
Egy afrikai bennszülött fejedelem Viktória angol király

nőhöz követséget küldött gazdag ajándékokkal, azt tudakolván 
tőle, hogy miben rejlik Anglia nagyságának a titka. A királynő 
nem flottájának, nem hadseregének a számát sorolta fel, ha
nem egy diszkötésü Bibliát adott át a követnek azzal: „Mondd 
meg otthon a fejedelemnek, hogy Anglia nagyságának, jólé
tének és virágzásának a titka ez a könyvf — Anglia mai 

* vezetői elmerik-e ezt mondani? Kiss Samu.

Július 21. —  K risztussal utazás köz
ben . Csel. 27, 3— 44. Az ig éb en  eg y  v e 
szé lyes utazás v iszo n ta g sá g a i tárulnak  
elénk . Pál a p osto l nem  szabad em ber
k én t utazik . B ilincsbe verve viszik . F o
g o ly . M égis a legerőseb b  a hajón . Re
m én y t ön t társaiba. A v eszély  te tő fo k á n  
sem  vesz íti el fe jé t. L élek je len léte , nyu
galm a, k ö rü ltek in tése  m egm enti az u ta 
so k a t. É letm entő. A böm bölő viharban, a 
r ec se g ő -ro p o g ó  hajón sem  szakadt m eg  
k ap cso lata  az Istennel. M egh allo tta  sza 
vát. E z ‘ a n yitja  erején ek . A mgi idők  
is veszed elm essé  te sz ik ,a z  u tazást. Csak  
az utazik, akinek az elodázhatatlan . Az 
ig e  b iztatást nyújt. M inden nélkül útnak  
indulhatok. C sa k . . .  Csak K risztust v i
gy em  a lelkem ben. K ocsi, vonat, autó  
dü b örgése  közben, bom bák robbanásá
ban  is fig y e ljek  Isten szavára. K risztu
su n k , lég y  az ú ton  velünk!

Július 22. —  M indenütt K risztussal. 
M áté 6, 24. L átom , a, gyerm ek  akkor  
leg b o ld o g a b b , am ikor e g y ü tt leh et szü 
le iv e l. ö r ö m e  m eglátszik  szem e c s illo 
gásáb an, de m agav ise letéb en  is. Jobb, 
engedelm esebb . Érzem , a szülő akkor  
a legn yu god tab b , am ikor e g y ü tt van  
g y erm ek év el. Ha rajta p ih en teti szem ét. 
Ilyenkor tudja g y erm ek ét leg n a g y o b b  

b iz to n sá g b a n . Isten g y erm ek ei vagyunk. 
A k kor b o ld og , ha V ele vagyunk. Azt 
szeretn é , Jia m indenütt V ele lennénk. 

H a egyed ü l Ő lenne a mi Urunk. Ha 
jnás úrral nem  lennénk. M ásnak nem  
szo lgá ln án k . K ét úrnak nem  leh et szo l
g á ln i. É letünk m egm u tatja , hol állunk. 
Ki m ellett vagyun k . B a lgatag , aki nem  
K risztust választja. Ő általa Isten k eg y e l-  
flies A tyja  m inden bűnbánó g y erm ek é
n ek . M indenütt lég y  velünk K risztusunk!

K om játhy Lajos.

Honvédtcinlc Usenoelc.
Tóth Gyula hadnagy a K. 554-es tá- 

boriszámön köszönetét mond a Harang
szóért, — édesanyját, testvéreit, rokonait 
szeretettel köszönti. Egészséges: semmi 
baja nincsen.

Suszt Sándor honvéd Z. 210. tábort 
számról üzeni Alsószeii, Alsó határra, 
szüleinek és testvéreinek, jó! van, egész
séges,“ nincs semmi baja, szabadságra 
még nem tud menni, levelet vár, min
denkit szeretettel csókol és ismerősöket 
üdvözli.

B ib liá t, é n e k e a k ö u y v e t k é r n e k  
«  b e te g  k a to n á k .

A kalocsai, 537-es hadikórház, prot. 
betegei nagyon áhítoznak biblia és éne
keskönyv után. A Harangszó útján hí-

a földből. Ing van rajta és nadrág. En
nek bő szára rojtosan csüng térde alá. 
Különben mezleien a lába.

— Tessék adni cigarettát!
— Csak nem dohányzol? — csodál

kozom.
— De igen!
— Hiszen még tizennégy éves sem 

vagy!
— Tizenhat múltam! — húzza ki 

magát.
— Ügy sem adok, mert nincs! —• lel

tározom gondolatban hirtelen zsebeim 
tartalmát.

— Akkor tessék pénzt adni!
Néhány fillért nyújtottam át neki s

most már igazán indultam. Azt azonban 
még látnom kellett, hogy hatalmas ug
rásokkal a túloldali mezőnek tart. Ott 
is többen dolgoznak. Miattam ő egy 
percre a kapáját hagyta cserben.

Útközben hallom, hogy adakozáso
mat megtárgyalják.

— Adott?
— Uhüm!
— Mennyit?
Megmondja, hogy mennyit.
— Te! — szólal meg dorgálón egy 

harmadik hang — Ved toten je kal- 
vinsky plebán (hiszen ez a kálvinista 
plébános)! «

Aki ezt a néhány szót érti, annak el 
kell ismernie, hogy felekezeti téren nincs 
•k  panaszra.

*
Temet a falu. Bánat könnye pereg 

az égből. Jó ember lehetett az elhúnyt, 
hogy nem csak a család köteles sirán
kozása, nemcsak az ég borulata, de az 
egész falu részvéte kíséri. Reggel óta 
nincs is egyéb az emberek eszében. Ott 
álldogálnak a halottas ház körül, né
melyek letelepedtek a falaljára, a „tő- 
cik“-re, melyet az épség előtt épp e cél
ból hagynak az építők.

Csakhamar befejeződnek az előkészü- 
letek, s nyugovóra kísérhetjük az el-

vom fel erre a jelentős eseményre az 
illetékesek figyelmét és kérem azokat, 
akiknek birtokában használaton kívüli 
biblia és énekeskönyv van, hogy ezt cí
memre elküldeni szíveskedjenek. Kalocsa, 
1944. július 3-án. Testvéri köszöntéssel: 
Nagy László t. táb. lelkész.

B. 373. tábori számon szeretettél kö
szöntik szeretteiket: Fülöp László szkv, 
Bódis Vilmos tiz., Szendi Ferenc őrv., 
Molnár József őrv., T. Kun István honv., 
Pinke Ferenc honv., Rontó János honv., 
Lehó Kálmán honv., Müller Ferenc honv,. 
Vasali Kálmán honv., Schváb András 
honv. és Tóth Miklós honv.

Mohácsy László bakopytamási lelkész 
hárctérremenet a határról küldi híveinek, 
rokonainak, barátainak szeretetteljes kö
szöntését.

Erdélyi Sándor B. 898. tábori számon 
szeretettel köszönti hozzátartozóit isme
rőseit. Minél több hírt vár hazulról.

A D. 528. számról üzennek: Kiss La
jos Pusztamiskére; feleségét, családját, 
szüleit, testvéreit üdvözli. Egészséges. 
Bernáth József Nemescsóra. Üdvözli 
édesanyját, testvéreit és Hidegh Lídiát. 
Jól van. Horváth Dénes Takácsiba. Üd
vözli feleségét és kis családját. Jól van. 
Asbóth Károly Kiskamondra. Üdvözli fe
leségét, családját.

hunytat, aki a Dunántúlon született. Az 
ő falujában az volt a ritkaság, ha va
laki nem evangélikus. Életének vihara 
Amerikába verte. Itt ismerte meg az 
asszonyt. Házasságra lépett vele. A hon
vágy visszahozta őket, mégpedig az asz- 
szony falujába, ahol ő lett az egyetlen 
evangélikus. Most negyvenhárom esz
tendős házasság után hagyja el hitvesét 
s a katolikus falu eltemeti egyetlen 
evangélikus lakóját.

így kerültem én is oda.
Megható, hogy buzgólkodtak körü

löttem. Szeretnék, ha jó benyomásokat 
vinnék el magammal. Szegény zsellér
emberek, de mindent megtesznek, hogy 
a szertartás méltóságán csorba ne es
sék. Kikeresik legszebb énekeiket, el
mondják szokásaikat és szeretnék, ha a 
koporsóval bemennék a templomba is, 
mely történetesen éppen — katolikus. 
Meg is lehetne, ha a helyi plébános-es
peres úrnak épp nem akadt volna másutt 
dolga s az engedélyt hozzá megadja.

Katolikus volt hát a temetés evangé
likus igehirdetéssel. Első prédikátoraink 
nem azt tettek a reformáció idején?

Temetés után, de még déli harangszó 
előtt, mikor a torra már ismét gyüle
keztek a hozzátartozók, elmentem a köz
ben hazaérkezett espereshez. A jó em
berek kívánsága teljesült, mert ő azután 
elvitt a templomba és mindent megmu
tatott Az egyszerű, de régi árpádház- 
kori építkezésre valló templom szószék- 
ja fölött mellét csőrével felhasító peli
kán-madár a dísz, amint csipogó fiókáit 
elégíti meg saját húsával és vérével.

Kedves, barátságos öregúr az esperes.
Az evangélium bölcsesége él benne. 

Nem akadályozza, hogy katolikus híve
inek — láttam azt is engedte volna — 
akár saját templomában is evangélikus 
lelkész hirdesse az igét.

Nem ilyenszerfi-e, mikor a nemes 
fény előcsillan?

Mehr Gedeon.

*

OrgyiHcosoK.
A most tomboló háborúnak sötét ka

tonája a partizán, az orgyilkos. Legyen 
a kezében géppisztoly, vagy tartsa a 
bombázógép kormányán, lehet mester- 
lövő, vagy félhők vakmerő halálugrója, 
mégsem katona, hanem orgyilkos. — 
Harcmódja alattomos, sokszor eldugott 
fegyverrel, álruhában rejtegeti magát. 
Célja legtöbbször a nemkatona védtele
nek pusztítása. Nem l e g y ő z n i  akarja 
a másikat, hanem k i i r t a n i . Nem 
négyszemközt, napvilágnál áll ki a gát
ra, hanem hátulról, vagy felülről és a 
sötétben pusztít. A katonajellem be- 
mocskolása, a minden idők minden ka
tonájának járó babérág sárbahajítása a 
pártizánság.

Pedig van a mi világunknak ennél 
fertőzőbb kórsága is: a l e l k i  or  g y  i I- 
k o s s á g .  Minél tovább üvölt a vérfer- 
geteg, annál jobban kihallani ebből a 
pokol-muzsikából a lélekrombolók és 
hitgyilkosok hangját. Ezek a hithóhérok 
a külső hadszíntér területváltozására egy
szerre diadalordításokban és új jelsza
vakban akarják belejósotni a vérveszte
ségtől lankadt küzdők szívébe hazug
ságaikat. Első ködbombájuk, amivel 
meg akarják zavarni az égbenézök lá- 

v é g e a k e r e s z t y é n f é g -  
Ezerszer magyarázzák ugyanf 

hogy szép lehetett a Krisztus tanításg, 
de azt állítják, hogy a ma világában és 
a holnap alkotásaiban már nem lehet egy 
szemernyi szerepe sem, mert k i é l t e  
magát..— Igaz, hogy az első ágyúlövés
kor nem volt senkisem kiváncsi a ha
rangszóra, igaz, hogy a keresztyénség 
intő szavával csak háborús propaganda 
kártyázta el a becsületét, de elfelejtik 
a képzelt győzelem részeg jósai, hogy a 
keresztyénség nem az egyház, a papok 
tekintélye, nem a pápa, vagy papi bir
tok hatalma, hanem a keresztyénség 
maga: K r i s z t u s .  Lehet, hogy jaj lesz 
a keresztyéneknek, lehet, hogy a világ- 
robbantásban sok “keresztyén építmény 
maga alá temet keresztyénnek vélt ál
mokat, de ne felejtsük el, hogy az Isten
nek nem intézményre, nem keresztyén- 
s é gre, hanem elsősorban és legvégül is 
k e r e s z t y é n  e m b e r e k r e  van szük
sége, akik az Egyház értékét és örök
kévalóságát mint beléjük lehellt kegyel
met lélegzik a világba. Csak  az a k e 
r e s z t y é n  p u s z t u l  e l , a k i n e k  ni ncs  
anny i  hi t e ,  h o g y  az t  ma á t adj a  
más n a k !  Ma kellenek evangélikus lel
kek, akik megállnak a vérfolyamtól 
szaggatott gáton akkor is, ha a temp
lomtornyot már elnyelte a szennyes ára
dat. Ma kellenek a bizonyságtevők akik 
a lelki orgyilkosokba beléfojtják a szót 
és a csüggedőket harci dallal mozgósít
ják!

A lélek orgyilkosainak másik állandó 
tőrszúrása: hal ál  mi n d e n  k i s e b b 
ségre .  Ezek a lélekbakók a vicsorgatva 
vert nagydobjukat mindig erre az egy 
hangra hangolják: csak a többszázmil
liós közösségeknek van élet-tere és -joga 
a világon. Jaj a kicsinyeknek! Szép do
log lehetett kisebbségi evangélikusok
nak, népek óceánjában sziget-magyar
nak lenni, gyönyörű a finnek Kalevala- 
álma, de az „új“ világrendezés nagyvo
nalú ácsolói lomtárba szórják pici kö
zösségek gyermekded csecsebecséit. Mag

\

vetőnek hirdetett kezek hintik a kon
kolyt, hogy minek ma a felekezeti ön
tudat és minek a magyarkodás, hisz az 
új világ elsöpri az ilyen kicsinyeskedők 
álmait• — Mi pedig tudjuk, hogy az 
Isten a történelemnek ma is Ura, s amit 
az Isten eddig tanított a történelemben, 
az ezután is igazság lesz! Akik bűneik
ből megtértek: megmaradtak s megma
radnak! A világon még csak, nagy né
pek pusztultak .el: nézzük csak a Bib
liában szereplő hatalmasokat! Minden 

*népnek el kell pusztulnia, amelyik ki- 
birhatatlanná teszi magát Isten és embe
rek előtt! — Evangélikus és magyar ki
sebbség, ne tárd ki a kebledet az or
gyilkosok előtt: kapaszkodj az Istenbe, 
hogy jobban, melegebben szoríthassuk 
egymás kezét!

B á cs^  S á n d o r .

HETI  S Z E ML E
F o ly ta tód tak  a bom batám adások . —  

A szárnyasbom ba is tovább pu sztít. —  
A keleti harctéren m egélén kü lt a harc.
— Az elhárítás m indenütt eredm ényes,
—  Az elözön lő  an golszász  csap atok  k e 
m ény ném et védelem m el v iaskodnak. — 
K eleten Japán tervszerűen  fo lytatja^  a 
háborút. —  O rszágszerte  m egindult at* 
aratás.

Szentháromság utáni 6. hét.
Aki hiszen és meg keresztel ke- 

dik, idvezül. Márk 16, 16.

Ha valaki bűnbe esik, gondoljon 
nagyon erősen a keresztségére. 
melyben az Isten bocsánatra köte
lezte magát annak, aki mindhalálig 
kész küzdeni a bűn ellen. Támasz
kodjék boldog daccal Isten ez ígé
retére s akkor újra érvénybe lép a 
keresztség. A szive pedig újra meg
békél és felvidul. Nem tulajdon 
cselekedetének elégtételében, ha
nem Isten irgalmasságában, me
lyet a keresztségben örök megtar
tásra ígéretül kapott. E hitben tart
son ki oly szilárdan, hogy ha min
den teremtmény és bűn nekiesnék, 
akkor is rajta csüngjön. Mert aki 
ettől eltántorodik, hazuggá teszi az 
Istent a keresztséghez fűzött ígé
retében. L á t her.

Vigasztaljon gyötrődésed,
Midőn bűntudat gyötör, 
Támogasson csüggedésed,
Kétség s baj reám ha tör. 
Verejtéked hűvösltsen,
Segítőm, ha senki nincsen;
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba. J
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*54 H A K  A hl G S Z Ó

Lapunk mai számához befizetési la
pét mellékelünk. Kérjük előfizetőinket 
ax' előfizetés megújítására, valamint a 
hátralékok szíves beküldésére.
Jtddlós IsíenífSiZíeJe/ le sz
a budavári templomban július 16-án, me
lyen az igehirdetést D. Kapi Béla püspök 
végzi. Énekszámok: 287 és 353.

Kapi-Králik Jenő egyik egyházi hang- 
»emben készült művét Szentgyörgyi 
László vonósnégyese a rádióban július 
•-án előadta.

Doktorráavatás. Klenner László oki. 
#  középiskolai tanárt, Klenner Adolf báta- 

apáti evangélikus lelkész fiát, a szegedi 
Horthy Miklós Tudományegyetemen jú- 
■ius 17-én a bölcsészettudományok 
„summa cum laude“ doktorává avatták.

Irsa. (Pestm.) Július 2-án, gyülekezeti 
■apón avatta fel Krecsák János, helyi 
lelkész az újonnan épült kántor-tanítói 
lakást. Este az iskola termében vallásos 
ünnepélyt rendezett a Nő- és Leány- 
•gylet, melyen Csaba Gyula tanügyi es
peres tartott gazdag tartalmú előadást,: 
„Az igazi családi otthon“ címmel. A val- 
Rsos ünnepély ének, szavalat és két je. 
tenet számait a Leányegylet tagjai ad
ták elő.

Koszorúmegváltás. A Soproni Alsó 
Evangélikus Egyhm.-i Tanítóegyesület 
Hajas Kálmán ny. büki tanító elhunyta 
alkalmából 20 P-t küldött a Harangszó 
útján egy b^mbákárosult részére, hogy 
egy könnyet töröljön le annak emlékére, 
aki olyan hosszú évekig hirdette a büki 
evangélikus iskolában a könyörülő sze
retetek

A fejérkomáromi egyhájmegye Fad. 
pyas Aladár esperes és dr. Händel Béla 
felügyelő elnöklete mellett június 29-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését 
Bicskén. A nehéz viszonyok ellenére is 
minden lelkész megjelent. A MELE köz
zétett tételeiről a következő lelkészek 
hoztak dolgozatot: Kalavszky Kálmán, 
Weinberger Gusztáv, Nagy Lajos, Po
hánka Sándor és Görög Tibor.. Az egy
házmegyei Gyámintézet 937 P-t osztott 
szét az év folyamán. A közgyűlés ki
mondotta Érd és környékének missziói 
anyaegyházközséggé való megalakítását. 
A gyámintézeti istentiszteleten'' az új 
missziói lelkész: Bányai Sándor szolgált. 
A Tanítóegyesület ülésére Fekete Ferenc 
és Nagy Mária hoztak dolgozatot.

A" somogyi egyházmegye június 29-én 
tartotta közgyűlését Surdon. Az egy
házmegyei gyámintézet évi közgyűlése 
is ekkor volt. A gyámintézeti gyűjtés 
eredménye 2533.91 pengő, 850 pengővel 
több, mint a múlt évben. Az egyház
megye négy segélyre ‘szoruló gyüleke
zete között egyenlő arányban 700 pen
gőt osztott szét a gyámintézet. A gyű. 
lést megelőzően gyámintézeti istentisz
telet volt, amelyen az igét Fuchs Pál 
egyhm. jegyző hirdette.

C S A L Á D I  H Í R E K
Eljegyzés. Valentinyi Malvin és Vár. 

konyi János, Békéscsaba, jegyesek. — 
Wólfel Zsuzsannát eljegyezte Dr. Mencz 
Sebestyén Somogydöröcskén.

Oltár. Németh László kisfaludi jegyző 
és Lengyel Ida június 27-én tartották 
esküvőjüket a vadosfai templomban.

Ezüstmennyegző. Nms. Bodnár Pál 
ay. pénzintézeti tisztviselő és neje, Flőth- 
mann Stefánia kispesti lakosok f. hó
5-én ünnepelték házasságuk 25-ik évfor. 
dulóját.

Bölcső. Balázs Sándor csengődi tani. 
tót és nejét Nentz Erzsébetet Isten má
sodik fiúgyermekkel áldotta meg, ki a 
szent keresztségben László, Ágoston ne. 
vet kap.

Koporsó, özv. Podhradszky Jánosné 
tanítóözvegy,. Podhradszky János tb. és- 
peres édesanyja 92 éves korában el
hunyt Tordason. — Bonus Géza, a duna- 
szerdahelyi evang. egyházközség fel. 
ügyelője, Dunaszerdahely község ny. ve
zetőjegyzője, f. évi június hó 29-én, 
hosszas szenvedés után, visszaadta lel
két Teremtőjének. Temetése nagy rész
evét mellett ment végbe Dunaszerdahe-

lye* f. hó 1-én. — Szemerei Matkovick
Ida kispéci földbirtokosnő áldásos életé- 
íek 87. évében Kispécen június hó 28-án 
elhunyt. — özv. Németh Pálné, sz. Ta. 
kács Zsófia» 98 éves korában, 51 évi öz
vegység után, Adorjánházán meghalt. 
Kilenc gyermeke volt. Unokái és déd. 
unokáinak a száma százon felül van. 
Több évig hajlékában jöttek össze isten- 
tiszteletre és hittanórára az ottani hí
vek, míg el nem készült imaházuk. Nem
csak a nagylétszámú család, hanem a* 
kis maroknyi gyülekezet is gyászolja 
őt. — Simonyi Hajas Kálmán ny. tanító, 
a csöngei, a szakonyi és főleg a büki 
gyülekezet volt tanítója, munkás életé
nek 92., nyugalomba vonulásának 30. 
évében, 1944. jún. 29-én Nemeskéren el
hunyt. Temetése július 1-én volt Nemes
kéren. — Bakk Lenke életének 24. évé. 
ben Nemeskérett július 7-én elhunyt. — 
nemes Unger Béla nyug. járásbíró jú
lius 4.-én Szatmárnémetin elhunyt. — 
Feltámadunk!

K Ü L Ö  S . F É L É  K
Leventéket képeznek ki a vas- és 

gépipar számára. Kétféle kiképzést és 
jelentős kedvezményeket kapnak a je
lentkezők. A Levente Hírközpont je
lenti: A vas- és "fémiparban a szakmai 
utánpótlás biztosítására a honvédelmi 
miniszter — a kultusz, és iparügyi mi
niszterekkel egyetértve — kiképez egye
lőre 1600 leventeifjút. A leventeifjúságot 
felszólították, hogy jelentkezzék a ki
képzésre. A jelentkezőket kiképezik vá
lasztott szakmájukra és még más hasz
nos tudnivalókra is: mint a gépkocsi- 
vezetés, traktor- és cséplőgép kezelés, 
stb. Ezenkívül jelentős kedvezményeket 
is biztosítanak számukra. Külön levente-- 
tanoncotthonokban helyezik el őket, tel
jes ellátást és zsebpénzt kapnak s ál
landó orvosi felügyelet alatt állnak. Első 
felszerelést, ruházatot magukkal visz
nek hazulról, de később bekapcsolják 
őket a kedvezményes ruhaakcióba. Így 
a jelentkező leventifjak a sokoldalú ki
képzésen kívül különlegesen előnyös 
helyzetbe kerülnek. A kiképzésre 14 
éves, legalább 6 elemit végzett, testileg 
és szellemileg ép, magyar állampolgár 
ifjak jelentkezhetnek. Nem jelentkezhet
nek a Budapesten, a főváros környékén, 
nagyobb vidéki ipari gócpontokban, vagy 
azok 40 kilométeres körzetén belül lakó 
ifjak; a hadiárvákat előnyben részesí
tik  és ők ezekről a helyekről is jelent
kezhetnek. A jelentkezés önkéntes, de 
jelentkezés után visszalépni csak külön 
engedéllyel lehet. Két-három évig tart 
a kiképzés Budapesten, Győrött, Özdon 
és Diósgyőrött. A kiképzendőket a hadi
üzemek alkalmazzák; az oda belépőket 
a honvédelmi munkakötelezettség alap
ján igénybe veszik és szolgálati vagy 
munkaviszonyukban megmaradásra kö
telezik. A vas- és gépipar körébe tgr- 
tc^ó szakmákra kiképzendők a gyárakba 
tanszerződéssel lépnek be és a kikép
zés befejeztével segédvizsgát tesznek.

Egymillió selyemhernyót nevel Tápió- 
szentmárton község 500 leventéje. »Tud
valevő, hogy ebben’az esztendőben nagy
mértékben bekapcsolták a selyemterme
lésbe a leventifjúságot, mert a hadiipa’r- 
ban az ejtőernyők készítésénél selyemre 
van szükség.

MAGYAR GAZDA
Gazdahírek.

Megjelent a cséplés — hordás — kö
zös szérű létesítéséről szóló rendelkezés, 
s vele a tűzbiztonsági és büntetésről 
szóló intézkedés részletezése is. E ren
delet értelmében mindennemű termény 
aratását az ingatlannak a vasúthoz s 
más tűzveszélyes üzemekhez legközelebb 
eső részen kell megkezdeni. Hábörú ide
jén a gabonát viaszérésben kell levágni. 
Ha az egész táblát ilyen állapotban nem 
lehetne aratni, akkor a terményben kes
keny keresztcsikokat kell kikaszálni és 
ezeket rögtön felszántani. Learatott ga
bonát vasúttól, sínektől minél távolabb 
kell összerakni. Kereszteket 60, asztago- 
kat 100 méternél nagyobb távolságban. 
Ahol ez nem lehetséges, ott a terményt 
azonnal köteles elhordani a gazda. Na
gyobb pályaudvaroknál a külső váltók
tól csak 400 m. távolságnyira lehet ga
bonát összehordani. Helységekben az el
lenséges gyújtogatás megakadályozása 
végett a helyi tűzoltóság keretében az 
arra alkalmas lakosság bevonásával ál
landó tűzfigyelő, illetve tüzoltókészült- 
ségi szolgálatot kell tartani, az aratási, 
betakarítási és 'cséplési munkák idején. 
A keperakásnál egy csoportba tíz ke
resztnél több ne kerüljön. Az egyes ilyen 
csoportok között legalább 20 m. távolság 
fegyen. 'A learatott földet azonnal fel

kell szántani, vagy legalább a kereszt-
csoportökat kell körülszántani. A köz
ség belterületén a lakóházaktól, épüle
tektől legalább 30 m.-nyi távolságra le
het csak terményt összerakni. 2000 ezer 
kereszt egy helyre rakásánál a távolság 
100 m. Ahol ez a távolság nem tartható 
be, ott a községi elöljáróság engedélyé
vel lehet csaks belterületen gabonát ösz- 
szerakni, csépelni és tartani. A közös 
szérű létesítésénél, vakmint a cséplés 
ideje alatt betartandó részletes tűzbizton
sági szabályokat szintén ez a rendelet 
tartalmazza, valamint azt is, hogy gőz
gépekkel, motorokkal milyen helyen; s 
mi módon lehet csak csépelni. O. K. 

* * *
Földeák csanádmegyei község lege

lő jén  több ló elpusztult. A boncolás meg
állapította, hogy ismeretlen méreg marta 
szét belüket, melyet valószínű az átvo
nuló angolszász repülőgépekről szórtak 
le. A lovak Felsőrészeiből mintát küld
tek föl az állami vegyvizsgáló intézet
nek. * # *

Németországból hozatott újrendszerű 
mezőgazdasági gépekről szerzett tapasz
talatait ismertette június végén az Orsz. 
Mezőgazdasági Kamara helyiségében 
Sass Gábor, a magyaróvári mezőgazda- 
sági gépkísérleti 'intézet vezetője. Az ér
dekes előadás filmbemutatóval vojt egy
bekapcsolva. * * *\

A mostani háború alatt lejáró kis- 
haszonbérletek a háború végéig meg
hosszabbíthatók, ha ezt a terület sze
rint illetékes kisbérlők úgy kívánják. 
Megszüntethetők, ha a kisbérlők terület 
szerint számított többsége úgy kívánja. 
A beszolgáltatási kötelezettségnek ele
get nem tett kisbérlők bérletét a gaz
dasági felügyelő hivatalból is megszün. 
tetheti és más személynek adhatja át. 
Ugyanígy járnak el a haszonbért meg 
nem fizető kisbérlővel is. Részletek a 

. Hivatalos Közlönyben megjelent rende
let szövegéből tudhatok meg. Minden 
körjegyzőségnél betekinthető.

* * * •
Híres közgazdászok azt fejtegetik, 

milyen hatással lesz a társadalom éle. 
téré a zsidókézből kikerülő vagyon, ha 
az nem a zsidó elgondolás szerint gyü
mölcsözik a gazdasági életben? Egye
sek szerint nemcsak a jövedelemeloszlás
ban, hanem a fogyasztásban is erősen 
érezhető lesz. Nemcsak a fogyasztói ré
tegek cserélődnek ki, de a fogyasztás 
belső összetétele is, mert az új fogyasz
tói rétegeknek mások lesznek a szo- 

• kásái, takarékossági igényei, hajlamai, 
mint a gazdasági életből kikerülő zsidód 
ságé.

• *  *  *

Ezek a tudósok megállapították, hogy 
a termelés célja a fogyasztás, tehát a 
termelésnek a fogyasztáshoz kell iga
zodnia. A fogyasztók igényei azonban 
bizonyos mértékig irányíthatók, befolyá
solhatók. E kettőnek az összhangba- 
hozása a gazdaságvezetés feladata. El
sőrangú nemzeti érdek pl. az alacso
nyabb néprétegek életszínvonalának 
emelése, ami Imrédy Béla gazdaságpo
litikájának főtörekvése volt. A honvé
delmi érdekeken felül ezt a célt kell 
szolgálni tehát a keresztyén kézbe ke
rült zsidóvagyonnak is. Hiba lenne, ha 
e tömegigényeket az ország sorsának 
intézői észre nem vennék.

• * * *
A legfontosabb szükségleti cikkek 

forgalma erősen korlátozva van ugyan, 
de épen a legalsóbb néprétegért, hogy 
a legszükségesebb dolgainak — zsír, 
liszt, tüzelő, szappan — még a legsze
gényebb is hatósági áron juthasson a 
■birtokába, ezáltal kizsákmányolását meg
akadályozzák. Ezért hát nem szidás, de 
elismerés illeti meg a hatóságot.

* * *
A fényűző 5—̂8 szobás zsidólakások 

igénybevételével enyhült a lakásínség s 
rendes lakáshoz jutott sok .szerény jö
vedelmű kisember, de a lakbérek meg
állapítása mégsem olyan egyszerű, mint 
sokan gondolják. A rendes, egészséges 
lakást igénylőnek is áldozatot kell hoz
ni, hogy a háború dacára se öljük meg 
az építkezési, kedvet, különben rövid idő 
múlva még súlyosabbá válik a lakásín
ség. Aki a vagyonából bérházat építtet, 
az épület karbantartása s az adó mel
lett is kell maradni némi jövedelmének. 
Tehát nem lehet az egészséges takaré
kossággal gyűlt egyéni vagyont se ki
szolgáltatni egyesek egyéni mohóságá
nak. ,

Értékesítse az állam a kezébe ke
rült zsidó vagyont rendes forgalmi áron 
s használja fel ezt az államháztartásban 
felmerülő szükségletekre. Ez a felfogás 
él minden egészséges közösséget óhajtó 
magyarban s bizonyosan ezen az ala
pon- áll az új rendet megteremtő állam
vezetés is. Orbán K.
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PÁLYÁZAT.
A szentesi evangélikus egyházközség 

pályázatot hirdet a nyugdíjazás folyté« 
megüresedett kántori állásra. Az állást 
VKM.-el kötött megállapodás értelmé
ben az áll. iskolához kinevezett kántori 
képesítésű tanítóval lehet betölteni, aki 
a belterületi elemi iskolák evang. tanu
lóit heti bárom órában hitoktatásban is 
részesíti. Javadalom: a teljes áll. tanítói 
fizetésen és lakbéren kívül az egyház- 
községtől a város középpontjában három 
szobás, fürdőszobás lakás nagy udvarral 
és 300 öles veteményes kerttel. Az egy
házközség kilátásba helyezi továbbá, 
hogy a kinevezett tanítónak amennyibe« 
az egyházi munkáját közmegelégedés
sel végzi a kántori fizetését három éve« 
belül felemeli. Az állást elnyerni kívá
nók a jelen hirdetmény megjelenésétől 
számított 7 napon belül írásbeli jelent
kezésüket adják be á szentesi evangéli
kus lelkészi hivatalba. A kántori pró
bára meghívottnak az útiköltségét ae 
egyházközség kifizeti. 1—l

P Á L Y Á Z A T .
A Dunáninneni Evangélikus Egyház- 

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

a) Százötven pengő segélyben része
sülhet a Dunáninneni Evangélikus Egy
házkerület kötelékébe tartozó lelkész
özvegy vagy lelkészárva.

b) Százötven pengő segélyben része
sülhet a Dunáninneni Evangélikus Egy
házkerület kötelékébe tartozó tanító- 
özvegy vagy árva.

c) Százötven pengő segélyben része
sülhet valamely elemi csapással sújtott 
dunáninneni evangélikus egyházközség.

Elsőbbségük van általában a szegé- 
lyebbeknek, a kegydíjas és többgyerme
ket neveltető özvegynek, az apátián, 
anyátlan árváknak s azon egyházköz
ségeknek, amelyeknek tagjai súlyosabb 
egyházi adóterhet viselnek. A segélykér
vények az illetékes esperes közvetítésé
vel és véleményével a püspökhöz kül
dendők folyó évi augusztus hó 15-ig. Az 
illetékes egyházmegye ■esperese a kér
vény tartalmát részletesen igazolja.

A segélyek odaítélése tárgyában az 
egyházkerületi presbitérium dönt. A 
presbitérium tagjainak véleményét vagy 
eljárását befolyásolni vagy őket magán
úton tájékoztatni tilos.

Általában az alapítólevél rendelkezé
sei az irányadók. (1940. évi Egyházker_ 
közgyűlési jegyzőkönyv 47. pontja.)

Balassagyarmat, 1944. évi július 6-án.
** K u t h y  D e z s ő  s. k-

püspök.
Keressük Mészáros Imre szül. anya

könyvi* kivonatát 1836 előtti időkből és 
Finta Julianna szül. anyakönyvi kivona
tát 1835 előtti időkből és e kettőnek há
zassági anyakönyvi kivonatát a fentne- 
vezett utáni időikből. Nevezettek Űzd 
környékén laktak, tehát e környékbeli 
evang. lelkészi hivatalokban lesz. A ki
vonatok az illeték feltüntetésével az 
Evang. lelkészi hivatalba, Rákosszentmi
hály, küldendők. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁÉ
ízléses forma, finom kivit*; 
nagy választék
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Főzni tudó, gyermekszerető szolgáló
lányt keresünk papi családhoz, Budapest
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Mi légyen  a jó ?
„Megjelentette néked, óh 

ember, mi légyen a jó, és mit 
kíván az Ür te tőled! Csak azt, 
hogy igazságot cselekedjél, 
seeressed az irgalmasságot, és 
hogy alázatosan járj a te Iste
neddel.“ Mikeás 6:8.

Erre a kérdésre mi egészen föl
diképen felelünk. Minden jó, ami 
nekünk jó, ami kedvünkre van, 
amit szemünk-szánk megkíván, 
amit érzékszerveink élveznek. Min
den más rossz. Isten .azonban más
képen ítéli meg ezt. Isten kijelen
tése legyen döntő ebben a kérdés
ben is. De ehez hozzátartozik az, 
hogy cselekedjük is azt, amit Isten 
jónak mondott.

Az igazság nem más, mint ami 
Istennél van. Azt szolgáld hát, ami 
az örökkévalóságba tartozik. Örök 
értéknek nem mondhatjuk a földi 
javakat, bár Isten javunkra adta 
azokat. De -mégis jók akkor, ha 
eszközül használjuk az eljövendő 
javak szolgálatában. A földi érték 
csak akkor érték, ha nem gátja, 
hanem szárnya az örökkévalónak. 
Munka, vagyon, sok szép és jó, 
ami a földi életben van, legyen is
kolája és előkészítője az örökké
valónak. Ezzel, a hittel és gondo
lattal cselekedni, ez^az igazság 
cselekvése.

Szeresd az irgalmasságot. Ez az 
emberi közösségben megvalósítan
dó jó. Nem elég alamizsnálkodnod, 
sebeket kötöznöd. Szív kell hozzá. 
Szeretetbő! cselekedd az irgalmas
ságot. Az javadra lesz neked is és 
annak, akivel cselekedted. Ez is 
beleépít annak birodalmába, aki 
maga is csupa irgalmasság volt 
irányodban. Az ő irgalmassága te
gyen irgalmassá. (Lukács 6 :36.)

A jót igazán csak Istennel járva 
cselekedheted. Isten fogja a keze
det, el ne engedd hát. Járj vele: 
rendszeres, folyamatos életközös
séget kíván tőled ez az ige. Isten 
igéjéből táplálkozzál, Isten kijelen
tése szerint keresd a jót és enge
delmeskedjél neki, kövesd szavát. 
Alázatosan. Nem érdem az, hogy 
Istennel jársz. Merő kegyelem, 
hogy vele járhatsz és neki szolgál
hatsz.

Mi a jó? Minden, ami Istentől 
van és Isten dicsőségét szolgálja. . .  
Isten a jó forrása és a jó koro
n á ja ... Neked is? Ittzés Mihály.

A háború dúlásai közepette sokan 
azt képzelik, hogy Isten magára 
hagyta a világot és nem gondos
kodik többé róla. Még a keresztyé
nek is hajlanak olykor arra a gon
dolkodásra, hogy a mi Istenünk 
sorsunkra bízott bennünket, Ömaga 
pedig visszavonult valahová a fel
hők mögé és csak távolról (mint 
valami páholyból) szemléli az ese-
r t tC T f> K ,l \C v ,  ~

Bármit mondjon a látszat, Isten 
se meg nem halt, se nem szunnyad, 
hanem kormányozza a világot, per
sze nem a mi emberi gondolataink 
szerint, hanem az Ő isteni tervei 
szerint.

Mondják, hogy az alpesi vezetők 
egyes veszélyes ösvényeknél be
kötik a hegymászó utasok szemét. 
Csak amikor a veszélyen már túl 
vannak, akkor nézhetnek vissza és 
láthatják meg a sikamlós hegyi 
ösvényt, amelyen keresztül kellett 
haladniok.

Hasonlóképpen cselekszik a mi 
mennyei Atyánk is. Egyelőre nem 
adja tudtunkra, hogy mit miért 
tesz. Mi akik nem látjuk a jövőt, 
nem értenők meg jelen intézkedé
seinek a célját sem. Innen van az, 
hogy az isteni gondviselés sokszor 
titokzatosnak tűnik fel előttünk.

Ha azonban világos elmével szem
léljük a történelmet, meg kell lát
nunk abban Isten ujját: Az 1241-ik 
évben Batu khán‘vezetésével sok 
százezer főnyi tatár sereg tör ha
zánkra. Mindent felgyújt, leöl és 
elpusztít, atni útjába kerül. Ma
gyarország a szó szoros értelmé
ben egy nagy temetővé változik. 
Egy bajor krónikás ezt jegyzi fel 
róla: Ebben az évben Magyarorszá
got 350 évi fennállás után a tatá
rok megsemmisítették.

Ez volt a látszat. Isten azonban 
másként akarta. Messze keleten 
hirtelen meghalt Ogotai a nagy 
khán és Batu, hogy utódává vá
lasztassa magát, egész seregével 
kivonul hazánkból. Magyarország 
isteni csoda folytán felszabadul.

Nemcsak a történelemben, de 
egyesek életében is bebizonyul az 
isteni gondviselés csodája: Az első 
budapesti bombázások napjaiban 
egy szekér áll az országúton, 
mögötte egy gyermek. A lovak

közé bomba vág. Darabokra szag
gatja őket, a szekeret egy fa te
tejére dob ja ... A gyermek sértet
len marad.

Esztinkbe jut a 91. zsoltár 1. és 
11. verse: Aki a Felségesnek rej- 
tekében lakozik, a Mindenhatónak 
árnyékában nyugoszik az . . .  Az ő 
angyalainak parancsolt felőled, 
hogy őrizzenek téged.

mondottunk azt bizonyára minden
ki aláírja. Van azonban a gondvi
selésnek egy másik oldala is: ami
kor látszólag hallgat az Isten. Ez 
az az isteni magatartás, amelynek 
okát százan és ezren keresik. Egy 
csomó „miért?“ tolul az emberek 
ajakára, mindenek előtt az a két 
nagyon időszerű kérdés: Miért en
gedi meg Isten ezt a szörnyű há
borút? Azután: Miért engedi meg 
ártatlanok szenvedését, sőt pusztu
lását?

Ezekre a súlyos kérdésekre csak
is Isten igéje világosságában lehet 
feleletet talájni. Az első felelet 
Ésaiás 55, 8—9. versekben talál
ható: Magasabbak az én gondola
taim gondolataitoknál!

Isten a világot az örökkévalóság 
szempontjai szerint kormányozza. 
Világkormányzásának legfőbb cél
ja,’ hogy az emberek üdvösségre 
jussanak. Isten tudja, hogy a leg
nagyobb csapás az emberen nem 
a szenvedés, még csak nem is a 
testi halál, hanem van ennél egy 
sokkal súlyosabb csapás: Ha az 
ember mindörökre elszakad Isten
től és kárhozatra jut. Azért mondja 
Üdvözítőnk: Ne féljetek azoktól, 
akik a testet ölik meg, a lelket pe
dig meg nem ölhetik; hanem attól 
féljetek inkább, aki mind a lelket, 
mind a testet elvesztheti a gyehen
nában. Máté 10, 28.

Ha ez így van, akkor mindjárt 
más megvilágításba kerül a most 
dúló háború és a vele járó sok 
nyomorúság.

A háború Isten ostora rajtunk, 
akik a béke és jólét napjaiban 
megfeledkeztünk őróla és elsza
kadtunk Tőle. A háború szorongat- 
tatásai nem azt bizonyítják, hogy 
nincs isteni gondviselés, hanem 
ellenkezőleg azt bizonyítják, hogy 
van isteni ítélet.

A háború Isten ítélete. Az utolsó 
végleges, nagy ítélethez viszonyít
va azt is mondhatnék: A hábogú 
Isten „kis“ ítélete. Azért kóstol
tatja meg velünk, hogy mi, akik 
bátrak voltunk a vétkekben, meg
rettenjünk, elhagyjuk a bűn útját, 
visszatérjünk őhozzá, hogy így 
örökre el ne vesszünk.

Olykor azonban a hívők és ár
tatlan gyermekek is szenvednek, 
sőt életöket vesztik. Hogyan egyez
tethető ez össze- az isteni gond
viseléssel?

F - )'■*■*-'■' - i  i^iosiny 'Tvt,rin*-- MM
keket sokszor csodálatosan meg
oltalmazza:

A szanfra'ncis?kói földrengés 
után (1907), egy összeomlott ház 
alatt bölcsőben fekvő kisdedet ta- 
láltak, A leomló kőhalmaz valósá
gos diadalívet formált a bölcső 
felett. Mellette találták a családi 
Bibliát kinyitva a 23. zsoltárra, 
amely így kezdődik: Az Űr az én 
pásztorom, nem szűkölködöm!

Ez év június 2-án ellenséges 
harci repülők rettenetes bomba
záport zúdítanak Debrecenre. Bá
thory Margit Kamilla leventeleány
nak az óvóhelyen eszébe jut, hogy 
a ház második emeletén egy cse
csemő fekszik a bölcsőben, akinek 
szülői eltávoztak hazulról. Saját 
élete veszélyeztetésével fölsiet és 
az utolsó pillanatokban lehozza és 
biztonságba helyezi a kisdedet.
Ugyanaz a lakás kevéssel utóbb 
összeomlik, de az ártatlan csecsemő 
megmentésére isten idejében ki
rendelte a mentő angyalt. Ki ne 
ismerné fel i t t  az Isten gondvise
lését?!

A franciaországi hugenotta üldö
zések idején a meggyilkolt vezér, 
nek, Colignynak az udvari lelkésze 
Merlin, ura parancsára utolsó pil
lanatban a szénapadlásra menekül.
A fegyveres üldözők keresik. Kard
jukat többször a szénába döfik, de 
hiába. Miután a gyilkosok napokig 
a ház körül ólálkodnak, Merlint az 
éhhalál fenyegeti. Isten azonban 
megparancsolja egy tyúknak, hogy 
tojjon mindennap egy tojást a 
széna közé. Nem isteni gondviselés 
volt-e ez?

Mit szóljunk azonban arra, ami
kor hívők és ártatlanok is életöket 
vesztik?

Ez sem bizonyítja, hogy nem 
volna isteni gondviselés, hanem fel
tétlen bizonyossággal arról győz



136
-

H A R A N G S Z é 1944 . jú liu s  23 .

meg, hogy van élet a halálon túl. 
Isten igazságos. Az Ő feltétlen 
isteni igazságszolgáltatásából kő- 
vetkezik, hogy akik itt a földi élet
ben méltatlanul szenvedtek és idő 
előtt elköltöztek, örökkévaló éle
tet vesznek jutalmul Annak kezé
ből, Akié a menny és a föld, a ha
lál és az élet.

Mind jó, amit Isten tészen, 
Szent az Ö akaratja.
E hit hív gyámolom lészen 
S szivemet megnyugtatja.
Van Istenem, bár ellenem 
Támadjon veszély s halál, 
Felfegyverkezve talál.

Kér. énekeskönyv 376, 1. v.

P é l d á u l  s z o l g á i d a t . . . !
A soproni felső evangélikus egy

házmegye Gyámintézete a július 
9-én tartott közgyűlésén azt hatá
rozta, hogy a szabad rendelkezé
sére álló összeget, 520 P-t nem 
osztja szét saját hatáskörében, ha
nem a Gusztáv Adolf Gyámintézet 
elnökségének bocsátja rendelkezé
sére, hogy azt egy rászoruló bomba
károsult gyülekezetnek, vagy egy
házi intézménynek támogatására 
fordítsa. Ennek az egyházmegyei 
Gyámintézetnek az eljárása például 
szolgálhat az egyes helyi, egyház- 
megyei és egyházkerületi Gyám-, 
intézeteknek.

Megnyugvás.
Világi fények elalusznak 
És elhalkul a földi lárma 
Előttem is egyszer. Talán holnap, 
De ha akarod, Uram, már ma.

Vége szakad a földi útnak, 
Amelyen eddig vándoroltam,
S egy határkőre odaír jók 
Az ítélétemet, Hogy: voltam. '

Uram, az utat nem sajnálom, 
Lármától, fénytől könnyen válók; 
A kövön túl a fényed látom 
S nálad örök csendet találok.

V a th y  E lek.

A Gusztáv /Idolt Egylet 
l i p c s e i  d á z u
látható képünkön. Ezt a szép, hatalmas 
székhazat ellenséges bombatámadás tel
jesen rombadöntötte.

Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyáminté
zetünk múlt évi Beszámolóiénak címlap
ján is látható ez a kép s a Beszámoló 
élén az egyetemes és kerületi gyám- 
intézeti elnökeink szívhez szóló felhívá
sa: „Jertek, építsük meg!“ Meleg, buz
dító szavak az őszinte részvétnek, együtt
érzésnek kifejezésére.

Napokban érkezett a köszönő levél 
ezért az együttérzésért a Gusztáv Adolf 
Egylet németországi vezetőségétől, me
lyet alább közlünk:

Gusztáv A do lf Egylet L ipcse-W . 31. 1944 jún. 28. 
Elnök ^  GIMILe 46252.
2185. sz.

Ziermann esperes, 
kormányfőtanácsos úrnak,

Sopron.
Igen tisztelt Kormányfőtanácsos Ür!
Mélyen meghatott bennünket, hogy a 

G. A. Gyámintézet múlt évi Beszámoló
iának címlapián, sajnos, már teljesen 
romokban heverő, szép székhazunk ké
pét megpillanthattuk és ' a Beszámoló 
élére állított, meleg szavakat olvashat

tuk: „Jertek, építsük meg!. . . “

Ezért a nagy részvétért őszinte kö
szönetét mondunk Önnek és a Beszámoló 
aláíróinak s tovább, az egész, velünk 
testvéri kapcsolatban élő Gyámintézet
nek. Isten kezében van a népek és orszá
gaik sorsa éppúgy, mint az egyházaké 
és intézményeiké. Kérjük Istent, hogy ne 
vonja meg jóságát és kőnyörületét nem
zeteinktől és evangélikus egyházunktól 
szerte e világon, hanem segítsen és erő-

Nyugodtan merem megkockáztatni azt 
az állítást, hogy lapunk nagyszámú olva
sói között kevesen vannak, akik meg 
tudnák mondani, hogy mi is az a kék- 
kereszt-munka? Azt még csak tudják, 
hogy mi a vöröskereszt, vagy zöld ke
reszt, — de a kékkereszt-munka a mi 
magyar népünk körében nem ismeretes. 
Jónak látjuk azért, hogy egyet s mást 
elmondjunk róla, — hátha akadnak la
punk olvasói között is olyanok, akik be- 
állanak a kékkereszt munkásai közé?

Mi is hát a kékkereszt-munka? Rövi
den így felelhetünk reá: ez a mentő 
szeretet-munkának az az ága, amely az 
iszákosokat, a részegeseket akarja meg
menteni s megtartani a család s ezzel 
együtt az egyház és nemzet számára. Jól 
jegyezzük meg azért mindjárt itt a leg
elején, hogy a kékkereszt-munka nem 
azonosítható az ú. n. alkoholellenes mun
kával, mert a kékkereszt-munka magá-

sítsen bennünket e mai napok kísérté
seiben, hogy Igéjéhez s akaratához töret
len hűséggel ragaszkodjunk.

Hittestvéri üdvözlettel:
a Gusztáv Adolf Egylet Központi 

Választmánya,

val az alkoholkérdéssel csak úgy másod
sorban foglalkozik, feladata az alkohol 
által veszélyeztetett emberre, az iszákos 
vagy részeg emberre vonatkozik. Lénye
ge szerint tehát mentő munka s mint 
ilyen, oda tartozik az egyházi belmisz- 
sziói munka körébe, így hát feladata ez 
magának az egyháznak.

Azt ugyanis seriki sem állíthatja, 
hogy az iszákosságnak faluvároson egy
aránt ne Volnának áldozatai. E sorok 
olvasói is egészen bizonyosan gondolnak 
a már eddig elmondottak hatása alatt is 
falujoknak vagy városuknak egy-egy 
olyan szerencsétlen egyénére vagy csa
ládjára, amelynek életét nemcsak gazda
sági, de minden vonatkozásban az iszá- 
kosság tette tönkre. Az ilyen szomorú 
esetekben az emberek meg szokták álla
pítani, hogy: ez se jutott volna ennyire, 
nem ment volna tönkre, nem lenne kol
dus a családja, — ha nem itta volna el 
a vagyonát, 'egészségét, becsületét. . .

De amikor megállapítjuk, hogy falun 
s városon egyaránt vannak ilyen szeren
csétlenek, arról már kevésbbé szólha
tunk, hogy ezeknek a megmentésére 
ilyen vagy olyan mentő munka indult 
volna meg! Ha tűz üt ki valahol, ha ár
víz pusztít valamely vidéken, ha bom
bák döntenek romba épületeket vagy 
városnegyedeket, — mindjárt megindul 
a mentés munkája. Csak egy esetben 
maradunk érzéketlenek s tétlenek: ak
kor, ha valaki iszákosság által tékozolja 
el egészségét, vagyonát, egyéni és csa
ládi boldogságát. Sőt, — nemcsak, hogy 
nem segítünk rajta, de egyenesen szóra
kozik a mai társadalom is a berúgott 
emberen. Kévés olyan magyar mozidarab 
van, amely egy-egy részeges embert ne 
szerepeltetne a közönség szórakoztatásá
ra, nem kevés az olyan színdarabok szá
ma sem, amelyekben a komikus elemet 
szintén egy-egy berúgott vagy részeges 
alak által érvényesíti a szerző, s ne tud
nánk arról, hogy a rádió is ezen a sínen 
halad, amint ezt a „Mester-utcai“ be
rúgott ember szerepeltetése és sok úgy
nevezett „kedélyes“ esetnek a közvetí
tése is bizonyítja.

S mit teszünk ezekkel szemben? Egy
szerűen semmit. Hallgatunk. S ha valaki 
mégis szóba meri hozni ezt a kérdést, 
akikor az illetőt megvádoljuk azzal, hogy

D. Erich Heinzelmann s. k., 
Elnök. .

\

Néhány szó a  k ék k ereszt-m im k árő i

A z em b er  fe le jt.
Elbeszélés.

írta: Dr. Schütt Gyula.
Ketten vannak a bunkerban. Az egyik 

fényképet nézeget, a másik mélyen va
lami könyv fölé hajol. Érdekes lehet. 
Szinte belefúrja magát. Közben felra
gyog az arca, mintha villanyfény gyul
ladna ki lelkében, mi átvilágítja belül
ről.

— Jó könyved van pajtás — mondja 
Péter, miközben gyengéden valami ko« 
pott levéltárcafélébe teszi fényképét.

— Jó. A legjobbjcönyv — felel Pál 
röviden. Nem zavartatja magát.

- Kíváncsi vagyok s ha kiolvastad, 
add nekem.

— Soha nem lehet ezt kiolvasni. Min
dig olvasom s nem jutok a végére.

— Izgalmas lehet.
— Nagyon.'
— Szerelmes? Gyilkosság is van ben

ne egy csomó. Mi? De kíváncsi vagyok.
— Hát bizony nagy szerelemről ir és 

gyilkosságról is van benne szó. Megírja, 
mily nagyon szerette Isten ezt a bűnös 
világot- Oly annyira, hogy egyszülött 
Fiát adta nekünk s az ember megölte. 
Megölte Krisztust, az Istenét. A világ 
Ieghitványabb gyilkossága volt ez.

Péter csalódottan félrefordítja fejét, 
köhög. Ügy tesz, mintha nem értené. 
Legszívesebben felnevePne, de a veszély 
ott kotorász kívülről a bunker ajtaján 
s ez letompítja ebbeli ingereit. Pált 
azonban pajtásának ez a viselkedése egy
általán nem feszélyezi s beszél tovább. 
Kiben már egyszer gyökeret vert az ige, 
abból előbuggyan, akár az akna gyújtó- 
szegén is álljon a lába.

— Tudod pajtás, vasárnap van s ép
pen most szólnak otthon a harangok. 
Isten házába hívnak. S a falu megy. 
Szinte látom, mint tipeg fekete ruhájá
ban öreg özvegy édesanyám a templom 
felé. Megy a kis fiam is feleségem ke
zén. Mennek imádkozni. Ilyenkor aztán

én is imádkozom, ök otthon, s én itt. 
'így találkozunk. Fent a jó Istennél.

Péter még nagyobbakat köhög. Sze
retne zajt csapni, hogy ne hallja ezt az 
embert. Kellemetlen neki, miket mond. 
Nem ismer rá. Falubeliek, de egészen 
más, mint otthon. Vádol, sérteget. Bár 
egyetlen szóval sem érinti személyét, 
mégis bosszantja. Különös, de valahogy 
így érzi.

— Ott ugyan alig találkoztok paj
tás — ftiondja —, gyerekmese az egész. 
Nem férfinak való.

Pál szeme meg se rebben. Nyugodt, 
s jóságos pillantásával végig simogatja 
bunkertársát. Majd halkan szól:

— Igazad van Péter, mese ez, gyö
nyörű gyermekmese, de igaz, és hogy 
megértsük, gyermekké kell lennünk. Én 
már vagy három hónapja lakom ezt a 
kis erődöt és ráértem, hogy gyermekké 
legyek. Otthon én is férfi voltam. Erős, 
kemény, nagyhangú férfi, ki nyelve he
gyén hoíjdta erejét, vakmerőségét. 
Templom se kellett. Férfi voltam. Ott
hon a férfiak vannak. Az erős férfiak, 
kik a szívükben, a szájukban hordják a 
jövőt, s karjuk kemény izmaiban. Te is 
még ilyen férfi vagy-. Még csak tegnap 
este értél ide ki az élre, és még nem 
volt időd hozzá, hogy gyerekké legyél. 
Én hála Isten már az vagyok. Hívő, 
gyöngé gyerek, kiben az istenhit, és az 
örökkévalóságról szól mesék tartják a 
lelket, ki mennyei édesatyjának a kezé
be kapaszkodik, s nem engedi el, ha két 
kézzel 'kell is verekednie. Idővel Péter, 
te is ilyen leszel itt. Nem férfiakra van 
itt szükség pajtás, kik izmaikat tapogat
ják,. ha túlról felmorajlik a gépmadarak 
raja, de Istenbe gyökerező hitre. Oda
adó gyermeki hitre.

Péter értetlenül nézett, hol Pálra, hol 
a levegőbe. Az ördög nevetésre ingerelte 
belülről, de kívülről a küszöbön koto
rászott a veszély.

— Katonák kellenek itt — kiáltja 
hetykén.

E pillanatban valaki lassan kinyitja 
az ajtót, s beszól:

— Támad az orosz.
Péter felugrik. Fejébe szalad a vér, 

csak úgy lángol a homloka. Forog-pö- 
rög. Puskáját keresi. Kapkod ide-oda, 
de semmit nem talál. Majd lábába süly- 
lyed a vére. Alig bírja magát. Mint az 
ólom, olyan nehéz a teste. Elsápadt. Már 
hallatszik a moraj. Pál nyugodt. Rá
rakja Péterre, mire szüksége van, s meg
húzza magán a derékszíjjat. Ránt egyet 
köpönyegén, s kézbe veszi a puskáját. 
Megáll és az ég leié néz. Egy pillanatig, 
csak annyit mond: Jézus nevében és ki
lép. Keményen, határozottan, mintha 
minlennápi munkahelyére igyekezne. 
Péter megy utána. Törli a homlokát, 
kiveri a víz. Bámulja Pál nyugalmát. 
Úgy megy előtte, mint valami acéléin, 
bér, kinek motor hajtja belülről mozgá
sát. Hátuk mögött gránátok csapódnak 
a földbe, s egyre közelebb. Valahányszor 
egy levág, Péter nagyot ugrik, s végig 
tapogatja magát. Pál mintha nem is hal
laná. Meggyorsítja lépteit, hogy elérje 
az első vonalat. Péter utána. Alig he
lyezkednek el, s vagy húsz repülőgép 
kavarog a fejük fölött. Hull a bomba s 
okádja magából a halált. Majd alábuk
nak, szinte fejüket súrolják. Észbontó 
kattogás. Füst, undorító szag, vér, hör- 
gés. Egy szó kavarog a levegőben: 
Isten . . .  És elölről jön hömpölyögve az 
orosz. .Mint az érett gabona hullanak a 
gépfegyver kaszája előtt, de jönnek. 
Rettentő kiáltozások. Lárma. Recsegnek 
a puskaagyak és sikonganak az egy- 
másbasikió tőrök. Nyögések. Pusztulás 
őrülete vijjog a hó fölött.

Péter nem tudta, hogy került ép bőr- 
rel ebből a pokolból. Félóráig tartott, 
míg Pál lelket vert beléje. Megtudta az
tán, hogy felfogták a támadást. Péter 
Csak lógatta fejét, nem mert Pál sze. 
mébe nézni. Tábori lapot kért tőle, meg 
ceruzát. S Pál adott neki. Készen volt

nála, mintha csak tudta volna, hogy 
szükség lesz rá. Péter írt.

„Drága feleségem! Tudatom, hogy 
jól vagyok. Az idő nem jó. Szeles és 
nagy viharok járnak erre. Harangszót 
itt nem hallani, és én úgy szeretném 
hallani. Menjetek a templomba és imád
kozzatok. A gyereket is vidd. A gye
rek imáját inkább meghallgatja az Isten. 
Ha a jó Isten még egyszer hazasegít, 
mindig ott leszek a templomban. De min
dig. Vasárnap és ünnepnap. Imádkozza
tok. Csókol: édesatyátok. Ámen.“

Péter elol^sta a lapot s megjegyzi:
— Péter kezdesz gyerekké lenni, s 

jó úton vagy ahhoz, hogy erős légy.
Elővették a bibliát és belemélyedtek.
Isten hazasegítette mindkettőt. Nagy 

volt otthon az öröm, s lelkűk ujjongva 
adózott hálával Istennek nagy irgal
máért. Minden ünnepnap ott találta őket 
a templomban. Zúgott ajkukról az ének, 
s szállt lelkűkből az ima. Az idő azon
ban múlt, s mintha kifogyott volna be
lőlük a hála. El-elmaradoztak. Mindig 
akadt más dolguk, s egyre ritkábban 
mutatkoztak a templomban. De hango
sabbak lettek kint az életbei^ az utcán. 
Csodákat tudtak mesélni a frontról. 
Megint férfiak lettek. Erős férfiak, kik 
a tettek előtt izmaikat tapogatják. A 
templom belsejét már csak nagyűnnep- 
kor látják, s olyankor is előkelő közöny, 
leereszkedő fölény terpeszkedik arcu
kon.

Egy alkalommal összetalálkoztak kint 
a határban, s beszédbe elegyedtek. Ma
guk között voltak s Pál Péter fülébe 
súgja:

— Alapjába véve azért hitvány em
berek vagyunk.

Péter visszasúgja, mint valami sike
rült viccet:

— A jó még, hogy mások nem tud
nak róla.

Pál ránéz s keserű mosollyal mondja:
— Sajnos Péter, az Isten is tudja.

■; \  '  :
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„különc“, „szélsőséges“, sőt nem egy
szer azzal is, hogy „szektás hajlandó
ságú“. .. Vagy, aki ezt nem teszi, az 
pedig hivatkozik arra, hogy a bor- és 
szesztermelés hány családnak ad kenye
ret, mily óriási bevételt biztosít az állam
nak stb. S teszik ezt nyilván azzal a cél
lal, hogy ilyen módon igazolják saját 

"magukat: csak nem vehetnek részt ilyen 
veszedelmes munkában! Azaz a részeg
ség által tönkretett vagy veszélyeztetett 
szerencsétlenek megmentésében, a kék
kereszt munkában. Nem hallgathatjuk el 
azt a szomorú tapasztalatunkat sem, hogy 
— ha valahol ez a’ kérdés szóba kerül — 
olyanok is, akik egyébként a Bibliával 
édes-keveset törődnek, ilyenkor hivat
kozni szoktak magára a Szentírásra is, 
rámutatva arra, hogy hiszen Nóé ültette 
.a szőlőt, Pál apostol is aj'ánlotta Timo- 
theusnak, hogy igyék bort. Azt persze 
elfelejtik megemlíteni, hogy mi lett Nóé 
részegségének a következménye, vagy 
hogy Pál apostol egy „kevés“ bor élve
zését ajánlja Timotheusnak „gyomrára 
és gyakori gyengélkedésére való tekin
tettel“, azaz orvosság gyanánt...

De legyen elég ebből ennyi. Mi ki
mondjuk egyenesen azt a meggyőződé
sünket, hogy egyfelől mulasztás terheli 
a hívek seregét azért, mert ezt a mun' 
kát elhanyagolja, s hogy másfelől áldott 
egyház- és nemzetépítő, mentőmunkára 
vállalkozik az, aki csatlakozik a kék- 
kereszt-munkát végzők kisded csapatá
hoz. Kérjük Istent, hogy küldjön mun
kásokat itt is az Ő aratásába.

Legközelebb már arról fogunk szólni, 
hogy közelebbről miben is áll a kék- 
kereszt munka és hogyan lehet foly
tatni azt. %

Dr. Deák János.

Egyházunknak évszázadokon át két 
•nagyfontosságú alappillére volt: a temp
lom és az iskola. Szoktuk is mondani, 
hogy az iskola a templom előcsarnoka, 
mint ahogyan az is! Sohasem volt tehát 
mindegy, hogy ezekben a templomi elő
csarnokokban kik és mit tanítottak és 
amit tanítottak, hogyan tanították. Ezen 
a hogyan kérdésen múlt és múlik most 
is, hogy az előcsarnokból milyen fel
fogást, hitet, világnézetet holtak és hoz
nak magukkal azok, akik a templomba 
léptek.

Hála a kegyelem Istenének, most is 
vannak tanítóink, akik megérdemlik az 
evangélikus előnevet, de voltak régen is! 
A hivatásukat hűséggel végző tanítók 
mindig megérdemlik, hogy szeretettel 
emlegessük nevüket. Örökítsük hát meg 
Hájas Kálmán nevét is, aki négy év
tizedet meghaladó időn át volt a büki 
gyülekezetnek tanítója. Most hívta el az 
Úr őt kilencvenegy éves korában, a rend
kívüli viszonyok miatt ideiglenesen a 
nemeskéri temetőben pihen, hogy azután 
hazatérjen ide Bükre, abba a fenyőfás, 
örökzöldes temetőbe, melyben hűséges 
hitvestársa is pihen.

Kemenesalja lankás, dombos, áldott 
földje adta őt minékünk. A szülői ház, 
a környezet telítette hittél, imádsággal, 
hazaszeretettel. A magyar nyelv szívet 
megindító muzsikája annyira fogva tar
totta egy életen át, hogy még öreg ko
rában is megesett vele, hogy a fiának 
Bonyhádra versben írt levelet. És hogyan 
tudott mesélni! Csak le kellett ülni a 
lábai elé és kitárt szívvel hallgatni azt 
a sok szépet, amely dúsan, bőségesen 
áradt belőle, ízesen, melegen, mint a sú
lyos kévéből a búzaszem.

Dé~nem is erről akartam beszélni, ha
nem arról, hogy Ö evangélikus tanító 
volt. öszhajú tanítványai tesznek bizony
ságot, hogy milyen tanító volt. Szálfa
termetével minden reggel negyednyolc
kor az iskolájában volt. Ilyenkor az egy
házi énekek magyarázata, buzgó ének
lése, imádság volt az első teendője. Nem 
egyszer ezután megreggeliztette a szegé
nyebb gyermekeit, ha mással nem, hát 
friss, ropogós sültkrumplival. Még most 
is van a falunkban -egy krumplifajtá, me
lyet Hajas-krumplinak neveznek. Azután 
jött a munka, számolás, írás, biblia, föld
rajz, történelem, számtan, munkája köz
ben égett, hevült Hajas Kálmán, mint 
oltárra tett gyertya. És minden szavá
ban, minden hangsúlyában, sőt talán még 
a mozdulataiban is benne ragyogott, mint 
gyémántfény csillogása az evangélikus 
egyháza iránti nagy-nagy szeretet. Ha 
tanítványai elfáradtak, mesélt, mert ő- 
-sohasem fáradt el, meséit a virágokról, 
nagy emberekről, egyházunk hőseiről, 
színes képzelete úgy vitte a tanítványok 
seregét idegen világrészekbe, letűnt szá
zadok küzdelmes évtizedeibe, kunyhók 
döngölt padlójára, vagy paloták arany
termeibe, hogy a hallgatóinak szinte fájt 
visszatérni a jelenvaló világba.

Rendkívül sokat olvasott, képezte ma
gát, tanult, hogy tanítani tudjon. Készült, 
pedig úgy tudta mindazt, amit néki tudni 
kellett, hogy kevesen versenyezhettek 
volna vele. De túl minden tudásán, fon
tosabb volt az a szellem, az a felfogás, 
az a világnézet, mely minden tanítását 
jellemezte. Fegyelmezésében is vblt vala
mi, ami az apák fegyelmezését jelentet
te. Előtte nem volt kivétel, mindegy volt, 
hogy a tanítvány milyen házból szárma
zott és kinek a gyermeke volt. Ezért 
a tanítványai is' úgy szerették, mint 
gyermek az atyját. Amikor végigfutott 
a hír a falunkon, hogy Hajas Kálmán 
hazatért mennyei Atyjához, volt tanít
ványai közül nem egy siratta meg csend
ben, titokban a jó tanítót, ki hűséges 
volt a szolgálatban és nagy volt a min
dennapi életben.

Mi volt az élete titka? Igen egyszerű 
e kérdésre a válasz: hívő ember volt. 
Imádkozó ember volt, ki mindig min
denért Istennek adott hálát. Még Bükön 
lakott, mikor egy operáción esett át, 
hazajövet első feladata volt az alázatos, 
szívből jövő hálaimádság elmondása Isten 
előtt.

Ilyen tanító és ilyen ember volt Hajas 
Kálmán, a büki gyülekezetnek áldott em
lékű tanítója. Áldott legyen Annak a 
neve, ki őt az egyháznak adta.

Fülöp Dezső.

Szerelelcsonjag
a bombakárosult gyerm eké  írnek.

Már közöltük, hogy Túrkevéről egy 
15 kg-os csomag érkezett szerkesztősé
günkbe. A csomaghoz az alábbi levél 
volt mellékelve:

A túrkevei evangélikus/kis szórvány
gyülekezet asszonyai összefogtunk és 
készítettük a mellékelt csomagot a 
bombakárosult gyermekek számára. A 
mi városunkat — Istennek hála — az Ö 
-védő kegyelme ezideig megőrizte a tá
madástól. Szeretnénk a segítésben részt 
venni, örömet fakasztani, e pár sorral 
vigasztalást nyújtani — mert szívünk 
szeretetét küldjük e sorokban — azok
nak, akik arra rászorulnak és akiknek 
ajkán legédesebb a mosoly: a gyerme
kén. Ne az adomány csekélységét lás
sák, de a szeretetet, mellyel azt küldjük. 
Ha Isten életünket megtartja, később is
mét kopogtatunk csomaggal a Harang
szó kapuján. ..

Az Ür gazdag áldása legyek a külde
ményen!

Erős vár a mi Istenünk!
Hittestvéri üdvözlettel: 

Aláírások.

Honvédőink köszöneté.
Nt. Szerkesztőség és Kiadóhivatal!
Nem mulaszthatom el, hogy egyné

hány szóban köszönetét ne mondjak 
azoknak az igen kedves és jószívű kas
sai evangélikus egyháztagoknak, akik 
buzgó lelkészük egyszerű felhívására 
szívesek voltak a hadikórház sebesültjei 
és betegei részére olvasmányokat ado
mányozni. Azért intézem köszönő szavai
mat a Harangszó szerkesztőségéhez, mert 
legnagyobbrészt a Harangszó újságot 
adományozták. Köszönetét mondok Ber- 
zeviczy Béláné úrasszonynak, dr. Mikler 
Lajos táblabíró úrnak, Kozlay Kálmán 
tanár úrnak és még sok másoknak, akik 
meglátták azt, hogy milyen szükséges a 
szenvedő honvédnek a jó olvasnivaló. 
Bizony, most van rá a legjobb alkalom, 
hogy még a legegyszerűbb ember is ké
pezze magát. Meg kell ragadnunk az 
ilyen alkalmadat.

Köszönetemet szíveskedjék a Harang
szóban leközölni. Miért is fogadja Nagy
tiszteletű Szerkesztő Ür hálás köszöne
temet. Isten gazdag áldását kérve mun
kásságukra, vagyok kiváló tisztelettel: 

Csatáry. Gyula, 
prot. tábori főlelkész.

K ő*xönei ci folyóiratodéért.
Maróti János prot. vez. lelkész a D. 

492. tábori számról bajtársai nevében is 
hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak 
a testvéreknek, kik címére folyóiratokat, 
traktátusokat és bibliát küldtek. Többek 
közt Faragó R-nak Léva, Pétery S-nak 
Léva, Pataki Irén ke Somorja, Varga S.- 
nak Pestszentlőrinc. Kéri, hogy e nemes 
segítő munkát folytassák!

Kérjük honvédeinkef,
hogy címük, postaszámuk változá
sát azonnal közöljék szerkesztősé
günkkel, hogy a Harangszó küldé
sében fennakadás ne legyen!

Jézus és Te.
Július 23. — Jézus mindenkihez be

tér. Lukács 19, 1—10. Jézus a legmeg- 
vetettebb bűnös emberire/ is betér. Mi 
személyválogatók vagyunk. Megnézzük, 
kivel állunk szóba. Meggondoljuk, ki
nek az otthonába lépünk. A népszerűtlen 
emberek házát kerüljük. Érdek irányítja 
barátságunkat. A közvélemény szabá
lyozza életünket. Jézus ezeket a dolgo
kat lerázza magáról. Magatartásának 
középpontjában a bűnös ember meg
mentése áll. A veszniindulónak keresé
sére indul, hogy megtartsa. Most Jerikó 
legnépszerűtlenebb emberéhez nyit be s 
döntő fordulatot hoz annak életébe. 
Ahova Jézus belép, ott átalakul az em
ber s az ember számára a világ. így 
történik Zakeus házában is. Zakeus sze
me megnyílik. Mindent másként lát. 
Másként látja magát. Meglátja bűneit. 
Másként l^tja vagyonát. Látja gazdag
sága szegénységét. Másként látja az em
bereket. Meglátja a szegényeket. Más
ként látja Jézust. Felismeri Benne Urát. 
így kel, nyílik, bokrosodik lelkében az 
igazi boldogság. Boldog ház, amelyik 
üdvösséget nyer.

Július 24. — Jézus mindig ráér. Já
nos 3, 1—16. „Az idő pénz“, mondogat
juk. Megállapítjuk tehát, hogy érték. 
Fel is becsüljük, mikor így szólunk: 
„Időmilliomos vagyok“. De meg nem 
becsüljük. Értünk az időszámításhoz, a 
naptározáshoz, de nem értünk az idő
beosztáshoz. Rengeteg időt eltékozlunk. 
Mértéken felül van belőle evésre, ivásra, 
szórakozásra. A test számára mindig 
ráérünk. Amikor a lélekrő! van szó, ki
fogyunk az időből. Istennel szemben fu
karok vagyunk. Az 'dőmilliomos ember 
semmit, vagy csak filléreket juttat Neki. 
Jézus mindig ráér. Mindenki számára 
van ideje. Pedig senkinek sincs annyi 
munkája, mint Neki. Szüntelenül mun
kálkodik. Éjszaka idején fogadja Niko- 
démust. Meghallgatja. Türelemmel ta
nítja. Áldás fakad a beszélgetés nyo
mán. Akit szeretünk, annak számára 
mindig van időnk.

Július 25. — Jézus minden alkalom
mal kész. Lukács 7, 36—50. Isten tele
tűzdelte időnket jóra való alkalmakkal. 
Naponként mutatja, kínálgatja azokat. 
Bőven hullatja reánk. De lehullanak ró
lunk. Életünkben hemzsegnek az eldo
bott alkalmak. Itt-oft elcsendesedünk, 
hogy szóljon hozzánk Isten. Néha csele
kedetté érik bennünk az ige. Azután 
megint a régi vágányra siklunk. Pedig 
minden alkalom az utolsó lehet. Isten 
kegyelme, ha nem az. Jézus minden al
kalommal kész, hogy hirdesse az Atya 
könyöriiletességét. A hit erejét. Kész 
arra, hogy fogadja a szeretet áldoza
tait. Kész arra, hogy tanítson, feddjen, 
hogy bűnöket megbocsásson. Idő, hely, 
társadalmi formaságok nem akadályoz
zák. Mindenütt alkalmat teremt. Szá
munkra is. Ébredjünk rá, hogy sehol- 
sem találunk áldottabb alkalmakat, mint 
Nála.

Július 26, — Jézus mindenki nyomo
rúságát ismeri. János 8, 1—11. Mennyi 
nyomorúság hasogatja az életet. Alig 
van ház, hol nem sötétlik a gond. Ta
lán nincs is födél, mely alatt nem sír 
a kín. Lehet-e lélek, melyben nem nyö
szörög a jajgatás. Telítettek vagyunk 
a bajjal. Nem fér már belénk. Kicsor
dul belőlünk s otthonunkból is kitódul 
az utcára. Ország, világ szeme tapad 
rája. Pedig ez csak az árnyék. A való
ság árnyéka. A titkolt bűnök, a lelki 
betegségek garmadája hozzáférhetetlen 
fedezékbe húzódik az emberek elől. Jé
zus elől nincs menekülés. Nemcsak a 
botrányos bűnt látja. Látja a lapuló, 
aljas vétket. A ffnom mosoly mögé bújt 
fekete szándékot. Nem a látszatot, ha
nem a valóságot. Lelket, vesét vizsgál. 
Megmozgatja az ember belsejét. Rávilá
gít a sötétségre. Megmutatja az én bű
neimet. Megmutatja, hogy megismerjem, 
így indít el a gazdagság útjára.

Július 27. — Jézus mindenki vágyát 
ismeri. János 1, 43—51. Az után vágya
kozunk, ami hiányzik. Ami nincs birto
kunkban. Minden embernek van valami 
vágya. A vágyakozás birodalmában nin
csen /szegény. Vannak bűnös vágyak. 
Ezeket el kell fojtanunk. A tisztákat él
tetnünk kell. Vannak vágyaink, melyeket 
megmutatunk s vannak, amiket eltaka
runk. Nátánael tele van vágyakozással. 
Van egy nagy, igen nagy hiánya. Nincs 
Krisztusa. Ott tusakodik a fügefa lombja 
alatt. Jézus ott is meglátja. De belát oda 
is, ahova a világ szeme nem. Belát a

szív mélyébe, ahol megindul a vágya
kozás. Ahol gyötör a szomjúság a Meg
váltó után. Krisztus elől nem bújhatunk 
el vágyainkkal. Meglát és belénk lát.

Július 28."— Jézus utána megy min
den elveszettnek. János 4, 1—42. Azt 
mondjuk elveszettnek, ami a mienk volt, 
de már nem az. Nem mindennek me
gyünk utána, ami elveszett. Csak az ér
tékes dolgot keressük. Az értéktelent 
nem mentjük. Isten előtt minden ember 
értékes. Egyszülöttjét adia oda meg
mentésünkre. Krisztus hatalmas mentő 
munkát végez. Megmenti ezt a samáriai 
asszonyt is. Hogyan végzi mentő mun
káját? Szóba áll az emberrel. Akkor is, 
ha az ellensége. Segít leverni a legna
gyobb ellenséget, a testet.‘A lélekre for- 
díttatja a figyelmet. Rádöbbent a bűn
re. Megmutatja, hogy ismeri életünket. 
Kisegít a formaságok süket és vak bör
tönéből. Szabad levegőre visz. Megin
dítja bennünk az igazi légzést. Szívből 
való imádkozásra tanít. Nem marad ho
mályban. A személye körüli kétségek 
ködét szétoszlatja. Vérét hullatja értünk. 
Aki elfogadja áldozatát, aki hallgat sza
vára, az máris nem elveszett. Beállhat 
munkásai közé. Áldott eszköz lesz Isten 
kezében.

Július 29. — Jézus mindenkit felké
szít a szolgálatra. Lukács 5, 10. Máté 9, 
9—13. Készületlenül nem jó valamihez 
hozzáfogni. Felkészülten a nehéz szol
gálat sem fenyeget csőddel. A szolgá
latra Isten készít fel bennünket. Ha el
fogadjuk a szolgálatot, el kell fogad
nunk a szolgálat eszközeit is. Isten szol
gálata harcot jelent a Sátán ellen. A 
harcban pedig fegyverekre van szükség. 
Az ellenség fegyvereinél erősebbekre. A 
felkészülés felfegyverzést jelent. Isten 
szolgálatában nem a test, hanem a lé
lek felfegyverzésére van szükség. Jézus 
a lelket fegyverzi fel. Meggyógyítja. Ki
irtja a megalkuvást, mely megbaráíko- 
zik a bűnnel. Eilszántságot ad. Az ember 
szakít a múlttal. Bűnbánóvá lesz. Az en
gedelmes emberbe bátorságot önt. Vé
delmébe veszi. Megnöveli hitét, bizalmát. 
Megmutatja a szolgálat útját. A bűn 
foglyait kiszabadítja s a megtérés híd- 
ján irgalommal Őhozzá vezetni. Péter és 
Máté alkalmas a szolgálatra.

Komjáthy Lajos.

Szeretem szent egyházamat !
Egyházszeretetünket sokfélekép

pen megmutathatjuk és meg kell 
mutatnunk akár otthon a saját 
gyülekezetben vagyunk, akár ide
genbe, más gyülekezetbe megyünk.

Ez utóbbira szép példa:
Hódmezővásárhelyi gyülekeze

tünkbe áthelyezés folytán magas-* 
rangú tisztviselő érkezett. Meg
érkezésekor az első vasárnapon 
első útja a templomba vezetett és 
a lelkészi hivatalba, ahol meleg 
szeretettel ajánlotta fel a gyüleke
zetnek szolgálatát és kérte az adó
zók közé való felvételét. Rangjá
nál fogva elvárhatta volna, hogy 
először mi menjünk el hozzá, de 
Isten iránti szeretete megelőzött 
bennünket. Bár minden egyház
hívünk érezné az evangélikus egy
házhoz való tartozását, akkor is, 
ha idegen városba és idegen gyü
lekezetbe megy. Nékik is csak 
előnyt jelentene, ha az idegen 
környezetben azonnal testvéri kö
zösségre és baráti szívekre talál
nának. Takács János.

H E T I  S Z E M L E
K e le te n  heves elháritóharcok foly

nak Polocktól északra. Vilnától nyugat
ra feltartóztatták a bolsevisták előnyo
mulását.

N y u g a to n  Normandiában min
denütt visszaverték az angolszászok tá
madását.

O l a s z o r s z á g b a n  fokozódik a 
német ellenállás. Bonomi kormánya irtja 
az olasz fasisztákat.

A V. 1. egyre támadja és rombolja 
London belsejét.

Ismét több támadást intéztek az ame
rikai bombázók Budapest és több vidéki 
helység ellen. Hazánk légiterében 34 
bombázógépet lelőttek.
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Sztniháromság utáni 7. hét.
Mert az Ő alkotása vagyunk, 

teremtetvén Általa a Jézus krisz
tusban ió cselekedetekre. . .

Efez. 2:10. v.

Hogy adhassunk: kapnunk kell 
először. Mielőtt irgalmasságot gya
korolhatnánk, előbb nekünk kell 
irgalmasságot nyernünk Istentől. 
Nem mi tesszük le az első követ. 
Nem a bárány keresi meg a pász
tort, hanem a pásztor a bárányt. 
A jó cselekedet tehát nem arra 
való, hogy vele valamit is elnyer
jünk Istentől. Mert amink van, azt 
mind érdemünk nélkül kapjuk 
Istentől.

De viszont a jócselekedet iga
zoló jegy is — mint a levélre ütött 
pecsét —, mely bizonyossá tesz, 
Hogy a hitem igazi. Ha érzem szí
vemben, hogy jócselekedetem sze
rétéiből folyik, bizonyos lehetek, 
hogy a hitem helyes. L u th e r .

Te hozzám mindennap 
Kegyelmes vagy, Istenem,
S én ne lennék-e az,
Ahhoz, ki vét ellenem?
Ne szeressem-e azt,
Kinek te Atyja vagy,
Akihez jóvoltod,
Mint énhozzám, oly nagy!

GYÜLEKEZET! HÍ RE K
Doktorráavatás. Dr. .Jávori Bélát, a 

kolozsvári fonetikus jogi szeminárium 
előadóját a in. kir. Ferenc József Tudo
mányegyetem folyó évi június 17-én jogi 
doktorrá avatta. Nevezett az egyházas- 
dengelegi evangélikus lelkész nevelt fia.

Alapítvány egy hadiárva felruházá
sára. Szabó Pál győri lakos Istenben 
boldogult felesége. Bóka Mária emlékére 
győri gyülekezetünknél 1000 pengős ala
pítványt létesített, melynek jövödelmét 
egy hadiárvának a felruházására fordít, 
ják.

A szarvasi imaközösség hadiárvát ne
vel. A szarvasi evangélikus imaközösség 
elhatározta, hogy vállalja egy hadiárva 
neveltetésének összes költségeit, azaz 
évi 1200 pengőt. A megajánlások során 
a tagok a fenti összeget több száz pen
gővel túljegyezték.

A Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye 
vitéz Purgly Lajos egyházmegyei fel
ügyelő és dr. Csengődy Lajos esperes 
elnöklete mellett Balassagyarmaton tar- 
tóttá meg közgyűlését. A -felügyelői 
.megnyitó után az esperesi megnyitó 
részletes beszámolót adott az elmúlt 
közigazgatási év eseményeiről. A köz
gyűlés a megüresedett egyházmegyei II. 
felügyelői tisztségre dr. Krepuska István 
egyetemi orvostanárt választotta meg, 
aki az esküt azonnal le is tette és székét 
elfoglalta. Egyházmegyei 'főjegyzőve 
Bérces Lajos igazgató választatott meg. 
A Hont-Barsi részek önálló egyházme
gyévé való alakulás iránti kérelmét pár- 
tolólag terjesztették a kerület elé. Az 
előző napon gyámintézeti istentiszteleten 
Gartai István kisterenyei lelkész szolgált. 
Az úrvacsoraosztást dr. Csengődy Lajos 
végezte. —. Jelentős eseménye volt a 
közgyűlésnek a balassagyarmati missziói 
egyházközség önállósítására vonatkozó 
határozata.

Egyházmegyei gyűlés. A vasi közép 
egyházmegye július .hó 12-én tartotta 
Nemescsóban, e régi artikuláris gyüle
kezet templomában évi rendes közgyű
lését Rónay B. Gyula esperes és dr. 
Bertha Benő ehm. felügyelő elnöklete 
alatt. Az ehm. lelkész- és tanító-egye
sületek is itt tartották ugyanakkor köz
gyűlésüket, miután előbb együttesen az 
Í r  szent asztalához járultak.

A veszprémi egyházmegye július 6-án 
Mezőlakon tartotta ezévi rendes köz- 
gyűlését. Előző napon a lelkészegyesü
let, tanítóegyesület, belfnlásziói egyesü
let és az egyes bizottságok tartották 
meg üléseiket. Az egyházmegyei köz. 
gvilést megelőzőleg gyámintézeti isten- 
tisztelet volt, melyen Szepesi István si-

kátori lelkész hirdette Isten igéjét. -A 
közgyűlésen Takács Elek esperes tar
tott megnyitó beszédet. A nyomtatás, 
ban megjelent esperesi s alesperesi je
lentések alapján a mai idők követelmé
nyeivel kapcsolatos sürgős egyházi teen
dőkkel foglalkozott behatóbban a köz
gyűlés. — Imaház épült a veszprémi 
gyülekezet missziói területén: Fűzfő-
gyártelepen és Balatonalmádin is folya
matban van a templomépítés előkészítése 
a mezőlaki missziói gyülekezetben.

A békési egyházmegye hírei:
Üj esperesek beiktatása. A békési 

egyházmegye esperese, Kelló Gúsztáv, 
egészségi okokból esperesi tisztéről le
mondott. Az esperesválasztás során az 
egyházmegye gyülekezeteinek többsége 
Botyánszky János mezőtúri lelkészre 
adta szavazatát. Az új esperes ünnepé, 
lyes beiktatása július 7-én, Orosházán 
történt, az egyházmegye évi rendes köz
gyűlésének keretében. E közgyűlésen 
ment végbe az egyházmegye részleges 
tisztújítása is, amelynek során az új sza
bályrendelet utasítása szerint szervezett 
belmissziói alesperesi tisztségre egyhan
gú bizalommal Fürst Ervin orosházai 
lelkészt, az egyházmegye főjegyzőjévé 
pedig Kiss György szarvasi lelkészt vá
lasztották meg. Számvevftzéki elnök 
Pribelszky Mihály kondorosi lelkész lett. 
Kellő Gusztávot a közgyűlés az egyház
megye örökös tb. esperesévé válasz
totta.'

A mezőtúri egyház, lelkészének es
peressé történt megválasztása alkalmá
ból, egy nemeslelkű adományozó sza. 
badrendel’kezésre bocsátott adományát, 
3000 pengőt, a nagy anyagi gonddal 
küzdő nagymágócsi .egyháznak és lel
készének adományozta.

A békési egyházmegye felügyelőjé
nek, Dr. Lányi Mártonnak, 3500 pengős 
adományát, amelyet feleségé elhunyta 
alkalmából, a megboldogult szellemében 
és emlékére adományozott, az egyház, 
megyei közgyűlés a következőképpen 
osztotta szét: A templomépítő rákóczi- 
telepi-gyopárhalmi és a csabacsüdi egy
háznak 1500, illetve 1000 pengőt, az egy
házmegyei özvegy-árva segélyegyesület- 
nek és a szarvasi Luther-Árvaháznak 
500—500 pengőt.

Zsilinszky Mihály, a mezőtúri egyház- 
község felügyelője 10 éves felügyelői 
évfordulója alkalmából a mezőtúri egy
házközségnek 12.000 pengőt adományo
zott.

Gyülekezeti közösségek láthatatlan 
konferenciája. Az Evangélikus Testvéri 
szolgálat a 'háborús nehézségek miatt 
ez év augusztusában 8—15-ig láthatatlan 
konferenciát rendez. Hét napon át az 
otthon csöndjében, a nyolcadikon (pi. 
rosbetűs nap) egész napos közösség
ben. A konferencia teljes anyagát (evan- 
gélizációk, előadások, bibliatanulmány, 
bizonyságtételek, megbeszélések, stb.) 
mindenkinek megküldi a Szolgálat, aki 
levelezőlapon ^megrendeli ezt a „Csen
desedjetek el“ c. könyvet. (Evangéliumi 
Könyvkiadó, Budapest, VII., Hársfa-u. 
33.) Ára: önkéntes adomány a könyv
ben érkező csekken. A rendelések sür
gősen feladandók, mert csak a szükséges 
példányszám kerül nyomtatásra.

Férfiak csendeshete Gyenesdiáson. 
Az Evangélikus Testvéri Szolgálat férfi 
csendeshete aug. 21. délutántól 28. reg
gelig tart a balatoni üdülőben. Ennek 
a valóban rendkívüli alkalomnak mind. 
össze 42 P az összes költsége a 3 P je
lentkezési díjon és a liszt-zsír-cukor- 
adagokon «kívül. Részletes programmot 
készséggel küld az E. T. Sz. (Budapest,
I., Verbőczy-u. 28. Tel. 160—468.)

Kékkeresztmunka. Mai számunkban 
olvasható cikkünk kapcsán felkérem 
mindazokat, akik már eddig is tagjai 
voltak a Kékkereszt-Egyesületnek, il
letve akik ez iránt a munka iránt kö
zelebbről érdeklődnek, hogy címüket 
velem közölni szíveskedjenek. Dr. Deák 
János egyetemi tanár, Sopron, Balogh 
Kovács-u. 9.

A hódmezővásárhelyi Nőegyesület
fagylaltdélutánt rendezett a bombaká
rosultak javára, melynek tiszta jövedel
me 240 P volt. Keresztúry Imréné nő
egyesületi elnök odaadó munkája révén 
a Nőegyesület hasznos gyülekezeti szol
gálatokat végez. — Július 9-én az ifjú
sági egyesület egy tanyai családhoz ki
rándult, ahol d. e. istentiszteletet, este 
pedig tábortűz mellett esti áhítatot tar
tott. Az írásmagyarázatot Keczkó Gyula 
ifjúsági titkár tartotta.

Luther Márton Nagykátéja nyomdába 
kerül! Az első kiadás erőteljes nyelvű 
fordítását Szabadi Béla gondosan egy
bevetette az eredetivel, Scholz László 
pedig ugyanily gonddal átnézte. Bolti 
ára 7.20 P lesz, előfizetési ára azonban 
csak 5.20 P portóval együtt. Beküldhető 
lapunk csekkszámlájára is (30.526) a cél 
megjelölésével. Lehet-e evangélikus ház, 
amely hitvallási iratainknak ezt a hatal

masan hangadó művét nem siet meg
rendelni? A biblia után alig van könyv, 
amelynek mindnyájunk hajlékában any- 
nyira ott a helye, mint a Nagy Kátéé.

Helyreigazítás. Lapunk egyik leg
utóbbi“ számában a gyámintézetről szóló 
híradásba tévedésből került az a köz. 
lés, hogy a jugoszláviai evangélikus egy
házban nem voltak egyházi közigazga
tási gyűlések.

CSALÁDI H ÍR EK
Eljegyzés. Erhardt László magántiszt

viselő, hadapród-őrmester eljegyezte 
Budapesten, folyó hó 8-án Klement 
Zsuzskát, Klement Márton magántisztvi
selő leányát.

Ezüstmenyegző. Meleg családi ünnep 
keretében tartották ezüstmenyegzőjüket 
július 9-én Molnár József a pápai gyü
lekezet gondnoka és felesége a takácsi 
evangélikus templomban, ahonnét 25 év
vel ezelőtt indultak el a házasélet út
jára. Ürvacsoravételük után Isten igé
jével áldotta meg az ünneplő párt a 
lelkész.

Bölcső. Antal Gábort és Halász Lí
diát Isten július 1-én negyedik fiúgyer
mekkel áldotta meg, aki a szent ke- 
resztségben Ferdinánd, György nevet 
kapta. —- Foltin Brúnót és feleségét, 
Lázár Erzsébetet június ?5-én Isten má
sodik kislánnyal ajándékozta meg, ki a 
keresztségben Márta, Kinga nevet kapta.

Koporsó. Mohar József, a mezőtúri 
evangélikus egyházközség ügybuzgó fel
ügyelője, az orosházai egyházmegyei 
közgyűlésen kötelességteljesítés közben 
hirtelen elhunyt. Váratlan halála szere
tett lelkészének az esperesi tisztségbe 
való beiktatása előtt történt.

K Ü L Ö N F É L É K
A főváros területéről kitelepítik az 

1—14 éves korú gyermekeket. A minisz
tertanács a légitámadások várható foko
zódására való tekintettel elhatározta a 
főváros területéről az 1—14 éves korú 
gyermekek kitelepítését, egyes különö
sen veszélyeztetett vidéki városokban, 
ipartelepeken pedig hasonló intézkedés 
előkészítését.

Az elsötétítés július 16-tól este 10 
órakor kezdődik és hajnali félöt óráig 
tart.

Az autóforgalmat aug. 1-től átszer
vezik. Az új rendszer megszünteti az 
E és Ü jelzéseket.

HARANGSZÓ PERSELYE
Hőfer Lujza Győr 30 fillér. — Benkő 

József Várpalota, Máris Ferencné Be
led, Sebők Miklós Bököd, Varga Imre 
Szőkedencs, Lugosi Imréné Szentgott- 
hárd, Papp A. József Szőkedencs, Hor-. 
váth Miklós Győr, özv. Peregi Jánosné 
Győr, Erős János Pestszentlőrinc 40—40 
fillér. — Fülöp Jolán Pápa, Dóka Jó
zsef Győr 50—50 fillér. — Oláh Fe
rencné Vasszécsény 60 fillér. —- Máté 
Géza Gérce 70 fillér. — özv. Pálfi Jó- 
zsefné Tét, özv. Németi Mihályné Győr, 
Halász József Kámon, özv. Nhgy An- 
talné Peremartongyártelep, Nagy Imre 
Tét, Csapó István Tét, Plek János Ta
mási 1—1 pengő. — Pölöskei Lajos Ne- 
mesgörzsöny 1.20 P. — Gyurátz István 
Bük 1.40 P. — Gohér Mihályné 1.80 P.
— Kovács Lajosné Kispéc, Kuzmányi 
Gyula Csabrendek, Asbóth Lidia Sopron, 
özv. Sipos Károly Ajka 2—2 P. —- Kunos 
Endre Győr, Bánfai Mátyás Zalaeger
szeg, Weinberger Lenke Losonc 2.40— 
2.40 P. — özv. Vörös Bálintné Bana 3 P.
— Becker Ferenc Sárszentmiklós 10 P.
— Konfirmandusok Meszlen 28 P.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az e ^ y tt l tu  tvan íéliku»  intézmény, 

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

Kiházasítáai, tanulmányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület útján lé tre jö tt élet-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
b iz tosításainkat előnyös díjté te lekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.627 te 

metkezési segélyt fise te tt ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérhez.) Telefon: 
38é—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesülői 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi é t  női 
tagszerzőket.

Egyedülálló, jómódú idős özvegyasz- 
szony keres mindenes leányt, kit család
tagnak tekint. Vallásos, németül is tűdé 
leány jelentkezését a zombori evang. lel- 
készi hivatalhoz címezze. Havi fizetése 
8(T pengő, teljes ellátás. Szolgálati helyfe 
Bácskában van. 1—!

Jólfőző, háztartásban gyakorolt, in
telligens 24 éves leány állást keres aug. 
15-re, vagy későbbre vidéki magányos
nál, vagy kis családnál. Gyermekek mellé 
is menne. Szíves válaszokat fizetésmeg
jelöléssel válaszbélyeg ellenében „Csak 
családtagként“ jeligére a kiadóba ké
rem. 1—I

Bonyhád evang. gimnázium fenntar- 
tósága szabályszerű illetményekkel pá
lyázatot hirdet elhalálozás folytán meg
üresedett mennyiségtan-fizika szakos 
rendes vagy helyettes, egy latin-magyar 
szakos helyettes, illetve rendes tanári 
állásra. A fenntartóság fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy a megválasz
tott rendes tanárnak a rendes tanári fi
zetését csak akkor folyósítja, ha a VKM. 
úr e minőségében elfogadja, elismeri és 
részére a rendes tanári állami-fizetés
kiegészítést folyósítja. A gimnáziunr 
fenntartóságához címzett pályázati kér
vényeket kellően felszerelve 1944. évi 
augusztus hó 15-ig az gimnázium igaz
gatóságához kell beküldeni. Okmányok
kal igazolandó az életkor, vallás, családi 
állapot, magyar állampolgárság, oklevél,, 
esetleg tanári szolgálat és a katonaság
hoz való viszony. Pályázónak továbbá 
igazolnia kell, hogy nem esik a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglaiásának 
korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 1. és 
5. §-ban meghatározott korlátozások 
alá. Ezenkívül külön írásbeli nyilatkozat 
küldendő be a Hiv. Közi. 1940. évi 7. szá
mában (126. oldal) található szövegminta 
szerint. Az állást 1944. évi szeptember 
hó 1-én kell elfoglalni. 1—2

CIPŐUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és  j e g y  r f é l k ü l .
Vi dékr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “
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GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

3 -1 3

Idős úr keres vidéki városba, lehető
leg egyedülálló, főzni jól tudó, idősebb,, 
de egészséges és munkabíró nőt, aki 
gondját viselné, háztartását önállóan ve
zetné és a velejáró összes munkákat el
végezné. Nehéz munkájához: mosás, va
salás, súroláshoz segítség lenne. Aján
latok és cím a kiadóba. ,1—1

BUNDÁK, BOLEROK, RÓKÁI
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában 
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Pályáza't. A kőszegi evangélikus leány- 
gimnázium' pályázatot hirdet egy fize
téskiegészítő államsegéllyel szervezett 
rajztanári állásra. Kézimunka tanítására, 
képesített nők előnyben részesülnek. A 
szokásos okmányokkal felszerelt folya
modások nagyméltóságú és főtisztelendő 
D. Kapi Béla püspök, m. kir. titkos ta
nácsos, Győr címzéssel az intézet igaz
gatóságához augusztus 10.-ig nyújtan
dók be. • 1—2

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RAGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.
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A ratás, vetés.
Ne té v e ly eg jc te k , Is te n  nem csú fo lta tik  

meg; m ert, am it ve t az em ber, a z t  a ra -  
tá n d ja  is. M ert, ak i v e t az ő te s tén ek , 
a te s tb ő l a ra t  v e szed e lm e t: ak i ped ig  v et 
a  lé lek n ek , lé lekbő l a r a t  ö rö k é le te t .

(G ál. 6, 7—S.)
A világ is arat. Aratja, amit ve

tett. „Hogyan is lehetne kívánni 
Istentől, hogy mást érleljen, mint 
amit vetettünk. Ha pedig megérleli 
azt, amit a világ vetett, Isten kár- 
hoztatása rövidlátó ostobaság. Mi
kor a vetés ideje volt, nem kellett 
a tanács, az intés. Ez a világ jobban 
tűit”- coss7*#éaC£L vesszjík-c. 
hogy Isten engedte megérni, en
gedi aratni, sőt learatíaíja velünk 
vetésünk gyümölcsét. Isten nem 
engedi magát megcsúfoltatni. Di
csősége ma ebben ragyog, hogy 
érvényt szerez ennek az igének: 
amit vet az ember, azt aratandja 
is. Neki nem is kell villámot cikáz- 
tatni, felleget dörögtetni, kénköves 
esőt hullatni. Tökéletesen elég, ha 
engedi learattatni és learattatja 
azt, amit vetettünk.

Mit is aratunk? Veszedelmet és 
pusztulást. Népek és nemzetek tel
jes pusztulását. Akik még meg
maradnak, azok is olyanok lesz
nek, mint a koronájától megfosz
tott facsonkok. Életek, drága éle
tek pusztulását, nemcsak férfias 
harcban, hanem nekivadult, öldök
lő, őrjöngő öldöklésben. Anyagi 
értékeink észbomlasztó pusztítá
sát. Ugyanez a pusztulás képe lát
ható az emberi lelkekben is. Szü
netnélküli nyugtalanság, örökös 
rettegés, babonás szerencsevárás, 
szánalmas vergődés.

Hol van hát a vetési hiba? Aki 
a testének vet, az arat veszedelmet. 
Mivel a világ aratása is pusztítás 
és veszedelem, a vetését ott hibáz
ta el, hogy a testnek, ennek az 
anyagi világnak vetett.

Még Istent is letagadta és 
megtagadta, mert nincs testben 
való élete — noha Krisztusban még 
az is van — és nincs az anyagi vi
lág korlátái közé szorítva. Vetet
tünk a testnek és így megcsúfolt 
bennünket. Ki hitte volna. Most 
kénytelenek vagyunk belátni.

Van azonban más aratás és ve
tés is. Aki pedig vet a léleknek, 
lélekből arat örökéletet, örökéle
tet, amelyiknek itt a világban ilyen 
gyümölcsei vannak: szeretet, sze
lídség, jóság, hűség stb. Igazi lé
nyege és koronája pedig: együtt 
Istennel és Krisztussal. Kovács Géza.

T u r ó r z y  Z o l i é n  p ü s p ö k i  J e le n t é s é b ő l .
Az egyházzal kapcsolatos világ- 

jelenségeknek Magyarországon is 
vannak tünetei. Nem lehet ezeken 
csodálkozni. Nemzetünk kettős 
harcot vív, egyet kint a létért, a 
másikat bent egy új életformáért. 
Tudatában vagyunk annak, hogy 
egyiket sem lehet diadalmasan 
megvívni céltudatos, fegyelmezett
séget kívánó s áldozatokat is el- 
váró pn'nfika nedri’ii. Egyházunk 
teljes erkölcsi súlyával áll harcoló 
nemzetünk mellett annál is inkább, 
mert csak aki nem akarja, az nem 
látja, hogy harcunk nem indul 
senki ellen, csak a magunkét véd
jük. A belső küzdelemben pedig 
küzdünk azért, hogy az új világ, 
melyre szükségünk van s melyet 
sokan várunk, olyan legyen, mely
ben kevesebb az emberi elképzelés 
és több az Istennek való engedel
meskedés.

Tudjuk jól, hogy egyik sem 
megy áldozatok nélkül. Amikor 
megmozdulnak a történelemfor
máló erők és az idők méhében már 
megmozduló, jöttét sejtető új vi
lágra feszült izgalommal vár a vi
lág, amely csak abban bizonyos, 
hogy határmesgyén ál! s hogy a 
régiek elmúltak, de még egyálta
lában nem látja kibontakozni, hogy 
mi lesz, olyankor áldozat nélkül 
nincs jövendő.

jaikat etetgették, pénzüket rakos
gatták, régi kisded üzleteiket bo- 
nyolítgatták a templomban, mit 
sem sejtve arról, hogy a templom 
Ura, az élet fejedelme, Krisztus, 
már az előváros utcáin vonul be
felé. Ezeket az áldozatokról tudni 
nem akaró embereket Krisztus kor
báccsal tanította meg arra, hogy az 
Urnák imádság-házára van zük- 
sége s hem tu í a latrok barlang
ját. Jószág nélkül maradt bethfa- 
géi ember, felsőruha nélküli dísz
telen sokaság, megcsonkított ko- 
ronájú fák, virág nélkül maradt 
növényszárak, összetaposott felső
ruhák, porba kevert virágszirmok, 
galambjaik után kapkodó embe
rek, jószágaikat remegve cibáló 
vásárosok, elgurult pénzük után a 
földön kaparászó pénzváltók ijedt 
hada hirdeti virágvasárnap: itt vo
nult be Krisztus. Elcsendesült temp
lom, benne tisztán csengő ige, meg
gyógyult vakok és sánták hirdetik: 
itt van Krisztus s vele áldozatok 
nyomán az új élet. Érdemes volt 
érte áldozatokat hozni.

Egyházunk I. Kor. 12:26 örök 
törvénye szerint együtt szenved 
minden tagjával. De mégis odaáll 
azokhoz, akiktől áldozatot kíván 
a mai idő, ráteszi kezét a romokra, 
vagy koporsókra s Ura parancsa 
szerint csendesen így szól: a hazá

nak van szüksége reá. De odaáll 
azokhoz is, kiknek kezében marok- 
rafogott korbács van s megmond
ja, hogy csak annak van joga ke- 
zébe venni a nemzet korbácsát, 
akit a hazához való féltő szeretet 
emé.szt és csak az ellen, amire a 
hazának s nem neki van szüksége. 
Önzésnek nincs joga megbélye
gezni egy másik önzést. A temp- 
íornfisztögátfi Kriszttts lndüTätci 
mény, de szent indulat volt.

Az egyház mindezt nemcsak 
mondja, hanem ezt a magatartást 
tanúsítja is. Maga is az áldozatok 
útján jár. Ha Magyarországon nem 
vagyunk is még ott, ahol egyéb 
országok, ha még nincs is romban 
annyi templomunk, már Magyar- 
országon is vannak rombadőlt 
templomok, szeretetintézmények, 
hősi halált haft lelkészek, pedagó
gusok, diakonisszák, presbiterek. 
Ernyedtség és megfélemlés nélkül 
szeretnénk hordozni példaadó mó
don ezeket az áldozatokat. Nem 
tudjuk, hogy nem várnak-e ránk 
még nehezebb idők is, azt azon
ban tudjuk, hogy meg van írva: 
„Hű az Isten, aki nem hágy tite
ket feljebb kísérteni, mint elszen
vedhetitek, sőt a kísértéssel egye
temben a kimenekedést is meg
adja majd, hogy elszenvedhessé
tek.“ (I. Kor. 10': 13.)

így volt ez Krisztus virágvasár
napi bevonulásakor is. A bevonulás 
azzal kezdődött, hogy Jézus tanít
ványai rámutattak egy idegen sza
márra s ezzel az indokolással: „Az 
Urnák szüksége van reá“, elvitték. 
A bethfagéi ember a szamarát ál
dozta fel, a tanítványok a felső 
ruháikból csináltak puha nyerget, 
mások ugyancsak felső ruháikat 
vetették le „s terítették a porba 
dísz-szőnyeg helyett, a tömeg ide
jét és lelkesedését tette rá az ál
dozat oltárára, a pálmafák gallyai
kat, a virágok szirmaikat adták 
hozzá. Aki nem akart beáilani az 
áldozatos seregbe, azt kemény esz
közökkel tanították meg arra, 
hogy az áldozat kötelesség. Vol
tak, akik úgy bele voltak merülve 
kufár-életük üzleti zajába, hogy 
mit sem hallottak a virágvasárnap 
közeledő új élet üdvrivalgásából. 
Jószágaikat dicsérgették, galamb-

A n y a s^e n íe g y h á ^ . háborúsága.
Regi magyar ének.

Atya Isten tarts meg minket 
És szent igédben hitünkben: 
Rontsd meg mi ellenségeinket, 
És minden kegyetleneket:

Kik a Krisztust háborgatni 
És szent székiből levetni 
Akarják, ötét rontani, 
ö híveiben kergetni.

Krisztus, ki vagy Urak Ura,
És sáfároknak sáfára!
Jelentsed Istenségedet,
És. törd meg ellenségidet.

Tartsd meg minden híveidet,
Te szegény keresztényidet:
Hogy dicsérhessünk tégedet,
Tarsd egyességben népedet.

Óh Szent Lélek áldott Isten! 
Vigasztalj minket e földön.
Légy jelen mi szükségünkben,
S minden keserűségünkben.

Nevelj minket igaz hitben 
Krisztusnak ismeretiben:
Végy minket szent szerelmedben. 
És holtunk után örömben.

I
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Múltúnk Kincsesijáxa.

G álszécsi István.
írta: Dr. Sólyom Jenő.

Gálszécsi István a magyar refor
mátorok sorában arról nevezetes, 
hogy két könyvéről van tudomá
sunk, és mind a kettő csak töre
dékben maradt reánk. Az egyik 
énekeskönyv, a másik káté Mind 
a két könyvből csak egy-két ív 
ismeretes, és ezeket a fennmaradt 
íveket is könyvtáblákból áztatták 
ki a kutató tudósok.

Az énekeskönyv 1536-ban jelent 
meg; az első magyar nyomtatott 
énekeskönyv. Az énekek dallamát 
is közli. Ez ugyancsak mutatja a 
magyar reformáció nagy szolgála
tát: mindjárt kezdetén hangjegyes 
énekeskönyvvel ajándékozta meg a 
magyar nemzetet. Sajnos, csak az 
első íve máradt reánk. Ezen három 
ének olvasható; mind a három Lu
ther Mártontól való magyar fordí
tásban. Az első a Tízparancsolat, 
a második a Hiszekegyet foglalja 
versbe, a harmadik a „Krisztusnak 
vacsorájáról való ének“. Nagy kár, 
hogy nem tudjuk, milyen énekeket 
tartalmazott még a könyv. De lát
szik ebből is, hogy a magyar refor
mátorokat milyen vágy fűtötte leg
inkább: Isten igéjére tanítani a 
népet. Isten igéjének tanítása min
dig vigasztalás is: az üdvösség hir
detése. Világos ez például az úr
vacsorái ének e versszakából: 
„Azért e jegynek vétele után oly 
bizonyossá légy a te üdvösséged
ről, mintha mennyországból halla
nál Istentől ilyen szózatot: Én té
gedet üdvözítlek Krisztusban való 
hitért." A vers döcög, de mennyei 
kincset gördít felénk.

A káté 1538-ban jelent meg. A 
fennmaradt ívekből úgy látszik, 
hogy egyezett a tartalma a refor
máció-korabeli kátékkal. Magya
rázta a Tízparancsolatot, az Apos
toli Hitvallást, a Miatyánkot, a 
gyónást, a keresztséget és az úr
vacsorát. Még a töredékből-is sok

szép és tanulságos részletet idéz
hetnénk, de elégedjünk meg a leg
jellemzőbbel. „Immár ez az evan- 
géliom: bűnösöknek hirdetni bű
nöknek bocsánatát, igazulást és 
örök életet Krisztusban való hitért, 
ingyen, hogy üdvösségükről bizo
nyosok legyenek . . .  Az evangé- 
liom ingyen ígéri bűneinknek 
bocsánatát, azért bizonyosságnak 
oka . . .  Csak irgalmasságból üdvö- 
zülünk, nem a mi érdemünkből. De 
az irgalmasságot szükség hittel fo
gadnunk. Azért mindegy e két 
mondás: irgalmasságból üdvözö
lünk, és hitből üdvözülünk, Mert 
a hit irgalmasságnak bizodalmát 
jegyzi. Azért mikor mondjuk, hogy 
hitből üdvözülünk, e mondást ek
képpen értsed, hogy irgalmasság
nak bizodalmából üdvözülünk, 
mely irgalmasság nekünk bizonyos, 
nem a mi érdemünkért, hanem 
Krisztusért.“ Folyton hangsúlyozza 
Gálszécsi, hogy hitünkből bizonyo
sak vagyunk üdvösségünk felől, 
persze a hitben mindig a Jézus 
Krisztus kegyelmébe vetett hitet 
érti. Isten Ígérete megáll: meg
ígérte, hogy megbocsátja bűnein, 
két, megigazít, örök életet ad ne
künk ingyen, Krisztusért. Ez tehát 
így van, akármit mondanak is má
sok, akárhogyan csavarják is félre 
az evangélikus tanítást az üdvözü
lésről. —

Magáról Gálszécsi Istvánról alig 
tudunk valamit. Töredékes az élet
rajza, ahogyan töredékben marad
tak a könyvei is. Tudjuk róla, hogy 
tanult Luther egyetemén, Witten.^ 
bergben. Meg azt, hogy Abaújvíér-" 
megyében és talán a békésmegyei. 
Gyulán tanítóskodott.

Van-e hát akkor sok értelme an
nak, hogy éppen őróla emlékez
zünk, — ma, amikor naponként 
kockán forog az életünk, a csalá
dunk, az otthonunk megmaradása?

Van. Mégpedig azért van sok ér
telme, mert Gálszécsi István köny
veinek sorsa példáz valamit. Azt 
példázza, hogy az Isten minden 
pusztulás után is fenntartja azt, 
ami a legfontosabb. A háború csa- 
pásai elpusztíthatják könyvtárin- 
kat, lerombolhatják templomain
kat, eltüntethetik kereszryénsé- 
günk jogi berendezkedését, de Is. 
ten akkor is ad éneket a hívek 
ajkára, s akkor is hirdetteti, tanít
tatja a keresztyén tanítás elemeit: 
a Tízparancsolatot, a Hiszekegyet, 
a Miatyánkot, a keresztséget és az 
úrvacsorát.

Máris sokan vannak magyar test
véreink között, akik „mindenüket“ 
elveszítették. És közöttük is van
nak, akik tanúsítják, hogy a leg
fontosabb a csapások után is meg

maradni békességben az Istennel.
Sokunknak a gondja, hogy váj

jon a háború elmúltával át tud
juk-e adni gyermekeinknek, amit 
mi kaptunk eleinktől. Amikor 
számbavesszük, mit szeretnénk 
biztosítva látni gyermekeink szá
mára, akkor újra meg újra oda
jutunk, hogy bár ezt az egyet adná 
meg nekik az Isten: hallhassák Is
ten szavát, élhessenek az Ür szent 
vacsorájával, keresztelhessék meg 
az utánuk következőket, énekel
hessenek az Ürnak, — és tehessék 
ezt szabadon és anyanyelvükön. 
Isten majd hozzáadja ezekhez 
mindazt, amire valóban szükségük 
lesz.

Ezért olyan drága kincs nekünk 
Gálszécsi Istvánnak a tanítása is, 
a példája is.

14 szek ér  vitt© a  harfaiak  adom ányát 
a k a locsa i hadikórház sebesü lt je lie k .
Szeretetvendégség a kalocsai hadi

kórházban.
Harta község lakossága július 16-án 

szeretetvendégségben részesítette a ka
locsai hadikórház több épületében el
helyezett csaknem 500 főnyi sebesültjét 
és ápoltját. A bajtársi együttérzés gyö
nyörű bizonyságtevése volt ez a nap, 
lelki gazdagodás a látogatók és felejt
hetetlen élmény a sebesült katonabaj- 
társak számára. A gyűjtés mozgalma az 
evangélikus egyház és a helybeli Move 
egyesület köréből indult ki. Férfiak, nők, 
leventelányaink és ifjaink a legnagyobb 
melegséggel és áldozatkészséggel karol
ták fel a gondolatot és tőlük telhető- 
leg mindent megtettek, hogy a mozga
lom kimagasló erkölcsi és anyagi siker
rel járjon.

A dobszó útján közölt híradás nyo
mán szombaton, július hó 15-én este 8 
órakor végeláthatatlan sorokban ömlött 
a község népe az evangélikus kultúrház 
helyiségébe, ahol Gottschall János, Kno. 
del János, Szurma Imre, Wiandt Henrik, 
Csóka Ilonka, Sebestyén Margit és' szá
mos lelkes vezető irányítása mellett a 
legnagyobb gonddal becsomagolták és 
előkészítették a hadikórház betegjei ré
szére hozott nagymennyiségű adományt. 
Leventelányaink és ifjaink a késő esti 
órákig tartó csomagolásban és a szállít
mány előkészítésében fáradhatatlan buz
galommal működtek össze.

Vasárnap reggel 6 órakor Palotay

Gyula lelkész, s^love elnök vezetésével, 
a községi elöljáróság több tagjának és 
csaknem 100 személy kíséretében indult 

,el a község lakosságának áldáskívánó 
üdvözlete mellett a 14 színültig megra
kott szekér rendeltetési helye felé.

Kalocsán a légiriadó ugyan késlel
tette az adományok iosztását, de annak 
elmúltával ütemes gyorsasággal kezdő
dött meg a jól megszervezett gárdával 
a sebesültek és kórházi tbc.-és beteg 
katonák megvendégelése. Kórházról kór
házra, kórteremről kórteremre járva 
nyújtották át hős .bajtársainknak, rok
kant hőseinknek a német anyanyelvű, 
de szívében magyar érzésű hartai lakos
ság gazdag adományát. Minden kórházi 
épületben megragadtuk a kínálkozó al
kalmat. hogy lelkileg is -építsünk sze- 
retethidat egymás felé. Palotay Gyula 
lelkész több helyen igehirdetést végzett, 
a kórtermek imaházzá változtak, ahol 
felcsendült az „Erős várunk“ dallama 
és „Mint a szép híves patakra“-szárnyaló 
éneke. Isten üzenetére éhező és szom
jazó lelkek- találtak boldog megnyug
vást az áhítat óráin. A szemekbe kiülő 
könnyek, a lélek csillogó gyöngyei so
kat elmondtak arról a lelki közösség
ről, amelyet a testvéri lehajló és felka
roló szeretet a látogatók és a gyógyu
lásra váró betegek között megteremtett.

A lélek kenyere mellett minden kór
házi fehér ágy terített asztallá válto
zott, amelyen ott sorakozott a puha fe-

* K ísé rté sb en .
frta: Siklósi József.

Piroska kicsit jobban lett és elnyomta 
ae állom. Az anyja egy darabig még 
nézte az izzadt, verejtékes és lázrózsás 
arcot, aztán kicsit feljebb húzta a pap
lant és átment a másik szobába Gézához.

Géza — Piroska udvarlója — fel
ugrott, mikor az asszony belépett hozzá.

— Elaludt — súgta az asszony a fiú
nak és a villanykapcsolóhoz nyúlt, hogy 
eloltsa a fényt.

— Ne, hadd csak égve — kapott keze 
után a fiú. — így akarlak látni. Olyan 
szép vagy, ahogy rádesik a fény. A sze
med, mint a tűz, az ajkad, mint feslő 
rózsa . . .  szép, érett asszony vagy . . .  
sokkal szebb, mint a lányod . . .

— Ne. . .  — tiltakozott az asszony a 
fiú előtt, aki valamikor a lányának ud
varolt és most neki mond szépet. — Ne 
bántsd Piroskát, szeret téged. . .  és en
gem is — sóhajtott és elhallgatott.

A villanyt kikapcsolta, leült Géza 
mellé. A fiú forrón megcsókolta. Az asz- 
szony eltolta magától, most valahogy 
fájt a csók, amit, úgy érezte, bitorol. 
A lányától lopja el ,aki betegen fekszik 
a másik szobában és nem tudja, hogy 
az anyja most vétkezik ellene. Mindig 
fájt ez az ellopott csók Csopakinénak. 
Hiába volt forró és édes, érezte rajta a 
bűn ízét. Géza hiába nyugtatta, hogy 
ne eméssze magát Piroska miatt; történt 
már ilyesmi, hogy az udvarló az anyósba 
— ezt kicsit csipkelődve mondta min
dig — lesz szerelmes. Csopakiné tudta, 
nem jól van ez így. S mégis mindig, 
valahányszor Géza közelébe került, el
felejtett mindent. Azt, hogy beteg gyer
meke udvarlója csókolja őt, azt, hogy 
Géza gyerek hozzá, azt, hogy a fiú csak 
bolondot járat vele, azt, hogy az embe
rek is tudják már, mi van közte és Géza 
között, azt, hogy szégyen az, amit tesz 
és — nevetséges is. Minden félelem, gát
lás ilyenkor elnémult benne és beleszé

dült egy őrült hínárba, amiből, tudta, 
nincs kiút. Pedig, hogy szeretett volna 
már kimenni belőle. Nem tudott. Most is 
itt ül Géza mellett, az fogja a kezét és 
ő érzi, hogy forrón lüktet benne a vér. 
Érezte, most a lánya mellé kellene men
ni, annak forró homlokán van az ő kezé
nek helye. Sokszor érezte, mint most is, 
hogy Gézát, ezt az alávaló fiatal, rom
lott embert ki kellene zavarni a házából. 
De nem tudott a lányához menni és 
Gézát sem tudta kidobni. Az ura rég 
meghalt és ez a fiatal ember most újra 
felbolygatta benne a fiatalság tüzet. Nem 
tudta elküldeni, megszállta valami félel
mes hatalom és nem bír tőle szabadulni. 
Állandóan kísérti ez a, fiú. Templomba 
nem jár, pedig régen milyen bibliás és 
hívő asszony volt. Géza azt mondta egy
szer — akkor már neki udvarolt —, 
hogy a templom bolondság és ő azt is 
elhitte, pedig érezte, nem igaz. Most meg 
már nem is mer templomba menni. Fél
ne, hogy ráomlik a tető, ha ilyen pisz
kosan, gyalázatosán bemenne Isten há
zába. Nincs kiút — döbbent magára.

— Min gondolkozol? — kérdezte 
Géza és beletúrt az asszony hajába.

Csopakiné összerezzent, ahogy a fiú 
ujjai bőréhez értek. Aztán hirtelen arca 
elé kapta kezét, belevájt körmével a bő
rébe és heves zokogásba tört ki:

— Géza... Géza! — rimánkodott — 
menj el, hagyj i t t! .. .  Te vagy a sátán, 
az ördög és én nem tudok neked ellent- 
állni. . .  Ide jöttél, előbb a lányomnak, 
most nekem udvarolsz. . .  mi lesz eb- 
blő? . . .  mit akarsz velem? . . .  Ne gyö
törj . . .  menj el, ha kicsit szeretsz is. 
Menj! — kérlelte könnyei között a fiút 
és eléje térdelt.

Géza felemelte az asszonyt:
— Miért küldesz el? Nem szeretsz?
— Szeretlek, de nem vétkezhetek a 

lányom ellen ... e red j... hagyj itt min
ket — könyörögte.

— Nem megyek! — mondta Géza. — 
Én szeretlek téged és magamnak akar
lak. A lányod meghal, téged elviszlek

innen máshová, valahova messze és ott 
elveszlek. A világ elfelejt. A lányod meg- 
bocsájt. . .  és különben sem kívánhatja 
Piroska, hogy egy halálos betegnek ud
varoljak.

Az asszonyt megdöbbentette ez a hi
deg, számító hang és terv. Fel akart ug
rani, kiáltani szerette volna: aljas! aljas! 
De nem állt fel és nem kiáltott, mert 
akkor összejönnének a szomszédok és 
kitudódna minden. És akkor talán — et
től félt a legjobban — elhagyja Géza. 
Csendben maradt. Nem tudott gondol
kodni sem. Meredt a sötétbe.

-— Miért hallgatsz? — kérdezte kis 
idő múlva Géza.

Nem jött válasz.
— Megbántottalak?
Megint semmi.
— Szólj már valamit — kérlelte újra 

Géza és felkattintotta a villanyt.
Csopakiné magábaroskadtan ült a szé

ken. Szeme se rebbent a hirtelen fényre. 
Arca sápadt és könnyek gurultak végig 
rajta, anélkül, hogy moccant volna.

— Miért sírsz? — kérdezte újra a 
fiú, amikor látta a hangtalanul köny- 
nyező asszonyt.

Az asszony csak ült. Hallotta a fiú 
hangját. Értette mit mond, de a szavak 
csak épp, hogy bejutottak agyába, el
tűntek nyomtalanul. Az járt a fejében, 
amit az imént mondott Géza: ha Piroska 
meghalna, elmennek messzire. Igen, ez 
lesz az egyetlen kiút. Az emberek majd 
elfelejtik őket. Ha Piroska meghalna, ha 
Piroska meghalna — csak ez a gondo'at 
volt agyában és úgy járt benne, mint 
egy gramofon, amelyik minduntalan 
egyet hajtogat. . .  ha Piroska meghalna.

-— Nem érzed jól magad? — próbálta 
megtörni félelmes hallgatását az asz- 
szonynak Géza.

Az asszony anélkül, hogy mozdult 
volna, szólt:

— Ha Piroska meghalna — és hangja 
üresen kongott —, ha Piroska meg
halna . . .

— Elviszlek magammal, hs /Piroska 
meghalna — vágott közbe Géza a félel
mesen ismétlődő szavaknak. Azt hitte, 
megzavarodott az asszony.

— Igazán?! — villant fel Csopakiné 
szeme egy pillanatra.

— Igazán — felelte Géza és az asz- 
szony mellé ült és hogy megnyugtassa, 
simogatni, ölelni, babusgatni kezdte.

Az asszony Géza érintésére lassan fel- ' 
melegedett fásultságából. És hirtelen 
tűzbe csapott át.

— Szeretlek, szeretlek. T e ... te — 
fuldokolta forrón és szorította a férfit, 
mint egy őrült.

Géza megijedt erre a hirteien hangu
latváltozásra. Csitítgatni, lehűteni sze
rette volna az asszonyt, de az csak, mint 
egy őrült, ölelte, csókolta, tépte és azt 
hajtogatta síró-kacagó szájjal:

— Ha Piroska meghal. . ha Piroska 
meghal. . .

— Elviszlek akkor — nyugtatta a 
férfi, de hirtelen elhallgatott, mert a 
szomszéd szobában csörrent valami

Csopakiné is meghallotta.
Berontott a szobába. Piroska keze az 

éjjeliszekrényen pihent. Az orvosságos 
poharat akarta leemelni, de valahogy le
ütötte kezével. Az csörömpölt. Csopaki
né lehajolt az üvegdarabokért. És ami
kor felemelkedett — Piroska már nem 
é lt .. .

—■ Piroska — ordított fel az asszony, 
aztán ijedten arcához emelte kezét és 
tenyerébe harapott.

— Mi történt? — futott be Géza a 
kiáltásra.

Csopakiné megfordult, egy darabig 
meredten nézett Bélára. Majd lassan fel
emelte kezét és kimutatott az ajtón. 
Szemében vad elszántság égett.

Géza rémülten hátrált kifelé.
Mikor eltűnt, az asszony fáradtan, 

összetörte leült 'az asztalhoz. Elővette a 
bibliát és beírta a férje halálának dátu
ma alá: Piroska lányom meghalt május 
28-án.

És reggelig imádkozott.
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5iér kenyértől és foszlós kalácstól kezd
ve a süteményen, szalámin és befőttek 
során túl a könyv, újság, a hitépítő 
sajtótermékek egész sora. Ajándékozók 
és megajándékozottak számára valóban 
áldott és gazdag lelki ünneppé lett ez 
a nap s mikorra délután 4 órára az 
500 beteg ágya mellett elhaladva a sze
retet minden megnyilvánulásával elhal- 
mozták a szenvedő bajtársak seregét, 
kiürültek a szekerek, de gazdag, mara
dandó értékekkel teltek meg a szívek 
s mindenki érezte, hogy Isten kegyelme 
megáldotta ezt a testvéri találkozót. A 
kórházi betegek látogatásánál Nagy 
László t. táb. lelkész és Gerényi Sala
mon hadapr. őrmester, kántortanítónk 
kalauzolásával haladt a nagy menet.

Harta község hazafiasán érző lakos
sága borvásárlás céljára másfél nap alatt 
2331 pengő összeget teremtett elő ön
kéntes adakozásból. A kórházi betegek 
között kiosztásra került: cigaretta 5898 
drb., sóskifli 1534 drb.,' édes sütemény 
3805 drb., foszlós kalács 514 drb., ke
nyér 100 és fél kgr., tojás 1209 drb., 
bor 369 liter, szalonna 56 kgr., szalámi 
6 kgr., gyümölcs 24 kgr., befőtt és lek. 
vár 39 és negyed kgr., vaj 1 kgr. 65 
dgr., mák 2 és fél kgr., pálinka 1 és fél 
liter, túró, juhtúró 19 kgr. 30 dgr., gyufa 
30 csomag és 50 kgr. könyv, újság, val
lásos irat.

Szálljon minden adott és kapott aján
dékért áldás Annak nevére, aki meg
segíti az ő népét!

M indannyiunkaí érgeí baleset
Ki tudná megmondani, hogy az or

szág melyik részén, melyik városában 
vagy falujában élhetünk ma biztonság
ban? Ki tudná megmondani, hogy a tisz
ta égboltról, mely pillanatban csap le 
.reánk az amerikai hadigépezet legújabb 
vívmánya, a terrorepülő?

A július 2.-i bombázás Győrött, Buda
pesten és az ország sok helyén számos 
áldozatot követelt. Utamban hallottam, 
Jhogy az egyik áldozatnak nem sikerült 
megállapítani a személyazonosságát. Ne 
tegyünk szemrehányást szegénynek, — 
hiszen meghalt —, hogy a mai világban 
nem hordott magánál igazolványt. De 
okulva az esetből, mi soha ne legyünk 
ilyen könnyelműek.

Mindannyiunkat érhet baleset...
Gondoljunk csak arra, hogyha nem 

sérülünk is meg végzetesen, de esetleg 
nem tudunk számot adni kilétünkről, — 
szeretettjeinknek szerzünk nagy aggodal
mat és fájdalmat. Megmentőink ugyanis 
szívesen értesítenék hozzánktartozóinkat, 
de ha igazolványunk nincs, tehetetlenek.

A fenti eset adta azt a gondolatot, 
hogy kis táblázatot szerkesszek, melyet 
mindenki könnyen megcsinálhat és ki
töltve mindig magánál hordhat. Ezzel a 
kis lappal ugyanis sokkal nagyobb segít
ségére lehetünk megmentőinknek, mint 
egy akármilyen jó igazolvánnyal is, mert 
azonnali intézkedést tesz lehetővé. Keres
sünk egy tartósabb kisebb papírlapot s 
töltsük ki a következőkkel:

Mindenki azokat az adatokat sorolja 
Söl, melyek számára a legfontosabbak. 
Van, aki feleségét kéri értesittetni, aki 
most falun van, van aki testvérét, van 
aki felnőtt gyermekeit stb.

Mindannyiunkat érhet baleset...
Ha nem is halunk meg, de súlyos 

■sérülést kaphatunk, amikor napokig ön
tudatlanok vagyunk. Gondoljunk- arra, 
mennyit szenvednek ilyenkor szeretett-

H E T I  S Z E M L E
Hitler ellen összeesküvésből kifolyó, 

tag bombamerényletet követtek el. A 
német vezér jelentéktelen sérüléseket 
szenvedett. Az árulókat agyonlőtték, 
vagy önkezűleg vetettek véget életük
nek. Egész Európa közvéleménye fel
háborodással ítéli el az orgyilkos me
rényletet. A merénylethez használt bomba 
állítólag Angliából származott.

Viktor Emánuel volt olasz királyt 
szélütés érte.

Belgiumban és Észak-Franciaország- 
ban Hitler visszaállította a polgári köz
igazgatást.

350.000 németet telepítettek haza.
Kormányzónk Rátz Jenő minisztert 

felmentette állásától.
Budapesten és az ország nagyobb 

városaiban bevezetik a biztosított alkal
mazottak szabad orvosválasztását.

Új rendelet jelent meg a zsidóvagyon 
értékesítéséről.

A V. 1. ereje egyre fokozódik. Az 
angol kormány intézkedett, hogy min
den asszony és gyermek hagyja el Lon
dont.

jeink, akik tőlünk távol, semmit sem 
tudnak rólunk. Ne sajnáljuk hát a kevés 
fáradságot és olvasható írással vagy gép
pel töltsük ki a kis lapot s őrizzük min
dig magunknál.

Mindannyiunkat érhet baleset...
Mert biztos hely csak ott van, ahova 

nem esik a bomba, — mint egy öreg 
magyar mondotta Ménfőcsanakon.

Bo z z a i  Bo z z a y  Dezső.

Evangélikus ember
evangélikus lapoj 

o lv a s t

Jézus híveinek harca.
Július 30. — A sötétség hatalma el

len. Csel. 8, 4—24. Jézus a Világosság. 
Hívei a világosság gyermekei. Jézus az
zal az igénnyel lép fel, hogy mindenki 
világossága legyen. Ezért terjeszteni kell 
a világosságot. Ez pedig harcot jelent 
a sötétség ellen. Ez a harc mindenekelőtt 
lemondást jelent Krisztus katonája szá
mára. Lemond a kényelemről. Mindenütt 
felveszi a küzdelmet. Lemond a maga 
fitoktatásáról. Krisztust hirdeti. Nem 
maga felé, hanem Isten országára for
dítja a figyelmet. Lemond a maga ere
jéről. Krisztus erejére bízza magát. De 
ez a harc nyereséget is jelent számára. 
A győzelem nyereségét, mely küzdelmét 
koronázza. Győző lesz, mert rajta is 
győzött Krisztus.

Július 31. — Győzni vagy elmerülni? 
Máté 14, 22—33. Egy küzdelem sem vég
ződhetik másként, mint győzelemmel 
vagy vereséggel. A harcos sorsa is ez. 
Vagy győz, vagy elbukik. Mindig ve
szélyben forog. Teste-lelke egyformán 
céltábla. Addig nincs baj, míg Jézusra 
figyel. Mihelyt másfelé fordul, megré
mül. Sebet kap s belesajdul a szíve is. 
Merülni kezd a test, de vele együtt a 
Jélek is. Egyik a tenger vízébe, a másik 
a kételkedés tengerébe. Ha idejében Jé
zushoz fordul, megmenekül. Krisztus 
mellett nem lehet elmerülni. A jó har
cos nem tágít vezére mellől.

Augusztus ,1. — Velem vagy ellenem? 
János 6, 63—69. Maholnap a világ életé
ben is ismeretlen fogalom lesz a semle
gesség. Óriási erők vonulnak fel, hogy 
kikényszerítsék a döntést. Mindegyik fél 
ina feszül, hogy maga felé húzza a har
con kívül állót. Krisztus szemtől-szembe 
áll s így kényként döntésre. De senkit 
sem kényszerít arra, hogy mellette dönt
sön. Az embernek kell választania: Vele 
vegy Ellene? Jézus nem testet, hanem 
lelket toboroz. Számára nem a mennyi
ség, hanem a minőség a fontos. Tudja, 
hogy akit nem az Atya képesít a szol
gálatra, az úgysem képes a harcra. Az 
az első alkalommal leteszi a fegyvert.

Augusztus 2. — Hit vagy hitetlenség? 
János 20, 24—29. Temérdek nyomorúság 
és boldogtalanság kíséri a világ háború
ját. A mi háborúnk gazdagságot és bol
dogságot terem. Az ellenség mindig a 
fegyvert akarja kicsikarni a kézből. A 
mi harcunkban is, mely a hit harca, hi
tünket döngeti az ellenség. Vigyázz! 
Légy éber! Ne szakadj el bajtársaidtól. 
Ne maradj egyedül, mert akkor hama
rabb megközelít az ellenség. Itt-ott úgyis 
mégis rátenyerel életedre. Lerázhatod 
magadról, ha Krisztushoz fordulsz. Ak
kor megtapasztalod, mint Tamás, hogy 
Ő él. öntözze hitedet Jézus szavainak 
áldott ereje. Hit vagy hitetlenség? De
hogy! Csak hit!

Augusztus 3. — Az imádság mint se
gítség. Róm. 15, 30—33. A harcoló ala
kulat számára az utánpótlás és az irá
nyítás a legfontosabb. Ezt az összeköt
tetés biztosítja. E nélkül a legbátrabb 
sereg is elvérzik. Nekünk is létkérdés 
az összeköttetés. Krisztus biztosítja azt. 
Jó kezekben van hát. Imádságunk szár
nyán visszük gyengeségünket, szüksé
günket Isten elé. Ő meg idejében küldi 
az erősítést. Nagy segítség hát az imád
ság. Nemcsak magát a könyörgőt, a 
bajtársakat is erősíti. Ha hallgatsz, ami

kor az Úr szól s beszélsz, amikor az Or 
hallgat, akkor mindig kapcsolatban ma
radsz az éggel. (Luther.) Ne veszítsd el 
az eget, mert minden segítségedet el
veszíted.

Augusztus 4. — Jézus Krisztus jó vi
téze. II. Tim. 2, 1—5. A megpróbáltatás 
napvilágra hozza, mi lakozik valakiben. 
Elválik, mire képes az ember. A harc is 
megpróbáltatás. Megmutatja az igazi 
hőst. A mi harcunk is megtermi Jézus 
Krisztus jó vitézét. Ki az? Aki erős a 
Krisztusban. Csak Reá támaszkodik. Jó 
a szeme. Teherbíró. Nem rak mindent 
más vállára, inkább sokat a magáéra. 
Előre néz. Útjáról senki le nem térít
heti. Határozott. Mindig a harc lebeg 
előtte. Igazi katona. Bátran áll ki $ 
szembenéz az ellenséggel. így tetszik 
annak, aki harcossá ütötte, a Krisztus
nak.

Augusztus 5. — Biztos győzelem. II. 
Tim. 4, I—7. A háborúk közös vonása 
a bizonytalanság. Sokszor az utolsó per
cig kétséges, kinek a javára születik a 
döntés. Krisztus harcában nincs bizony
talanság. A harcos a biztos győzelem 
tudatával indulhat. Oldalán van a túl
erő: Isten, aki verhetetlén, legyőzhetet
len. A harcosnak mégis ismernie kell a 
győzelem feltételeit. Ezek: Minden idő 
drága alkalom. A teljes ige a győzelem 
fegyvere. Csonka fegyverrel nem szabad 
harcolni. Az utolsó pillanatig szükséges 
a harc. A harc gyorsütemű. Fut. Futás 
közben ne veszítse el a hitét. Akkor vé
gezetre eltétetik neki a győzelem koro
nája. Komjáthy Lajos.

Bibliás bombázó.
Az egyik lezuhant angolszász re

pülőnél bibliát találtak. Alice Scotty 
nevű leány — talán a menyasz- 
szonya — adta a szentkönyvet a 
halál-pilótának végzetes útjára. A 
jelölés szerint Lukács evangéliomát 
olvasta utoljára.

Ebben a bibliás bombázóban 
elénk lép az örök ember, aki ke
gyes köntörfalat von maga köré. 
A saját útját járja, de azt az utat 
Istennel szeretné igazoltatni. Bű
nös cselekvését vallásos álarc mö
gé rejti. Mintha Istent szolgálná, 
pedig csak kihasználni akarja.

Ebben a bibliás bombázóban nem 
kell-e sokszor magunkra' ismer
nünk?!

Szabó József.

GYÜLEKEZETI H Í R E K
A téli evangélizáció gyümölcse. Tor-

daSí A felnőtteknek tartott „gyülekezeti 
bibliaóra“, most, a nagy munka idején 
is, nagyszámú résztvevővel folyik min
den vasárnap délután. Az általuk össze
adott persely-pénzből gyülekezeti könyv
tárt létesítettek, előfizettek egyházi la
pokra a fronton levő katonáink számá
ra. Épen az aratás megindulásakor kez
dődött el minden este az esti áhitat, 
amelyen meglepő sokan jelennek meg, 
hogy megköszönjék a nap áldásait s 
erőt kérjenek Istentől.e nehéz időkben 
való megállásra.

\

nyugati csata színhelye.
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A Soproni Evangélikus Leányegye- 
siilet 150 sebesült honvédet vendégelt
meg e hó 15-én műsoros délután kere
tében. A lányok fáradságot nem kímélve 
gyűjtötték össze a szeretetvendégséghez 
szükséges anyagokat. Sebesült.jeink lát
hatólag jól érezték magukat és örültek 
a gondoskodásnak. Lányaink ebben a 
háborús időben is találtak módot és al
kalmat, hogy csekély viszonzásképen az 
értünk elszenvedett sebesülésekért ka
tonáinkat megvendégeljék.

Szórványgondozás új lehetőségei, 
elemi szórványinternátus a csanál-csong- 
rádi egyházmegyében. A csanád-csong- 
rádi evangélikus egyházmegye július
13-án tartotta évi közgyűlését Pitvaro
son, vitéz jószási Purgly Emil egyház- 
megyei felügyelő és Benkóczy Dániel 
esperes elnöklésével. A nagy szórvány
területeket magábanfoglaló egyházme
gyében szükségesnek látták a gyüleke- 
zetek, hogy új lehetőségeket keresse
nek a szétszórt nyáj gondozására. Így 
a tiszaföldvári egyházközség gyüleke
zeti vallástanítólelkészi állás szervezési 
határozatát jóváhagyta az egyházmegye, 
valamint sürgősen kérte a felsőbb ható
ságoktól Hódmezővásárhelyre a máso
dik munkaerő beállítását, illetve az ot. 
tani állami vallástanító-lelkészi állás meg. 
szervezését. Ugyancsak érdeklődéssel 
hallgatta a közgyűlés a tiszaföldvári 
szórványinternátusröl szóló jelentést, 
amely gyülekezet a szórványokon és 
tanyákon élő evangélikus gyermekek 
egyházi nevelése érdekében az evangé
likus iskola mellett elemi iskolai inter- 
nátust állított fel, amely immár féléve 
működik. A lelkészegyesületi gyűlésen 
Fecske Pál,' Tóth Károly és Zátonyi Pál 
lelkészek tartottak előadást. 12-én este 
gyámintézeti istentisztelet volt a temp
lomban úrvacsoraosztással, amelyen 
Fecske Pál és Dr. Gubcsó András aleS'- 
peres szolgáltak.

Szentháromság utáni 8 . hét.
De új eget és új földet várunk 

az ő ígérete szerint, melyekben 
igazság lakozik.

Péter, második levele 3, 13.
Isten azt akarja, hogy új embe

rekké legyünk. Ahoz az eljövendő, 
láthatatlan úi világhoz igazodunk, 
melyet reménységünkben hordo
zunk s amelyik a mostani nyomo
rúságos világ után következik 
majd. Nem rajongunk hát nagyon 
e z é r t  az életért. Azt se sajnál
juk, hogy kimegyünk belőle s e 
világ mindenestül elmúlik. Sőt in
kább a szegény ió keresztyéneket 
sajnáljuk. Az -élőket is, akik most 
szenvednek, a holtakat is. akik sír
ban fekve alig várják megdksőülő 
feltámadásukat, — akár a mag, 
mely földbe temetve telel s tavaszt 
vár, hogy életre pattanjon.

Luther.
Uram, hiszem, remélem,
Hogy eljövend napod.
Midőn a földön, égen 
Végigzeng szózatod.
Meghallja azt az élő,
Sírból a holt kikéi 
És mindenek hitéről 
Bírói szód ítél.

H I H E K
Személyi hír. Palotav Gyula hartai 

lelkészt a Move országos közgyűlése 
egyhangú lelkesedéssel úiból megválasz. 
tóttá a Move Országos Nagytanács tag
jává.

Hír Kínából. Kunos Jenő misszioná
riusunk egy 1943 április 15-én kelt le
vélre, amelyet karácsony másnap ián ka
pott meg, most válaszolt. Mindnyájan 
jó! vannak.

Helyesbítve közöljük az elsötétítésre 
vonatkozó hatósági intézkedést: július
17-től iúlius 30-ig 21 óra 45 perctől 4 
óra 45percig, július 31-től augusztus 
13-ig 21 óra 30 perctől 5 óráig, augusz
tus 14-től szeptember 3-ig 21 órától 5 
óráig ta rt..

A pozsonyi evang. egyházmegye jú
nius 29-én az évi rendes közgyűlés al
kalmával iktatta be hivatalába újonnan 
megválasztott esperesét, Mátis István 
felsőszeli lelkészt. Vele egyházunk egyik 
legfiatalabb esperese foglalta el székét. 
Vitéz Jány Gusztáv ny. vezérezredes nem 
jelenhetett meg a közgyűlésen, — mely 
őt egyházmegyei felügyelői tisztébe ik
tatta volna be —■ a rendkívül nehéz köz
lekedési viszonyok miatt. A közgyűlés 
kimondotta, hogy a Mátyusföld szórvá
nyaiból új anyaegyház alakítandó. Az 
új missziós egyház 1200 lélekből áll és 
két leány-, 3 fiókegyházközség és több 
szórvány tartozik hozzá. A missziós egy
házközség neve: Mátyusföldi Evang.
Missziói Egyházközség. A közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli espe
ressé választotta Szalontay Oszkár alsó
szeli lelkészt, ki sokáig adminisztrálta 
a kicsiny egyházmegyét.

Kitüntetés. Mátis István lelkészt Kor
mányzónk Signum Laudií-szal a hadi 
szalagon tüntette ki az orosz harctéren 
teljesített tábori leikészi szolgálataiért.

CSALÁDI H ÍREK
Bölcső. Ágoston István nagylaki áll. 

tanító és neje, Szabó Mária házasságát 
Isten folyó évi július 13-án második 
gyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben István József György ne
vet kapja. — Martos Ödön sárvári evan
gélikus lelkészt és feleségét Isten fiú
gyermekkel áldotta meg.

Oltár. Vadász Jolán oki. tanárnő és 
dr. Zsiray Lajos Veszprém vármegye 
szolgabírája f. évi június 26-án tartot
ták esküvőjüket az újmalomsoki evan
gélikus templomban. Nagy István ostffy- 
asszonyfai evang. lelkész, a vőlegény 
nagybátyja, áldptta meg az ifjú párt.

Koporsó. Bendes Attila, Bendes Zol. 
tán és neje, sz. Udvardy Ibolya kisfia, 
6 és fél hetes korában visszatért teremtő 
Atyjához. — Máté György, fóti tanító, 
hadnagy életének 30. esztendejében va
lahol a Prút folyó partján elesett a ha
záért. — Ifj. Berzsenyi József honvéd, 
Berzsenyi Lajos és Papp Eszter homok- 
bödögei lakosok fia életének 23. évében 
a keleti harctéren hősi halált ’halt. Jún.
26-án temették el a hősök sírjába (Ga
lícia). — özv. Kirschner Endréné, szül. 
Nitsch Ilona július 1-én 73 éves korában 
Súron meghalt. — Herczeg Ede nyug. 
községi jegyző életének 64., házasságá
nak 31. évében Körmenden elhunyt. — 
Fcbámadunk

H onvédjeink 'üzennek.
Béres István Sömjénmihályfára fele

ségének: jól vagyok és egészséges va
gyok, üdvözletét küldök rokonaimnak és 
az ismerősöknek.

Bola Lajos, Kis Dénes és Horváth Jó
zsef M. 272. tábori postáról, Ambrus 
Géza a V. 709. tábori postáról szüleinek 
és rokonainak minden jót kíván.

Petrovics János tizedes a P. 828. tá
bori posta számról Rúdra (Nógrád vm.) 
üzeni szüleinek és minden ismerősének: 
jól van, több levelet vár és szeretettel 
üdvözli mindnyájukat.

Horváth Lajos honvéd a B. 795. tá
bori, számról feleségének, kislányának, 
apósának Budapestre, Győrbe szüleinek, 
testvéreinek, Kövecsesékroek: egészséges 
és jól van, csomagot, levelet nagyon vár 
és nyugtalan hogylétük miatt.

Kapitány Lajos törzsőrmester H. 402.,
Pálinkás János honvéd Z. 459.,
Szabó András őrvezető F. 202. köszö

netét mondanak azoknak, akik a Harang
szót részükre előfizették és pontosan 
küldik.

Petes Gyula szkv. üzeni az F-790 tá
bori posta számról Alsószelibe, szülei
nek, testvéreinek és minden ismerős
nek: jól van, sok levelet vár.

Ivanics Zoltán honv. M-755. nagyszü
leinek és édesanyjának Rimaszombatba 
üzeni, hogy jól van, írjanak.

HATÁROKON TÚL
Molnár Rudolf könyvet írt finn nyel

ven magyar evangélikus egyházunkról.
Most kaptuk kézhez Molnár Rudolf ma
gyar ev. lelkész könyvét, melyet magyar 
evangélikus egyházunk ismertté tétele 
érdekében írt finn nyelven. A könyv 
nemrégen hagyta el a sajtót. 3000 pél
dányban jelentették meg, Tartalma a 
következő: 1. A finn és a magyar evan
gélikus egyházak közötti kapcsolatok.
2. A reformáció hatása a magyar életre.
3. A magyar evangélikus egyház. 4. Evan
gélikus egyházunk helyzete a határkiiga
zítás után. 5. Az evangélikus egyház

iskolaintézménye. 6. A keresztyén nép
főiskolái intézmény. 7. A magyar biblia- 
társaság. 8. Egyházi sajtó. 9. ökuméni- 
kus gondolat. 10. Az állam keresztyéni 
ifjúsági nevelése. 11. A Luther Szövet
ség. — Ezek a dolgok tulajdonképpen 
a szerző minden hónapban megjelent kő- 
nyomatosában is megtalálhatók voltak, 
de mivel az csak igen kis példányszám
ban jelenik meg, azért arra gondolt, 
hogy így egyházunk dolgai ismertebbé 
válnak testvérnépünk körében. A könyv
ről a Kotima igen jó bírálatot írt. — 
A könyvnek örülünk s hisszük, hogy a 
két egyház közötti kapcsolat ezzel is 
szorosabbá lett.

m a g y a F g a z d a
C séplési a k ad á ly o k .

A cséplés gondja a gazda vállán 
nyugszik egész súlyával, minden aggo
dalmával. Ekkor kerül biztos helyre évi 
fáradságunk jutalma, eredménye. Amíg 
nincs zsákban a termés, addig még nem 
teljesen a gazdáé. Az utolsó munka is 
sok megfontoltságot, előrelátást kíván.

Egyik éven jóelőre mindent elkészí
tettünk, elrendeztünk, hogy azután, ha 
a gép itt lesz, napkeltekor kezdhessük 
a munkát. Bizonytalan, csapadékos idő 
járt, nagyon féltem, hogy .valami bele
ront eltervezett szép munkánkba. Ott 
volt a víz, különféle szerszámok, nyár- 
sak, kazlakra való nehezékek, vödrök, 
seprűk, villák, gereblyék; elkészítettük 
a kazal helyét, a polyvaházat, polyva. 
hordó kosarakat, rendben volt a hom
bár, jöhetr^a termés.

Megrendeltem a napszá'mosokat, meg
mondtam a gépkezelőnek, hogy min
dent elkészítsen ő is, rendben hagyja 
gépét, hogy jó korán indulhassunk.

Ha későn is, de nyugodtan tértem 
pihenőre. Álmomban már búgott a csép
lő, teltek a zsákok, nőtt a kazal, a 
polyvahalom s boldogan nézegettem min. 
dig jobban telő hombáromat.

Reggel 4 órakor már ott voltam az 
asztag mellett. . .  de egyedül. Se gé
pész, se napszámosok. A nyársoló legé
nyek ugyan ott horkoltak az asztag 
mellett, de hiábavaló volt minden rán- 
cigálás, azokba nem lehetett életet ver
ni, aludtak mint a holtak..

— József! — ordítottam az aratónk
ra, — azonnal a gépészért, hogy a mén
kű . . .  magam meg a nyársolóknak es
tem. Lassan szállingóztak a napszámo
sok is, csak pont a gépész nem jött. 
6 órakor végre odaért, de olyan volt, 
mintha megverték volna. Akkor meg 
nem volt tiszta benzin az induláshoz, 
nem gyújtott be a motor, elkezdte a 
motorfejet melegíteni. Az álmos nyár- 
solók se tudták rendesen meghajtani a 
lendítőkereket, mert nem aludtak, boro
sak, fáradtak, tehetetlenek voltak. Szó. 
val az egy gépész úr miatt ölhetett kéz
zel leste az indulást 14 napszámos s 
munka nélkül telt el 2 teljes óra. Ami
kor végre megindultunk, akkor egy kis 
szij szakadt el a cséplőn, ez újra félóra 
pihenő. Délután vihar jött s a befejezés 
előtt 1 órával félbeverte az amúgy is 
megkésett munkát s az asztag fenekén 
levő 20 keresztnyi árpa megfürdött a 
nyári zápor áldott vizében, meg &■ sze. 
kéren útban levő telezsákok is, amit ké
sőbb két teljes hétig szárogattunk.

Gazdasággal bajlódó ember tudja, 
mit jelent az ilyen mulasztás cséplés- 
kor? S ki volt az okozója? A rendetlen 
gépkezelő. Ha ő rendes, pontos ember, 
akkor előtte való este úgy hagyja a 
gépét, hogy reggel korán minden za
var nélkül indulhasson. Motorfej, kóc, 
tiszta benzin, kulcsok stb. minden a he. 
lyén és kézhél van. Munka végzéskor, 
este nem megy inni, legfeljebb állva bo
rít le egy kevertet és nem mutat rossz 
példát a gép mellett dolgozó fiatalok
nak, hanem lefekszik s reggel ő az első 
felkelő, aki még a gazdát is megelőzi. 
A felkelő nap sugarai már a gépből go- 
molygó porfelhővel találkoznak s mesz. 
sziről -hallani a gép búgását. Ha nálunk 
is így lett volna, akkor még a zápor 
előtt befejezhetjük a munkát, sőt a má
sik gazdánál is felállnak, nem ázik meg 
az asztagfenék, az 5—6 mázsa árpa, a 
kazal, a polyva stb. Szóval mindent ősz- 
szefoglalva nemcsak magunknak lett ki
számíthatatlan kár, hanem a közösség
nek is, ami pedig — ha országos vi
szonylatban számítunk — óriási kára a 
közélelmezésnek, a nemzetgazdaságnak. 
Egyetlen ember mulasztása, könnyelmű
sége, hanyagsága miatt.

A cséplési óvóintézkedések összeállí
tásakor tehát jó lenne az ilyen mulasz
tókra is gondolni s olyan rendelkezést 
kiadni, hogy ha valahol virradatkor, és 
pedig augusztusban 4, szeptemberben 5 
órakor nem indulnak a cséplőgépek, a 
mulasztást okozó egyént kell felelőssé 
tenni az egész kárért. Ezt irgalmatlanul 
megfizettetni vele; azonfelül „olyan

helyre tenni“ gépkezelőnek, ahol vigyáz
nak a magaviseletére s a pontosságára. 
Háború idején könnyen találni ezek szá
mára megfelelő helyet a különféle gé
pesített katonai alakulatoknál. Az ellen
őrzés is könnyen megoldható, mert mind
össze arról van szó, hogy egy megbíz
ható ember reggel kerékpáron megfutja 
a község, város területén működő csép
lőgépeket s bejegyzi az indulás idejét. 
Ahol áll a gép, ott két napszámossal alá
íratja a pár soros jelentést s a többi 
minél kevesebb körülményességgel a 
rendőrhatóság, vagy főszolgabíró dolga 
lenne. Ha 100%-ig nem is lenne az el
gondolás szerint kivihető e rendelke
zés, de magának az ilyen rendelkezés
nek a megjelentetése is sok mulasztás
nak elejét venné és igen nagy kártól, 
mentené meg a nemzet közösségét, ami
kor az ellenséges gyújtogatás alkalmá
val és idején két órai késés milliókba, éí 
emellett emberéletekbe kerülhet.

Orbán Károly,.

Gyermekszerető főző-mindenest ke
resek egyéves kislányom mellé, augusz
tus elsejére. Cím: Trümmer Antalné, 
Bélatelep, Belányi-villa. 1—1

Angora gyapjú és fonál kapható- 
Orbán Lajosné ev. lelkészné, Nagyvá
zsony. 1—2

Egy nagyközségbe lelkész-család ház
tartási alkalmazottat keres. Főzni nem 
kell. Cím válaszbélyeg ellenében a. ki
adóban. 1—1

Bonyhád evang. gimnázium fenntar- 
tósága szabályszerű illetményekkel pá
lyázatot hirdet elhalálozás folytán meg
üresedett mennyiségtan-fizika szakos, 
rendes vagy helyettes, egy latin-magyar 
szakos helyettes, illetve rendes tanári 
állásra. A fenntartóság fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy a megválasz
tott rendes tanárnak a rendes tanári fi
zetését csak akkor folyósítja, ha a VKM. 
úr e minőségében elfogadja, elismeri és. 
részére a rendes tanári állami fizetés
kiegészítést folyósítja. A gimnázium 
fenntartóságához címzett pályázati kér
vényeket kellően felszerelve 1944. évi 
augusztus hó 15-ig a gimnázium igaz
gatóságához kell beküldeni. Okmányok
kal igazolandó az életkor, vallás, családi 
állapot, magyar állampolgárság, oklevél, 
esetleg tanári szolgálat és a katonaság
hoz való viszony. Pályázónak továbbá 
igazolnia kell, hogy nem esik a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939 : IV. t.-c. 1. és 
5. §-ban meghatározott korlátozások 
alá. Ezenkívül külön írásbeli nyilatkozat 
küldendő be a Hiv. Közi. 1940. évi 7. szá. 
mában (126. oldal) található szövegminta 
szerint. Az állást 1944. évi szeptember 
hó 1-én kell elfoglalni. 2—2

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁM
ízléses forma, finom kivitt 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjáb*n 
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H ű ség , h ű t le n s é g !
Ha azért a ham is m am m onon  

ta'vek nem  vo lta to k , ki bízná reá- 
tok  az igazi k in cset?  Luk. 16, 11.

Milyen nagy dolgok fordulnak 
meg rajta! A hűségnek Isten pró
bát állított. Ezt a próbát nem tudja 
állni az ember. A hűség próbája: 
a hamis mammonnal való gazdál
kodó« Ez a hamis mammon pedig 
oetn más, mint ennek a világnak 
kincsei, értéket, gazdsarsás». Ezek
kel kellene Isten tetszése szerint 
gazdálkodnunk. És a valóság? Az 
a valóság, hogy igen hűtlen gaz
dálkodás, végzetes pazarlás folyik 
velük. A háború is ennek a hűtlen 
gazdálkodásnak a következménye. 
Azért folyik a háború, hogy jobb, 
több kenyér jusson mindenkinek. 
Elosztása pedig igazságos legyen: 
munkája után kapja meg mindenki 
igazságos bérét. A hűtlen gazdál
kodás szül forradalmakat népeken 
belül és háborúkat népek között.

Még végzetesebb következménye 
az, hogy nem juthatunk hozzá az 
igazi kincshez. Ez az igazi kincs meg 
Isten országának evangélioma, úgy 
amint látod, hogy megvalósul Jézus 
Krisztusban. Mondd egész őszin
tén, nem sajdul meg a szíved az 
után a Jézus Krisztus után, akit az 
evangéliomból ismerhetsz? Bizony 
ez a kincs nekünk is meg van ígér
ve, sőt reánk van testálva. Mégis 
hiányzik. Még csak annyi sincs, 
ami valóságáról meggyőzhetne 
bennünket. Dehát aki a keveset 
nem becsüli, sokra nem érdemes. 
Ha mi így bánunk a világ gazdag
ságában reánk bízott kinccsel, mit 
csinálnánk akkor például azzal a 
hittel, melynek Jézus Krisztus he
gyeket mozgató erőt ígért?

Nagy a nyomorunk a világ javai
val való hűtlen gazdálkodásunk 
miatt. Még nagyobb a nyomorunk 
az igazi kincs híján. Nyomorunk 
fokozódni fog akkor, mikor* Isten 
leszámoltat a reánk bízott e világi 
javakkal, mikor ezekből a javak
ból már nem lesz semmink sem, 
az igazi kincs pedig elzáratik elő
lünk örökre. Gondolj a gazdagra 
és gondolj Lázárra!

Hűség a hamis mammonban, az 
igazi kincs kézhez vevésére jogo
sító biztosíték. Hűtlenség a hamis 
mammonban, eljátszása igaz kin
cseknek. Gondold meg, testvér!

Kovács Géza.

Egy-egy légitámadás utón.
Azok, akik kénytelenek voltak 

már légitámadást kint átélni, anél
kül, hogy óvóhelyre mehettek vol
na, azok hirtelen a földre vetik 
magukat, hogy így megmenekülje
nek, de mégis, teljesen leszámolnak 
az élettel. Átadják magukat a ha
lálnak, arra gondolva, hogy bár
mely pillanatban reájuk zuhanhat 
egy bomba, vagy elérheti égy re
pülőgép sortüze s meghalhatna!' 
Még azok is, akik nem teljes szív
vel szolgáltak Istennek s tőle távol 
éltek, ilyenkor Istenhez fohászkod
nak. A hívő szívűek életüket, lel
kűket Isten kezébe ajánlják, — cse
lekedjék ő  úgy, amint Neki tetszik.

Csodálatos, kibeszélhetetlen él
ményük van azoknak, akik egy 
ilyen támadást átélnek, mikor hol 
közelebb, hol távolabb robbannak 
a bombák s a föld, füst és láng 
száll az ég felé. Akik egy ilyen tá
madás után életben maradnak, 
azok nem a szerencsének, hanem 
Isten megtartó kegyelmének tulaj
donítják megtartatásukat.

Ilyenhez hasonló élménye volt 
Pál apostolnak a damaszkuszi úton, 
aminit hirtelen nagy fényesség su
gározta körüj őt és társait és mind 
a ’ földre esének. (Ap. csel. 26. r. 
14. v.) Hirtelen azt sem tudták, 
hogy mi történt velük; azt gondol
ták, hogy azonnal végük van. Az 
Úr Jézus szavát, megszólítását csak 
ő hallotta, a többiek nem; — azok 
csak a fényességet látták.

Ez a földreesés nagy figyelmez
tetés volt az ő Számára. Már ő 
maga is a halálra szánta magát, 
hirtelen azt gondolván, hogy vége 
van. Ehhez a magát is halálra szánt 
emberhez hangzott az Ür megszó
lítása, életre, új életre hívó igéje 
és küldése. Az Ur Jézus már eddig 
is figyelmeztette, hívta őt. Hiszen 
Pál ott tanult Jeruzsálemben. Talán 
látta is Jézust. Ő üldözte a keresz
tyéneket és így tudnia kellett, hogy 
ki is az a Jézus, akinek követőit 
üldözi. Sőt ott állott István vér
tanú megkövezésénél. Hallotta őt 
imádkozni, látta őt boldogan meg
halni. Látta az ő orcáját, még hal
dokolva is, mint angyal orcáját. 
Meggyőződhetett volna arról, hogy 
a Krisztusba vetett hit nem ltépze- 
lés, hanem boldog valóság, mert az

I r t a : ( i e r h á t  S á n d o r .

Ür Jézus él és erőt ad az övéinek, 
hogy meg ne tagadják őt, még a 
reájuk zuhanó kövek között se és 
tudjanak Vele boldogan* meghalni. 
S mindez eddig hiábavaló volt az 
ő számára. Ö nem tért meg, nem 
lett az Ür Jézus követője. Pedig 
István vértanú arcán keresztül 
maga az Ür állott előtte. Sőt még 
ezntan N üidözte a Ktieszty'énekct. • 
Damaszkuszba is azért men/t, hogy 
ott is üldözze. Most az Ür még- 
egyszer figyelmeztette őt, odaállt 
az útjába, földre kényszerítette és 
elhívta őt. Ez használt is; megtért, 
régi életét a halálba adta s hogy 
élt, ezt az Ürnák köszönte s nem is 
lett hálátlan, engedetlen (Csel. 26. 
r. 19. vees), hanem ment mindig 
oda, ahová az őt küldő Ura küldte. /

Pál apostol nagy bizonyossággal 
ment küldetése útján, tudta, hogy 
közben neki nem történhet semmi 
baja, hiába leselkedik reá a sátán, 
hiszen az Ür megígérte neki, hogy 
megszabadítja őt az ő népétől és 
pogányoktól. Mindig Isten kezében 
tudta a maga életét, ezért tudott 
a börtönökben, a fogságban is 
énekelni. Hiába zúdultak reá a kö
vek, hiába vesszőzték meg, hitében 
semmi sem bírta őt megingatni. 
Tudta, hogy míg hivatását be nem 
tölti, meg nem halhat. S mikor az 
Ür a Szentlélek által kijelentette, 
hogy pályafutását bevégzi, akkor 
ő maga is bizonyságot tesz: ,,Az én 
elköltözésem ideje beállott. Ama 
nemes harcot megharcoltam, futá
somat elvégeztem . . . “ (II. Tim. 4. 
r. 6—7. v.). Nem halhat meg Krisz
tus követője addig, míg hivatását 
be nem töltötte. Ez adhat néked is 
belső békességet, ha az ő követője 

-vagy, ha hivatásodat hűségesen 
teljesíted. De természetes, hogy ez 
nem vezethet fennhéjázásra, gőgös 
Istenkísértésre. Akit ő nem hasz
nálhat, azt elveti és mit ér az, ha 
akár hetven-nyolcvan esztendeig 
is él.

Kedves Testvérem! Hányszor fi
gyelmeztetett már téged is az Ür 
Jézus. Hirdettetik az ő igéje, itt 
van ő közöttünk, itt élnek az ő kö
vetői, kik tudják, vallják, hogy Ö 
él. Nincsen egy ember sem, aki ne 
találkozott volna* az Ür Jézus 
nyomdokaival, azzal ■ ami feltétle

nül figyelmeztette őt az Ür Jézus
ra. Hányszor állított az Isten olyan 
embert teeléd, akinek az orcáján 
ott ragyog a Krisztus dicsősége, 
aki Vele szenved, tűr és Vele bol
dogan hal meg s ez mind hiába
való vdlt a te számodra. Hány em
bernek volt, vagy van még hfvö- 
szívű édesanyja, s gyermekei nem 
he!,gofnek- rgá kíné-, rik, lenézik 
az édesanya hitel. Ok csak élik to 
vábbra is a maguk megszokott, 
világi életét.

Most sok ember elé mégegyszer 
odaáll az Ür az ő útjukba, ö  még 
e szörnyű támadásokat is felhasz. 
nálja a mi megtérésünkre, megtar
tásunkra. Földre kényszerít min
ket, hogv mi magunkat, eddigi éle
tünket a halálba adjuk. Kicsoda 
az, aki ne gondolt volna már árrá, 
amikor fölötte rettenetes robajjal 
zúgtak az ellenséges gépek, vagy 
amikor légiharc volt felette, hogy 
hátha most ebben a pillanatban 
halok meg?! Az Ür figyelmeztet és 
hív, figyelj Reá, hogy meghalljad 
szavát. Óh bár te is elmondhatnád 
Pál apostollal együtt:' ,,Azért nem 
levék engedetlen!“
» ♦ « » v — c  W- •  •  •  5 ♦  « <

„Ne fé l j ,  m e r i  én  v e l e d  
v a g y o k ! "

Isten igéje a legválságosabb pil
lanatokban is csodálatos erőforrás 
és megnyugtatás az ember számá
ra. Erről tesz bizonyságot egy 
édesanya vallomása, aki egyik bu
dapesti bombázás óráiban a diako
nissza-kórház pincéjében adott éle
tet gyermekének.

,.Kicsit nyugtalan voltam — 
mondja —> mikor levittek, mert 
már szirénázás után értünk be a 
kórházba. A sötét pince képe nem 
volt valami megnyugtató, sőt a 
villany is kialudt váratlanul es 
csak zseblámpával világított egy 
diakonissza testvér. De a legna
gyobb fájdalmak és nyugtalansá
gok között észrevettem egy fel
iratot a falon:
„Ne félj, mert én veled vagyok!”

S abban a percben csodálatos
képpen megnyugodtam. Ügy érez
tem, hogy Isten itt is velem van és 
megvéd. Rettenetes volt hallgatni
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a lecsapódásokat, mikor minden 
zengett körülöttünk és rázkódtak 
a falak. Egyszerre kivágódott az 
ajtó s zúdult be a füst- és porfelhő.

Vizes zsebkendőt tartottam az 
arcom elé s láttam a villanyzseb
lámpa gyér világításában is, milyen 
sűrű a levegő. De a gyermek mégis 
megszületett Isten segítségével. 
Megszületett a fiam!"

A fpelyes út. ,
B eszám oló a kom árom i hadikórház  
sebesültjeinek bib liaköri munkájáról.

Egyik szűkebbkörű imaórán elhang
zott a fogadalom: igen, mi is tartunk 
önálló bibliaórát. Bár ez a fogadalom 
igen elhamarkodott volt, mert erőt nem 
igen éreztünk magunkban, de ami em
bernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. 
Nem mondom, az én szivem is jobban 
dobogott, mint máskor. Szinte egészen 
a torkomban éreztem, amint ver. Hát 
hogyne vert volna, hisz az örök Király 
üzenetét kell a többi bajtársaimnak át
adni és róla bizonyságot tenni. Igen, de 
ezen Ő is ott lesz és figyeli maid, mi
ként teszünk bizonyságot Róla.

Ilyen előzmények után következett el 
az a nap,-amelyre kitűztem, hogy én is 
bibliaórát tartok. Pár bajtársamnak szól
tam, akik megígérték, hogy eljönnek. 
Soknak nem mertem szólni, mert féltem, 
hogy hátha nem sikerül és így kevesebb 
ember előtt kell szégyenkeznem. De ez 
a kishitűségem csakhamar eloszlott, mert 
fülembe csengett egyik aranymondás: 
„Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, 
én is vallást teszek arról az én mennyei 
Atyám előtt.“ Először még egy csendes 
imádságra kulcsoltam össze kezem, kér
tem a jó Istent^ hogy áldia meg e kis 
összejövetelt.

Az egyik szobában terveztük az ösz- 
stejövetelt, ahol legutóbb is tartottuk a 
lelkész úr vezetése alatt, de mivel az 
most már betegekkel volt tele, így tehát 
egyik szakaszvezető bajtársam szobájába 
mentünk. A szakaszvezető bajtársam fel
szólította a szobatársait, hogy mivel 
bibliaórát tartunk, aki akar, rhenjen ki. 
Páran ki is mentek, de egy kis csoport 
— mely a sarokban foglalt helyet — nem 
tágított, mert tagjai igen bele voltak 
merülve az ördög bibliájába. így tehát 
mi kénytelenek voltunk a másik sarokba 
húzódni, ahol azután mi is megkezdtük 
a mi önálló bibliázásunkat.

imádkozással kezdtem, s utána el
olvastuk az az napra kiválasztott isteni 
üzenetet: Prédikátor 12; 1. „örvendezz 
a te ifjúságodban és vidámltsom meg 
téged a te szíved a te ifjúságodnak ide
jében, és járj a te szivednek útaiban és 
szemeidnek látásiban: de megtudd, hogy 
mindezekért az Isten tégedet ítéletre 
von!“ Igen, majd eljön . az idő, mikor 
mindnyájunknak meg kell jelenni az

A hitnek csodálatos ereje van.
— Elbeszélés. —

Irta: Szende Ernő.
Vasárnap délután volt.
Véget ért az istentisztelet. Az orgona 

búgó hangja mellett tódult ki a temp
lomból a lányok serege, a?tán az asszo
nyok, majd a fiúk, legények s utoljára 
a felnőtt férfiak, akik lassú léptekkel 
tartottak az iskola felé. Egyenkint lép
ték át az iskola küszöbét, helyet foglal
taik a padokban s halkan beszélgettek. 
Közgyűlésre jöttek össze.

Közben bejött a tanító. Odalépett a 
harmonium elé, kinyitotta, aztán leült az 
ott álló székre.

Kinyílt az ajtó.
A lelkész lépett be. Mögötte a ku

rátor.
Megszólalt a harmonium s pár be

vezető akkord után felcsendült dallamos, 
gyönyörű szép énekünk: Isten felséges 
adománya. (A közgyűlést az első versé
vel kezdték, az utolsóval végezték. Könyv 
nélkül tudták.) Utána a lelkész rövid fo
hászt mondott, majd a szokott formasá
gok elintézése után a gyűlést megnyi
totta és szólásra emelkedett.

— Tisztelt közgyűlés!
— Mai gyűlésünknek csak egy pontja 

van A templom külső-belső renoválása. 
A tavasz folyamán már szó volt erről. 
Akkor azt határoztuk, ha Istien jó ara
tást ad, akkor egyszerre, egy költséggel 
csináltatjuk meg. Ha gyenge lesz, úgy 
részletekben. Hála a jó Istennek, bősé
ges áldást adott. Most tehát arról van 
szó, határozzanak, több évi részletben, 
vagy pedig egyszerre, talán még az ősz 
folyamán végezzünk-e a munkálatokkal?

A közgyűlés tagjai lelkesen kiáltot
ták:

Isten ítélőszéke előtt és számot adni 
sáfárkodásunkért. Ezt érezte velem együtt 
a többi bajtársam is és ebben az irány
ban folyt a további beszélgetésünk. Be
fejezésül hosszan imádkoztam, ami után 
közösen elmondottuk a Miatyánkot.

Milyen szép is volt így egymás hite 
által erősödni. Szinte Sámsonnak érez
tük magunkat, mire vége lett. De vájjon 
az ellenkező sarok is így volt-e? Ök is 
erősödtek-e? Nem gondolnám, hogy ők 
is így lettek volna; hogy valamennyien 
nyugodtan hajtották le fejüket és nem 
bántotta az a csalódás, amit az ö kár
tyázásuk után éreztek.

Igen, nincs is szebb annál, hogyha 
valaki magának kitűz egy célt és en
nek a célnak a Szolgálatába állítja be 
az egész életét. Az igaz keresztyén hí
vőnek pedig nem lehet más célja, csak

A finn egyetemi keresztyén diákszö
vetség, az Ylioppilaitten Kristillinen 
Yhdistys, a háború alatt is folytatja 
munkáját. Évente az ország különböző 
helyein megrendezi konferenciáit, ame
lyeken többszáz főnyi diákseregek vesz
nek részt. De nagyobbára nők. Férfi alig 
akad. A férfiegyetemisták a fronton van
nak. Ezért ezek részére a hadműveleti 
területek különböző helyein tartanak 
gyűléseket. Ilyen gyűlés volt ez év pün-

—- Egyszerre legyen! Még az ősszel!
Éles hang csapott fel.
— Nem egyezem bele! Tiltakozom 

ez ellen!
Halotti csend lett a teremben. Olyan, 

mint a vihar előtti tengeren! De csak 
egy pillanatra, a másikban már felsüví
tett a hang.

— Ki az, aki nem egyez bele? '
Az első padban jól megtermett idő

sebb ember ült. Nem állt fel, hanem 
csak hátrafordult s megszólalt:

— Én vagyok. >
Az emberek nyújtogatni kezdték a

nyakukat, hogy lássák, kicsoda az illető? 
Itt is, ott is felhangzott a kiáltás:

— De hát ki az? Mi a neve?
Az illető ember most felálilott. össze

húzta a homlokán a bőrt s haragos sze
mekkel nézett végig az embereken.

— Hát én volnék! Kis István, ha nem 
ismernének.

Az utolsó padban egy köpcös kis 
ember állott fel.

— Hát maga az, Kis uram? Pedig de 
nagy úrnak tartja magát! A falu leg
módosabb, leggazdagabb embere beszél 
a templomunk megújítása ellen?

— Én nem vagyok ez ellen! De nem 
egyszerre, hanem két-három évi részle
tekben csináltassuk meg! így könnyeb
ben elviseljük a terhet, mintha egyszerre 
rójjuk azt ki.

A kis ember vitába ereszkedett vele.
— Ha mi, szegények, el bírjuk viselni 

a nagyobb terhet, úgy a gazdagabbak 
annál könnyebben kibírják.

Az első padban Kis mellett még négy 
jómódú gazda ült. Ezek is Kisnek a 
pártját fogták.

— Nem bírjuk! Igaza van Kis úrnak!
Kis újra megszólalt:
— Ha maga, Szecsődi és a többiek is 

bírják, ám tessék! De én nem birom.

az, hogy az örök üdvösségre jusson. 
Ennél nemesebb célt nem tudok elkép
zelni. Ha pedig nem ez a célod, elvesz
tél! Tehát, ha még nem volt ez célod, 
— Te, aki e sorokat olvasod, — igyekez
zél e cél felé haladni és életedet is en
nek a célnak szolgálatába állítani. Még 
nem késő, de lehet, hogy holnap már 
késő lesz!

így folyik az élet a komáromi hadi
kórház protestáns gyülekezetében, ahol 
nincs egy nap, hogy bibliaóra vagy ima
óra ne volna. Milyen szép is, amikor az 
ember végigsétál az udvarban és itt is, 
ott is egy bibliát szorongató sebesültet 
lát.

„Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett 
a ti atyátoknak, hogy néktek adja az 
ö országát.“

Va l k ó  Lás z l ó  őrmester.

kösd két ünnepén Aunuksenlinnában, 
Aunusi Karjala székhelyén.

Nagy harcok színhelyén.
Aunuksenlinna (Aunus) az Aunus és 

Vaaseni folyók egyesülésénél fekszik. 
Környéke elüt az általános karjalai táj
képtől: dombok, erdők, mocsarak he
lyett magyar Alföldünk tájaira emlékez
tető tekintélyes síkság. Ami fát látni 
rajta, az nagyobbára nyír és nem fenyő.

Szecsődi hangja gúnyosan csattant 
fel:

— Nem-e? Hát aztán miért nem? 
Avagy talán az Isten nem adott kétszer 
annyit magának, mint másnak?

— De adott! De csapást is adott! 
Három darab tehenem, egy ökröm lép- 
fenében pusztult el és két lovam is oda 
lett.

Szecsődi szeme csak úgy szikrázott.
— Ügy? Hát ez az oka? Ügy tudom, 

már meg is vette az elhullott állatok 
számát! Sőt, két ökörrel most többje 
van. S ha nem bírt volna egyet sem 
venni, még akkor is maradt az istálló
jában vagy tíz darab jófajta fejős tehe
ne. Lássa, nekent csak egy tehenem volt, 
csak olyan hitvány fajta és az is elhul
lott. S máig sem bírtam helyébe újat 
szerezni. De nem is akarok. Majd csak 
megteszünk a télen nélküle. A megtaka
rított pénzem inkább a. templomra adom 
s tavaszra majd megsegít az Isten, hogy 
újat vehessek.

Kis István arca lángba borult.
— Mi köze van magának ahoz, ami 

az én dolgom? Semmi köze!
A lelkész végét akarta szakítani az 

áldatlan vitának. Szólni akart. De nem 
jutott szóhoz. A levegő tele lett papri
kás hangulattal. Forrt, izzott minden! 
Indulatos szavak röpködtek s a zsivaj
ból egyszerre csak kicsendült egy éles 
hang:

— Ki vele! Mit akar itt köztünk? 
Takarodjék!

Kisnek még a fületöve is vörös lett. 
Majd ijesztő sápadt lett. Felállt és szólni 
akart. De hang nem jött fel a torkán. 
Kilépett a pádból. A fejét felvágta s 
büszkén, önérzetesen indult az ajtó felé. 
Azt kivágta, átlépett a küszöbön s vad 
haraggal csapta be maga után. Az ajtó 
hango% csattanával vágódott be.

A városra inkább illenék a falu el
nevezés. Épületei kivétel nélkül faházak, 
még a legtekintélyesebbek is, mint szál
loda, kórház, színház stb. A kis központ 
kivételével a lakóházak mind a folyók 
mentén helyezkednek el, a folyópartok 
egyúttal ae utcákat is jelentik. Ez álta
lában a keletkarjalai település képe. így 
érthető a város nagy kiterjedése.

Mikor a finnek 1941. őszén elfoglal
ták AunuksenLihnát, a távozó oroszok 
kiürítették a várost. Lakosaiból ma cs^k 
azok vannak benne, akik akkor a harcók 
alatt a környéken elrejtőzködhettek: né
hány öreg kivételével, csak asszonyok és 
gyermekek. A férfiak az orosz hadsereg
ben szolgálnak ma is, semmi hír nem 
érkezik róluk.

Sok szomorú sorsról beszélnek ezek 
az ütött-kopott szürke faházak, a lakot
tak is, az elhagyottak is. Karjala népe 
azonban nem reményétvesztett nép. Sok 
vészes időszakot hevert már ki Isten ke
gyelméből. A megmaradottakban folyta
tódik az élet és a munka.

Megilletődünk, hallva, hog? ebben a 
városban a miénkhez hasonló evangé
liumi gyűlés soha nem volt. Ez a tény 
mintha történelmivé avatná a gyűlésün
ket. Fokozódik a megilletődés, mikor a 
gyűlés helyéül szolgáló iskolaépületbe 
érve, azt halljuk, hogy az egyemeletes, 
hatalmas iskola áz 1939/40-es téli hábo
rúban hadifogságba esett finnek keze 
munkája.

Az érdekes templom.
A gyűlés másik helyének, a templom

nak sokkal hosszabb a története. Ez a 
két folyó összeomlásénál képződött szi
geten foglal helyet. Ezért szigeti temp
lom, saaren kirkko a neve, megkülön
böztetésül az átelleni parton az iskola 
szomszédságában lévő görög-keleti temp
lomtól. Kb. 300 éve épült ugyancsak 
görög-keleti templomnak s ebben a mi
nőségben szolgált a cári uralom végéig. 
A szovjet vörös klubnak rendezte be, az 
oltári részt megtoldotta s ott színpadot 
helyezett el. 1941 óta, tehát mióta finn 
kézen van a város, evangélikus temp
lom. A színpad helyen áll az qltár és a 
szószék. A szép oltárkép a ljarjalai né
pet megáldó Jézust ábrázolja. A karjalai 
népet a képen egy aggastyán, egy fiatal 
anya és karonűlő gyermeke képviseli. A 
fiatal férfiak hiányzanak. A templom 
gyalulatlan falócái szinte a jelenlegi finn 
életnek a jelképek Ezt az. életet m a  jel
lemzi a külső szükség, de meg nem 
állítja.

Volt Aunuksenlinnában eredeti evan
gélikus templom is. 1924 húsvétján tar
tották benne az utolsó istentiszteletet. A 
várost elhagyó oroszok felégették. Nem 
akarták finn kézre juttatni a benne el
helyezett irattárat és nyomdát.

A gyülekezet.
A régi evangélikus gyülekezet akkor 

Széledt el, mikor a finnek 1919. évi fel
szabadító karjalai hadjárata kudarcba 
fúlt. Csak néhány igen öreg tágja él 
még: A jelenlegi gyülekezet kb. 300 lé
lekből áll, ami a város mostani törzs-

Amint Kis István elhagyta a termet, 
az első padban ülő négy gazda is utána 
ment.' Üres lett a pad . . .

^  *
Másnap Kis István két emberrel állí

tott be a lelkészhez s bejelentette, hogy 
kitér az egyházból, elhagyja őseinek hi
tét és katolikussá lesz.

Két hót múlva újra megjelent a két 
tanúval s a következő napokban csak
ugyan katolizált. . .

*
A másik négy ember nem tért ki, de 

templomba egyikük sem járt. Szegények 
azt hitték, hogy a papon vagy a gyüle
kezeten állnak bosszút!. . .

*
ősz volt.
Csípős szelek nyargalásztak végig a 

szántóföldeken, belekapaszkodtak a ku
koricaszárba s a száraz levelek egymásra 
borulva, panaszosan, búsan zizegtek ösz- 
sze. Üres, kopár volt a határ. Már min
dennel hazatakarodtak az emberek. Csu
pán csak a répaszedéssel voltak elfog
lalva.

Kis István portájára befordult a ré
pával megrakott szekér. János, Kisnek 
a fia jött meg a kocsival. Odahajtott a 
már kupacba rakott répahalomhoz, 
emelőrúddal kiemelte a kocsi egyik ol
dalát és a répa nagy része lefordult a 
kocsiról. Ami még rajta maradit, azt la
páttal kotorta le.

Mikor végzett, kifogta a lovakat és 
bevezette az istállóba. Estére járt már 
az idő, hozzá kellett látni az áltatok 
etetéséhez. Egy szolga azonnal hozzá is 
fogott. János meg kifordult az istálló
ból és megindult a lakás felé.

(Folytatjuk.! ■ _, I s;Tr~

Evangéliumi munka 
a háborúban.

írta: Garam Lajos.
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3akosságának kb. egyötöd«. Az egyház
község állandóan növekszik áttérőkkel. 
Pünkösd első napján 16-an konfirmáltak. 
Ebből 5 volt született evangélikus, 4 finn 
fiú és 1 inkeribeli lány. A többi 11 lány 
áttérő. Valamennyien 20 éven felüliek. 
Pünkösd másnapján egy áttért karjalai 
lány és egy finn katona házasságkötésé
nek lehettünk szemtanúi. A gyülekezet 
lelkészi szolgálatát fiatal finn katonaiéig 
kész látja el, aki jól beszéli a karjalai 
nyelvjárást.

Mikor a gyűlés első napján az aunusi 
lotta-szövetség vendégeiként kávéhoz 
gyülekeztünk össze, mindenki bemutat
kozott a jelenlévők előtt. Kb. hatvanan 
voltunk. Az előadók mind tábori lelké
szek. A résztvevő férfiak valamennyien 
katonák. Közlegénytől századosig min
denféle rangú. Nem egy került hadba 
mindjárt egyetemi tanulmányai kezdetén 
s  szqlgál azóta is. (Folytatjuk.)

Hősi halál.
Egy éve elment, most végre hazajö 
A hős fiú, a harctéren küzdő.
A kis lakás feldíszítve áll,
Az édesanya boldog reménnyel vár.

Sápadt arcán, miré a féltés barázdákat
vona,

Ragyog a viszontlátás boldog mosolya 
•Csendes martiromság, ébren töltött éjek 
Fuldokló fohászok, levél lesések.

Őrjítő hírek, nehéz gyötrő álmok, 
Kedves ismerősök és rokon halálok, 
Durva fakeresztek, köd ülte tájak 
Tátongó mély sebek, térdeplő bajtársak.

Halálhörgés . . .  ellenséges gyilok,
Orosz földön frissen hantolt sirok, 
Mankón vánszorgó katona legények, 
Csonttá aszott ijesztő fehérek.

Rettentő képei a rém-látomásnak 
A gyötrött lélekből tovaszálltak.
Szerető anya boldogan vár,
Rezzen a lelke, ha csattan a zár.

Mert jött a levél: „Drága jó anyám! 
Most már bizton várhatsz rám 
Hazajövök holnap, holnapután,
Vagy még ma ölelhetlek tán.“

Istenem a boldogság könnyeket fakaszt, 
Vázában virágok hazudják a tavaszt.
... És jött egy másik levél, annyi állt rajt:
„Asszonyom a fia hősi halált halt.“

Fényi Ilona.

H onvédeinknek a H aran gszót e lő fi
ze tték , v a g y  B ibliára, im akönyvre ada
koztak: Breitenbach Antalné Szombat
hely 9.60, id. Buda Mihályné Molnasze- 
csőd 4.60, Körri Teruska Györköny 5, 
özv. Balogh Istvánná Csurgó 15, Bödey 
Zsigmondné Kőszeg 5, Kuntz Frigyesné 
Sárospatak 20, Evang. gyülekezet Ba- 
konytamási 76.80, Bolyós Istvánná Szé- 
csény 6.50, özv. Kocsis Sándorné Vesz
prém 5, Szalay József Tét 2.70, özv. 
Benkő Pálné Siklós 2.50, Király Gizella 
Kisfalud 2, Selmeczi Jolán Csepreg 5,
N. N. Sopronbánfalva 10, Havasy Sá
muel Köcsk 10, Ev. lelkészi hivatal Söm- 
jénmihályfa 20, vitéz Sima Károly Érd 
36, Horváth* Irén Battyánd 5, Csajka 
Endre Sárospatak 17.50, özv. Horváth 
Elekné Kisfalud 10, Maderspach Ferenc. 
ué Rákosliget 12.30, Wittlinger István 
Léva 5, Kemény Gyuláné Somorja 5, 
Bárdos Lajosné Celldömölk 10, Mórocz 
Lajos Boba 10, Pálfy Józsefné Beled
12.50, Pados Pálné Körmend 10, gróf 
Ambrózy Lajos Körmend 25, Nagygyőr 
Lászlóné Tápiószele 10, id. Eősze Sándor 
Kővágóörs 20, ifj. Kontár Károly Felső
szeli 4, Nemes József Dunavecse 10. Sza
bados Erzsébet Budapest 5.40, Pataki 
Jánosné Kiscsákó 4.80 pengő.

Hadiárváink részére a Harangszó út
ján érkezett adományok: Nagy Józsefné 
és ifj. Sipos Lajosné Győr 30, Breiten, 
bach Antalné Szombathely 5, Szkok 
Pálné Bicske 30, özv. Lackner Ferenc- 
né Miskolc 30, N. N. Szeged 30, Nagy 
Albertné Rozsnyó 15, Pataky Antal Ba
latonszepezd 15, Reich Gusztáv Szom
bathely 60, Zala Jenő és neje Budapest 
11.80, Jósfay-Jausz Lajos Győr 10, Bács
kai Sándor Kurd 15, Kocsis Károlvné 
Szombathely 10, Emődi Elemér Kecske
mét 20, Martinyi Hermin Losonc 10, 
Csekő Edéné Lajoskomárom 20, Evang. 
Leányegylet Tárnokréti 20, N. N. Sze
ged 60, Pammer Nővérek Budapest 10, 
dr. Mikler Lajos Kassa 50, N. N. Sáros
patak 40, özv. Balázs Jánosné Üjdomb- 
óvár 2, Polgár Margit Kőszeg 20, Bár
dos Lajosné Celldömölk 10, Mórocz La. 
jós Boba 10, ílauszky Sámuel Budakeszi 
12, Táncos Lajos Szene 60.20, N. N. Pá
pa 50, Nagy Pál Pápa 20 pengő.

Jézus kivernek rendtartása.
A ugusztus 6. —  M indig en ged elm es

kedj! Fii. 2, 1— 12a. E ngedelm eskedni, 
annyit je len t, m int lem ondani saját szán
dékodról s a parancso ló  akaratát e lfo 
gadni. Jézus azért tud ott m indig e n g e 
delm eskedni, m ert m indig Isten akaratát 
ta r to tta  szem  e lő tt. Szám ára sem  volt 
könnyű az en ged e lm esség . S ok at kelle tt  
tusakodnia , im ádkoznia, h o g y  halálig  en
g ed elm es lehessen . Az en g ed e lm esség  
v elejárója  a m egalázkodás. E rre is csak  
az képes, aki nem  uralkodni, hanem  
szo lgá ln i akar. A szo lgá la tra  ped ig  a 
szere te t  a legjob b  hajtóerő . K risztus 
lelke te le  v o lt szere tette l az em ber iránt. 
T apasztalatból tudhatod, h o g y  ak it sze 
retsz, a zelő tt kön nyen  m eghajo l a térd. 
Szeresd  hát K risztust. Az az igazi hasz
nod, ha enged elm esk ed el Neki.

A u gusztus 7. —  Építs m agadnak fe 
dezék et! Fii. 2, 12b. M áté 23, 34— 39. 
Már v idéken is lázasan ép ítik  az ó v ó 
helyek et. M egn övek ed ett a veszély  s a 
félelem  m indenkit behajt a fedezékbe. 
Az em ber íg y  jobban védi az é le té t. Mi
nél nagyob b a veszély , annál b iztosabb  
fed ezék re  van szük ség . A keresztyén  
em bert a legn agyob b  e llen ség  fen y eg eti, 
a Sátán. M inél inkább K risztus híve, an
nál inkább gyű lö li az ő t. Van-e fed ezé
ked? Van! K risztus! Benne eg észen  e l
rejtőzhetsz . É píth eted-e  a fed ezék ed et?  
É pítheted! Im ádkozhatsz Istenhez, Szent- 
leikével erő sítse  h itedet, ép ítse  szo lg á la 
todat.

A u gusztus 8. —  Ne v itatkozni János 
1, 43— 51. T ele van a v ilág  v ita tk ozó  em 
berekkel. Sok  a k éte lk ed ő . E zért ter 
m ett lép ten -nyom on  b izonyta lanság . A 
g a z  k ik ezdte  a h itet, a bizalm at. B urján
zik  a harag, a gyűlölet, a türehnetlen- 
ség .E z a háború is v ilágrészek  vitája. 
A vita hevében szárbaszökken  a nyom or, 
a kín , a halál. M ás lenne a v ilág  sora, 
ha vitáját Isten elé vinné s a lávetné  
m agát az ő  d ön tésén ek . De a v ilág  nem  
fig y e l Istenre! K ételkedel?  B izon yta lan
kod ói?  Ne a v ilág tó l várj b izonyossá 
g o t. Fordulj K risztushoz. E losz la t m in
den k é tsé g e t. L esim ít m inden hullám ot. 
Ne v itatkozz! M indenkinél bölcsebbnek , 
igazabbnak tartsd Isten t. Lesz n y u g a l
mad, békéd  és á ldott b o ld ogságod .

A u gusztus 9. —  L égy  tiszta! I. Thess. 
5, 23. Fii. 2, 15a. Az e g é sz sé g  eg y ik  p il
lére a tisz ta sá g . E zért m osakodunk. A 
piszkos em berrel m ég e g y  lev eg ő t se  
szívesen  szívunk. A lélek  e g észsé g e  is 
tisz ta sá g o n  alapul. A léleknek  is szük
sé g e  van m osakodásra. Jézus híve n em 
csak a tiszta  kü lsőre, hanem  a tiszta  
belsőre is ügyel. E zért naponként m o
satja  lelkét Istennel. Az ig éjével. N apon
ként átadja m agát Istennek. K iteregeti 
le lkét, h o g y  szen telje  m eg  Isten Szent- 
leikével. íg y  szépül, tisztu l, fehérül a 
lélek . K risztus vérével a leg fek etéb b  lé 
lek is  hófeh érre  m osható .

A u gusztus 10. —  V ilág íts! Fii. 2, 15b. 
M áté 5, 13— 16. Az e lsö tétítésb en  kü lö
nösen  érezh eted , h o g y  a sö té tsé g  bénít. 

-D ö cö g  csak az é let. A zökkenők  n y o 
mán n y ö g és  és ja jgatás sir. A b oto rk á -  
lásba belefárad- a test, m eg  a lélek  is. 
A Sátán is e lsö tétit . B énít. A zért akarja  
Isten, h o g y  v etély társa  lég y  a csilla g o k 
nak. Nem  húzódhatsz m eg  a háttérben . 
Nem  ácsorogh atsz  a jó ték o n y  fé lh o
m ályban. E lő kell lépned. R agyodnod  
kell. Vállalnod kell az ő r sé g et, m int az 
é g  csillagainak . V agy, m int a hegyen  
ép ített városnak. H intened kell a fén yt, 
m int a’ gyertyán ak . M utatnod kell az 
utat, m int az ívlám pának. K özlekedési 
rendőrnek állsz oda a sö té tsé g  útjaira  
s irányítasz. M egteh eted , ha engeded , 
h o g y  Isten irányítson  tég ed  S zen tle ik é
vel. N yom orúságodban  is c s illo g h a t  az 
é let, ha K risztus r a g y o g  a íelkedben .

A u gusztus 11. F egyverk ezz! E f. 6, 
13— 18. H arcos vagy . D úló csata  k ö ze 
pén állsz. Az e llen ség  m inden oldalról 
fig y e l, m ikor és hol sebezhet m eg. B e
k er ítettek . E lső d o lgod  a véd ekezés. 
B epáncélozod  m agad. Az ig a zsá g  m ell
vasába, az ig a z le lk ű ség  övébe, a hit 
paizsába, az ü d vösség  sisakjába ö ltözö l. 
S zo ro n g a t a Sátán legk em ényebb  lo 
vagja , lep a tto g  rólad m inden nyila és 
dárdája. A K risztusba és az ü d vösségb e  
v etett h ited et m eg  nem  vérezh eti. Majd 
tám adásba lendülsz a L élek kardjával, 
az Isten beszédével, az IgéveL Isten  
feg y v ertá ra  k im eríth etetlen . K ipróbált. 
G azdag és póto lhatatlan . Túl nem  szár
nyalható . A zért ne m aradj el az Úr m el
lől. Im ádkozásodra átadja fegy v ereit. 
F egyverk ezz!

A ugusztus 12. —  A dakozz! Róm . 12, 
1—6. Nem  szeretsz  adakozni. S z íveseb 
ben o sz to g a to d  a m ásét. G yorsabban le
m éred m ás á ldozatát, m int a m agadét. 
M égis m eg kell hallanod Isten paran
csát: A dakozz! M indent oda kell adnod. 
M indent Istennek. N em csak a lelkedet, 
hanem  a tested et is. Nem  o sz to zk o d 
hatsz. Isten eg észen  akar. Szentlélek  
se g ítsé g év e l újjászül. Lesz füled a hal
lásra s szem ed a látásra. Igaz m érleget, 
m eg sú lyok at kapsz a m érésre. L em é
red m agad. M egállap íthatod , m it kaptál 
az Isten től s m ire kaptad, ami a tied. 
M egérzed , hova á llíto tt Isten s m iért. 
B eléd lük tet, h o g y  nem  vag y  az egész , 
hanem  csak a rész, h o g y  „sokan eg y  
test vagyun k  a K risztusban, egy en k én t  
ped ig  egym ásnak  tag ja i vagyun k“. M eg
dobban benned a szere tet s  áldozataid  
nyom án egyházad , gyü lek ezeted  ajka  
zen g i a g y ó g y u lá s  ének ét. A dakozz! 
Ámen!

K om játhy L ajos.

B om bakdrosu lia ltnaU  
a Harang»xó útján  érkezeit 
adományok :

Hütter Károlyné Hidas 15, Ochernyán 
Ferenc Ózd 100, Terényi István Szilvás
várad 10, Breitenbach Antalné Szombat
hely 5, Ulreich Nándorné Szombathely 10, 
Németh Ilonka Kámon 10, N. N. Szeged 
5, özv. Kocsondy Józsefné Orosháza 20, 
Nagy Albertné Rozsonyó 75, Kaposi Ká
roly Balatonalmádi 7.50, özv. Németh 
Józsefné Kámon 10, Varga József Felsőság 
15, Kriska Irén Bpest 10, Kriska Mihály 
Bpest 4, Martinyi Hermin Losonc 10, N. 
N. Sopron 20, özv. Baranyi Jánosné Me- 
zőberény 3, özv. Ernst Samuné Szent- 
gotthárd 30, Linberger Katalin Tengelic 
5.20, Csekő Edéné Lajoskomárom 100, 
Evang. Leányegylet Tárnokréti 20, özv. 
Molnár Sándorné Szergény 10, özv. Né
meth Lajosné Kassa 10, Marcsa Irén Nosz- 
lop 5, Pintér Sándorné Ajka 50, Evang. 
Ifjúság Ajka 40.40, Schön Károly Bony- 
hád 100, dr. Walter Károly Sopron 50, 
dr. Mikler Lajos Kassa 50, tiszaújhetyi 
Újhelyi Aranka Balassagyarmat 50, Bö- 
röcz István Borgáta 20, Németh Jolán 
Kassa 10.50, özv. dr. Stráner 1 Gyuláné 
Sopron 10, Tatai imaközösség asszonyai 
100, Sokoray Ilona Hánte^25.14, Takács 
Miklós Pápa 5.20, Matolcsl János Nagy
károly 20, Maderspach Ferencné Rákos
liget 15, N. N. Balatonfüred 5, Krajczár 
Karolin Kővágóőrs 5, Maderspach Fe
rencné Rákosliget 12, Kozlay Kálmán 
Kassa 20, özv. Rádóczy Gyuláné Szent- 
antalfa 5.20, özv. Jurtsó Gyuláné Tét 10, 
gróf Ambrózy Lajos Körmend 25, Szabó 
Kálmán és felesége Gyoma 20, N. N. 
Mihályi 10, Bárdos Lajosné Celldömölk 
10, Schiedl Györgyné Rákoshegy 10, 
Kinszky Antal Kerekegyháza 7.50, ifj. 
Wadlsteiner Nándorné Budapest 20 P.

Még minőig .. , !
Egyik dunántúli városunkban 

történt. Nagy gyártelepi óvóhely- 
építés befejezése után a gyár igaz
gatója felkérte a három felekezet 
lelkészét, hogy az óvóhelyet áld
ják meg. Ügy gondolta a vezető
ség, hogy a három lelkész szolgá
lata egyidőben, az egész munkás
ság jelenlétében történik meg. 
Evangélikus és református részről 
természetesen semmi akadályt sem 
támasztottak, sőt a két felekezet 
lelkésze úgy állapodott meg, hogy 
szolgálatukat összefüggően, mint 
egy szolgálatot, végzik el. A római 
katolikus lelkész azonban a gyár 
igazgatáj'át arról értesítette, hogy 
nem vállalhatja a protestáns lelké
szekkel egyidőben végzendő szol
gálatot.

Megdöbbentő, hogy még ezek
ben az időkben is előfordulhat 
ilyesmi! Hát még a 12-ik órában is 
olyan nagy a távolság közöttünk, 
hogy nem tudunk együtt Istenhez 
fordulni oltalomért? Csoda-e, ha 
Isten végig suhogtatja felettünk 
ítélő ostorát?

Mogyorósy Gyula.

H E T I  S Z E M L E
A keleti arcvonal m inden szakaszán  

a legn agyob b  erővel tom bol a csata. A 
K árpátok előterében  m eghiúsu ltak  az 
e llen ség es tám adások. A ném et hadve
z e tő sé g  több helyen  arcvon alrövid ítést 
eszk özö lt.

Az a n g o lszászok  eg y re  nagyob b nyo
m ást gyak oro ln ak  T örök országra  és k ö 
vetelik , h o g y  a törö k ö k  szak ítsák  m eg  
N ém etországga l a kap csolatukat.

N yu gaton , Norm andiában sú lyos har
cok  dúlnak. A n yu gati szárnyon  szilárd  
ném et arcvonal a lakult ki.

M ussolini m ost tö ltö tte  be 61. é le t
évét.

A szárnyasbom bák tovább zuhogn ak  
D él-A nglia  térségében .

H azánk lég iteréb en  ism ét heves har
cok  voltak . Vasárnap 15 an golszász  g é 
p et lő ttek  le M agyarország  fe le tt.

D élen  O laszországban eredm ényes e l
hárító harcok fo lynak.

V itéz Jaross Andor b elügym in iszter  
rád ióüzen etet in téze tt az Am erikában  
élő m agyarsághoz.

Rendelje m eg
TÄMMINEN:

ÚJ REGGEL — ÚJ KEGYELEM 
c. könyvét. A testvér reformátusok 
kiváló szórvány gondozó folyóirata, 
a Lelkigondozó a könyvről ezt írja: 

A magyar igehirdetés régóta nélkü
lözte azt a hangot, ami Tamminen finn 
esperestől jött most át hozzánk. Minden
egyes beszéd csak igehirdetés és sem
mi más, de éppen azért oly életszerű, 
annyira mindennapi életünkbe vágó, ami
re csak nagyon kevés példát lehetne fel
hozni. Igaz, olvasás közben érezzük, 
hogy nem magyar igehallgató közönség
nek hangzottak el e beszédek, hanem 
olyannak, amely benne él az evangélium 
világában s sokkal inkább át van hatva 
mindennapi élete is az Igétől, mint a mi 
magyar igehallgató gyülekezeteinké. A 
Harangszó nagy szolgálatot tett ezzel a 
kötettel. Bár minél előbb újabbak követ
keznének.

A könyv ára 6 pengő.
Z. TOPELIUS:

A NYÍRFA ÉS A CSILLAG
c. füzetet, mely most jelent meg 
II. kiadásban. Gyermekeknek, fel
nőtteknek egyaránt kedves és ta
nulságos olvasmány. Mély hit és 
hazaszeretet árad minden sorából.

Ára csak 30 fillér.'
K a p h a t ó k  a Harangszó könyv- 
kereskedésében és minden evangé- 
Tiumi írást árusító könyvesboltban.

Szentháromság utáni 9. hét
. ..  mint akik az Clrnak szolgál

nak és nem embereknek.
Efez 6 : 7. v.

Istennek sok és sokféle hivatal
lá, állásra van szüksége. Ezért ad 
ajándékot is sokfélét és különbö
zőt, hogy ki ki rászoruljon a má
sikra.

Ezért ha felebarátod állása ki
sebb is a tiednél, ne feledd, hogy 
őt is Isten teremtette és rendelte. 
Azt se feledd, hogy téged is azért 
tett ilyen vagy olyan állásba, hogy 
magadat alárendelve szolgálj má
sokat.

Isten nem nézi, úr vagy-e, vagy 
szolga, férfi, vagy asszony. Csak 
maradj meg hivatásodban, melyre 
rendelt s a b b a n  szolgáld Istent 
felebarátaidon. L u t h e r .

Mindörökké dicsérjük 
Fennszóval az Urat,
Mert hisz csak ö  viseli 
Mindenütt gondunkat.
Uram, a Te nevedben 
Áldd meg szolgáidat.
Kiket bűntől megváltott 
Egyszülött szent Fiad. j



146 H A R A N G S Z Ó 1944. augusztus 6.

Ti d a  lös ia tcn ilsx ie le i  les*
augusztus 6-án, vasárnap délelőtt 11.15 
érakor a De^k-téri templomból. Igét hir
det Scholz László budapesti lelkész. 
Énekszámok a Dunántúli énekeskönyv- 
böl: 366., 393., Himnusz és 290. Orgonái 
Weltler Jenő karnagy. Karének: Kapi- 
Krállk Jenő: Légy csendes szívvel, légy 
békével. Énekel a Lutheránia Vegyeskar 
Vezényel Weltler Jenő karnagy.

Tábori lelkész! szolgálat. Ifj. Rimár 
Je«ő nagykárolyi lelkész tábori lelkészi 
szolgálatra kapott behívást. Táboripos. 
taszáma F. 762.

Adomány. Kiss. Géza soproni olva
sónk a bombakárosultaknak nagyértékű 
ruhaadományt küldött. Köszönjük. Ille
tékes helyre juttatjuk.

Hétköznapi istentiszteletek. Felhívjuk 
budapesti olvasóink figyelmét arra, hogy 
a Deák-téri templomban minden csü. 
törtökön, a fasori templomban minden 
szerdán és szombaton délután fél 7 óra

ikor hétköznapi istentiszteletek vannak 
írásmagyarázattal. Ma, amikor a vasár
nap délelőtti istentiszteletek megtartása 
elyan bizonytalanná vált s egyik vasár
naptól a másikig sok nehéz eseményt él 
át az ember, szakítsunk egy csendes fél
órát és hallgassuk meg a nap alkonyán 
Isten biztató és megtartó evangéliumát.

Farkas Sándor is bombakárosult. A
szép pestkörnyéki lakótelepen Farkas 
Sándornak, a Magyar Értesítő felelős 
szerkesztőjének villája is a gyászos 
pusztulás képét mutatja. Hatalmas bom
batölcsérek tátongnak a ház körül. 
Maga az ismert újságíró, a protestáns 
hírszolgálat- vezetője, aki mostanában 
temette el feleségét, nem tartózkodott 
otthon s így húgával együtt megmene
kült a biztos haláltól. (MÉ)

Megalakult a Pozsonyi Egyházmegyei 
Tanítóegyesület. Július 26-án tartotta 
alakuló közgyűlését Felsőszeliben a 
„Pozsonyi Evangélikus Egyházmegyei 
Tanítóegyesület“. A jelenlévők kimon. 
Sottá'k az egyesület megalakulását, majd 
pedig letárgyalták és elfogadták az alap
szabályokat. A vezetőséget a következő, 
képpen választották meg:, elnök Boros 
Béla, alelnök Kövesi Géza, jegyző 
Bánszky Jenő, pénztáros Balogh Géza, 
könyvtáros Göltl János, ellenőr id. Ha
súk Lajos. A választmány tagjai: Révész 
Zoltán, ifj. Hasák Lajos és Szuh László- 
né. Számvizsgáló bizottság: Petor Já- 
nosné, Patócs Olga, Enyedi Erzsébet.

Kemenesalja. Az egyházmegyei köz
gyűlés. július 21-én volt Celldömölkön 
Molitórisz János esperes és koltai Vidos 
Dániel egyházmegyei felügyelő elnök
lete alatt. A közgyűlést megelőző gyám
intézeti istentiszteleten Tóth János ke- 
menesmagasi lelkész prédikált. — Az 
egyházmegye új lelkészei Pusztaszent- 
lászlón Loos János, Kemenesmagasiban 
Tóth János.

A hittudományi karra való felvétel
ről a dékáni hivatal tájékoztatóul közli, 
hogy a felvételi kérvényeket augusztus 
25-ig kell benyújtani. Azoknak, akik a 
dékáni hivatalnál jelentkeztek vagy ér
deklődtek, a tájékoztatót már megküld
ték. Oda forduljanak részletes felvilágo
sításért a többiek is, akik az evangéli
kus lelkészi pályára készülnek. A dékáni 
hivatal postacíme: Sopron, Deák-tér 80. 
— Az Evangélikus Teológusok Otthoná
ba való felvételt külön nem kell kérni, 
de a hittudományi karra való jövetel 
szándékát oda is jelenteni kell. Az Ott
hon igazgatójának postacíme: Sopron, 
Felkelő-út 42. Ugyanoda kell fordulni az 
Otthonba való díjkedvezményért is.

C SALÁD I H ÍREK
Eljegyzés. Dr. Nagy János Sárbogárd 

(Kistormás) és Dán Magda Makó jegye
sek. — Dr. Dómján Mihály m. kir. bíró
sági joggyakornok Békés és Wölfel Irén 
gimnáziumi tanárnő Ivándárda jegyesek.

Oltár. Belopotoczky Lajos evangéli
kus segédlelkész és Székely Erzsébet 
társulati tanítónő esküvője augusztus
2-án volt akisterenyei evangélikus temp
lomban. — Párdányi Theodóra Buda
pest és vitéz Szenttamási Fekete Barna 
Pápa július 23-án tartották esküvőjüket 
a Dévai Biró Mátyás-téri ev. templom
ban Budapesten.

Bölcső. Spiegel-Schmidt Frigyes lel
készt, a Wehr und Waffe szerkesztőjét 
és feleségét, Fröhlich Katót Isten július
14-én fiúgyermekkel ajándékozta meg, 
ki a keresztségben Roland Gusztáv 
Adolf nevet kap.

K Ü L Ö N F É L É K
Változások a társadalombiztosításban.

A kormány az öregségi és rokkantsági 
biztosítást 1944 július elsejével a háztar
tási alkalmazottakra is bevezette. Ezen
túl a háztartási alkalmazottak után fize
tendő havi biztosítási összeg 10 pengő 
95 fillér. Tízévi biztosítási viszony után 
a háztartási alkalmazott havi 52, húsz- 
évi biztosítási viszony után havi 64, har
mincévi biztosítási viszony után pedig 
87 pengős öregségi, illetve rokkantsági 
járadékot kaphat, ha a biztosítási vi
szony szakadatlanul fennállott. Az öreg
ségi korhatár 60 év. Ha a háztartási al
kalmazott egy év után férjhez megy, 
vagy bármi más okból felhagy foglal
kozásával, a befizetett járulékok 90 szá
zalékát megkapja.*

Korlátozták a lapok oldalterjedelmét. 
A m. kir. kormány, július 17-én vala
mennyi magyarországi lap oldalterjedel
mét •— papírellátási nehézségek miatt — 
korlátozta, egyben az újságok eladási 
árait újból szabályozta. A legtöbb lap 
emelte előfizetésBÍés hirdetési árait. A 
Harangszó erre való tekintettel egyelőre 
négy oldalon jelenhet meg.

MAGYAR GAZDA
G u z d a h i r e k .

A leventeifjúság egészségére az Or. 
szágos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság 
ügyel. Legutóbb nagyjelentőségű szak
ülést tartott kiváló tudósok bevonásá
val, melyen elhatározták, hogy az ifjú
ság vitaminellátására „Levente vitamin- 
gyárat“ létesítenek s az arra szorulók 
vitaminos ebédet fognak kapni. A szük
séges C-vitamint megfelelő nyersanya
gokból vonják ki, hogy tápszernek fel
dolgozhassák. Egyelőre a csipkebogyó
val kísérletinek, melyet majd leventék 
gyűjtenek s szállítanak a gyüjtőtele- 
pekre. * * *

Megjelent az iparügyi miniszter 
33.500/944. Ip. M. sz. rendelete, melynek 
értelmében a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel az 1944. évben bércséplőipari 
igazolvány nélkül is vállalhatnak bér- 
cséplést azok, akik községi bizonyít
vánnyal igazolják, hogy három havi csép- 
lési gyakorlatuk van. (Budapesti Közlöny 
július 12-iki száma.)

* * *
Az olyan kisebb községekben, ahol 

nagyobb ipari központok, vasúti háló
zat, katonai célpontok nincsenek, ren
desen hatósági riasztás sincs. • Ezek a 
községek tehát nincsenek annyira ki
téve a közvetlen légitámadások veszé
lyének s rendesen cj^k akkor értesül
nek az ellenséges légierő közeledéséről, 
ha a motorok zúgása már hallható. Ek
kor viszont már későn volna pl.’ a me
zőn dolgozóknak haza, vagy messzebb 
levő óvóhelyre futni, tehát a legjobb 
védekezési mód az, ha mozdulatlan ma
rad a helyén, mert m6zgó alakot azon. 
nhl észrevesz az ellenség kitűnő szeme, 
vagy pedig a közelfekvő fák, bokrok 
alá áll, esetleg árokba fekszik s ott várja 
a felette levő gépek elvonulását.

Ahol hatósági riasztás van, ott is 
csak a riadó elhangzásakor kell a mun
kát abbahagyni s az óvóhelyre lemenni, 
különben az ipari munkában óriási vesz
teség állna elő, ami a háború kimene
telére is kedvezőtlen befolyással lehetne.

*  *  *

Megjelent a befőzési cukor kiutalásá
ról szóló kormányrendelet. A rendelet 
értelmében cukrot igényelhetnek az 1932 
június 30-ika után született gyermekek 
után is, fejenként fél kg-ot. Azok is 
igényjogosultak, akiknek külön-külön, 
vagy együttesen legalább 300 öl kiter
jedésű ribizlivel, málnával, cseresznyé
vel, meggyel, körtével, birssel, barack
kal beültetett s szakszerűen kezelt ter
mő gyümölcsösük van. Igényelhetnek az 
intézetek, kórházak, árvaházak, klinikák 
stb. is, ellenben nem kaphatnak belőle 
azok a cukorrépát termelő gazdák, akik 
ezen az alapon a gyártól 5 kg-nál több 
cukrot kapnak. Az igénylést írásban, 
szóban kellett előterjeszteni a családfő
nek, mégpedig annál a hatóságnál, amely 
a család cukorjegyét kiadja, vagy kiuta
lására jogosult, július 31-ig. Ez a cukor 
csak vásárlási engedély alapján adható 
ki. Részletes tájékoztatást a községi elöl
járóság nyújt.

* * * i

Az iparügyi miniszter 30.600 sz. ren-' 
delete folyó év!" júliustól kezdve az egyes 
faluk s városok részére eddig kiutalt 
petróleum mennyiségét a felére csökken
tette, tehát így készüljünk a sötét téli 
hónapokra a meglevő készletek beosz
tásával s felhasználásával. Ez a rendel
kezés a világító pertóleumra vonatkozik
csupán. ™* * *

Az 1944. évi, vagy ennél korábbi ter
mésű mezőgazdasági növények termelői 
ára ugyanaz marad, ami 1943-ban volt.

O. K.

Novák A. M.-né Újpest, Benke Sán
dor Pápa, Simon Sándor Tét, Tóth Dá
niel Nemeskolta, Magyar József Ma.gyar- 
kanizsa, Rock Gusztáv Győr, F. Lang 
János Sárszentmiklós 2—2 P. — ö^v. 
Szabó Pálné Nick 2.20 P. — Kovács De
zső Zalaszentgrót, ifj. fcer Károly, Ma
cher András, Édler Lajosné Győr 2.40—
2.40 P. — Tóth Sándor Siófok 2.50 P. — 
Horváth Ferencné Bezi, Kiss Pálné Tét
3—3 P. — Winkler Lajos Szombathely
3.40 P. — Dr. Jánossy Lajos Sopron 4.40
P. — Hemri Zsigmond Zalaistvánd 4.60 
P: — Terényi István Szilvásvárad 4.70 P. 
Pós Dezső Magyaróvár 5 P. — Karsay 
Lajos Győr 5.40 P. — Varga Anna Buda
pest 5.80 P. — Kovács István Győr 6 P. 
Dollmayer Henrikné Sopron 6.40 P. — 
Ev. gyülekezet Léva, Ev. Nőegylet Nagy- 
alásony, özv.vKovács Józsefné Várpalota, 
Ev. N^egylet Beled 10—10 P. — Sóvári 
Gyuláné Hegyeshalom 10.40 P. — Ágos
ton István Nagylak 12 P.

PÁLYÁZAT.
A Magyarországi Evangélikus Egy

házegyetem, mint a Szigethy Dániel és 
felesége, Halász Jozefa, Szigethy Lajos 
és felesége, Brósz Erzsébet tanulmányi 
jutalomdíj-alapítvány kezelője, pályáza
tot hirdet az alapítványnak az 1944—45. 
tanévre odaítélendő 2 darab 300 és 2 
darab 600 pengős jutalomdíjára.

Pályázhatnak a Magyarországi Evan
gélikus Egyházegyetem joghatósága alá 
tartozó evangélikus lelkészeknek (pa. 
róchus-, vagy vallástanító-lelkészeknek), 
lelkészi jellegű egyetemes egyházi, egy
házkerületi, egyházmegyei és egyház, 
községi tisztviselőknek az egyetemeken 
le lk é s z i . ,  vagy t a n á r i  pályára ké
szülő, jómagaviseletű, szorgalmas fiai, 
akik jó magyar hazafiak és olyan evan
gélikusok, akikben „Luther lelke“ él. A 
nyugdíjas, vagy elhalt lelkészek (lelké
szi jellegű egyházi tisztviselők) fiai as 
tényleges szolgálatban álló lelkészekével 
egy tekintet alá esnek. A 2 darab 300 
pengős jutalomdíj lelkészi, a 2 darab 
600 pengős pedig tanári pályára készülő 
ifjaknak szól. A jutalomdíjban részesü
lő, tanári pályára készülő ifjak kötele
sek a jutalomdíj folyósítása előtt oly 
tartalmú nyilatkozatot aláírni, amelyben 
kötelezőleg kijelentik, hogy tanulmá
nyaikat a tanári oklevél megszerzéséig 
megszakítás nélkül folytatják és tanul
mányaik elvégezte után az egyetemes 
közgyűlés elnökségének kívánságára ha
zai evangélikus középiskolában vállalnak 
állást, ellenkező esetben a kapott juta
lomdíjat a tanulmányaik megszakításá
tól, illetve elvégzésétől számított hat 
hónap alatt az alapítványnak visszafi
zetni tartoznak.

A jutalomdíjak elnyerésére megálla
pított feltételek igazolásához szükséges 
eredeti okiratokkal, vagy az illetékes es
peres által hitelesített okiratmásolatok
kal felszerelt pályázatok benyújtásának 
határideje 1944. évi szeptember hó 1-e, 
s a pályáMti kérvények a Szigethy— 
Halász—Brosz alapítvány bizottsága elő
adójának: Vargha Sándor egyetemes fő
titkárnak a címére küldendők: Buda
pest, VIII., Üllői-út 24.

Budapest, 1944 július 20.
D. Báró Radvánszky Albert s. k. 

1—2 egyetemes felügyelő.

PÁLYÁZATHIRDETÉS.
A csikvándi (Győr vm.) evangélikus 

egyházközség pályázatot hirdet kántor
tanítói állásra. Javadalom: kétszobás la
kás mellékhelyiségekkel, melléképüle'tek- 
kel, 193 öl konyhakerttel. 44 értékegy
ség, melynek fele kántori és államse
gély. Kötelesség díjlevél szerint. Csak 
férfi tanerők pályázhatnak. Pályázati 
határidő augusztus 15. Pályázati kérvé
nyek okmányokkal és válaszbélyeggel: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal Csikvánd 
címre küldendők. 1—1

Keresem sürgősen anyai nagyapánT 
Gerhart (vagy Gerard) András kereszt- 
levelét, a keresztény származás igazo
lása céljából. Kérem azokat a dunántúli, 
főleg győrmegyei vagy veszprémmegyei 
evangélikus lelkészeket, akik megta
lálják, hogy 10 P-s utánvéttel e címre 
küldjék el: Kókay Mária tanítónő, Becs
völgye, Zala megye. A megnevezett 
egyén az 1816. év körüli évek valamelyi
kében született. í—1

Az Evangélikus Teológusok Otthona 
lehetőleg augusztus hó 15-re középkorú 
házvezetőnőt keres. Feladata kereken 6# 
személy ellátását vezetni, a 3 főnyi kony
haszemélyzetet irányítani, a főzést, tá
lalást stb.-t ellenőrizni. Ajánlatokat a 
társadalmi helyzet, iskolai végzettség és 
életkor, valamint fizetési igény megje
lölésével és az illetékes lelkész ajánld 
sorainak mellékelése mellett mielőbb 
kér az Evangélikus Teológusok Otthona 
igazgatósága Sopron, Felkelő-út 42.

1 - 2

Ékesebb hölgy elhelyezkedne falun 
idősebb házaspárnál — magánosnál a. 
háztartásban tevékenykedne fizetés nél
kül, sőt ő fizetne, ha külön szobában 
alhat. Cím: Szombathely, Kiskar-utca- 
Kölcsönkönyvtár. 1—1

Örökbe adnánk hadiárva, árva, stb. 
kisgyermekeket. Cím: Dr. K. A.-né Bu
dapest, IV., Deák-tér 4. II. 14.

Kalaznó evangélikus egyházközség Il_ 
sorsz. osztálytanítói állására pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes. Egy méteröt 
hasábfa hazaszállítva, felaprózva. Egy
házközség 48%-kai járul a tanítói fize
téshez, többi államsegély. Német nyelv 
tudása szükséges. Tanítónők is pályáz
hatnak. Határidő három hét. Állás azon
nal elfoglalandó. Kérvények evangélikus 
lelkészi hivatal Kalaznó (Tolna m.) kül
dendők. 1—1

Angora gyapjú és fonál kapható 
Orbán Lajosné ev. lelkészné, Nagyvá
zsony. I—2

BUNDÁK, BOLERÖK, RÓKÁI
Ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjábutí. 

Budapest,
ÍV., Kossuth Lajos-utc» 13

(Félemelet.) 9_I3

Balassagyarmat evangélikus egyház- 
községe nyugdíjazás folytán megürese
dett kántortanítói állásra miniszteri en
gedély elnyerésétől feltételezetten meg
jelenéstől számított 21 napi lejáratta? 
pályázatot hirdet. Javadalom: három
szobás lakás mellékhelyiségekkel. Taní
tói: négy értékegység és 5%. Kántprí 
27 értékegység és 5%. Stólák, offertó- 
riumok, koleda. Értékegységek fa, föld, 
rozsból állnak. Államsegély. Kötelesség: 
négy tanerős iskolában kijelölt osztá
lyok tanítása, minden iskolai teendő el
látása törvények, szabályrendeletek elő
írása szerint. Helyettesítés, összes kán
toriak végzése, gyermek és templomi 
énekkar szervezése, vezetése, belmisszióí 
munkában segédkezés, egyházközségi 
jegyzői tiszt betöltése. Csak férfiak, jó 
zenészek pályázzanak. Egyházegyeíem 
tanítóválasztási szabályrendeletének 21.. 
és 66. §-aiban előírt okmányokkal, meg
címzett, bélyegeit válaszborítékkal fel
szerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz: 
küldendők. Hiányosan felszerelt -kér
vényt nein veszünk figyelembe. Az állás 
jóváhagyás után elfoglalandó. 1—J

GYÖNYÖRŰ É LÖVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.

ii-i»
Felelős kiadó: Lukács István.

A lap «Megadása előfizetési kötelezettség#*! {ír, 
Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldőnk m i i t  

Előfizetési á ra : 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér 

C*<>|K»r»os küldéssel \Q% k ed vermén •*

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr-
(Harangszó nyomdája.)



Két em ber.
K ét em ber m éné fel a tem plom ba.

L ukács 18, 10.

E két emberrel nemcsak Jézus 
példázatában találkozunk. Nem is 
kell kimenned az utcára vagy be
menned a templomba, hogy meg
lásd őket. Megtalálod őket oda
haza is, akkor is, ha — egyedül 
vagy. Nem mondhatjuk: egyik 
ember hasonló a farizeushoz, má
sik a publikánushoz. Mind a ket
tő helyet talál a mi életünkben. 
Farizeusok is vagyunk, publikánu- 
sok is.

Bizony, farizeusok. Szívesen és 
hangosan soroljuk fel érdemein
ket. Született színészek vagyunk; 
a legnagyobb baj pedig az, hogy 
a szerepet gyakran önmagunk előtt 
játszuk le. És mi magunk tapso
lunk hozzá.

A farizeusi jóllakottság mellett 
él bennünk a publikánusnak ke
gyelmet szomjuhozó és éhező vá
gya is. Ha Isten látható módon 
belenyúl életünkbe — mint mosta
nában nap-nap után —, akkor 
gyorsan tanuljuk meg a publiká- 
nus fohászkodását: Isten, légy ir
galmas nékem, bűnösnek!

Nem szürke elmélet az az állítás, 
hogy bennünk a farizeus és a pub- 
likánus egymás mellett él. Ilyenek 
vagyunk a valóságban. Farizeusok: 
beképzeltek kegyességünkre, — 
publikánusok: nyögve bűneink sú
lya alatt.

Szinte kínálkozik a kérdés: mit 
tegyünk? Jézus azért mondta el a 
példázatot, hogy segítsen rajtunk. 
Egy út van: a kereszt, mely alatt 
csődöt mond minden farizeusi ön
ellátás és orvosságot talál minden 
publikánusi bűnbánat. Luthere pél
dázat alapján azt írta: te farizeus, 
ne értékeld túl kegyességedet, — 
te publikánus, ne essél kétségbe 
bűneid miatt. Van Istenünk, ki be
fed irgalmának palástjával.

Kuszy Emil.

Vonaton utaztam a minap. Nap
barnította, hátizsákos, vidám diák
csoport szállt fel az egyik állomá
son. Elhelyezkedtek és hangos tré
fálkozás közben kezdték tárgyalni 
a lehetőségeket, melyek új munka
helyükön reájuk várakoznak. — 
„Munkaszolgálatos diákok“ — szó
lalt meg a velem szembenülő egyik 
utas. „Igen — tette hozzá szom
szédja, egy jólöltözött asszony 
az én fiam is köztük van valahol. 
Borzasztó időket élünk! Még sze
gény diákoknak sincs már vaká
ciója.“ Megindult közöttük az esz
mecsere, amibe mások is beleszól
tak. Mikor leszálltam, ott állt 
körülbelül a vitatkozók nézete, 
hogy nem érdemes ma diáknak 
sem lenni. Eltűnt a diákélet szép
sége. Nincs már igazi vakáció.

Odaképzeltem a vitatkozók közé 
az én növendékeim láthatatlan cso
portját, sőt szüleik állásfoglalását 
is hallani véltem egyik-másik hoz
zászólásból. Beleszólok hát utóla
gosan én is a vitába. Nemcsak 
azért, mert érdekelt fél vagyok, 
mert úton-útfélen beszélnek a 
hosszú vakáció veszedelmeiről, ha
nem mert véleményem is ellenke
zik az előbb említettekével.

Nem! Nem felejtettem el, mi a 
különbség a mi időnk és a mai 
diák vakációja között. Tudom azt 
is, hogy már kezdete olyan kiáb
rándító volt, mint a hidegfényű 
áprilisi reggelek. Folytatása nem 
kevésbbé. Ismerek munkaszolgála
tos diákokat, arató diákokat, ki
bombázott diákokat. Mégis: adná 
Isten, hogy az idei vakáció sok ko
moly tanítását elvinnők magunk
kal a boldogabb esztendőkre is.

Kezdjük talán a régi és mostani 
szünidő összehasonlítását ennek a 
szónak magyarázatával: vakáció.  
Latin szó, magyarul valamitől meg
szabadítást, megüresítést, szünetet 
jelent. Mitől is szabadították meg 
a régi vakációk a diákokat? Min
denekelőtt a munká t ó l .  „Tíz
hónapi törődés után megérdemel
jük a pihenést“ — mondották. 
„Könyveimet a sarokba vágom ...“ 
— énekelték. A pihenés bizony a 
legtöbbnél egyet is jelentett a 
semmittevéssel. Városon napköz
ben a „strandolás“, este a „korzó

irta : Dombi László.

zás“, falun a fürdés, tekézés, kár
tyázás töltötte ki a nagyobb diák 
szünidejét. Jaj volt annak, aki be
állt édesapja mesterségébe, szülei 
munkájába. Akinek tenyerén, ru
háján meglátszott a munka bélye
ge. Az ilyen nem is érdemelte meg 
sok helyen az „úrifiú“, „úrileány“ 
nevet. A szülők nagyrésze is el
felejtette, hogy a pihenés többet 
jelent a semmittevésnél. Ha a ser
dülő fiú, vagy leány a könyveket 
bújta, „szemrontás“-nak minősítet
ték, ha lustálkodott, vagy szórako
zás délibábjait kergette, „munka 
jutalmának“ tekintették.

Megüresítette azután a vakáció 
a régi diák életét az iskolai t ö r 
vényekt ől .  A „szabadság“ ide
jén nem kellett félni a tanárok, ta
nítók mindent látó szemétől. Már 
a reggeli felkelés 6—7 óráról 9 
órára tolódhatott el. Napközben 
sem kérte számon senki a tegnap 
elvégzett munkát. Színház, mozi, 
táncos összejövetelek a diák nagy
korúságát bizonyították a tanév 
iskolapadjaival szemben. A család 
holnapjáért robotoló szülők nQm 
értek rá mindig gyermekük sarká
ban állni. Az iskolai törvények 
mellett megszűnt azért más törvé
nyek szerepe is. Ezért kallódott el 
a szabadossággá alakított szabad
ságban sok ifjú lélek, foszlott szer
te sok álom. Ezért tért vissza egé
szen megüresedve sok ifjú és leány 
ősszel az iskolába.

Még egy megüresítő hatására 
mutatok rá a régi vakációnak: ez 
a t e mp l o mk e r ü l é s .  Bizony, az 
iskola kapuival bezárult sok diák 
mögött a templomajtó is. Nem kel
lett már a többiekkel közösen 
templomba menni. Nem kellett hét
főn a tisztelendő úrnak számon
kérésétől „félni“. Még Istenre sem 
volt olyan nagy szükség, mint év
közben a felelések és „drukkok“ 
hevében. Európaszerte divatba jöt
tek a kirándulások. Szülők és gyer
mekek a természet szépségeit él
vezték Isten házának hűvös leve
gője helyett. Por és pókháló lepte 
be falun is, városon is a diákok 
templomi ülőhelyeit.

Folytathatnánk, de ne tegyük. 
Csak néhány jellegzetes vonását 
ragadtam ki a régi vakációknak.

Talán mindenki nem is ismer ben
nük a maga diákkorának jellemző
jére. A diákság egészére azonban 
áll megállapításuk. A bibliai gaz
dagéhoz hasonló életfelfogás töl
tötte ki régi szünidőink program
ját: „Én lelkem, sok javaid vannak 
éltévé; tedd magadat kényelembe, 
egyél, igyál, gyönyörködjél!“ (Luk. 
12:19.)

Ma megváltozott a jielyzet. Mu
tatja ezt mindenekelőtt a d o l g o 
zó diák-t ípus.  Szentírási igazság 
valósul meg ennek munkája nyo
mán is, ez azonban így hangzik: 
„Gyűjt nyárban az eszes fiú . . . “ 
(Példabesz. 10:5.) Igen, nemcsak 
ősszel, vagy télen, hanem nyáron 
is. De nem túlzott megterhelése ez 
az ifjú szervezetnek? Legkevésbbé! 
A testi munkások nagyon jól tud
ják, hogy az igazi pihenés nem a 
folytonos alvásban, hanem az ezt 
kiegészítő szellemi munkában is 
van. Fordítva szintén igaz a tétel. 
Igazolja a diákság életében külö
nösen nagy szerepet játszó sport 
és torna. Ezzel ellensúlyozza az 
egészséges diák évközben az egy
oldalú szellemi munkát. Hogy pe
dig ez nyáron sem szünetel, azt a 
szülők legjobban tudják. Kérdezem 
most már, mi a nagyobb dicsőség: 
a súlygolyót néhány centiméterrel 
tovább lökni, vagy egy kenyér
kereső nélkül maradt család téli 
élelmét összegyűjteni? A nyújtón 
az óriáslengést mtegcsinálni, vagy 
házuk romjai alatt vergődők éle
tét kiszabadítani? Kifodrozott haj
jal korzón sétálni, vagy sebesült 
magyar hősök kórházi ágyát el
készíteni?! A régi vakáció meg
szabadította diákjainkat a munká
tól, a mostani megszabadítja a 
haszontalan időtöltéstől. „Az én 
atyám mindezideig munkálkodik, 
én is munkálkodom“ — mondotta 
egyszer Urunk Jézus a szombat
napi gyógyításért őt támadó fari
zeusoknak. Üdv a dolgozóknak!

Fegyelmező ereje sem kisebb a 
mai szünidőnek. Az iskolai törvé
nyek nem érik el ugyan a szét
szóródott növendékeket, de bele
kerültek a még könyörtelenebb 
élet iskolájába. Mint viharba került 
hajóból a felesleges lim-lomot, úgy 
dobálják ki ők is — ebben az isko-

r r t r x y .
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Iában járva — a táncos összejöve
teleket, kirándulásokat stb. életük
ből. Pál apostol tanítása szerint a 
törvény „Krisztusra vezérlő mes
ter“ lett a kiválasztott nép életé
ben. Ez a jutalma meglesz a mai 
törvények szigorának is. A fegyel
mezetlenség csak a „síkos ösvé
nyen megcsuszamodók“ számát nö
velte diákságunkban — mint mon
dottam. Hiszem, hogy a mai idők 
inkább fogják azokét gazdagítani, 
akikről így beszél az írás: „Boldog 
ember az, aki a kísértések között 
kitart, mert minekutána megpró
báltatok, elveszi az életnek koro
náját . . . “ (Jak. 1 :12.) Zúgolódsz 
hát szabadságod elvesztése miatt, 
ifjú barátom?

Ha nem, akkor fogsz arra a 
meglátásra is eljutni, hogy kivált
ságos időkben élsz. Isten vonul át 
szemed láttára a mai zivatarban. 
A nyár folyamán több gyülekezet
ben szolgáltam már és örömmel

A hitnsk csodálatos ereje van.
— Elbeszélés. — 

írta: Szende Ernő.
A beteg mintha csak megérezte vol

na, mi készül ellene, fölnyitotta a sze
mét és némán nemet intett a fejével.

De a plébános csak erőltette a dolgot.
— Ugye akarja, hogy meggyóntas

sam?
A beteg megint csak nemet intett.
De a plébános nem akarta érteni a 

dolgot.
— Most haza megyek és magammal 

hozom a szükséges dolgot.
A beteg arca ijedten piros tett. Lát

szott rajta, hogy mondani akar valamit. 
De nem bírt szóhoz jutni. Csak valami 
ijesztő hörgés szakadt ki a melléből.

János rászólt a plébánosra:
— Ugyan ne bántsa az édesapámat!
— Csak a kötelességem teljesítem az 

egyik hívőmmel szemben! — válaszolt az.
A doktor is beleavatkozott:
— Kérem, hagyjuk most a dolgot. 

Inkább felkérem mindnyájukat, hogy 
távozzanak. A betegnek pihenésre van 
szüksége.

A plébános azonnal megfordult és ki
felé indult.

Az ajtó mellett meglátta a lelkészt, 
komoran nézett rá, de a lelkész szelíd 
mosollyal nézett vissza.

— Már végzett, plébános úr?
— Még nem egészen, de majd a na

pokban befejezem és ön mit keres itt?
— Azt, amit ön keresett. Lehet, hogy 

nem önre, hanem reám lesz szükség! 
Hisz a hitnek ereje van! Csodálatos ereje!

A plébános mit sem felelt, hanem szó 
nélkül elhagyta a szobát. A lelkész most 
az ágyhoz lépett. Összekulcsolta két ke
zét s látszott, hogy magában imádkozik. 
Aztán megfordult s ő is elhagyta a szo
bát. A kurátor követte s együtt mentek 
végig az utcán.

A betegnél csak a doktor maradt 
Jánossal és Erzsikével. A doktor ellátta 
őket a szükséges utasításokkal és aztán

állapítom meg, hogy sok diákfiú 
és diákleány eljutott már erre a 
meglátásra. Keresik a templom 
csendjét jobban, mint eddig, éhe
zik az élet kenyerét jobban, mint 
a régi vakációkban. Lehet, hogy 
holnaptól való rettegés, lehet, hogy 
távoli szeretteikért való aggódás 
hajtja őket Isten háza felé — nem 
kutatom. Tudom azonban, hogy 
amit régen sokszor elfelejtettek, 
azt ma megtalálták: a szent Istent. 
Lehet-e boldogabb vakációt elkép
zelni, mint a Vele való együtt- 
járást?

Sorsdöntő időben élni nemcsak 
kiváltságot, hanem felelősséget is 
jelent. Mi eddig csak az elsőt érez
tük, a mostani nyáron azonban 
reánknehezedett a második is ólom
súllyal. A felelősség hordozása alól 
kivonhatná-e magát az ifjúság, aki
nek jövőjéről van szó?Tudom, hogy 
sok mindenről le kell mondania, 
sok felnőttekhez méltó munkát el

ő is távozott. A beteggel csak a fiatalok 
maradtak. *

Egy napsütéses vasárnapi reggelen 
Kiss István a tornácon ült egy karszék
ben. Jól esett elgyötört testének a reg
geli napfény.

Erzsiké egy kisasztalt hozott ki a 
szobából és odaállította a lábadozó be
teg elé. Majd bement a konyhába és egy 
bögre kávéval és jó darab kaláccsal je
lent meg. Odatette a kisasztalra és aprí
tani kezdte bele a kalácsot. Aztán szé
pen megetette a beteget.

Kis István megcirógatta Erzsiké arcát.
— Köszönöm, kedves Erzsiikém.
— Nincs mit, édesapám. Váljék egész

ségére.
— Köszönöm, leányom. Most keresd 

meg Jánost és küldd hozzám.
Pár perc múlva ott állott János az 

apja előtt.
— Mit parancsol, édesapám?
— Menj el, fiam, a tisztelendő úrhoz 

és kérd meg, hogy fáradna át hozzám. 
Valamit szeretnék vele megbeszélni.

— Máris megyek.
Egy negyedóra múlva megjött a lel

kész és helyet foglalt az odakészített 
széken, a tornácon.

— Megjöttem, Kis uram. Mit akar 
velem közölni?

— Csak azt akarom megkérdezni, 
hogy áll a templomrenoválás ügye?

A lelkész arca szomorú lett.
— Sehogy, Kis uram. Hogy akkor 

maga és négy legmódosabb gazda ott
hagyta a közgyűlést, úgy megijedtek az 
emberek, hogy sehogysem határoztak. 
Azt mondták, hogy tegyük el jobb idők
re a dolgot.

— Hát most megmondom a szándé
komat tisztelendő úrnak és egyúttal azét 
a négy gazdáét is, akikkel én már meg
beszéltem a dolgot. Az egyik társam 
viseli az új tetőzet borítását. A másik 
a külső tatarozást. A harmadik a belsőt. 
A negyedik az Oltár újrafestését. Én pe
dig viselem az ajtó, ablakok és padok

végeznie. De tudom, hogy Isten 
akarja így elválasztani a benne levő 
salakot az aranytól. Ilyen értelem
ben hadd kívánjak növendékeim
nek, másoknak is igazi vakációt.

A m a g y a r  i f jú s á g  
v e g y e  á t
t ö r t é n e l m i  s z e r e p é t .

A Levente Hírközpont jelenti: 
Balatonlellén most ért véget a le
venteparancsnokok számára rende
zett Központi Irány tadó Tanfolyam. 
A tanfolyam utolsó napján dr. Ko
kas Eszter a leventeleányok orszá
gos vezetőnője ismertette a leven
teleány mozgalom jelenlegi helyze
tét. Közölte, hogy az elmúlt két év 
alatt rendezett vezetői tanfolyamo
kon 3543 leventeleányvezetöt ké
peztek ki. A tanfolyam záróbeszé
dét vitéz Béldy Alajos vezérezre
des, az ifjúság honvédelmi nevelé

költségét. A hívek többi része adja a fu
vart és a napszámot. Az őszi vetés utánra 
készen áll majd a megújhodott Isten
háza.

A lelkész jó darabig szólni sem tu
dott a meghatottságtól. Csak nézett, né
zett az emberre és szemét elfutotta a 
könny. De Kis István szeme is nedves 
lett. Szó nélkül szorították meg egymás 
kezét.

Aztán a lelkész halkan, csendesen 
megszólalt:

— Emberé a munka, Istené az áldás! 
Hiszem, hogy emberi munkánkon rajta 
lesz az Isten áldása, hiszen Istennek tet
sző munkát fogunk művelni. Még ma, 
az istentisztelet után, bejelentem ezt a 
híveknek.

— Jó lesz, tisztelendő uram. A négy 
társam ma már ott lesz a templomban 
és amint Isten megerősít, első utam oda 
fog vezetni engem is.

— De igaz, mi lesz hát a kitérésével?
Kis legyintett.
— Hát csak nem gondolja, tiszte

lendő úr, hogy meggyőződésből tértem 
ki? Csak a dac késztetett erre, de most 
meggyőződésből térek vissza őseim hi
tére. A hitem nem hagyott el, csak a 
gyarló, gyenge test ingott meg. Higyje 
el, ahányszor csak elmentem a templom 
előtt, mindig valami éles fájdalom nyi
lait a szívembe. Bántott az a tudat, hogy 
részben én vagyok az oka annak, hogy 
Istennek ez a hajléka nem öltözhetett 
ünnepi köntösbe. Ez a lelkimardosás 
űzött, hajtott a kocsmába, hogy borba, 
mámorba fojtsam el lelkem meghason- 
lását. Ennek a seúlyos bajnak, betegség
nek kellett rám szakadnia, hogy lelkem 
megtisztuljon és megerősítse gyarló tes
tem hibáját. A hitem erős, az nem ha
gyott el soha!

A lelkész hozzátette:
— Igen, a hitnek ereje van! Csodá

latos ereje!
(Vége.) ......

sének országos vezetője mondotta. 
„Három éve vettem át az ifjúság 
honvédelmi nevelésének a vezeté
sét — mondotta — és az elmúlt 
három évnek most kezdenek érni 
a gyümölcsei. Ha végigtekintünk 
az ifjúságon, büszkén állapíthat
juk meg, hogy önzetlenséget, ál
dozatkész magyarságot tanulhat
nának tőlük azok, akik ma, a leg
nagyobb veszély pillanatában még 
széjjel húznak. Elérkezett a pilla
nat, hogy a magyar ifjúság átve
gye történelmi szerepét. Ilyen sú
lyos időket nem élt át a magyar
ság a törökvész óta. Ma, amikor 
az ellenség az ország határán áll, 
egyetlen cél lebeghet a szemünk 
előtt: harcrakész ifjúságot tartani 
a kezünkben, olyan ifjúságot, 
amely bármikor dicső honvédeink 
nyomába léphet. A magyar honvéd 
ma a Kárpátokat védi. A spártai 
keménységgel nevelt ifjúság egyik 
napról a másikra a honvédek he
lyére kell, hogy állni tudjon."

K arjala népének sorsa.
Karjala (Kelet-Finnország) népét rö

vid időn belül másodszor éri súlyos meg
próbáltatás. Hogy az ellenséges hadak 
útjából kitérien, ismét ott kell hagynia 
otthonát. Akik nem próbálták, nem tud
ják, mit jelent abból az othonból való 
menekülés, melyhez az öröm és bánat 
ezernyi szála fűz. Ez az elválás kemény 
megpróbáltatás.

E menekülső nép sorsa azért is sötét, 
mert már évek óta remény és kétség 
közt hánykódik. Mikor az 1939—40-es 
téli háborúban először kellett menekül
nie, minden reményét a jobb jövőbe ve
tette. Pedig ez a remény, emberi számí
tás szerint, akkor alig látszott megvaló
síthatónak. De Karjala népe erősen bí
zott. Isten kegyelme ezért megengedte, 
hogy újból visszatérjen elhagyott családi 
tűzhelyéhez. Karjala népe csodálatos erő
vel és szívóssággal látott új munkájá
hoz, a romok eltakarításához és ezek he
lyén új építéshez. Üszkös romok helyén 
ezrével épültek új házak. Az új élet lük
tetése visszatért Karjala régi földjére. 
Karjala népe megérezte, hogy nemcsak 
magáért, hanem gyermekeiért és uno
káiért dolgozik.

Ezév nyarán újból jött a reményt 
hervasztó csapás. Karjala népe újból ván
dorbotot vesz kezébe. Ezt a csapást csak 
olyan keménykötésű nép tudja elviselni, 
mint a karjalai. Gondoljuk el sorsukat! 
Bár Nyugat-Finnországba is honfitársak 
veszik őket körül, mégis idegen környe
zetbe kerülnek. A fürge karjalai nem 
egykönnyen érti meg a mogorvább nyu
gati vagy a merevebb Häme-beli finn 
népet. Ha pedig megértik is egymást, 
a honvágy szüntelenül mardossa és égeti 
a hontalan lelkeket.

Érezhetünk-e Karjala népe iránt mást, 
mint legmelegebb részvétet? Sőt ele
gendő-e csak részvétet éreznünk? Nem 
kell-e tettekben is megmutatni, hogy 
Finnország a maga teljességében együtt 
hordozza Karjala népének keresztjét?! 
Csak arra gondoljunk, hogy ők nem ma
guk hibájából kénytelenek menekülni! 
Karjala népének sorsát a velük bánó 
hivatalnokoknak és új környezetüknek is 
enyhíteni kell. Csak jóakaratra van szük
ség. Akiket a szenvedések megkíméltek, 
első kötelességük, hogy ártatlanul szen
vedő honfitársaik sorsán könnyítsenek.

„Herättäjä“ c. finn újság nyomán 
közli:

Dr. G y ő r t f y  Béla.

Hálám  szerény Iclfe/ezése 
g y a n á n t . . .

Nagytiszteletű Szerkesztő Ür!
Tizennégy hónapi frontszolgálat után 

a közelmúltban, Isten kegyelméből — kis 
karcolásoktól eltekintve — épen és sér
tetlenül hazakerültem. Hálám szerény ki
fejezése gyanánt egyidejűleg 100, azaz 
Egyszáz pengőt adtam fel a Harangszó 
csekkszámláján, felerészben a hősi ha
lált halt honvédek hozzátartozói, fele
részben pedig a bombakárosultak meg
segítésére. Adná Isten, hogy ez az ősz- 
szeg is könnyeket törölne, fájdalmakat 
enyhítene.

Erős vár a mi Istenünk!
Nagybarát, 1944 Vili. 11.

Kiss Je nő  
tart. tábori lelkész,

|- ' győrsági m.-s lelkész.

Hitler az ellene elkövetett merénylet helyét mutatja Mussolininek.
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Beszél a búzaszem
Voltam mag, csirás, rothadó, 
elfogytam az utódokért.
Lettem gyenge, szép zöld vetés, 
zsendültem az emberekért.

Voltam halk, néma áldozat, 
termőföldbe rejtettek el.
Lettem ígéret, reménység, 
zúgó kalásztengeremmel.

Vagyok búzaszem és acél 
Jövőt lehet építni rám.
Leszek sorsoknak kenyere 
és vihar után szivárvány.

Vagyok omlós, fehér kalács, 
epedek éhes ajkakért.
Leszek mindig hős búzaszem: 
élek, őrlődöm, másokért!

G e r e n c s é r  J ó z s e f .

K icsiny gyü lek ezet
Érdeklődéssel olvastam egyik nagy 

gyülekezetünk számadatokban feltárt 
helyzetének leírását. Megnyugvás, hogy 
szórványegyházunk küzdelmes életét itt- 
ott, a már tömegében is öntudatos evan
gélikus közösség támasztja alá és külde
tésénél fogva, de kötelezésszerűen is 
intézményeket hív életre.

E várak falain belül komoly munka 
folyik, ütemes az élet, épít a lélek és 
lehetőség, eredményeket mutat fel az 
evangélikus öntudat. Nem érzik a kisebb
ségi élet nyomasztó terhét s az életet 
kívülről szorongató árnyak veszedelmes 
ölelésétől félniök mitsem kell. Gondjaik 
mások, mint a miéink — kicsiny és kévé
seké!

A kicsiny közösség harcban él s így 
gyengül, — a nagy alkot és magasodó 
falai tövében erősödik. A küzdő folyto
nos utánpótlásra szorul s az építő a 
meglévők megtartásán, növelésén fára
dozik. Egyházegyetemünk testének más 
és más tagjai vagyunk, de nem többre, 
vagy kevesebbre elhívottak, hanem az 
egészért egyazon felelősséget hordozók 
mindazokban, amiket meg kell cseleked
nünk. Nem élhetünk egymás mellett, csak 
egymásért. Nem kövülhetünk meg az ön- 
<célúságban, mert a közös célon kívül 
•más érdekünk nem lehet.

Seregtestek, tábori őrsök, őrszemek 
egymásbafonódó kötelezései adják a biz
tonságot. Így kapcsolódnak egybe a 
nagy-, kicsiny- és missziói egyházközsé
gek, szórványok.

A nagy közösségek nem alkothatná
nak, ha az ország különböző pontjain 
tábori őrsöket kellene feiállítaniok. A 
kicsinyek nem őrködhetnének, ha erőt-

Lélekszám

Gyülekezeti költségvetés
Lélekszám-költségvetés egybevetésével az 

teher
Évi adomány
Adomány 1 lélekre

Az összehasonlítás nem meggyőző 
érv, de nagyon sokatmondó.

Baján az 1 lélekre eső évi adóteher 
1943-ban 16 P 46 f., 1944-ben 20 P. Ez 
Békéscsaba esetében csak adóban 543.180 
P-t jelentett volna a múltban és 660.000 
P-t a f. évben.

Mielőtt továbbmennék, kérem a bé
késcsabai testvéreimet, ne értsék félre 
soraimat, ne lássanak abban célzatossá
got. Ez összehasonlítás csak egy maga
sabb cél és gondolat érdekében történt.

Valószínű, hogy a békéscsabai egy
háznál könnyebb, a bajainál nehezebb 
helyzetben levőket is találhattam volna, 
hogy összehasonlítást tegyek. Kéznéllevő 
adatok voltak.

Ne mondjuk, sőt inkább érezzük egye
temlegesen Isten hozzánk való szeretetét, 
megértve abból minden kötelezést, el
fogadva minden intelmet, hogy kimérjük 
.a magunkét, hanem az egészét testvérie
sen megosztva, ki-ki a magáét.

Intelem felénk, figyelmeztetés né- 
künk: betelt az az idő, hogy senki sem 
élhet önmagának. Nem győzedelmeske
dik, csak kétségbeesetten csapdos a test 
ép karjaival, ha lábai megmerevedtek. A 
vak csak részben talál kárpótlást ép hal
lásában és a süketet nem védi minden
ében látása!

Szeressétek egymást! — mondja az 
"Ür parancsa. Ne a szavak élettelen föld
jébe palántázzuk szeretetünk virágszá
lát, mert bár tavasznak mutatjuk, de tél
nek hajt fejet.

Kicsiny egyház, nagy gyülekezet' 
Megbocsáthatatlan vétket követne el az, 
ki közöttetek árkot ásni, válaszfalat 
emelni akarna. Nem is vonják meg kö
zöttünk árkok a határokat, falak az 

.akadályt. Minket elválasztani, egymás 
itói elszakítani nem lehet, mert az élő 
testről kellene egyenként letépni min
ket, hogy ne eggyek jegyünk,

— nagy gyülekezet.
meghaladó építkezésre vállalkoznának 
Nem bírálhatjuk egymást azért, hogy 
mely feladatkörre hivattunk el. Ott és 
úgy kell élnünk, őrt állanunk, vagy épí
tenünk, amint egymásnak tagjai, az 
egésznek részei vagyunk.

Hiányzik azonban a kiegyenlítődés 
elve és parancsa, de nem evangélium- 
szerűleg, lelkileg, hanem az élő egység 
gyakorlati megnyilvánulásában. Nagy és 
kicsiny gyülekezeteknek bizonyságot kel
lene tenniök egymás mellett azzal a hit
tel, amely nem hal meg önmagában, ab
ban a sorsközösségben, melyet nem a 
sors, hanem a közösség határoz meg az 
egész érdekében. A lélek készen áll erre, 
de a betű megerőtleníti. A felismerés 
nem hiányzik, de a szokás és gyakorlat 
hatalma látni nem enged. Az öncélúságra 
kényszerítő önkormányzat részigazságo
kat szentesit, részérdekeket oltalmaz, 
gondokat, bajokat, sorsokat kövít meg. 
Nem tudja az ölő betű fölé küzdeni ma
gát az éltető lélek!

Nehéz meghatározni, hogy ebben a 
kérdésben mi az igazság? De bizonyos 
igazság az, hogy kicsiny gyülekezet hívei 
az egészért teljesített őrtállásban és ön
maguk megtartásáért a sors puszta sze
szélyéből nem kényszerülhetnek nagyobb 
teherhordozásra, fokozottabb áldozat
hozatalra, mint a nagy gyülekezetek, 
akik az egésznek építenek és önlétüket 
biztosítják. A harc nem kisebb építés, 
mint amilyen küzdelem az alkotás!

Ha például összehasonlítást teszek a 
békéscsabai és bajai gyülekezet kö
zött, a számok tükrében a következőket 
látjuk:

De nem bűn, ha azt mondom, arra 
biztatok, hogy igyekezzünk mind job
ban elmélyülni abban, amit e két szó 
jelent: egymásért élünk!

Nem kivihetetlen a kérés: osszuk 
meg egymás terhét! Vegyük fel a közös 
terhet! Ne adhassa a sors egyetlen gyü
lekezet ajkára se azt a kegyetlen val
lomást: élek, mert még nem haltam 
meg! És ezt sem: élek, mert tudok!

Kicsinyek és nagyok mérhetetlen ki
egészítői, értékei egymásnak, de csak 
akkor, ha nem önmagukban élnek bol
dogan, vagy roskadoznak fájdalmasan, 
hanem ha együtt élnek boldogságban 
és fájdalomban, lelki örvendezésekben 
és földi, anyagi tehervállalásokban, a 
magas hegyen teli napsütésben és a 
szakadékos völgyben gyenge fény vilá
gánál.

A betű, a szokás, a gyakorlat nem 
örökéletfi, így ezek gyermekei sem: a 
törvény, szabályrendelet stb. stb. Egyet
len örök törvény van csupán, az isteni, 
az Evangélium!

Kicsiny és nagy gyülekezetek! Itt 
van a mi jövőnk, életünk, közös sor
sunk elrejtve, — lélek törvényében az 
élet törvénye!

Keressük meg!
Kemény Gábor.

Második
k i a d á s b a n

fogy már az ,,Isten a mi oltal
munk!“ című, légiveszély idejére 
való imádságos könyvecske. Válo
gatott igék, énekek, imádságok 
gyűjteménye. Mindenkinek szük

sége van rá.
[ 2 Ara 50 fillér és a portó.

Honvédelnlc üzennek.
A H. 799. tábori számról
Császár Béla tizedes Becsvölgyére;
Kolay József honvéd Zalabaksára édes

anyjának, testvéreiknek és rokonaiknak 
üzenik: Nagyon jól érezzük magunkat, 
miattunk ne aggódjanak, mennél több 
levelet várunk.

Gecsei Gyula őrmester a Z. 532. tábori 
postaszámról szeretetteljes csókjait küldi 
Bezi községbe szüleinek, testvérének, Ir
mának és Hima Erzsikének, az összes 
ismerőseinek üdvözletét küldi. Jól van, 
sok levelet vár.

Zimik Sándor szüleinek üzeni Kis- 
bácsára, hogy egészséges és a Harang
szót megkapta, az ismerősöknek és a 
bácsai ifjúsági egyesületnek üdvözletét 
küldi.

Májer Ferenc tizedes P. 718. tábori 
postaszámról üzeni szüleinek, testvérei
nek és ismerőseinek Soltvadkertre: Jól 
vagyok, nincs semmi bajom, gyakrab
ban írjanak.

Tászli Lajos honvéd üzeni az F. 859. 
tábori számról családjának Likabonyba, 
hogy jól van, ne aggódjanak érte, sok
szor csókolja mindnyájukat.

Honvédéin* I(öszönefe.
Dezső István honvéd írja a komáromi 

hadikórházból:
Hálát adok a mindenható Istennek, 

hogy már nem hordágyon kell vinni az 
imaterembe bibliaórára és istentiszteletre 
s valamint légiriadó esetén az óvóhelyre. 
Mert a legnagyobb orvos volt velem ...  
a Jézus Krisztus. Az Isten megsegítő 
kegyelméből ö  gyógyított engemet. . .  
Szenvedéseinkben megkell tanulni imád
kozni, istentiszteletre kell járni és evan
gélikus hitünket erősen a szívünkbe kell 
zárni. . .  Hit nélkül pedig lehetetlen 
Istennek tetszeni! — Most hálás köszö- 
netemet fejezem ki annak az ismeretlen 
hittestvéremnek, aki megrendelte a Ha
rangszó újságot a nevemre, ide a komá
romi hadikórházba. A legnagyobb örö
mömre szolgál.

*
Szakonyi Lajos szkv. írja a B. 954. 

tábori postaszámról:
A hegyek között töltöm napjaim, 

fehér kórházi ágyon. Itt keresett meg 
két Harangszó. Feladó nem volt rajta, 
így a Harangszó útján köszönöm meg 
a jólelkű evangélikus testvéreknek, hogy 
nem feledkeztek meg rólam, sőt nagy 
lelkierőt küldtek egy szenvedő testvér
nek. Mikor a Harangszót olvastam, szin
te úgy éreztem, hogy Kemenesalja kicsi 
falujának két kis harangja csendül a fü
lembe. A jólelkű evangélikus testvérek
re Isten áldását kérem, hogy ezután is 
gondoljanak a messze harcoló honvéd
testvérekre.

A keresztyén ember kettős hivatása.

A u gusztus 20. —  Jézus áldása a földi 
m unkán. Luk. 5, 1— 11. R osszabb időt és 
h elyet m ár nem  leh et k ije lö ln i halá- 
szásra, m int am ilyet Jézus je lö lt ki. 
M égis akkora áldás le tt ezen a k en y ér
kereső  m unkán, h o g y  a h a lászokat f é 
lelem  fo g ta  el. M egérezték , h o g y  ezt 
Jézus cse lek ed te  velük, bűnös em berek
kel. Jézus ped ig  m egm u tatja  nek ik  m á
sik  h ivatásukat: ,,E m berek et fo g sz .“
N ekünk is k e ttő s  h ivatásunk van. Isten  
rendel bennünket fö ldm ívelésre , házi
asszon yi, gyári vag y  eg y éb  m unkára. 
Nem  azért, h o g y  kín lódjunk, hanem  
azért, m ert e m unkánkat m eg akarja  
áldani, m int Jézus P éteré t. És Isten hív 
bennünket az ő örök  országának  pol

gáraivá. E ngedelm eskedün k-e Istea  
m indkét h ívásának? Jaj, ha akárm elyi
ket e lhanyagoljuk!

A u gusztus 21. —  A zt akarja, h o g y  
szorgalm asak  legyü nk . I. T hess. 4, 11—
12. Jézus hívei soh se  tarthatnak  a m e
sebeli em berrel, aki ö lh etett kezek k el 
várta, h o g y  a sü lt galam b a szájába  
repül. A keresztyén  em ber becsü lete  a 
saját dolgaiban való szorgalm ával nő és  
a k én y e lem szeretetével fo g y . Isten e g y i
künket se h ívo tt arra, h o g y  a do lgu n 
kat v ég eztessü k  el m ásokkal, hanem  
arra, h o g y  a saját dolgainknak m agunk  
lássunk utána és tulajdon kezünkkel 
m unkálkodjunk, ne ped ig  a m ás m unká
jából élősködjünk . G ondosan v igyázunk , 
h o g y  az em berek e lő tt a becsületünkben  
hiba ne essék . Arra is v igyázunk , h o g y  
Isten e lő tt  k eresztyén  becsületünkben ne 
essék  hiba?

A ugusztus 22. —  M indegyikünknek  
a m unkaadója az Úr. E fezu s 6, 5— 9. A 
mi m unkavégzésünk majdnem  m indig  
attó l fü g g , m ilyen a gazdánk. Ha szi
go rú  és állandóan rajtunk a szem e, ak
kor rendesen és szorgalm asan  d o lg o 
zunk; ha nem  sz ig o rú  és nincs m ellet
tünk, akkor gyakran  h an yagok  és lus
ták  vagyun k . Ha m eg a m agunk d o lg á 
ban járunk el, akkor igazán  úgy  d o lg o 
zunk, a h o g y  nekünk tetszik . Jézus hí
vein ek  a m unkája nem  ig y  m egy. Bár
hol do lgoznak , tudják, ho g y  ő k et ebben  
az órában ebbe a m unkába Isten á llí
to tta  és ő t  nem  leh et k ie lég íten i g o n 
datlanul va g y  kényelm esen  v ég zett m un
kával. Ne feledd  el!

A u gusztus 23. —  Ő rizkedjünk a m eg
gazd agod ás vágyátó l! I. Tim. b, 6—12. 
Földi é leth ivatásunk célja  nem a m eg
gazdagodás. Aki erre törek szik , az fé lre
érti Isten tő l k ap ott fö ld i h ivatását. Szí
vének  vágya , szere tete , rem énye azon a 
g a zd a g sá g o n  csüng, am ely után sóvá
ro g  és nem  ér rá Istenre, fe lebarátra  
gond oln i és nekik  szo lgá ln i. E zért je 
lent a m eg g a zd a g o d á s vágya  sok  k ísér
tést, sok  veszed elm et, so k  g o n d o t és sok  
bánatot. Ha h elyet adsz szívedben  e  
vágynak , a veszedelem  és rom lás e lő tt  
n yito ttá l tá g  kaput az é leted be. E zt g o n 
dold m eg m ost, a term és betak arítása  
után!

A u gusztus 24. —  Ha gazd ag  vagy , 
Isten ajándéka az. I. Tim. 6, 17— 19. Nem  
m agadtól letté l g a zd a g g á , hanem  Isten  
ajándékából, ő  az, aki olyan v a g y o n t  
b ízo tt rád, m elyre se  neked, se  a csalá
dodnak nincs szü k ség e. Nem azért bízta  
rád, h o g y  ú g y  gon d o lk od j és cse lek ed j, 
m int a bolond gazd a g  (olvasd Lukács 
12, 15— 21. v-t!). Isten a k ü lön leges va 
gyo n h o z  kü lön leges fe lad ato t is ad ott:  
té g y  jó t, adakozz, adj annak, akinek a 
szü k ség ese  sincs m eg! E zt a fe lad ato t  
kaptuk  Istentől a vagyonn al. Aki csak  
az ajándékot fo g a d ja  el, a fe lad ato t  
nem , az az Istent próbálja k ijátszani. 
H ogy  próbálkozhatnánk mi ezzel?!

A u gusztus 25. —  Isten szent hívása. 
II. Tim. 1, 6— 12. Földi é le th ivatásu nkon  
kívül van m ég e g y  h ivatásunk. Isten  
szen t hívással h ív o g a t bennünket erre. 
E ltö rö lte  a halált, v ilá g o ssá g ra  hozta  az 
é le te t  és ha lh ata tlan ságot. És m ost azt  
m ondja nekünk , szeg én y  b ű nösöknek: 
„Jer, v é g y  részt ebben te  is! H agyd a 
bűneidet és élj ú gy , m int aki tudja, 
h o g y  ő  a K risztus örö k ö stá rsa !“ Bárm i 
a fö ld i hivatásod , el ne fe ledk ezz  Isten
nek  erről a szen t hívásáról!

A u gusztus 26. —  Az Isten e lh ív o tt-  
jának  m érlege. F ilippi 3, 7— 14. A m ér
le g  eg y ik  serp en yőjéb en  K risztus, az ő 
szen vedésén ek , halálának és fe ltám adá
sának ereje. A m ásikban m indaz, am it 
e v ilá g  adhat: e g ész sé g , hosszú , b o ld o g  
é let, stb . A m érleg  nem  játszik . K risztus 
hasonlíthatatlanul sú lyosabb, m int a m á
sik  oldal. M égis sokan  választják e m á- 
sikat, a szem etet. A hívő em ber u to lsó  
leh e lle té ig  m inden erejével és k ö n yör
g ésév e l törek szik  a K risztus után. Azzal 
is, h o g y  a föld i h ivatását h ű sé g g e l  
v ég zi, ú g y , h o g y  az ég i h ivatását m ia- 
den nap újból m aga elé  állítja.

__, . N y i r ő  J ó z s e f ,
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R O V Á S O N
E é l G l c - b o m b ú U .

A harmadik győri bombatáma
dás után siettünk a legjobban suly- 
tott dunaparti városrészre. Pusztu
lás, siralom mindenütt. De ugyan
akkor kosárszám hordták már az 
emberek a Dunából a bombától 
elszédült halakat és javában ha
lászták a vízből a sodródó deszka- 
darabokat.

A bombázásnak is vannak — 
lám — ügyes vámszedői.

* *  *  4

Valaki megfigyelte, hogy mi
közben minden jóérzésű ember ro
mot takarított és mentett, a ven
déglőkben vígan folyt tovább az 
ivás és kártyázás.

Óh emberi keményszívűség!
* * *

A bombázás egy új káromkodást 
szült. Többször hallani: „Csapjon 
beléd a legvastagabb bomba!" 
Mintha a legvékonyabb bomba is 
nem volna éppen elég!

\sten keményen leckéztet ben
nünket. De nem igen látszik meg 
rajtunk!

S z a b ó  J ó z s e f .

H E T I  S Z E M L E
Vitéz Imrédy Béla, vitéz Jaross An

dor és Kunder Antal kiváltak a kor
mányból. Az új belügyminiszter vitéz 
Bonczos Miklós lett. Szász Lajos vette 
át ideiglenesen a kereskedelmi tárca ve
zetését.

Kelet-Poroszország lakossága front
szolgálatot teljesít. 15 éves fiúk és 65 
éves férfiak hazájuk határai előtt vé
delmi vonalakat építenek, lövészárkokat 
ásnak és tankcsapdákat készítenek.

Olaszországban az istentelenek meg
kezdték működésüket. Az angolszászok 
az Adria partjain próbálnak előbbre 
jutni.

Az Egyesült Államok repülőgép-mun
kásai sztrájkolnak.

A magyar csapatok véresen vissza
verték a Tatár-hágó ellen intézett má
sodik orosz támadást.

Franciaországban 360 km hosszú arc- 
vonalon tombol az inváziós csata.

Hazánk területén augusztus 14-től 
este 9 órakor kell elsötétíteni.

Szentháromság utáni 11 hét.
Akár szolgálat a szolgálatban, 

akár tanító a tanításban.
Róm. 12 : 7. v.

A keresztyének egymás között 
és magukért nem szorulnak se bí
róra, se fegyverre. Nincs szüksé
gük rá, s hasznuk sincs belőle. Mi
vel azonban e földön az igazi ke
resztyén nem magának, hanem 
felebarátjának él és szolgál, ke
resztyén lelkületből olyasmit is 
megtesz, amire nem neki, hanem 
felebarátjának van szüksége. S 
mert a világi hatalom kardja na
gyon is szükséges és hasznos a 
béke fenntartására a bűn megtor
lására és a gonoszok fékentartá- 
sára, a keresztyén ember készsé
gesen aláveti magát a kard ural
mának. Adót fizet, tiszteli a fel- 
sőbbséget, szolgál, segít s minden 
lehetőt elkövet, hogy a felsőbbség 
tisztességben virágozzék.

L u t h e r .
Ne legyen életemben 
Soha egy pillanat,
Melyben elhagyna engem 
E nemes indulat.
Ajándékozz meg engem 
Jó szívvel, jó Atyám,
Hogy boldogítva boldog 
Lehessek igazán.

KI TUD RÓLA?
Kérjük azokat a tábori lelkészeinket, 

honvédeinket, akik Varga Zoltán tize
desről (Tábori postaszáma C. 829) tud
nak valamit, értesítsék aggódó szüleit 
Varga Kálmán Rábaszentandrás, Sopron 
m. címen.

H O I Í É j b u Í Í C H T O S . U Í l í i l í .

részére befolyt adományból leg
utóbb veszprémi, szegedi és szom
bathelyi lelkészt hivatalnak küld
tünk 400— 400 pengőt bombakáro
sult hittestvéreink segítésére.

Enying-siófoki missziói gyülekezet új
másodfelügyelőjévé dr. Magassy Gábor 
igazgató-főorvost választotta, kinek be
iktatása tisztségébe július 23-án volt 
Balatonkenesén istentisztelet keretében. 
A beiktatást esperesi megbízásból Buthi 
Dénes, a gyülekezet lelkésze végezte, a 
gyülekezet vezetősége és tagjai nevé
ben pedig Hantihó Jenő ny. főszolgabí
ró, gyülekezeti felügyelő köszöntötte. 
Ugyanezen a vasárnapon tett presbiteri 
esiküt Siófokon két új presbiter, Kisbéri 
Lajos és Norcsics József. Üj gondnok 
lett Siófokon Dallos Rezső. Az egyház, 
ban munkálkodó új tisztségviselőkre az 
egyház Urának áldását kérjük.

A soproni felső egyházmegye július 
9-én tartotta Ziermann Lajos esperes és 
dr. Medgyaszay Emil ehm. felügyelő el
nöklésével rendes közgyűlését. Ezt meg
előzően gyámintézeti istentisztelet volt 
Danielisz Róbert ehm. gyámintézeti el
nök szolgálatával. A most megjelent 
jegyzőkönyvből vesszük a következőket: 
A megüresedett főjegyzői tisztre Graf 
Samu aljegyzőt, aljegyzőnek Leitner 
József líceumi tanárt, számvevőszéki el
nöknek Danielisz Róbert harkai lel
készt és Szabó Kálmán líceumi igazgatót 
választották. A mindenre kiterjedő es
peresi beszámoló komolyan int a helyt
állásra. Szól a német énekeskönyv új 
kiadására vonatkozó tárgyalások előre
haladott voltáról. Kegyelettel emléke
zik meg halottainkról, üdvözli új tiszt
ségviselőinket, stb.

„Isteni gondviselés“ címen különle
nyomat formáiá'ban is megjelent Harmati 
Béla igen időszerű cikke, mely lapunk 
30. számában olvasható. A röpirat, amely 
hitbeli erősítésre és vigasztalásra igen 
alkalmas, kapható szerzőnél. Evang. Lel- 
készi Hivatal Ősagárd, up. Keszeg, Nóg- 
rád m. Darabja 4 fillér. Legalább 100 
példány rendelése esetén 3 fillér és pos
taköltség. Gyülekezeti iratterjesztésre, 
harctéri katonák közötti ajándékozásra 
igen alkalmas.

„Olvasod-e a Bibliát? címen a Fébé 
Könyvkiadóvállalat harmadik kiadásban 
is kiadja Harmati Béla népszerű köny
vecskéjét, amely nélkülözhetetlen tudni
valókat tartalmaz a Könyvek-könyvéről. 
A könyvecske most hagyta el a sajtót 
és pár napon belül kapható lesz: Fébé 
Könyvkereskedés Budapest, VII., Damja. 
nich-u. 25a. vagy szerzőnél.

CSALÁDI HÍREK.
Bölcső. Aradi István penci lévita- 

tanító és neje, Furia Margit házasságát 
Isten leánygyermekkel áldotta meg, ki 
a keresztségben Katinka nevet nyer.

Eljegyzés. Kiszely Gizella oki. tanító
nő-óvónőt (Cegléd) eljegyezte Bányai 
Sándor evangélikus lelkész (Érd). (Min
den külön értesítés helyett.)

Aranymenyegző. Durst Ervin ny. ál
lampénztári igazgató és felesége, Húsz 
Olga július 30-án Balatonkenesén szűk 
családi körben tartották házasságuk öt
venedik évfordulóját. A ref. templomban 
tartott istentisztelet alkalmával Buthi 
Dénes lelkész hirdette a jubilálóknak 
Isten igéjét.

Koporsó. Schréter Ida, a Harangszó 
hűséges olvasója, életének 65. évében 
augusztus 2-án Dombóvárott meghalt! 
özv. Sólyom Jánosné sz. Rajkai Emma f. 
hó 13-án, életének 72.-ik, özvegységének 
8.-ik évében, hosszú betegség után Bics
kén meghalt. Az elhunytban dr. Sólyom 
Jenő egyetemi tanár édesanyját gyászol
ja. — Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
H írek F in n országb ó .l

Luther-Agricola Társaság június hó 
13—14-én tartotta évi közgyűlését Kuo- 
pioban, melyen Heckel német püspök és 
Thulim wittenbergi professzor is részt- 
vettek. A közgyűlést Sormunen püspök 
„Gondolatok a világtörténelem céljá
ról“ című előadásával nyitotta meg. Elő
adást tartottak még Puukko helsinki 
egyetemi tanár „Kuopio teológiai része 
a finn bibliafordításban“, Heckel püspök 
„Mit ért Luther hit alatt“, Thulin pro
fesszor: „Luther képe a lelkek mostani 
harcában“ és dr. Holmström: „Sorolai- 
nen püspök irodalmi kapcsolatai Né
metországgal“ címmel.

Finn evangélikus gyülekezetek köl
csönnel segítik az államot. Nem minden
napi javaslat hangzott el legutóbb a 
finn képviselőházban. Az Egyházi Gyű
lés képviselője bejelentette a múlt év 
őszén tartott közgyűlés határozatát, 
mely szerint a finn evangélikus egyház 
gyülekezetei hajlandók mérsékelt ka
mattal kölcsönt adni az államnak. A 
gyülekezeteknek ez az állam részére fel
ajánlott kölcsöne meghaladja a 100 mil
lió márkát. Mint a hivatalos jelentésben 
olvasható volt, a képviselőház már dön
tött is arról, hogy a kölcsönt igénybe 
veszi.

30 misszionárius elindult Svédország
ból Afrikába. Svédországban már hosz- 
szú idő óta várta utazási engedélyét a 
hittérítőknek egy igen tekintélyes csa
pata. Az egyik finnországi lap beszámol 
arról, hogy az utazási engedély áldozó
csütörtökön este érkezett meg, viszont 
a Lisszabonba induló hajó a következő 
napra jelezte indulását Göteborgból. 
Sok hittérítő ünnepélyes elbocsátását 
egyszerűen lehetetlen volt elvégezni, 
csupán egyszerű keretek között nyer. 
tek elbocsátást Göteborg városában. A 
30 között volt olyan is, ki repülőgéppel 
érkezett a kikötőbe a nagy sietség mi
att. A misszió barátainak nagy örömöt 
jelentett s jelent ez a kis hír, — hisszük 
mindenhol — hiszen arról van itt tu
lajdonképpen szó, hogy Isten még a 
háborúban sem feledkezik meg övéiről 
s elsősorban nem az evangélium hirdet- 
tetéséről. M. R.

K Ü L Ö N F É L É K
Meghosszabbították a bőrtalpú láb

belikészlet bejelentési határidejét aug. 
20-ig.

A vasúti korlátozásokkal kapcsolat
ban kérik a közönséget, hogy csak a 
legszükségesebb esetben utazzék vas
úton.

Felemelik a hadbavonultak hozzátar
tozóinak segélyét és a hadigondozottak, 
hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák 
járadékait.

123 hős levente megkapta a levente 
teljesítmény érmet, a bombázások alatt 
tanúsított hősi magatartásukért, melyet 
a budapesti levente ünnepen vitéz Béldy 
Alajos vezérezredes adott át szép be
szédet intézve a leventékhez. „Rajtatok 
múlik, hogy ép erkölcsökkel, vagy zül
lötten kerülünk ki ebből a háborúból!“ 
— mondotta a vezérezredes. „Ti válasz
tottatok: a hősi életet, keresztyén hitet, 
felelősség vállalást és kötelesség teljesí
tést választottátok. Nagy időkben ily 
nagy ifjúság nélkül nem is állhatnánk 
meg helyünket. Ilyen ifjúság nélkül, 
amely fenséges egységben áll a magyar 
célok szolgálatában.“

Tűzvész áldozata. Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület Debrecen határában Fiúk-falva 
néven az elhagyott utcagyerekek meg
mentése érdekében telepet létesített. 
Július 25-én nagy orkán pusztított Deb
recen határában és villámcsapás érte a 
Fiúk-falva egyik épületét s az oltási és 
mentési munkálatok során a Fiúk-falva 
vezetője, Szekeres Mihály KIE-titkár 
tűzhalált halt. Utolsó szavaival is a 
fiúkról gondoskodott: Vigyázzatok a 
fiúkra, hogy bajuk ne essék!

A földgolyó kétmilliárdnyi népessé
géből már csak 83 millió semleges or
szágok lakója. Az öt világrész közül 
kettő, Ausztrália és Amerika teljes egé
szében hadviselő. A hat európai sem
leges államon kívül csak Ázsiában és 
Afrikában vannak nem hadban álló te
rületek.

Ú J  K Ö N Y V E K
Kiss Sándor: Péter apostol második 

levelének magyarázata. A Lelkigondozó 
kiadásában jelent meg ez a 62 oldalas 
könyv, mely az apostol nagyon időszerű 
levelének megértéséhez nyújt egyszerű, 
világos magyarázatot. A könyv igehir
detők és igeolvasók számára egyként 
nélkülözhetetlen. Ára 5.60 P. Kapható 
a Lelkigondozó kiadóhivatalában, Sárvár.

1944. augusztus 20.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Dr. K. K. Nagyrév. Érdeklődésére 

közöljük, hogy nemzetközi bélyegszel
vényt anyakönyvi kivonatnak Szlová
kiából való beszerzése céljából ad min
den postahivatal, azonban ki nem ad; 
azt a megírt levélben a postán bele kell 
tenni és otthagyni. Tömegesen tehát 
nem lehet vásárolni, nehogy visszaélje
nek vele. — S. I. Hánta. A zsebbibliák 
tudtunkkal még nyomás alatt vannak. 
Ha forgalomba kerülnek, a Harangszó 
könyvkereskedésében is kaphatók lesz
nek. — N. L. Edve. Megyek az úton c. 
cikkét örömmel olvastuk. Mivel anyag
torlódás volt lapunknál, viszont a lap- 
terjedelmet korlátozni kellett, annak
idején nem közölhettük s ma sincs mó
dunkban közölni. Összefoglaló gondola
tát itt adjuk saját szavaiban. Sokak szá
mára áldott útmutatás lehet ez: „Me
gyek az úton! — Miféle út ez? — A 
magyar evangélikus ember útja. Merre 
visz ez az út? Lehet, hogy részleteiben 
még ismeretlen előttem, lehet, hogy már 
ismerős, hogy az ekeszarva, az iparos
szerszám, az íróasztal mellé, de lénye, 
gében megfelelek már most rá. — Előre! 
— Hová vezet ez az út? —- Bölcsőmtől 
a síromig; Isten kezéből kiindulva, Isten 
kezét fogva, Isten felé.“ — „Névtelen 
akarnok.“ A megküldött „Lelki fegy
verzet“ meglepően jó. ígérete szerint 
várjuk levelét.

MAGYAR GAZDA
A háború eleje óta kormányrendelet 

biztosította az olajos és rostnövények 
kötelező termelését. A honvédség és 
közellátás szükségleteire való tekintet
tel ezután is szükség lesz erre, hanem 
a termelés mérvét az illetékes miniszter 
a legkisebb mértékre kívánja csökken
teni, de a megteendő intézkedéseknél 
figyelembe kívánja venni a folyó évi 
termelés során szerzett tapasztalatokat, 
ezért az ipari növények termelése tekin
tetében csak a kora őszi hónapokban 
kíván rendelkezni. Bíznak odafenn ab
ban is, hogy a gazdaközönség termelés? 
szerződéssel fogja biztosítani ezek ter
melését s így nem kell rendeleti úton 
beleszólni a kötelező vetésbe. A helyzet 
jelenleg az, hogy az eddigi mértéket 
kell fenntartani, azért a gazdák a folyók 
évi termés betakarítása után a jövő évi 
talajelőkészítési munkálatokat úgy vé
gezzék s a vetési tervet úgy állítsák 
össze, hogy az eddigi keretek között 
lehetővé váljék az ipari növények ter
mesztése. A kormány a termelendő nö
vények megválasztásánál az eddiginél 
nagyobb teret kíván biztosítani a gaz
dáknak, ha a szükségletek ezt lehetővé 
teszik. Addig is kísérje figyelemmel min
denki a szaklapok hivatalos közlemé
nyeit.

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel 
nagy választék
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Csendes életet folytassatok, sa
ját dolgaitoknak utána lássatok.

I. Thess. 4, 11.

A munkát és a pihenést az Ige 
Isten-rendelte egységbe foglalja. 
Mikor Isten az első emberpárt az 
Édenből kiűzte, két ajándékot adott 
tarisznyájukba: a hétköznapok
munkáját s a hetedik nap pihené
sét. E két ellentétből tevődik ösz- 
sze az élet.

A nagy dolgok csöndességben 
születnek. Leghasznosabb a csön
des eső. Az éjszaka csöndjében 
gyűjtünk erőt a következő nap 
munkájához. A téli pihenés idején 
fejlődik az az élet, mely tavasszal 
ezernyi levélben és virágban tör 
napvilágra. Luther Wartburg csön
des cellájában fordította a Bibliát. 
Az Úr Jézus Krisztus a puszta 
csöndjébe vonult, mielőtt meg
kezdte a megváltás munkáját.

A külső csöndnél fontosabb a 
benső. Sok egyházi énekünk szól 
erről a csöndességről. Legismer
tebb: Légy csendes szívvel. De e 
csöndességnek sok ellensége van: 
aggodalmaskodás, szenvedés, bűn. 
Saját erőddel nem tudod ezeket az 
akadályokat kiküszöbölni. Aggo
dalmaskodói? Minden gondotokat 

. Öreá vessétek! Szenvedsz? Mind 
jó, amit Isten tészen. Nyugtalanít 
a bűn? Ha bűneid pirosak, mint a 
vér, Ő hófehérre mossa. Az Isten
ben csöndes szív olyan, mint a 
tengerszem, melyet magas hegyek 
környékeznek. Az Isten szívén pi
henő szív az Ő erős atyai karjai
nak védelme alatt áll.

De a csöndesség nem azonos a 
tétlenséggel. A nagy tavaknak 
rendszerint lefolyásuk van s azo
kon keresztül lesznek az ember 
segítőivé, áldássá. Amit Isten köze
lében pihenésben és békességben 
nyertünk, azt alkotó és segítő 
munkával kell hasznosítanunk. A 
munka nemcsak kenyerünket biz
tosítja, de benső nyugalmunkat is 
szolgálja. Előmozdítja embertár
saink jólétét s végeredményben 
építi Isten országát.

A munka és pihenés Isten-ren
delte egység. A teljes, harmonikus 
keresztyén élet.

Ku s z y  Emi l .

M unka és pihenés. K eresztyén  szárm azási igazo lás.
Mostanában, amikor csaknem 

mindenkinek igazolnia kell keresz
tyén származását, amikor oly nagy 
keresési, kutatási hadjárat indult 
meg, vagy levélileg, vagy szemé
lyesen, akkor a keresők és a lel
készek sok érdekes felfedezésre, 
tapasztalatra jutnak. Mily sokan 
elcsodálkoznak, hogy az ő ősei 
honnan származnak. A lelkészeket 
nagy szomorúsággal tölti el, hogy 
régi, buzgó evangélikus elődök, 
ősök utódai lettek más vallásúakká, 
hogy mily sokan lettek egyházunk 
iránt hűtlenek a más környezetben 
és nem tartották meg konfirmációi 
fogadalmukat, vagy pedig gyerme
keiket adták el. De sok örvendetes 
esettel is találkozunk, amikor bár 
elszakadtak egyesek falujuktól, de 
megtartották evangéliumi hitüket.

Oh bár az Ür Jézus felhasznál
hatná ezt az alkalmat sok keresz
tyén számára, hogy ne csak külső
leg, a saját és ősei keresztlevelé
vel tudná igazolni keresztyénségét, 
hanem bensőleg, szívével, hitével 
és életével, hogy Ő az egyház ura, 
a keresztyénség feje igazolná ke
resztyéni, krisztusi voltukat. Egész 
bizonyos, hogy nagyon sokat fi
gyelmeztetett ő, hogy valósággal 
is keresztyének legyenek, ne csak 
névleg. Egyesekben bizony meg is 
indult a buzgóság az érdeklődés az 
egyház, a templom felé. Hányszor 
mennek egyesek gyalog, vonattal, 
vagy kerékpáron a keresztlevele
kért és arra a kérdésre, hogy miért 
nem intézték el levélileg, azt vála
szolták, hogy szerettem volna még 
azt a templomot látni, ahol engem 
megkereszteltek, vagy ahol szülé
imét megkeresztelték. Sokszor 
megható esetek is történnek, mint 
ez az alábbi eset is: Az egyik jú
liusi napon beállít a lelkészi hiva
talba egy úri ember és kéri a temp
lom kulcsát, hogy megnézhessék a 
templomot. Elhozta a 83 éves édes
anyját, aki az előző év karácso
nyán tudta meg, hogy az édesany
ját ebben a templomban keresztel
ték meg. *Ö ugyan az édesanyját 
nem ismerte, mert az ő születése 
után nemsokára meghalt, de bol
dogan őrzött minden emléket, ami 
az ő édesanyjára emlékeztette őt. 
Amint megtudta, hogy az édes

irta : Gerhál Sándor.

anyját itt keresztelték meg, attól 
az időtől fogva buzgón imádkozott 
az Istenhez, hogy még addig tartsa 
meg őt, amíg ide eljöhet és kérte 
a fiát, hogy tegye lehetővé az ő 
számára, hogy eljöhessen ide, hoz
za őt ebbe a templomba. A fia tel
jesítette a kérését. Édesanyját el
hozta. Ketten vezették, segítették 
a templomba, leült egy székre, kö
rű k^zeíUs aztán imádkQ/.^tí- 'úűjd 
felemelte az arcát és h. r.gosan is 
megköszönte az Istennek, hogy 
megláthatta azt a templomot, ahol 
az ő édesanyját megkeresztelték és 
mondotta, hogy most már boldo
gan hal meg, mert az Isten meg
hallgatta ezt az ő kérését.

Egy másik alkalommal egy úri
asszony jön sietve, csaknem két
ségbeesett arccal és kérdezi, hogy 
itt van-e anyakönyvezve az egyik 
nagyszülője? Amint megkerestem 
és megmondtam, hogy itt van, 
egyszerre örvendező lett az arca 
és hálásan felsóhajtott: Hála Isten
nek, csakhogy megvan! Elmondot
ta, hogy Vácról autóval jött, 140 
pengőt fizetett, de nem sajnálja, 
csakhogy megvan, mert ezt még 
nagyon követelték tőle, az állása 
is veszélyben forgott a rendőrség
nél.

Elgondolkoztató, hogy az embe
rek mennyire nem sajnálnak sem
mi fáradságot és költséget, csak
hogy megszerezzék a keresztyén 
származásuk bizonyító iratait, mert 
életbevágóan fontosak. Mily szo
morú az az ember, aki egyik vagy 
másik iratát nem bírja beszerezni, 
s így nem tudja teljes mértékben 
igazolni. De mit teszünk meg mi 
és mit tesznek meg általában véve 
az emberek, azok kik meg vannak 
keresztelve a Krisztus nevére, hogy 
megszerezzék igaz, lélekszerinti 
keresztyénségük bizonyságait? El
sősorban mit teszünk meg azért, 
hogy hitre jussunk és a hitben 
megerősödjünk? Megvünk-e hűsé
gesen az Isten házába, hogy hall
gassuk az igét? És megyünk-e 
olyanokhoz, kik hisznek, hogy hit
ből hitre jussunk, mert a hit hal
lásból vagyon? Az üdvösség elsa
játításához hit kell. Hittel fogad
hatjuk el az Ür Jézus váltsághalá. 
llaak az áldását. Hitünk pecsétjei

pedig a hit gyermekei; a jócsele
kedetek, az Isten akaratának tel
jesítése. Az utolsó ítéletkor meg
ítéltetnek az emberek az ő csele
kedeteik szerint. (Jel. 20, 12.) Az 
Űr az ő szolgáit maga látja el az 
ő bizonyságával, pecsétjével, mely 
teljesen hamisíthatatlan. Ott van 
az ő pecsétje az ő homlokukon. 
(Jel. 7, 3.)

De. sokan .sajnálják azt az időt 
és azt a fáradságot, melyet ezek
nek a bizonyságoknak megszerzé
sére kellene fordítani, pedig ezek 
üdvösségbevágóan fontosak. De 
sokan sajnálják a templomba való 
menetelt, inkább odahaza marad
nak. Sajnálják a pénzt, az ado
mányt az egyháztól, a missziótól, 
építő iratok megvevésétől. Meny
nyivel másképpen cselekedett Pál 
apostol, aki ezt írta: „ . .. még az 
én életem sem drága nékem, csak
hogy elvégezhessem az én futáso
mat örömmel és azt a szolgálatot, 
melyet vettem az Ür Jézustól, hogy 
bizonyságot tegyek az Isten ke
gyelmének evangéliumáról.“ (Csel. 
20, 24.)

,,Szülőföldünk 
vcssélyben van!44

A volt finn elnök neje, Gerda 
Ryti asszony 1944 júl. 16. vasár
napon az istentisztelet befejezése 
után rádiószózatot intézett a finn 
néphez: „Szülőföldünk veszélyben 
van — mondotta az elnök felesé
ge — egyetlen egy férfi, egyetlen 
asszony és gyermek sem vonulhat 
félre nem törődve e harccal, me
lyet kikerülhetetlenül isten adott 
osztályrészünkké. A Hazának szük
sége van mindarra az erőre, melyet 
kinek-kinek a Teremtő hatalmába 
adott, mivel a bolsevizmus félelme
sen gonosz fenyegetése és haragja 
életünket a nyomorúság tengerévé 
akarja változtatni. A Haza nem 
ment fel senkit a felelősség alól, 
mivel minket mindenki másnál szo
rosabb kötelékek fűznek egymás
hoz. Ezért harcolnunk kell, job
ban, mint azelőtt bármikor, harcol
nunk kell úgy, mint akiket Isten 
választolt ki jogaink megvédelme- 
zésére és arra, hogy egyesült erő-
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vei az emberiséget közelebb vigyük 
magához az Istenhez. Ezért hát 
egyéni életünkben azokkal a leg
magasabb elvekkel egyetértésben 
kell cselekednünk, melyekkel csu
pán azért ruháztak fel bennünket, 
hogy szolgáljuk egymást és a jövő 
boldogabb emberiségét. Védelmünk 
érdekében tehát össze kell gyűjte
nünk népünket az imádkozás és az 
Isten segítségülhívása céljából, 
mert amit az egyén el tud érni, azt 
az egész nép is el tudja érni: meg
szabadulni a halál torkából, még 
eddig meg nem tapasztalt isteni 
erő segítségével, mellyel szemben 
senki fel nem veheti a versenyt. 
Imádkozz tehát és tedd meg köte
lességedet, légy bárki is, akkor 
vagy hazád hordozó oszlopa, annak 
hasznos támasza. Imádkozz tehát 
és tedd meg kötelességedet, légy 
bárki is, mert csak így teljesíted 
Isten iránti feladataidat. Évszáza
dokon keresztül ez az Isten mindig 
megsegítő és hatalmas Istennek 
nyilatkoztatta ki magát. Népünk 
történelme élő bizonyítéka ennek a 
csodának. Erre emlékeztet ben
nünket a rádión keresztül közve
tített turkui dómtemplom, nemzeti 
szent helyünk harangjainak ütése 
minden áldott nap déli 12 órakor, 
mely mintegy bizonyíték az Isten 
évszázadokra kiterjedő vezetéséről 
és kegyelméről. Éppen ezért e 12 
órás harangzúgási pillanatok igen 
alkalmasak Hazánk érdekében mon
dott közös imádságra. Csendesed
jék hát el népünk minden egyes 
tagja ezekben a pillanatokban és 
imádkozzék a Mindenhatóhoz. És 
mi azokban a pillanatokban eggyé 
leszünk, imádkozó néppé, mely hi
heti, hogy megtalálja Isten segít
ségét." M. R.

B e s z é l ő  c s e ^ h e d e / .
Falaky Jenő budapesti gyári alkalma

zott hívünk egyik bombázás után azért, 
mert saját élete kockáztatásával mások 
életét segített menteni, 300 P jutalmat 
kapott. A fiatalember azzal küldte haza 
ez összeget Felpécen lakó édesanyjának, 
hogy fordítsa legjobb belátása szerint 
Isten dicsőségét szolgáló célokra. így lett 
ez összegből részben egyházi, részben 
bombakárosultakat segítő adomány. — 
Méltó öröm és Isten iránti hála töltheti 
el szívünket arra a gondolatra, hogy 
ilyen evangélikus ifjaink is vannak. 
Legyen érte dicsőség Istennek!

Emlékezés. . .  hálaadás!
Mintha csak most lenne, hogy a Kár

pátok napfényben fürdő ragyogó tájai 
között, rohanó hegyipatakok mellett, 
szédítő magasságú hidak felett, sötét 
alagutakon át az orosz határ felé köze
ledik vonatunk. Magyar szabadságos vo
nat. Nemsokára elhagyjuk hazánkat s 
először lépünk ellenséges földre, had
műveleti területre. Szívünkben nehéz ér
zések! Reménység, aggodalom, várakozó 
kíváncsiság. Mi lesz, hogy lesz? Azután 
feltárul előttünk az ismeretlen világ, 
szembetaláljuk magunkat a háború pusz
tító nyomaival, majd magával a háború
val is. Mondom, úgy érzem, mintha a 
közelmúltban lett volna mindez, pedig 
már több mint egy éve, hosszú tizennégy 
hónapja, hogy — több bajtársammal 
együtt — szorongó szívvel a hadak út
jára léptünk.

S most ahogy lepereg emlékezetem
ben ennek az időnek eseményáradata, 
első gondolatom a hálaadás. Mélységes 
hála tölti el szívemet Isten iránt. Meg
számlálhatatlan sokszor, szinte kézzelfog
hatóan tapasztaltuk megsegítő szeretetét. 
Ellenséges tűzben, repülőtámadásban, 
telepített aknák robbanásai között cso
dálatos kegyelemmel állott mellettünk. 
Védett, őrizett, oltalmazott minket. Pe
dig milyen sokszor voltunk halálveszede- 
lemben.

Soha nem felejtem el pl. azt az es
tét, mikor — kevéssel kimenetelem után 
— először találtam szembe magamat a 
repülőháborúval.

Suhog a bomba.
Szobánkban ülünk nyomorúságosán 

pislákoló gyertyafény mellett, mikor

Az orom kettős arca.
A hevenyészett tábori kórházban min

den két szalmazsákra három beteg ju
tott. A dolog rendje az volt, hogy a 
súlyosan sebesülteket elsősegélyben ré
szesítették, különös gonddal ápolták, be
kötözték, egy-két napig erősítették, majd 
megbízhatóbb helyre hátrább szállítot
ták. Ezt azonban a helyzet hirtelen meg
akadályozta. Negyvenfokos zimankóban, 
napok óta hullott a hó az utakra, s 
ugyanakkor az ellenség bombázói egyre 
sűrűbben látogattak városunk fölé.'

Egyszer-kétszer a járó betegek holmi 
földfedezékbe bújtak, ahonnét rendsze
rint betegebben kerültek elő. Ahogy 
növekedett az ellenség ijesztgetése, oly 
mértekben erősödött a mi nyugalmunk. 
Már-már isteni csodának fogadtuk, ahogy 
éjszakákon keresztül, a vakító Sztalin- 
gyertyák fényénél, a ruszki bombáival 
kórházunkat körülpásztázta, de Isten 
nem engedte, hogy a félezer sebesült 
otthonát egyszer is eltalálja. Itt már 
ugyan nem sok kárt tehetett volna, mert 
mi akkorra már valamennyien leszámol
tunk az élettel és mosolyogva, erős hit
tel vártuk a halált.

Ilyen megbékélt hangulatban szen
vedtük át a napokat. Az ellátásunk

megzörren az ablakunk. Mintha valami 
erőszakos kéz ki akarná mozdítani he
lyéből. Partizánok robbantottak — gon
doljuk magunkban. Nem sokat hederíte
nénk rá, ha nem kezdődne ott kinn nagy 
mozgás. A lépcsőn sűrű dobogás, a fo
lyosón gyors lépések s izgatott beszél
getés. Kinézünk, vájjon mi újság? Az 
emeletről s a földszinti szobákból egy
aránt mindenki a kijárat felé igyekezik. 
Valami'nem mindennapi dolog történik! 
Ahogy kilépünk a sötét éjszakába, félel
metes, de ragyogó kép tárul elénk. A 
tőlünk pár kilométerre levő dnyeper- 
menti város — amelyet alig egy-két 
napja hagytunk el csupán — sztalin- 
gyertyák fényében úszik. Közben tompa 
morajlások hallatszanak, fények villan
nak, légvédelmi ágyú és gépágyú löve
dékek kúsznak fel a magasba. Döbbene
tes színjáték. Ezután halljuk csak felet
tünk a jellegzetes Rata „köhögést“. Itt 
is járnak, jobbról, balról, előttünk, mö
göttünk. Látni semmit nem látunk, csak 
a kellemetlenül egyenetlen zúgás hallat
szik. Óvatosan tekintgetünk felfelé. Mi 
lesz? Csigaszerűen haladnak a percek. 
S bár a mozgás fenn szünetnélküli, las
san mégis egész nyugalommal szemlél
jük a távoli éjszakai kivilágítást. Ügy 
látszik itt, nálunk csak váltják egymást 
a támadó hullámok. Szinte megdöbbentő, 
milyen hidegen tudjuk nézni az esemé
nyeket. Csak azért, mert nem minket 
környékez halálveszedelem, mert nem 
körülöttünk süvöltenek gyilkos repesz- 
darabok. Mintha valami békebeli tűzi
játékot szemlélnénk. Milyen villámgyor
san tűnne el ez a hideg nyugalom, gon
dolom magamban, ha mi is hasonló hely
zetbe kerülnénk.

Közben a „hurcolkodás“ fenn egyre 
tart. Egymás után múlnak a negyedórák, 
de a forgalom csak nem csökken. Meg4

ugyanis, meg hős orvosaink életmenté
se, gondoskodása minden kívánságot ki
elégített.

Amikor egy-két napra csendesedett 
az ellenség „szerenádja“, az egyik na
pon ügyeletesünk ezt jelentette: „Meg
érkeztek a tábori színház tagjai. Vala
mennyien neves, kiváló, hazai színészek. 
Aki részt óhajt venni a bemutatón, az 
most jelentkezzék, az egészségügyiek 
majd elszállítják az előadóterembe. Más
nap hallottam, hogy Budjeni városából, 
ahol akkor hozzávetőlegesen 5—6000 
magyar honvéd állomásozott, a színészek 
előadására alig tudtak összeverbuválni 
150 kíváncsi katonát.

De amikor híre jött, hogy itt vannak 
a tábori papok, a mi papunk is és más
nap istentiszteletet tartanak, úrvacsorát 
osztanak, hát megmozdult az egész kór
ház. Mosolygó és vergődő betegek, szol
gálatosak és ágyban, fekvők zsoldjukat 
és dohányadagjukat ajánlgatták bajtár
saiknak, csak váltsák fel, csaik vigyék el 
őket az istentiszteletre, hogy úrvacsorát 
is vehessenek.

Az élet örömben és az élet gondban, 
küzdeni itthon és küzdeni odakünn, két 
igen elütő rendelés. Akár a színház és 
a templom hivatása. Mindenesetre Bud- 
jeniben az öröm jól megmutatta a maga 
testi és lelki arcát. Egy dolog ott előt-

szakítás nélkül ugatnak a Ráták. Ott tá
vol is szünetnélküli a dörgés, villogás.

Hirtelen azonban félelmetes új hang 
kapcsolódik bele a nem mindennapi kon
certbe. Éles, süvítő hang, melyre csen
des szemlélődésünknek azonnal végesza- 
kad. Mindannyian tudjuk, mit jelent ez 
az ijesztő suhogás. Jön a „csomag“! Mint 
a vércse közeledtére a kis csirkék, úgy 
rebbent széjjel az eddig nyugodt, érzé
ketlen tömeg. Ez bizony már komoly, 
most már saját bőrünkről van szó.

Komoly figyelmeztetés.
A jobbra és balra húzódó futóárok 

felé röppent széjjel a 20—25 főnyi cso
port, az egyre élesebbé váló suhogás 
félelmetes kísérete mellett. Én magam 
már majdnem beugrottam az árokba, 
mikor előttem vakító villanás, majd köz
vetlen utána óriási robbanás. Egy pilla
nattal később szinte a fejem felett dü- 
börgött el egy gép, azután a villanás s 
'dörrenés mögöttem ismétlődik. Ekkor 
már váltig érő árokban vagyunk. íme, 
milyen hamarosan beteljesült az, amire 
előbb gondoltam, villant át az agyamon. 
A csendes nyugalomnak, hideg érzéket
lenségnek, mellyel a távoli támadást 
néztük, vége. Mintha ezzel a komoly 
figyelmeztetéssel akarná Isten tudtunk
ra adni: mennyire helytelen, keresztyén 
emberhez nem méltó volt előbbi maga
tartásunk, hogy ezután együtt tudjunk 
érezni szenvedő, veszélyben levő bajtár
sakkal. Valóban, amikor az ember így 
érzi a halál közelségét, akkor döbben 
csak rá, hogy milyen bűnös, nyomorult 
féreg is s mennyire tehetetlen, semmit
érő önmagában s akkor tud csak igazán 
odahullani Isten elé.

Kiss Jenő
tart. tábori lelkész.

tem igen bizonyossá vált: a halál árnyé
kának völgyében boldogan menekül 
Istenhez a megfáradt harcos, a bizakodó 
lélek. Vajha a békés élet útvesztőiből is 
ilyen lelkesen sietne az Űrhoz!

Gerencsér József.

Dunántúli
leánynépíőískolás találkozó.

Az 1941. tavaszi egyhónapos, 1942. ta
vaszi kéthónapos gyenesdiási, továbbá a 
celldömölki és farádi leánynépfőiskolák 
ezévi találkozójukat szept. 7—14-ig tart
ják a gyenesdiási Kapernaumban, a Ba
laton partján.

Négy leánynépfőiskolai évfolyam leá
nyai jönnek össze, hogy új hittel, új 
erővel felkészüljenek a további hívő ma
gyar életre.

A t a l á l k o z ó  me n e t e :  Első nap: 
Emlékezzünk! Az egyes leánynépfőisko
lák növendékeinek emlékezése tanfolya
mukra. Beszámoló a népfőiskola utáni 
életből: eredményekről, kudarcokról, az 
Isten hűségéről.

Második és harmadik nap: Csende
sedjünk el! Evangélizáció.

Negyedik nap: Menjünk kirándulni!
ötödik és hatodik nap: Tanuljunk to

vább! A biblia legtitokzatosabb könyve. 
Kunst Irén élete és munkája. Két gazda
sági előadás. Három magyar dal mély
sége. A falu árnyai. Mit kezdjek a kis 
poronttyal? Amit érdemes elolvasni.

Hetedik nap: Készüljünk fel! Mit vár 
tőlem családom? gyülekezetem? falum? 
Kérdések — feleletek. Úrvacsoravétel.

Tudnivalók: Megérkezés Alsógyenes 
állomásra (Tapolca—Keszthely közötti 
vasútvonalon) szept. 6-án, szerdán. Visz- 
szaindulás szept. 14-én, csütörtökön reg
gel. Az ellátás a találkozó első napján, 
7-én, csütörtökön reggel kezdődik s 
következő csütörtökön reggel fejeződik 
be. Az egészhetes találkozóra kivétele
sen kedvezményes díjat tudtunk biztosí
tani Kapernaum vezetőségének jóvoltá
ból: mindent beleszámítva, 30 pengőbe 
kerül fejenkint. Ezt az összeget a hely
színen kell befizetni. Ezenkívül a jelent
kezéskor külön 3 pengő jelentkezési díj 
küldendő, amelyet lehet beküldeni 30 
filléres bélyegekben is. Felszerelés: lepe
dő, nagypárnahuzat vagy kispárna, bib
lia, énekeskönyv, jegyzetfüzet. Kaper
naum kivételesen takarót ad azoknak, 
akik egy vagy két darab mosószappant 
hoznak. Egyébként takaró is hozandó. 
Mindenki hozza magával természetben 
egyheti zsír-, cukor-, kenyérliszt- és 
főzőliszt adagját (jegyeket nem használ
hatunk). Tojást napi áron beszámítunk 
az ellátási díjba.

Gyenesdiás légiveszély tekintetében 
eddig teljesen csendes, nyugodt helynek 
bizonyult. Légiharc sem játszódott le 
fölötte.

Jelentkezni lehet aug. 30-ig a köv. 
címen: Veöreös Imréné, Gyenesdiás, Zala 
megye.

Kelemen Mária leánynépfőiskolásunk- 
nak küldött körlevelek visszajöttek, mert 
„ismeretlen helyre“ költözött. Ez úton 
Hívjuk őt is. Aki tudja címét népfőisko
lás lányaink közül, írjon neki!

Isten tegye lehetővé a mai nehéz 
időkben különösen szükséges elcsendese- 
dést és erőgyűjtést. veöreös /mre 

tábori lelkész.

Honvétleinlc ö x e n n e J í .
Horváth Lajos honvéd a B. 795. tábori 

számról üzeni feleségének és kis család
jának Budapestre, szüleinek és testvérei
nek, Kövecseséknek, az Ifjúsági Egyesü
let tagjainak, a lelkész uraknak és a 
Harangszó összes olvasóinak Győrbe, 
Dvorzsák Istvánéknak Dunakeszire: jól 
van, egészséges, több postát vár, rádión 
üzent, csomagot még nem kapott május 
óta.

Büki Jenő honvéd K. 384. tábori 
számról üzen Szakonyba feleségének, 
kisfiának, szüleinek és összes hozzátar
tozóinak, hogy tábori száma megválto
zott, máskülönben jól van és egészséges, 
ne aggódjanak miatta.

Pintér Jenő tizedes L. 637. tábori 
számról üzen Nemescsóra szüleinek, test
véreinek és az összes rokonságnak: na
gyon jól van, ne aggódjanak; a Nőegy
letnek köszöni a Harangszót:

Horváth Miklós honvéd C. 545. tábori 
számról üzen szüleinek, testvérének és 
a KIÉ egyesületi tagoknak Rábaszent- 
andrásra: jól van, ne aggódjanak, leve
lüket várja.

Banai Gyula tizedes a Z. 234. tábori 
számról üzen Homokbödögére szüleinek, 
testvéreinek és mindazoknak, kik imád
kozó szívvel gondolnak rá: Hála Isten
nek, élek jó egészségben. Sok levelet 
írjanak.

A keleti harcok színhelye.

Egy ezredlelkész naplójából.
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Régi ének.
Néha Isten úgy tetteti,
Hogy híveit elfelejti.
De tudom, bizony hiszem,
Végre segítőm lészen.

Amit eddig elhallgatott,
Az máskorra halasztatott.
Ha nem segít mindenkor,
De segít kelletekor.

Az Atyák sem adják mindjárt,
Mit fiuk kért; mert Valinak kárt. 
Igaz az Isten, módot tart,
Megadja, amit akart.

<3 az én vigasztalásom,
Bátor nagy nyomorúságom, 
Hozzám, szegény fiához,
Atyai kegyelmet hoz.

True sátánnak, a sárkánynak, 
Tarthatom ötét csúfságnak.
True a nehéz keresztnek,
Magam adtam Istennek.

Bátor vagyok az haláltól,
Bátor vagyok mindazoktól.
Kik ellenkeznek velem,
Isten vagyon mellettem.

$

E világ hadd irigykedjék,
Bátor reám fenekedjék.
Nem hajtok semmit arra,
Isten vigyáz dolgomra.

Ha engem elűz magától,
Meg nem foszthat mennyországtól: 
Ha mennyországgal bírok,
Elég nagy boldog vagyok.

IS '
Világ örömest elhagylak,
Téged meg poklok utállak. 
Szeressed föld hivságát,
Én Istennek országát.

Uram, ha téged megnyerlek,
Világ téged nem kedvellek.
Bátor föld gyomrodba végy,
Jó! Csak, Uram, enyém légy.

Megköszönted ?
A ugusztus 27. —  H ogy  Isten g y e r 

m eke va g y . I. T im oteu s 1, 12— 17. igaz  
beszéd  ez, h o g y  Jézus K risztus azért 
jö t t  e világra, h o g y  m egtartson  m inket, 
b ű n ösök et. R ajtunk is kön yörü lt. Raj
tunk is m utatja  az ő  hosszú tű rését. Ha 
nem  íg y  volna, már rég  nem  élnénk. 
B űneinkre azért kapunk m indig új k e
gy e lm et és bocsán ato t, m ert Isten fiai 
vagyun k . M eg k öszön jü k -e?

A u gusztus 28. —  H o g y  h ittestvérek  
k ö zö sség éb en  élsz. 42. zso ltár. M egért
jü k  ennek  az em bernek a na g y  fájdal
m át és sóvárgását. <3 is é lt g y ü lek eze t
ben , h ittestv érek  k ö zö tt , m íg  eg y szer  
csak  távolra  került a h ívők  sereg é tő l. 
N eked  talán nincs okod  ily panaszra, 
m ert h ittestv érek  k ö zö tt  élhetsz. M eg- 
k ö szö n ö d -e  ezt Istennek? Talán szór
ványba kerültél s ez a zso ltár  m ost a 
k ed ven ced . M eg k öszön öd -e , h o g y  Isten  
m égsem  en ged  e lcsü gged n ed , hanem  bi- 
zodalom m al és h ith ű ség g el erősíti le l
k ed ?  M egk öszön öd -e?

A u gusztus 29. —  H o g y  az Isten o lyan  
jó  hozzád. 106. zso ltár  1— 6. J ósága  na
p o n ta  m egúju l rajtad. T ested , lelked az 
ő  örök  k egyelm éb ő l él. Á ldását nem  úgy  
adja, a h o g y  mi érdem eljük, hanem  az 
ő nagy jó sá g a  szerint. B ü n tetése it sem  
ú g y  küldi ránk, ah ogy  mi vétk ein k k el 
érd em eln ők , hanem  az ő irgalm a és k e
gye lm e  szerint eltörli a mi vétk ein k et. 
B ajainkban seni ú g y  jön seg ítség ü n k re , 
a h o g y  mi érdem eljük, hanem  az ő  c so 
dálatosan n agy  kön yörü lete  szerint. 
M egk ö szö n ö d -e?

A u gusztus 30. — H ogy  e g észsé g e s  
va g y . Lukács 17, 11— 19. M ilyen óriásira  
dagadt ism ét a b e teg ek  szám a! És m eny
nyi köztük  a g y ó g y íth a ta tla n ? ! G ondol- 
tá l-e  rá, h o g y  m ekkora ajánd ék ot kapsz  
Isten tő l azzal, h o g y  e g é sz sé g e s  v agy?  
H a nem érzel ezért hálát az Isten iránt, 
m enj el e g y  kórházba s nézz m eg o tt  
néhány b e te g et. M ajd eszedbe jut, h o g y  
az  Isten tég ed  mi m indenféle b e te g sé g 

tő l és n y o m orú ságtó l szabadít m eg. 
M egk öszön öd -e?

A u gusztus 31. —  H o g y  szo ru ltsá g o d 
ban seg ítsé g ed re  jő . 107. zsoltár  1— 9. 
Ha m ég sohase szorultá l m eg, nem  az 
Űr e g y en g e tte -e  é leted  ú tját?  Ha m eg 
szorultá l, nem ő n y ito tt-e  ö svén yt a 
szabadulásra? Ha nem  volt pénzed or
vosra, patikára s b e teg ed  m ég is m eg
g y ó g y u lt , ha tanácstalanságodban sem 
m it sem  tudtál tenni azért, akit sze 
retsz  és m égis m egszabadu lt: m eg k ö 
szön ted -e  az Úrnak?

Szeptem ber 1. —  H o g y  a k ísértésben  
is m eg ő rzö tt. 118. zso ltár  1— 14. M ennyi 
k ísér tés  k ö zö tt járunk! L egtöbbször nem  
is tudjuk. K ísértés a g o n o sz  em berek  
ártó szándéka, k ísér tés  a saját szívünk  
vétk es vágya  s a legk ü lönfé lébb  k ísér
tések  rajzó m éhek m ódjára vesznek  k ö 
rül bennünket. H ogyan , h o g y  m égsem  
esünk el e so k féle  k ísértésb en ?  V agy  
ha elestü nk , fel tudunk ism ét állani?  
M egállásunkat is, felá llásunkat is e g y e 
dül az Úrnak köszön h etjü k  s nem m a
gunknak, vagy em bertársainknak. M eg
k ö szön öd -e?

Szeptem ber 2. —  A hálaadás jó  do
lo g . 92. zso ltár  1— 9. M ennyire szere t
jük a jó  kedvet! Igazán jókedvű és vi
dám em ber akkor leszel, ha tudsz Isten
nek hálát adni. M egszabadulsz az ir ig y 
sé g tő l, b osszú sá g tó l is, h o g y  az isten 
te len ek n ek  m ilyen jól m egy . Csak a há
lás em ber tudja, h o g y  nem  azoknak  
m egy  jól, hanem  neki, m ert azoknak  
szeren csé je  m ég nap lem ente e lő tt  e l
tűnhet, ő t ellenben m indörökre m eg 
tartja az a kegyelem , am elyért m ost is 
hálát ad. B izony jó  d o lo g  a hálaadás! 
És m ég is m ily kevesen  vannak a hála
adók és Istent d icsérők! D e te —  ú g y -e  
—  k öztü k  v agy?

N yirő József.

Húldit lansúg.
Óvóhelyen voltunk. Jött a táma

dás. Fölöttünk dörögtek az ellen
séges gépek. Aztán földrengetőcn 
zuhogtak a bombák.

Mellettem egy férfi hangosan 
imádkozott. Érzett rajta, hogy csak 
kétségbeesésében teszi.

A riadót lefújták. Nem esett ba
junk. Az illető férfi Isten nevével, 
hangos káromkodással szidta a 
helyzetet. Ahelyett, hogy hálát 
adott volna Istennek a szabadulá
sért.

Hányán imádkoznak bajukban 
kétségbeesve s feledkeznek meg 
utána a hálaadásról?!

S z a b ó  J ó z s e f .

D él-F ranciaországban elözön lési had
m űveletbe k ezdtek  az an go lszászok . A 
ném et védelem  készenvárta  az e llen sé 
g e s  tám adást. A n gol hajóágyú k  p u sztít
ják  a francia Riviera legszebb  helyeit. 
Churchill villája is e lpusztult.

Norm andiában változatlanu l heves harc 
fo ly ik . Az an go lszászok  átkaroló  m oz
dulata te ljesen  m eghiúsu lt.

K özzétették  a B ad og lio  által aláírt 
fegyv erszü n eti szerződés szö v eg ét.

Az ú jságh írek  R oosevelt és Churchill 
újabb ta lá lk ozójáró l írnak.

Tovább hullanak a repülőbom bák  
D él-A ngliára  és L ondonra.

K elet-P oroszország  határán sú lyos e l
hárító  harcok  vannak.

V itéz Im rédy Béla a K eleti A rcvonal 
B ajtársi S zö v e tség  v ezetésérő l lem on
dott.

A K árpátok e lő tt csapataink v issza
szo r íto ttá k  a szo v jet lövészh adosztá lya it.

A bolsev isták  újabb na g y  tám adást 
k ezdtek  V arsó ellen.

Szentháromság utáni 12. hét
Betegségeinket ő viselte.

Ézsaiás 53, 4.
Uram Isten, — de nagy kincs is 

az egészséges test! Meg se tudjuk 
eléggé köszönni. Mennyi betegsé
get és nyavalyát rakott Isten a 
nyomorult testre s mégsem aka
runk tudatára ébredni. Pedig na
ponként meg kellene látnunk és 
vizsgálnunk, hogy mivé lennénk 
nélküle. Oh vakság netovábbja!

Ha a szív búsul és szomorkodik, 
meggyengül az egész test is. Mert 
a szív betegsége az igazi betegség. 
Ilyen a szomorúság és kísértés. Az 
ilyen beteg valóságos Lázár. Csu
pa kísértés az élete.

De akármekkora is a szenvedé
sünk, mi az a megfeszített Krisz
tuséhoz képest? A kereszt tövében 
bizony elnémul minden panasz!

Luther.
Sebeidben hűs kútforrást,
Üdülést engedj lelnem,
Melyből új erőt s gyógyulást 
Merit csüggedő lelkem.
Hasson át kegyelmed árja,
Hogy ne legyek bűn szolgája; 
Kérlek, halálod ára 
Rajtam ne vesszen kárba.

A B alaton— délvidéki m issziói g y ü le 
k ezet bibliaköri közösségei egésznapos 
konferenciát tartottak augusztus 13-án 
Balatonszárszón. A konferencia össze, 
foglaló témája volt: Munka Isten orszá
gában. Az igével Szerb Anna írónő, Pór 
János tanító és a helyi lelkész szolgál
tak; néhány leány és ifjú evangéliumi 
versek elmondásával segítette elő az el
mélyülést. — Isten Lelke áldásokat osz
togatott.

A szügyi vasárnapi iskolások offer- 
riumukból 40 pengőt juttattak az Prot. 
Orsz. Árvaegyletnek, a bombakárosul
taknak és a • gyámintézetnek.

KI TUD RÓLA?

K érjük a zok at a tábori le lk észek et, 
va g y  hon véd ek et, akik K oppány V ince  
tizedesrő l (Tábori szám a: Z 210) tudnak  
valam it, sz ívesk ed jen ek  a g g ó d ó  fe le sé 
g é t értesíten i az alábbi cím en: K oppány  
V incéné, Pápa, G yurátz F.-u. 11.

CSALÁDI H ÍREK
O ltár. Ifj. Bachát István evangélikus 

lelkész és mesterházi Mesterházy Ida 
polg. isk. tanítónő aug. 20-án tartották 
esküvőjüket a körmendi evangélikus 
templomban. (Minden külön értesítés 
helyett.) — Dr. Trattner István és Szol
lá? Irén tanítónő augusztus 19-én tar
tották esküvőjüket a győri evangélikus 
templomban. .

E zü stm en yegző . Kató Alajos mérnök 
(Győr) és neje, Kiss Jolán most tartot
ták a beledi templomban ezüstmenyeg
zőjüket, amikor is a gyámintézet cél
jaira 100 pengőt ajándékoztak.

K oporsó. Mesterházy Nagy Bálint 
nyugalmazott evangélikus tanító, a vasi 
közép evangélikus egyházmegyei tanító- 
egyesület volt alelnöke, valamint a kör- 
mend-németújvári járás ált. tanítóegye
sület volt elnöke, augusztus hó 17-én, 
életének 88-ik évében elhunyt. — Fel
támadunk!

HATÁROKON TÚL
H írek F inn országb ó l.

A június 16 és 17-én összeült P üspöki 
G yűlés irányt szab ott a lelkészek nek  je 
len leg i feladataik  ellátásában. „Népünk 
komoly időket él. Sorsunkat most dön
tik el, mely kihat igen messzi időkre. 
Nagyon fontos, hogy ezekben az idők
ben megőrizzük istenfélelmünket és ki
tartó erkölcsi alapunkat. Szomorúan kell 
megállapítani, hogy széles körökben az 
istenfélelem kiveszett, minek látható je
leként hozhatjuk fel az erkölcsi kötelé
kek meglazulását. Az alkohol fogyasz
tása megnövekedett. A házastársak egy
máshoz való hűsége ellanyhult, az ott
honok szentsége egyre gyengül. A go
nosztettek száma és a mulatozási őrü
let határtalanul megnövekedett. Az el- 
világiasodás lelke ott is tért nyert, ahol 
pedig erre a legkevésbbé lehetett volna 
gondolni. Mindezek miatt a Püspöki 
Gyűlés mélységes aggodalmait fejezi ki. 
A kormánnyal együtt a Püspöki Gyűlés 
is szorgalmasan kutatja annak lehető
ségét, hogy az alkoholfogyasztás csök
kentését megoldja. Nem kétséges, hogy 
ebben a munkában, tehát népünk meg
segítésében, de különösen az ifjúságról 
való gondoskodásban lelkészeinknek fe
lelőségteljes osztályrész jutott. Félelem 
nélkül kell feltárni és leleplezni a go
noszt, de áldozatos szeretettel kell a 
megváltásra áhitozók segítségére sietni. 
E népünk érdekében folytatott harcunk
ban nem kell reményteleneknek lenni. 
Bízhatunk a győzelemben, mivel az Ür 
harcoló szolgáival van, hogy megsegítse 
azokat. Igéjében és a Szentségekben ke
zünkbe adta a fegyvert is, melyekkel 
sikeresen harcolhatunk. A Püspöki Gyű
lés bízva a gyülekezetek Urában és az 
ő  igéjének erejében, felszólítja egyhá
zunk minden papját, hogy harcoljon hű
ségesen mindenegyes lélekért, még a 
legnyomorultabbért és a legalábbvalóért 
is, mert őket is a lelkész oltalmába he
lyezték. Felszólítja továbbá a Püspöki 
Gyűlés az egyház mindenegyes lelké
szét, hogy mind igehirdetésével, taná
csaival, figyelmeztetéseivel és saját éle
tének példaadásával, mind pedig imád
ságaival harcoljon különösen a mindin
kább megnövekedő alkoholizmus veszé
lye, de minden más gonoszság ellen is. 
Bizonyos, h o g y  az Isten, ki sok nehéz 
évszázadon át mind külső, mind belső 
e llen ség étő l m egszab ad íto tta  a finn né
pet, most is népünkkel van és megsza
badítja azt. Az Orbán végzett munkánk 
nem hiábavaló, sőt sok áldást eredmé
nyez Isten dicsőségére, népünk és egy
házunk javára-H M. R.

A finn T heo log ia i Irodalm i T ársaság
az elm últ hónapokban g y o rs és igen  sz é 
leskörű  nyom tatási m unkát v ég zett. L e g 
fontosab b  m unkája azonban talán az 
volt, h o g y  a H itvallási Iratokat az évek  
során újból kiadta. Ö röm híre a T ársa
ságnak, h o g y  az V. rész ford ítása  (F o r
m ula C oncordiae) is már te ljesen  kész  
és átvizsgá lása  javában fo ly ik . A H itval
lási Iratok I. részét 1907-ben (A p osto li, 
N iceai, A thanasiusi, Á gostai h itvallások), 
II. részét 1915-ben (A p olog ia ), 111. ré
szé t (Schm alkaldeni cikkek) 1929-ben  
adta ki a T ársaság. A H itvallási Iratok  
IV. részét (Kis és N a g y  K áté) a m últ év  
fo lyam án o sz to ttá  ki új kiadásban tag ja i 
k özö tt. M int a T ársaság je len téséb ő l o l
vashatjuk , az V. s ezzel az u to lsó  rész  
is nem sokára nap v ilágot lát.

E gyházi anyak ön yvek  fén y k ép ezése . 
A helsinki gyülekezetek lelkészei a kö
zelmúltban tartott gyűlésükön elhatároz
ták, hogy a bombatámadások következ
tében fényképeket készíttetnek az egy
házi anyakönyvekről. Mint ismeretes, 
Finnországban az egyházi anyakönyv
vezetés áll az első helyen. Így állami 
szempontból is elsőrangú feladat az egy
házi anyakönyvek és az azokba foglalt 
bejegyzések lefényképezése, hogy ha az 
eredeti a bombatámadás következtében 
el is pusztulna, legyen másolat.

TERJESSZÜK A HARANGSZÓT!

K Ü L Ö N F É L É K
Riadó e lő tt szirénák je lz ik  augu sztu s  

20-tól kezdve a lég iv eszé ly t. E llen séges  
berepülés és lég itám adás ideje a latt ál
landó h e ly zetk ö z lést ad a rádió. A házi 
r iasztó ü g y elet m egszűnik .

A gép k o csitu la jd o n o so k  szep tem b er  
e le jétő l m o ta lk ó -jeg y ek  h e ly e tt üzem 
a n y a g jeg y ek e t kapnak.

E g y sé g e s  irányítás alá kerül az O r
sz á g o s  H ad igond ozó  H atóság  és az O r
szá g o s  N ép- és Családvédelm i Alap.
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Aki 803 óra alatt gyorsírással leírta 
a Bibliát. Különös rekordot állított fel 
Törnausit svéd gyorsíró. Gyorsírási pá
lyafutásánál az is ritka eset volt, hogy 
mindössze másfél esztendeig tanulta ezt 
a nemes és hasznos mesterséget s máris 
elnyerte az egyik legnehezebb vizsga 
nagydíját. Most aztán olyan munkát 
végzett, amely valószínűleg egyedülálló 
a gyorsírás történetében. Szabad idejé
ben 803 óra alatt gyorsírási jelekkel le
írta elejétől végéig a Szentírást, még 
pedig nem ceruzával, hanem tintával, 
hogy a gyorsírási jelek annál olvasha
tóbbak legyenek. Ehhez a munkához 85 
acéltollra és 9 üveg tintára volt szűk. 
sége. Az egész Biblia ebben az újszerű 
átültetésben négy nagy kötet terjedel
mű, mert az egyes ívekre írt gyorsírási 
szöveg az olvashatóság kedvéért megle
hetősen bő sortávolságú. A szakemberek 
véleménye szerint a leírás olyan tökéle
tes, hogy mintaképül szolgálhat minden 
gyorsíró számára és megérné a sokszo
rosítást.

Gyűjtsük a csonthéjjas gyümölcs
magvakat! A Levente Hírközpont je
lenti: A zseblámpák szárazelemének, va
lamint a gázálarcok szűrőbetétének fon
tos alkotó anyaga az „aktív szén“, ame
lyet a csonthéjjas magvak héjjából ál
lítanak elő. Ilyen célra alkalmas a sárga- 
és az őszibarack, a szilva, dió és mo. 
gyoró maghéjja. A hadiiparnak igen 
nagy mennyiségben van szüksége ilyen 
nyersanyagra. Ezért a leventeintézmény 
országos szervezetével hozzáfogott a 
felsorolt gyümölcsök csonthéjjas mag- 

~vának gyűjtéséhez. A gyűjtést a Levente 
Szövetkezések Központja végzi. A ba
rack-, szilva-, dió- és mogyoró maghéj. 
ját adjuk oda a leventéknek.

Mákgubót gyűjtenek a leventék. A 
háború következtében a morfiumra és 
kodeinre nagyobb mennyiségben van 
szükség. E gyógyszereket és ezek nyers
anyagát a múltban jobbára külföldről 
hozták be. Egy magyar gyógyszerész 
hosszas kutató munkával a morfium és 
kodein előállítására kitűnő nyersanyagot 
fedezett fel: a mákgubót (üres mákfej- 
töreket). Igaz, hogy 1 kg gyógyszer elő. 
állításához 50 q mákfejtörekre van szük
ség, de eredményes gyűjtés esetén tel
jes szükségletünket fedezni tudjuk. Az 
elmúlt évben mintegy 16.000 levente 
munkájával 6000 mázsa mákgubót sike
rült összegyűjteni és a gyógyszeripar
nak átadni. Ez a mennyiség megfelel 
mintegy 240—250 tehervagon, vagyis 5 
tehervonat teljes rakományának. A mák
gubó gyűjtését ezidén is megszervezik, 
hogy az összegyűjtött mákgubókból ké
szülő gyógyszerekkel sebesült, beteg 
honvédeink fájdalmait enyhítsék, gyó
gyulásukat segítsék. A mákgubóért q- 
ként 30 búzaegységet számítanak be a 
beszolgáltatási kötelezettség teljesítésé
be. (LHK)

Ú J  K Ö N Y V E K
A megbotránkoztató szeretet címmel 

most jelent meg Péter János könyve, 
a tékozló fiú történetének időszerű ma
gyarázata. Megrendelhető 4.— pengős 
áron a Sylvester Irodalmi és Nyomdai 
Intézet R. T. könyvosztályán, Budapest, 
XIV., Hermina-út 51.

K i n n ó H i v a i i u  ü z e n e t e k
Á. F. C elldöm ölk. Előfizetése 1945. 

év végéig rendezve. — F. Gy. P etőh áza . 
Előfizetése 1945 december 31-ig fizetve. 
—  K. J. B udapest. Előfizetése 1945 jú
lius 1-én jár le. — özv. M. M .-né K eszt
hely . 1945 július 1-ig fizetve. — D. K. 
C sorna. Előfizetése 1946 január 1-ig fi
zetve. — F. Z. R igács. Ez év végéig 
rendezve. — G. B. Z a laegerszeg . 1945 
január 1-ig jár le. — özv . K. S. N a g y -  
sim on yi. Előfizetése 1945 augusztus 1-ig 
rendezve. — K. E. Szarvas. A beküldött 
összeggel előfizetése év végéig rendben 
van. — özv. Cs. K .-né N agyatád . Előfi
zetése ez évre rendezve. — Sch. G y.-né  
R á k osh egy . Ez évre még 60 fillér be
küldését kérjük. — özv. T. J.-né Kis- 
tarcsa. Előfizetése 1945 márciusig ren
dezve. — E. B. Á gfalva. 1945 januárig 
rendezve előfizetése. — Sz. M .-né O ros
háza. Ez évre fizetve. — O. L. T ordas. 
Előfizetése 1945 július 1-ig fizetve. — 
Sz. M. Szarvas. Előfizetése 1945 július 
1-ig fizetve. — Cz. P. Sashalom . Előfi
zetése 1945 december 31-én jár le. —- 
T. L. N agysitnonyi. 1943Cévről még 1 P 
beküldését kérem s azzal 1945 január 
1-ig rendezve lesz. — id. K. L. M o g y o 
ród. Előfizetése 1945 július 1-ig rendez
ve. — özv. K. G y.-né K iskőrös. 3 P 
beküldését kérjük, akkor ez évre ren
dezve lesz. — P. Z s-né Sashalom . 1 P 
1943-ról fennmaradt emelés beküldését

kérjük s akkor 1944 rendezve lesz. — 
F. G. Kissikárló. Előfizetését 1945 szép. 
tember 1-ig rendezte. — K. Dóra Békés
csaba. Folyó év végéig rendezve. — P.
I. Beled. Előfizetését 1944 december 31- 
ig rendezte. — özv. B. E.-né Sopron. 
Előfizetése 1945 április 1-ig rendezve. —
J. J.-né Budapest. Előfizetése 1945 áp
rilis 1-ig. — Dr. B. L. Miskolc. Előfize
tése 1945 december 1-ig rendezve. — 
Sch. Gy.-né Zalaszentgrót. 1945 április 
1-ig fizetve. — H. L.-né Kassa. A bekül
dött összeggel előfizetése 1945 decem
ber 31-ig rendezve. — K. K. Kassa. Elő
fizetése év végéig fizetve, de csekkla
pot nyomdatechnikai okokból minden
kinek mellékelünk. — P. Gy. Sopron- 
bánfalva. Előfizetése 1945 április 1-ig 
rendezve. — M. F. Pápa. Év végéig fi
zetve. — özv. M. S.-né Székesfehérvár. 
1945 október 1-ig rendezve. — K. I. 
Celldömölk. 1945 január 1-ig fizetve. — 
B. J.-né Pápa. 1945 július 1-ig rendezte 
előfizetését. — Sz. I. Újpest. 1943 ne
gyedik negyedre 1 P különbözet esedé
kes. — özv. T. S.-né Jobaháza. Előfize
tése 1945-ig rendezve. — B. P. Tápió- 
szele. Előfizetése 1945. év végéig fizetve. 
— T. A. Máramarossziget. 1945 decem
ber 31-ig rendezve az előfizetés. — S. 
M. Sopron. Előfizetése 1945 január 1-ig 
fizetve. — B. E.-né Szarvas. Év végéig 
rendezve. — ifj. M. Gy.-né Kőröshegy. 
1945 április 1-ig fizetve. — U. M. Rá
kospalota. Előfizetése 1945 január 1-ig 
fizetve. — K. Gy.-né Jászberény. Elő
fizetése 1945 április 1-ig szól.

MAGYAR GAZDA
G yerm ekek  m unkája.

A háborús állapot minden munkaerő 
kihasználását kötelezővé teszi. Okos ta
pintattal tehát a 10—12 éven felüli gyer
mekeket is felhasználhatjuk sok minden
re, gazdaságban is, háztartás körében is.

Nemrégiben 8 éves gyerek súrolt egy 
konyhaszéket, de bámulatraméltó ügyes
séggel. Édesanyja parancsára tette, mert 
bepiszkította. Másutt vágott fát rak
tak össze, ami szinte igen nagy előnye 
volt a fát vágó édesapának. Vigyáztak 
arra is, hogy a felrakott sor ki ne dől
jön, egyszeri megmutatásra tudták, mit 
hogyan kell csinálni. A mezőgazdasági 
munkánál is sok olyan dolog van, ahol 
a gyerek szorgalmának, ügyességének 
hasznát vesszük. Vonjuk hát bele őket 
a napi munkába, de előbb mutassuk meg 
nekik a munka módját s bizonyosan 
sokban segítségünkre lesznek.

A tavasszal pl. nálunk makkot ültetni 
jártak az erdőre. Napi 4.— P napszámért. 
Igen szépen kerestek s a fontos munka 
is megtörtént. A kapálás, gyűjtés, for
gatás, gyomlálás, szőlőkötés is olyan 
dolgok, amit gyorsan megtanulnak s 
ügyesen el is végzik. Sőt az erősebbek 
a szénahordásnál, takarodásnál is segít, 
hetnek. 13 éves gyereket már láttam 
gabonásszekeret megrakni. Az első két 
rakás kissé lassan ment, de a többi már 
minden bajlódás nélkül megtörtént. 
Ugyanis azt már tapasztalatból tudják 
a gazdák, hogy nagy kévéket felesle
ges kötni, mert azzal minden munka ne. 
hezebb. Kisebb kévével meg minden 
ügyes gyerek megbirkózik. Csak kis tü
relem kell a kioktatáshoz, hogy hogyan 
kell kézbevenni, hogy kell odatenni, 
összefogni, szorosan egymásmellé rakni 
stb. A második nap már öröm volt nézni 
ügyeskedésüket és kifogástalanul elvé
gezték a rájukbízottakat. Rudafni nem is 
kellett, mert nem voltak messze a falu
tól, csak jól telerakták a szekér köze
pét, szorosan egymásmellé nyomkodva 
a kévéket és egy feldőlés, szétcsúszás 
sem történt a hordás hetében.

A kévéket is odébb tudják rakni az 
asztagokon, a szénahordásnál, elrakás- 
nál is segítenek, nekik való szerszám
mal. Tarlót, rétet meggereblyéznek s 
azt össze is takarítják, kis kévékbe kö
tik, összerakják.

Láttam már 12—13 éves gyereket 
szántani is. Édesapja elment vele, be
állította az ekét, megmutatta neki, ho
gyan kell kisebbre-nagyobbra állítani, 
hogyan a földből kivenni, a másik olda
lon beleállítani, azután ő ment más, neki 
való dologhoz, a gyerek meg egész nap 
szántott. Kifogott, befogott, délben 
megetetett, megitatott s délután újra 
kezdődött. Este a vasat is levette az eké
ről, beadta a kovácshoz, reggel elhozta, 
feltette s csak az elvégzéskor kellett az 
eke felrakásánál segíteni.

Sőt kis gimnázisták takarmányért is 
elmentek, még pedig ökrökkel. Ezek is 
befogtak, kifogtak, szárt arattak, fel. 
rakták, közben gondjuk volt az ökrök 
megetetésére is. Nem akadt meg a mun
ka. Tudták, melyik a „csálés“, melyik 
a „hajszos“; tudták hogyan kell a dűlő 
végén kifordulni, kapunál bejárni. Nem

telepedtek fel mindketten a szekérre, 
hanem a nagyobbik hazáig az ökrök 
előtt ment, a kisebbik meg a szár tete
jén dudorászta, hogy „Elől megy a had
nagy, aki vezet. . . “

Leánygyerekek pedig az édesanyjuk 
körül találják meg a tennivalójukat. 
Üriházaknál is, falusi családnál is. Reg
geli takarításnál, a főzés előkészítésénél, 
főzésnél, terítésnél, tálalásnál, leszedés
nél, mosásnál, beáztatásnál, felteregetés. 
nél, tüzelésnél stb. Itt nem csupán maga 
a munka elvégzése a fontos, hanem hogy 
minden munkának a módját, sőt célját 
is megértetjük velük, hogy kedvvel te
gyék, hogy munkájuk eredménye felől 
tisztában legyenek, ami önbizalmukat 
fejleszti, munkakedvüket fokozza s meg
ízlelik a munka, a foglalkozás legna
gyobb értékét, a munka örömét.

Délutánonként foltozgatás, kötés, ja
vítás, stoppolás, vasalás, szekrények ren. 
dezgetése, átrakása, szellőztetése, a hol
mik számbavétele, nem hiányzik-e va
lami stb. Falun a kerti munkák elvég
zése, kapálás, szárítás, befőzés, kifőzés, 
üvegek okos, célszerű lekötözése, hogy 
ne hiábavaló munkát végezzünk. És soha 
ne feledjük el mindennek az okát, mód
ját is eléjük tárni, hogy megértsék mun
kájuk célját értelmét.

És száz meg száz házi, kerti, mezei 
munka van elég, ahol maga mellé ve
heti az édesanya leányát, apa a fiát, 
hogy így belenevelje a munka szerete- 
tét, az élet értelmét s közben megis
meri gyermeke hajlamait, képességeit, 
hogy szülői felelősségének tudatában 
tudjon dönteni annak idején élete leg
nagyobb értékének, gyermekének sorsa, 
jövendője felől.

O. K.

Komjáthy János Győr, Mikolás Sán
dor Győr, Szudári Mihályné Győr, Ma- 
gasy László Kemenesmagasi, Gindlstras- 
ser Jánosné Győr, ifj. Németh Béla 
Nagykanizsa, Czehmeister Erzsébet Kis- 
bácsa, özv. Mészáros Pálné Győr 20—20 
fillér. — Kigyóssy István Székesfehérvár 
özv. Lacsny Dezsőné Győr '30—30 fillér. 
— Bokányi Jenő Bőnyrétalap, N. N. Fa- 
rád, Macher Sándor Győr, Káldi Dénes 
Magyarkeresztur, Plechl István Csepreg, 
Vértesy Rudolf Felsőszeli, Remete Ida 
Sárvár, Ughy Jánosné Ujdombóvár, özv. 
Tóth József né Lébény, Horváth József 
Nagykanizsa 40—40 fillér. — Palatínus 
Rudolf Nagybánya, Mészáros Mihály 
Répcelak, Stöger Vilmosné Győr, Weisz- 
mandl Henrik Győr, Szabó Károly Győr, 
Jánosa Gyula Duka, Balázs Lajos Szom
bathely, Kluge Pál Körmend, Karló Mi
mi Somorja, Banyó Anna Sárvár, dr. 
Vukán Jenő Budapest, Erdős Sándorné 
Tatabánya, Danyi Józsefné Csillaghegy, 
özv. Biró Lászlóné Marcalgergelyi 50—- 
50 fillér. — Bánfalvi Ignác, Horváth Ist
ván, Horváth Kálmán, Loós József, Sze- 
ver József, Horváth Kálmán, ifj. Németh 
Béla Nagykanizsa, özv. Csasznyi Kálmán
ná Somorja, Maszner Gyuláné Celldö
mölk, Koppány Ernöné Kőszeg 60—60 f.

Kovács Ernő, Kovács Sándor Cell
dömölk, Marschalkó Jenő Nagyszénás, 
Fröhlich Lajosné Alberti-lrsa. Varga 
Etelka Rimaszombat 70—70 fillér. — 
Komimba József Balassagyarmat 80 fil
lér. — özv. Benes Emilné Sopron 90 fil
lér. — özv. Boda Károlyné Marcalger
gelyi, özv. Farkas Antalné Győrszabad- 
hegy, N. N. Enying, özv. Tóth Istvánná 
Budapest, özv. Koczor Kálmánná Pápa, 
Babolcsy Kálmánná Kemenesmagasi, Ko
vács Sámuel Sömjénmihályfa, Bognár 
Pál Tét, Ev. Tanítói Hiv. Acsád, Zoltai 
Gyuláné Kemeneshőgyész, id. Nits Pál 
Győr, Krajcsó Mária Békéscsaba, Edvy 
Zsigmond Beled, Rusz István Bocsár- 
lapujtő 1—  pengő. — Ifj. Gyarmathy 
Kálmán, özv. Tóth Lajosné Győr, Dorn 
Vilmosné Börcs, Fazekas Gyula Beled, 
Kőrös László Marcaltő, Patyi Margit 
Tüskevár, Petri Krajcsó Dóra Békés
csaba, Petrik Ilona, Sümeghy József 
Sopron, özv. Zolnay Lászlóné Losonc, 
Török Vincéná Zalaegerszeg, Hoffmann 
Ernő Izmény, Mórocz Lajos Boba, Zer- 
gényi János Kőszeg, Fekete Sándor Bük, 
özv. Simon Ferencné Mihályi, Henning 
Károly Nagyvárad, Rónay Jolán Bodó- 
hegy, Róth Pál Almásfüzitő, Dévai Antal 
Nagykanizsa, Mógor József Magyar- 
gencs 1.20—1.20 P. — Macher Pál Győr, 
Széles István Beled 1.40—1.40 P. — Ne- 
tusil Lászlóné Győr 1.70 P. — Kertész 
József Szécsény 1.80 P.

R endelje m eg
TAMMINEN:

ÚJ REGGEL — ÚJ KEGYELEM 
c. könyvét. A testvér reformátusok~ 
kiváló szórvány gondozó folyóirata,  
a Lelkigondozó a könyvről ezt írja: 

A magyar igehirdetés régóta nélkü
lözte azt a hangot, ami Tamminen finn 
esperestől jött most át hozzánk. Minden
egyes beszéd csak  igehirdetés és sem
mi más, de éppen azért oly életszerű,, 
annyira mindennapi életünkbe vágó, ami
re csak nagyon kevés példát lehetne fel
hozni. Igaz, olvasás közben érezzük,, 
hogy nem magyar igehallgató közönség
nek hangzottak el e beszédek, hanem 
olyannak, amely benne él az evangélium 
világában s sokkal inkább át van hatva 
mindennapi élete is az Igétől, mint a m: 
magyar igehallgató gyülekezeteinké. A 
Harangszó nagy szolgálatot tett ezzel a  
kötettel. Bár minél előbb újabbak követ
keznének.

A könyv ára 6 pengő.
Z. TOPEL1US:

A NYÍRFA é s  a  c sil l a g

c. füzetet, mely most jelent meg' 
II. kiadásban. Gyermekeknek, fel
nőtteknek egyaránt kedves és ta
nulságos olvasmány. Mély hit és 
hazaszeretet árad minden sorából- 

Ára csak 30 fillér. 
K a p h a t ó k  a Harangszó könyv
kereskedésében és minden evangé
liumi írást árusító könyvesboltban.

A potyondi leánygyülekezet helyette
sítő tanítót keres. Férfi, női, nyugdíjas, 
képzős is lehet. Fizetése helyi javadalom 
és államsegély. Állás azonnal elfoglalan
dó. Evangélikus Lelkészi Hivatal, Va- 
dosfa (Sopron m.). 1—2

Keresek önálló főzőnőt és szobalányt.. 
Ajánlatokat levélben kérem. Cím: hegyes
halmi Fischer Stefánia, Györgyháza- 
puszta, u. p. Bőnyrétalap, Győr m. 2—2

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az egyetltn  evangélikus intézmény, 

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye 
révéé gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület útján lé tre jö tt éle t-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
b iz tosításainkat előnyös díjtételekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefoni 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

Rigács evang. leányegyházközség pá
lyázatot hirdet rendes kántortanítói ál
lására. Helyi javadalom 66 értékegység^ 
és 104.40 pengő munkaváltság. Fele
részben kántori. A tanítóválasztási sza
bályrendeletben felsorolt mellékletekkel 
felszerelt pályázat a zalagalsai evang. 
lelkészi hivatalhoz küldendő. Lásd Nép
tanítók Lapját is. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szücsmester szórmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) , ,  ,3

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár* 
K éziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vise«» 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér 

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Gyóii
(Harangszó nyomdája.)
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Pw ptalaideaoai Dunántúli Lothar Szövetség

«*gj«Unik minden vaaárnap.

•*-»l?adt lapok: Jö jje tek  énhozzám,
■ Utdéki Luther, Lelki Harmat.

Felebarát. Felkér foltok a véres harcmezon.
Irta: MarólI János prot. vezető-lelkész.Mester, mit cselekedjem, 

hogy az örök életet elvehes- 
sem? — Ki az én felebarátom?

Lukács 10, 25, 29.
E két kísértő kérdéssel kereste 

fel Jézust a törvénytudó. A máso
dikról az Ige megjegyzi: igazolni 
akarván magát. A törvénytudó 
meg van győződve, hogy az Isten 
iránti szeretet valamennyi paran
csát megtartotta. De ha a feleba
ráti szerétéiről kellett volna szá
mot adnia, akkor bizony sok-sok 
mulasztással kellett volna számlá
ját megterhelni. A hiba forrását 
nem önmagában kereste, hanem 
az isteni parancsoknak állítólagos 
határozatlanságában. Volt másik 
tévedése is: a felebaráti szeretetet 
vételárnak gondolta, melyet majd 
Istennek fog lefizetni az örök élet 
ellenértékeképen. Mit cselekedjem, 
hogy az örök életet elnyerjem? 
Elnyerést emleget, de megszerzés
re gondol. Mást nem is gondolha
tott. Gyermekkora óta azt tanulta: 
tartsd meg a parancsolatokat és 
élsz!

Pál apostol ezen az alaptételen 
szenvedett hajótörést, mielőtt meg
találta az utat Jézushoz, ő  ismerte 
fel, hogy minden emberi jócsele
kedet — a legjobbak életében is — 
magában hordja a gyarlóságnak, 
a bűnnek csiráját. De ezen felis
merés felett ragyogott fel előtte 
— Jézus követésében — az örven
detes üzenet, hogy boldogságunk 
és üdvösségünk nem a mi cseleke
deteinktől függ, hanem Istennek a 
hit által elérhető kegyelmétől. Aki 
az Isten kegyelmét a hit által átéli, 
az minden gyarlósága mellett is 
tud Istennek tetsző cselekedeteket 
véghezvinni. Az nem von határo
kat a szeretet körül s nem kérdezi: 
ki az én felebarátom? Az tudja, 
hogy a szeretetnek bármilyen szű
kítése árulás magán a szereteten. 
A hitből fakadó Isten iránti sze
retet önmagától fejlődik samaritá- 
nus szeretetté. Ilyen szeretet kap
csolta össze az első keresztyéne
ket. Ilyen szeretet tudja megvaló
sítani az igazi népközösséget, 
melynek fundámentuma ez a val
lomás: minden ember testvérem!

K u s z y Emi l .

Előttünk folyik a gyilkos küz
delem. Ömlik a vér, hogy biztosítsa 
az ádáz küzdelem magyarsága az 
otthon nyugalmát és munkáját. A 
vörös gyűlölet vörösre festi a harc
mezőt. Még vörösebbre fest min
dent körülöttünk a lenyugvó nap 
véres sugárkoszorúja. Esteledik ...

A kezdődő -sötétségben fellépek 
az egyik padlásra, ahol az őrség 
legénysége készül éjszakai pihe
nőre. Vannak vagy nyolcán. Már 
egyik-másik elfogyasztotta vacso
ráját. Beszédbe elegyedünk, ami
kor az egyik bajtárs feje mögül 
kidugja csőrét egy kis madár és 
szépnek nem mondható hangján 
köszönt rám: Egy csókafiók a kis 
feketeség. Kérdésemre — hogy 
került ide ez az állat? — előkerül 
még két csókafióka és megered a 
fiúk ajkán a szó. Elmondják. — 
„Nagy vihar volt. A parókia kert
jében lévő nagy szilfáról lesodorta 
a szél a csókafészkeket. Megesett 
a szívünk a szegény fiókákon s 
elhatároztuk, hogy felneveljük, 
akiket a vihar elszakított a meleg 
fészektől. Hiszen a mi életünk is 
annyira hasonlít az övékéhez s 

- olyan jó, ha itt az idegenben ellen
ség és partizánok között találko
zunk meleg, szerető szívekkel. 
Azóta itt élnek közöttünk s törő
dünk velük.“.— Közben a csajká
ban lévő 2—3 húsdarabka közül az 
egyik besétál az egyik éhes fióka 
gyomrába. — Ilyenek ők, inkább 
lemondanak az étel egyik feléről, 
csak hogy ezek a kis otthontalan 
állatkák éhen ne pusztuljanak. De 
meg is hálálják, mert ők is le
mondtak a csipkelődésekről. Olyan 
szelíden járkálnak ide-oda a pad
láson, egyik fejről, vállról a másik
ra, mintha ők is őrök lennének és 
mintha mindig itt éltek volna sze
rető szívű, magyar katonák kö
zött.

Másnap reggel vasárnapra vir
radunk. Istentisztelet után az egyik 
helyen összeszámoljuk az egyházi 
lapjainkra gyűjtött perselypénzt. 
Az eredmény több mint száz pen
gő. A kettőszáznál alig több em
berből álló katonagyülekezetből 
többen mentegetőznek, hogy csak 
ilyen keveset sikerült összeadni. 
Ha tudták volna előre, akkor pénz

tárcájukat is magukkal hozták 
volna, s biztos, szebb lett volna a 
•gyűjtés eredménye.

Drága, melegszívű fiúk. Mögöt
tük egy csomó véres ütközet, ahol 
életüket kockáztatták s vérüket 
áldozták az otthonért, és most saj
nálják, hogy csak ennyit tudtak 
adni. — Csak később tudom meg. 
h<>gy milyen is a szívük!

A tű t1 kkel való bei zélgetés 
közben tudom meg, hogy azok kö
zül, akik az istentiszteleten részt- 
vettek, az M — 747. táb. posta
számú utászszázad fiai az egyik 
bajtársuk megsegítésére több mint 
400 pengőt gyűjtöttek össze pár 
óra alatt. A megsegített négy csa
ládos és igen nagy szegénységben 
élő honvéd bajtárs.
~ Azt is elmondják, hogy az isten- 
tisztelet előtti héten a D — 184. 
táb. postaszámú tüzérek egyik 
ütege 1100 pengőt gyűjtött össze 
és küldött haza Varga János hősi 
halált halt honvéd bajtárs özvegy 
édesanyjának. Az elesett bajtárs 
családfenntartó volt és az üteg így 
óhajtott valamit segíteni a támasz- 
nélkül maradt szomorú édesanyán.

Az egyik faluban a már 17 hó
napja katonai szolgálatot teljesítő 
honvéd bajtárs gyenge, beteges fe-

Az egész keresztyén közvéleményt, 
a nyári dologidő érkeztével min
dig fokozottabban foglalkoztatja 
a vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztésének kérdése. A „Magyar 
Protestánsok Lapja“ megszívlelen
dő sorokat ír erről a kérdésről: „A 
mezőgazdásági munkák teljes egé
szükben, idejére befejezettek le
hetnének a vasárnapi munkaszünet 
megtartása mellett' is, ha minden 
ember dolgozna, illetve kénysze
rítve lenne rá, hogy dolgozzon a 
mezőgazdaságban, mint legnagyobb 
hadiüzemben, akit a sorsa erre ren
delt! Csak aki falun él, az tudhat
ja, hogy mennyi dologtalan ember 
él falvainkban. Vannak mindenütt 
gycngvUliatatlan naplopők. Vannak 
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leségének segítettek az egészséges 
bajtársak. A favágástól a széna- 
gyűjtésen, boglyába rakáson, csép- 
lésen keresztül egészen a teljes 
betakarításig.

Fehér foltok ezek a véres harc- 
mezőjeön. A szeretet foltjai a gyű
lölet Vörös színén. Világító példák 
arra, hogv a szeretet mindent le
győz, még az ősi vadságot is és 
hogy a szeretet sohase] nem fog}', 
még áz Öldöklő harcok közepette 
sem. Krisztus el a harcmezön is! 
Semmiféle öldöklés nem tudja el
folytam hatalmát, mert isteni, mert 
örök és örök igénye az embernek 
és az egész bűnös világnak.

Még most kevés az ilyen fehér 
folt. Több a vörös. Majd ha az ott
hon és a front Krisztustól megta
nulja, hogy nem elég csak az éle
tet odaáldozni a szeretteinkért 
mindennap, hanem azt is, amit ke
gyelemből kaptunk hozzá, több 
lesz majd a fehér folt és annyira 
megnövekszik terjedelme és ereje, 
hogy elnyomja a vérest és a vörö
set. A fehér foltok ilyen értelmű 
tömeges összefogása a harcban és 
hazánkban csakis a piros és vörös 
legyőzésére vezet. Mert igaz az, 
hogy a szeretet, amely soha el nem 
fogy, mindent legyőz.

hasukat a nappal süt tetők, kisszé- 
ken ülők a magyarok között is. 
Vannak urizáló nagyzolők, akik 
félnek már az ásótól, kaszától. 
Vannak, akik csak 20—30 pengős 
napszámbér mellett hajlandók dol
gozni. A vasárnapról szóló ren
delet csak az amúgy is dolgozó, 
jó magyar embereket uszítja még 
megfeszítettebb munkára, de a 
naplopó munkakerülőkről semmit 
sem intézkedik. Ezért állítjuk — 
hangsúlyozza a cikk — hogy ha 
hétköznap mindenki ereje teljes
ségéből, megfeszített munkával 
dolgozna, nem volna akkor szük
ség a vasárnapi munkaszünet fel
függesztéséről szóló rendelet esa- 
tendőnkinti megismétlésére.“

N i n c s  sszülcség 
a vasárn ap i munteasxünet 
felfüggesszíésére ?
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Mesterházy Nagy Bálint.

Az evangélikus tanítói hivatás egy ki
magasló képviselője hunyta le szemeit 
álomra. Körmend mellett: Horvátnádal- 
ján élt nyugdíjban hosszú évtizedeken 
át. Tudtuk, hogy közel jár a 90-hez, 
mégis megdöbbentő volt a hír, hogy M. 
Nagy Bálint 88 éves korában elhunyt.

M. Nagy Bálint koporsója gazdag 
élet fonalát zárta magába. Gyászolja 
Hegyháthodász népe, ahol több mint 
másfél évtizeden és Nádasd, ahol két év
tizednél hosszabb időn át működött.

Bölcsője a sopronmegyei Bük régi 
nemes birtokos családjában ringott. Innen 
örökölte erőteljes magyar öntudatát, vá
lasztékosságát és gondosságát külső meg
jelenésében s a vidéki magyar nemes 
magatartását jellemző egyéniségét. Ifjú
kora küzdelmes volt. A századforduló 
felé haladó magyar élet sok kiáltó ellen
téte rányomta bélyegét pályája indulásá
ra. Tehetsége, szíve vonzalma a lelkészi 
hivatás felé irányította, de kellő anya
giak hiánya a gyors kenyérkeresetre 
utalta s tanító lett. Mégpedig a javából! 
Iskolájában játszva győzte le a nehézsé
geket.

Az akkori tanítói küzdelmeknek ko
rán harcosává lett. Kitűnő szónoki tehet
sége volt! Felszólalásaiban bámulatosan 
észszerűen, világosan tudta kifejteni esz
méit. Alelnöke volt a vasi közép egyház- 
megyei tanítóegyesületnek és munkása 
több más tanítói közösségnek.

Legszebb munkamezeje mégis a falu 
népének istápolása vonalában, a gyakor
lati élet legkülönbözőbb ágazataiban tá
rult eléje. Élete valóságos metszete volt 
a millenium és a századforduló Magyar- 
országának. Végigélte a tanítói pálya 
küzdelmeit, egykori nyomorúságát, de 
látta annak emelkedését is, A küzdel
mekben nem tört meg, hanem megacélo- 
zódott. Töretlen lélekkel vonult, a jól 
megérdemelt nyugdíjba.

Régóta csendes falusi hajlékában élt, 
de egy ideig még élénken részt vett a. 
község, a szövetkezet és nép közérdekű 
ügyeiben. Ott is a nép vezetője, oktatója 
és barátja maradt mindig. Háza nyitva 
állt a tanácskérők, a legszegényebb em
ber előtt is. ♦

Családjának jövőjét biztosította. Fia 
Budapesten polg. isk. igazgató, leányai 
férjnél vannak, sőt már unokái is rendre 
szárnyra keltek s dédunokája is volt. 
Hirtelen halála <okakat borított mély 
gyászba! Koporsóját Körmend közön
sége mellett egykori tanítványainak 
és azok utódainak serege kísérte utol
só útjára. — Sírjánál vitéz Németh- 
Farádi Mihály lelkész mondott gyász
beszédet és búcsúzott az áldottemlékű 
derék tanítótól, hirdetve a mindig buzgó, 
vallásos férfiú halála felett a vigasztalás 
igéit. A sírnál Böröcz Sándor missziói 
lelkész imádkozott, Vörös Jenő körmen
di tanító pedig az egyházmegyei tanító- 
egyesület és a körmendi összgyülekezet 
tanítói kara nevében mondott búcsú
beszédet. Az elhunyt végrendeletileg 1000 
P-'t adományozott a körmendi gyüleke
zetnek, 1000 P-t pedig a Nőegyletnek, 
hogy kamatait jó előmenetelő tanulók,

Egy ezredlelkész naplójából.
ii.

A veszély áldásai.
Azt tartja egy régi tengerész-mon

dás: ha valaki nem tud imádkozni, men
jen viharos tengerre, majd ott megtanul. 
Vagyis érezze meg a halát legyintését, 
döbbenjen rá saját ereje parányiságára, 
majd akkor megtanul imádkozni. Gyak
ran tapasztalhattuk mi is, hogy fegy
verek dörgésében, a halál aratása nyo
mán az önhitt gőg, nagyhangú bizako
dás bizony megcsendesedik. Az életve
szély kitűnő misszionárius, mely nem
csak Istennel, de embertársainkkal; baj
társainkkal való viszonyban is igaz kö
zösséget teremthet. A legjobb, legiga- 
zabb barátságok közös veszélyben szü
letnek.

Ez a közös veszély, az egymásra
utaltság á magyarázata annak is, hogy 
ott kinn vallási téren soha nem tapasz
taltain a legkisebb viszályt sem. Sokszor 
gondoltam arra, bárcsak itthon is, min
denütt így lenne. Mi magunk, katolikus 
kollégámmal, szintén a lehető legjobb 
viszonyban voltunk. Együtt jártunk ki
szállásra, támpontokra, alakulatainkhoz 
« legtöbbször együtt is laktunk.

Kedves emlékek.
Kiszállásaink közben sok és sokféle 

élményben volt részünk. Kellemes és ke
vésbé kellemesekben egyaránt. Mindig 
szívesen fogok emlékezni arra, hogy 
milyen örömmel fogadtak minket kato
náink, bárhova is mentünk. Felcsillan-

bízik a jó Isten segítségében, hogy majd 
egyszer szerencsésen hazaérkezik.

Kamondy Imre tart. szkv. üzeni az 
F — 511 -es tábori számról, szüleinek, ro
konainak és ismerőseinek Kiskamondra: 
Hája Istennek jól vagyok. Sok levelet 
várva szüléimét és testvéreimet sokszor 
csókolom, ismerőseimnek üdvözletemet 
küldöm.

L evél a harctérről.
Vasárnap van ma és én ünnepi érzé

sekkel gondolok haza kis családomra, 
ismerőseimre s egyházamra. Otthon 
ilyenkor harangszava szólít Isten elé, de 
én hiányzók a vasárnapot ünneplő gyü
lekezetből. Lelkileg azonban köztük va
gyok s úgy érzem, hogy itt a harcté
ren mondott imám az ő fohászaikkal 
száll ma is az Ür elé s a közös imád
ság áthidalja a távolságot és Isten előtt 
egymásra találnak az elszakított szívek.

Szerelmetesek az Ür hajlékai, bárhol 
legyenek azok. Itt nem mehetek kőből 
épült templomba s mezőn, vagy erdei 
tisztáson tartjuk meg néha-néha isten
tiszteletünket. De az Ő Szentlelke temp.

likus kollégámmal, elől a kocsis két le
gényünkkel, a két „egyházfi“-val. Ki
kanyarodunk az útra s alig távozunk 
40—-50 méterre, mikor mögöttünk két 
nagy robbanás, oldalról, az erdőből pe
dig géppuskasorozat hallatszik s golyók 
fütyülnek el mellettünk. A lovak kicsit 
megugranak a váratlan harcizajtól. 
Fegyvereinkhez kapunk, de mikor hát
ranézek a támpont felé, gyanút fogok. 
A támponton ugyanis a géppuskás ép
pen olyan nyugodtan tekintget, mint 
eddig, ahelyett, hogy viszonozná a tü
zet az erdőbe. Azonnal tisztán látom, 
mi történt. Tréfáról van szó! Gondol
ták, megijesztjük egy kicsit a papokat. 
Rendben van! De majd mi is megíté- 
fáljuk őket. Szólok a társaimnak és 
gyorsan előrekiáltok a hajtónak, tegyen 
úgy, mintha meglőtték volna. Erre az 
hanyattesik az ülésen és elkezd vonag- 
lani. A helyzet — úgylátszik — nagyon 
tetszik legényeinknek is, mert hamarosan 
azok is „megsebesülnek“. A kocsi meg
áll s az erdőből és a támpontról két.ség- 
besetten rohannak elő katonáink. Nagy 
a riadalom, közben a „sebesültek“ már 
annyira rugdalóznak, majd tönkreteszik 
egymást. A nagy rémület azután boldog 
megkönnyebbüléssé változik, mikor ki
tudódik, hogy visszavágásról van szó 
csupán. „Egy-egy" jelenti ki mosolyogva 
■a főhadnagy támpontparancsnok.

Persze nem egyszer egész komoly 
formában is átélünk hasonló jelenete
ket. Ez történt az egyik támpontláto
gató kőrútunkon is.

Kiss Jenő
tart. táb. lelkész 

Győrság.

lommá tesz minden helyet s ott van 
mindenütt, ahol Nevét segítségül hív
ják. Igen, erről rendíthetetlenül meg
győződtem itt, ahol csak egyedül az 
ö  kegyelme mentette meg testi épsé
gemet több ízben, amikor a sokszoros 
túlerővel szemben állottam s mindenki 
elpusztult körülöttem s én megszaba
dultam. Igen, ezt nem a véletlen sze
rencsének, hanem az én és érettem 
imádkozok sóhaját meghallgató Isten 
kegyelmének köszönhetem. Ezért há
lám jeléül elküldöm a . rendelkezésemre 
álló csekély összeget az ikladi evangé
likus egyházközség javára.

Hárs Dániel tizedes.

Ad akozdsok.
Honvédeinknek a Harangszót előfi

zették, vagy Bibliára, imakönyvre ada
koztak: Maróti János lelkész T.-posta: 
D. 492. sz. 49 P, Borzsák Sándor lelkész 
T.-posta: D. 247. sz. 10 P, Csete György. 
né Pápa 5 P, Ev. Nőegylet Tokorcs
17.50 P, Király Erzsébet Sárvár 9.80 P, 
Kocsis Károlyné Szombathely 5 P, Ev. 
Nőegylet Karakószörcsök 19.20 P, Jás- 
kay Miklósné Kisoroszi -5 P, Antal Mi- 
hályné Kiskőrös 20 P, vitéz Muray Endre 
Székesfehérvár 10 P, M. kir. 529. sz. 
hadikórház prot. betegei Pécs 20 P, 
Luther Szövetség Csanádapáca 40 P, 
Lengváry Júlia Budapest 10 P, Falaky 
Miklós Nagynyulas 5.20 P, Dr. Unger 
József Sopron 4.80 P, Kovács Gyula 
Oelldömölk 2.50 P, Balázs Gyula Rába- 
szentandrás 3 P, özv. Reuss Jenőné Bu
dapest 9.60 P, Dr. Horváth István Győr
2.50 P, Ev. Nőegylet Uraiújfaíú 42.5ŐP, 
ifj. Moór István Nagygeresd 5 P, Ev. 
Lelkészi Hív. ,Nagyalásony 38.86 P, N. N. 
Sárszentmiklós 10 P, Boros Irén Marcali 
10 P, Nagy Sándorné Körmend 10 P, 
Michalek Józsefné Rákoskeresztúr 5 P, 
Diós Istvánná Budapest 2.50 P, N. N. 
Sárospatak 10 P.

Bombakárosultaknak a Harangszó út
ján érkezett adományok: Káldy József 
Marosvásárhely *20 P, Nagy Pál Farád 
10 P, Erőss Jolán Balatonfüred 20 P, 
özv. Radnóti Györgyné Balatonfüred 10 
P, Sághy Jenő Balatonszárszó 20 P, 
Berci Mádi és öcsi Sopron 20 P, Baár 
Józsefné Budapest 10 P, N. N. Pápa 
106 P, N. N. Szeged 5 P, Edvy László 
Pápa 10 P, Rada József Marosvásárhely 
10 P, Asbóth Irén Vágvecse 20 P, Kiss 
Je,nő Nagybarát 50 P, Horváth Lajos 
Völgy es 3.40 P, Kővári István Vác 5 P, 
Dézsi Adél Berente 10 P, Kováts Teréz 
Veszprém 5 P, Oszkó Sándor Révfülöp 
10 P, Földes Valéria Kassa TO P, özv. 
Vanek Gyuláné Kassa 25 P, Czakó Jö- 
zsefné Kassa 20 P, Mikler György Kassa 
20 P, N. N. Sárospatak 50 P, Mester
házy Józsa Sopronbánfalva 2 darab ru
hát.

Hadiárváink részére a Harangszó út
ján érkezett adományok: Kuntz Frigyes. 
né Sárospatak 50 P, Mailáth Imréné Bu
dakeszi 10 P, Poprádi Jánósné Buda
pest 15 P, Schober Sándor Sárvár 20 P, 
Pataky Antal Balatonszepezd 15 P, Reich 
Sándor Szombathely 6.0 P, Kocsis Ká
rolyné Szombathely 10 P, N. N. Moson
magyaróvár 20 P, Kalmár László Tokod 
50 P, N. N. Szeged 60 P, Zalán Frigyes 
Aszód 20 P, Bácskai Sándor Kurd 15 P, 
özv. Szabó Lászlóné Sopronnémeti 10 P, 
özv. Kiss Istvánná Nemeskajal 10.20 P, 
Czmorek Lajosné Tereske 20 P. N. N. 
Pápa 100 P, N. N. Szeged 30 P, Nemes 
István Sopronbánfalva 30 P, Emődi Ele
mér Kecskemét 20 P, Marschalkó Jenő 
és neje Nagyszénás 25 P, Sebestyén Mi- 
hályné Sopron 10 P, Szkok Pál Bicske 
30 P, N. N. Sárszentmiklós 10 P; Jósfay- 
Jausz Lajos Győr 10 P, Pammer Nővé
rek Budapest 10 P, Sebestyén Margit 
Harta 10 P, Újvári Margit Rákospalota 
10.— P, Dr. Mailáth Imréné Budakeszi 
10 P, Kiss Jenő Nagybarát 50 P, Erdős 
Sándor Sopronnémeti 4.40 P, Szamosi 
Lőrinc Lajoskomárom 10 P, Kővári Ist
ván Vác 5 P, Evang. Leányegylet Szom
bathely 50 P, N. N. Balatonfüred 5 P, 
Maderspach Ferencné Rákosliget 15 P, 
N. N. Testvérek Mihályi 10 P, N. N. Sá
rospatak 40 P, Reich Sándor Szombat
hely 60 P, Zalán Frigyes Aszód 10 P.

Afal képünkről,
mely a szörnyű világégést mutatja, 
külön levelezőlapokat is készítünk. 
A képet Böröczki Vilmos rajzolta. 
A levelezőlapok könyvkereskedé
sünkben kaphatók.

Ezer pengős adomány a Soproni Ev. 
Líceumi Diákotthonnak. Várpalota köz
ség elöljárósága 1000 P-t adományozott 
a Soproni Evangélikus Líceumi Diák
otthonnak. A nemes cselekedet a község 
elöljáróságának a nevelésügy iránt ta
núsított buzgóságáról beszél.

illetőleg szegény gyermekek sejzélyezé- 
sére fordítsák. 1941-ben konfirmánéusok 
segélyezésére tett adományt.

Neve széles körben fennmaradt, em
lékét megőrzi a hálás kegyelet.

Somogyi Béla.

Honvédelnk üzennek.
Imre József III/l. utász-honvéd üzeni 

Gércére szüleinek, ismerőseinek és Mes
teribe, hogy jól van, mindenkit üdvözöl. 
Több levelet szeretne kapni.

Németh Ferenc őrv. V. 624. tábori 
számról Zalaegerszegre üzen édesanyjá
nak: ne aggódjon, jól van, több levelet 
vár. Ismerőseit üdvözli.

Erdélyi Sándor tizedes B. 898. tábori 
számról üzeni szüleinek, testvéreinek és 
mindazoknak, kiktől levelet vagy újsá
got kapott: egészséges, jól érzi magát, 
ne aggódjanak, ha néha soká ír. Csoma
got nem kapott.

BTeznyán Mihály honvéd K. 802 tá- 
I bori számról üzen szüleinek, menyasszo

nyának, testvéreinek, rokonainak és is
merőseinek: ne aggódjanak, semmi baja 
nincsen, egészséges, jól érzi magát és

tak a szemek, mikor előkerültek a meg
szokott, kedves egyházi lapok, öröm 
volt látni, milyen őszinte megbecsülés
nek örvendett a Harangszó, vallásfele
kezetre való tekintet nélkül. Sokszor — 
ha külön-külön nem jutott mindegyik
nek — hárman-négyen olvastak egy
szerre egy-egy’ számot, vagy kézről- 
kézre adták. Nem valószínű, hogy itt
hon olyan tüzetesen, olyan alaposan ol
vastak valaha is lapot, mint ott kinn a 
Harangszót. A legkisebb hírt, a legér
dektelenebb hirdetést átböngészték. Min
den érdekelte őket, de különösen szíve
sen olvasgatták a katonarovatot s abban 
is honvédeink üzeneteit. A hátország 
együttérzését látták benne, a fronttal 
való szoros és nélkülözhetetlen össze
kötőkapcsot.

Hálásak vjltak katonáink minden ki
szállásunkért, pedig mi csak kötelessé
günket teljesítettük. S ha tudták előre 
hogy megyünk, olyan remek dolgokat 
sütöttek-főztek, szinte nem is akartuk 
hinni, hogy a fronton vagyunk. Azt sze. 
retteni bennük, hogy mindig vidámak, 
jókedvfiek. Minél nehezebb volt a so
ruk, annál kedélyesebbek lettek. Szol. 
gálatban bátor katonák, pihenőben csin
talan gyermekek, akik állandóan készen 
voltak a tréfára.

Katona-tréfa.
Egy alkalommal főhadnagy támpont- 

parancsnokuk vezetése alatt minket is 
megvicceltek. Istentiszteletet tartottunk, 
utána kedélyesen elbeszélgettünk, majd 
készültünk vissza kocsival a mi tám
pontunkra. Felülünk lelkészi kocsinkra 
(rázós falusi szekér) hátul ketten kato-
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Örömmondás napja . . .
Az orosházi evangélikus gyülekezet és 
Mözség alapításának 200 éves jubileumára.

Dallama: Teremtő Istenünk . . .

örömmondás napja,
Zengi ezrek ajka,
Ez a nap, mely 
Felvirradt ránk,
A kétszázadik esztendő 
Áldott ünnepnapján!

Örömmondás napja,
Melyen ezrek ajka 
Téged dícsér,.
Örök Isten,
Zengedező szent énekkel,
S buzgóságos hittel!

örömmondás napja 
A lélek sóhaja 
S az imádság 
örök hála
Segítő szent jóságodért,
Irgalomnak Atyja!

■Örömmondás napja 
A szíveknek vágya,
Mert szent Igéd 
Az oltalom
S kétszáz esztendő múltán is,
Erő és hatalom!

Örömmondás napja 
Hűség az alapja,
Hogy az ŐSÖK 
E szent oltárt,
Az Igét, fundámentumát, 
örökül ránk hagyták!

Örömmondás napja 
Nekünk azt tanítja,
Hogy a hitben 
Nagy hűségben
Járjunk az ÖSÖK nyomdokán 
S megsegít az Isten.

P u s z t a y  Józse f .

Tiszlán tarlod-e?

Szeptember 3. — A szemeidet, mikor 
nézel. Máté 5, 27—30. Mennyi bűnös 
vágy oson be az életünkbe a szemeinken 
át! Ahogy az inváziós hadsereg először 
megveti a lábát valahol a parton, hogy 
azután innen előnyomuljon, így veti 
meg lábát szívünk partján a bűnös vágy, 
hogy beljebb nyomuljon az életünkbe. 
Hol vannak a keresztyének, akik tisz
tán tartják a szemeiket, mikor néznek? 
Sohsem leszel tiszta, ha a szemeid tisz
taságára nem ügyelsz.

Szeptember 4. — A nyelvedet, mikor 
beszélsz. Jak. 3, 1—12. A tisztátalan 
szem a bűn bejárata, a tisztátalan nyelv

a bűn kijárata az életünkből. Ha tes
tünknek ezt a picike tagját megnyeri a 
bűn, ezen jár ki belőlünk, hogy másokat 
is megtámadjon és megrontson. Ismer
jük a mondást: „Kicsi a bors, de erős.“ 
De okulunk-e belőle? Nem azzal válik-e 
erőssé a bűn, hogy a nyelvünket áten
gedjük a bűnnek? Sohsem leszel tiszta, 
ha a nyelved tisztaságára nem ügyelsz.

Szeptember 5. — A kezedet, amikor 
munkálkodsz. Ap. Csel. 20, 32—36. Ezt 
a tisztaságot a legkiválóbb minőségű 
szappan sem nyújtja senkinek, csak az 
olyan munka, amely minden tekintetben 
„becsületes munka“, amelyhez nem ta
pad senki kára. Még nem tiszta az a 
kéz, amely nem nyúl a másé után. Ame
lyik azt cselekszi, amit Isten elvár, az a 
tiszta kéz. Sohasem lesz tiszta a kezed, 
ha ezt a tisztaságot nem látja rajta az 
Ür!

Szeptember 6. — Az életed minden 
cselekedetét. Jakab 1, 22—27. Istent nem 
elégíti ki, ha vigyázunk a szemünk, vagy 
a nyelvünk, vagy a kezünk tisztaságára. 
Igéje az egész életünk minden cseleke
detét meg akarja szentelni. Isten min
den tettünk elé odatartja az ő igéjének 
a tükrét, hogy lássuk: hogyan kell ezt, 
vagy azt cselekednem, hogy tiszta le
gyen, amit tenni készülök. Minden új 
nap újra követeli: légy ma tiszta min
den cselekedetedben!

Szeptember 7. — A szívedet. Máté 
15, 10—20. Minden tisztátalanság innen 
jön. Ha ez nem tiszta, hiába minden. A 
legfertelmesebb bűnökre is ez a végső 
magyarázat: nem őrizte meg a szíve 
tisztaságát. A gondolatok, szavak és 
tettek gonoszsága mindig a szívnek 
egy kicsi tisztátalanságával kezdődik. 
Ellenük a védekezés csak akkor lehet 
sikeres, ha a szívünket tartjuk tisztán. 
Mi módon? Imádsággal és igével.

Szeptember 8. — A lelkedet. Máté 
22, 34—40. A lélek nem olyan, mint a 
kéz. A kezünk lehet üres és lehet olyan 
is, hogy van benne valami. A lelkünk 
sohasem lehet üres. Abban mindig min
den hely foglalt. Ha valahonnan valami 
kimegy, a helyét azonnal'elfoglalja más. 
Hogyan tarthanók tisztán a lelkünket, 
amelybe az indulatok ki és be járnak? 
Erre Jézus egy módot ajánl: szeress Is
tent és embert! Egyedül a szeretet ké
pes a lelkűnkből kiszorítani minden 
tisztátalanságot. És hogy tudjunk sze
retni, ő előbb szeretett minket s meg
halt értünk a kereszten.

Szeptember 9. <— Elméd gondolatait.
I. Kor. 2, 6—16. Krisztus hívei más dol
gokat gondolnak, mint egyebek. Nem 
azért, mintha az ő elméjük jobb volna, 
hanem azért, mert Isten az ő elméjükbe 
a Szentlélek által adja a maga gondola
tait. Ameddig mi gondolkodunk, az Is
ten gondolatai számára nincs hely. Ha 
nem mi gondolkodunk, hanem engedjük, 
hogy Isten adjon nekünk gondolatot: 
akkor lesz elménk gondolata is tiszta, 
akkor lesz mibennünk is Krisztus ér
telme. — Végignézek magamon: sze
mem, nyelvem, kezem, életem, szívem, 
lelkem és elmém mennyi tisztátalanság- 
tól rút! Hogyan lehetnék én mégegyszer 
tiszta? Bizony sehogyan. De egy módon 
mégis egész biztosan: a Bárány vére 
által tisztább leszek, mint a szűzi tisz
ta hó. N y i r ő  J ó z s e f .

Testvéregyház köréből. A református 
egyetemes konvent külön körlevélben 
felszólította a református ifjúsági szer. 
vezeteket a leventeintézménynek minden 
erejükkel való támogatására.

A s Ó szövetség veszélyben .
A hivök és hitetlenek egyaránt min

dig rossz szemmel néztek a politizálgató 
papokra. Az kétségtelen dolog, hogy a 
lelkész egészen másra hivatott, mint a 
politizálás. Magyar lelkipásztoraink a 
legnagyobb részt mindig távol is tartot
ták magukat mindenféle politikai párt
tól. Pártokon kívül és pártokon fölül 
állottak, illetőleg állanak. így természe
tes dolog, hogy a különböző politikai 
pártállású világi lapoknak sem az a hi
vatásuk, hogy az egyház ügyeibe rossz
indulatúan beleavatkozzanak és felülete
sen birálgassák annak munkáját, mint 
ahogyan azt az utóbbi időben teszik és 
tették. Ezt az egyház sem veszi és nem 
is veheti semmimódon jónéven.

A „Magyarság útja“ című most meg
indult politikai hetilap I. évfolyamának
2. számában megjelent alábbi idézete a 
legfelületesebb és legfelelőtlenebb bele- 
avatkozás az egyház munkájába. Az em
lített lap többek között ezeket írja: „A 
zsidó nemzet történetét már az elemi is
kolák első osztályától kezdve tanítják s 
Eszter, Ruth, Sodorna és Comora, Ábel 
és Káin és más kétes tisztaságú erkölcsi 
példákkal tömik meg a szegény magyar 
gyermek fejét.“ Az említett lap, amint 
látjuk, nagy mértékben helyteleníti az 
Ószövetség tanítását az iskolákban, mert 
az teljesen zsidó talajból fakadt. Az egy
ház azonban semmi körülmények között 
sem mondhat le az Ótestamentum taní
tásáról, mert az Ószövetség a messiási 
üdvkorszaknak, Jézus Krisztus eljövete
lének az előkészítője. így tehát az Üj- 
testamentumma! a legszorosabban össze
függ. Mivel Ószövetség nélkül nincs Új
szövetség, így a kettőt egymástól semmi 
körülmények között nem lehet elválasz
tani. A „kétes tisztaságú erkölcsi példák
ról“ -is lehetpe persze vitatkozni. Annyi 
biztos: Mindig baj szokott abból lenni, 
ha olyan emberek kezdik ki az egyház 
tanítását, akik ahhoz semmit nem érte
nek. Ügylátszik, hogy a vallástan lett az 
a terület, amelybe mindenki beleköthet, 
amelyet mindenki bírálhat, tudós és tu
datlan, boldog és boldogtalan egyaránt. 
Viszont az is kétségtelen dolog, hogy a 
bírálatban is mértéket kell tartani. Nem 
szabad ismételten ilyen súlyos mérték
ben elvetni a sulykot, mert a határtalan
ság nemcsak Krisztus egyházát sérti és 
gyalázza, a híveket hitükben megingatja, 
hanem a nemzet békéjét és annak belső 
egységét is aláássa. A belső egységre, 
egyetértésre és testvéries szeretetre íoha 
nem volt olyan nagy szükség, mint most, 
amikor nemzetünk élet-halál harcát vívja.

Éppen ezért az avatatlan bírálgatások- 
nak és az elhamarkodott kirohanásoknak 
azonnal és végleg meg kell szűnni min
den oldalról. Mindennél fontosabb most 
a nemzet és a felekezetek belső egysége 
és békéje és a szebb magyar keresztyén 
jövendőbe vetett rendíthetetlen hite.

T e m p l o m o s  Na g y J á n o s .

Romániában Mihály király kiáltványt 
bocsátott ki, melyben bejelentette, hogy 
Románia megszüntette a harcot és fegy
verszünetet kért a szövetségesektől. A 
behódoló új kormánnyal szemben nem
zeti kormány alakult. Antonescu tábor
nagy volt kormánya elutasította a szov
jet követeléseit, melyeket Mihály király 
és kormánya elfogadott. A lefegyver- 
zett román csapatokat Szovjetoroszor- 
szágba szállítják. Súlyos harcok vannak 
a német és román csapatok között.

Az angol kormány eltávozásra szó
lította fel az Egyesült Államok londoni 
nagykövetét.

Párisban utcai harcok folytak. A né
metek több terroristát felkoncoltak.

Brest hős védői visszautasították a 
megadásra való felszólítást.

A Pruth és Szeret mellől az erdélyi 
havasok felé vonul a német hadsereg.

A Kárpátok előterében honvédeink 
több magaslatot elfoglaltak. Az orosz 
nyomás erős.

Az angolszász repülők újabb terror- 
támadásokat intéztek a magyar városok 
ellen.

Vitéz Sztójay Döme miniszterelnök 
benyújtotta maga és a kormány lemon
dását. Kormányzónk a lemondást elfo
gadta. Az új kormány megalakításával 
vitéz Lakatos Gézát bízta meg.

‘íj

Szentháromság utáni 13 hét.
Te pedig, amikor alamizsnát 

osztogatsz, ne tudja a té balkezed, 
mit cselekszik a te jobb kezed, 
hogy a te alamizsnád titkon legyen.

Máté 6 : 3—4. v.
Ez a nyomorult világ nem való 

semmire. Akkor sem, ha jó, akkor 
sem, ha rossz. Mert a világ vagy 
egészen nyíltan ördög akar lenni 
a maga gonosz cselekedeteivel, 
vagy egyenesen isten szeretne len
ni a saját úgynevezett jócseleke
deteivel. Ez a kettő pedig egy tor
mán bűn. Ezért senki sem tehet 
jót, hacsak nem keresztyén. Mert 
ha mint ember teszi, nem Istenért 
teszi, hanem a maga dicsőségéért 
és hasznára. A titkon való alamizs
na az, mikor a szív nem kérkedik 
s nem akar abból dicsőséget ma
gának, hanem ajándékba ad, nem 
törődve azzal, hogy az emberek 
látják-e s megdicsérik-e érte.

Luther.
El ne vonjuk soha másoktól 
Segélyt adó testvérkezünk,
Még akkor sem, midőn azoktól 
Jutalmat nem remélhetünk.
Az igazi felebarát 
Másoknak is nézi javát.

Rádiós Isfenfiszfele/ lesz
vasárnap, szeptember 3-án I l i i  órakor 
a Deák-téri templomból. Igét hirdet Ké
kén András dr. Deák-téri lelkész. Ének
számok a Dunántúli Énekeskönyvből 
28, 409, Himnusz és 290. Orgonái 2a- 
lánfy Aladár főorgonás. Karének: Gum- 
pelzhaimer: Miért oly sok a szenvedés? 
Énekel a Lutheránia Vegyeskar. Vezé
nyel Weltler Jenő tanár.

Történetek asz életből.
Jó várni!

Egyik vasárnap este a szokásos bibliaórára gyülekezett 
össze egy kis csoport az egyik gyülekezetben az iskolába 
Nyári fülledt levegő volt Míg benn hangzott az ének, olvas
ták a bibliát és imádkoztak, addig kint erősen tornyosultak 
a felhők, villámlott nagyon. A bennlévők közül többen gon
doltak arra, hogy hogyan is mennek haza, ha nagy eső lesz. 
De azért mind ott maradtak végig. Egyesek talán még haza 
érhettek volna nagy eső nélkül; körülnéztek, mit csináljanak. 
Arra határozták el magukat, hogy tovább maradnak. Marad
tak is mind, énekelték egymásután a szép énekeket. Közben 
csak úgy zuhogott az eső, s gondolták a jelenlévők, de jó, 
hogy nem indultunk el. Hangzott az ének tovább. Biztatták 
egymást, még ezt, még ezt Egyszerre csak megszólal a ve- 
ietö, hogy most már mehetünk haza, elállt a nagy eső. Ha 
megijedve, abbahagyva az órát rohantak volna haza, akkor 
megáztak volna, különösen, akik messziről jöttek. így azon
ban, hogy nyugodtak voltak, megmenekültek a megázástól. 
Ilyen kis dologban is bebizonyosodott: Jó várni és megadással 
lenni az Ür szabaditásáig (Jer. sir. 3. r. 26. v.), hát még a nagy, 
életbevágó dolgokban. A kapkodással de sok mindent elront 
az ember. Ezért mondotta Ésaiás próféta Akház királynak: 
Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szived

e két füstölgő üszögdarab miatt. . .  így szól az Ür Isten: 
Nem áll meg és nem lészen ez! Ha ide-oda kapkodott volna, 
baj lett volna, neki az Ürra kellett figyelnie. (És. 7. r. 4—7. v.,1

A tanítványoknak nyugodtan kellett Jeruzsálemben 10 
napig várni az Ür ígérete beteljesítését: a Szentlélek eljöve
telét.

Reábízom ügyemet, Szívem keserveit; Letörli bús köny- 
nyemet, S rám víg napot derít. Hitem reáhagyja Lelkem; tes
tem és éltem, Kezében azt nem féltem, Legyen akaratja. 
(367. é. 3. vers.)

Aat tJr qofánt vlst'l.
Egy gyülekezeti munkás elé egyik bibliaóra után odaáll 

az egyik ember és megkérdezi, hogy mi lesz az őrléssel, hiszen 
már 31.-ike itt van és még nem szólt, hogy elvigyem, már vár
tam, de tovább már nem lehet.

— Igen — feleli — el is felejtettem a sok lelki munka 
között s bizony baj lett volna, ha meg nem őröl tetem az ada
got. Hálát adott az Istennek, hogy neki milyen különös gondja 
van az emberre, ö  nem engedi, hogy emiatt a családja meg
rövidítést szenvedjen, mert ö az Ür dolgában buzgólkodik és 
erről bizony megfeledkezett. Igen, az Ür gondot visel rólunk 
még az ilyen mindennapi élethez szükséges dolgokban is, s 
nemcsak az üdvösség tekintetében. Boldogan énekelhetjük: 
Az Ür gondot visel... (371. ének.) Gerhá t  Sándor .

m
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GYÜLEKEZETI H ÍR E K
Signum laudis. A kormányzó úr őfő- 

méltósága Kiss Jenő győrsági missziói 
s. lelkész, tartalékos tábori lelkésznek 
az ellenség előtt teljesített kiváló szol
gálatainak az elismeréséül a Kormányzói 
dicsérő elismerés Magyar Koronás Bronz 
Érdemérmét adományozta a hadiszala
gon.

Egyházkerületi felügyelő beiktatása.
A dunáninneni evangélikus egyházkerü
let szeptember 1-én tartja a balassa
gyarmati templomban évi rendes köz
gyűlését, melynek keretében iktatja be 
felügyelői székébe újonnan megválasz
tott felügyelőjét, vitéz jószási Purgly 
Lajost. A rendkívüli háborús viszonyok 
miatt a beiktatás a legegyszerűbb ke
retek között megy végbe. A beiktatandó 
egyházkerüleji felügyelő kifejezett ké
résére az üdvözlések elmaradnak. Meg
hívót erre való" tekintettel csak a köz
gyűlés tagjai kaptak, rajtuk kívül mind
azokat, akiknek részvételét rendes kö
rülmények között bizalommal kérik és 
a jelenlegi helyzetbe^ nehezen nélkülö
zik, ezen az úton értesítik az egyház- 
kerület életének erről a nagyfont'osságú 
eseményéről, kérve őket, hogy a soro
zatos megpróbáltatások után ismét 
örömünnepet ülő egyházkerületről és 
annak új felügyelőjéről a beiktatás nap
ján imáikban emlékezzenek meg.

Lelkésziktatás Székelyföldön. A szé
kelyföldi evangélikus missziói egyház- 
község Tekus Ottó lelkészt a Csíkszere
dái református templomban szeptember
3-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor ik
tatja hivatalába. A beiktatást, istentisz
telet keretében Járosi Andor teol. m. 
tanár, az erdélyi evangélikus egyházme
gye esperese végzi. Istentisztelet után 
az egyházközség díszközgyűlést tart, 
melyen dr. Schneller Károly egyetemi 
ny. r. tanár, egyházmegyei felügyelő és 
Járosi Andor teol. m. tanár, esperes el
nökölnek.
' A szegedi Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Luther Otthonában (Szeged, 
Feketesas-utca 21) evangélikus egyetemi 
és főiskolai hallgatók igen olcsó áron 
szállást kaphatnak. Felvilágosításokért 
és a felvételi kérvényekkel szept. 10-ig 
kell az Otthon Elnökségéhez fordulni 
(Szeged, Evangélikus Lelkészi Hivatal).

Ácsa. A gyülekezeti közösségek tag
jai .aug. 13-án Ácsán egy napos talál
kozót tartottak. Hét gyülekezetből 
mintegy kétszázan jöttek össze. Igével 
szolgáltak Gerhát Sándor, Harmati Béla, 
Váczy János, Clementis György lelké
szek, Babos Otillia és Kárpáti Emma 
diakonissza testvérek.

Celldömölk. A m. kir. szombathelyi 
523. sz. hadikórház Bajtársi Szolgálata 
felhívással fordult az ev. Nőegylethez, 
hogy sütemény és gyümölcs gyűjtést 
rendezzen ^ebesült honvédeink részére. 
A felhívás értelmében a Nőegylet meg
rendezte a gyűjtést, melynél a gyüle
kezet nagy áldozatkészségről és szere. 
tetről tett bizonyságot, összegyűlt ösz- 
szesen 2 q 4 kg finom sütemény és 1 q 
55 kg gyümölcs. Az adományokat a Nő
egylet tagjai szállították el Szombat
helyre, ahol a Bajtársi Szolgálat vette 
át. Azonnal meg is történt a kiosztás, 
sebesültieink nagy örömmel vették a 
celldömölki evangélikusok adományát. 
A Bajtársi Szolgálattól a következő le
velet kapta a Nőegylet: „Nagy örömet 
szerezték sebesültjeinknek, amikor áldo
zatkészségükkel róluk ily gyönyörűen 
gondoskodtak. Hálásan köszönjük ne- 
messzívű ajándékukat, s nagyon köszön
jük, hogy nagy munkájukkal lehetővé 
tették sebesültjeink ily bőkezű megven- 
dégelését. Igaz tisztelettel: vitéz Ajkay 
vezérőrnagy, a Bajtársi Szolgálat veze
tője.

A szepetneki nőegylet a hadiárvákért.
A szepetneki nőegylet 50 pengőt ado
mányozott hadiárváink neveltetése cél
jára. Fenti adományon kívül ugyancsak 
50 pengőt adott még az evangélikus 
bombakárosultak javára és 50 pengő
vel járult hozzá a gyámintézeti gyűjtés
hez. ^

Az orosházi evangélikus egyházköz
ség alapításának 200. évfordulóját szep
tember 3;án, vasárnap ünnepli. Délelőtt 
10 órakor ünnepi istentisztelet a temp
lomban. Az oltári szolgálatot végzi: 
Kovács. Andor lelkész, tb. főesperes, igét 
hirdet: Fürst Ervin igazgató-lelkész. Is
tentisztelet után ünnepi közgyűlés lesz 
ugyancsak a templomban a következő 
tárgysorozattal: Közének: Erős vár a mi 
Istenünk. Imádkozik: Fürst Ervin igaz
gató-lelkész. A közgyűlést megnyitja 
Balás Béla egyházközségi felügyelő. Ün
nepélyes határozati javaslat. Előterjeszti 
Fürst Ervin ig.-Ielkész. Üdvözlések. Üd
vözlésekre válaszol: Balás Béla egyház- 
községi felügyelő. Imádkozik: Fürst

H A R A N G S Z Ó

Ervin ig.-lelkész. Közének. Este 7 óra
kor vallásos ünnepély, á templomban. 
Közének. Imádkozik: Gyurán György
vallástanán Az egyházi énekkar éneke. 
Reményik: „Templom és iskola.“ Sza
valja: Szabó Ferenc gimn. V. q. tan. 
Ünnepi előadás. Tartja: Kovács Andor 
lelkész, tb. főesperes. Az egyházi ének- 
kár éneke. Frenyóné Várally Lenke: 
„Az ősök emlékezete.“ Szavalja: Baki 
Magda gimn. VIII. o. tan. Orgonán ját
szik: Fasang Árpád tanítóképző int. 
zenetanár. Imádkozik: Fürst Ervin ig.- 
lelkész. Közének.

CSALÁDI H ÍR EK
Eljegyzés. Podbradszky Margit oki. 

tanítónőt (Nagytarcsa) — Podhradszky 
János ny. ev. lelkész, tb. esperes és 
Dankó Ilona leányát — eljegyezte Ko
rén Emil ev. lelkész (Ungvár) — Koren 
Emil m. kir. kormányfőtanácsos, ny. 
MÁV. üzletigazgató és Donner Paula 
fia. (Minden külön értesítés helyett.)

Oltár. Szebedinszky Márta, Szebe- 
dinszky Mihály ny. k. tanító — Papp 
Mária leánya és nemes Jakus Lajos far- 
nadi kántortanító, tart. hadnagy, a Sig
num Laudis tulajdonosa, nemes Jakus 
Imre ny. áll. tanító — néhai nemes eőri 
Stelczer Leopoldina Terézia fia, július 
hó 30-án a sárszentmiklósi evang. temp
lomban házasságot kötöttek. — Balikó 
József evang. ig. tanító és z. Záborszky 
Irma leánya: Emma és Boleman Éhn 
Lajos gyógyszerész és Schöpflin Mária 
fia: Lajos, karpaszományos őrmester, 
gyógyszerész, a liszói evang. templom
ban aug. 21-én házasságot kötöttek. —- 
Felsőkubini Meskó Sándor polg. isk. mb. 
igazgató és nagybaczoni Kusztos Aranka 
Melinda augusztus 12-én a kiskőrösi 
evangélikus templomban házasságot kö
töttek. — Scholz László evangélikus lel
kész és Ulreich Lujza f. évi augusztus 
hó 24-én a pestszentlőrinci evangélikus 
templomban tartották esküvőjüket.

Bölcső. Dr. Kneffel Pál szakorvos, 
egyet, tanársegéd és neje Orbán Gyön
gyi dr. szemklinikái orvosnak Kolozs
váron most született a második kis. 
leánya. • — Révész László igazgatót és 
feleségét, bibárcfalvi Mihály Évát, Isten 
leánygyermekkel áldotta meg, aki a 
szent keresztségben Ildikó nevet kapott.

Hősi halál. Molnár Gábor külsővati 
tanító hősi halált halt.

Koporsó. Tomka Gusztávné, szül. Hoff
mann Mária evangélikus alesperes öz
vegye augusztus hó 17-én Pakson el
hunyt. — Galántha József augusztus hó 
19-én Kassán meghalt. — Nikássy An- 
talné, szül. Domonkos Teréz augusztus 
hó 18-án életének 86., házasságának 60. 
évében hosszas szenvedés után Rákos
hegyen meghalt. — Lang Henrikné, szül. 
Heppenheimer Erzsébet életének 52, há
zasságának 36. évében, hosszú, súlyos 
betegség után Dombóváron augusztus 
19-én meghalt. — Legány Ödön, a hat
vani, egyházközség felügyelője, gazd. fő
tanácsos, ny. gazd. akadémiai tanár, 
augusztus 14-én váratlanul-elhunyt. Te
metése augusztus 16-án volt a hatvani 
templomból. — özv. Horeczky Gyuláné, 
szül. Takáts Juliánná augusztus 22-én 
Csáhigon, életének B3-ik évében, rövid 
szenvedés után csendesen elhunyt. Az 
elhunytban vitéz Horkay Béla tábori fő
esperes az édesanyját, Rónay B. Gyula 
esperes és Kováts József műszaki fő
tanácsos pedig anyósukat gyászolják.— 
Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
Hírek Finnországból. Most érkezeit 

hírek szerint az egyik helsinki bombá
zás alkalmával elpusztult a teológusok 
otthona, benne az otthon igazgatójá
nak, -a Magyarországon is járt Voipio 
MártonnakHakása. Voipio családja és a 
teológusok a felébredtek otthonában ta
láltak menedéket. Hasonlóképen elpusz
tult Laitinen Toivo és Simojoki Márton 
lakása is. Mindketten szintén jártak Ma
gyarországon.

Kossuth emléke Finnországban. Kos
suth halálának félszázados évfordulójá
ról a finn lapok is megemlékeztek. A 
Hengellinen Kuukauslehtiben két cikket 
is írt róla Pesonen Mátyás az Evangé
likus Élet cikkei alapján. Legutóbb Kos
suth prófétai - szavairól írt cikket: Ne 
kövessünk el öngyilkosságot csak azért, 
hogy béke legyen. Okosabbat is tehe
tünk. harcoljunk az életért.

„Ma ingyen osztanak halat.“ Látszó
lag nem egyházi hír, s mégis idekíván
kozik. Finnországba szintebetört a nyári 
hőség. Még e hír megjelenése előtti na
pon volt olyan hely az országban, ahol

éjjeli fagyot állapítottak meg, s másnap 
már szinte fürdésre alkalmas időt kap
tak a Jeges tenger partján lakó finnek. 
Az élelmiszer, de különösen a hal egy
szerre romlásnak indul a nagy hőségben. 
Több halnagykereskedő közhírré tette, 
hogy hol és mikor oszt ingyen halat a 
közönségnek. A hírrel kapcsolatban so
kaknak eszébe jutott egy évekkel ezelőtt 
megjelent hír. Az is újsághír volt. Talán 
az is éppen ilyen rövid volt, de abban 
nem a felebaráti szeretetről, hanem a 
gonoszságról szólt az írás. Azt a hírt 
sohase vették volna be az egyházi hírek 
közé. Abban ugyanis arról számoltak be, 
hogy a kanadai búza és az amerikai kávé 
árának fenntartása végett vagónszámra 
dobták a tengerbe e fontos élelmiszer- 
cikkeket. Ma már olyan edzett az embe
riség, "hogy a legelképzelhetetlenebb 
gonosztettek elkövetését is igyekszik 
megérteni s . talán éppen ez nag'yon is 
megkeményítette az emberek szívét. Mit 
jelent az, hogy néhány jószívű ember 
segít embertársain és ingyen ad halat 
azoknak? Csupán annyit, hogy az arról 
szóló hír megdobogtatja néhány olvasó 
szívét, kik talán arra gondolnak, hogyha 
mi gonosz emberek tudunk segíteni egy
máson, mennyivel inkább segít, a meny- 
nyei Atya azokon, kik Tőle várják segít
ségüket.

Oskar Thulin a Wittenberg-Hallei 
egyetem professzora meghívott előadó
ként látogatott el Finnországba a Luther- 
Agricola Társaság közgyűlése alkalmá
ból. Finnországi látogatásakor nyilatko
zatot adott a Kotimaban, melyben töb
bek között ezeket mondotta: „Felejthe
tetlen élményt jelentett számomra, hogy 
résztvehettem néhány seuraton (esti áhí
tat), ahol.szinte az őskeresztyének élete 
jutott eszembe. A finn kegyesség külö
nösen férfias. Igazán csak örülni kell, 
hogy a finn egyház kegyessége egyszer
re nemzeti és mégis egészen lutheri. 
Figyelemreméltó végül az, hogy a ke- 
gyességi életben a lelkész is együtt van 
híveivel.“ Nyilatkozatában említést tett 
a professzor saját munkaköréről, a wit
tenbergi Luther-Ház házigazdái tisztsé
géről, mely összefüggésben örömme( em
lékezett meg finn vendégeiről, kik ko
rábban Wittenbergben jártak. Szólt a 
Luther-múzeum kibővítéséről, ahova a 
finn lutheri egyház sajátságairól is kí
vánatos lenne adatokat szolgáltatni. Nyi
latkozatát ezzel fejezte be: „Borzalmas 
időket élünk. De úgy látom, hogy a 
lutheri egyházaknak nagy feladat ada
tott az egyes, népeik összekapcsolása ér
dekében. Ezek nem Róma útját járják, 
.mely tulajdonképen égy . az államhoz ha
sonló összekapcsoló egyházat szeretne 
megvalósítani. A lutheri állásfoglalás el
ismeri a különböző nemzetiségeket és 
mégis ezek mellett, vagy inkább ezek 
ellenére is növeli az egyességet. A nyu
gati államok egységének felépítésében 
nagy. feladat adatott a lutheri egyházak
nak. Ebben a megvilágításban igen fon
tosnak látom ugyancsak a Luther-Agri- 
cola Társaság hivatását."

MAGYAR GAZDA
G a z d a l i i r e l f .

A kormány a mezőgazdaságban hasz
nálatos fontosabb gépek s talajművelő
eszközök szétosztását az Országos Mező- 
gazdasági Kamarában működő bizott
ságra bízta, hogy ilyen módon biztosítsa 
az igazságos és méltányos elosztást, to
vábbá az igazán indokolt kérelmek ki
elégítését. Másfél év leforgása alatt 10 
ezernél is több igénylés érkezett, me
lyeknek azonban csak egy kis töredékét 
lehetett kedvezően elintézni. E gépakció 
során a. földmívelésügyi kormányzat 2J0 
drb különféle vontatót juttatott állam
segéllyel a kisgazdák közös használatá
ba. A Hangya őstermelő csoportjai ezen
kívül még külön 100 drb mezőgazdasági 
vontatót kaptak, amelyekhez bizony több 
millió államsegély kellett.

Az ezenkívül kiosztott különféle gé
pekét az egyes kamarák területén mű
ködő gépszövetkezetek kapták. Néhány 
adattal is szolgálunk: A Duna—Tiszaközi 
Kamara 35 szövetkezete s a Kisalföldi 
Kamara 13 szövetkezete traktorjuttatás- 
ban részesült, ezenkívül 84 vetőgépet és 
573 drb egyéb talajművelőeszközt kap
tak. A két dunántúli kamara 47 vető- 
gépet, 90 ekét, 31 boronát kapott. A 
Tiszántúli Kamara 864 fogatos talaj
művelőeszközt, 279 vetőgépet juttatott 
ily módon gazdatagjai birtokába, illetve 
a gépszövetkezet birtokába s kisgazdái 
használatára. A szövetkezetbe tömörülés 
előnyei mindenütt megmutatkoznak.

A hortobágyi rizstermelés eredmé- , 
nyei is mutatkoznak már, mert az öntö
zésügyi hivatal gazdaságában most hány
ja kalászát a rizs s újból bebizonyoso
dik, hogy nálunk is lehet kiváló rizst 
termelni. A háború utáni terveknél nagy
szerűen lehet majd kamatoztatni a most \

szerzett tapasztalatokat. Egyebütt is le
het öntözött réteket, területeket szerez
ni, csak tőke, tudás és szorgalom kelt 
hozzá. Az öntözött rétek termése a nem- 
öntözöttnek a négyszeresére emelkedik, 
így lehet ez a kukoricával s mással is. 
A rizstermő területeken ez évben 24—25 
mázsás termést várnak. Talán az egész 
ország szükséglete megterem majd az 
áldott magyar rónán. Egyelőre azonban 
vérrel öntözünk, de hisszük, nem lehet 
hiábavaló e szent öntözés. O. K.

A dunántúli lelkészi hivatalok figyel
mébe! Nagyanyám, Bokor Julianna, szü
letett kb. 1827-ben, apja János (aki 
Nagygeresden lakott és innen ismeretlen 
helyre költözött), anyja Ajkay Róza. 
Kérem keresztlevelét 20 P utánvéttel. 
Kiss Aranka tanárnő, Budapest, Csörsz- 
utca 10. 1— 1

Vé r t e s i :  VALLÁSTAN elemi isko
lások részére egyetemes tanterv szerint 
függelékkel, I—IV. és V—VI. o.; német 
nyelven I—IV. o. (Stráner ford.). Ára 
2 P. Hatz-féle fordításban I—VI. o. 1 P. 
Még kapható: Vértesi Z., Pécs, Rét -u. 
45. szám. 1—1

Terényi (Nógrád m.) evang. iskola
szék egytanerős, osztatlan iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kán
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja
vadalom: jó, egészséges lakás, kerthasz
nálattal, 5 hold és 400 négyszögöl szántó, 
(munka megváltva). Párbérben: rozs,
tűzifa, készpénz, stóla, összesen 19 érték
egységben és államsegély. Kántori teen
dők magyar és tót nyelven. Pályázati 
kérvények a fenti címre küldendők. 1— 1

Fót evang. iskolaszéke hősi halált 
halt tanítója helyére pályázatot hirdet. 
Fizetés törvényes: készpénz és állam
segély. Szabályszerűen felszerelt kérvé
nyek lelkészi hivatalba küldendők. Pá
lyázhatnak férfiak és nők. Kántori ké
pesítés előny. Pályázati határidő szépt. 
21. 1—1

Gömörpanyit evangélikus egyházköz
sége szeptember 4-i határidővel II. sz. 
megüresedett tanítónői állására pályáza
tot hirdet. Fizetés, lakbér törvényes. Fel
szerelt kérvények Evangélikus Lelkészi 
Hivatalnak küldendők. 1—1

Keresek magános úrinőt kis háztar
tásom vezetésére. Otthont adok és csa
ládtagnak tekintemN Állandóan Kispes
ten lakom. Jelenlegi címem: Kherndl 
Irén áll. tanítónő, Budapest, I., Márvány- 
utca 3/b. II. em. 2. 1—1

Megbízható, főzéshez is értő minde
nes 3 tagú családnál ■ Budán (Zugliget
ben), továbbá vidéken (Pesttől 20 km) 
5 tagú családnál szerény igényű minde
nes azonnal elhelyezkedhet. Értesítést 
mindkét állásra Kürtösi József Buda
pest, XII., Labanc-u. 2. (Községi ovoda) 
címre küldendő. , 1— 1

CIPŐUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és j e g y  n é l k ü l .
Vi dékr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

5 13

A potyondi leánygyülekezet helyette
sítő tanítót keres. Férfi, női, nyugdíjas, 
képzős is lehet. Fizetése helyi javadalom 
és államsegély. Állás azonnal elfoglalan
dó. Evangélikus Lelkészi Hivatal, Va. 
dosfa (Sopron m.). 2—2

BUNDÁK. BOLERÓK, RÓKAá
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

SOMOGYI
szűcsmester szőrmeszalonjában. 

Budapest,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 13 ,3

Felelős kiadó: Lukács István.
A. lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel Jár. 
K éziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vlassa 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény.

Baros8-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangszó nyomdája.)



Útravaló.
Az Úr megőriz téged; min

den gonosztól megőrzi a te lel
kedet. Megőrzi az Úr a le 
ki- és bemeneteledet...

121. Zsolt. 7—8.

Szeptember a diákok hónapja. 
Mint vándormadarakat a távoli 
világrészek kéklő ege, úgy vonzza 
őket is minden szeptemberben az 
osztály termek hűvös levegője. Nem 

net a vonzást tudomásul nem 
venni, neki ellenállni. Életért indul 
a harc ott is, itt is.

Mégis vannak idők, történelmi 
sorsfordulók, melyekben félelme
tesen nagy az elindulás kockázata. 
Mintha gyenge fecskefiókákat ha
jítanának ki fagyos őszi zivatarba. 
Elérik-e a kitűzött célt? Vissza
találnak-e ismét a hazai eresz alá? 
Ezekhez hasonló kérdések nyugta
lanítanak ma millió szülői szívet.

Emberileg csak egy lehet a vá
lasz: igen, ha jól felszerelve, kellő 
útravalóval ellátva indulnak meg. 
Folyik is szülői otthonokban min
denfelé az útravaló készítése. Mind
ez azonban nem elég! A ruha alatt 
megbetegedhetik a test, a legíze- 
sebb étel táplálása mellett is elkal- 
lódhatik a lélek. Biztosabb útra- 
valóra is van szükség. Ezt ajánlom 
én minden szülőnek a fent leírt jel
igében.

Régen az apák, ha gyermekük 
nagy útra indult, búcsúzásnál fe
jére tették kezüket és megáldot
ták. Ne maradjon ez el ma sem. 
Az édesanyák minden ruhadarabba 
bevarrják az intézeti számot, vagy 
ismertetőjelet. Ne felejtsék el ezt 
az igét is, bibliai jelzőnek, vagy 
falimondásnak kihimezve, gyerme
küknek átadni. Három csodálatos 
ígéret van benne: a) az Ür őriz 
meg téged; b) lelkedet is megőrzi 
az Úr; c> nemcsak elindulásodra, 
hanem hazatérésedre is Ő vigyáz.

Kell-e ennél áldottabb útravaló? 
Lesz-e a szülőnek, gyermeknek 
oka a nyugtalankodásra, ha ezekre 
az ígéretekre gondol szüntelen? 
Nem! Az elindulást és hazatérést 
elválasztó félelmetes felleget át
hidalja akkor az isteni ígéretek 
szivárványhídja. Olyan jó lesz idő
ről-időre megtapasztalni: „Az Ür 
az én hű pásztorom. . . “ (Zsolt. 23.)

D om b i  Lász ló .

■Szétszórt nyáj vagyunk. Igaz, 
mindig is az voltunk. Egyházunk 
szórványegyház, sorsunk szórvány
sors voít sok helyen. Nem annyira 
mennyiséggel, mint inkább minő
séggel tűnt ki népünk. Egyházunk 
életterületén hiányzik a nagy tö
meg. Vannak itt-ott helyek, ahol 
a számbeli fölényt is tudjuk biz
tosítani, de általában híveink az 
ország területén szétszórtan, élnek. 
Sokan távol vannak gyülekezettől, 
templomtól, még az iskolától is. 
Nem egyszer csak nagy utánjárás
sal lehet megtalálni őket. Akiket 
megkeres az egyház, azokat össze
gyűjti, gyülekezethez köti, akihez 
nem ér el a keze, azt a múltból, 
az otthonból hozott lelki örökség 
tartja meg, vagy ha ez nincs, el
kallódik s idegen tömegbe felszí
vódik.

Bizony szétszórt nyáj vagyunk. 
Ezt a szétszórtságot most ebben a 
körülöttünk zúgó viharban még 
jobban kell éreznünk és egészen 
újszerűén kell tapasztalnunk. Akik 
eddig együtt, tömegben voltak, 
azoknak is meg kell érezni, máról- 
holnapra hogy szétszóródnak.

A világot rázó vihar sok helyen 
szétszórja a gyülekezetét. Rend
szerint városokban légitámadások 
során mind többen lesznek, akiket 
kibombáztak, vagy akik támadás
tól félnek, s így vidékre menekül
nek. Csak be kell menni egy-egy 
városi gyülekezet templomába az 
istentiszteletre, hogy . meglássa az 
ember, hogy megfogyott a gyüle
kezet, milyen sokan hiányoznak. 
Hol vannak? Szétszóródtak. Kit 
erre, kit arra kergettek a vihar
szelek . . .

Még akik helyben maradtak, 
azok is szétszóródnak. Az egyéni 
élet növekvő nagy gondjai elfog
laljak az embereket. Sok embert 
távoltart, különösen míg zavarhat
ta az istentiszteletet, a gyakori 
riasztás. Az ettől való félelem, 
vagy távollévő családtagok vasár
naponkénti felkeresése nem egy
szer még a rendszeres templomba. 
járókat is távoltartja az istentisz
telettől.

Nemcsak a gyülekezet szóródik 
szét, hanem vele együtt az iskola 
is. Itt van szeptember, az iskolák

Irta : L u k á cs  Istv án .

kapunyitásának a hónapja. Máskor 
tömegesén jöttek faluról yárosra a 
kisebb-nagyobb diákgyerekek, ma 
alig lehet észrevenni, hogy a be
iratások megkezdődtek. Olyan bi
zonytalan a helyzet, hogy még az 
elemi iskolák is csak falun tudják 
a tanítást megkezdeni, ha nem ka
tona a tanító. Városi'iskolák nyája 
nagyobbrészt szétszóródott. Pl. 
Győrben az ddigi 500-as létsz 
mellett alig iratkozott be kétszá. / 
gyermek az elemi iskolába. A többi 
szétszóródott.

Szétszóródott sok helyen a csa
tád is. Az édesapa munkahelyén 
van, a családtagok, feleség, gyer
mekek vidéken. Sok családból ka
tona a családfő, az apa, a gyermek. 
Sok heTyen hiányzik azoknak a 
meghitt együttléte, akik együvé 
tartoznak. Sok ember számára nincs 
igazi otthon. Nem érzi a melegét. 
Szétszóródott a család. Még itt is 
érezni, hogy szétszórt nyáj va
gyunk. Szétszórt a nagy vihar. So
kan elkerültek a közösségből, tá
vol vannak az egyháztól, gyüleke
zettől, templomtól, iskolától, ott
hontól! Szétszórt nyáj vagyunk.

Nem elég ezt azonban így tudo
másul venni, vagy megállapítani és 
a nehézségét, a veszedelmét meg
látni. Tovább kell nézni. Bármeny
nyire is szétszórt nyáj vagyunk, 
de nyáj vagyunk. S ebben olyasmit 
kell észrevenni, amivel ennek a vi
har által támasztott élethelyzetnek 
a nehézségeit le lehet győzni és a 
veszedelemnek elejét lehet venni.

Mert nyáj vagyunk, azt jelenti 
és kell hogy jelentse mindenki szá
mára, hogy megvan a közösségi 
tudatunk. Az, hogy összetarto
zunk, hogy egy nagy közösség
nek a tagjai vagyunk. Lélek
ben mindig odatartozónak kell 
magunkat érezni. Számít ránk a 
család, a gyülekezet, az egyház, a 
nemzet közössége. Ezt egy pilla
natra sem szabad elfelejtenünk.

Mert nyáj vagyunk, azt is je
lenti ez, hogy van pásztorunk, a 
Krisztus, aki utánunk jön, szét
szórtságunkban megkeres, nevün
kön szólít és magához hív. Akár
hol vagyunk, rá kell figyelnünk, 
hívó szavára feléje kell indulnunk 
és.- bozzáérkezve mellette kell

/  *

maradnunk. Meghalljuk-e szavát, 
mellyel lelki édesanyánknak, az 
egyházunknak ajakán át szól és 
hív magához? Csak Krisztus mellett 
lehet a nagy viharban megmaradni!

Mert nyáj vagyunk, ez azt is je
lenti, hogy van — éppen szétszórt
ságunkból folyó — sürgős és sok 
feladatunk.

íme néhány, amit ebben a hely-
_ X.J. . A i t t  f a r  n i i t i l*  •

Ha eikerültel gyülekezetedből, 
ne felejtsd el gyülekezeted lelké
szét értesíteni arról, hogy hol 
■vagy.

Keresd fel annak a gyülekezet
nek a lelkészét, ahova kerültél. 
Keresd fel a templomot, látogasd 
az istentiszteletet, élj az úrvacso
rával. Élj lelkiéletet.

Ha nincs a közelben templom, 
menj el a távolba. Ha lehetetlen, 
keresd meg hittestvéreidet. Tart
satok háziáhítatot. Szétszórt hívek 
részére kiadtunk és lapunk május 
28-i számában közöltünk ilyen cél
ból utasítást és rendet.

Ha nincsenek hittestvéreid s tel
jesen egyedül vagy, naponként 
magad csendesedj el Bibliád fölé 
hajolva Isten előtt. Távollévő sze
retteiddel így naponként találkoz
hatsz Istennél.

Minden körülmények között ol
vass'egyházi lapot. írd meg címe
det, hogy utánad küldhessük a Ha
rangszót és elláthassunk más ol
vasmányokkal.

Gyermekeidet Írasd be az ottani 
iskolába. Otthon magad külön is 
foglalkozz velük, hogy a tanulás
ban előbbrejussanak.

Olyan feladatok ezek, amiket 
minden evangélikusnak kell vállal
ni és a szétszórtságban különösen 
meg kell valósítani.

Nem lehet a nagy viharban egye
dül megállni. Nem lehet a lelki 
édesanya, az egyház közösségéből 
kiszakadni. Főként nem lehet az 
Istenhez való közösséget mellőzni. 
A viharban meg kell egymást ke
resni, szorosan kell egymás kezét 
fogni, az egyház, a nemzet testé
hez hozzá kell egészen simulni. 
Mindenekfelett és előtt az Isten 
kezét kell megragadni. Csak együtt, 
csak Istennel tudunk megállni és 
erősen állni.
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A miniszterelnök rádiószózata 
a magvar nemzethez.

Vitéz Lakatos Géza miniszterel
nök f. hó 1-én rádióbeszédet mon
dott. Szólt a mai idők nehézségéi
ről. A nehézségek — mondotta — 
csak arra valók, hogy azokat át
hidaljuk. Szólt azután határaink 
megvédéséről, Erdély fenyegetett 
helyzetéről. „Minden meg fog tör
ténni — éjt és napot egybevető 
munkával, katonai és polgári vo
nalon egyaránt, — hogy a még 
rendelkezésre álló erőket ott és 
úgy vessük be, hogy megvédhessük 
határainkat." Hivatkozott a német 
segítségre, majd igy folytatta:

— Még az Osztrák-Magyar Mo
narchia idején megszoktuk a jár- 
szalagon való vezetést, majd ké
sőbb a trianoni, szomorú időszak 
alatt, a revízió jelszava mögé búj
va, álomképekbe ringattuk magun
kat. Azután jöttek a mostani há
ború ragyogó német győzelmei, 
amikor is a közvélemény abban 
bízott, hogy ,,a németek mindent 
elintéznek". Ennek az egyoldalúan 
káros felfogásnak most egyszer s 
mindenkorra meg kell szűnnie, 
mert magunkban is kell bíznunk.

— Részleges visszavonulások, 
az ország egyik-másik határsáv iá
nak ideiglenes feladása még nem 
rendítheti meg egy élni akaró 
nemzet lelkét.

.— A harcot megvívjuk, végső 
erőfeszítéssel, mindenre elszántan, 
a magyar haza szent földjének meg
védéséért, önfeláldozóan és példa
adással! Létünkről vagy nemlétünk
ről van szó. Ez pedig minden áldo
zatot megér!

Az ország belső rendjének min
den körülmények között való fenn
tartását hangsúlyozva rámutatott 
a zsidókérdésnek a kötött megálla
podás értelmében történő végleges 
elintézésére. Szólt azokról az in
tézkedésekről, melyek a lelkiisme
retlen vagyongyűjtésre, a fekete 
piacra, a tétlen kényelemre, mun
kakerülésre, hangos mulatozásra 
lesújtanak.

Katonáink hősi példájára mutat
va a legnagyobb áldozathozatalra 
hívta fel a nemzetet.

— Hazaárulást követ el az, aki 
ezt a tiszteletreméltó áldozatot le-

Egy ezredlelkész naplójából.
in.

Támpontok között.
Kellemetlenül erős szélben szótlanul 

ballagunk egymás után a vasúti töltés 
mellett. Elől mennek legényeink a tábori 
lelkészi felszereléssel, azután mi ketten 
katolikus kollégámmal. Vállunkon orosz 
automatapuska, német géppisztoly. Már 
hetek óta járjuk több mint száz kilo
méteren fekvő támpontjainkat. Mostani 
menetcélunk a kb. négy km-re levő .,17. 
c." támpont. Elgondolkozva lépegetünk 
egymás után. A nyomasztóan egyhangú 
vidék semmi látnivalóval nem szolgál. A 
töltés mindkét oldalán mocsár és mocsár, 
amelyet csak nagyritkán szakít meg egy 
eltévedt földút, vagy egy erdőként itt
felejtett szomorú bozótos. Most éppen 
egy ilyen kis erdő mellé érünk. Jobb
oldalra van tőlünk 2—300 méterre. Szinte 
végiglátni felette, olyan alacsony, csene- 
vész. Nem veszélyes, gondoljuk magunk
ban,hiszen lehetetlen benne a mozgás, 
hogy észre ne venné az ember. Nyugod
tan menetelünk tehát, hogy a távolban' 
már látható támpontot minél előbb el
érjük. Örömperc ugyanis, mindannyiunk 
számára, ha egy támponthoz megérke
zünk. Legényeink is mintha sokkal jobb 
hangulatban lennének, mint előbb. — 
Hirtelen végeszakad azonban adókedv
nek, mikor az ártalmatlannak hitt bozó
tosból mély dörrenés, majd éles, kelle
metlenül ható recsegéssorozat hallatszik. 
Puska, géppisztoly. Zizegve repkednek 
a mérges acéldarazsak. Az első felettünk 
füttyent el, a következő pillanatban pár 
métefre porzik a föld. Nem valószínű, 
hogy puszta vezényszóra "olyan hirtelen 
fedeztük volna magunkat mind a négyen,

kicsinyéivé azt állítja, hogy csak 
annak kell magát a fegyveres kö
telezettségnek alávetnie, aki nem 
tudta magát ez alól kivonni. Ez 
egyrészt nem igaz, másrészt bűnös 
méreghintés. Intézményesen gon
doskodni fogunk arról, hogy ez a 
felfogás máról-holnapra megvál
tozzék.

Rámutatott .végül arra, hogy 
fontos intézkedéseket fog a kor
mány a termelés fokozása érdeké
ben is tenni.

— Az önfeláldozó munkát a ter
melés terére is ki akarjuk terjesz
teni. A kényeskedésnek vége! Régi 
megállapítás, hogy minden ember 
annyit ér, amennyit a köznek ál
doz. Ez ma fokozott mértékben áll 
fenn.

Őszinte s nagy igazságokat 
hangsúlyozó beszédét így fejezte 
be a miniszterelnök:

— Szilárd meggyőződésem. — 
s ezt a dicsőséges magyar történe
lemből merítem —, hogy különö
sen a 'harc terén, de itthon is, a 
lelkes, áldozatkész szellem kiala
kítása igenis lehetséges s az még 
mindig nem késett el. De ezt akar
nunk kell s akkor e  téren csodákat

M annerheim  tábornagy  a finn állam elnök. 
M ellette Ryti v o lt elnök.

mint most. Pillanatok alatt a töltés bal
oldalán voltunk. Az a jó, hogy hátunk 
mögött sima mocsár van — gondolom 
magamban — sírna jégtükör. Nem lenne 
valami kellemes érzés onnan is tüzet 
kapni egy erdőből. Egy lövedék a sínen, 
gurulatot kap s ijesztő fütyüléssel kanya
rodik el ismeretlen irányban. Villanás
szerűen jutnak eszembe nem egyszer hal
lott kijelentések, kérdések. <

— Nektek tábori lelkészeknek bizo
nyára nyugalmas helyetek van ott is s 
nem is kerülhettek veszélyes helyzetbe.

— Előfordult már az, hogy lőttek 
reátok s egyáltalában hallottál már puska, 
dörrenést?

Hát igen, így fest a valóságban a mi 
tökéletesen nyugalmas beosztásunk, — 
fut át az agyamon, amint ott fekszünk 
a töltés mellett, a jeges földön.

Lelkészi munka a fronton.
Mennyire nem tudják sokan még el

képzelni sem a tábori lelkész harctéri 
szolgálatát. Ügy gondolják, abban áll az 
csupán, hogy vasárnaponként a parancs
nokság székhelyén istentiszteletet tart s 
elvégzi azt a szomorú kötelességét, mely 
elé a háborús helyzet olyan fájdalmasan 
gyakran-állítja.-S mivel mindez egy he
lyen történik, beosztása kényelmes, nyu
galmas, veszélytelen'.

Tényleg vannak lelkészek (kórházban', 
egészségügyi oszlopnál), akik helyhez 
kötöttek, kényelemről és veszélynélküli
ségről azonban náluk sem lehet szó. 
Hogy pedig a csapatnál, nevezetesen ez
rednél 'Szolgáló lelkészek mennyire távol
esnek ettől, az természetszerűleg követ
kezik már abból is, hogy az ezredlelkész 
legelemibb kötelessége csapatának időn
ként vMó végiglátogatása. Mindenütt 
meg kell jelenni Istett igéjével, ahol ez-

művelhetünk! Elhatározásunk ■ az, 
hogy elszánt akarattal bebizonyít
suk a magyarság küldetését, amely
ben rendületlenül hiszek. Ezeréves 
fennállásunkat nem tartom vélet
lennek, legkevésbbé mélységes hó
dolattal körülvett Főméltóságú 
Urunk elhivatottságát.

■— A jobb jövőbe vetett remé
nyünk, minden téren való áldoza
tos munkásságunk meg kell, hogy 

'hozza az igazság győzelmét! Tu
dom jól, hogy addig még igen

A Magyar Értesítő jelenti Balassa
gyarmatról: Pénteken reggel iktatták a 
dunáninneni evangélikus egyházkerület 
felügyelői tisztségébe a legutóbb meg
választott vitéz jószási Purgly Lajos 
földbirtokos, Johannita-rendi lovagot, aki 
eddig a nógrádi egyházmegyének volt 
felügyelő-elnöke. A balassagyarmati 
templomban, az ünnepélyes beiktatáson 
jelen volt az egyházi vezetőférfiak élén 
Radvánszky Albert báró egyetemes-egy
házi felügyelő, koronaőr is, a honvédség, 
az egyház és a közigazgatás képvise
lőivel.

Az új felügyelő tiszttársaival együtt 
előbb úrvacsorát vett.

Vitéz Purgly Lajos egyházkerületi- 
felügyelői székfoglalójában- köszönetét 
mondva a bizalomért, hangsúlyozta, hogy 
elődei — akik között nemrégen Sztra- 
nyavszky Sándor is ott volt — bizonyí
tották: a keresztyén egyházi érdekek 
azonosak a keresztyén nemzeti érdekek
kel s a felebaráti szeretet és tisztelet az 
egyházaktól nyeri azt az alapot, ame
lyen az egészséges társadalom felépül. 
Az új egyházfelügyelő bizalommal te
kint a világi és egyházi hatóságok mun
kája elé és kér minden keresztyént s 
magyart, mélyítse ezt a viszonyt min
den erővel s így a keresztyén egyházak 
közötti fokozott megértést is. A legtetje- 
sebb egyetértésre sohasem volt akkora 
szükség, mint ma, az egész magyar nem-, 
zet s a keresztyénség egyetemének érde
kében. A megértés és segítés elvét kí
vánjuk gyakorolni az államhatalommal 
szemben és ugyanezt kérjük viszonzásul. 
A magyar közigazgatás nem nélkülözheti 
a keresztyén egyházak alkotó és lélek- 
nemesítő közreműködését! A keresztyén 
egyházak kéz a kézben kell, hogy halad
janak s igy szolgálják Istent és az em
bert: ezt kívánja tőlünk a boldogabb 
jövő és a harcban, küzdelemben mind
inkább jobbra vágyó emberiség. Remé
nyem — úgymond — nem Csökken: lesz 
még keresztyén megértés és a világ 
keresztyénéinek közös munkáján felépü
lő új világ! Dolgoznunk kell a világ 
megbékélésén. Hódoló tisztelettel tekint
sünk Kormányzónk Öfőméltósága felé s

redének egységei kihelyezésen vannak, 
út- és vasútmenti támpontokon, terüle
ten, falvakban, városokban egyaránt. 
Járni kell tehát azon a részen is, ahol 
talán naponkénti a robbantás s nem ritka 
a meglepetésszerű gyilkos tűzrajtaütés. 
Részt kell venni vállalkozásokon, melye
ken az ezred résztvesz. Esőben, sárban, 
hóban: sokszor hetekig tartó menetelé
sek során éppen úgy kell vállalni a nap 
mint nap új helyen való beszállásolás 
fáradalmait, ismeretlen és ismerős kelle
metlenségeit, mint az ezred bármelyik 
más tagjának. Röviden, nagy általános
ságban jellemezve, ilyen az ezredlelké- 
szek munkája. Meglehetősen nehéz, nem 
egyszer veszélyes, de mindenekfelett szép 
s tapasztalatokban, áldásban mérhetetle
nül gazdag.

Ilyen támpontlátogató körúton vol
tunk akkor is, mikor a kis erdőből tüzet 
kaptunk. Nem sokáig tart azonban az 
egész. Lassan elcsendesedik minden. Csak
hamar megtudjuk, miért. A „17. c.“ tám
pont parancsnoka járőrt küldött elénk s 
a partizánok, meglátva őket, feltűnő siet
séggel visszavonultak. Ügy megyünk to
vább, mintha mi sem történt volna. Hi
szen ilyen s ehhez hasonló kis lövöldö
zést már nem egyszer volt alkalmim;* 
átélni.

A támponton örömmel fogadnak ben
nünket. Vágyódtak már istentiszteleti 
közösség után. Mélységes hit és temp
lomi áhítat ragyog az arcokon, mikor az 
egyszerű, emeletes faágyakkal megrakott 
legénységi szobában felcsendül az ének:

„Ha Istenein velem van,
Ki lehet ellenem? . . . “

Kiss le nő
tart. tábori lelkész,

Győrság.

nehéz út előtt állunk, talán görön
gyösebb ez az út, mint valaha a 
magyar történelem folyamán, de 
életbenmaradásunk érdekében min
dent meg kell tennünk, hogy a 
küszöbön álló nehéz harcot ered
ményesen vívjuk meg.

— Ehhez kérem a ■magyarok 
Istenének segítségét és minden jó
szándékú magyar testvéremnek tá
mogatását, hogy friss élettel teljék 
meg a nemzeti fohász igéje: „Ha

legyen az ő áldozatos élete példa min
den jó magyar ember előtt. Oltalmazza , 
Istenünk minden veszélyben, legyen to
vábbra is a magyar nemzet atyja! Súlyos 
létharcunkban könyörögjünk Isten ke
gyelméért! Hőseinkre kegyelettel gondo
lunk; a magyar történelem elválasztha
tatlan a hősöktől és emléküktől. . .  Vi
téz Purgly Lajos a szigorú önbírálat, a 
fegyelmezettség és ä bajtársias érzés 
kötelességét emelte ki, szólt az ifjúság
nevelés kérdéseiről, s megállapította: 
az evangélikus egyház sohasem kívánta 
a másét, szentnek tartja a magántulaj
dont és védelmezi. Megbecsülő szavak
kal fordult elnöktársa, Kuthy Dezső 
püspök felé: minden akadályt elhárítani 
kíván útjából, hogy alkotóerejét és ra
gyogó képességeit a legnagyobb mérték
ben a közért gyümölcsöz te thesse.

Az új felügyelő-elnök fejtegetéseit 
osztatlan tetszés kísérte. A rendkívüli 
viszonyok miatt elmaradtak az ilyenkor 
szokásos üdvözlések.

Kuthy Dezső püspök-elnök első hiva
talos jelentése, a háborúról részleteseb
ben szólván, ezt a megállapítást tette: 
az egyházat, mint anyát önvád gyötri, 
hogy tanítása és példája nem volt elég 
átütő-erejű . .. „Wittenbergre talán ép
pen protestánsok és Rómára talán kato
likusok zúdítanak bombazáport“. Közel 
két évezrednek kellett elmúlnia, amíg a 
keresztyénség tapogatózva visszatalált 
isteni alapítójának békeprogramjához. 
Hitéletünk is á háború bélyegét viseli: 
a szirénazúgás túlharsogja a harangszőt.
A háború anyagi és lelki pusztításainak 
enyhítése érdekében — folytatta az evan
gélikus püspök — tudunk a pápa erő
feszítéseiről, Newyork érsekének utazá
sai 'is bizonnyal e cél szolgálatában áll
tak s ismeretes egyes protestáns egyházi 
férfiaknak a polgári lakosság bombázása 
elleni állásfoglalása is. Az egyházak 
Svájcban székelő „ökumenikus Tanács“- 
ának fáradozásai nem kapnak olyan nyil
vánosságot, mint amazok, de ágért e 
munka igazolni fogja az utókor előtt a 
világ protestáns egyházainak szerepét 
ezekben a sorsdöntő időkben. A hazai 
protestáns egyházak lelkiismerete is 
megmozdul s megtették azt, ami mód
jukban állt és el is érték, ami a.z adott 
helyzetben elérhető vo lt. . .  (MIL)

Értesítés
a  h i t t a n k ö n y v e k r ő l .

Egyetemes egyházunk kiadásában az 
alábbi hittankönyvek vannak nyomás 
alatt nyomdánkban és lesznek kaphatók 
könyvkereskedésünkben:
KEMÉNY LAJO S: Bibliai tör tén etek  

elem i isk. 1— II. o . szám ára.

KEMÉNY LAJOS: Bibliai tör tén etek
elem i isk. Ili— IV. o. szám ára.

KAPI BÉLA: E g y etem es és m agyar prot. 
eg y h á ztö rtén et.
E gyh á ztö rtén eti o lvasm ányok elem i 
isk. V— VI. o. szám ára.

SOKORAY— ZACHER— URBAN: Hit é s  
é let, elem i isk. VII— VIII. o. szám ára. 

MÓRÓCZ SÁNDO R: Az egyh áz  tö r té 
nete , közép isk . III. o. szám ára. 

KEMÉNY PÉTER: ’Én evangéliku s va
g y o k , közép isk . IV. o. szám ára. 

SÓLYOM— WICZIÁN: Az egyh áz  tö r té 
nete , közép isk . V. o . szám ára. 

SÓLYOM — WICZIÁN: Az egyház tö r té 
nete, közép isk . VI. o. szám ára. 

GROÓ GYULA: A Szentírás, középisk . 
VII. o. szám ára.

A könyvek árát később közöljük. 
Akit érdekel, szíveskedjék a Harangszó 
hetilapunkat' figyelni!

Vitéz Purgly Lajost beiktatták  
a dunáninneni evang. egyházkerület új felügyelőjévé.
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Vasárnap.*)
Elpihent a lázas munka:
Felsietek templomunkba 
Hálát adni, fohászkodni,
Megbékélni, megnyugodni.

Mint valami ezüst-harang,
Zeng a búgó orgonahang,
S egész lelkem átitatva 
Hív a közös áhítatra.

Hallom a szót: jertek, jertek, ' 
Fáradtak és megterheltek:
Én adom az igaz békét,
Lelketeknek menedékét.

Ott lebeg a szemem előtt,
Látatlan is meglelem őt,
Aki engem megteremtett, 
Megváltott és megmentett.

Megteremtett kegyelméből 
S hozzám való szerelméből; 
Megváltott a bűn terhétől, 
Megmentett az örök végtől.

Hálából e kegyességért 
Áldva zengem dicsőségét,
S hallgatva egy belső szóra 
Bizonyságot teszek róla.

Az ő teste/az ő vére 
Gyógyulás a szív sebére;
Engesztelő szeretettel x
Békülök a hü felekkel.

Ebben a testvériségben,
Mint apáink régesrégen,
Érzem a hit szárnyalását 
S a közösség szent varázsát.

És az ige hirdetése 
Ó hogy int a megtérésre:
Ez tölti be reménységünk,
Ez adia meg üdvösségünk.

Mélységesen megindulva 
S alázattal leborulva,
Mindenkivel megbékélek:
Enyém lesz az örqk élet.

Minden jóban, minden bajban 
Isten keze nyugszik rajtam,
S ha nem látnám, nem tudnám is, 
Gondja lesz rám ezután is!

V i e t ó r i s z  Józse f .
'  )  Szemelvény  a szerző ..Sóhajok h id já n '  c. 

most megjelent verses kötetéből.

Kttcel a m ag  és te rm é s i  fjox.
Szerkesztőnknek írja egyik volt tanít

ványa a harctérről:
Kedves Nagy tiszteletű Ür! Mint régi 

tanítványa köszöntőm lelkipásztoromat 
ezep színes lapra írt pár sorommal. 
Köszönetemet és hálámat óhajtom ' ki
fejezni azért a sok munkáért, szerétéiért, 
amellyel engem, mint konfirmandusát, 
egy évtizeddel ezelőtt elhalmozott és az 
igaz hitben megerősített a Krisztus által. 
Most értem csak igazán elhangzott sza
vainak jelentőségét, amikor nincs más 
támaszom, mint az Isten segítő keze. ő 
irányítja sorsom a megpróbáltatások 
órájában. Övé a dicséret és a hála. Ké
rem a jó Isten áldását Nagy tiszteletű Ür 
további nemes munkájára, maradok ha
zájáért, egyházáért, családjáért bátran 
harcoló honvédőivé: vitéz V id a Gyula  
érvezető.

Honvédjeink iízennek.
Horváth Sándor tizedes az F. 687. t. 

számról üzeni szüleinek, feleségének és 
kisgyermekeinek: jól van, ne aggódja
la k  miatta és szerető csókjait küldi.

Doma Géza honvéd B. 551. t. szám
ról üzeni Kispiritre édesanyjának és hú
gának: jól van, egészséges, a levelei el
maradásáért ne aggódjanak, több leve
let vár.

Papp Gyula és Erős J. tizedesek üze
nik a Vönöck és Uraiújfaluban levő szü
leiknek és rokonaiknak: jól vannak, a 
rokonaikat és fiú- és leányegyesület tag
jait üdvözlik.

Varga János honvéd L. 308. t. szám
ról üzeni kisleányának Tabra, szüleinek 
Ostffyasszonyfára: ne aggódjanak miat
ta, jól vanr csak azt kéri, írjanak minél 
előbb, mert már nagyon régen kapott 
tőlük levelet.

Mészáros Jenő honvéd D. 990. tábori 
számról üzeni Karakószörcsökre .felesé
gének, édesanyjának és testvérének, Kis- 
kamondra apósának, anyósának, só£or- 
néjánák: Harangszót thegkapta, nagyon 
jól érzi magát és ne aggódjanak miatta. 
Gyakran írjanak, összes "ismerőseit üd
vözli.

Lábát Mihály tizedes a C. 147. szám- 
T öl üzeni Lábát Jánosnak és kedves csa
ládjának Ipoíyszögre: egészséges, jól 
érzi magát, köszöni ,a születésnapjára 
küldött jó kívánságokat.

M egérk ezett a posta . M indenki a hazai sorok at olvassa.

Hetlinger János tizedes Felszoporra, 
Seregély Károly őrvezető Pápára, Reme
te István Tompaládonyba, a C. 464. tá
bori számról szüleiknek, testvéreiknek és 
összes ismerőseiknek üzenik: jól vannak, 
ne aggódjanak miattuk, sok levelet vár
nak.

Snápor Gyula honvéd M. 195. tábori 
számról üzeni szüleinek és testvéreinek 
Kőszegdoroszlóra: hála Istennek, egész
séges és jól érzi magát, több levelet vár.

Pető ' István honvéd M. 195. tábori 
számról üzeni szüleinek és testvéreinek 
Mesterházára: hála Istennek, egészséges 
és jól érzi magát, több levelet vár.

Arany forgácsok.
Luther a gyermeknevelés elha

nyagolásáról:
,,Azt tartom, hogy a külső bű

nök között Isten színe előtt egy 
sem terheli annyira a világot és 
egy sem szolgál rá borzasztóbb 
büntetésre, mint az, amelyet mi 
gyermekeinkkel szemben követünk 
el, amidőn őket nem neveljük.“

A bibliáról Luther így nyilat
kozik:

,,Nem írtak a földön még vilá
gosabb ‘könyvet a Szentirásnál. 
Olyan ez minden más könyvhöz 
képest, mint a Nap minden más 
világossághoz képest.“

❖
Az evangélium a láthatatlan Is

tennek látható és megfogható-ke
ze. Nekünk nyújtotta, hogy bele- 
fogózva az élet viharos tengerén 
száraz lábbal juthassunk előre.

❖
Ami a virágnak az illata, a gyü

mölcsnek az íze, ugyanaz az em
bernek a hite. —- Érték . . .

A kénköves barlangokban csak 
úgy lehet járni, hogy felemelve, 
magasba nézve tartják benne a fe
jüket, aki lehajlik: halál fia. Mond
játok: a lélek nem úgy jár-e itt, 
mintha áz egész világ kénbarlang 
volna?

❖
A nézés és látás ikerfogalom; 

de sokan néznek itt és mily keve
sen látnak.

Zerpann Zoltán gyűjtése.

Szép példa.
Június 2-án a kolozsvári református 

kórházat is találat érte. Két hónap után 
— mint egyik testvérlap írja — Szucság 
községben nyitották meg szerényebb ke
retek között a református kórházat. Az 
igazgatófőorvos beszéde után dr. Inczédy 
Joksmann Ödön főispán emelkedett szó
lásra és többi között a következőket 
mondotta: „Közéleti szolgálatom ideje 
alatt mindig arra törekedtem, hogy a 
törvényeknek mindenkor és mindenben 
érvényt szerezzek, azokat betartsam és 
másokkal is betartassam. És most, köz
életi pályám alkonyán, magam kerültem 
abba a helyzetbe, hogy a törvény betűit 
szívem szerint kellett alkalmaznom, ami
kor a református diakonissza-kórháznak 
alkalmat nyújtottam arra, hogy ebben a 
községben megkezdhesse működését. De 
nem éreztem lelkiismeretfurdalást, ha
nem éppen lelkiismereti megnyugvást, 
hogy katolikus ember létemre segíthet-

Kerecsényi László honvéd K. 925. t. 
számról üzeni feleségének, kisfiának, 
szüleinek és testvéreinek Marcalgerge- 
lyibe: jól van, ne aggódjanak, többet 
írjanak.

Braun Sámuel honvéd V. 6Ó0. tábori 
számról üzeni Ikladra (Pest m.) feleségé
nek, édesanyjának és gyermekeinek, apó
sa családjának: hála Istennek, egészsé
ges, ne aggódjanak, több levelet vár.

Kovács János honvéd Z. 873. tábori 
számról szeretettel gondol feleségére, 
kisfiára, Gyurkára, szüleire és testvérei
re, egészséges és jól van, .írjanak.

tem ennek a drága intézménynek, .mely 
az én családom egyes tagjainak is nem 
egyszer nyújtott enyhülést és gyógyulást 
a betegségben. Kérem a jó Istent, hogy 
a diakonissza-kórház új otthonában is 
folytathassa áldásos szolgálatát."

J é z u s  k é r d e z .
Szept. 10. — Mit a k a r s z . . .?  A karsz-e  

m eg g y ó g y u ln i?  M áté 20, 29— 34., Ján. 
5, 6. Jézus m egha llo tta  a vak ok  se g é ly -  
kiáltását, noha az em berek el akarták  
h allgattatn i ő k et. O dam ent a két sze 
ren csétlen  em berhez s m egkérd ezte, 
„m it akartok , h o g y  cselekedjem  v e le 
tek ? “ íg y  kérdezi m eg m ost is tőlünk, 
ha hozzá kiáltunk. D e Jézus akkor is 
lehajol hozzánk, ha m ár arra sincs  
erőnk, h o g y  seg ítség ü l hívjuk ő t s m eg 
kérdezi: A karsz-e m eg g y ó g y u ln i?  E zt 
kérdezi m ost is tőlünk , akik talán g y e r 
m ekségün k  ó ta  szenvedünk a bűn n y o 
m orúságának szörnyű  b eteg ség éb en .

Szept. 11. —  H iszel-e az én hatalm am 
ban? M áté 9, 27— 30. Nem e lé g  Jézushoz  
kiáltani úgy , m int a h o g y  v ég ső  k é tsé g -  
beesésünkben  kipróbálunk m ég e g y  or
v o st: „hátha“. Ha hozzá k iá ltok , m eg  
kell felelnem  a kérdésre: h iszed-e, h o g y  
én m egcse lek szem , am it kérsz? S nekem  
m eg kell m ondanom , m iért fordultam  
hozzá: ho g y  kipróbáljam  ezt a leh ető 
ség e t is, vagy azért, m ert tudom , neki 
van hatalm a seg íten i. —  Felelj Jézus
nak: Igen Uram! -  ,

Szept. 12. —  M iért kéte lk ed el?  M áté 
14, 22— 33. A sü lyedő  P étert leck ézte tte  
m eg ezzel a kérdéssel az Ür. E zt k ér
dezi tőlem  is, am ikor m ár-m ár ö ssze 
csapnak fejem  fe le tt az é le t n eh ézség e i
nek, bűneim nek a hullám ai, m ert nem  
hittem , h o g y  Jézus úr azok fe le tt és 
a m agam  erejéből próbáltam  viaskodni 
velük. Jézus k inyújtja  a k ezét, m egra
gadja  a sü lyedőt s m egb izon yítja  neki 
az ő hatalm át. F eleletü l m egm enekü lve, 
hálával és bűnbánattal leb oru lok  elő tte .

Szept. 13. —  Kinek m ond otok  engem ?  
M áté 16, 13 20. Ha Jézushoz fordulunk  
s m egtap aszta lju k  az ő k eg y e lm ét és 
hatalm át, k ik erü lhetetlenü l m egkérd ez  
m inket: Ti kinek m ond otok  engem ? S 
itt nem arra kell felelnem , h o g y  m it 
tanultam  róla, nem  azt kell elm onda
nom , m it hallottam  róla az em berektől, 
hanem  azt, k icsoda  ő nekem , m inek tar
tom  én ő t, m inek tapasztaltam  m eg ő t?  
Nem  neki van szü k ség e  ennek a k érd és
nek a tisztázására, hanem  nekem . Ha 
erre a kérdésre nem  tudok feleln i, hiába 
fe le ltem  a többire. —  B oldog , akit a 
S zentlélek  tan ít m eg  fe le le tre: Te v a g y  
a K risztus, az élő Istennek Fia!

Szept. 14. •-+- H onnan veg y ü n k  k en ye
ret?  Ján. 6, 1—•15. N em csak az em ber  
kérdezi ezt, néha Jézus is m egkérd ezi, 
h o g y  próbára teg y en  m inket. P ed ig  Jé
zus tudja, m it akar cselekedn i. Ahol ő
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van, o tt  m egold ód ik  ez a nehéz kérdés  
is. Jézus látni akarja, m ennyire n y u g ta 
la n t  engem  ez a kérdés, vágy h o g y  
m ennyire n yu godtan  tudok  ezzel a kér
déssel is vele eg y ü tt szem benézni. —  
V alahányszor rám m ered ez a nehéz  
kérdés, Jézus tudja, m it akar cse le 
kedni.

Szept. 15. —  A lszol? Márk 14, 32— 42. 
A m ikor e ljö tt a nehéz küzdelem  órája, 
am elyben eldőlt a tan ítványok  üdvös
ség én ek  s az én ü d vösségem nek  a so r 
sa, a tan ítványok  egy  órá ig  sem  bírtak  
vigyázn i. A lszol? íg y  r iaszto tta  fel az 
Ür Jézus P étert. íg y  riaszt fel engem  is, 
akit e ln yom ott a bűn tesp ed ésén ek  az 
álm a, m íg k örü löttem  foly ik  a harc s  
ebben a harcban a Sátán elrabolja az 
ü d v össégem et. Im ádkozzunk. Uram ne  
h agyj elszunnyadnom , kérdezz! Te ped ig  
fe le lj: Uram vigyázok , im ádkozom ,
várlak!

Szept. 16. —  S zeretsz-e  engem ? János  
21, 15— 22. Ez a kérdés m inden k érd ést  
m agában fog la l, s ha errg a k érdésre  
tudsz feleln i, m indegyikre fe le lté l. P éter  
három szor tagadta  m eg az Urat, T őle  
három szor kelle tt ezt az Ürnak m eg
kérdezn ie . Oh hányszor kell akkor ne
kem  felelnem  erre a kérdésre! T őlem  
na g y o n  kem ény kérdésekkel kell m eg
kérdezni m inden nap. Ne zú go lód j, ha 
Jézus újra m eg újra m egk érd ezi, m ert 
azt akarja, ho g y  kövesd  őt. Felelj néki 
m inden nap.

Joób O livér.

Óvti&vlyirigység.
Két megdöbbentő ésetet^hallot- 

tam. Mindegyiknek súlyos mon
danivalója van a számunkra.

Riadókor valaki egy idegen óvó
helyre akart bekérezkedni, Nem 
engedték be. Pedig lett volna még 
hely, de az irigység becsukta az 
ajtót. Az illető kivülmaradt és egy 
bombaszilánk halálra sebezte.

Másik helyen ennek a fordítottja 
történt. Az óvóhely szűkkeblű bir
tokosai egytől-egyig elpusztultak, 
akit pedig nem eresztettek be, — 
megmaradt.

Az irigység mindkét esetben el
vette büntetését. Az utóbbi esetben 
halál, az előbbi esetben halálig tartó 
lelkiismeretfurdalás alakjában.

Oh gyilkos irigység!
Szabó József.

HETI  S Z E ML E
M agyar fö ldön  nincs e llen ség es had

erő. A kárpáti szorosokn ál a m agyar és 
ném et csapatok  m indenütt v isszaverték  
a tám adásokat. S zék e ly fö ld ért rom án te 
rületen fo ly ik  a harc.

V itéz  L akatos G éza vezérezredes mi
n isz tere ln ö k ség e  a latt m egalak u lt új k or
korm ányban n é g y  evangéliku s m inisz
ter van. A m in iszterelnök  szep tem b er  
1-én a rádióban szó za to t in téze tt a nem 
zeth ez. R észletesen  lapunk m ás helyén  
ism ertetjük .

A m agyar korm ány k ét rád iófelh í
vást in téze tt a bukaresti korm ányhoz, 
h o g y  h agyja  abba a délerdélyi v eze tő  
szem ély iség ek  letartózta tásá t és inter
nálását.

E llen ség es lég ik ö te lék ek  többször be
repültek  hazánk lég iteréb e . Több vidéki 
várost bom báztak is.

A finn korm ányelnök  b eje len te tte  
F in nország  b ék etárgya lásá t a S zovjet
tel. H ackzell m in iszterelnök  nem tartja  
k ö te lező n ek  a finn-ném et szerződést.

A ném et csapatok  bevonu ltak  Szlová
kiába a partizánok leküzdésére.

Rom ánia a forradalom  fe lé  halad. 
B ukarestben az irányítás m indinkább a 
kom m unisták  k ezéb e  m egy  át. H ória  
Sim a kiáltványában ellenállásra hívta fel 
a rom án népet.

A b elga-fran cia  határon páratlan he
v esség ű  harc tom bol.

A szerb nép a B alkánon a b o lsev iz-  
m us elleni harc zászlóv ivője  lesz  —  m on
d otta  N edics szerb m in iszterelnök  rádió
beszédében.
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Szentháromság utáni 14 hét
Nagy dolgokat cselekedék ve

tem a Hatalmas és szent az Ő neve.
Lukács 1 : 49. v.

Isten nagyságos dolgai előtt az 
tud igazán megdöbbenni s azokból 
vigasztalást meríteni, aki nemcsak 
azt hiszi, hogy Isten tu d  nagy 
dolgokat cselekedni, hanem azt is 
hiszi, hogy szeretetéből Isten a k a r  
is nagy dolgokat cselekedni. Sőt 
nem elég az sem, ha csak azt hi
szed, hogy m á s s a l  akar Isten 
nagy dolgokat cselekedni, v e l e d  
pedig nem. Az istentelen fennhé
jázok és csüggeteg kishitűek tesz
nek igy.

Te azonban hidd kételkedés nél
kül, hogy Isten tud is, akar is 
v e l e d  is nagy dolgokat csele
kedni. E z a hit él és hat, — áthat 
és megváltoztatja az egész embert. 
Kényszerít, hogy félj ha magasan 
vagy s vigasztalódj, ha mélyen 
vagy. Luther.

Mily nagy az Ür kegyelmessége, 
Van-e ember, kit meg nem hat? 
Van-e szív, mely mindent feledve,
Az Istennek hálát nem ad?
Óh jer, Öt áldja minden lélek,
Ki minket mindig szeretett;
Én őt imádom, míg csak élek,
Neki mondok dicséretet.

Személyi változások a tiszai egyház
kerületben. A lelkészi karban a székely
földi missziói egyházközség Csíkszeredái 
lelkészi körének lelkészéül Tekus Ottót 
választotta meg. A felügyelői karban 
elhunyt Galántha József, a rozsnyói egy
házközség felügyelője. A tanítói karban 
lemondott állásáról Paskó Andor újcsa- 
nálosi tanító.

Kitüntetett tanítók. Vitéz Béldy Ala
jos vezérezredes Szarka Ferenc felpéci 
és Tömböly István újmalomsoki tanító
nak a leventeképzés és nevelés érdeké
ben kifejtett érdemei elismeréséül az I. 
osztályú Levente Díszjelvényt adomá
nyozta.

Templomszentelési hálaünnepet tar
tott a hatvani gyülekezet szeptember 
3-án. Ugyanakkor gyülekezeti napot ren
dezett bibliaórákkal és templomi ünne
péllyel. A bibliaórák vezetői és az ün
nepély előadói diakonissza .testvérek 
voltak.

A bányai egyházkerület elnöksége
értesítette az esperességeket, hogy az 
egyetemes piesbitérium határozatának 
alapján a háború okozta nehéz utazási 
és egyéb körülmények miatt f. évben 
az egyházkerületi közgyűlést nem hívja 
egybe. A püspöki jelentést, valamint az 
egyházmegyei határozatokra vonatkozó 
elnökségi és egyházkerületi presbité- 
riumi döntéseket körlevél útján fogják 
közölni.

A honvédségi lelkészi karba való fel
vételt megelőző próbaszolgálatra a m. 
kir. honvédelmi miniszter úr Bachát Ist
ván bodóhegyi segédlelkészt beosztotta.

Vallásos-est Egerben. Augusztus hó 
29-én az egri evangélikus templomban 
épületes és jólsikerült vallásos est volt. 
Marcsek János ózdi esperes-lelkész 
imádsága s egy művészi zeneszám után 
dr. Vető Lajos diósgyőrvasgyári ales- 
peres-lelkész „Álmok, ábrándok és jós
latok“ című előadásában lélektani és 
bibliai megvilágításban ismertétte a mai 
háború végeredményére vonatkozó, el
terjedt jóslatokat, kiemelve, hogy az 
evangélikus ember komolyan veszi a bib
liának a jövendőmondókra vonatkozó 
tilalmas rendelkezéseit (V. Mózes 18,
10—14). Dr. Ottlyk Ernőné szép szava
lata után Moravcsik Sándor diósgyőri 
lelkész írásmagyarázata következett, 
amelyben óvott a jövendő miatt való

aggodalmaskodástól s a ma teendőibe 
való szorgalmas elmélyedésre buzdított, 
nevezetesen Istenhez és embertársaink
hoz való viszonyunk tüzetes rendezésére.

A hegyaljai lelkészegyesület értekez
lete. A hegyaljai egyházmegye lelkészi 
kara augusztus 29-én Egerben konfe
renciát tartott dr. Vető Lajos alesperes 
elnöklete alatt. A szokásos bibliakör 
után dr. Ottlyk Ernő egri lelkész 
a biblia és a keresztyénség időszerű 
kérdéseiről tartott előadást. Marcsek 
János esperes a konfirmációról tartott 
előadást s a lelkészi kar helyeslése mel
lett mutatta be az egységes konfirmációi 

'istentiszteleti rendre vonatkozó terveze
tét. Végül tárgyalta az értekezlet Varga 
László abaújszántói lelkésznek a szór
ványgondozással kapcsolatos lelkészi 
kérdések megoldására vonatkozó előter
jesztését, valamint a lelkészi nyugdíjak 
többféleségének az eltörlésére irányuló 
javaslatát.

Az evangélikus hittudományi karon
az 1944—45. tanévi dékán, Dr. Kiss Jenő 
szeptember 1-én vette át hivatalát az 
1943—44. évi dékántól, Dr. Sólyom Jenő
től. Az előadások szeptember 18-án kez
dődnek.

KI TUD RÓLA?
Aki Németh László szakaszvezetőről, 

akinek tábori postaszáma H 853, vala
mit tud, értesítse aggódó szüleit. Né
meth József Sopron, Lehár Ferenc-utca 
7. szám.

CSALÁDI HÍREK
Oltár. Simon Kálmán és Sütöri Er

zsébet szeptember 2 -án tartották eskü
vőjüket a győri evangélikus templom
ban.

Koporsó. Horusitzky Henrik főbánya
tanácsos, ny. m. kir. földtani intézeti 
igazgató augusztus 27-én, életének 75. 
esztendejében, hosszú szenvedés’ után 
meghalt. — Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
A Brit- és Külföldi Bibliatársulat,

valamint az Amerikai Bibiiatársulat az 
Európában jelentkező bibliahiányon segí
teni óhajt. Mivel Angliában most papír- 

1 hiány van, a bibliatársulatok Svédország
hoz fordultak s ott akarják kinyomatni 
a bibliákat. A megállapodás szerint a 
Brit- és Külföldi és Amerikai Biblia
társulat költségére egyekire a következő 
bibliamennyiséget nyomják Svédország
ban: 25.000 francia biblia és 50.000 fran
cia új testamentum, 25.000 cseh biblia és
50.000 cseh újtestámentum, 5000 észt bib
lia, 10.000 görög újtestámentum, 5000 
lett biblia és 10.000 lett újtestámentum,
50.000 lengyel újtestámentum, 10.000 ro
mán biblia és 20.000 román újtestámen
tum, 25.000 szerb biblia és 50.000 szerb 
újtestámentum.

Niemöllerről, a német hitvalló egyház 
védő-őrizetben lévő lelkészéről a leg
újabb hír az, hogy egészsége jó s némi 
könnyítést engedélyeztek részére. így pl. 
ágyat kapott. Öt róm. kaith. egyházi em
berrel együtt van internálva. Felesége 
kéthetenként meglátogathatja. Legfiata
labb gyermeke tüdőbajban megbetege
dett. Régi gyülekezetében, a dahlemi 
templomban, állandóan imádkoznak érte.

K Ü L Ö N F É L É K
A légiveszély jelzésére — mint a 

honvédelmi miniszter rendelete mondja 
— még nem szabad abbahagyni, a mun
kát és nem szabad lemenni az óvó
helyre.

Az elsötétítés szeptember 4-től kezd
ve este fél 9-kor kezdődik és reggel 
fél 6 -ig tart.

Ezer leventelelkész irányítja a le-’ 
venteifjúság valláserkölcsi oktatását. A
megújhodott leventeintézmény nagy 
súlyt helyez a magyar ifjúság valláser. 
kölcsi alapon álló hazafias nevelésére. 
Szoros együttműködést fejt ki az egy
házakkal. A valláserkölcsi nevelés mun. 
kájánák ellenőrzésére és irányítására 
minden hadtest, kiegészítő kerület és 
járás (számára egy-egy leventelelkészt 
neveztek ki. A leventelelkészek kineve
zésével sikerült biztosítani az ifjúság 
vailáserkölcsi hazafias oktatását.

Bezárták a mulatókat, korlátozták a 
vendéglátóüzemekben a zenét belügy
miniszteri rendeletre.

Milliós adomány. Ajz elmúlt napok
ban Nagykovácsy Milenkó levelet inté
zett Bonczos Miklós belügyminiszterhez, 
mint a szociális gondozás legfőbb ható

ságához és bejelentette, hogy a bomba
károsultak részére mint természetbeni 
adományt a levélhez csatolt jegyzékben 
foglalt részletezés szerint mintegy egy
millió pengő értékű régi, jóminőségű 
textilárut ajánl fel. Az adományból első
sorban a hadigondozottak és a sokgyer
mekes családok részesednek.

Művészi kivitelű Krisztus-szobrot ad
tak át a leventék Ravasz László refor
mátus püspöknek. A Levente Hírközpont 
jelenti: Ismeretes, hogy a magyar levente
ifjúság valláserkölcsi nevelésének jelké- 
pezésére művészi kivitelű szobrok ké
szültek. A szobrokat, amelyek Krisztust 
ábrázolják leventeifjak és leányok kö
zött, a leventeifjúság ügyeiben illetékes 
magas egyházi méltóságok viselőinek 
adták. át. Legutóbb dr. Ravasz László 
református püspöknek adták át a művé
szi Krisztus-szobrot. (LHK.)

Meggyógyítják 200.000 levente beteg- 
fogait. A Levente Hírközpont jelenti: 
A leventeintézmény megvalósította a ma
gyar ifjúság rendszeres orvosi vizsgála
tát. A tömeges vizsgálatok adatait fel
dolgozzák és annak alapján végzik a 
gyógyítás munkáját is. A leventeifjúság 
egészségügyének legfőbb őre, az Orszá
gos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság leg
utóbbi szakbizottsági ülésén igen fontos 
kérdéssel foglalkozott: a legelterjedtebb 
népbetegséggel, rengeteg más baj ere
dőjével, a fogak romlásával. A bizottság 
főtitkára rendelettervezetet ismertetett, 
mely szerint a fogkezelésre vállalkozó 
orvosok a kiképzési év folyamán az 
igényjogosult leventéket egyszer átvizs
gálják s ahol szükséges, elvégzik a keze
lést is. A rendelet értelmében idén ösz- 
szesen mintegy 200.000 levente fogait 
fogják meggyógyítani s így veszélyezte
tett egészségüket helyreállítani. A mun
kában tevékeny részt fog venni a levente
intézmény rendelkezésére álló 12 mozgó 
fogvizsgáló- és kezelőállomás is, amely 
az ország legtávolabbi sarkában levő kis 
helyiségeket is keresi, ahol másféle or
vosi ellátás egyáltalában nincs is. (LHK.)

Ú J  K Ö N Y V E K
Rácz István: Ilyenek a finnek. A

Misztqtfalusi-könyvek sorozatában jelent 
meg ez a 110 oldalas kiváló könyv, mely
hez Kodolányí János írt előszót. A szer
ző 14 fejezetben mutatja be, milyenek 
a finnek. Amit írt, mind végigélte. Finn
országban tartózkodva a finn—orosz
háborút is végigharcolta. Ezért is ér
dekes a könyv. Sok érdekes leírásában 
hasznos útmutatást és tanítást nyújt. 
Mindenkinek melegen ajánljuk ezt a jó 
könyvet. Könyvkereskedésünkben is kap
ható. Ára 8 pengő.

Hárskúti József Miskolc, Weber Jo
zefa Szabadka, Mihátsi Pál Ostff.yasz- 
szonyfa, Pintér György Sopronbánfalva, 
id. Kéri Lajos Bódé, Hegedűs Irma Csik- 
vánd, Kiss József Tét-Szentkút, Koós 
Péterné Budapest, Rofrics Jakab Somogy- 
vámos 2—2 P. —- Varga . József Felső
ság, özv. Fentős Pálné Békéscsaba 2.20— 
2.20 P. — Béres Sándor Szombathely, id. 
Czéh Pál Lajoskomároni, Poór Ferencné 
Prónayfalva, Valent József Balassagyar
mat 2.40—2.40 P. — N. N. Pápa, Kotsis 
János Vámoscsalád 2.50—2.50 P. — 
Bojsza János és Júlia Tárnokréti, Ta- 
vassy Lajos Jolsva 3—3 P. —■ Edelényi 
Béla Ágfalva 3.60 P. ■— Klimaj Mária 
Gyula, Döbrönte Károly Kemeneshő- 
gyész, Németh Józsefné Balatonszemes
4—4 P. — Ágoston Ferenc Celldömölk 
4.60 P. — Dreisziger Kálmán Csorna, 
Bárdos Lajos Celldömölk, dr. Mesterházy 
Ernő Nagygeresd, Melich János Buda
pest, Káldy József Marosvásárhely, dr. 
Kiszling Ernő BaJatonszentgyörgy, Kiss 
Imre Nagyhát 5—5 P. — Bertók Károly 
Szombathely, Balázs Lajos Losonc 5.40—
5.40 P. — Fekete Irma Pápa 8.90 P. — 
Schöpf Károly Győr 9.40 P. — Bár Mi
hály Körmend, felsőkubini Meskó Sán
dor Kiskőrös, Zombori csendőriskola 
10—10 P. — Wolfsbauer Jenőné Győr
19.40 P. —■ Gerhát Sándor Galgaguta 
20 P. — Ev. Egyházközség Léva 50 P.

Sztrókay László Edve 22 fillér. — 
Ifj. Czehmeiszter Sándor Győr, P.lichtz 
Győzőné Nagykanizsa,, Németh Mihályné 
Lébény, Pécsi Etelka Edelény 20—20 fil
lér. — Koroknyai S. István Pusztaszent- 
lászló 28 fillér. — Király Lajosné Urai- 
újfalu 34 fillér. — Kemény Karolin Bu

dapest, Szigeti József Lébény, Kovát*; 
Márton Lébény, Gaál Ferenc Nádasd, 
Háló Károly Ostffyasszonyfa, Viczay 
Irénke Mosonszentjános, Németh Zol
tánná Várpalota, Rehn János Csendlak,. 
Péter István Zalaistvánd, Bödets Lajos 
Beled, Balogh János Budakeszi, Kiss Re. 
zsőné Bánhida, Makrai Kálmánná Győr 
40—40 fillér. — Bánfalvi Ignác Nagy. 
kanizsa, Loós József Nagykanizsa, Sze- 
ver József Nagykanizsa, Nemecz József' 
Nagykanizsa, Litvay Endre Nagykani
zsa, Faragó Márton Nagykanizsa 60—60’ 
fillér. — Szabó Péterné Keszthely, Erdős 
Sándorné Tatabánya, Stőger ViLmosné 
Győr, Kalma Pál Sopron,' Szollár Mihály 
Üjdombóvár, Banyó Anna Sárvár, Mé
száros Mihály Répcelak, Hollósy József 
Szombathely, Kluge Pál Körmend, 
Pantzer Rezsőné Sopron, Gulyás Lajos- 
Üjmalomsok, Illés Zsigmond Marcalger- 
gelyi, Szabó József 'Celldömölk, Dr. Vu- 
kán Jenő JBudapest 50—50 fillér. Her- 
czeg Férenc Szombathely, Kőrös István. 
Bezi 70—70 fillér. — Szabó Róza Urair 
újfalu 74 fillér.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus in tézmény. 

mely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a csalad segítségére siet.

K iházasitási, tanulm ányi, neveltetési segély« 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület utján lé tre jö tt é le t-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
biztosításainkat előnyös díjtételekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért v isszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telelőn- 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz es foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket

Gépészt keres dunántúli gazdaság- 
kisváros közelében. Szívógáz-motorhoz 
értő, evangélikus, többgyermekes, a ke
vés testi munkát bíró hadirokkant ír
jon lehetőleg lelkésze útján a tolnané- 
medi evang. lelkészi hivatalhoz. Ugyan
ott kertészt keresnek, aki ellátás és ré
szesedés ellenében vállalná nagyobb 
gömbakertészet beállítását is. 1— 1

Sur (Veszprém m.) iskolaszéke harc
téri szolgálatot teljesítő tanítója helyet
tesítésére az I—Hl. osztály tanítására 
mielőbbi jelentkezést kér. Javadalom 
állami szerint és lakás. 1—T

Jánosháza leánygyülekezet hadbavo- 
nulás miatt helyettestanitót keres. Fi
zetés megállapodás szerint. Cím: Evan
gélikus lelkészi hivatal. Kisspmlyó, Vas; 
megye. 1— 1

Oki. tanítónő ajánlkozik ev. iskolába 
bárhol helyettes tanítónőnek. Megkere
séseket kérjük a következő cihire: Ba- 
binszky Anna; Budapest, XIV., Szatmár. 
utca 54/a. 1—1

. Csanádalberti egyházközség pályáza
tot hirdet az elhalálozás folytán meg
üresedett II. számú tanítói állásra. Fize
tés 13 értékegységben búza és tűzifa, 
kezdőilletmény 20% pénzben. Lakás, 
kert természetben és államsegély. Pá
lyázatok az evang. Tanítóválasztási Sza
bályrendelet 20. és 21. §. szerint szár
mazás és alkalmazhatóság igazolásával 
küldendők Evangélikus Lelkészi Hivatal
hoz Csanádalbertire. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Bu d a p es t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) ! r

Felelős Kiadó: Lukács István.
A lep elfogadása előfizetési kötelezettséggel Jás , 
K éziratokat neaa örzünk meg és nem küldünk visas*. 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr.
(Harangszó nyomdája.)
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F őszerkesztő :

S Z A B Ó  J Ó Z S E F

H u  • Dmnántéli Luther Szövetség
£.cg)aleolk minden vasárnap.

ic-*<r»dt lapok: Jö jje tek  énhozzam, 
Felvidéki Luther, Lelki Harmat.

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
Szerkesztő-bizottság elnöksége:

D.  K A P I  B É L A ,  D.  R A F F  AY S Á N D O R ,  
T Ü R Ó C Z Y  Z O L T Á N ,  K U T H Y  D E Z S Ó

püspökök.

F elelős szerk esztő: 

L U K Á C S  I S T V Á N

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Győr, II., Petőfi-tér 1.

Telefon: 17—91.

Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.524

Életcél.
„Legyetek feddhetetlenek és 

tiszták, Istennek szeplőtlen gyer
mekei az elfordult és elvetemedett 
nemzetség közepette, kik között 
fényietek, mint csillagok e vilá
gon.“ Fii. 2, 15.

Felesleges is, hosszadalmas is 
lenne annak a tételnek igazolása, 
hogy a csüggedés korszaka borult 
nemzetünkre, egyházunkra. Nem 
hervasztanak el az őszi szelek több 
zöldelő levelet, mint ahány lélek 
elsáppad ennek az egy kérdésnek 
suiya alatt: érdeme  ̂ e ma egyálta
lában életcélokról beszélni.-' Hiszen 
elképesztően összezavarodott kö
rülöttünk a világ rendje. Hiszen 
olyan félelmetes, titokzatos lehető
ségek választanak el minden virra
datot napnyugtától, mint valami
kor újesztendőt szilvesztertől.

Mégis. Szabad is, kell is életcélt 
magunk elé tűzni. Ez az a hata
lom, melytől az egész élet tartal
mat nyer. A mágnes, amely a sike
rek, kudarcok, tervek, csalódások 
zűrzavarában rendet teremt. Az 
„ígéret földje“, melyre tekintve a 
pusztai vándorlás viszontagságai is 
megszépülnek. Mi legyen az evan
gélikus ember életének legfőbb 
célkitűzése?

Először is a való élet megisme
rése. Ne mások vezessenek, ne 
rémhírek, vagy álhírek után indulj, 
hanem nézz körül saját szemeid
del. Pált ez a józan életszemlélet 
nem csüggedésre készteti, hanem 
határozott megállapításra: elfor
dult és elvetemedett nemzetség 
közepette élek. A mi megállapítá
sunk sem lehet más, ha igaz akar 
lenni.

Ebből következik a másik: élet
célunkat nem kereshetjük ebben a 
világban. E világ fiai helyett „Isten 
szeplőtlen gyermekeiévé kell len
nünk. Nem túlvilági állapot azon
ban az istengyermekség, hanem itt 
a földön valósítható meg, csak 
nem földi eszközökkel. Két hozzá
vezető utat említ itt az apostol: 
feddhetetlenség és tisztaság. Meg
próbáltad már csak az egyiket is 
végig megjárni?

Válaszd ki egyelőre csak az egyi
ket. Haladj ezen az istenfiúság felé. 
Meglásd eltűnik szívedből a csüg
gedés és felváltja azt a békesség, 
boldogság (Máté 5:9).

Dombi László.

Mi lesz  ?! Ha ki igédet hallgatja, 
És, megtérend igazságra;

És esmérni nem akarjuk: 
Azért nyilván elpusztulunk.

Millió ajkon suttog, sziszeg ina a 
kérdés: mi lesz? Most igazán jó 
volna szemünkkel átfúrni a jöven
dő fekete függönyét.

Mi lesz?
Nem tudjuk! Senki sem tudja. 

Hiábavaló minden találgatás. Ezért 
hát felesleges is minden gyötrő 
aggodalmaskodás. Jó dolog az, 
hogv Isten elrejti előlünk a hol
napot. Ezzel szorít rá bennünket 
arra. hogv ,,elcg rrunden ih’pnak a 
maga haja". Hívő hűséggel tesz- 
szuk dolgunkat a magunk helyén, 
a többi nem" ránk tartozik!

Mi lesz?
Az lesz, amit I s t e n  akar vagy 

engedélyez! Hajszál sem esik le 
tudta, akarata és beleegyezése nél
kül. Kell ennél nagyobb vigaszta
lás?! Ha jónak látja megnyujtani 
kegyelmi időnket: megcselekszi.
Ha ítélettel akar bennünket meg
tisztítani: ránk ereszti. Akármelyi
ket is az ő kezéből kell vennünk!

Most: bűnbánatot kell tartanunk!

Annak utát te megtartod,
Ö ösvényét igazgatod,
Minden jóval látogatod, 
Ellenségtől oltalmazod.

És nagy erőt adsz őnéki: 
Futnak az ő ellenségi,
Száz közülök elkergeti, 
Ezerenként mind elveri. -

Ha pediglen nem hallgatja, 
'Hr^ntigeíiet nem ío^nújii,'
És ő utát nem jobbítja; 
Ellenségét reáhozza.

És oly népet hoz reá ja, 
Melynek nyelvét nem tudhatja; 
Viszik ötét nagy fogságra 
És ő jut a nagy rabságra.

Ezenképpen mi most vagyunk, 
Megfertézett a mi utunk,

De könyörgünk nagy Úristen, 
Nézz mireánk kegyelmesen,
Kik fetrengünk nagy bűnökben 
S nem jobbulunk életünkben.

Országunkban tarts meg minket, 
Vedd el mi ellenségünket,
És adj nékünk békességet,
Szent Fiadért egyességet.

Több segítőnk nekünk nincsen, 
nhtiem t£, fielgv TTi/sTcri,
Kit mi hiszünk beszédedben._
Oltalmazhatsz te szép rendben

Dícsértessél örök Isten,
Szent Fiaddal egyetemben, 
Vigasztaló Szentlélekkel, 
Mindörökké dicsőségben.

Üj Zengedező Mennyei Kar, 
1743.' 488. éneke,

Az egyh áz erőfeszítései a háborúban.
R észlet Kuthy Dezső dunáninneni püspök jelentéséből

Most: megtérés a dolgunk! 
Most: hűségesen helyt kell áll

nunk!
Most: megújult életben, szünte

len könyörögnünk kell, mint egy
kor Ábrahám Sodorna kapuiában
— Mózes első könyve 18, 22—33
— találtassák köztünk annyi igaz, 
hogy Isten könyörülhessen rajtunk!

Mi lesz?!
Legyen meg Isten akarata!!

Szabó József.

R é g i  én e it .
Nagy Úristen ne hagyj minket 
Ne akarjad veszésünket, 
Pogány kézre ne adj minket, 
Kik csúfolják szent nevedet.

Mi bűnünkért elszenvedjük:
Mert bűnünkből ki nem tértünk, 
Felségedet nem tiszteltük,
Azért tőled büntettetünk.

Mi házunkban békességgel 
Nem lakhatunk csendességgel; 
Környülvettek ellenséggel, 
Elpusztítnak teljességgel.

Prófétáknál vagyon írva, 
Mint Felséged megmondotta:

Vájjon a háború terrorja elle
nére történik-e a háború anyagi 
és lelki pusztításainak enyhítése 
érdekében a keresztyén egyházak 
részéről valami érdemleges?

A háború természetéből folyóan, 
mint sok más, ebben a kérdésben 
sem enged tökéletes tisztánlátást. 
De kétségtelen jelek arra mutat
nak, hogy az egyházak nem tétle
nek ebben a vonatkozásban sem. 
Tudunk a pápa erőfeszítéseiről, 
amelyekkel a háború kitörését, 
majd elfajulását megakadályozni, 
illetve enyhíteni igyekezett. New- 
York érsekének a szenzáció erejé
vel hatott utazásai is bizonnyal en
nek a célnak a szolgálatában áll
hatták. Ismeretes egyes angol pro
testáns egyházi férfiaknak a pol
gári lakosság bombázása elleni 
állásfoglalása is. Az egyházak 
Svájcban székelő ökumenikus taná
csának fáradozásai nem kapnak 
olyan nyilvánosságot, mint ama
zok, de azért tudnak azokról is az 
illetékesek s ezek a fáradozások 
igazolni fogják az utókor előtt a 
világ protestáns egyházainak sze
repét ezekben a sorsdöntő idők
ben. A hazai protestáns egyházak 
lelkiismerete is megmozdult és 
azok is megtették azt, ami mód-

1'

jukban állt és el is érték azt, ami 
az adott helyzetben elérhető volt.

Ezenfelül az egyházak természe
tesen mindent elkövetnek, hogy a 
fegyverek zajában is elhasson a 
lelkekhez Isten igéjének tiszta zen
gése és életük ne divatos politikai 
jelszavak, hanem Isten igéjének 
határozott és örökérvényű irány- 
mutatása szerint igazodjék. Nincs 
tudomásom arról, hogy volna egy
ház, amely nem így cselekednék, 
hanem odaadta volna magát a há
borús politika szolgálatába. Egye
sek kilengései ilyen zavaros idők
ben elkerülhetetlenek, de azok 
semmiképp sem írhatók az egyház 
rovására.

Természetszerűleg komoly elő
készületek folynak az egyházban 
arra az időre is, amikor ismét be
áll a világ különböző országaiban 
élő keresztyének testvéri érintke
zésének és összefogásának lehető
sége. Bizonnyal gondolnak a hiva
tottak arra, hogy az egyházi világ
mozgalmak a háború után valóban 
testvéri együttműködés szervei le
gyenek, amelyekbe nem tör be a 
politika, amely a háború előtti 
feszültségben már az addig telje
sen politikamentes mozgalmak 
összhangját is megzavarta s ez-
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MecgisranéítlöcIIic a  m ult.által működésüket ŝ iftffe "holtpont
ra juttatta. Biztató jelek vannak 
arranézve, hogy, míg a népek állig 
fegyverben állnak egymással szem
ben, a hívők szívében ott él az egy
másért való aggódás és a testvéri 
összeölelkezés utáni vágy.

Akármint végződjék is ez a há
ború, a régi világ helyén csak rom
halmaz marad. Azon olyan új vi
lág, amelyben igazán boldog embe
riség él, csak akkor épülhet fel, ha 
építői Isten világának szánják azt. 
Megépítésében tehát az egyház 
döntő befolyásának kell érvénye
sülnie, hogy lakozhassék abban 
igazi istenfélelem, evangéliumi test
vériség, irgalmas felebaráti szere
tet, szociális igazság és Krisztus 
békessége.

Egyházunk, amely a letűnt szá
zadok folyamán az evangélium hir
detésével olyan üdvös hatást gya
korolt a magyar államélet alaku
lására, kell, hogy ezt a befolyást 
a jövőben is érvényesíthesse, ami
kor a háború pusztításai után új 
élet indul. Nem azzal, hogy bele
ártja magát a napi politikába, ha
nem az által, hogy hivatásához hí
ven híveit az ige és a szentségek 
népévé neveli és Isten szavát hami
sítatlanul szólaltatja meg, nem csu
pán a templomfalak között, de 
azokon kívül, a nemzet életében is.

Ennek az utóbbi kötelességtelje
sítésnek útjába jelenleg a háború 
sokszor akadályokat gördít s a há
ború törvényének kérlelhetetlen 
tilalmával találja magát szemben, 
az azonban a békeidők légkörében 
hatályát veszti. '

Sajnos
még mindig időszerű az ,,Isten a 
mi oltalmunk!“ című légiveszély 
idejére való imádságos könyvecs
kénk, mert még mindig szinte na
ponként riadóban élünk.

Ez a kis imádságos könyvecske 
Isten igéjében, énekekben és imád
ságokban nyújt vigasztalást. 

Rendelje meg mindenki!
Ára 50 fillér és a portó.

Egy ezredlelkész naplójából.
ív. .

Lélek és élet.
Általában — gyakran volt alkalmam 

ezt megállapítani —• tábori istentisztele
teink elmélyedőbbek voltak, mint az itt
honiak. Több mint egy éy alatt mind
össze egyszer, egyetlen egyszer tartot
tunk templomban istentiszteletet (pravo
szláv templomban), máskor mindig sza
badban, támponton, szobában s mégis 
úgy éreztük sokszor, több volt itt és így 
a lélek, mélységesebb a hit, mint külön
ben megszokott keretek között. Miért? 
Mert a naponkénti életveszedelemben 
jobban éreztük az Isten közelségét s 
tapasztaltuk a samáriai asszonyhoz inté
zett jézusi mondásnak igazságát: az Isten 
lélek és akik őt imádják, szükség, hogy 
lélekben és igazságban imádják. Nem a 
külső a döntő, hanem a lélek, a hit, a 
meggyőződés. Karácsonyi, húsvéti, de 
meg a pünkösdi úrvacsoraosztásunk is 
a lehető legegyszerűbb külsőségek, leg
szerényebb keretek között zajlott le 
(iskolafolyosón, ill. szobában) s mégis 
úgy érzem, sokaknak örökre emlékezetes 
marad, mert élet volt benne, lélek ha
totta át. ,

S most ismét csak arra kell gondol
nom, milyen nagyszerű lenne, ha itthon, 
a baj társak hazaérkezése után sem vál
tozna meg semmi ezen a téren. De gyak
ran keli szomorúan tapasztalni, hogy a 
fogadalmak semmivé válnak. Mikor be
borul az ég, dörög, villámlik, mikor su
hint a halál, olyan nagyon alázatos tud 
lenni az ember, még a legistentelenebb 
is előráncigálja lelke mélyén szunnyadó 
jóérzéseit, régen elfelejtett s csak fosz
lányokból álló gyermekkori imádságát s 
fogadkozik: ha most megmenekül, ha 
ebből a pokolból megszabadítja Isten,

A történelemtanításnál lélekbe mar
koló szokott lenni az az anyagközlés, 
hogy a keresztyén ősök az üldöztetések 
idején istentiszteleteiket s az úrvacsora
osztást katakombákban tartották.

A dunáninneni egyházkerületben ezt 
nemcsak tanultuk, hanem át is éltük...

1944. szeptember 1-ét írtak. Kerületi 
felügyelőiktatásha gyülekezett a nagy
kiterjedésű kis kerület színe-java balassa
gyarmati szép templomunk előterén. Ür- 
vacsoraosztás előzte meg a lélekemelő 
ünnepséget s bizony, amióta a köri papi 
úrvacsoráknak egyre növekvő akadállyal 
kell megküzdeniük, népszerűek ezek az 
úrvacsorák. Az óramutató jelezte, hogy 
a hívogató harang megkondulása percek 
kérdése.

Egyszercsak a kedves harangszó he
lyett f elüvöltött közvetlen-közeiből a 
légiveszélyt, majd riadót jelző sziréna. 
Az ideiglenes püspöklakás pincéje fogad
ta be az összegyülteket. A napfényről 
belépők álig láttak: két* szerény villany- 
körte adott gyér fényt, megvilágítva a 
inárványozásszerűen penészes falakat, a 
pince végében egy kis asztalon a feszü-

egész más életet fog folytatni, mint ed
dig. De ha ragyog a napsugár, elmúlt a 
vész, vihar, milyen sokszor semmivé vá
lik a szép elhatározás is s marad minden 
a régiben. Ezek után vájjon hogyan me
rünk szükségünkben ismét segítségért 
folyamodni? Ha földi hatalmasságok 
hozzánk való jóságát, jóindulatát hálát
lansággal viszonozzuk, nem igen számít
hatunk ismét megértésre, sőt talán ne
künk sincs bátorságunk azt kérni. Nos, 
Isten minden földi nagyságnál hatalma
sabb s mégis árulásunk után természe
tesnek tartjuk újból a segítségét? Vi
gyázzunk! Az Ö hozzánkvaló hosszú
tűrése, elnézése sem végnélküli.

A hit hatalma.
De örvendetes jelenségekkel is talál

koztam. Olyanokkal, akiknél az elhatá
rozás nemcsak szó, ígéret maradt, ha
nem valóság lett. Akik érezték, hogy az 
evangélium valóban hatalom. Erő a gyen
geségben, bátorítás a csüggedések kö
zött, vigasztalás a nyomorúságban.

Idegen földön, idegen népekkel kap
csolatban is tapasztalhattuk ezt. Sok he
lyen megfordultunk, hiszen útunk ismer
tebb állomáshelyei voltak: Tarnopol,
Vinnyica, Kiew, Lemberg, Przemysl, 
Csernyigow, Nyezsin, Brjanszk, Gomel, 
Minszk, Baranowicze, Lublin. Breszt- 
Litovsk, Shlobin, Bobrujszk, Rogacsev, 
Krakkó, Varsó, Kattowitz stb. De minde
nütt akár nagy Oroszországban, akár 
Ukrajnában, Lengyelországban vagy Fe
héroroszországban jártunk is, láthattuk, 
hogy milyen erű a hit. Azokon a része
ken,; ahol egy nagy államhatalom évtize
deken keresztül arra törekedett, hogy 
kiöljön minden vallásos érzést a szívek
ből, különösen tapasztalhattuk ezt. Hiába 
volt minden! Csak egy szikra kellett, 
hogy az elfojtott tűz lángralobbunjon. 
Csak elnyomták, de kiirtani nem tudták

let, két lobogó gyertya fényétől meg
világítva , . .

Egyszer csak felhangzik az ének: 
„Uram, rosszul cselekedtem, földre sújt 
a bűntudat. . Utána a püspök érces 
hangja tompa színezettel imádkozik ;— 
igét hirdet s felteszi a gyónó kérdése
ket . . .  Az egybegyűltek imádkoznak. 
Igét hallgatnak, gyónnak s talán soha 
nem érzett alázatossággal veszik Krisz
tus testét és vérét.

Ez alatt a magyar légitért zsoldos 
bombázók hasították teljes rakománnyal, 
keresgetve a helyet, ahol halált oszthat
nak. Imitt- amott, a hazában dörögtek 
az elhárítás ágyúi, kattogtak a fürge 
vadászok gépfegyveréi...

Az imádkozok nem tudtak semmiről 
semmit. Testüket az őskeresztyén világ 
katakombáiban sejtették — lelkűk buzgó 
imáikban, alázatos töredetmükben az 
Istent trónusán keresve — az égbe emel
kedett. E percben nem lett volna nehéz 
meghalni.

Megismétlődik a múlt?
Szilárd Gyula.

a vallásos érzést, a hitet. Soha nem felej
tem el tábori istentiszteleteinket, mikor 
könnyes szemmel vettek körül minket 
a polgári lakosok. Egyetlen egy szót 
nem értettek, de boldogok voltak, az 
arcuk ragyogott. Mintha most is látnám 
őket.

Pillanatképek.
S azután sorban jelennek meg előt

tem a többi képék. Utolsó küzdelmüket 
vívó bajtársak, szenvedő arcok, sebesült' 
hősök, némán sorakozó fakeresztek. Sú
lyos napok, nehéz órák, vidám percek. 
Sok-sok esemény, megannyi apró moz
zanat. Ki tudná mind felsorolni. Látom 
a kis .Jolit, amint szokott módján, mo
solyogva köszönt: „Szervusz, főhadnagy 
úr.” Rogacsevből, a Dnyeper partjáról 
vájjon hazavéZetett-e útja, ahova annyira 
vágyott? Látom a derék magyar katona- 
arcok sokaságát s hallom bizakodó szavu
kat: „Lesz ez még1 jobban is.“ — Látom 
szeretett ezredparancsnokomnak mosoly
gó arcát, hallom kedves búcsúszavait s 
elgondolkozom: Nehéz volt ez az elmúlt 
idő, tele veszéllyel, próbákkal s mégis 
szép. Semmiért nem adnám, nem cse
rélném.

Tizennégy hónap! Nagy idő s milyen 
gyorsan elszaladt. Azóta sok minden tör
tént és sok minden meg is változott! 
Kedves, ismerős arcok maradtak el örök
re tőlünk, idegen földön, csendes hősi 
temetőben vagy magános sírban. Pihenő
helyeik körül már nem a régi bajtársak 
járnak, egyszerű .fejfájukra már nem vi
hetnek virágot, csak gondolatban, az em
lékezés szárnyain szállhatnak oda. De 
kívánságunk őszinte, igaz szívből Lkad: 
Hős magyar bajtársak, legyen nyugodal
mas, háborítlan síri álmotok, legyen 
örökké áldott emléketek.

Kiss Jenő
tart. tábori lelkész, 

Győrság.

Nagy az Isten kegyelme.
Vészthozó szirénahangokra ébredtünk 

a múlt1 hetekben egyik késő éjjelen. Mire 
magunkhoz tértünk, már nappali fényár
ban úszott városunk. Fejünk felett hatal
mas tömegben zúgtak a motorok. Itt 
sorakoztak fel pusztító munkájuk végzé
sére a közeli gyártelep elleni támadá
sukra a vészmadarak.

Szerencsére rendkívül nagy volt a te
lep őrtállóinak figyelme és mire az első 
bomba Lehullott, .mindenki a jól elkészí
tett óvóhelyeken várta az elkövetke
zendő eseményeket. Azután elkezdődött 
a rohamok sora. Egymásután dobták 
halálthozó bombáikat eltervezett cél
jaikra.

A gyártelepen nagyobb számban él
nek híveink, köztük számosán a vezetők 
közül. Mindig az a közösség wolt, akik
nek a számára sohasem hangzott el hiába 
a hívó szavunk. Istentiszteleteink látoga
tásában és az úrvacsorával élők között 
mindig a vezetők mentek elől jó.pélá- 
val. Meg is látszott ennek értékes ne
velő hatása.' Igazi testvéri közösség tu
dott .ott kialakulni. Templomunk, ima
házunk eddig még ott nem épülhetett-, 
de istentiszteleti helyül mindenkor ren
delkezésünkre áll a gyártelep legszebb 
helyisége. 'Minden alkalomra úgy el
készítve, hogy a legszebben elkészített 
imaházunk sem kelthetne bensőségesebb 
áhítatot.

-Természetesen fájó szívvel néztünk a 
telep felé, mikor észrevettük a feltörő 
lángokat és füstfelhőket. Lelki szemeim 
előtt azonnal egymás után vonultak el 
ott élő kedves csáládjaink képei. Nehéz 
órák voltak számomra, míg közibük jut
va meggyőződhettem a valóságról. Mii
kor kiértem, nagyot dobbant a szívem 
a hírre, hogy ha- a telepen volt is pusz
tulás, a családi otthonok számukra lakha
tatlanokká váltak, emberi életben úgy
szólván alig volt áldozat. Mint ahogyan 
közöttük az megszokott kép, együtt ül
tek elveszített otthonaik előtt, új otthon 
felé készülve megmentett értékeikkel 
vezetők és munkáscsaládok. Mindenki 
csak azon fáradozott, hogy a másik szá
mára mennél elviselhetőbbé tegye a meg
próbáltatás nehéz óráit. Együtt vallhat- 
tuk, nagy az Isten kegyelme.

■ Szórványhiveink köz.ött másnap dél
előtt, bár nem ilyen nagy arányban, a 
szomszédos gyártelepen ismétlődött meg 
a szomorú életsors.

Sajn;.:. csakhamar a szórványhíveink 
szomorú tletsorsa megismétlődött anya
gyülekezetünkben is.

Isten áldott napja, vasárnap volt. 
Istentiszteleten voltunk, hálát akarva 
adni eddigi oltalmazó kegyelméért és 
könyörögni további megsegítéséért. — 
Hangzott az ének, majd utána a kö
nyörgő imádság, amikor azonnal abba 
kellett hagyni istentiszteletünket, köze
ledvén újra az ellenséges vészmadarak 
serege. Ki-ki sietett otthonába, hogy 
szeretteivel együtt találja a megpróbál
tatás nehéz órája. Azután zúgtak a gé
pek a fejünk felett. Nehezen vártuk a 
percek múlását és egyszer csak felhang
zott a jel: baj nélkül elmúlt a veszély. 
Felbuzgótt a hála érzése a szívekben és 
ki-ki sietett vissza békés foglalkozása 
folytatására. Percek alatt hatalmas mo
torzúgás rezegtette meg a levegőt. Újra 
itt a vész. Megdöbbenve látjuk a kibon
takozó képet, halljuk a fegyverek ropo
gását, majd bombák robbanását. Most a" 
mi városunkra került a sor. Köröttünk 
dúlt a vész, a mi családjaink remegték és 
könyörögtek Istenhez oltalomért. Aknáik
kal elvégezték pusztító munkájukat.

A próbatétel óráját egy kisebb ember- 
csoporttal és családommal együtt éltük 
át. Ügy fogtuk egymás kezét, mint test
vérek, mint gyermekek, akik Isten előtt 
állanak. A körülöttünk zúgó gépek irtó
zatos ropogással, dörrenéssel robbanó 
légiaknák és a felettünk remegő épület 
között csodálatos valóságként éreztük, 
hogy mérhetetlenül nagy az Isten ke
gyelme.

Amikor azután elcsendesedett a vész 
zaja, kimentem és megnéztem a hívei
met. Csak igen csekély veszteség érte 
őket, élete is épségben maradt mind
annyinak. A bombázott részen, csonkán 
maradt kémények hirdették, hogy itt 
valamikor egy család boldogan füstölgő 
tűzhelye állott. Másutt a temetőkripták 
összetört fedele hirdette a terrortámadás 
célját.

Ilyen élesen mutatta meg ezen a na
pon Isten itt, Komáromban, hogy milyen, 
az ö ' kegyelme és az ember gyűlölete.

Az ember eljött sokszáz kilométerről 
megzavarni istentiszteleti áhítatot, bom
bával, halállal, pusztulással „megszentel
ni“ a vasárnapot. Az Isten pedig ugyan
akkor a nagyobb veszélyben még csodá
latosabb hatalommal mutatta meg az (5 
kegyelmét gyermekei iránt. Ez a kegye
lem pedig gyógyító balzsamával egy
aránt kiáradt mindenkire, ifjúra és öreg
re egyaránt. Fadgyas Aladár.

Szükség nektek újonnan születnetek.
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Istennel szemtől-szemben.
Szeptem ber 17. -— Szük ségün k  van 

rá. I. M ózes 32, 22— 32. Sok  em ber fél a 
m agányosságtó l'. Nem  m er egyed ü l m a
radni. P ed ig  a m agányosságb an  m érle
g e lh e ti azt a sok  benyom ást, m elyet az 
•életben kap ott. Istennel is sokan  nem  
m ernek  egyed ü l m aradni. P ed ig  ezek  az 
é le t  e lh atározó  pillanatai. Jákob is szem - 
tö l-szem b e  nyer nyugalm at. .Jézus is 
<M áté 26, 36— 39) m agával viszi tan ítvá
nyait, de na g y  harcát nélkülük, e g y  kő- 
hajításn y ira  vívja. Sok szor élünk m ások  
bib liaolvasásából, é lm ényeiből, im ádko
zásáb ó l, de az ilyen keresztyén  é lé t olyan  
g y o rsa n  kihűl. M ásodkézből nem é lh e
tünk.

Szeptem ber 18. —  G yakran kell k e 
resnünk. Lukács 18, 1— 8. M intha e llen t
m ondás volna Jézus példázatának kez.dő 
é s  b efe jező  verse  k ö zö tt: Az im ádságban  
nem  szabad m egrestü ln i, és Isten bosszú t 
áll hamar. Ez a mi im ádságos é le tü n k 
nek rejté lye . M iért nem  v á la szo l'Is ten  
azonnal, ha már m eg íg érte?  Mire vár?  
Sok  em bernek a h itét tám adja ez m eg  
é s  m eg in o g  az Istennel való n ég y szem 
közti ta lálkozásban az em ber bizalm a.

Szeptem ber 19. —  Isten hallgat: —  
m egp rób á l. M árk 7, 24— 30. Isten so k 
sz o r  azért nem  fele l azonnal, m ert nem  
akarja, h o g y  mi diktáljunk neki. íg é r e 
te it nem  k ezelhetjük  úgy , m int valam i 
le lk i eg y sz er eg y e t. N incs tő le m it k ö v e 
te ln ünk , alázatosan kell kérnünk és ha 
fe le l, akkor kegyelem b ől teszi. (I. M óz. 
18, 27.) M egpróbál, ho g y  igaz-e  az im ád
ságu n k ?  Van-e kitartás m ö g ö tte?  Nem  
é lm én y  az im ádságunk, m elyben az eg ész  
lelkünk benne van, hanem  olyan, m int 
az út, m elyre n yom ot v á g o tt a kocsi 
k erek e  és abban haladunk. Ha Isten hall
g a t, lehet, h o g y  e g y  zökkenővel ki akar 
em elni a m eg szo k o tt  vágányból.

Szeptem ber 20. —  H allgat, m ert al
kalm as időt vár. János 11, 6. Isten „ha
m ar“ se g ít , de sohasem  sieti el a do lgot. 
M indig szám ol ezzel a fogalom m al: „Az 
idők  te lje ssé g e .“ íg y  küldte el szent F iát 
is. Az im ádságunknak is m egvan a m a
g a  idők te lje sség e . De akkor b izo n y o 
san  m egh a llga tja  Isten. R etten etes órái 
leh ettek  M áriának és M ártának, am ikor  
Lázár m ind betegeb b  le tt és m eg is halt 
é s  Jézus m égsem  "volt o tt, bár üzenetet  
küldtek. E lpusztu lt a rem ényük. M ég  
„ k é t nap ig  m arada azon a helyen .“ K ét
sé g b e e jtő  k ét nap. De b izonyos, ho g y  
későb b  Mária és M árta hálával m on d ot
ták: K öszönöm  Uram azt a két napot!

Szeptem ber 21. Nem azt fe le li, 
am jt várunk. Lukács 22, 41— 43. Hit kell 
ahhoz is, h o g y  m eglássuk  Isten v é g zé sé 
ben, h o g y  az fe le le t az im ádságunkra. 
A zt kérjük: T ávoztasd  el tőlem  e po- 
liá r t, Isten p ed ig  azzal fe le l, h o g y  erőt 
ad  annak k iü rítésére. Azt kérjük, sza 
bad ítsd  m eg  a testün ket a k inzó tö v is
tő l, ő k eg y e lm et ad bőven, ho g y  elh or
dozhassu k  azt.

Szeptem ber 22. — H allgatása nem a 
h arag  je le . Sofón iás 3, 17. A zt hiszem  
csü g g ed ésem b en , Isten elm ent tőlem , 
p ed ig  o tt  van a közelem ben. Azt hiszem  
haragszik , ped ig  örül annak, h o g y  im ád
k ozva  lát. „H allgat szerelm ében .“ C sodá
la to s  Isten, aki siet m egszabadítan i, ha 
e e  hasznos nekünk, de akkor is, am ikor  
hallga t és vár, szeretetb ő l cselekszi!

Szeptem ber 23. —  E m lékünk. Je len é
se k  k ön yve  2, 17. Aki Isten k eresésében  
á llh a ta to s, aki vele  szem től-szem be k e
rü lt, az ebből a talá lkozásból em léket 
visz  m agával. (I. M ózes 32, 28.) Jákob  
ú j nevet kap. A Je lenések  kön yve is ar
r ó l szól, h o g y  új nevet kapunk. Nem  
ism eri ezt az új nevet senki m ás, csak  
a z  Isten és én. Az em berek m ég a régi 
nevem en szólítanak . Isten azonban a 
b o ld o g sá g o m a t je len tő  új nevem en, 
gyerm ek én ek  a nevén szó lítg a t. D rága  
em léke az Istennel való ta lálkozásnak!

W o l f  L a j o s .

D. KAPI BÉLA:

KEGYSLEH ÉS ÉLET
1100 oldalas kétkötetes dfszmú 
Prédikációk, előadások, tanul- 
mánvok. Ára 15 pengő. Három
havi részletfizetésre Is kaphat*.

• M egérk eznek  a p ostászsákok .

Honvétícinlc üz«miefc.
Horváth Miklós honvéd A. 930. tábori 

számról üzeni nagyanyjának, bátyjának, 
barátainak Nemeskoltába (Vas in.): ne 
aggódjanak, jól van, írjanak.

Szekér Lajos honvéd A. 930. tábori 
számról üzeni édesanyjának, húgának és 
barátainak Borgátáta (Vas ni.): jól van, 
többet írjanak.

Hasza Lajos honvéd H. 884. tábori 
számról üzeni családjának, rokonainak, 
ismerőseinek: jql van, egészséges, több 
levelet vár. ;

Kiss Lajos tizedes a D. 528. tábori 
számról üzeni feleségének, kisfiának, 
szüleinek és testvéreinek Pusztainiskére: 
ne aggódjanak, jól van és egészséges.

Lenti István őrmester a D. 945. tábori 
számról üzeni feleségének, szüleinek, só
gorának és rokonainak Csanádapácára: 
jól van, szabadságra egyelőre nem tud 
menni, féltő szeretettel gondol rájuk, 
sok levelet vár.

Kiss Gyula tizedes az F. 145. tábori 
számról üzeni Sajókazára: sokszor csó
kolja kedves szüleit és az egész rokon
ságot, egészséges.

Tóth Kálmán honvéd A. 930. tábori 
számról üzeni szüleinek és rokonainak 
Jakfára: egészséges, jól van.

Kocsis József honvéd A. 930. tábori 
számról üzeni szüleinek és ismerőseinek: 
jól van, egészséges.

Sümegi László honvéd A. 930. tábori 
számról üzeni szüleinek, hozzátartozói
nak Vasegerszegre: jól van, egészséges.

Fejes Sándor honvéd a V. 677. tábori 
számról üzeni szüleinek, hozzátartozói
nak, lelkészének, gyülekezetének, ifjú
ságnak Mezőlakra: jól van, egészséges, 
ne aggódjanak, több levelet vár!

Horvát János honvéd az L. 308. tá
bori számról üzeni feleségének, kis csa
ládjának, szüleinek Szentivánfára: jól 
van, ne aggódjanak miatta, sűrűbben ír
janak.

Gotthárd József honvéd a Z. 961. t. 
számról üzeni szüleinek, hozzátartozói
nak, lelkészének, tanítójának és az ifjú
ságnak Nagyalásonyba: jól van, egészsé
ges, több levelet vár.

Braun Sámuel honvéd V, 600. tábori 
számról üzeni feleségének, gyermekei
nek és szüleinek Ikladra: ne aggódjanak 
érte, hála Istennek, egészséges, több le
velet vár.

Krajcsovics János honvéd a C. 604. t. 
számról üzeni szüleinek, testvéreinek, 
rokonainak Nyíregyházára: hála Isten
nek, nincs semmi baja, napjai elég jól 
telnek. Sűrűbben vár levelet.

H E T I  S Z E M L E
A rom án csapatok  több helyen  b etö r

tek  hazánkba, csapataink  azonban m in
denütt v isszaverték  őket. K özülük sok  
h a d ifo g ly o t e jte ttek , k öztük  a parancs
nokló rom án táb orn ok ot is.

A szovjet m ég  m indig  nem  lép tette  
é letbe a rom án feg y v erszü n ete t. A nto- 
nescu táb orn ok ot is letartóztatták .

A zsidók százezer fo n ts ter lin g et aján
dékoztak  M ihály rom án királynak hálá
ból.

A szovjet hadat üzent Bulgáriának  
és csapataival bevonu lt b o lgár terü letre.

Az a n g o lszászok  a szovjetn ek  en g ed 
ték  át a Balkánt.

N yu gaton  B elgium ban és a lotharin - 
giai határon a v ilág  eg y ik  legn agyob b  
pán célos csatája  tom bol.

A szárnyasbom bák újra hullanak  
London terü letére.

K eleten V arsó és k e let-p o ro sz  h atá 
rok irányában tám ad te ljes erővel a 
szovjet.

B ulgária m eg sza k íto tta  a dip lom á
ciai v iszon yt N ém etországga l, O laszor
szá gga l, H orvátországgal és Szlovákiá
val.

Az év nyolc hónapjában 15.000 an
go lszá sz  rep ü lőgép  pu sztu lt el.

H azánkat többször, több helyen  tá
m adták e llen ség es rep ü lőgépek .

É szak-F innország polgári k iü rítésé 
nek e lők észü letei szakadatlanul fo lynak.

A rs e g y h á z  b o m b a s e b e i .

Hivatalos jelentés szerint Német
országban 1943 őszéig 1023 evan
gélikus templom és kápolna sérült 
meg a bombáktól, 141 teljesen 
tönkrement. 841 lelkészlak kapott 
bombatalálatot, 153 egészen el
pusztult. 924 egyházi épület került 
bombaszőnyeg alá, 267 egészen el
pusztult.

Ezeket a külső sebeket Isten ke
gyelméből kiheveri majd az egy
ház.

Mindig a belső sebek a pusztí- 
tóbbak.

S z a b ó  J ó z s e f .

Szentháromság utáni 15. hét.
Uram, miért állasz távol? Miért 

rejtőzöl el a szükség idején?
10. 7,soltár 1. v.

Nemde mi is ezt kérdezzük, mi
kor Isten kegyelmesen kisebb-na- 
gyobb szenvedést rendel reánk s 
testünkben, javainkban, becsüle
tünkben, barátokban s egyebünk
ben úgy megfogyatkoztunk, hogy 
már szinte azt hisszük, kiestünk 
Isten jótetszéséből? Bizony nem 
könnyű Isten iránt jóbizodalommal 
lenni s tőle a látszat ellenére is 
csak jót várni, holott minden ér
zésünk az, hogy haragszik. íme az 
elrejtőző Isten. Hány szenvedé
sünk úgy választ el Istentől, mint 
fal. Isten mögéje rejtőzik, de mégis 
lát és, nem hagy el. Mert készen
létben áll, hogy segítsen kegye
lemben s a derengő hit ablakán át 
megláttat ja magát. L'u t h e r  .

Hp az ég homályos,
Ha reád csak gyászt hoz 
Itt minden napod;
Ha veszély veszélyre 
Jön reád szegényre 
S minden elhagyott:
Óh ne félj, bízzál s remélj,
Az ég nem hagy el senkii sem: 
Megsegít az Isten!

S eg éd le lk ész-á th elyezések . Kapi Béla  
püspök Kovács Géza győri segédlelkészt 
a gyenesdiási Belmissziói Otthon veze
tésével bízta meg, mint missziói helyet
teslelkészt, helyébe Győrbe ideiglenesen 
Dubovay Gézát küldte ki Enyingrőf.

L elkészválasztás. A kővágóörsi gvü. 
lekezet egyhangú közfelkiáltással Sü
megi István szentantalfai lelkészt hívta 
meg lelkészének, ki állását szeptember 
1-én már el is foglalta. A szentantalfai 
gyülekezet adminisztrálásával Kapi Béla 
püspök Káldy Lajos volt tábori lelkészt 
bízta meg.

S eg éd le lk észá th elyezés. Kuthy Dezső 
dunáninneni evangélikus püspök Szakáts 
László volt tábori lelkészt Lévára, Tar
jám Gyula segédlelkészt pedig Balassa
gyarmatra osztotta be, egyben Belopo- 
toczky' Lajos segédlelkészt Balassagyar
matról Salgótarjánba, Pólóny Zoltán se
gédlelkészt Salgótarjánból Losoncra he
lyezte át. végül Makovinyi Pál losonci 
segédlelkészt a füleki fiókegyházba ren
delte ki.

A pereci leán y g y ü lek ezet aug. 27-én
tartott templomi vallásos est keretében 
vette használatba a bevezetett új gyüle
kezeti énekeskönyvet, a „Szarvasi Ene- 
keskönyvet“. Előadást az evangélikus 
énekekről Harmati Béla ősagárdi lelkész 
tartott.

Apróságok asz éleiből.
A z Űr gondot visel.

Francke életrajzírói említik, hogy az általa alapított híres 
hallei árvaháznak a gondnoka egy alkalommal lehangoltan és 
szomorúan jelenti neki, hogy a pénztárban mindössze csak 16 
garas van már. Mire Francke azt felelte: „Ne aggodalmaskod
jék, az Isten még él! ö  majd gondoskodni fog az övéiről.“ 
Aztán az ablakhoz lépve, ég felé emelt tekintettel, buzgón 
Imádkozni kezdett: „Atyám, a készletünk elfogyott: gyerme
keidnek nincs mit enniök. De Te Atyánk vagy és ezek a gyer
mekek mind a tieid. Én nem tudok a számukra kenyeret terem
teni; egyedül Nálad van segítség. Könyörülj atyai irgalmad sze
rint rajtuk. . ."  S alighogy bevégezte imádságát, rá félóra 
múlva egy csomag érkezett. a címére, benne 10 tallérral. 
A következő napon pedig hatszor annyi folyt be árvái számára 
ismeretlen, jószívű adakozóktól.

A vendég fiívó.
Egy lakodalmi vendéghívó beállít a lelkészhez, hogy a 

mennyegzőre meghívja. A lelkész kitér a meghívás elől és 
mentegeti magát, hogy nem mehet. Mire a vendéghívó így szól 
hozzá: „Tisztelendő úr, a vőlegény majd rossz néven fogja 
venni, ha nem jön el.“ A lelkész, mintegy erre várva, azt felett: 
„Kedves barátom, én magát minden vasárnap hívom mennyeg
zőre és nem jön mégsem. Gondol ion a saját szavaira: a vő
legény rossz néven veszi, ha nem jön.“ — A vendéghívót gon
dolkodóba ejtették e szavak; s attól fogva rendszeresen és: 
szorgalmasan eljárt a templomba.

C sak  a K r is z tu s t !
Hindenburg Cramon generálishoz a következő szavakat 

intézte: „Én kitartok amellett, hogy Krisztus az én Megváltóm; 
s az Ö kegyelmével vigasztalom és biztatom magamat.“ — 
Halálos ágyán pedig a birodalmi püspökhöz így szólt: „Gon
doskodjék arról, hogy Németországban a Krisztus hirdettessek!“

K i s s  S a m u .
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A hittudományi kar a most kezdődő 
tanévben húsz új hallgatót vett fel. E 
szám több mint másfélszerese a tavaly 
ősszel felvett hallgatók számának. A fel
vett új hallgatók egyházkerületenkint 
így oszlanak meg: Bányai 7, dunánin- 
neni 2, dunántúli 7, tiszai 4. — Minthogy 
a Teológusok Otthonát lefoglalták, a 
hallgatókat másutt kellett elhelyezni. Az 
egyetem épületében fognak lakni, a ta
nári szobákban és a szemináriumi dol
gozókban. Élelmüket pedig a- líceumi 
tápintézetben kapják.

CSALÁDI H ÍREK
Eljegyzés. Lénárt Tibor István gaz

datiszt, Alsószeliben szept. hó 3-án elje
gyezte Lénárt Olgát.

Oltár. Koren Emil ungvári lelkész, 
Koren Emil kormányfőtanácsos, ny. Máv 
üzletigazgató és felesége, Donner Paula 
fia és Podhradszky Margit oki. tanítónő, 
Podhradszky János ny. ev. esperes és 
felesége, Dankó Ilona leánya szeptem
ber 14-én tartották esküvőjüket Torda. 
son az evangélikus templomban. — Va
lentinja Malvin és Várkonyi János aug. 
19-én a békéscsabai evangélikus temp
lomban házasságot kötöttek. — Bellán 
Mária és Bognár Géza cégvezető szep
tember 9-én tartották esküvőjüket Bu
dapesten, a fasori evangélikus templom
ban. — Harmati György budapest-fasori 
s. lelkész és Lichner Matild szeptember 
7-én tartották esküvőjüket a fasori ev. 
templomban.

Bölcső. Gartai István kisterenyei lel
készt és feleségét, Elek Kamilla oki. 
óvónőt, Isten aug. 23-án a második 
leánygyermekkel ajándékozta meg, aki 
a szent keresztségben Kamilla Borbála 
nevet kapott.

HATÁROKON TÚL
Svédországban egy, a közvélemény 

kutatására alakult intézmény, megkér
dezte a svéd közvéleményt a hitoktatás 
kérdésében. Az eredmény meglepő volt. 
A feleletek fele a mostani állapotok 
fenntartását kívánta, csupán 8 százalék 
ellenezte a hitoktatást, ellenben a kom
munista párthoz tartozók feleletei közül 
is 16 százalék a hitoktatás eddigi kere
teinek bővítését követelte. Azok a id e 
ietek, amelyek a hitoktatás erőteljesebbé 
tételét kívánták, a feleletek 32 százalé
kát alkották.

K Ü L Ö N F É L É K
Kiépült a levente hírközlő hálózat 

országos szervezete. A Levente Hírköz. 
pont jelenti: A megújhodott leventein
tézmény egyik korszerű alkotása a saj
tóhírszolgálat és propaganda megszer
vezése, amelyet a Levente Hírközponton 
keresztül valósítottak meg. Most két
honvédelmi miniszteri rendelet jelent 
meg, amelyek kiépítik a levente hírköz
lés országos szervezetét és intézkednek, 
hogy a Levente Hírközpont minden had
test székhelyén és külön Ungvárott is, 
kirendeitségeket állítson fel.

Hogyan terjed magyar földön a Bib- 
lia?/A  Magyar Biblia Társulat tavaly 
ma.idnem mégegyszer annyi Bibliát adott 
el mint 1937-ben. Az adatok 1937-ben:
57.210, 1938-ban: 74.050, 1942-ben: 99978, 
1943-ban: 106.015. Az idei esztendőben
az eladott Bibliák száma körülbelül any. 
nyi lesz, mint a két utolsó esztendőé
együttvéve.

Ú J  K Ö N Y V E K
Szerb Anna: Uram taníts minket

imádkozni. A szerző kiadása, 1944. — 
Hívő szívből fakadt jótanácsai az imád
kozó életre. Szerző a könyv első kiadá
sát ajándékba adta olvasóinak. A má. 
sodik kiadás már kapható. Ára: 3.50 P. 
Megrendelhető e címen: Szerb Anna 
műfordító Siófok, Apponyi-u. 5.

HITTANKÖNYV. Ötödik kiadásban 
most jelent meg Benkóczi—dr. Kékén 
Amit minden evangélikusnak tudnia kell
című hittankönyve. Kapható utánvételes 
szállítás mellett 3.50 P +  portó, Kecs
keméten az Üzenet kiadóhivatalában.

Gondoljon katonáinkra! ötödik ki
adásban most jelentette meg az Üzenet 
kiadóhivatala Ruttkay Miklián Géza 
gyóni lelkésznek „Isten a mi oltalmunk“ 
címen a frontkatonák részére írt imád- 
ságos könyvét. Ára 70 fillér.

Lg levelezőlapunk,
melynek képét lapunk szept. 3-i 
számában közöltük, könyvkereske
désünkben 20 fillérért kapható.

Hanzsér Pál Alsóság, dr. Bányai Bé- 
láné Várpalota 80—80 fillér. Sztrókay 
Sándor Győr 82 fillér. — Sebestyén Sán
dor Celldömölk 90 fillér. — Bakó Béla 
Mórichida, Guoth Endre Battyánd, Bor- 
sody Lajos Győrszabadhegy, Mórotz La
jos, László Rozália Boba, Pónya Sándor 
Győr, Babolcsay Kálmánná Kemenes- 
magasi, Nagy József Lébény, özv. Lu
kács Árpádné Körmend, Salamon Ferenc- 
né Kővágóőrs, Gregor Teréz Pápa, Mé
száros Gyula Tapolca, Takács László 
Tárnokréti, Nagy Sámuel Debrecen 1—1
P. — Barcza István Kerta, Dévai Antal 
Nagykanizsa 1.20—1.20 fillér. -— Belo- 
potoczky Lajos Balassagyarmat, Heklits 
István Muraszombat, Benedek Lujza 
Győr, Tárnoki Jánosné Szarvas 1.40—
1.40 P.

MAGYAR GAZDA
Az idei nagy szöliővész.

Azt hiszem, minden túlzás nélkül 
megállapíthatjuk, hogy a Balatonvidék, 
a soproni, kőszegi hegyek szőlőtermésé
nek 30—50°/s-a elpusztult. Sőt sok he
lyen a kár még ennél is nagyobb fokú. 
E sorok írója csak ezeket látta, másról 
hát nem beszélhet.

Nincsen gazda, szőlőbirtokos, aki a 
baj okát ne kutatná, hogy azután a 
következő éveken sikeresebben védekez
hessen.

A pusztulás okát a gazdák nagyrésze 
a hiányos védekezésben látja. Vagyis a 
kevés gálicban és a hiányzó munkaerő
ben. Hogy nem a legmegfelelőbb időben 
végezhették a védekező munkát, annak 
is a munkáshiány az oka, a rendkívüli 
időjárásról nem is szólva. Hisz mennél 
jobban kedvezett az időjárás a szőlő 
betegségeinek, annál több, s annál gon
dosabb munkára lett volna szükség. 
Tehát a munkáshiány hatványozottan be
folyásolta épen most a védekezés elég
telenségét.

Kíséreljük meg visszaidézni a szőlők 
tavaszi fejlődését.

Elég szépen hoztak s a virágzásig 
semmi baj nem lépett fel olyan mérték
ben, hogy aggodalmaskodni kellett vol
na. Fakadás után a vesszők is nagyon 
szépen erősödtek, különösen erős volt a 
fejlődés május vége felé, egész június
ban, amikor a bőséges csapadék meg
érkezett.

Elvégeztük az első permetezést an
nak idején, a szokásos Va'Vo-os lével, az
után a másodikatt3/4, 1%-össal, — kinek 
hogyan tellett asgáfickészletéből — rá 
10—14 napra az első porozást, rézmész- 
porral. Mindezek a jnunkák körülbelül 
július végéig folytak le. A leggondosabb 
gazdák is ezt tették.

Július 5-én abban a hitben hagytam 
ott kis szöllőmet, hogy amit lehetett, 
megtettem. A tárgyilagosság ellen véte
nék, ha nem említeném meg, hogy július 
3—4-én találtam az első olajfoltos leve
leket s az első fonyadt, ráncosodó, sár
gásán barnuió fürthibákat, amit rögtön 
megmutattam a legjobb hírben álló öreg 
vincellérnek, megkérdezve, vájjon náluk 
is látni-e ilyen hibákat? — Mindig ta
lálni ilyent. Csak több ne legyen, volt 
a megnyugtató válasz. Amikor július ele
jén haza kellett mennem, már a saszla- 
tövek méteres hajtással hosszabbak vol
tak a 2 méteres karóknál s a hónalj- 
hajtások is igen erősen ellepték a vesz- 
szőket. Valóságos bozóttá lett minden 
tőke. A Csabagyöngye is ész nélkül nőtt. 
Meghagytam, hogy az első . dolog a 
hónaljhajtások letisztogatása legyen, de 
munkás nem volt, vagy csak megfizethe
tetlen árért, az egyéb házi tennivaló mel
lett bizony két hét kellett ennek a mun
kának így házi erővel. A hajtásokat jú
lius elején nem mertem visszavágni még, 
épen a szemek fejletlensége miatt. Vala
hogyan belémcsontosodott, hogy ezzel is 
tanácsos legalább július derekát meg
várni. Pedig most látom, hogy bátran 
meg lehetett volna, sőt meg kellett vol
na tenni, amikor a vesszők már a szom
szédaikat is ellepték. Láttam is, hogy 
ezeknek a nagyon gazdag hajtású tőkék

nek a fürtjei a legfejletlenebbek, a leg
lassabban növök, meg azoké, amelyek 
a mandulafák alatt vannak, szóval ár
nyékban, ahova levegő, napsugár nem 
bir beférkőzni. Itt jelentek meg az első 
foltok, a betegség első tünetei is.

Körülbelül 2 héttel később kaptam az 
első hírt a peronoszpora erős fellépésé
ről, mely összeesett a harmadik permete
zés idejével. A leggondosabban kezelt 
birtok egyik 3 éves Dinka vágójáról ír
ták, hogy olyan, mintha leforrázták 
volna. Olyan is volt. A levélzet meg
rozsdásodott, a fürtök fele fonnyadt, 
ráncosodott, pedig a talaj is kitűnő erő
ben volt, mert valóságosan teletömték 
előző éven elsőrendű istállótrágyával. A 
vidék egyik legjobb gazdájánál volt 
mindez, aki igazán tudta, hogy mit, mi
kor, hogyan kell tenni. Kékköve is volt 
elég és van is ma is a régi készletéből, 
mert talán 10 évre is berendezkedett a 
védekezésre.

A magasabban fekvő területeken már 
nem volt ilyen mérvű a fertőzés. Ügy 
látszott, hogy a mélyebb helyeken volt 
legerősebb, itt mutatkozott meg egész 
méretében a pusztulás. Július közepén’ 
permeteztünk harmadszor, l°/o-os oldat
tal, melyben ezenkívül ké,tszerennyi ultra 
fekete is volt, utána poroztunk (3—4-ik 
napra) kénnel, majd ismét rézmészpor- 
ral, később, két hét múlva, ismét kénnel, 
de ekkor már a saszlafürtök szemei
nek felerésze megfeketedett, más fajták
ból meg a fürtök részben megfonnyad
va, ráncosodva összeasztak, de legtöbb 
helyen nem az egész fürt, hanem csu
pán egy része, különösen az alsó része.

A fentebb említett mintagazda ekkor 
revolvereztetett, úgyszólván minden für
töt megmosatott a permettel, melyben 
másfélszázalékos gálicon kívül timsó, 
sulfarol, enyv is volt a vincellér elmon
dása szerint, de azután tovább már nem 
is terjedt a baj. Legjobban ellenálltak 
a pusztulásnak a Csabagyöngye fürtjei, 
valószínűleg azért, mert ennek a bogyói 
már .legerősebbek voltak, a Bánáti riz- 
ling, Budaizöld és az olasz rizling. Más 
éven a lisztharmat mindig a rizlingek- 
ben tett legtöbb kárt, a mostani nyáron 
nem itt volt a legerősebb kártevés.

Bejártam a tőlünk 20 km-nyire fekvő 
területeket, mindenütt ugyanezt tapasz
taltam. Váratlanul jött, s amikor az aug. 
eleji napok elkövetkeztek, a baj se ter
jedt tovább.

Azt minden kétségen kívül megállapí
tották már a szakemberek, hogy a szőlő 
betegségei — különösen a peronoszpo
ra — a meleg, esős időben lép fel leg
erősebben.

Most még megfigyelhető az is — 
hisz a kártevés, a pusztulás nyomai már 
láthatók —, hogy azok a tőkék, melye
ken nem volt túlsók vesgző, melyek nem 
sűrűsödtek egész bozóttá, melyeket a 
napfény jól megjárhatott, nem szenved
tek akkora kárt, mint azok,' amelyekben 
a napfény, levegő nem érhette a fürtö
ket. Tehát az erősen fejlődő töv.ken. 
— mint amilyen a legtöbb s’aszla is — 
nem lehet annyi vesszőt hagyni, hogy 
azok belső fürtjei a későbbi dús levélzet 
s hónaljhajtások fejlődése következtében 
el legyenek zárva a napsugár, a lég
áramlás, a levegő elől. Világért se enged
jük, hogy a karózás tetején valóságos 
sátorrá fussanak össze a szomszédos tő
kék vesszői. Ha a hajtások túlnőtték 
30—50 cm-rel a karót, azonnal vágjuk 
vissza a karó magasságában, s gondosan 
szedjük le a hónaljhajtásokat is, ha nincs 
is itt pl. július közepe.

Mindig a nyirkos, sötét, árnyékos he
lyeken kezdődik a baj: fák alatt, bok
ros, dús, bozontos töveken.

Tehát már metszéskor legyen gon
dunk arra, hogy erős vesszős tőkén se 
hagyjunk 4—5 csapnál többet és csak 
2—■2 szemre vágjunk. Vagy ha pl. fagy
káros vesszőnél több szem marad is, a 
gyomláláskor 8— 10 szál vesszőnél soha 
többet ne hagyjunk és gondosan szed
jünk le minden előlhajtást.

Hogy a védekezésrfe rendelkezésre 
álló gálic minőségét, mennyiségét a 
különféle pótanyagokkal együtt a baj 
egyik okának tekintik a gazdáink, an
nak is lehet valami alapja, mert magam 
is hiszem, hogy a régi kristályos gálic- 
kő többet ért, mint a most gyártott, 
vagy poralakú kockás, amit hatóságilag 
kiutalnak. De más nincs, hát meg kell 
vele elégednünk.

Gondolkodó gazda nem intézheti el 
kézlegyintéssel a mostani pusztulást s 
nem nézheti közömbösen, hanem kutat, 
figyel s bizonyosan észrevesz valamit 
a bajok okából, vagy a védekezés cél
szerűségéből.

*
Az ú. n. csodaburgonyával a minisz

térium utasítására is kísérletezni fognak, 
mert 1 fészekben 100-nál is több gumó 
volt s közte 25—30 drb 70 dekás.

Németország keleti és északkeleti ré
szének takarmánygazdálkodásában igém 
nagy szerepet játszik az édes csillagfürt, 
mert itt kevés más fehérjetartalmú né- 
vény van. A hiányos takarmányozást 
ezen a vidéken megérezték a földek i*. 
űrért ezzel összefüggésben a trágyázás i6 
silányabb lett, ami a rozs- és burgonya
termés csökkenését vonta maga utáa. 
A harmincas évek elején azonban sike
rült nekik kitermelni egy keserű anya
goktól mentes csillagfürtöt, aminek érté
kelésére csak annyit említünk meg, hogy 
1931-ben 2 hektáron, 1-938-ban 60 ezer, 
az utolsó években pedig 100.000 hektá
ron termelték.

A gazdag fehérje a magjában s a zöld 
részében van. A magot darálják és ser
téstakarmányként használják, a hüvely, 
polyva, szár pedig a tejelő állatok: tehe
nek, juhok tápláléka. Legjobban érté
kesül, ha zölden etetik. Köztes termény
ként vetik, vagy kölessel és kukoricával. 
Szárítani és silózni is lehet.

Azt írják róla, hogy burgonyával ke
verve, az édes csillagfürt sertéshízlalás- 
ra is nagyon alkalmas: Orbán Károly.

GYÖNYÖRŰ ÉLÖV1RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

*S tixnétő
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
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Mihályi (Sopron m.) iskolaszéke be
teg tanítójának helyettesítésére mielőbbi 
jelentkezést kér. Jelentkezhet férfi, női 
tanerő és nyugdíjas is. Fizetése havi 30* 
pengő. Állás azonnal elfoglalandó. Evan
gélikus Lelkészi Hivatal, Vadosfa. 1—1

Somogydöröcske evangélikus iskola
széke pályázatot hirdet lemondás foly
tán megüresedett II. oszt. tanítói állá
sára. Javadalom 40°/o helyi javadalom 
lakással, kerttel és államsegély. Tanítási 
nyelv német. Evangélikus vallású • férfi- 
és női tanerők pályázhatnak. Pályázati 
határidő 15 nap. — Ugyancsak Somogy
döröcske evangélikus iskolaszéke pályá
zatot hirdet hadbavonult 1. sorsz. tanító
jának helyettesítésére. Fizetés törvényes. 
Pályázati határidő 15 nap. Pályázatok a 
következő címre küldendők be. Evangé
likus lelkészi hivatal, Somogydöröcske..

1—1

Somogyszi! evangélikus iskolaszéke- 
pályázatot hirdet hadbavonult 1. és II. 
sorszámú tanítóinak helyettesítésére. Fi
zetés törvényes. Férfi és női tanerők: 
egyaránt pályázhatnak. Pályázatok a 
következő címre küldendők: Evangéli
kus lelkészi hivatal, Somogydöröcske.

1—1

A győri Szeretetház egyik otthonában,, 
a Solymossy-szeretetotthonban. amely 
most nyílik meg, sínylődő öregek ré
szére néhány üres hely van közös terem
ben, szerény díjazással. Érdeklődők for
duljanak a Diakonissza Anyaház vezető
ségéhez. 1—i

Négy és féléves gyermek és kis cse
csemő mellé nevelőnőt keresünk, aján
latokat nagyalásonyi Barcza Jenőné ez
redes felesége, Celldömölk címre ké
rünk. 1— 1

Jóérzésű, jól főző, 25—45. közötti, 
egyszerű mindenes gazdasszonyt, jó bizo
nyítvánnyal keresek kétszemélyes ház
tartásba, Makóra. Takarítónő van. Ideig
lenes cím: Dr. Magyar Józsefné, Elek, 
Arad m. ’ 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

B u d a p e s t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 2 13

Felelős Kiadó: Lukács István.
A lap "elfogadása előfizetési' kötelezettséggel )ár 
K éziratokat nem örzűnk meg és nem küldőnk else«« 

Előfizetési ara 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P  80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér 

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr*
(Harangszó nyomdája.)



Ne fé lje tek !
„Isten a mi oltalmunk és erős

ségünk! Igen bizonyos segítség a 
nyomorúságban. Azért nem fé
lünk . . Zsolt. 46, 2—3.

Első órámat tartottam egyik 
polgáriiskoiai osztályban. Mint év
elején mindig, számbavettem most 
is a változásokat. Hányán távoz
tak el a régiekből? Hány új tag
gal gazdagodott ez a kis család? 
Hirtelen felállott egyik élénkebb 
észjárású növendék és néhány 
multévi diákleány nevét mondotta 
oe, akik nem jöttek el, „mert fél
nek és szüleik is féltik őket“.

Valami összeszorította a szíve
met. Igazuk van, hiszen szörnyű 
hatalom a félelem. Még az Úr 
Jézust is megkörnyékezte a Gecse- 
máné-kertben. Bizony tőlünk sem 
jár most messze. Lelki szemem 
előtt megjelent az osztály képe, 
mikor az iskola tetején felbúg a 
sziréna. Hogyan dermednek meg 
mindannyian egy pillanatra, mint 
puha fészekben a madárfiókák, 
melyek felé kinyúlt a rabló gyer
mek keze. Hát a szülők éjjelébe 
hogyne szőne nyugtalan álmokat, 
nappalába kínos órákat a gyerme
keikért való félelem?!

Mégse engedjünk neki szívünk
ben korlátlan uralmat. Ugye el
ismerjük, hogy a mai napok ret- 
tentései mögött a Sátán áll? Váro
sok szétrombolása, családok szét- 
szaggatása, fegyverek és gépek 
robaja, még a halál is az ő kezé
nek munkája.

Nekünk pedig Istenünk van! Ez 
az Isten pedig oltalom,  „aki nem 
hágy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek“ (II. Kor. 
10:13). Erősség,  akitől „sem 
magasság, sem mélység, sem élet, 
sem halál el nem szakaszthat“ 
(Róm. 8:39). Bizonyos  s e g í t 
ség, mert „úgy szerette e világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adá 
érette“ (Ján. 3:16). Mit féltek óh 
ti kicsinyhitűek? — dorgálta vala
mikor az Ür Jézus a tenger hullá
maitól megrémült tanítványokat. 
Feleljük rá mindnyájan, együtte
sen: „Mi azért nem félünk, ha el
változnék is a föld, ha hegyek om- 
lanának is a tenger közepébe“.

Dombi László.

Az egész föld, fájdalom, már 
hazánk is, színhelye a világtörté
nelem méreteiben legnagyobb és 
embertelenségében páratlanul álló 
háborújának. Zabolátlanul rajcsu- 
roznak keresztül-kasul a világon 
az apokalipszis megbokrosodott 
lovai s kegyetlen lovasaik irgalmat 
nem ismernek.

A háború veres lova kíméletlen 
patájával széttapos mindent, amit 
hit éŝ  erkölcs, emberszeretet és 
előrelátó gondoskodás, művészet 
és tudomány Isten dicsőségére és 
az emberiség javára alkotott. Lo
vasa félelmetes fegyverével féke
vesztetten hadonász és rettegésben 
tartja a világot. Éget és pusztít, 
üldöz és rabláncra fűz, öl és gyil
kol. Egymásra uszítja az embere
ket és népeket, hogy egymást 
megöljék, azt sem tudva, miért. 
Elveszi a békességet a földről.

Nyomában a fekete ló, amely 
úgy követi, mint az árnyék. Lova
sa: a drágaság, az ínség, minden 
háború velejárója. A kezében tar
tott mérleggel kiporciózza kinek- 
kinek szűkreszabott adagját és 
ugyancsak megszámítja az árát a 
kenyérnek és mindannak, ami a 
mindennapi kenyér fogalma alá 
esik. Az olajat és a bort, a fény
űzést és tobzódást azonban nem 
bántja, a léhaságnak és könnyelmű 
életnek tág teret enged.

A háborúnak és Ínségnek hű 
szövetségese a halál. Annak sárga 
lova sem hiányzik a félelmes 
együttesből. A halálnak és az azt 
követő pokolnak hatalom adatott 
a földön, hogy fegyverrel, éhség
gel, a halálnak különböző nemei
vel és a felszabadult bűnnek és 
állati indulatoknak fenevadai által 
öljön, irtsa az emberiséget, annak 
is a legjavát: honvédő hősöket, 
Istenben elcsendesedő öregeket, 
áldozatos életű nőket és ártatlan 
gyermekeket halomra gyilkoljon 
és a pokol szakadékénak szélén a 
sátán füttyére haláltáncát járó em
beriséget letaszítsa az örök halál, 
a kárhozat mélységébe.

Riadtan szemléljük ezt az ijesztő 
látványt, gyötrődve szenvedjük 
azt, amit az általános helyzet 
reánk ró és szinte reményvesztet
ten tekintünk a jövő elé. Ne

maradna más számunkra, mint ret- 
. tegés, fájdalom és kétségbeesés, ha 
fel-nem tűnnék előttünk a fehér 
ló dicsőséges lovasával, akinek ko
rona adatott és diadal. Egykor tö
viskorona vérezte a homlokát, 
most a dicsőség koronája ékesíti. 
Egykor dárda döfte át a keblét, 
kínok között vergődő testét égető 
szomjúság gyötörte és őt is üldöz
te.. legyűrte a halál, de győzelmet 
aratott mindezeken. Diadalmasan 
k’ .élt sírjából és most is diadai- 
mat vesz.

Feszty Árpádnak „A magyarok 
bejövetele“ című hatalmas kör
képén megrázó események között 
feltűnik a dombtetőn Árpád feje
delem fehérlovas alakja. Egy pil
lantás erre a fenséges alakra és a 
szemlélő magyarázat nélkül is tisz
tában van vele: a győzelem, a ha
talom az övé.

Mennyivel fenségesebb az apo
kalipszis fehér lovasa: Krisztus. És 
mennyivel biztonságosabb érzést 
vált ki, ha rá tekintünk!

Őreá tekintsünk, az ő példájára 
és az ő érdemére.

Jézusra nézzünk. Benne van bi
zonyosságunk afelől, hogy Isten 
gondol ránk és Istennek szándéka 
vart velünk. Nem szolgáltat ki 
kényre-kedvre a vak sorsnak, ha
nem védő szárnyát terjeszti fölénk 
akkor is, ha arra érdemeiknek va
gyunk, akkor is, ha nem tudjuk, 
sőt akkor is, ha kétségbevonjuk. 
Nem dob oda a kárhozat martalé
kául minket, mert akarata: meg
maradásunk és üdvösségünk.

Jézus példájára nézzünk. Alá
zatos volt. A dicsőség királya min
denek szolgájává lett. A hatalomra- 
törésnek ebben a világában tanul
junk tőle alázatot. Magára vette 
a világ bűnét és türelemmel hor
dozta annak büntetését. Törjék te 
önigazságunk, valljuk meg bűnös 
voltunkat. És ne zúgolódjunk a 
csapások miatt, melyeknél sokkal
ta súlyosabb büntetést érdemel
nénk, ha Isten szoros igazsága- és

tüzében.
Jézus érdemére nézzünk. Mert 

abban megigazulásunk, váltságunk 
és örök életünk van. A gyengeség
ben erőnk, a reményvesztettségben 
reménységünk, veszteségek között 
nyereségünk, a vereségben diada
lunk.

Sokszorosan megpróbált nemze
tünk küzdő seregében történel
münk folyamán sokszor erősítette 
a kitartást és a győzelembe vetett 
bizodalmát az ősi mondából merí
tett hit, hogy Csaba vezér felhők 
között vágtató seregei harcolnak 
vele és zászlaját diadalra segítik.

Abban a roppant harcban, amely
ben ma áll nemzetünk, nem hősi 
mondára, hanem hitünk bizonyos
ságára építünk, amikor, Krisztusra 
tekintve, az ő vezérlete alatt biz
tos győzelmi tudatban vívjuk a 
nagy csatát a háborús megpróbál
tatásokkal, az ínséggel, a halállal 
és a mindazok mögött meghúzódó 
bűnnel.

Komolytalan emberek volnánk, 
ha könnyelműen átsiklanánk az 
események felett s megdöbbenve 
nem állanánk a jelen és a jövő ko
mor problémája előtt. De viszont 
komolytalan keresztyének volnánk, 
ha kétségbe esnénk és nem tud
nánk, felemelkedve a csüggedés 
porából, oda helyezkedni Krisztus' 
vezérlete alá, aki bűnön, halálon 
és pokjon örök diadalmat vett.

Tekintsünk Jézusra s bármilyen 
félelmes a kép körülöttünk, és bár
milyen sötét is a jövő előttünk, 
diadalittasan énekeljük Lutherrel:

Erős vár a mi Istenünk — a ma ostromában is!
Min erőnkben nincs segítség — de Krisztusban van! 
E világ minden ördöge — legyőzve lábánál hever! 
Az Ige kőszálként megáll — ha minden meginog is 
S miénk a menny örökre!

1
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Egy a bizonyos.
Ma még élünk, — ki tudja, 
Holnap leszünk-e még?
Ma még süt Isten napja,
De holnap tán sötét 
Vesz körül bennünket. I

v
Bizonytalan az élet 
Mindenkor a földön,
De most még inkább az lett, 
őröm helyett üröm .. .
Semmi jó nem kecsegtet,

E bizonytalanságban r- \
Mégis bizonyos egy: s
Fölöttünk egy Isten van, * 
Ki minket teremtett,
S  éltet, míg akarja.

Rábízzuk hát magunkat,
Tegye, mit jónak lát!
■S ha eltépi itt alatt 
Életünk fonalát,
Legyen áldott kar ja!

1 m r e h S á m u e l .

K atonakönnye.U . . .
Irta: Ponicsán Imre prot. ezredlelkész, 

táb. sz.: A. 295.
A'ilágoslátású ember könnyen észre

veszi azt, hogy mi nagyon sok minden
ben különbözünk egymástól. Nem egy
forma a felfogásunk, a világnézetünk, 
a világban való tájékozódásunk. Nem 
vagyunk egyformák származásunkat, tár
sadalmi állásunkat illetően sem. Ha pe
dig a bensőnket vizsgáljuk, akkor meg, 
kell győződnünk arról, hogy egyikünk 
igen lágyszívű, a másik kemény, ke- 
gyetlenszívű. Van békülékeny és van 
állandóan háborúságot szító felebará
tunk. A sok-sok különbség, mely elvá
laszt bennünket egymástól, mégis eltör- 

' pül, ha arra a nagy és egységet, egy
formaságot teremtő érzelmi kifejezés- 
módra gondolunk, melyet könnyezésnek 
nevezünk. A könnyek egyformán pereg, 
nek le a király és a koldus, a férfi és 
a nő, a tanult és az analfabéta ember 
szeméből. Ha egy és más dologban a 
teremtő Isten egyiknek talán többet 
adott, a másiknak pedig kevesebbet, de 
a könnyeket minden embernek egyfor
mán adta. így beszélhetünk még katona
könnyekről is.

Mikor hullanak az emberi könnyek? 
Ezt mindenki tudja saját tapasztalatá
ból. A hirtelen, váratlan öröm is kikény
szeríti a könnyeket, de ugyanúgy a kín
zó és gyötrő fájdalom is. Keserűek a 
csalódás könnyei, amelyek azért törtek 
utat a szív mélyéből, mert valaki hűtlen, 
megbízhatatlan, becstelen lett. Isten előtt 
azonban legdrágábbak a bűnbátiat köny- 
nyei. Személyes élményem adott indítást 
arra, hogy innen a Kárpátokon túlról ír
jak a katonakönnyekről. A közelmúlt
ban, már elhagyva az ország határát, 
poros országúton, izzasztó hőségben vo
nultunk az első vonalak felé. Különféle 
alakulatok sűrű egymásutániságban me
neteltek a cél felé. Egyszer csak a vége- 

Játhatatlan hosszú rr^enetoszlopból, az 
egyforma katonaruhába öltöztetett hon
védek egyike hangosan kiáltva köszönt 
nevemen szólítva. Idegen földön, eddig 
csak idegen emberek között járva, meg
lepett bajtársam hangja, aki engem fel
ismert. El sem tudtam képzelni, hogy ki 
lehet az a honvéd? Gondoltam arra, hogy 
talán gyülekezetem egyik tagja, vagy 
szülőfalumból jött ember, esetleg volt 
diákvárosom egyik polgára. Menetben 
nem lehetett megállanunk, csak amikor 
pihenőt kaptunk, kerestem fel az „isme
retlen ismerőst“. Megmondta kilétét, így 
tudtam meg, hogy gyülekezetem egyik 
tagja, teháf evangélikus testvérem. Én 
megvallottam, hogy soha nem láttam, 
nem találkoztunk. Ekkor kicsit elszé
gyenkezett. Megkérdeztem azt is, hogy 
engem honnan ismer? A templomban 
látott engem vasárnaponként, vagy az 
utcán? Még jobban elvörösödött és egé
szen lesütve szemét, vallotta meg, hogy 
csak az utcán látott engem, de a temp
lomban még nem. Elmondta egészen 
őszintén, hogy nem járt templomba ed
dig. Nyolc éve nős, de az esküvő óta 
nem volt Isten házában. Amikor eny- 
nyire őszintén megmondott mindent, 
megkérdeztem tőle azt is, hogy miért 
árulta el mindezt nekem? Bajtársam ek
kor elmondotta azt, hogy amikor meg
látott, olyan jóleső érzés fogta el, hogy 
nem tudott néma maradni. Igen meg
örült annak, hogy a lelkészt is itt lát
hatja az országút kellemetlen porában,

az izzasztó hőségben. Ezután ezt mondta 
nekem ez az evangélikus testvérem: 
„Nagytiszteletű úr, én azt érzem, hogy 
Isten küldte utánam a lelkész urat, hogy 
megtaláljam igazi önmagamat, megtalál- 
jam idekint az Istenhez vezető utat, hogy 
megtaláljam az imádkozó életem, amit 
gyermekkoromban elvesztettem." Itt be
fejezte és könnyes volt már a szeme. 
Indultunk tovább. Elgondolkoztatott ka
tona testvérem mélyről előgördülő köny- 
nye. Sok minden megvilágosodott az ő 
könnyein keresztül előttem. Eddig nem 
értettem, hogy miért kellett éppen ne
kem kijönnöm, otthon hagynom Felesé
gemet, nagy gyülekezetemet? Most-meg
tudtam. Azért kellett kijönnöm, hogy itt 
ilyen könnyes katonaszemeket Isten felé 
irányítsak. A múlt vasárnapon a tábori

istentiszteleten találkoztam újból az em
lített katonával. Istentisztelet után ez a 
honvéd előállt azzal a kéréssel a zászló
alj nevében, hogy úrvacsorát szeretné
nek venni, mielőtt bevetnék őket a harc
ba, s még az a kérése, hogy adjak leg
alább neki imakönyvet. Úrvacsorát osz
tottam is, imakönyvet csak a magamét 
adhattam oda, mert eddig még nem kap
tam feletteseimtől, a prot. püspöki hiva
taltól. Erős kézszorítással búcsúztam el 
ettől a katonától, s amint egymás sze
mébe néztünk, elfátyolosodott a sze
münk, mert mindketten könnyeztünk. Az 
ő szeméből a megbánás könnyei, az én 
szememből a hálaadás könnyei peregtek. 
Istennek adok hálát, hogy itt is csak 
Öt kell szolgálnom katonák könnyein 
keresztül. . .

Épül a  leg k e letib b  m agyar evan gélik u s tem plom unk
Kézdiv&aárhelyen.

Mint azt már közöltük, június 11-én 
tették le a templom alapkövét. Rá egy 
hónapra, július 19-én már annyira volt 
az építés, amint képünkön látható. Ma 
már áll a torony és cserepezik a temp
lomot és gyülekezeti termet. Rövidesen 
a torony is tető alatt lesz. Miből épül?

— kérdezed. A székelyföldi testvérek, 
élükön Kovács László lelkésszel és Bothár 
L. Vilmos" felügyelővel azt felelik: Hit
ből! Nincs rá fedezet, de Isten hívő lel
kek ajándékában mindig megadja, ami 
kell. Te is tudnád segíteni őket. Címük: 
Ev. Lelkészi Hivatal, Sepsiszentgyörgy.

Kőbői is kenyér lesz.
Fordította:

A néhai König professzornak Bern
ben mindig nyitva állt a zsebe a szűköl- 
ködők és nyomorúságot szenvedők előtt, 
úgyhogy feleségét sokszor zavarba hoz
ta. Felesége egy nap panaszkodott, hogy 
se kenyér, se liszt nincs a házban.

— Előbb lesznek kövek kenyérré, 
mint hogy König professzor éhen halíl 
— hangzott hitteltelj válasza.

Nem sokkal utóbb egy ismeretlen úr 
jelentkezett nála. Iratot hozott neki és 
kérte, hogy fordítsa le azt egy idegen 
nyelvre, mert hallotta, hogy a professzor 
érti azt legjobban.

König szívesen vállalta a kérés telje
sítését és azonmód munkához látott. Az 
illető úr három óra múltán megjelent, 
hogy átvegye a fordítást.

•— professzor úr, mivel tartozom? — 
kérdezte.

•— Ezért a csekély fáradságért sem
mivel — hangzott a válasz.

Az idegen udvarias hálálkodással el-

Zarándi Attila.
búcsúzott és útjára: indult. Ütközhess fon
tolgatta, hogyan, tudná viszonozni a pro
fesszornak ezt a. szeretetszolgálatot. El
ment egy molnárhoz, kifizette egy zsák 
liszt árát, azzal' az utasítással, hogy azt 
szállítsák el König professzornak, amint 
megőrölték. A molnár azonmód teljesí
tette a megbízást.

Az idegen azonban bizonyos akart 
lenni abban, vájjon a professzor meg is 
kapta-e a lisztet. Másnap maga elment 
hozzá, hogy tudakozódjék a dolog után.

— Természetes — válaszolt a pro
fesszor — megkaptam a lisztet; de meny
nyire megszégyenít a kicsi szolgálatért 
adott nagy ajándékkal!

Amikor az idegen nevét kérdezte, az: 
így felelt:

—• Steih vagyok!
—■ Hallod, hitetlen asszony? — szólt 

á professzor, miközben feleségéhez for
dult — ez itt Stein úr. Nem mondtam-e, 
hogy előbb adnak a kövek kenyeret, 
semmint König professzor éhen hal?!

A népfőiskola igazolása.
Kajos János orosházi népfőiskolái 

nevelőlelkész írja körlevelében az alábt 
biakat:

Isten kegyelméből ismét beleállhat- 
tam a munkába 13 hónapi katonai szol
gálat után. Legelsősorban hall köszön
jem meg az imádságokat, melyek a töb
bi honvéddel együtt engem is erősítet
tek, őriztek. Katona életemben, szolgá
latomban minduntalan éreznem kellett, 
hogy csak azért állok, mert Isten tart 
meg és ez és sok más drága tapasztalat 
Isten- hatalmáról, erejéről, kegyelméről 
örömteljessé tette a katonai szolgálatot 
minden nehézség és akadály mellett is. 
Egy volt népfőiskolásunkkal találkoz
tam kint, — sajnos, egészen futólag — 
a vele való beszélgetés, és amit több 
hívő katona életében tapasztalhattam, 
megerősített -abban a felfogásban, hogy 
intézményünk, a népfőiskola, helyesen 
látta meg egész életünk alapkérdését és 
arra az egyedüli helyes feleletet is meg
adja. Áz ő munkájuk, kötelességteljesí
tésük, helytállásuk megmutatta, hogy a 
rátermettség és a több tudás mellett a 
hűség az, ami nélkülözhetetlen és ez 
csak az Istenhez tért emberek sajátja. 
Mivel a népfőiskola éppen azt a célt 
akarja a legtisztábban szolgálni, a jó 
munkában vetett hitemben megerősödve 
állok bele ismét ebbe a szolgálatba.

ötödik tanfolyamunkat ■ a szokott 
időben november elején kezdjük meg. 
De már egész nyáron folytak és most 
fokozottabb mértékben folynak az elő
készületek, hogy mindent, amire a tél 
folyamán szüksége lehet az iskolának, 
időben be tudjuk szerezni. Éppen, mert 
célunkat világosan látjuk és mert cé
lunk nagyságát és szükségszerűségét 
valljuk, nem rettent vissza az idők sú
lyossága, sőt éppen mert ilyen nehéz 
időket él magyar népünk, fokozottab
ban dolgozunk, hogy most tudjuk éle
tében bele állítani a nehézségekre és a 
küzdelemre felkészített ifjakat.

Egységes terv szerint következetesen 
folytatjuk a népfőiskolának célszerűvé 
való kiépítését. Ebben az évben is 
amennyire ezt az anyagiak engedik — 
tovább építünk, renoválunk.

Mindez: tervezgetés, jóakarat, mun
ka, pénz, áldozat a várt növendékekért 
van, hogy őket az Istenbe vetett hittel, 
a magyar életet pedig ővelük gazdagít
suk. Sajnos, most intézményünknek — 
a többiéhez hasonlóan — éppen az a 
legnagyobb kérdése. A mai emberhiány
ban nagy nehézségekbe ütközik a nö
vendékek toborzása. Lehet, hogy mun
kánk azért nem tudott sokakat megkö
zelíteni, mert egyszerűen nem tudtak 
róla. Új környezetemben minden lehető
séget felhasználtam ismertetésére és leg
többször nagy újságokkal tudtam az ér
deklődőkét megismertetni. Barátaink 
táborának nagy mértékbeni megnöve
kedését várom attól, hogy akik már 
szolgálatába szegődtek a gondolatnak, 
azok adódó alkalommal ismertetik ezt 
az intézményt.

Így reméljük azt, hogy a növendé
kek száma nőni fog. Kevés az ember, 
igaz, a gazdaságok alig-alig győzik a 
munkát, de biztosan akadnának, akik 
tudnának vállalni munkatöbbletet azért, 
hogy fiuk tudását gyarapíthassa a tél 
folyamán. Csakhogy ezek kevesen van
nak és neh,éz őket megtalálni. Semmi 
esetre sem egy embernek való feladat. 
Ha sokhelyen fog hangzani a népfőis
kola híre, akkor ez a hír elér ezekhez 
az érdeklődőhez is és meg fognak telni 
a népfőiskola termei ezekkel a tanulni- 
'vágyókkdl. Kérjük különösen vidéken 
lakó Testvéreinket, hogy kutassák az 
ilyeneket és ne resteljék a fáradságot, 
hogy minket tudósítsanak az érdeklő
dőkről akár levelezőlapon, akár a csekk 
levelező részén. Mi találunk módot rá.

Apróságot*. ax éleiből.
E rő t  a d  a z  Vr t

Műtőasztalon fekszik egy ötéves gyermek. Nagy seb 
tátong a homlokán; össze kelt varrni. Műtét alatt a gyermek 
összeszorítja erősen a száját és megfogja az édesapja kezét. 
Az apa a fülébe súgja:

— Édes fiam, gondolj az Ür Jézusra, aki türelmesen szen
vedett értünk a kereszten és erőt ad neked is szenvedésedben. 
Kérd Öt, hogy segítsen meg téged. Az édesanyád is erre intett.

Hallva ezt, a gyermek elcsendesedett. Nem sírt, nem 
kiabált, csendesen tűrt.

Az orvos elcsodálkozott. Hogyan lehet ez? Máshoz volt 
szokva! El volt készülve nagy jajgatásra és rugdalódzásra.

— A gyermeket Jézusra fi gye! mezettem — mondotta 
az apa.

Nem fflábava ló  m unka.
Megkezdődött az egyik szórványban a hitoktatás. Nehe

zen sikerült a gyermekeket egyik magánháznál összegyűjteni. 
Közöttük van egy, aki csak kényszeredetten és szégyenérzettel 
jött el. Szégyelte, hogy evangélikus. Egypár évig csak járt 
a hittanórára, de az eredmény semmi. Nem akart evangélikus 
lenni. Szomorúan állapította meg a vaUástanitó: ez a munka is 
hiábavaló volt!

Múltak az évek s a gyermekből ifjú lett. Csodálatosak 
az Urnák útjai. Odavezetett abba a faluba messze vidékről 
egy evangélikus leányt. Szórványlátogatáskor egyszer csak 
ott látja az ő volt tanítványát a lelkész. Majd nemsokára 
jelentkezni jönnek eljegyzésre s kérik a lelkészt, házasság- 
kötésük előtt imádkozzon velük és értük. Csodálatosak az 
Urnák útjai! így mutatta meg, hogy nem volt hiábavaló a 
lelkész fáradozása. Gerhát  Sánd.Qr.
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hogy felvegyük vele az érintkezést és 
hívjuk a népfőiskolába.

Ezt és minden munkánkat azonban 
mi mindig Istentől tesszük lüggővé. 
Ezért kérjük minden Testvérünket, hogy 
meg ne restüljön az értünk való imád
ságban: A lelki munkában oly sok ve
szély fenyeget, elfáradnak végzői, hamis 
vágányra csúszik. Mindez ellen Isten 
-ereje véd, az fegyverez fel a küzdelemre 
és az végzi el az igazi átalakító munkát, 
melynek mi nem is lehetünk, de nem is 
akarunk lenni, csak alázatos eszközei.

J i a a l c o x á a o K .
H aálárvá luk  r é s z é r e  
a  Harang s zó  útján é r k e z e t t  
a d o m á n y o k  :

özv. Pados Gáborné Zsennye 10 P, 
Evangélikus Nöegylet Szepetnek 50 P, 
Szkok Pál né Bicske 30 P, Mailáth Imré- 
né Budakeszi 10 P, özv. Koppányi Béláné 
Losonc 20 P, Bácskai Sándor Kurd 15 P, 
Emödi Elemér Kecskemét 20 P, Pataky 
Antal Balatonszepezd 15 P, Jósfay-Jausz 
Lajos Győr 10 P, özv. Szabó Lászlómé 
Sopronnémeti 10 P, N. N. Szeged 30 P, 
özv. Lack ne r Ferencné Miskolc 30 P, 
Szíjártó Géza Tab 42.80 P, Evangélikus 
Leányegyesület Szombathely 50 P, özv. 
Molnár Lajosné Somorja 50 P, Török 
Józsefné Győr 10 P, Pammer Nővérek 
Budapest 10 P.

Hon véde t nkn eku  H arangszó i  
e lő f ize t té k ,  vagy  tSiblldra, 
Im akön yvre  a d a k o z ta k :

Csőri István tábori lelkész 20 P, Fo
dor Jánosné Nagybe’recske 5.40 P, Ko
vács Endre Tata 3 P, dr. Havrillay Bélá
né Mátraháza 4 P, Nagy Imre Külsövat 
10 P, Evang. Nőegylet Nádasd 25 P, 
Nagy Emma Mezőberény 2.50 P, Koron- 
tos Miklós Balatonfenyves 5 P, Gerhát 
Sándor Galgaguta 20 P, Somfai Károly 
Paks 4.20 P, Csengéi Istvánná Lébény
2.50 P, özv. Szalay Lászlóné Kemenes- 
magasi 10 P, Szalay Anna Szombathely
7.50 P, N. N. Győr 20 P, Böhsl Paula 
Gödöllő, Léky Gyula Kőszeg.

B o m b a k d ro su l la k n a k  
a  H aran gszó  útján é r k e z e t t  
a d o m á n yo k  :

Dr. Rozgonyi Vendelné Szentgott- 
hárd 10 P, Makovinyi Pál Losonc 50 P, 
Evangélikus családok Balatonszepezd 
23.20 P, Knábel Vilmosné Bonyhád 10 
P, Böröczky Teréz Budapest 4.40 P, 
Galkó Károlyné Tokod 10 P, Horváth 
Irma Zalaegerszeg 30 P, Hutflesz Pál 
Balatonboglár 10 P, özv. Kiss Sándorné 
Révfülöp 25 P, Hargitai Sándorné Gyo
moré 10 P, N. N. Szeged 5 P.

Újabb értesítés  
a h ittankönyvekről!

Mint már közöltük, egyetemes egy
házunk kiadásában az alábbi hittanköny
vek vannak nyomás alatt nyomdánkban 
és lesznek kaphatók könyvkereskedé
sünkben:

KEMÉNY LAJOS: Bibliai történetek, 
el. isk. I—II. o. számára. Ára: 1 P.

KEMÉNY LAJOS: Bibliai történetek, 
el. isk. Ill IV. o. számára. Ára: 1.50 P.

KAPI BÉLA: Egyetemes és magyar 
prot. egyháztörténet. Egyháztörténeti 
olvasmányok, el. isk. V—VI. o. számára. 
Ára: 4 P.

SOKORAY ZACHER: Hit és élet, el. 
isk. VII VIII. o. számára. Ára: 2.50 P.

MÓRÓCZ SÁNDOR: Az egyház tör
ténete, középisk. III. o. sz. Ára: 3 P.

KEMÉNY PÉTER: Én evangélikus 
vagyok, középisk. IV. o. számára. Árát 
később közöljük.

SÓLYOM—WICZ1ÁN: Az egyház tör
ténete, középisk. V. o. sz. Ára: 5 P.

SÓLYOM—WÍCZIÁN: Az egyház tör
ténete, középisk. VI. o. sz. Ára: 5 P.

GROÓ GYULA: A Szentírás, közép
iskolák VII. o. számára. Ára: 5 P.

Könyvkereskedésünk a rendeléseket 
előjegyzí és a könyveket a lehetőség 
szerint mielőbb szállítja.

H A R A N G S Z Ó

Egy kön yv  m u n ká ja .
Egyik falun tartózkodó diakonisszánk 

Írja:
Nehéz hallgatni, mikor beszélni sze

retnék és megrázni minden egyes em
bert, hogy ébredjenek és mentsék meg 
még a lelkűket, amíg tart a kegyelmi
idő.

Egy könyvet kaptam születésnapom
ra: „Üj réggé1, új kegyelem“. Sokat kap
tam e könyvön keresztül Krisztustól. 
Ügy szeretném, hogy ezt a lelki áldást 
mások is megtalálják, amit e könyv 
nyújt a kereső léleknek. Elindultam a 
könyvemmel a faluba. Most 28-an kérik 
a könyvet megvételre. Nagyon kérem 
kedves igazgató urat, szíveskedjék le
adni a megrendelést. 28 könyvet kérek 
az „Üj reggel — új kegyelem“-böl és 
egy bibliát.

Kérem az Urat, hogy végezze el e 
könyvön keresztül az ö munkáját. Ha 
megkapom a könyveket, az én lelkem is 
megnyugszik, hogy mégis tehettem vala
mit a testvéreimért és hiszem, hogy meg
találják rajta keresztül az igazi életet, 
Krisztust.

H o n p é d e í n l t  Üzenil e k .
Molnár Kálmán honvéd az M. 934. t. 

számról üzeni Budapestre a Sümegi csa
ládnak, — Szentivánfára: szüleinek és 
testvérének, ismerősöknek és rokonok
nak: Jól van, ne aggódjanak, több leve
let vár.

Selyem Lajos tizedes a Z. 388. tábori 
számról üzeni testvéreinek és hozzátar
tozóinak Balatonfüredre, Szentantalfára 
és Kapolcsra: jól van, egészséges, kéri, 
hogy írjanak, mert már június óta nem 
kapott postát hazulról.

Könye Zoltán honvéd az M. 658. tá
bori számról üzeni Őrihodosra szüleinek, 
nagyszüleinek, testvéreinek, a rokonok
nak és az egész őrihodosi ifjúságnak: 
hála Istennek, egészséges vagyok, több 
levelet várok.

Németh Gyula tizedes üzeni Vesz- 
prémvarsányba szüleinek, testvéreinek: 
Jól van, nincs semmi baja, csomagot és 
sok levelet vár.

Horváth Lajos honv. a B — 795 tá
bori számról üzeni Budapestre család
jának, szüleinek Győrbe: jól van, egész
séges.

A B  — 795 számról:
Bódis Lajos honvéd Dunaságra, 
Gémesi Géza honv. Hegyeshalomba, 
Vörös Sándor honv. Magyarbélre, 
Vörös Imre honv. Kisbaráthegyre, 
Savanyu István őrv. Dunakilitire, 
Sipos Rudolf honv. Vízkeletre, 

üzenik hozzátartozóiknak: jól vannak, 
egészségesek.

A legutóbbi hadnagyavatáson, a kor
mányzó úr együttesen avatta fel a Lu. 
dovika Akadémia, a Bolyai Műszaki 
Akadémia és a kassai Repülő Akadémia 
végzett tisztjeit. A felavatottak nevében 
Pósfay László hadnagy, mint a legkivá
lóbb növendék mondott üdvözlő beszé
det. Pósfay hadnagy evangélikus val- 
lású. Testvéröccse Pósfay György s. lel
késznek.
liiliHliiiiiiinw

R e n d e l j e  meg
TAMMINEN:

ÚJ REGGEL — ÜJ KEGYELEM
c. könyvét. A testvér reformátusok 
kiváló szórványgondozó folyóirata, 
a Lelkigondozó a könyvről ezt írja:

A magyar igehirdetés régóta nélkü
lözte azt a hangot, ami Tamminen finn 
esperestől jött most át hozzánk. Minden
egyes beszéd csak igehirdetés és sem
mi más, de éppen azért oly életszerű, 
annyira mindennapi életünkbe vágó, ami
re csak nagyon kevés példát lehetne fel
hozni. Igaz, olvasás közben érezzük, 
hogy nem magyar igehallgató közönség
nek hangzottak el e beszédek, hanem 
olyannak, amely benne él az evangélium 
világában s sokkal inkább át van hatva 
mindennapi élete is az Igétől, mint a ml 
magyar igehallgató gyülekezeteinké. A 
Harangszó nagy szolgálatot tett ezzel a 
kötettel. Bár minél előbb újabbak követ
keznének.

A könyv ára 6 pengő.

Az Ö rö k k év aló  o lta lm áb an .
h ő m  m i h a j lé k u n k  . . .

Szeptember 24. — Megvigasztal. Zsolt. 
23. Aki Istennel jár, annak életútja min
dig kegyelem. Ez nem azt jelenti, hogy 
szüntelenül a boldogság napja ragyog 
felette: a fájdalom kelyhét sokszor íz
lelik az Isten választottal. De a fájdalom 
éjszakáját mindig felváltja a szabadu
lás reggele. Isten gyermekeit nem tölti 
el rettegéssel még a sírnak éjszakája 
sem!

Szeptember 25. — Megvéd. Ján. 6, 27. 
Jézus előtt nincsen személyválogatás. A 
hatalmasokat és a gazdagokat nem ré
szesíti előnyben és szívesen várja mind
azokat, akik sokat szenvednek bűneik 
nyomorúsága miatt. Van-e olyan em
ber, aki elmondhatná, hogy neki nincs 
vétke? Jézus semmit sem keres, csak 
bűnbánó szívet. Minél nagyobb a bűn
kereszt, annál erősebben fog minket 
mentő keze!

Szeptember 26. — Megőriz. Zsolt.
121., Nincs ember, aki igaz szívvel el
mondhatná, hogy még sohasem tapasz
talta Isten megtartó és oltalmazó hűsé
gét. Születésünktől fogva csodálatosan 
vezetett minket mindeddig az Úr. Bi
zony mi mindannyian Isten kegyelmének 
és türelmének csodái vagyunk. Hogyne 
bíznók hát rá magunkat most is, amikor 
ezer baj-és fájdalom kísért? Hiszen nála 
van a legjobb oltalom!

Szeptember 27. — Bűnöket megbo
csát. Máté 9, 2—8. Fájdalmak és keser
vek tengerén vergődik ma a világ. Sok
szor úgy zuhannak ránk az események, 
hogy terhük alatt szinte megbénul a szí
vünk. De mindaz, ami nyugtalanít, ami 
lázongásra késztet Isten és a körülmé
nyek ellen, végeredményben nem más, 
mint a békétlen lelkiismeret emésztő 
fájdalma. Amire mindenek felett szük
ségünk van, az — a bűnök bocsánata.

Szeptember 28. — Kegyelmet ad. 
Zsolt. 103. Isten kegyelmét magasztalja 
ez a hálaének. Vájjon nekünk, akik a 
Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé 
és a maradandó élet örököseivé lettünk, 
nincs-e minden okunk arra, hogy ugyan
így ujjongjunk? Mert a világ sok min
dentől megfoszthat minket, de ezt az 
egy kiváltságot nem rabolhatja el tő
lünk soha.

Szeptember 29. — Megment, a halál
ból. Zsolt. 118, 14—18. A zsoltáros köl
tő figyelő tekintettel nézte a világot s 
mindenütt csak a halált látta diadalmas
kodni. Ő is eltemetett már kedves szí
veket és mégis újból meg újból diadal
ének támadt ajakán: „Nem halok meg, 
hanem élek és hirdetem az Úrnak cse
lekedeteit!“ De hogyan? Az Istennel va
ló közösség képesíti erre: „Az Ur az én 
üdvösségem!“ Mert, aki az Istené, az 
halált nem lát soha örökké.

Szeptember 30. — Életet ad. Luk. 7,
11—16. Jézus most is halált meggyőző 
vitéz. Akihez betér, az rettegés nélkül 
fogadja a halált, kedvesei sírján pedig 
így vigasztalja őt az Élet Ura: ne sírj! 
Kedves halottad nem halt meg, hanem 
üdvösséget nyert. Most előre ment, de 
kedveseit várja boldog viszontlátásra 
égi dicsőségében.

F ü r s t  E r v i n .

Evangélikus kis énekeskönyv. Iskolai 
használatra. Ötödik kiadás. (20—25.000 
példány.) Tartalmazza a tantervben elő
írt énekeket. Hitoktatási segédkönyvül 
engedélyezve. Ára: 40 fillér. Megrendel
hető: Ruttkay-Miklian Géza lelkésznél 
Gyón, Pest megye. Csekkszámla száma: 
40.072.

Í73-

Könyörgés nehéz időkben.
Uram, .erős Istenünkl Ki eltöröd az 

ivet, elrontod a kopját és a harciszeke
reket tűzzel megégeted, — megrémült 
lélekkel járulunk szent felséged színe 
eleibe. Vallást is teszünk bűneinkről, 
melyekkel gyakran bosszantottuk Isten
ségedet s haragra ingerlettük ítéletedet. 
Álnokságaink fejünk fölébe növekedtek 
s bűneink az egeket érik. Azért kiöntöt
ted ránk haragod füzét s kemény ítéle
ted fejünkre szállott. Mert a fegyver el
készíttetett, hogy áldozatokat öliön. El
lenségeink körülvettek minket és szoron
gatnak minden felöl. Minden tehetségek
kel azon vannak, hogy megdúljanak, 
prédára hányjanak s mind a földig le
rontsanak. Uram, örökké tart a te 
haragod? ■ Mindörökkén elvetnél színed 
elöl s nem lennél-e irgalmas a te néped
hez? Uram, könyörülj rajtunk, mert te- 
benned bíztunk eleitől fogva. Légy oltal- 
mazónk, szabadítónk a szorongattatás 
idején. Kelj fel segítségünkre, állj ki 
bajra miérettünk, ragadd elő dárdádat 
s veszesd útjokat ellenségeinknek, szé- 
gyenítsd és futamitsd meg őket. Hozd 
elő, Uram, a békességet, parancsolj a 
szeleknek, szerezz közénk csendességet, 
térítsd vissza hüvelyébe a kivont fegy
vert. Hogy bátorsággal szolgálhassunk. 
Hallgass meg mindenekben békesség fe
jedelme, áldott Jézus Urunk! Szent ér
demedért szabadíts meg minket minden 
gonosztól. Ámen.
Torkos András: Engesztelő áldozat. 1709.

Segítő úlüczat.
Itt az őszi szántás. Ágyat kell 

vetni a jövő évi kenyérnek.
Magános fiatalasszony kért se

gítséget harctéren küzdő ura roko
naitól. Ridegen azt felelték neki: 
„Tégy, amit tudsz, elég a dolgunk 
nekünk is ..

Viszont tudunk faluról, ahol ösz- 
szefogott a nép s l e g e l ő s z ö r  a 
hadbavonultak földjét munkálják 
meg közös erővel.

így kellene s lehetne is itt így 
tenni mindenütt.

A végső áldozat idejét éljük!
S z a b ó  J ó z s e f .

A román betörési kísérletek miatt a 
magyar hadsereg ellentámadásba kezdett 
Dél-Erdélyben. Tordánál és a Marosnál 
visszaverték a szovjet és román páncé
los támadást.

Nyugaton elkeseredett harcok foly
nak Aachen térségében.

Churchill és Roosevelt Quebeckbe« 
megbeszélést tartottak.

A szovjet 31 millió embert vesztett a 
Németország elleni harcban.

Közzétették a román fegyverszüneti 
feltételeket.

A Balkánt az angolszászok a szovjet
nek engedték át. A németek katonai 
ellenintézkedéseket tettek a Balkánon.

Oroszország katonailag meg akarja 
szállni Finnországot.

Hazánk területén mind gyakoribbak 
a légitámadások és bombázások.

A miniszterelnök beszédet mond az 
országgyűlés két Házában.
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Szentháromság utáni 16. hét.
. . .  adja meg néktek az Ő dicső

sége gazdagságáért, hogy hatal
masan megerősödjetek az ö  Lelke 

által a belső emberben.
Efezusi levél 3, 16.

Ha a világ fiai bátrak és meré
szek, a keresztyének is azok. Sőt 
a Szentlélek által oly erősek, hogy 
bátran dacolnak világgal, ördög
gel, halállal s minden bajjal. Igazi 
lelki erő ez. A szív bátorsága.

Ezért mondja Pál apostol: kí
vánom, adjon néktek az Isten 
olyan hősi bátorságot, erős Lelket, 
hogy rettenthetetlenül szállhassa
tok szembe nyomorúsággal, bűn
nel, ördöggel, halállal. Biztosak 
lévén, hogy néktek semmi sem árt
hat, semmi sem hiányozhat. A vi
lág bátorsága csak addig tart, amíg 
van mire támaszkodnia. A keresz
tyén ember bátorsága azonban csak 
Istenre hagyatkozik. Készlete, tő
kéje sincs más, csak az Isten. Ezzel 
dacol minden gonosz ellen. Egé
szen más bátorság ez, mint a vi
lágé. L u t h e r .

Reád bízzuk mi magunkat 
Itt ez árnyék világban. 
Könyörgünk, viseld gondunkat, 
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk oltalmazónk, 
Tanítónk és vigasztalónk,
Te vagy áldott Jézusunk,
Üdvözítő Krisztusunk.

GYÜLEKEZETI H Í R E K
Diakonissza-avatás. A győri Diako

nissza Anyaház hét végzett diakonissza- 
növendékét, miután a vizsgát mind a 
két jelölt sikerrel megállotta, szeptem. 
kér 17-én istentisztelet keretében pró- 
kanővérekké avatta. Az avatás előtt szá. 
mukra és az Anyaházban lévő nővérek 
számára csendes nap volt. A felavatott 
í j  próbanővérek: Bernáth Erzsébet,
Kiss Irén, Krégár Gizella, Németh Júlia, 
Tóth Lenke, Török Margit és Zámbó 
Hona. Isten áldása legyen az új nővé
reken.

Igazgatóválasztás. A tolna-baranya- 
somogyi ev. egyházmegye által fenntar
tott bonyhádi főgimnázium iskolai nagy- 
kizottsága szept. 11-én a vitéz Zerinváry 
János igazgató nyugdíjazása folytán 
megüresedett igazgatói tisztségre egy
hangúlag Rózsa Sándor tanárt válasz
totta meg. Rózsa Sándor közel három 
évtizede felügyelője a bonyhádi gyüle
kezetnek s mint ilyen annak felvirágoz, 
tatása körül áldott szolgálatot végzett. 
Mint a nagyközség képviselőtestületé
nek tagja, annak életében jelentős sze
repet visz. Megválasztása széles körök- 
ken keltett örömöt és megnyugvást. Itt 
jegyezzük meg azt, hogy a tanévnyitó 
ünnepen Fábián Imre főesperes köszön, 
tötte az új igazgatót, egyben búcsúz
tatta vitéz Zerinváry Jánost. Rózsa Sán
dor igazgató megnyitó beszédével igen 
sok édesanyának, édesapának könnyeket 
•salt szemébe, midőn ígéretet tett, hogy 
az ifjúságról apailag gondoskodik ezek
ben a nehéz napokban.

Ifjúsági konferencia. A zuglói KIÉ 
szeptember 14—17 között a budahegy- 
vidéki ifjúsági Luther-Szövetséggel kar
öltve ifjúsági konferenciát rendezett. 
Megnyitás szept. 14-én délután 5 óra
kor volt. Előadók Kemény Lajos espe
res, Scholz László, vitéz Sréter Ferenc, 
Danhauser László, Ferenczy Zoltán és 
Ruttkay Elemér lelkészek voltak.

KI TUD RÓLA?
Aki Bán Zoltán honvédről, akinek 

tábori postaszáma legutóbb L — 436 
volt, valamit tud, értesítse aggódó szüleit: 
Bán Lukács, Légrád Zala megye címen.

CSALÁDI H ÍREK
Bölcső. Benkő Béla rendőrőrmester 

és neje Regős Margit budapesti lako
soknak aug. 18-án Szarvason született 
második leánykájuk, aki a szent kereszt- 
ségben Éva Mária nevet kapott.

H A R A N G S Z Ó ____________"__________ 1944. szeptember 24.

Oltár. Bányai Sándor evangélikus lel
kész (Érd) és. Kiszely Gizella: (Cegléd) 
szeptember 5-én ..»tartották esküvőjüket 
Budapesten a Deák-téri ev,. templomban. 
Minden külön értesítés helyett. — Dr. 
Körösi Zoltán alsószeli" jegyző’ és Ihász 
Irma augusztus 27-én tartották esküvő
jüket az újmalomsoki evangélikus, temp
lomban.

K Ü L Ö N F É L E  K
Csak hivatalos ügyben lehet utazni 

a Tiszától, Hernádtól és Sajótól keletre 
fekvő területre.

A kölcsönös munkamegsegítést az
egész ország mezőgazdaságában meg
szervezik.

Felülvizsgálják a munkabéreket, újjá
szervezik a hadigondozást.

A tanoncok katonai szolgálati idejé
nek egyötödét be kell számítani a tan
időbe.

A postai csomagforgalom korlátozott 
mértékben újból megindul.

Életbelépett a levél-, távirat, és tele- 
foncenzura. Kormányrendeletre ezentúl 
ellenőrzik a postai küldeményeket.

320 millió pengő értékű- textilárut 
osztanak ki a mezőgazdasággal foglal
kozó lakosság között.

A 18 éves ifjakat honvédelmi munká
ra veszik igénybe a Vili. és IX. hadtest 
területét kivéve az egész ország terüle. 
tén.

Az elsötétítés este 8-kor kezdődik és 
reggel 6-ig tart.

MAGYAR GAZDA
K ecsketenyésztés.

Az élet legnehezebb szakaszaiban is 
akadnak olyan megoldások, melyek el
viselhetővé teszik a nélkülözéseket. Ma 
nagy kérdés a tejszükséglet megoldása. 
Pedig itt is vannak megszívlelésre méltó 
tanácsok, új utak, új lehetőségek. A te
héntartás feltételeivel nem mindenki ren
delkezik. Ahhoz rendes istálló, kis föld, 
a semminél több gyakorlat, s némi hozzá
értés is kell, amit pillanatnyilag elő
teremteni nem lehet. Ellenben a kecske
tenyésztéshez minden dolgos, élelmes és 
a sült galambra nem váró földmíves, 
munkás ember, sőt a tisztviselő is hozzá
nyúlhat.

Félre most azzal az előítélettel, hogy 
kissé rangonaluli, szegényes, parlagias 
színezetet ad a háznak. Arra gondoljunk, 
hogy tej lesz a háznál s ez nagy gondot 
vesz le a vállunkról.

Kecskeólat összeállítani nem olyan 
nagy munkáimért majdnem mindenki
nek megvan a hozzávalója. Néhány cö
löp, deszka vagy korlátnak való dorong, 
összekötözve és már meg'is van. Később, 
télire javítunk rajta, gondoskodunk ren
desebb, tiszta istállóról, mert a kecske 
is szereti a tisztaságot. Különösen sző
rét, bőrét, körmét kell gondoznunk. Pén
ze is van tna minden rendes takarékos, 
dolgos embernek, kistisztviselőnek any- 
nyi, hogy 1—2 kecskét beállíthat. Csu
pán arra ügyeljünk, hogy ellés előtt álló 
hasas, vagy fejős kecskét vegyünk. Per
sze, hogy drágább, mint az üres állat, 
de azonnal hasznot, még pedig sürgősen 
szükséges hasznot ad.

Sokkal jobb befektetés, mintha nem 
feltétlen szükséges ruházati cikket ve
szünk „feketén“. Pl. meggondolatlanság 
30—50 P-s harisnyát venni, ha bármi mó
don még nélkülözhetem. Tartalékot hal
mozni a végtelenségig: pazarlás.

Áll ez mindenre, amiért tízszeres árat 
kérnek s méghozzá sok-sok kellemetlen
ségnek tesszük ki vele magunkat. Akik 
megpróbálták s benne vannak, tudják, 
mint jelent a fejőskecske a háznál, kü
lönösen ott, ahol a környezet, csorda
járás, önként ajánlkozik ennek a tenyész
tésére. Az eltartását könnyen elviseli a 
népes család, ahol a gyerekeknek igen 
mulatságos és hasznos foglalkozást nyújt 
a reggeltől estig tartó legeltetés. A kert
ben összegyűlő giz-gaz, a moslék, me
lyet még a szomszédoktól, ismerősöktől 
is összehordanak a- szénásszekérről le
hulló veszendőnek látszó száraztakar
mány, az árokpartokon összeszedett fű, 
lucernacsomók — amit igazán senki sem 
kifogásol — a kiegyezett s földön ha
gyott répa, az utak mentén levő cserjék, 
bokrok levelei, ágai a kecske legkedve
sebb eledele. És a gyerekek ezt mind el
végzik, ha a munka végét komolyan ke
zükbe adjuk, s nem haszontalanul töltik 
a drága időt. A napszámbajáró felnőttek 
mezei munkánál mindig hoznak velük 
annyit haza, hogy abból sokszor hóna
pokra való' takarmány összegyűlik egy 
kecske részére. Az alomnak való meg
szerzése se lehetetlenség. Ősszel annyi 
levél, csalit hever az erdőn, mezőn, sőt 
a ház körül is, hogy bőven elég lesz téli 
alomnak. S az élet minden körülménye

között akadnak olyan alkalmak, hogy 
kevés pénzen össze lehet vásárolni 1—2 
hónapi száraztakarmányt, abraknakvalót, 
répát, burgonyát, korpát, malomhulladé
kot s egyebet. Napi élelme különben 1—2 
kg széna s ennyi répa, burgonya vagy 
konyhahulladék. Vemhesség idején a jobb 
etetést nagyón meghálálja, s épen úgy 
lehet letőgyeltetni, mint a tehenet, ami 
abból áll, hogy ellés előtt 3 héttel külö
nösen jól etetjük. Körülbelül fél kg. napi 
abrakkeverék kellene, a fejőskecskének, 
aminek fele árpa, kukorica, zabdara, a 
többi korpa s valamilyen olajpogácsa.

Élelmes embernek mindig jól fog si
kerülni e vállalkozás. ízelítőnek ide írom, 
hogy a saját testsúlyának tízszeresét is 
leadja tejben, ami évi 500—600 liter tej
nek felel meg. Tehát többet ad, mint 
közepesen tejelő tehén. Van azonban 
2000 literes kecske is. Itt is sok függ a 
fajtájától.

A mi hazai kecskéink között legjobb 
tejelők a mosonmegyeiek. A földmíve- 
lésügyi minisztérium is igyekszik a kecs
ketenyésztést népszerűvé tenni azáltal, 
hogy minden éven hozat s osztat ki az 
érdemes tenyésztők között külföldi te- 
nyészegyedeket nagyon, kedvezményes 
áron. Akit érdekel a dolog, a vármegyei 
gazdasági felügyelőségek útján megtud
hatja e kedvező beszerzés módozatait. 
Egyetlen levelezőlapba kerül csupán, s 
jól teszik az illetők, ha sajátkezűleg ír
ják meg ebbeli kívánságaikat. Nagyon 
örülnek az ilyen becsületes igyekezetnek 
a gazdasági egyesületek vezetői.

A kecske 10 hónapos korában már 
tenyészérett s 7—8 éves korukig tartha
tók tenyésztésben. Vemhessége 5 hóna
pig tart s 2—3 gödölyéjét minden baj s 
beavatkozás nélkül szokta világra hozni. 
Rendszerint tavasszal ellenek. A levágás
ra szánt gidákat 4 hónapos korukban 
messük le. Húsúk kitűnő, sőt csemege
számba megy. A tenyésztésre meghagyot- 
takat 6 hétig szoptassuk.

A kecskét naponként kétszer fejjük. 
Teje kissé zsírosabb és szagosabb a te
héntejnél, ezt azonban hamar megszokja 
az ember. Ez a kecskeszag erősebb, ha 
a fejőssel egy istállóban van a bak is 
és ha az istálló piszkos, szellőzetlen. 
Egyébként a szagos tej egyedi tulajdon
ság, azért az ilyen tejet adó kecskét ne 
szaporítsuk tovább. Ellés előtt 6 héttel 
a fejést el kell hagyni, hogy jól lető- 
gyelhessen s tejelő szervei, mirigyei ki
fejlődhessenek. Tejbeszolgáltatási köte
lezettség nincs utána. Az idősebb állatok 
húsa sovány, -száraz, a baké pedig ehe
tetlen. Igazi hazája Olaszország, a Bal
kán s Déteurópa minden hegyvidéke, 
ahol még igázzák is. Bőre igen keresett 
keztyű- és cipőbőr. Szőre is értékesít
hető.

Az elmondottak szerint a kismberek- 
nek igen hasznos háziállata s a család 
tejszükségletét — ami pedig mindig igen 
fontos dolog volt a nagyobb családok
nál — két kecskével szépen meg lehet 
oldani.

Figyelmébe ajánljuk olyan emberek
nek, akik az állatot, a hasznothajtó fog
lalkozást szeretik és gyermekeiket is 
idejekorán erejükhöz, képességeikhez való 
munkára kívánják fogni, ahelyett, hogy 
egész nap csatangolni engednék őket.

O. K.

Hörömpöly Ilona Vajka 1.50 P. — 
özv. Lenhart Józsefné Eger 1.70 P. — 
Simon Lajos Hács, Varga Lajosné So- 
bor, Svasztics József Tapolcafő, Bárány 
Lajos Bácsa, Kiss Antal Uraiujfalu, 
Keszthelyi Istvánná Zalaegerszeg 2—2
P. — Dr. Sümeghy István Aszód, Hon
véd Sándor Nagyvárad, Szabó Lénáid 
Izsákfa, Ihász Ilona Balatonaliga, Mi- 
hátsi Kálmán Répcelak 2.40—2.40 P. — 
Pálfy Józsefné Beled, Melegh László 
Kolozsvár -2.50—2.50 P. — Konfirmandu
sok Pusztaszentlászló 2.70 P. — Pap Esz
ter Sikátor 3 P. — Horváth Ferenc 
Nagyacsád 4.20 P. — Dr. Győrffy Lé- 
nárd Uraiujfalu, özv. Németh Jánosné 
Bük 4.40;—4.40 P. —• özv. Gyurácz 1st. 
vánné Rábamolnári 5.20 P. .— Bulkay 
Lajos Győr 5.40 P. — Kovács János Bu
dapest 10 P. —■ vitéz Bornemisza Félix 
Budapest, Ev. Lelkészi Hivatal Léva
15—15 P. —• Ev. egyházközség Léva 
18.20 pengő.

Középkorú, jólelkű nő ajánlkozik 
gazdaasszonynak falura, lehetőleg ma
gányoshoz október 1-re. Cím: Vajda 
Mária Várpalota, Csernyei-utca 34. sz. 
Veszprém megye. L—1

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
M ert az egyetlen evangélikus Intézmény, 

mely halálesetkor tem etkezési segély folyósí
tásával a- család segítségére siet.

K iházasftási, tanulmányi, neveltetési segélye 
révéé gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt é le t-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
b iz tosításainkat előnyös díjté te lekkel köihetj&k 
meg s az egyházkerületeknek ezért v isszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te

metkezési segélyt fizete tt ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefoat 
386—332., valam int a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesület 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és nő! 
tagszerzőket.

Jó erkölcsű, megbízható, 30—40 év 
körüli mindenest keresek falura, aki úgy 
a főzésben, mint minden házi mpnkába» 
járatos. Cím: Boda Jenőné ny. m. kir. 
jószágigazgató özvegye, Külsővat, Vesz
prém megye. 1—1

CIPŐUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és  j e g y  N é l k ü l .
Vi dékr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

6 13

Ménfőcsanak evangélikus Jeányegy- 
házközség pályázatot hirdet a nyugdí
jazás folytán megüresedett kántortaní
tói állásra. Javadalom: lakás melléképü
letekkel, fa és gabona fizetés; 10 érték
egység tanítói, 11 értékegység kántori, 
a többi államsegély. Kötelesség hivány 

- szerint. Az iskola osztatlan. Kellően fel
szerelt kérvények 21 napon belül, Ev- 
Lelkészi Hivatal Nagybarát, Győr vm. 
küldendők. 1—1

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

StixnétM
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
2-1 3

Harka (Sopron mellett) evang. isko
laszéke nyugdíjazás folytán megürese
dett egyik kántortanítói állásra pályá
zatot hirdet. Az állásra, a vonatkozó 
VKM rendelet alapján, csak nők pályáz
hatnak. A tanítás nyelve német. Az állás 
javadalma: 29 értékegység, 30% kész
pénz helyi javadalom és 3 szobából álló 
természetbeni lakás mellett, a törvényes 
fizetéskiegészítő államsegély. Kötelessé
gek: négy vegyes osztály tanítása. Bel- 
missziói munkában való segédkezés, a 
kántori szolgálatnak, a másik kántorral 
felváltva való elvégzése. Az állás a pá
lyázat lejárta után lefolytatott választás 
befejézésével azonnal elfoglalandó. Pá
lyázati kérvények, válaszbélyeg mellett 
Evang. Lelkészi Hivatal Harka, Sopron 
vm. címre küldendők. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

B u d a p e s t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) y

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jói 
K éziratokét n « a  örzünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr-
(Harangszó nyomdája.)



Csodavárás.
Ma ismét időszerű á csoda kér

dése. Százak várnak naponta cso
dát s százak kétlik naponta a cso
dát.

A csoda valami természetellenes 
történés. Külső beleavatkozás az 
események rendjébe. Olyasmi, amit 
nem lehet az ok és okozat törvény- 
szerűségébe illeszteni és emberi 
tényezőkből megmagyarázni.

Várháíünk-'é tlyén csodár? 
csak szabad, de kell is csodát vár
nunk. Éppen az a‘ bajunk, hogy 
nem akarunk és nem tudunk cso
dát várni. Hogy csak földi viszony
latokban tudunk gondolkodni s 
mindent az emberi lehetőségékkel 
mérünk.

De az bizonyos, hogy csodát 
csak Istentől várhatunk. A csoda 
az egyedül hatalmas Isten dicsősé
géhez tartozik s ő nem adja dicső
ségét senki embernek. Még mindig 
megszégyenült az, aki magát iste
nítve, emberi erővel akart csodát 
tenni. Az ember csak alázatos 
szerszám'a lehet Istennek, akié 
egyedül minden csoda. Sok-sok 
keserves csalódásunknak nem ép
pen az-e az oka, hogy emberektől 
vártunk csodát?!

lók. Ha Isten csodaképpen megtart 
bennünket mostani állapotunkban, 
úgyis, mint népet, úgyis, mint 
egyént — származhatik-e abból 
számára dicsőség!? Nem kell-e sür
gősen szót fogadnunk az igének: 
Tisztítsátok meg magatokat, mert 
holnap az Ür csudákat cselekszik 
közietek.“ ? Józsué 3, 5.

Oh felséges Isten!'
Gazdag kegyelemmel! 
Eltörlesz-e mindent 
Kemény ítélettel?
Talán lésznek még jámborok, 
Szent törvényed szerint járók: 
Azokért légy kegyelmes,

\S bűnünk szerint ne büntess.

Oh dicső szent Isten!
Távol légyen tőled,
Hogy a’ gonoszt és jót 
Egyaránt büntessed.
Talán lesznek még ötvenen, 
Kik járnak szent törvényeden. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

H écri

E gység.
„Egy az Isten és mindeneknek 

Atyja, aki mindeneknek felette 
v an ...“ Efez. 1, ti.

A monda elbeszélése szerint élt 
egyszer egy király, aki mikor halá
lát közeledni érezte, ágya köré 
gyűjtötte gyermekeit. Egy köteg 
nyílvesszőt adott át nekik azzal a 
parant d, hogy törjék azt ketté. 
Hiába röbálkoztak meg azonban 
a gyermekek a parancs teljesítésé
vel. Akkor szétszedte es egyenként 
adta át hasonló felszólítással gyer
mekeinek a nyílvesszőket, amelye
ket azok játszi könnyedséggel tud
nak összeroppantani.

„Én elmegyek a minden halan
dók útján — szólalt most meg a 
haidokló —, ti azonban itt marad
tok. Hatalmas ellenségek vesznek 
körül benneteket. Ha egymással 
meghasonlotok, elvesztek; ha azon
ban egyetértetek, senki,  le nem 
győzhet titeket!“

Sohasem volt időszerűbb ennek 
a kis történetnek tanítása, akár 
egyházunk, akár nemzetünk éle
tére vonatkoztatjuk azt, mint ma. 
Az egyetértés megmaradás, jöven
dő számunkra, az egyenetlenség: 
halál.

Tudták ezt már az ősegyházban 
is, azért jelölték ki a mai vasár
napra a fenti igét. Hihetetlenül so
kat beszéltünk, cikkeztünk róla az 
elmúlt években mi is, mégsem elég 
eredménnyel. Miért? Mert mindig 
azon volt a hangsúly, ami elválaszt, 
nem ami egyesít.

Legyen hozzánk kegyelmes az 
Isten, hogy megtanuljunk végre 
kettőt: a) egy Isten áll mindegyi
künk felett, akármilyen felekezet- 
hez, társadalmi osztályhoz stb. tar
tozzunk; b) ez az Isten Atya,  
még ha vesszejével vigasztal is 
minket. Akkor ledőlnek magyar és 
magyar, keresztyén és keresztény 
közötti válaszfalak. Akkor „senki 
le nem győzhet minket“, mert tud
juk: a mi Atyánk mindeneknek 
felette van.

Dombi László.

Isten tesz is csodát. Ma is. A 
megváltás központi csodája — aki 
Jézus Krisztus — mellett a gond
viselés csodáival is telve az életünk. 
Meg lehet azt emberi tényezőkből 
magyarázni, hogy még mindig van 
Magyarország? Csupa véres vesz
tés egész történelmünk. Merő cso
da, hogy mégisA’agyunk. Ki az kö
zülünk, aki egyéni életében is ne 
emlékezhetnék Isten csodáira? Ki 
nem volt még beteg? Minden gyó
gyulás csoda. Minden nap meg
éhezünk. A búzaszem vájjon nem 
csoda? Záporként hullik nyakunk 
köré a bomba. Csoda, hogy még 
élünk.

Az ige gyakorta biztat bennün
ket, hogy emlékezzünk meg az Ür 
csodáiról. Ezt kell tennünk. Mert 
miközben hálát adunk a múlt cso
dáiért, vigasztalást merítünk a jö
vőre. Isten karja nem rövidült meg. 
Attól, aki annyi csodát tett velünk, 
ezután is várhatunk csodát.

Ne felejtsük el azonban, hogy 
Isten csodái az Ő dicsőségére va

Oh bölcs szent Ür Isten!
Nagy irgalmad szerint 
Bánjál most mivélünk,
S nem haragod szerint.
Talán lesznek negyvenötén,
Kik járnak szent törvényeden. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh nagy erős Isten!
Nézzed ez országot,
S róla fordítsad el 
Búsult haragodat.
Lésznek talán még negyvenen, 
Kik járnak szent törvényeden. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh hatalmas Istent 
Keserűi je szíved,
Midőn jajgatással 
Keressük szent színed:
Még harmincán talán lesznek,

Rajtunk mindig csak a csoda 
segíthet. Isten kegyelmes beleavat- 
kozása. Ezt most is várhatjuk. Sőt 
leghívebb kötelességteljesítés köz
ben is ez az egyetlen, amit tehe
tünk.

Várjuk hát! De bűnbánattal és 
hittel!!

/ Szabó József.

én ek .

Szívvel tc&cd kik ősziéinek. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh kegyelmes Isten!
Hail'd meg kiáltásunk',
S jusson te elődben 
Szives óhajtásunk:
Mert még húszán talán lesznek, 
Szívvel téged’ kik tisztelnek. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh jóltévö Isten! 
lm’ a por és hamu 
Te szent lábaidhoz 
Keservesen borul,
Mert még tizen talán lesznek, 
Szívvel téged’ kik tisztelnek. 
Azokért légy kegyelmes,
S bűnünk szerint ne büntess.

Oh dicső szent Isten!
Bűnünk eláradott 
Ügy, hogy érdemiettük 
Búsult haragodat;
7 alán hát a’ kis gyermekek 
Dicsőségedre leendnek.
Azokért légy kegyelmes,
S bününk szerint ne büntess..

Oh szent igaz Isten!
Mivel hogy tégedet,
Csak az egy Ür Jézus,
Ki megengesztelhet!
Tekints hát szenvedésére,
S vérrel folyó sebeire.
Azért hát légy kegyelmes 
S bűnünk szerint ne büntess.

Üj lengedező Mennyei Kar, 1743.
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A lelkipásztor.
Magyar nyelvünk egyik legszebb sza

va a lelkipásztor szó. A lelkipásztorko
dás nagy felelősséget, még több felké
szültséget és állandó önvizsgálódást kí
vánó foglalkozás. A lelkipásztor kora 
reggeltől késő estig tartó apostolkodása 
mellett gondok között tölti el éjszaká
ját is. Nemcsak a, maga, családja, de 
gyülekezete minden rendű és rangú tag
jának ezerféle gondja nehezedik a vál
lára. A lelkipásztorkodás nem lehet olyan 
tessék-lássék munka, tetszetős szórako
zás, nagy jövedelmek felhajszolása, ha
nem áldozatos munka! A régi világban 
nem féltek a szótól és azt mondották: 
a lelkipásztorkodás szolgálat.

A lelkipásztor szolgál szavával és 
cselekedetével. A sebek között élőket 
meggyógyítja, a könnyezőket megvigasz
talja, a félelmek között élőket bátrakká 
teszi, a munkanélkülinek foglalkozást 
keres, a ruhátlant felruházza, az éhező
nek kenyeret ád; felkeresi a betegeket, 
szereti az öregeket, reményt nyújt a két
ségbeesettnek. Igyekszik mindenben tel
jesíteni a Biblia hozzáfűzött igényét.

A sokféle munka mellett mégis leg
nagyobb és legfontosabb munkája a 
lelkipásztornak: az igehirdetés. Itt tátja 
ki minden hallgatója számára a maga 
lelkivilágát. Itt mutatgathatja meg benső 
értékeit. Értsük meg: a nagy termet, a 
széles váltak, a sziklakemény mell, a 
falakat döngető, vagy orgonabúgáshoz 
hasonló hang, bárha tetszetőseit is — 
csak külsőségek, — nem fontosak. Ellen
ben a belső dolgok: a szív érzelme, az 
értelem biztonsága, a hűséges odaadás, 
az élet tisztasága, a szeretet megnyilvá
nulása — a lelkipásztor szolgálatában 
nagyon fontosak.

Az igehirdetés minden alkalommal 
Istenhez emelje fel a hallgatóságot. 
Istenhez — egyenesen! Zűrzavaros idő
ben, amikor mindenki, irányítást vár, 
sokszorosan fontos szerepe van az ige
hirdetésnek. Nehéz napokban tájékozat
lanul hagyni az Ige után áhítozókat, 
méltatlan dolog a lelkipásztori szolgá
lathoz. Az Ige világossága mellett tu
dunk tájékozódni a sötét időben S1 talál
hatjuk meg a helyes utat, melyen jár
nunk kell.

Igehirdetés hangzik el. Szívből jött és

szívhez szólt. Megjegyezték a hallgatók 
nemcsak a szentírási helyet, de magát a 
hozzáfűzött magyarázatot is. Ismerek 
70 év felé közeledő férfit, aki ma is el
mondja az 50 évvel ezelőtt hozzáinté?ett 
esketési beszédet. Temetési igehirdeté
seknél pedig gyakori, hogy jönnek a 
lelkipásztorhoz a kéréssel: adja írásban, 
hogy azt elolvasva, újból és újból vigasz
talást találjanak.

Az igehirdetés mellett a tudomány és 
irodalom terén is dícséretreméltó szere
pet töltöttek be a múltban és töltenek 
be a jelenben is a mi lelkipásztoraink. 
Közülük került ki az első bibliafordító. 
Erdőst Szilveszter János, Luther Márton 
tanítványa, 1541-ben adta ki az első 
magyarnyelvű Újtestamentumot. És az
óta is a szellemi motorok között, me
lyek a mi magyar népünket a műveltség 
és művelődés magasabb fokára vitték és 
viszik, nagyon fontos szerepet töltöttek 
be és töltenek be az evangélikus lelki- 
pásztorok. Az ő fáradozásuk és lelkese
désük eredménye, hogy evangélikusok
ból legkevesebb az írni-olvasni nem tu
dók száma és legnagyobb a száma, akik 
gimnáziumot és egyetemet végeznek. 
Természetesen arányszám szerint.

Evangélikus lelkészekből hosszú soro
zata került ki a tudósoknak. Bél Mátyás 
az első magyar nyelvtan megírója; 
Magyarország legnagyobb mezőgazdá
sza, akinek nevét mostanában olyan so
kat emlegették 200 éves születési év
fordulója és szarvasi szobor-leleplezése 
alkalmával: Tessedik Sámuel; Kiss János, 
a költő; Székács József az „ország pap“- 
ja; Rázgha Pál, a szabadságharc vér
tanúja, mind-mind evangélikus lelkészek 
voltak. Ma is, legyen hálaadás érte, lelki- 
pásztoraink megállják helyüket. Viszo
nyítva más vallásfelekezetekhez, bizo
nyos, hogy nagyobb értéket képviselnek.

Ha evangélikus lelkipásztorokról van 
szó, meg kell említeni a gályarab-lelki- 
pásztorokat is. Gyalogosan hajtották 
őket, mint barmokat, országokon keresz
tül, majd Nápolyban eladták őket. El- 
ítéltetésük oka evangéliumi hűségük volt. 
Minden időkben példaképül állhatnak 
előttünk, lelkipásztoroknak és híveknek 
egyaránt: az ártatlanul elítélt evangéli
kus gályarab-lelkészek szenvedése és hű
sége. Emlékeztetnek is bennünket a sö
tét időkre!

Ma össze van forrva édes magyar 
Hazánk ügye lelkipásztoraink működésé
vel. Hazánkkal együtt élünk, vagy ha
lunk! A veszély átérzése alkalmával el
halkul a szavunk, suttogóvá válik a be

szélgetésünk. Nem drágaságról, nem is 
a nekünk megfizethetetlen árakról, gyer
mekeink jövőjéről, testi fájdalmainkról, 
lelki gyötrelmeinkről beszélgetünk, ha
nem Hazánk jövendőjéről, Krisztus or
szágának biztosításáról.

Hiszünk a jövőnkben és ezt tiszta 
szívvel hirdetjük is! Ebben az áldozatos 
munkánkban nem szabad elfáradnunk és 
élrestülnünk. Ott kell lennünk minde
nütt, ahol legveszélyesebb a hely, ahol 
legmélyebbre akarják ásni sírunkat. Min
den helyen tegyük meg kötelességünket, 
mint a vártán álló hős katona; szélben 
és viharban legyünk őrtállók a magunk, 
családunk, 'gyülekezetünk, népünk meg
mentése érdekében. Minden kockára van 
téve, mindent megnyerhetünk, de min
dent el is veszíthetünk.

A lelkipásztor két fajtáját János 
apostol mutatja be Evangéliumának 10. 
részében. Van jó és rossz pásztor. Mi 
szeretjük tudni, hogy ezek között a vég
letek között még hosszú sora van a 
különböző pásztoroknak. Jaj nekünk és 
híveinknek, ha másoktól kell megtanul
nunk, hogy mi hová tartozunk. Verejté
künk nyomán kell, hógy ismerjenek meg 
minket és legyenek híveink lelkészeikhez 
bizalommal.

Az evangélikus lelkipásztorra sokan 
néznek. Nemcsak hívei és ellenségei, de 
a közömbösek is. Vigyázzák minden cse
lekedetét. Jaj nekik és nekünk, ha csele
kedeteik inegbotránkoztatást keltenek.

Amilyen a gyülekezet —• olyan a 
lelkipásztora, szokták mondani. Adja a 
jóságos Isten, hogy gyülekezeteink épül
jenek, erősödjenek, virágozzanak lelki- 
pásztoraink áldozatos munkája nyomán!

Szuchovszky Gyula.

B o m b a k á ro su lta k n a k  
a Harang s zó  útján é r k e z e t i  
a d o m án yok  :

Kadarkúti hívek adománya: Györgyi 
Bálint 40 P, Brener Oszkár 20 P, Kaszai 
Pál 20 P, Olasz Pál ref. 40 P, Ravasz 
Ferencné 20 P, Szula Bálint 30 P, Ho- 
lecska Kálmán 20 P, ifj. Bubik Sándor 
30 P, Gombkötő Pál 20 P, Gombkötő 
József 20 P, Karácsonyi István ref. 10 P, 
Kovács József 30 P.Honvédeink hősi helytállással védik Erdélyben az ősi földet.

A holnap.
Irta: Schlitt Gyula dr.

A nagy harcok óta még nem kaptak 
Pistáról hírt. Barátai közül már többen 
Ls írtak, de róla még egy sem tett emlí
tést. Szülei kezdtek nyugtalankodni. Mi 
lesz a vagyonnal, ha Pista nem találna 
hazajönni? Egyetlen gyerek, s nincs 
utód. Aztán ők is már öregek. Isten ne 
adja, de ha betegágyra veti őket valami 
nyavalya, nem lesz, aki jó szívvel csak 
egy pohár vizet is nyújtson nekik. Foly
ton ezen gyötrődnek.

András, ha már nagyon elöntötte lel
két a keserűség, kifakadt az asszonyra, 
mint most is.

— Mondtam én neked, Ágnes, de 
hányszor, megbánjuk még, amit teszel, 
de evett az ördög, hogy elaprózódik a 
birtok. Most aztán, ha megesnék Pistá
val, amitől félünk, mit csinálsz a fene 
sok vagyonnal. Mások híznak majd ben
ne. Idegenek. A drága rokonaid. Ezért 
kellett egy életen át gürcölnöm.

Az asszonyt is ma megint sűrűbben 
lepték be a sötét sejtések és szó nélkül 
tűrte a szemrehányást. Bűnhődésfélét 
érez és hallgat. Sokáig azonban alig bír
ná. Már igen böködi a nyelve gyökerét, 
hogy szóljon, de megjött Lidi, Pista 
menyasszonya, s vele más levegő lebbent 
a szobába. Egyszerre világosabb lett. 
Lidi fiatal és szép. Kemény leány. Fény 
és élet árad belőle, az utódok hangos 
élete, s a két öregnek kigyulladt láttán 
a szeme.

Lidi izgatott. Ügy esett be az ajtón.
— Sebesülteket hoztak Szekszárdra a 

kórházba, be kellene menni, talán tud
nak, valamit Pistáról?

András bácsi legyintett. Félt, hogy 
megbolygatják nyugalmában, s szeretné 
elütni a dolgot. Az asszony azonban ka
pott rajta, s ezzel persze András részé

ről is eldőlt az ügy. Megy Szekszárdra. 
Lidi is. Jaj, csak valami rossz hírt ne 
halljanak, mert megemészti magát.

Az út elég keserves volt. A vonat 
tömve, s egymás hegyén-hátán tolonga
nak asszonyok, férfiak, hogy az öreg 
már röstelte. Megbotránkozott a szemér
metlenségen s Lidi alig győzte csitítani. 
Kínos állapot. Pipázni sem tudott. Meg
próbálta ugyan egyszer, hogy rágyújt
son, de ráripakodtak, ne büdösítse a le
vegőt, s ijedtében elejtette pipáját. A 
pipa összetört, s az egész kupé röhögött 
rajta. Meg is fogadta, csak kerüljön még 
egyszer épkézláb haza, soha, de soha 
többé.

Lidi nem ment be a kórházba. Szé- 
gyelné magát a sok fehérre vetkőzött 
katona között, s inkább várt a kapu 
előtt. András bácsi is helyeselte elhatá
rozását, s elszántan maga indult útnak. 
Kimért léptekkel kopog végig a folyosó
kon. Meg-megáll. Körülnéz. Föl-alá. De 
bolond magasan van itt a plafon. Bele
belemártogatja orrát a nehéz levegőbe, 
s nagyokat tüsszent. Idegen1 neki ez a 
szag. Közben érdeklődik a járó-kelőktől 
Pista után, de nem igen lesz tőle oko
sabb. Végül is benyit egy ajtón. Renge
teg ágy. Elállt szeme, szája.. Ilyet még 
nem látott. Csupa sovány, sápadt ember. 
Feküsznek, üldögélnek. Kinek a feje, ki
nek a lába van bekötve. Egyesek botra 
támaszkodva próbálgatják, tudnának-e 
már lábra állni? Mások meg csendben 
beszélgetnek. András bácsi mélységes 
áhítatba zuhan. Még a sapkáját is leve
szi, mintha templomban volna. Nem szól, 
csak áll egy helyt. Néz és figyel, hátha 
valami ismerős hang ütközne a fülébe. 
De semmi. Majd összeszedi magát s meg
szólal. Hangosan, hogy mindenki feléje 
fordul.

— Jó vitézek, nem tudnak valamit a 
fiamról? Két hónapjánál is több, hogy 
írt s az édesanyja már nyugtalankodik. 
Mátkája is van, s nagyon epekedik utá

na szegény Lidi. Az Isten megáldja kend- 
teket, ha valami jó hírt tudnának róla.

Megnehezedett az öreg szíve, hogy 
elnyomta benne a szót. Éhesre tágult 
szemével belenéz a nagy csöndességbe 
s vár. Kis időre szól valaki hátul a sa
rokból.

— Aztán, hogy hívják, urambátyám, 
a kend fiát?

— Pistának — siet válaszolni And
rás. — Kovács Pistának, Bátáról.

— Akkor meghalt — szólt hátulról 
a hang —, aknára lépett. Derék katona 
volt. Isten nyugosztalja. Korotojakon te
mettük el nagy tisztességgel.

Kegyetlen szavak. Kopognak a csönd
ben, mint a jégverés. Az öreg megrogy- 
gyan. Rettentő kínok feszítik belülről a 
mellét s homlokát kiveri a víz. Össze
szorítja a fogát, megfordul s szó nélkül 
kitámolyog az ajtón. Nagy, néma rész
vét nyomul utána. A folyosó végében 
megáll, nekidűl a falnak s kijajdul be
lőle a fájdalom. Keserűen, panaszosan.

Lidi kétségbeesik a hírre s ájuldoz. 
Meg akar halni. András bácsi vigasztal- 
gatja, de Lidit rázza a zokogás, hogy 
fejcsóválva megfordulnak utánuk az ut
cán. Egy katona meg is kérdezte:

— No, mi baj van, szép húgom?
Lidit megcsapta a hang, mint langyos

szellő a havas domboldalt. Fölnéz, rá- 
mélyed nagy szemével a katonára, még 
a sírás is lent rekedt a mellében, de csak 
egy pillanatig .s aztán kitört belőle:

— Elesett a Pista.
— Ezen aztán ne bőgjön, de legyen 

rá büszke. Pista megtette kötelességét. 
Katona volt. Férfi. Szép'halált halt.

Meleg szavak. Lidi úgy nézett a ka
tona után, mint aki nagy terhet Vvett le 
a szívéről és viszi magával. Talán a bú
ját. Annyi tény, a zokogás már kevésbé 
rázza.

Visszafelé az utazás sem volt már 
olyan veszélyes. Helyük is akadt, s leg

nagyobb ámulatára Lidi azon veszi ma
gát észre, hogy a meleghangú katonával 
ül szemben. Meglepetésében rajtafelejt
kezett a szeme. Három csillaga van és 
fekete kis bajusza. A szakaszvezető is rá
ismert Lidire.

— Megbékült már? — kérdi.
— Nem békül meg az én lelkem so

ha, de soha.
— Hány a gyerek? ’
Lidi elpirul s rá se mer nézni a kato

nára. Hirtelenében nem tudja, mit vála
szoljon. Szerencsére az öreg résen volt, 
s megmentette a helyzetet.

— Egy sincs — motyogja kedvetle
nül —, itt a baj. Még csak jegyben 
voltak.

— Akkor pedig egyenesen bűn ez a 
nagy nekikeseredésed — feddi meg a 
katona Lidit és kérdezi— hová valósiak?

— Bátaiak vagyunk — válaszol kur
tán az öreg.

— Csak nem Kovács Pistáról vap szó?
—.De éppen arról, a fiamról. Szép

szál legény volt.
András bácsi arcán megviggyant a 

büszkeség:
— Ismertem én s bizony kár érte 

— simogatja meg a katona az öregnek 
apai önérzetét s egyúttal megnyugtat
ja —, dehát odakint megesik ilyesmi az 
emberrel. Megtörtént Pistával is. Mit 
tehessünk? Megsiratjuk és tovább me
gyünk.

Lidi nagyot sóhajt s törli a szemét. 
Az öregből pedig kicsattan élete alko
nyának minden keserve.

— Nem lesz unoka!!
Akkorát dobbant a melle, mintha a 

ház mestergerendája szakadt volna ket
té. Lidit átfutja a szégyen, a düh. Olyan 
lett, mint a pipacs. Mégis sok, miket 
pászmáiul össze ez az öreg ember. Rá
förmedt.

— Egyéb baja sincs, örökké azokat 
siratja, kik még a világon sem voltak.
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Akik már ismerik, tudják, olyan nagy- 
ember volt, hogy köteteket-lehet írni 
munkásságáról. Lelkipásztor volt. Nem

csak népe lelki újjászületésén, megtéríté
sén fáradozott, hanem külső életszín- 
-vo'nalának emelésén is. Szívéhez legkö
zelebb a földművelő népréteg állott. An
nak szentelte egész életét. 53 esztendőn 

^keresztül küzdött, fáradozott Szarvason, 
az Alföld szívében, mint a hatalmas 
szarvasi gyülekezetnek előbb „miniszter 
secundáriusa“, másodlelkésze, később pe
dig „minister primáriusa“, igazgató-lel
késze. A pestmegyei Albertiben született 
1742 április 18-án. Atyja szintén evan

gélikus lelkész -Volt, azonban korán el
hunyt s így a papfiú nehéz körülmények 
Hozott nevelkedett. Bejárta a félvilágot, 
gazdag tapasztalatokat szerezve s tudo
mányokkal bőven megrakodVa kezdette 
szolgálatát. Cserhátsurány volt első állo
máshelye. Itt azonban csak rövid ideig 
-tartózkodott. Szarvason arra törekedett 
^kezdettől fogva, hogy a legsötétebb 
trfsti-lelki nyomorban élő nép előtt fel
tárja az európai színvonalú; tiszta, sza
bad élet útját. Először a nép gazdasági 
felemelésére törekedett. A nyugaton ha
talmas erővel fejlődő gazdasági élet min
den erőforrását meg akarta nyitni népe 
előtt. Saját paplakjának kertjében kísér
letezett új gazdasági növények termesz
tésével, különféle nemes gyümölcsfák 
-ültetésével. A szarvasi szikes földön pa
radicsomkertet teremtett talajjavító mű
veletével, a digózással. Az állattenyész
tést helyes irányba terelte. Gyapjúfonás
ra, selyemtenyésztésre tanította a népet. 
Cukorgyártás, méhészet, lucernatermelés 
sem kerülte el figyelmét. Ö honosította 
meg a magyar Alföld legnagyobb áldá
sát, az akácfát s egyik legfontosabb ve- 
teményét, a tengerit. Szomorúan látta, 
Hogy a felnőtt nemzedék annyira bele
rögződött babonáiba, tunyaságába és 
nyomorába, hogy‘’ez szinte pusztulását 
segítette elő. Ezért lett szívügyévé az 
iskola. A deákos, haszontalan ismerete
ket halmozó iskolából szakiskolát alko
tott. ö  alapította meg az első magyar 
gazdasági szakiskolát s ebből kenyér
teremtő tudást és gyakorlati ismereteket 
vihettek magukkal tanulói. Működésére 
az állami hatóságok is felfigyeltek. Több

— fgy van bizony — hagyja rá ko
molyan az öreg —, magyar fájdalom, 
hogy azokat kell megsiratnunk, kik meg 
:se születtek.

Kis időre elállt bennük a szó. Alatto- 
mos fenyegetésével rájuk nehezedett a 
magyar végzet. A szakaszvezető szólalt 
meg először.

— Szeretted?
— Boldogtalan vagyok.
— Másként lesz holnap.
— Igazán szerettem Pistát.
— Mégis másként lesz. A rózsa az 

«löknek virít, nem a holtaknak.
Lidi sértődötten fölfortyan:

— • Minek tart engem?
A katona közelebb húzódik.
— Aranyos leánynak, kihez jobban 

illik a tarka szoknya, mint a fekete.
— Nem ép a fekete szoknya teszi a 

.gyászt.
—■ De a szomorúságot sem bírja so

nkáig a szép lány, napfényre vágyik an
nak lelke.

Lidi oldalt az öregre pislant. Bóbis
kol. Iziben bátrabb lesz. Mintha már 
■erezné szíve táján a napfény melegét.

;— Kicsoda maga? — kérdi szemle
sütve, de arca ég, mint a parázs.

— Bezzay Péter.
Lidi felkapja fejét, mintha álion ütöt

ték volna.
—  Az a gazdag Bozzay Nyékről?
— Az. Nyékről.
Mint a virágszirom, mikor belepör

köl a dér, bágyadt el egyszerre Lidi és 
kiszakadt melléből a csalódás. A panasz. 
A vád.

— Bolonddá tartja a boldogtalant. 
Miért tette, maga kegyetlen?

A vonal megállt s Péternek ki kel
lett szállnia. Kezet fog ‘Lidivel s oda
súgja:

— Holnap lesz ? ba’m vSyí't. h-. ott 
talállak a t  jbcsttíi beszélünk ■ ' a.

Lidibe visszarüppent az élet.

magas kitüntetést kapott a sok rossz
indulatú bírálgatás és lekicsinylés mel
lett. József császár megígérte iskolájá- 
jának meglátogatását s József nádor 
valóban meg is'szemlélte azt. Könyvei
nek egy részében sürgette a magyar 
mezőgazdaság korszerű színvonalra eme
lését. Csupa munka, segítés, áldozatvál
lalás volt az élete. Elszántan dolgozott, 
segített, támogatást nem várt és alig 
kapott valakitől. Támogatás nélkül, jó 
üzleti számítással emelte fel egyházunk 
egyik leghatalmasabb Isten-házát: a
szarvasi ó-templomot. Támasza nagyszá
mú családja volt'. Még iskolájának taná
rai is részben a családi körből kerültek 
ki. Ö szerezte meg hazánknak azt a di
csőséget, hogy a műveltség egyik ágá
ban, a gazdasági szakoktatásban Magyar- 
ország lett az úttörő. A munkaiskola az 
ő elméjében fogant meg. Ö valóban más
fél évszázaddal előzte meg korát.

Hogy Tessedik mennyire szerette a 
népet, azt nemcsak hatalmas alkotásai, 
hanem életének apró dolgai is' bizonyít
ják. Nyilvános előadásoknak és felolva
sásoknak egész sorát látta el. 1768-tól 
háromhetes oktató-tanfolyamot rendezett 
a házasulandók felvilágosítására. 1780- 
ban Olvasóegylet néven népi önképző
kört alapított. Házról-házra járta a bete
geket és orvosi tanácsokat adott. Fel
hívta a falvak rendezésére az illetékesek 
figyelmét. Egyik munkájában egy minta
szerű falu rajzát is adta „léniaegyenes“ 
utcákkal. Állandó harcot vívott a pazar
lás, a dáridók, az ételben és a ruházko-. 
dásban -való fényűzés ellen. Mindenben 
jó példát is mutatott. „Dohányért, pipás 
társaságért 50 év alatt 50 krajcárt sem 
adott, háztartását egy süveg cukpr, meg 
egy "kis méz 7 évig ellátta édességgel.“ 
Az 1794. és 95. években rettenő? száraz,- 
ság perzselte végig Szarvas vidékét. Az 
ajtókon mindenütt hívatlan vendégként- 
bekopogtatott az Ínség. Ekkor tanította 
meg népét a gyapjúfonásra s vele egyet
len télen 428 embernek és családjának 
szerezte meg a betevő falat kenyeret. 
Orvosi tudományai alapján azt kérte 
mindenütt, hogy a húsféle helyett több 
zöldséget, hüvelyest, káposztát és salátát 
egyenek. A vitaminos elméletet hirdette 
a 18. században. Szomorúan tapasztalta,

— Nálunk holnap nagymosás lesz.
Szavaiban az ingerkedés ördöge ficán

kol. Péter diadalmasan kiáltja vissza:
— Türelmes jószág az a tekenő, az

tán a szív indulatja teszi. Én ott leszek.
Péter integet kintről, s Lidi az abla

kon át visszamosolyog. Kissé kétkedőn. 
A lelke mosolyog félénken, s ez vetődik 
belülről fehér arcára.

Az öreg aludt, s úgy kellett felrázni, 
mikor megérkeztek. Az asszony a kis 
kapuban várta őket, de rögtön látta raj
tuk, mi hír. Csak ennyit mond:

— Hát mégis igaz?
— Igaz — erősíti meg keserűen And

rás.
Lidi búcsúzik. Hívják, menne be, ha 

csak egy percre is, de Lidi nem ér rá. 
Sok a dolga, s még el kell ma intéznie, 
mert vásárra megy holnap. Az öreg csen-' 
desen megjegyzi:

— A báboshoz.
Lidinek leesett az álla. Hisz aludt, s 

Péter csak úgy súgta. Hirtelen azonban 
felderengett benne, András bácsi lehunyt 
szeme mögül fülelt. Tréfára fordítja a 
dolgot s visszaszól:

— Hát oda megyek, András bácsi, a 
báboshoz, hol a szíveket árulják és a 
huszárokat.

Ezzel elsiet. A két öreg utána néz, 
mígnem eltűnik az első utcafordulónál.

— Ez is elment —  mondja az asz- 
szony.

— Magunkra maradtunk — mondja 
András.

Bemennek az üres, nagy udvarra. 
Szótlanok, szomorúak.

— Nem vagyunk azért egyedül, ve
lünk az Isten — vigasztalódik Ágnes.

— Még az Isten is szívesebben időz
ne ezen a szép portán, ha gyerekek 
hancuroznának körülöttünk morogja
Mogorván az öreg, miközben egy vastag 

könnycsepp hullott szeméből az- udvar 
porába.

hogy a munkás verejtékes munkájával 
nem áll egyenes arányban az az ered
mény, amelyet elér. „Amilyen bizonyos 
— írja —, hogy Magyarország termé
szettől áldott gazdag ország, annyira 
bizonyítja a naponkénti tapasztalat, hogy 
a föld jóságát, termékenységét, gazdag
ságát lakói nem használják ki eléggé.“ 
Életének apró, kevesek által tudott dol
gaiból is világosan láthatjuk, hogy ha
talmas munkabírású ember volt. E te
kintetben majdnem utolérhetetlennek lát
szik. „Hajnalban felkelve, a gazdaság 
körüli apró-cseprő gondok, reggeli temp
lomi, azután iskola szolgálat: napköz
ben a cura pastoralis-nak ismertetett, 
legtágabb értelemben vett gyakorlása, 
további földek, állatok, fák, ipari mun
kák, adásvétel, kalkuláció, építkezés, 
falurendezési tervek és utánjárások, be
tegségek, irigy ellenségek ellen való 
emésztő küzdelmek, családapai gondok, 
örömök és csapások: el tudjuk-e kép
zelni ennek a férfiúnak estjét, a parö- 
chia. csendjében való békés pihenését? 
Írói munkásága mélyen belenyúlt az éj
szakába s szarvasi hívei babqnás féle
lemmel látták az éjbeborúlt falu egyet
len világosságot szóró ablakát, mint 
valami pirosló tűzszemet fényleni az éj
szakában.“ Ezek tudatában még jobban 
csodálkozhatunk azon, hogy Tessedik- 
nek összesen 144 írott munkája maradt 
ránk, s minden vasárnapi prédikációját 
csaknem szóról-szóra ki is dolgozta.

1820 december 27-én, csaknem 79 
éves korában halt meg. Utolérte az ősi 
magyar sors. Nevét egy időre elfelejtet
ték, munkáját nem folytatták tovább. 
Halála százéves fordulóján kezdték újra 
emlegetni, s azóta szerte az országban 
beszélnek munkásságáról. Szarvason, szü
letésének 200. évfordulóján méltó szob
rot emeltek néki a főtéren. Nevét nem 
írták rá, de munkásságának jelképét 
a művész keze odahelyezte. Ez min
dennél jobban beszél az utókornak ar
ról, hogy ki volt Tessedik. Síremléke 
kint .az öreg temetőben azt hirdeti, hogy 
a leggondosabb apa volt, aki nem any- 
nyira önmagának és csupán övéinek, 
mint népének élt sokáig és egészen. A 
földmívelést istentiszteletté magasztosí- 
totta — mint a szoboravató beszéd 
mondotta róla — s hitével, prófétai ere
jével az ötezer ember kenyércsodáját 
valósította meg ezen a földön. Emlékét 
mindenkinek meg kell őriznie s munká
ját mindenkinek követnie kell, aki népét 
szereti s annak boldogulása szeme előtt 
lebeg. Pásztor Pál.

Az öreg biblia.
Előttem van egy régi biblia;
Az őseimé lehetett talán.
Jól emlékszem —- gyermekkoromban 
Mindig ott láttam apám asztalán.

Lapozom az öreg könyvek könyvét; 
Táblája kopott, lapja megfakult.
A gazdája sokszor kezébe vette 
És a sorokra gyakran könnye hullt.
Első lapjára ifjú kéz írta 
Kemény betűkkel az életkezdeten: 
„Jöjjön bármi vész, meg nem rendülünk, 
Erős vár mindenkor a mi Istenünk!“

Reszkető kézzel, öreges betűkkel 
—-• Halk vallomásként életalkonyon — 
Utolsó lapjára — íme, ez van írva:
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!“

Nehéz bánatomban, súlyos teher alatt 
Van-e szavad hozzám, öreg biblia?
S Isten igéje szól, üzen nekem: 
„Megtart téged is a hit s a kegyelem.“

Féltett kincsem, drága örökségem, 
Kopott, fakult, öreg biblia!
ÖSők hitvallása világot felém,
S felém hangzik az Úristen szava.
Lehajtom fejem a kopott bibliára 
És imádságra kulcsolom kezem: 
örök kegyelem! Légy áldptt százszor, 
Ősök erős vára, édes Istenem!

I t t  zés M i h ál y né.

O któber I. —  E g y ség . János 17, 21. 
K risztus főpapi im ádsága hatalm as íg é 
ret a h ívőnek , h o g y  ő az e g ész  keresz- 
ty é n sé g g e l e g y  test. Ez ped ig  azt te
szi, h o g y  ami néki öröm e és fájdalm a, 
az öröm e és fájdalm a az e g ész  testn ek  
is. N em csak e g y -k é t szent, hanem  ég en -  
fö ldön m inden próféta , vértanú, aposto l, 
—  valam ennyi k eresztyén  ve le  szenved , 
érte  hadakozik . Áldott, cserev iszon y  ez, 
m elyben a test hordozza a tag  m inden  
szü k ség ét, v iszont a ta g  is részes a tes: 
m inden javában, erejében .

O któber 2. —  Az igazi egyház. Ko". 
3, 3. Az egyh ázat a Szentlélek  korm á  
nyozza, ihleti, v eze ti. K risztus ped ig  n 
v ilág  v é g ez e té ig  egyházával marad. Kér
dés azonban, h o g y  am it sok an , e g y h á z 
nak tartanak, eg y h á z-e  az valóban? Há 
nyan tévednek e do logban?! V oltak , 
akik et Isten népének  tartanak és nem  
voltak  Isten népe. V iszont voltak  k i
csi, m eg v ete tt m aradék, ak iket nem ta r 
to tta k  Isten népének , m égis Isten népe  
voltak.

O któber 3. — R ejtve. Kol. 3, 3. N agy
pénteken  valam ennyi aposto l m eg u o t-  
ránkozott és e lb u k ott. E g y  eg ész  nép 
m egtagad ta , e lv e tette , m eg fe sz íte tte  
K risztust. A lig e g y -k e ttő  m aradt m eg. 
N ikodém us, József, Mária, m eg  a lator. 
Hát akkor tán nem is volt népe Isten
nek? O dalett tán az eg yh áz?  Sem m ikép
pen. Csak névtelen  vo lt és láthatatlan.

O któber 4. —  B űnbocsánat népe. Ézs. 
33, 24. K risztus országa  nem  k árhozta- 
tás. Nem azért jö tt, h o g y  k árhoztasson , 
hanem  h o g y  bűnbocsánattal m eg tisztít
son . O rszágában senki sincs bűnbocsá
nat nélkül. Csak bűnösök  juthatnak  be
lé. M ivel p ed ig  bűneikben nem é lhet, 
bűnb ocsánatot kell nyerniök. K risztus 
kitaszít egyházából m inden önszentet.

O któber 5. —  A ku lcsok  hatalm a. 
M áté 18, 18. Ahol azt látod, ho g y  bűnö
ket bocsájtanak , vagy  rónak m eg, tud
hatod, h o g y  Isten népe van o tt. K risztus 
azért rendelte a ku lcsok  hatalm át, h o g y  
a Szentlélek  ezzel szen telje  m eg  újra az 
elb uk ott bűnöst s a k eresztyén ek n ek  
legyen  m ivel m egb izon yítan i, h o g y  ők  
K risztus népe a világban. Akik pedig  
nem  akarnak m egtérn i s m agukat m eg
szen telte tn i nem enged ik , akik a szent 
nép közül k itaszítta tnak , vagy azokat a 
kulcsok  hatalm a m eg k ö tö z, vagy  kire
keszti.

O któber 6. —  A szent kereszt. M áté 
5, 11. Isten népét m egism erni a szent 
k eresztrő l. M ert m indenféle bajt üldö
zést, m egpróbáltatást, és g o n o szt kell 
elszenvedn ie az ö rd ö g tő l, v ilág tó l és  
testtő l. S zenvedésének  oka ped ig  az, 
h o g y  csakis az Isten ig éjéh ez  tartja ma
gá t, tehát K risztusért szenved. M indezt 
csendesen  és en gedelm esen  kell e lh or
doznia.

O któber 7. —  Az úrvacsorái g y ü le 
k ezet. I. Kor. 10, 16. Ahol azt látod, 
h o g y  a szen tség ek et helyesen  szo lg á lta t
ják ki, b iztosan tudhatod , h o g y  Isten népe  
van o tt. M ert a h ogy  az ig e  jelzi az e g y 
házat, u g y a n ú g y  a k eresztség  és úrva
csora is. H iszen e szen tség ek et nem bír
ja, nem adja, nem  g y ak oro lja , nem hasz
nálja és nem  vallja senki m ás, csak az 
Isten népe, m elyben, ha akad is titk oa  
ham is vagy  h itetlen  keresztyén , n e *  
szentségt.elen íti m eg  Isten népét.

L u t h e r  M á r t o i u

Evangélikus e m b e r
evangélikus l a p o t  

o lv a s i
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Levél.
Alföldi lelkész írja:
,,Egyidejűleg postára adtam

csekklapjukon 300 pengőt. Ezt az 
összeget a bombakárosultak részé
re gyűjtöttem. Mivel pedig az én 
népem'igen jómódú és a szegény
séget hírből sem ismeri, azért bi
zony igen nehezen mozdul adako
zásra . . .“

Sok gyülekezetről el lehetne ezt 
-— sajnos — mondani.

Pedig rrfost igazán szükség van 
az áldozatra!

Honvédeink hősi helytállással védik 
Erdélyben az ősi földet.

A szovjet csapatok golyófogónak 
használják a román seregeket.

Légierőnk eredményesen támadta az 
ellenség utánpótlási vonalait.

Az észtországi arcvonalon elkesere
dett csaták dúlnak.

Nyugaton az angolszászok erős légi 
egységek földretételével igyekeznek Hol
landiában sikert elérni. A német véde
lem azonban a t'öldreszállt légi kötelé
kekből sokat megsemmisített.

Rendelet jelent meg a nemzetőrség 
felállításáról.

Szentháromság utáni 17. hét.

Ama beszédeket, amelyeket né
kem adtál, őnekik adtam.

János 17, 8.

Az egyháznak nincs más rendel- 
tése és dolga, mint Isten igéjének 
hirdetése. Ha nem ezt teszi, nem 
egyház, — legfeljebb névleges. 
Nem az ige van az egyházért, ha
nem az egyház van az igéért. Nem 
azért van ige, hogy az egyház 
megszólalhasson, hanem azért van 
egyház, hogy az ige megszólalhas
son. Nem az egyház teremt igét, 
hanem az ige teremti az egyházat. 
Az igazi egyház legbiztosabb is
mertetője az Isten igéje. Ahol Isten 
igéjét hirdetik s hallgatják, ott az 
egyház.

Az ige hirdetése és a Szentlélek 
bizonyságtétele nélkül honnan is 
tudhatnánk, hogy hol van az egy
ház?!

L u t.he r.
Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nekünk Szentlelkedet,
Szent Fiadért áraszd ránk 
Gazdagon kegyelmedet.
Hogy tisztán megismerjük 
Te igaz törvényedet 
És hamis tudománytól 
Megőrizzük igédet.

Rádiós lsteniisxlelct lesx

Október 1-én, vasárnap délelőtt 11.15 
órakor a Deák-téri templomból. Prédikál 
Güttler Vilmos budapesti lelkész. Ének
számok a Dunántúli Énekeskönyvből: 4.,
355., ■ Himnusz és 290. Orgonái Z'alánfy 
Aladár főorgonás. Karének: Gumpelz- 
haimer: Ö, miért oly sok a szenvedés? 
Énekel a Lutheránia Vegyeskar. Vezé
nyel Weltler Jenő tanár.

Október- 6-án, pénteken délelőtt 11.15 
órakor evangélikus istentisztelet a Deák
téri templomból. Prédikál dr. Kékén 
András budapesti lelkész. Énekszámok a 
Dunántúli Énekeskönyvből: 510. és Him
nusz. Orgonái Weltler Jenő karnagy. 
Karének: Kapi-Králik Jenő: Légy csen
des szívvel. Énekel a Lutheránia Vegyes- 
kar. Vezényel Weltler Jenő tanár.

Győr. Az egyházközség egyik névte
len jóakarója 10,000 pengőt adományo
zott az újtemplom keresztelő medencé
jére, amelyet Borsos Miklós országos 
hírű szobrászunk el is készített. A mű
vészi keresztelőmedence várja, hogy a 
lehetőleg hamarosan befejezéshez jutó 
újtemplomban megkezdhesse szolgálatát.

A DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLET 
elnöksége az illetékesek véleményének 
meghallgatása után elhatározta, hogy a 
mai nehéz időben nem kísérli meg az 
egyházkerületi közgyűlés összehívását. 
Egybehívja azonban az egyházkerületi 
presbitériumot s annak tanácskozása alá 
bocsátja a közgyűlés egész anyagát. — 
A gyűlés október közepe táján Sopron
ban lesz megtartva.

A Magyar Vöröskereszt október 1-én 
és 2-án országos gyűjtést tart leventék 
bevonásával.

A Harangszó-Naptár nyomása folyik. 
Ha valami közbe nem jön, november 
1-re készen lesz.

CSALÁDI H ÍR EK
Oltár. Dr. Neszmélyi Zoltán m. kir. 

csendőr százados szept. 17-én tartotta 
esküvőjét a kömlődi református temp
lomban, dr. Varjú József győri kir. íté
lőtáblái bíró leányával, Mártával. Az es- 
ketési szertartást rendesi Bárány László 
pápai eV. vallástanár végezte.

Hősi halál. Nagy Lajos, a kispiriti ev. 
gyülekezet egyik volt hűséges fia, a ke
leti harctéren 3l éves korában hősi ha
lált halt hazája, temploma és otthona 
védelmében. — Gere Gyula farádi hon
véd 30 éves korában a harctéren szer
zett betegsége következtében a kassai 
honvédkórházban hősi halált halt. —- 
Juhász Ferenc lébényi kántortanító 31 
éves korában, szeptember 7-én elesett a 
hazáért.

Koporsó. Nemes nagyjókai Farkas 
Jenő ny. vezérkari alezredes egyházköz
ségi másodfelügyelő szept. 13-án várat
lanul elhúnyt. Temetése a csákvári temp
lomból 16-án volt a község teljes rész
véte mellett. Nagy munkabírású, önzet
len és igazságos polgárát siratja benne 
a község társadalma, minden ügyét szí
vén viselő, hűséges felügyelőjét vesztet
te el benne az evangélikus egyház. — 
Búzás Imre, a csöglei kismisszió buzgó 
híve, a cséplőgépnél végzett munkája 
közben szerzett balesetből kifolyólag, 
41 éves korában tetanuszmérgezés kö
vetkeztében, a celldömölki kórházban 
meghalt. — özv. Hafner Ernőné, szül. 
Hőfer Berta szeptember 20-án Győrött 
elhúnyt. Hőfer Vilmos dr. a győri egy
házközség felügyelője testvérét gyászol
ja benne. — Haás Györgyné, szül. Pethes 
Zsófia, börcsi. lakos, 71 éves korában el
hunyt. Férje és 9 élő gyermeke gyá
szolja. — Feltámadunk!

HATÁROKON TÚL
H írek F inn országb ó l.

Márk evangéliumának új kommentár
ja jelenik meg nemsokára a Theologiai 
Irodalmi Társaság kiadásában' Gulin pro
fesszor tollából. A 155 oldalas mű fel
tételezi a görög nyelv ismeretét.

50 éves a sortavalai diakonissza 
anyaház. 1890-ben alapították meg a 
Sortavalai Evangéliumi Szövetséget, mely
nek lelkes tagjai közül az egyik Jenny 
Ingmann, vagy ahogy később finnesített 
nevén hívták: Ivalo, a sortavalai diako
nissza intézetnek nemcsak első vezetője 
és megalapítója, hanem a legfigyelemre
méltóbb ajándékozója, támogatója és 
leghűségesebb imádkozója is volt. Mun
kájáért nem fogadott el fizetést, sőt az 
intézetbe egészen az evőeszközökig igye
kezett saját vagyonából mindent pó
tolni. Jellemző, hogy 1921 telén beteg
ágyán azért imádkozott, hogyha lehet
séges, élje túl március 1 -ét, csakhogy 
az akkor érvénybe lépő tanítói nyugdíját 
az intézetre hagyományozhassa. Isten 
meghallgatta kérését, március 5-én halt 
meg. A másik igen mély nyomokat ha
gyó személyiség az intézet 50 éves tör
ténetében Otto Aarnisa.lo esperes.. Az ő 
érdeme, hogy az intézet felavatása után 
14 esztendővel, 1908-ban egy az idők 
követelményeinek megfelelő hatalmas 
kórházat adhattak át hivatásának. Bár 
az intézet 50 éves évfordulóját a szovjet 
területi igényei miatt Kuopioban tartják 
meg, tehát nem is az intézet székhelyén, 
mégis nagyon sok okunk van —: írja az 
intézet jelenlegi vezetője, Pentti Erkamo 
— hálát adni Istennek, az ö  nagy sze- 
retetéért. Hiszen Ő volt az, aki meg
engedte, hogy az 50 év alatt 640 diako
nisszát képezhettünk ki, kik közül a leg
nagyobb rész gyülekezeti munkában hir
dette és bizonyította életével is az irgal
mas Jézus Krisztust.

Krecsmárik Sámuel Mezőberény, Fe- 
hérváry Etelka Bácsa, Pécsi Etelka Ede-, 
lény, özv. Soós Józsefné Győrszabad- 
hegy, Molnár János Somogyszob 20—20 
fillér. —• Sztrókay László Edve 25 fillér. 
Finta Imre Verebély, Baán Dénes Ülbő 
40—40 fillér. — özv. Pálfi Józsefné Tét, 
Talabér Károly-Szombathely, Ferenc Jó
zsef Üjdombövár, Stőger Vilmosné Győr, 
AggMiklósné Rákoskeresztúr, Kalma Pál 
Sopron 50—50 fillér. — Ágoston Teri 
Kőszeg 60 fillér. — Hajtó Gizella Sop
ron, Szabó Jenő Nagyvárad,'Herczeg Fe
renc Szombathely, Sirhán Eszti Sopron- 
németi 70—70 fillér. — Kiss- Antalné, 
Szabó Róza, Király Józsefné Uraiújfalu 
74—74 fillér. — Lőrincz György Tab, 
Sztrókay Sándor Győr, Vasváry Sándor 
Komárom, özv. Horváth Istvánná Csér, 
Soós. Júlia Sárszentmihály 80—80 fillér.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangelikua intézmény,  

mely halálesetkor temetkezési segély folyésí- 
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulm ányi, neveltetési segély« 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület útján lé tre jö tt élet-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
b iz tosításainkat előnyös díjtételekkel köthetjük 
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyesül«! 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női 
tagszerzőket.

Ú ja b b  é r te s íté s  
a  h itta n k ö n y v e k rő l!

Mint már közöltük, egyetemes egy
házunk kiadásában az alábbi hittanköny
vek vannak nyomás alatt nyomdánkban 
és lesznek kaphatók könyvkereskedé
sünkben:

KEMÉNY LAJOS: Bibliai történetek, 
el. isk. I—II. o. számára. Ára: 1 P.

KEMÉNY LAJOS: Bibliai történetek, 
el. isk. III—IV. o. számára. Ára: 1.50 P.

KAPI BÉLA: Egyetemes és magyar 
prot. egyháztörténet. Egyháztörténeti 
olvasmányok," el. isk. V—VI. o. számára. 
Ára: 4 P.

SOKORAY—ZACHER: Hit és élet, el. 
isk. VII—VIII. o. számára. Ára: 2.50 P.

MÓRÓCZ SÁNDOR: Az egyház tör
ténete, középisk. III. o, sz. Ára: 3 P.

KEMÉNY PÉTER: Én evangélikus 
vagyok, középisk. IV. o. számára. Árát 
később közöljük.

SÓLYOM—WICZIÁN: Az egyház tör
ténete, középisk. V. o. sz. Ára: 5 P.

SÓLYOM—WICZIÁN: Az egyház tör
ténete, középisk. VI. o. sz. Ára: 5 P.

GROÓ GYULA: A Szentírás, közép
iskolák VII. o. számára. Ára: 5 P.

Könyvkereskedésünk a rendeléseket 
előjegyzi és a könyveket a lehetőség: 
szerint mielőbb szállítja.

KI TUD RÓLA?
Július 20-a körül eltűnt Varga Euere 

honvéd, tábori p. sz. L 839. Aki tud 
tóla, értesítse feleségét és leányát. Címe 
Varga Endréné Borgáta, u. p. Káld (Vas. 
megye).

Ipolyvece (Hont m.) evangélikus egy
házközsége pályázatot hirdet a tényle
ges katonai szolgálatra bevonuló kántor
tanítója helyettesítésére. Pályázhatnak 
nők is. Vasút, posta helyben. Modern 
lakás, mellékkereset bőven. Jelentkezé
sek evangélikus iskolaszéki elnökhöz: 
küldendők. 1—I

Gazdasszonyt keres Nógrádba nőtlen, 
intéző, összes háztartási munkát végezni 
kell csekély segítséggel. Ajánlatok rö
vid életleírással és fizetésmegjelölésseL 
Mesterházy, Nemesvid címre küldendők.

l—l

özvegy édesanyám részére keresek 
Vas megyében egy feltétlen megbízható, 
főzni és fejni tudó leányt, vagy magá
nos asszonyt. Levélbeni ajánlatokat a 
következő címre kérem: Lévay Józsefné 
főjegyző neje, Nagyalásony, Veszprém 
megye. 1—1

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.

____________________________  3 -1 3

A csékuti (Veszprém m.) evangélikus 
leányegyházközség katonai szolgálatra 
bevonult kántortanítója helyettesítésére 
kántortanítót vagy tanítónőt keres. Állás, 
azonnal elfoglalandó. Evangélikus Lel- 
készi*Hivatal, Ajka. 1—I

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester 'szőrmeszalonjában.

B u d a p e s t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 4_,-

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár 
K éziratokat o e a  őrzünk meg és nem küldünk visaifc 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 F 80 fillér.
•gy évre 9 P 60 fillér 

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény

Baro88-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr,
(Harangszó nyomdája.)



Életadó halál.
„Ha a földbe esett gabonamag 

el nem hal, csak egymaga marad; 
ha pedig elhal, sok gyümölcsöt 
terem.“ Ján. 12, 24.

Az aradi vértanuk véres emléke 
vesz ma körül bennünket. Ügy 
hozzátartozik ez nálunk az első 
októberi vasárnaphoz, mintalevél- 
hervasztó, virágfojtogató hűvös 
reggelek az egész hónaphoz. Ért- 

. ~íiető! Hiszen közel egy évszázada 
IMM térünk meg hitet, hazaszeretetet 

tarlóim ennél'a megűöbDem'o, egy
ben megdicsőítö tragédiához.

Idén mégis különösképen a szí
vünkig ér az aradi tizenhárom ta
nítása. Nem lehet csak „szép be
szédben“ méltatni áldozatukat, nem 
kirobbanj az őket eltipró zsarnok
ság ellen. Még közömbösen sem 
lehet elsétálni véres alakjuk mel
lett, mert mind a tizenhárom kikel 
ma sírjából. Apák, hitvestársak, 
gyermekek ezreit fogja kézen és 
vezeti, vezeti a hazáért való élet
adás dicsőséges útján. Van-e, aki 
visszautasítaná kezüket?! Ha igen, 
öntse el arcát a szégyen pírja. 
Nézzen az új mártírokat avató 
Arad felé és tanulja meg újaktól 
és régiektől: van életadó halál.

Erről tesz bizonyságot a halódó 
őszi természet új tavaszt * ígérő 
törvénye. Hogy a tarlótól fakított, 
vagy ekétől felhasogatott földeken 
márciusban új vetést hajtogasson, 

. nyáron új életet ringasson a szél, 
annak feltétele az elhintett gabona
mag halála. „Ha el nem hal, csak 
egymaga marad; ha elhal, sok gyü
mölcsöt terem.“ Ki ne tudná? Ezt 
a törvényt igazolta annak földi 
életmunkája, aki a fenti hasonlatot 
magára alkalmazta: az Úr Jézusé. 
Kicsoda hengeríthette volna el 
húsvétkor a követ a sír szájáról, 
ha Ő nagypénteken le nem hajtja 
halálos álomra a fejét? Az aradi 
vértanuk sem tettek mást: elindul
tak az Ember Fiának útján.

Nekünk szintén választanunk 
kell. Élet, vagy halál sarjadhat el
múlásunkból. „Aki szereti a maga 
életét, elveszíti azt; aki gyűlöli a 
maga életét e világon. . . “ — a 
jobb részt választotta. Általment a 
halálon az örökéletre.

Dombi László.

Az egyh áz nem zeti szo lgá lata .
R ész le t D. K apí B éla  p ü sp ök i je len téséb ő l.

egyház élete elválaszthatat- 
nemzet szolgálatától. Élet

teljességét tagadná meg, ha ezen 
szolgálatáról lemondana és kisza
kadna Istentől adott munkameze
jéből, ha elfordított fejjel vissza
vonulna saját lelki világába. Örök 
igazságokat képvisel. Isteni erőket 
közvetít. Nemzetnevelő munkát vé
gez. Összhangzatos, egész ember
típust formál az Istenbe ágyazott 
emberből. A Lélek indítására általa 
válik valósággá a hit, a kötelesség, 
a hűség, az önfeláldozás, a szol
gálat, a bizonyságtevés embere. 
Isten akarata szerint hordozza a 
lelkiismeret drága kincsét s meg
szólaltatja azt politikai viharzások- 

állami kormányzati ténykedé

sekben s híven őrzi Isten szavát a 
nemzet életében. Istennel való ele
ven kapcsolata által kidolgozza a 
nemzet lényegét. Tisztítja történeti 
öntudatát. Mélyíti kötelességtelje
sítését. Változások között és vál
ságok bizonytalanságaiban örökké
való értékekre mutat s a nemzet 
erkölcstanában tartalommal teliti 
az áldozat, a testvériség, a hit és 
bizodalom fogalmát.

Egyházunk nemzeti szolgálata 
lélekébresztő szolgálat. Hivatásunk 
csorbítása nélkül erősítettük híve
ink lelkét nemzeti küzdelmeink kö
zött. Rádióközvetítéses istentiszte
leteinken szintén ezt cselekedtiik.
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tem, hogy azok a reggeli órákban 
tartassanak. Szolgálatunk azonban 
még így is hézagossá vált s temp
lomaink látogatottsága meggyé
rült.

Egyházunk nemzeti szolgálata 
á l d o z a t o s  s z o l g á l a t .  Több gyüleke
zetünk saját károsodása nélkül 
közvetlenül átszenvedte a bombá
zások borzalmait. Több helyen tö
megsír mellett imádkoztak lelki- 
pásztoraink. Evangélikus család
jaink gyásza megnövekedett. Anya
gi veszteségeiknél nagyobbnak 
érezték szeretteik elvesztését. Is
tenbe vetett hitüket azonban soha
sem temették a romok alá. Egy
házegyetemünk gyűjtési mozgal
mat indított a bombakárosultak 
javára. Gyülekezeteink már előze
tesen belekapcsolódtak a hasonló 
országos mozgalomba, ígv tehát 
az egyházi gyűjtésnek nem lesz na
gyobb eredménye. Bizonyos azon
ban, hogy híveink és gyülekeze
teink anyagi áldozata elkerül a 
nemzeti áldozatkészség oltárára. 
Egyes gyülekezeteink saját bom
bakárosult híveink felsegítésére 
külön áldozatokat is hoztak.

Iskoláinkat sok helyen igénybe
vették. Középiskoláink és sok he
lyen népiskoláink munkája nehéz
ségekbe ütközött. Diákotthonunk 
megszokott munkája is korlátok 
közé szorul. Néhány gyülekezetünk 
harangját ajánlotta fel.

Egyházunk nemzeti szolgálata 
m u n k a s z o l g á l a t .  Lelkészeinken kí
vül tanítóink és tanáraink felaján
lották pihenési idejüket és munka
erejüket. Lelkészeink közül tábori 
leikészi szolgálatra behívatott 12 
lelkész, közülük 5 harctéri szolgá
latot teljesít. Két hónapi katonai 
alapkiképzésre behívatott 4 paró- 
chus lelkész és 6 segédlelkész. Ta
náraink és tanítóink közül sokan 
rendes katonai szolgálatot teljesí
tenek. Helyettesítésük sokszor le-, 
küzdhetetlen nehézségeivel igye
kezünk megbirkózni.

Nemzeti szolgálatunkhoz attól 
kérünk erőt, aki nemzetünket te
remtette, minket nemzetünk . tag
jaivá tett és bennünket a nemzet 
áldozatos szolgálására kötelezett.

Iskolai hírek. A budapesti evangéli
kus fiúgimnázium tanévnyitója október 
2-án, hétfőn délután volt.

Katakombák népe.
A hartaifik második szereíelvendégsége 

a kalocsai hadikórházban.

A K f í r p ó / o k  ormán
f e l l o b o g o t t  a  h á b o r ú  t ü z e  s m e g 
i n d u l t a k  a z  e r ő t e l j e s  l é g i t á m a d á 
s o k  a v i d é k i  v á r o s o k  e l l e n  is —  
í r j a  T ú r ó c z y  p ü s p ö k  l e g u t ó b b i  k ö r 
l e v e l é b e n .  —- A z  e l ő b b i  e g y h á z i  
v o n a t k o z á s b a n  e g y h á z k e r ü l e t ü n k e t  
é r in t i  l e g j o b b a n  s  a z  u t ó b b i b ó l  is  

' t e k i n t é l y e s e n  s z o m o r ú  r é s z t  k e l l  
k i v e n n ü n k .  A z  o r s z á g  h a tá r a in  d ú 
ló  h a r c o k  e l ő b b  a k á r p á t a l j a i  m is z -  
s z i ó ,  m o s t  p e d i g  a s z é k e l y f ö l d i  
m i s s z i ó  s az e r d é l y i  e g y h á z m e g y e  
m u n k á j á t  é r in t ik ,  a  b o m b a t á m a 
d á s o k  a l k a l m á v a l  p e d i g  e d d i g  a 
m i s k o l c i  é s  s z o l n o k i  e g y h á z k ö z s é 
g ü n k  s z e n v e d e t t  k á r o k a t .  M i s k o l 
c o n  t e m e t ő n k e t  d ú l ta  f e l  é s  r a v a 
t a l o z ó  k á p o l n á n k a t  r o n g á l t a  m e g  
a b o m b a t á m a d á s ,  S z o l n o k o n  p e -  
d ik  a z  a u g u s z t u s  2 0 - ik i  b o m b a t á 
m a d á s  a l k a l m á v a l  a  t e m p l o m  e l ő t t i  
u tc á r a  é s  t é r r e  e s e t t  t ö b b  b o m b a .  
A t e m p l o m  t e t ő z e t e ,  a j t a j a i ,  a b la 
k a i  é s  s z ó s z é k e  m e g s é r ü l t e k .  'M á s  
g y ü l e k e z e t e k b e n ,  h a  m a g a  a z  egy
házközség in g a t la n a ib a n  n e m  is 
s z e n v e d e t t  k á r t ,  a h í v e k  k ö z ü l  s z e 
d e t t  á l d o z a t o k a t  a tá m a d á s .

Ö l e l j ü k  á t  k ö z b e n j á r ó  i m á d s á 
g u n k k a l  é s  t á m o g a t ó  s z e r e t e t ü n k -  
k e l  a  s z e n v e d ő k e t  s  m i d ő n  i s t e n 
t i s z t e l e t e i n k e n  a j e l e n v a l ó  v i lá g  
m e g p r ó b á l t a t á s a i t  v i s s z ü k  i m á d s á g 
b a n  I s t e n  e lé ,  e m l é k e z z ü n k  m e g  
m i n d i g  k ü l ö n  is  e g y h á z k e r ü l e t ü n k  
s z e n v e d ő  n é p é r ő l ,  m o s t  k ü l ö n ö s e b 
b e n  is  E r d é l y r ő l .  S z a v u n k  ta lá n  m a  
n e m  é r  e l  h o z z á j u k ,  d e  I s t e n h e z  e l 
é r  s o n n a n  á l d á s k é n t  l e s z á l l  r e á j u k .

Szeptember 17-én reggel 6 , órakor 
elindult Hartáról, az evangélikus Kultúr- 
ház előtti térről a második', szekértábor, 
hogy gazdagon megrakott tartalmával 
újból megvendégelhesse sebesült hősein
ket. A nemes cél- a község népének szí
vét felekezeti különbség nélkül újból 
megdobogtatta és minden család meg
ható áldozatkészséggel -sietett adakozni 
a szeretet oltárára.

Kalocsára érkezve, reggel 8 órakor a 
református templomban Palotay Gyula 
ev. lelkész hirdette az igét: „Akár élünk, 
akár halunk, az úréi vagyunk!“ Utána 
Nagy László ref. tábori lelkésszel együt
tesen szolgálták ki a protestáns hívek 
részére az Ür szent vacsoráját.

Fél 10 órakor a kórház udvarán egy
begyűlt katonák várták a. számukra tar
tandó istentisztelet kezdetét. Egyszer 
csak megszólalt a sziréna üvöltő hangja, 
majd a távolban ezüstösen felcsillanó 
halálmadarak serege tűnt fel a kéklő ég
bolton, a város felé közeledve. Rövid 
percek alatt levonultak a katonák dr. 
Murányi Károly százados, kórházparancs- 
nok rendelkezésére a kórház hatalmas, 
boltíves pincéjébe. Katonás gyorsasággal 
elkészült odalent az Ür terített asztala. 
Egyetlen kis villanykörte szűrte csak a 
világosságot, de hős honvédeink feszült 
figyelemmel hallgatták Palotay lelkész
nek Márk ev. 13. fejezete alapján tar
tott igehirdetését.

Mint egykor a katakombák népe a 
pogányság és zsidóság üldöző hadjáratai 
idején, földalatti rejtekhelyeken tárta fel 
szívét az Ür előtt, úgy álltak itt' is a 
nedves pincefalakhoz támaszkodó se
besült hőseink, szomjas lélekkel várva 
az Ige üzenetére. — Felzengett az Ür 
dicsérete a kicsiny sereg ajkán, amíg 
a sűrű rajokban alacsonyan szálló ellen
séges gépek dübörgő motorjától meg- 
megreszkettek a boltozatos pincefalak.

Az igehirdetés után Nagy László tábori 
lelkész az őskeresztyén egyház szeretet- 
vendégségére emlékeztető úrvacsorái be
széde után a lelkészek közös szolgálat
ban vendégelték meg az Ür asztalához 
járult sebesült bájtársak seregét. A tá
voli motorbúgást elnyomta a kikeltből 
szárnyaló ének: „Isten áldd meg a ma
gyart!“

A légiveszély még tartott, de a har- 
t.ai vendégek végigjárták az öt kórház 
minden betegszobáját dr. Szabóky .Jenő
ik kíséretében és gazdagon megajándé
kozták a közel 800 főnyi sebesültet és 
100 főnyi ápoló személyzetet. Az utolsó 
kórházban Palotay lelkész még 5 súlyo
san sebesült, ágyban fekvő német baj
társnak osztott úrvacsorát, majd 6 lába
dozó magyar sebesült talált lelki m.eg- 
békülést a Krisztusban.

A második • kalocsai sebesültlátogatás 
alkalmából Harta község népe bor- és 
gyümölcsvásárlás céljaira 2238 P 50 fil
lért adott össze. A pénzbeli gyűjtés 
munkáját Dollenstein Mártonné. Frits 
Kató, Meixner Krisztina, Oroszi Mária, 
a Move egyesület és az ev. kultúrház 
rendező bizottsága végezte. A szeretet- 
adományok gyűjtése és csomagolása, 
úgyszintén az adományok szétosztása a 
Move férfi- és női osztályának tagjai 
által történt. Kiosztásra került: 465 liter 
bor, több liter konyak, rum és likőr, 
7400 drb cigaretta, dohány és gyufa, 210 
kgr tejes-kenyér, 114 kgr fehérkenyér, 
3000 drb édessütemény, 254 drb mákos- 
és almáskalács, 35, kgr szalonna és kol
bász, 1154 drb tojás, 750 kgr gyümölcs 
(alma, szilva), 40 kgr befőtt, 'lekvár, 
kompót, továbbá szőlő, dió, konzerv, 
vaj és zöldpaprika, a kórházi konyha 
részére 18 és fél kgr mák, végül 30 kgr 
könyv, újság és vallásos építő irat.

„Ügy fényljék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cse
lekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat!" (Máté 5: 16. v.)

Az aradi hősök emlékműve.

A menekültek támogatására segítő- 
szolgálatot szerveznek a leventék. Vitéz 
Béldy Alajos vezérezredes rendeletet 
adott ki, mely .szerint a leventék, ország
szerte étkcztctö-állomásokat állítanak 
feí, szállást biztosítanak, irányító és 
rendfenntartó szolgálatot végeznek. — 
Ugyanekkor dr. Kokas Eszter, a levente
leányok országos vezetője, a Lányok 
Ütja új számában intéz felhívást a le
venteleányokhoz, hogy országszerte kap
csolódjanak be a segítő munkába, fo
gadják be a _ menekülteket, gondoskod
janak a gyermekekről, szervezzék meg 
a vasúti segítőszolgálatot és adakozza
nak, hogy adhassunk a szűkölködőknek. 
(LHK.)

D a lo ló  éhség;.*)
Elbeszélés.

Irta: Sinka István.
Egy teremtett lélek se élt Szalontán, 

aki úgy tudott volna kacagni, mint az 
én kis néném. Az egyik szomszédunk, 
egy nagy, hallgatag .tímár mondta is 
sokszor anyánknak:

- Na, ez a gyerek tisztára áldás.
Samu bácsi, a kis ócskás zsidó, aki 

sokat jajongott és szívettépő imákkal 
perelt az ő Jehovájával a szegénység 
miatt, erősítgette a tímár szavait.

- Az .. . De, milyen áldás.
Aztán Kósáné, Szekeresné, a két ke

nyérsütögető asszony! Ezek azt mond
ták, hogy több annál i s . . .  több az ál- 
‘dásnál. Bodó, a szívbeteg vén kolom- 
pir-csősz valahányszor csak találkozott 
a kis nériémmel, mindig megáldotta. Ha 
dagadt lábán tapogatva jött estendén 
haza, benyitott hozzánk és így szólt:

— Te jó kisjány vagy! Álgyon meg 
a jó Isten érte.

Hát igen, híre volt az én kis néném- 
nek. Közelebbi s távolabbi szomszédaink 
valamennyien tudták, hogy amíg anyánk 
kemény munkában fárad és nap-nap 
után egyedül hagy minket, ő gondosko
dik rólunk: rólam, az öcsémről, meg a 
bátyámról.

Én nyolc éves voltam akkor, az öcsém 
hat, a bátyám tíz, s ő, a kis néném, ti
zenhárom.

*) Mutatvány Szíj Rezső szerkesz
tésében megjelent „Egy marék búza" c. 
elbeszélés-gyűjtemény bű!. A könyvet 
mindenkinek figyelmébe ajánljuk.

Abban az időben sokszor előfordult 
az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. 
A kis néném ilyenkor odavezetett ben
nünket a létrához s a létrátokon sorba 
ültetett minket és azt mondta:

— Na, gyerekek, most kacagjunk!
Ö kezdte mindig. Először lágyan és 

puhán, aztán mindig csengőbben. Mi 
elébb csak kuncogtunk, de a kis néném 
addig újrázta, míg a végén mindnyájan 
kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk 
is kicsordult bele.

Ilyenkor átnézett a kerítésen a szo
morú tímár, másik felől a két sütögető 
asszony; az utcán a nénikék megálltak, 
csóválták a fejüket és kacagtak ők is.

— Na hát, csuda ez a kisjány, — 
mondták — és megtelt a környék kaca
gással . . .  Ha Samu bácsi arra járt a kor
déval, olyankor megállította a vedlett 
szamarát az utcán és gyorsan az ajtón
kig jött, hogy ő is kacaghasson. S ami
kor így, együtt jól kikacagták magukat, 
boldogan néztek egymásra, s úgy szé- 
ledtek szét. Mindannyian ismertek min
ket, mindannyiójukhak nagy gond volt 
a kenyér és mindannyian tudták, hogy 
mi éhesek vagyunk.

— Hiszen nem hagyja el őket az Is
ten — szóltak egymáshoz nagy hittel.

Lassanként nemcsak a közeli, hanem 
a távolabbi szomszédok is összebarátkoz
tak. Ami kihűlt bennük, az egymás sze- 
retete: ott, a mi ajtónk előtt, a kis né
ném kacagása megint felmelegítette. És 
kezdték újra szeretni egymást.

Néha megtörtént, hogy az egész dél
utánt átkacagtuk. Csak amikor már a 
kisöcsém kacagása zokogásba füllt, állot
tunk fel a létrafokáról és körülvettük.

— Hát téged mi lelt, kis pulya? - -  
kérdeztük tőle egyenkint.

— Nízzítek mán! — kacagta el újra 
magát a kisnéném. — Hát nem kicsur- 
ran a könnyem a nagy kacagástól! Ne
vettünk tehát mink is, tovább, csak a 
kisöcsém temette két tenyeribe az arcát, 
vézna kis sovány vállai meg-megrándul- 
tak a sírástól, úgy panaszkodott.

— Éhes vagyok! Kenyérke kell!...
Ilyenkor a kis néném előre hajolt,

csenevész karját az öcsém nyakára fon
ta s a fülibe kacagott, de úgy ám, hogy 
szinte fulldoklott bele. Kacagott és kö
högött.

— Te kis marha! — mondotta, mi
kor szóhoz jutott, — hát nem tudod, 
hogy azért kacagunk, hogy a kenyérke 
meghallja és előjöjjön?

A kisöcsém reménykedett és újra el
kacagta magát. Valamelyikünk kitalálta, 
hogy ha nem jönne elő a kenyérke, 
mink megyünk utána és megkeressük. 
Azonnal le is szálltunk a létrafokáról és 
megindítottuk a hajszát az eltűnt ke
nyérke után. Elől a kisnéném ment s 
nagyokat szökött. Mi meg utána. . .  S 
kacagtunk egyre és a szemünk kariká- 
zott. Felforgattunk minden tégladarabot, 
benéztünk minden sarokba, fel-alá az 
udvaron, le az üres kertbe; labodák alatt 
s mindenhol átkutattuk, ahol csak elfér- 
hetett egy szelet kenyér.

— Nincs! nincs... Nincs kenyérke!
-— nyöszörögte a kisöcsém.

— Hopp, itt van! Hopp, ott van! — 
kacagott a kisnéném és futott. Szinte 
már nem is a földön jár, hanem a leve
gőben lebeg, úgy képzeltük.

S egyszercsak, mikor már alig piheg- 
tünk a fáradtságtól, benyúlt a náderesz
be s kikapart onnan négy darabka ke
nyeret.

Négy igazi, száraz, fekete darabkát. 
Úgy rejtette oda, hogy' napokon át ie- 
letört a kenyérporciójából egy kis részt 
és a nádereszben összegyűjtötte. Anyám
nak fel is tűnt, hogy a kisnéném sápad- 
tabb és erőtlenebb, mint szokott, s hogy 
jobban-jobban reszket a köhögésnél.

— Mi van veled, Veruskám? — 
mondta-neki szomorúan. — De a kís- 
néném a nyakába ugrott s kacagott csi- 
lingelően, míg csak erőt nem vett rajta 
a fuldoklás. S ez így ment napokon át 
minden este: a kisnéném kacagott
anyánknak . . .  Csak akkor nyöszörgőit 
néha-néha, mikor már lefeküdtünk. Sok
szor arra ébredtünk, hogy anyánk éjjel 
felkelt, törölgette a • kisnéném arcát s 
aztán nézte hosszan-hosszan és s ír t .. .

De ezek a dolgok legyenek csak az 
én emlékeim. Ott ahonnan hoztam őket, 
már nem kacag senki, nem cseng a Sa
mu bácsi szamarának a csengője se, s 
az emberek se szeretik már egymást. . .

Igen: Mikor aztán megkerült a ke
nyérke, körbe ültünk az udvar közepire 
s a kisnéném ott apró falatokra tördelte 
a megkerült kenyeret. Lassan csinálta, 
hogy teljen az idő. Mi meg néztük cso
dálkozó, nagy szemekkel. Mikor már az 
utolsó darabka is falatokra volt tördelve, 
középre tette az egészet egy lapulevélre. 
Mi, ketten a bátyámmal, vártuk türel
mesen, csak a kisöcsém nem bírt magá
val. A szája szinte lázasan piros volt és 
reszketett. Sírt és kacagott egyszerre. A 
szomorú tímár portájáról átnyúlt a ke
rítésen egy lombos eperfa galy. A nagy 
kövér, fakó epreket már régen leráztuk 
róla, csak néhány zsendült szem tarkál- 
lott még a levelek közt. A kisnéném azt 
mondta napokkal azelőtt, hogy akkor 
ehetünk epret csak, ha lesz hozzá ke-
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A költözködő madarakhoz.
Költözködő madársereg, 
ugye fáj a szívetek?
Fészekváltás súlyos gondja 
telkemen is átremeg.

Hányszor néztem ablakomból 
hideg, fájó közönnyel: 
fecske, gólya, darucsapat 
őszi vándorútra kel.

Óh, akkor még nem volt bombp, 
nem féltettem fészkemet. . .  
nem láttam rommá omolni 
sok családi tűzhelyet.

Ma döbbenten én is érzem: 
madárszívetek remeg, 
sok-sok őszi vándorútra 
nem derül több kikelet.

Vagy a fészek omlik össze 
s az új otthon hidegebb.
Vagy a fészek áll, de üres, 
lakója lett holt, merev.

Csak szánjatok, vándorcsapat 
a haldokló tájon át, 
ma már tudjuk: szívet cserél, 
ki kényszerből fészket vált.

G i ncsay E r z s é b e t  
diakonissza.

'IovAbbltjuH. a k'ósxöneíct.
— Levél. —

Kedves Harangszó!
A szegedi bombakárosultak megsegé- 

lyezésére a Harangszó által Benkóczy 
főesperes úr rendelkezésére bocsátott, s 
nekem juttatott 400 pengős adományu
kért leghálásabb köszönetemet fejezem 
ki.

H onvédfetnk ír  f á k  :
így  o lvassuk  a Horangszót.

Csendes szeptemberi délután van. A 
nap forró sugarai perzselik a szomjazó 
kukorica leveleit. Mi öten itt ülünk a 
zuhogó kis folyó partján. Mindegyikünk 
szemében .öröm ragyog, hisz most kap
tuk meg a várva-várt postát. Az első, 
hogy a családi körből érkező lapokat 
végigolvassuk. Azután mindegyikünk ku
tatva keres az újságok között. Minden 
egyet keresünk: a Harangszót. Már

* meg is van. Ünnepi csend. Várnak a 
fiúk, mert tudják, mi következik. Csen
desen elhelyezkednek és megkezdem az 
olvasást. Néma csendben hallgatják a 
sorokat, melyek Isten üzenetét hozták 
ide, messze idegenbe. A fenyők halk 
suttogása teszi még bensőségesebbé ezt 
az ünnepi hangulatot. Szemünkben meg
megcsillan egy könnycsepp. Itt érzi az 
ember igazán, milyen nagy szükség van 
a lélek táplálására. Itt érezzük, milyen 
nyomorultak és gyarlók vagyunk, hogy 
mennyire nem érdemeljük meg azt a 
nagy kegyelmet, melyet az Ür kínál sza
munkra. Itt, ahol minden percben szem
benézünk a halállal, ahol nem tudjuk, 
melyik percben kell odaállni a minden
ható Isten elé számot adni földi sáfár- 
kodásunkról. Mennyivel máskép lenne, 
ha az otthoni templomokban nem az üres 
padok, hanem szívből imádkozó lelkek 
töltenék meg az istenházát és tudnának 
könyörögni a Mindenhatóhoz, hogy osz
lassa a tornyosuló felhőket hazánk hatá
rairól és adjon békességet ennek a sokat 
vérzett magyar népnek.

Most hálás köszönetemet fejezem ki 
úgy a magam, mint bajtársaim, nevében, 
hogy hetenként eljut hozzánk a Harang- 
szó, mely Isten üzenetét és kegyelmét 
hozza számunkra. Isten áldását kérjük 
minden munkására.

Szeretettel: Zámbó Géza honvéd, tá
bori posta H. 828.

Lelki épülést hoz .
Nagytiszteletű Szerkesztőség!

Az osztályrészül jutott kemény csa
pás után a szeretet és áldozatkészség 
ezen megnyilvánulása mélyen meghatott 
és örökké felejthetetlen marad számunk
ra. Az én részemre különösen súlyos 
volt a csapás, mert október hóban vá
rom a harmadik gyermekemet. Egész
ségem bizony nagyon megsínylette a 
bombázást és az utána következő nehéz 
napokat. De bízom a jó Istenben, hogy 
továbbra is megsegít nehéz helyzetem
ben.

Őszintén kívánom, hogy a Gondviselő 
oltalmazza hittestvéreimet és minden jó
szándékú embertársamat a hasonló sors
csapástól.

Kérem a Mindenhatót, hogy üdvös 
munkájukat továbbra is áldás kísérje.

Hittestvéri szeretettel: 
S z i l á g y i  Fer e n cn é  

szül. Rovenszky Sarolta 
Szeged, Polgár-u. 24.

nyérke. Igen, mert egyik kenyérfélén 
napon, délfelé, mikor már alig vánszor- 
gott az éhségtől, megevett félmaroknyi 
epret s akkornap délután nagy jajszóval 
jajgatott és fetrengett körül a nagy ko
pasz udvaron.

Odanyujtott hát a kisöcsémnek há
rom falat kenyérkét és azt mondta:

— Kisporonty! Szabad epret is enni.
A kisöcsém aztán sokáig viaskodott

az eperfagallyal; ugrált, forgott, izzadt, 
míg pár szem epret levert. Mi meg körül 
ültük a kenyérkéket s kacagtunk tele 
torokkal és vártuk, míg miránk is sor 
kerül. Vártunk úgy, hogy szinte verej
tékeztünk bele. S mindig azt, akire rá
került a sor, a többi nagy álmélkodással 
nézte, hogy pillanatok alatt falja föl a 
kenyérkét és az epret.

Csak ő, a kisnéném, ő nem evett. Se 
epret, se kenyeret.

Biztatott csak bennünket és kacagott 
felénk. Én azért felfogtam egy-egy pil
lantását, ahogy sóvárogva nézte a ke- 
jiyérkét. Mikor egy falatot elnyeltünk, 
szinte velünk nyelt ő is. Nyelt és kaca
gott. De nekem úgy tetszett, mintha 
már sikoltana. A kacagásra a dagadtlábú 
kolompircsősz benyitott hozzánk s meg
állt mögöttünk a botjára támaszkodva. 
Csak akkor vettük észre, mikor kinyúj
totta kezét a kisnéném felé.

— Te jó kisjány vagy! Álgyon meg 
a jó Isten írté — mondta, aztán elsán- 
tikált.

Már-már alászállt a nap, de még 
mink mindig ott ültünk az udvar köze
pén. Ültünk és kacagtunk. . .  És kacag
tunk addig, amíg a kisnéném újra ful
dokolni nem kezdett. ..

Lassan jött rá a köhögés. E'.őbb rit
kán, aztán sűrűn és hosszan, hosszan, s

Hálával mondok köszönetét, hogy 
kedves lapunkat nem is egy, hanem öt 
példányban küldték meg. Nagyon iól 
esik olvasni annak, akinek azelőtt is 
kedves olvasmánya volt és szívesen fo
gadták azok a baj társak is, akik eddig 
nem ismerték. Lelki épülést hoz szá
munkra és közelebb emel Istenhez és 
hiszem, hogy sok ember találja meg az 
utat általa Istenhez, aki eddig meg
tagadta. Mégegyszer köszönöm minden 
bajtársam nevében és maradok hittest
véri köszöntéssel: Ács Nándor t. őrm. 
C. 584.

KI TUD RÓLA?
Aki tud valamit Petrik János hon

véd, gépkocsi-vezetőről, akinek tábori 
posta száma B 820, értesítse aggódó 
feleségét: Petrik Jánosné Pene, Kossuth 
La.ios-u. 11. (Nógrád megye) címen.

a végén már félájultan feküdt a porban. 
Ekkor jött haza a két sütögető asszony. 
Közeli és távoli szomszédok is állottak 
az utcán, a kis ócskás zsidó, Samu bácsi 
is jött hazafelé — s a szomorú tímár 
rákönyökölt a kerítése szélire és öröm
mel szólt nekik:

Ez a gyerek tisztára áldás!
— Az, csakugyan az! — mondta a/ kis 

görbe zsidó.
— Több annál — vélekedett a két 

sütőasszony.
— Bolondos, aranyos - kisjány — 

mondták a többiek és kacagtak. Aztán 
köszöntötték egymást szeretettel és szét
széledtek. Szegény emberek voltak és 
siettek a dolguk után.

Nemsokára hallottuk, mintha a szo
morú tímár fütyörészhe. Vagy csak egy 
messzi ajtó csapódott be és nyikorgóit, 
ahogy benyitotta valaki? Csend lett. S 
a csendben mi összebújtunk, mert az
előtt régebben megtanultuk, hogy jó a 
csendben és a porban összebújni.

És akkor nemsokára jött anyánk. Las
san jött, görbe vállal és megállóit fö
löttünk, s olyan mozdulatot tett, mintha 
összerogyna. Aztán lehajolt, két csontos 
kezével letörölte a kisnéném verítékét 
és nézte őt és nézett minket és s í r t . . .  
És sírt addig, amíg a lombokat be nem 
lepte az esti por. Akkor a kisnénémet 
a karjára vette és megindult vele át az 
udvaron. A kisöcsém meg kivett a zse
béből egy falat kenyeret, meg egy szem 
epret . . .  és kivettem én is, kivett a bá
tyám is, és vittük utánuk. A kisnéném- 
nek tettük félre ezt a délutáni lakomá
ból . ..

S utánunk lassan és suhanva jött az 
este. . .  Suhanva és oly barnán, mint a 
gyász.

H onvéácInK  U xen nek .
Zámbó Géza honvéd, Szabó Sándor 

honvéd, Seregély József őrvezető üzenik 
a H. 828. tábori számról Cércére szü
leiknek, rokonaiknak: jól vagyunk, ne 
aggódjanak, ha nem kapnak is levelet. 
Üdvözletünket küldjük a gyülekezetnek.

Somodi István honvéd Z. 174. tábori 
számról üzeni Zalaegerszegre édesapjá
nak, testvéreinek: ne aggódjanak, hála 
Istennek, jól érzi magát, nincs semmi 
baja, kéri a jólelkű Harangszó-oJvasó- 
kat, legyenek szívesek néha egy újságol 
küldeni.

Csöngető Dénes szkv. C. 623. tábori 
számról üzen Csikvándon lakó szülei
nek, testvéreinek, rokonainak és isme
rőseinek: jól van, egészséges, ne aggód
janak érte. Németh Géza lelkész úrral 
tudatja, hogy a lapot megkapta. Fogadja 
érte maga és bajtársai szívből jövő há
lás köszönetét.

Hajnal János szkv. D. 998. tábori 
számról üzeni Győrságra Tar Júliának: 
Jól van. Miért nem válaszol lapjaira?

Kálji Lajos honvéd D. 998. tábori 
számról üzeni Bezire szüleinek, testvé
reinek és rokonainak: jól van, egészsé
ges, több levelet vár.

A á a k o z á a o l t .
tiadldrválnK  részére 
a H arangsxó útján é r k e z e t i  
a d om án yok  :

Evang. nőegylet és ifjúsági egyesület 
Bakony szombathely 300 P, Maderspach 
Ferencné Garamkővesd 15 P, N. N. Bala- 
tonfürcd 10 P, N. N. Mosonmagyaróvár 
20 P, Markó Emma Salgótarján 10 P, 
S. Varga Mihályné Bakonyszombathely 
10 P, Letenyei Pálné Bakonyszombat
hely '5 P, Kárpáti Aranka Baja 20 P, 
N. N. Sárospatok 40 P, Zalán Frigyes 
Aszód 20 P, Kocsis Károlyné Szombat
hely 20 P, özv. Szombathy Józsefné Sió
fok 20 P.

Honvédet ü k n ek  a H arangszó t  
e lő fize tték , vagy B ibliára ,  
lm a k ö n yvre  a d a k o z ta k :

Ev. lelkészi hivatal Kötcse 24 P, özv. 
Molnár Lajosné Somorja 3 P, özv. Bene
dek Jánosné Kölesd 5 P, Evang. lelké
szi hivatal Kötcse 4.80 P, Cseh Piroska 
Ajka 10 P, özv. Maries Istvánná Somogy- 
csicsó 2.90 P, Horváth Lajos Gyékényes 
5 P, Ev. gyülekezet Tét 5 P, Evang. lel
készi hivatal Kötcse 9.60 P, N. N. Sáros
patak 10 P, Ott Emilia Bunzlau 60 P, 
Evang. gyülekezet Szend 17.50 P, Sán
dor Endréné Keszthely 10 P.

B om bakdrosu l la k n a k  
a H arangszó  útfdn é r k e z e t t  
adom án yok  :

Kováts Teréz Veszprém 5 P, Ribár 
Kálmánná Balatonfűzfő 20 P, N; N. Sá
rospatak 50 P.

S i ó v á  k e l l e t t  te n n ü n k !
Szeptember 28.-án a magyar 

rádió címére a következő levelet 
küldtük.
„A Magyar Rádió Vezetőségének

Budapest.
Ég a házunk. Az orosz medve 

hazánk drága testét harapdálja 
már. Hű magyar honvédek szíve 
vére csorog az ősi földért. Nemze
tünk színe-virága hullik a véres 
fergetegben. Élet-halál ítélet es kér
dése szorongat mindnyájunkat.

Csak a magyar rádió folytatja 
régi nyugalommal régi műsorát 

Csak néhány példa:
Szeptember 26.-án este egyfel- 

vonásos darabot közvetített, amely
ben egy édesanya mulatni tanítja 
a fiát. — Mikor édesanyák halálba 
búcsúztatják fiaikat.

Szeptember 27.-én este operett- 
részletet közvetített, amelyben ök- 
lendező, borízű hangon így énekelt 
valaki: ,,Pu-puhára puhítunk min

den nőt . . ."  Mikor férfiak ezre 
szakad el az otthontól, feleségtől.

Efféle, fajtánktól idegen dara
bokra békében sincs szükségünk. 
Ma pedig egyenesen botránkozta- 
tás az ilyesmi. Ez volna az a bizo
nyos keresztyén kultúra, amelyért 
a magyar katona harcol s amelyet 
Isten megtartson?

A magyar rádió szava ma a leg
messzebb hangzó magyar hang. 
Annál nagyobb a felélőssége s an
nál súlyosabb lesz az ítélete, ha 
felelősségét nem ismeri meg.

Isten szent nevében kérjük a ma
gyar rádiót, nemzetünk élet-haláf- 
harca közepette ne közöljön olyan 
műsorszámokat, amelyek még a 
léha Kaliforniába se valók.

Tisztelettel:
Szabó József."

M érlegen.
Október 8. — Máté 23, 1 — 3a. Isten 

mindig gondoskodik igéjének hirdetésé
ről. Még' bűnös emberi ajkakkal is meg
elégszik, csak szólhasson szar a. Isten 
kisigényű Isten. De hatalmas úr is, aki 
a leggyarlóbb embert is eszközévé tudja 
tenni. Hát szabad akkor nek' nk válo
gatni Isten eszközeiben? Isten igéje leg
gyarlóbb szolgája ajkán is Isten igéje!

Október 9. — Máté 23, 3b 4. Isten 
azt akarja, hogy igéje ne maradjon csu
pán üres beszéd, hanem elvégezze mun
káját hirdetőkön és hallgatókon egy
aránt. A papod is felel majd azért, rogy 
miként sáfárkodott a reábízottakkal, de 
Isten tőled is számonkéri igéiének hall
gatását és megtartását. Nem rejtőzköd
hetsz el mások bűne mögé! Eléggé el
borítottak a tieid. Szomjuhozod-e Isten 
szavát? S belőle élsz-e csakugyan? A 
keresztyén élet cselekvő élet!

Október 10. — Máté 23, 5 7. Isten 
gyermeke minden gondolatával, szavával 
és minden cselekedetével is egyedül Is
ten dicsőségét szolgálja. A világ gyer
meke pedig mindig a világ, s benne sa
ját dicsőségét keresi. Te melyikért fá
radozol? Ne feledd, Isten csupán azért 
teremtett, hogy életeddel dicsőségét 
hirdesd. Hiába élsz, ha erről megfeled
kezel!

Október 11. Máté 23, 8 10. Jézus
itt arra figyelmeztet, hogy rai mindnyá
jan teremtmények vagyunk és Isten 
mindnyájunk Atyja. De tanítványok is 
vagyunk, egyedül Jézus a mi Mesterünk. 
Hallgatunk-e rá, mint engedelmes tanít
ványok? Szava-e egyedül az iránytű éle
tünk útvesztőjében? Vagy kétfelé sánti- 
kálunk? Nem szolgálhattok két úrnak!

Október 12. — Máté 23, II 12. A ta
nítvány védjegye az alázatosság. Naggyá 
nem a hatalom, a cím, a rang, népsze- 
lűség teszi, hanem az alázatos szolgalat. 
Erre tanította Mestere. Kibombázottak, 
menekültek, elhagyottak, vérző, szívűek 
várják szolgálatodat. Mered-e elmonda
ni magadról, hogy mindenhol tanítványa 
vagy a Mesternek, nemcsak a templom
ban? S vájjon Mestered is hű tanítvá
nyának ismer?

Október 13. Máté 23, 13 15. Nem
is olyan könnyű dolog igazán imádkoz
ni! Milyen nagy ajándéka Istennek az 
imádság! De vigyázz! Légy résen! 
A Sátán mindig és mindenhol ott 
van, ahol és amikor te Istent keresed. 
Hogyne ólálkodna ott a templomban, az 
imádságod perceiben; ő szemfüles har
cos: mindjárt észreveszi, ha te ott aka
rod hagyni. Vigyázz! Légy imádságod
ban is fegyelmezett, mint jó katona. Hi
szen te is harcos vagy. Még pedig hó
dító harcos!

Október 14. Máté 23, 13, 15. A ke
resztyén embert nem is csak országok, 
hanem az egész világ meghódítására 
küldte Ura. Ebben a misszióban egyetlen 
erőd Isten Szentlelke lehet. Nélküle fa
rizeusi álmissziót végzek Nélküle mást 
nem is végezhetsz, hiszen erőtelenné lesz 
keresztyén életed. Vájjon nem ezért lett 
üres, bátortalan templomkeresztyénség- 
gé a keresztyénségünk? A te keresz- 
tyénséged is? Vagy bizonyságot mersz 
tenni mindenhol és mindenki előtt Urad
ról? Súlyos kérdések! Állj a mérlegre és 
engedd, hogy lemérjen Urad!

Dubovay Géza.
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K U J d M v a U l a

H E T I  S Z E M L E
Magyar és német ellentámadás indult 

a délerdélyi arcvonalon. Az ellentámadás 
során csapataink mindenütt tért nyertek. 
A Marostól északra több szovjet-román 
csapat megsemmisült.

A honvédelmi miniszter újabb felhí
vást intézett a magyar társadalomhoz, 
hogy jelentkezzen mindenki a honvédség 
harci alakulataihoz.

Németország nyugati határvidékén 60 
ellenséges hadosztály támad.

Hollandiában összeomlott az angol
szászok elözönlő támadása.

Bulgária megszakította a diplomáciai 
kapcsolatokat Magyarországgal.

A szovjet főparancsnokság a bolgár 
főváros elhagyására hívta fel az ott tar
tózkodó brit és amerikai küldöttséget. 
A szovjet kormány bocsánatot kért a 
brit és amerikai tisztek Szófiából való 
kiutasítása miatt. A bolgár kormányzó- 
tanácsot átadták a bolsevistáknak.

A szovjet megszegte az orosz-angol 
balkáni megállapodást.

Churchill angol miniszterelnök leg
utóbbi beszéde szerint csak 1945 közepé
re várja a háború befejezését.

Lengyelország szovjetmegszállta ré
szein élénk bolsevista bujtogatás folyik.

Petain tábornagy Németországba köl
tözött.

Szentháromság utáni 18 hét
Szeretteim, ne higyjetek min

den léleknek, hanem próbáljatok 
nreg a lelkeket, ha Istentől van
nak-e; mert sok hamis próféta jött 
ki a világba. I. Ján. 4:1.  v.

Kétféle lélek van. Egyik az igaz
ság Lelke, a másik mindenféle ha
zugságok hamis lélek-hada. Mert 
a világ is tele van lelkekkel. Hamis 
lelkek' voltak is, lesznek is, de az 
egyház általmegy közöttük és őrzi 
tisztán, igazán a szentségeket, az 
evangéliumot, a tízparancsolatot, 
meg az imádságot. ítéletet gyako
rol és kivet magából minden ellen
tétes hamis tant, még ha világos
ság angyalaként gyönyörűséges 
isteni ábrázatban kelleti is magát 
előtte az ördög. Luther.

E mi tévelygő időnkben, 
Szentlelkedet öntsd ránk bőven, 
Hogy igédet s szentségidet 
Tisztán megtartsák a hívek.

^ - G tß ih ie s s ü
1  h ír e k ?

Lapunk mai számához befizetési la
pot mellékelünk. Kérjük előfizetőinket 
az előfizetés megújítására, valamint a 
hátralékok szíves beküldésére.

0. Soltész Elemér altábornagy. D.
Soltész Elemér protestáns tábori püspö
köt, aki immár 21 éve tölti be a refor
mátus, evangélikus és unitárius honvé
dek vezető-lelkipásztori tisztségét, a 
kormányzó úr altábornaggyá nevezte 
ki.

Kitüntetés. A kormányzó úr dr. Mec- 
terházy Ernő, felsőházi tag, gazdasági 
főtanácsosnak, a dunántúli egyházkerü
let felügyelőjének egyházi és közéleti 
téren szerzett kiváló érdemei elismeré
séül a Magyar Érdemrend Nagykereszt
jét adományozta.

A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 
evangélikus Hittudományi Kara október 
1-én tartotta Sopronban tanévnyitó ün
nepélyét. Az ünnepi istentiszteleten' a 
szent szolgálatot D. Dr. Prőhle Károly 
egyetemi ny. r. tanár végezte. Utána az 
egyetemi közgyűlésen a hittudományi

H A R A N G S Z Ó
P i i á

kar hallgatóinak énekkara énekelt, az 
Egyetem Rektora megnyitó beszédet, 
dr. Sólyom Jenő hittudománykari prodé- 
kán az 1943—44. tanévről beszámolót 
tartott. Majd dr. Kiss Jenő hittudomány
kari dékán .székfoglalója következett: 
Kiben hiszek? címen. Az új hallgatók 
beiktatása után Himnusszal ért véget az 
ünnepély.

Személyi változások a tiszai egyház- 
kerületben. A lelkészi karban: tábori 
lelkészi szolgálatra bevonult Tarján Bé
la -délszabolcsi lelkész. Vitéz Molnár Já
nos a marosvásárhelyi missziói kör szer
vezésére küldetett ki. — A tanári kar
ban: a rozsnyói kereskedelmi iskolából 
Bandi Géza Kolozsvárra távozott, Szé
les Jenő rimaszombati gimnáziumi tanár 
leszerelt. Üj tanárok a rozsnyói polgári 
iskolában Bognár Jolán és Tasnádi Irma 
Mgria. — A tanítói karban: lemondott 
Nyíregyházán Kónya Lajos, bevonult 
Végvári Pál, új tanító Réti Zoltán.

Tanítóválasztás. A csikvándi egyház- 
község szeptember 3-iki közgyűlése a 
lemondott Kristóf Kálmán , kántortanító 
helyébe, egyhangúlag Kajos Elemér oki. 
kántortanítót választotta meg.

A Protestáns Árvaház új igazgatója.
A Protestáns Országos Árvaegylet a 
Rózsák-terén lévő Országos Árvaház 
élére ideiglenes igazgatói címmel Ru- 
zicska László budapesti evangélikus 
leánygimnáziumi vallástanárt állította.

Testvéregyház köréből. A budapesti 
református teológia most ünnepelte 
fennállásának 90. évfordulóját. Az 1848 
—49-es szabadságharc utáni abszolutiz
mus legsötétebb idején a nagy reformá
tus püspök, Török Pál és ,,az ország 
papja“: Székács József evangélikus
püspök együttes erőfeszítéssel hozták 
létre a lelkészképzőt, amely fennállásá
nak első . tíz évében közös protestáns 
teológia volt, református és evangélikus 
tanárokkal.

A csákvári evangélikus egyházközség 
gyásza. Szeptember 13-án nagy veszte
ség érte a csákvári egyházközséget má
sodfelügyelőjének: nemes nagyjókai Far
kas Jenő ny. vezérkari ezredesnek vá
ratlan elhunytéval. Egyházának minden 
ügyét szívén viselő, községét rajongva 
szerető, ritkatevékenységű ember volt. 
Szeptember 16-án az evangélikus temp
lomból az egész község mélyrészvéte kí
sérte a .családi sírbolthoz. Sírja felett a 
község nevelőmesterét vesztett hálás 
emlékezet virraszt.

Az evangélikus egyetemi és főiskolai
hallgatók évnyitó istentiszteletét októ
ber 1-én tartották az ÜTlői-út 24. sz. 
egyetemi templomban. A szolgálatot De- 
zséry László ev. egyetemi lelkész végez
te. Egyetemistáink részére e helyen min
den vasárnap reggel 9-kor lesz istentisz
telet.

Hatvan. Ellenséges bombatámadás 
következtében a torony fakeresztje meg
égett, a toronysisak ledőlt, a tetőzet és 
az ablakok egy része megrongálódott és 
az orgona majdnem teljesen a tűz mar
talékává lett. A lelkészlakon egy szobá
ban keletkezett csak tűz, amit sikerült 
hamar eloltani s így a, bútorzat csak 
részben égett el, illetve rongálódott meg.

CSALÁDI H ÍREK
Oltár. Molír Gedeon evangélikus lel

kész és Pauksch Etelka szeptember 28-án 
tartották esküvőjüket a kassai evangé
likus templomban. -

Bölcső. Vida Dezső ev. tanító és neje, 
Berky Eszter marcalgergelyi- lakosokhoz 
megérkezett Ildikó és Levente után a 
kis Szabolcs is szeptember 26-án,

Koporsó. Szabó Elemér postatiszt 
életének 26. évében a szept. 18-iki sza
badkai légitámadás áldozata lett. Holt
testét ideiglenesen szept. 20-án temet
ték el a szabadkai temetőbe. Az elhunyt
ban Szabó Kálmán karakószörcsöki föld
birtokos és neje, Németh Gizella és csa
ládja a jó fiút és szerető testvért gyá
szolják. — Kocsis Jánosré, szül. Ágoston 
Lídia szept. 21-én rövid szenvedés után 
meghalt. A geresdi temetőbe, helyezték 
nyugalomra A temetési szertartást Ró
nay B. Gyula és vitéz Balogh Ernő lel
kész végezték. — Dr. Tóth Pál volt 
országgyűlési képviselő, kormányfőtana- 
csos, orvos, a székesfehérvári légitáma
dás alkalmával tragikus körülmények 
között életét veszítette. Három cikluson 
át volt a szarvasi választókerület kép
viselője. Temetése nagy részvét mellett 
folyt le a Kerepesi temetőben. — Fel
támadunk!

Pósfay László hadnagy, akit a Kor
mányzó Ür, mint rangelső akadémi
kust. ez év augusztus hó 20-án ava
tott hadnaggyá, szeptember 15-én 20 
éves korában hazánkért és Erdélyért ví
vott harcokban Nagyvárad mellett halá
los sebet kapott és a nagyváradi hadi
kórházban hősi halált halt. Bajtársai 
ideiglenesen az ottani hősi temetőben 
helyezték nyugalomra.

Németh György m. kir. hadnagy-23 
éves korában magyar hazánk védelmé
ben a Mikuliczyn körüli harcokban, 
szeptember 2-án hősi halált halt. Benne 
Németh Gyula szekszárdi gyülekezetünk 
lelkésze fiát gyászolja.

Nemes-várbóki Plachy Zoltán m. 
kir. főhadnagy, a kardos koszorús tűz- 
kereszt, II. oszt. német vaskereszt stb. 
kitüntetés tulajdonosa, életének 27. évé
ben, a magyar haza védelmében szept. 
21-én hősi halált halt. Édes testvérbátyja 
szept. 22-én temette el Kőrösmezőn ide
iglenes sírjába, a magyar anyaföld kar
jaiba fektetve. — Feltámadunk!

k ü l ö n  f é l e k
Rendelet az ellenséges páncélosokat 

harcképtelenné tett vagy zsákmányul ej
tett honvédegyének földhözjuttatásáról.
A magyar királyi minisztérium elren
deli, hogy azt a harcost, aki a most folyó 
háborúban az ellenséggel vívott harcok 
során ellenséges harcikocsit bármely 
kozetharci eszközzel használhatatlanná 
tesz vagy harcképes állapotban zsákmá
nyul ejt, minden más .igény kielégítése 
előtt, minden egyes leküzdött (zsákmá
nyolt) harcikocsi után öt katasztrális 
hold terjedelmű művelhető, legalább 
középminőségű földhöz kell juttatni. 
Amennyiben a fegyvertény során a har
cos' életét veszti, törvényes leszárniazó- 
ját — ilyen hiányában házastársát és ha 
ez sincs, szüleit —• 10 katasztrális hold 
ugyanilyen művelhető földterület illeti 
meg.

Felhívás a menekültekhez. A Magyar
Vöröskereszthez igen sokan fordulnak 
olyan érdeklődők, akik hozzátartozóik, 
ismerőseik címét kérik. A Magyar Vö
röskereszt most tudakozó irodát állít fel 
és felhívja a menekülteket, hogy lakcí
müket nyilvántartásba vétel végett a 
Magyar Vöröskereszt Menekültügyi Tu
dósító Szolgálattal (Budapest, IV., Posta
fiók 335.) egy postai levelezőlapon ha
ladéktalanul közöljék.

A lapok terjedelmét papírhiányra 
való tekintettel október 2-től újból kor
látozták.

A faellátási ügyeket kormánybiztos 
intézi.

Összeírják a 18—48 éves férfiakat. A
személyi gazdálkodás országos kormány- 
biztosa elrendelte, hogy jelenleg katonai 
szolgálatot nem teljesítő’ minden 18—48 
éves férfi október 15-én lakóhelyén ösz- 
szeírás céljából jelentkezzék.

A téli időszámítás október 2-án élet- 
belépett.

Az elsötétítés fél 7-kor kezdődik.
Nemzetvédelmi Tájékoztató Hivatal

lett a volt propagandaminisztériumból.

MAGYAR GAZDA
A mai szállítási nehézségek mellett 

gyakran megtörténik, hogy gazdák a 
gazdasági célra használt motoraik üzem
anyagszükségletét ,a helybeli, vagy kö
zeli ásványolajlerakatokból nem tudják 
beszerezni. Ezen a nehézségén kíván se
gíteni a pénzügyminiszter 2220/1944. P. 
M. sz. rendeletével, mely megengedi, 
hogy a fenti célra használt motorok haj
tására szolgáló* kedvezményes adó és 
kincstári részesedés tételű ásványolaj- 
termékeket és nyersolajat á gazdák bár
melyik ásványolajfinomítóból közvetle
nül is beszerezhessék. Különösen azokat 
érinti e rendelkezés, akik valamely 
ásványolajfinomítótól nem messze lak
nak, így akár egyedül, akár csoporto
san összefogva, tengelyen szállítva kap
hatják meg a szükséges hajtóanyagot. 
Az így történő beszerzésnél a finomító 
nevére kiállított megrendelő jegyet a 
gazdaságra nézve területileg illetékes 
pénzügyőri szakasznál szabályszerűen 
láttamoztatni kell.

Székely menekült leány háztartáshoz 
elhelyezést talál jó bánásmód mellett a 
vanyarci paróchián. 1—1
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HARANGSZÓ PERSELYE
Szopony Jánosné Felszopor, Kovács- 

Ferencné Pestszentlőrinc, dr. Bányai Bé- 
láné Várpalota, Koroknyai Józsefné Za- 
labér 1—1 P. — Molnár István Csorna, 
Kürtösi József, Takács Andrásné, özv. 
Freyler Béláné Budapest, özv. Pálfi Já
nosné Tét, özv. Vörös Imréné Győr, Tol- 
nay Károly Bicske, Széles Jénő Sopron- 
néineti, Varga István Gyóró, ifj. Graá- 
ner János Székesfehérvár, Makai György 
Pécs, Sigray Istvánná Pestszentmiklós, 
Horváth Irén Csorvás, Csepregi Sándor 
Celldömölk, Stráner Vilmos Kaposszek- 
cső, Békési Gyuláné Parasznya, Nagy 
Zsigmond Körmend, Kálmán István Rép
celak, Varga Béla Győr, Schmümeky 
Románné Rákoskeresztúr 1.20—1.20 P. 
Csonka Márton, Kecskés Béláné Buda
pest 1.40-L-L40 P. — Hörömpöly Ilona- 
Vajka 1.50 P. — Id. Boka Istvánná Urai- 
újfalu 1.74 P. —- Káldy László Csorna, 
Polgár Zoltán Zalagalsa, Kiss Pálné 
Sopronbánfalva 1.80—1.80 P. — Dr. 
Szabó Árpádné Csurgó, Nemes György- 
né Barcs, Kiss Pálné Tét, Belevári Ist
vánná Csurgó, özv. Molnár Lajosné So- 
morja 2—2 P. — Schering Aladárné 
Kispest, dr. Érdi Henrik Sopron, Németh 
Jenő Győr, Hargitai Sándorné Gyömrő- 
2.20—2.20 P. — T. Molnár Lajos Szer- 
gény, Limpakter Károlyné Tét 2.80—2.80-
P. — .Horváth Éva Bezi, Várallyay Ist
ván Celldömölk 3—3 P. — Özv. Werner 
Gyuláné Kisvárda, Hujber Lajos Kisme- 
gyer, özv. Hajas Imréné Rákospalota
4— 4 P. — László Károly Jáhosházá, 
Mórocz Józsefné Várpalota, özv. Varga 
Józsefné Devecser, Falaky Jenő Felpéc
5— 5 P, —• Ev. Tanítói Hiv. Nagyalá- 
sony 7 P. — Balikó Lajos Érd, N. N. 
Sárszentmiklós, Kutas Emil Irsa, Péter 
János Zalaszentgrót 10—10 P.

Gerényes leányegyház iskolaszéke pá
lyázatot hirdet nyugdíjazás folytán meg
üresedett levita-kántortánítói állására. 
Helyi javadalom 67 é. e. + • 69.36 P 
készpénz. Ennek fele a VKM rendeleté
vel történt szétválasztás folytán kánto
rinak van minősítve. A tanítói állás ál
lamsegélyes. Egytanerős. Tanítási nyelv 
német. Kellően felszerelt pályázat a 
megjelenéstől 21 napi határidőre a csi- 
kóstöttösi ev. lelkészi hivatalhoz kül
dendő be. 1—1

Becsületes háztartási alkalmazottat 
keresek hatszemélyes háztartásomba. 
Rácz Ernő ’ ev. lelkész, Szakony, Sop
ron m. 1—1

Vanyarc evangélikus egyházközsége 
pályázatot hirdet tanítói állásra. Fizetés: 
35 értékegység és az államtól. Köteles
sége a tanításon kívül a belmíssziói 
munkában segédkezés és a kántor oly- 
kori helyettesítése. Pályázat küldendő: 
Evangélikus lelkészi hivatal, Vanyarc, 
Nógrád m. 1—1
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Felsőszeli evang. egyházközsége két 
helyettest keres hadbavonult tanító! 
helyettesítésére) Férfiak és nők jelent
kezhetnek. Állás azonnal elfoglalandó. 
Megkeresések Lelkészi Hivatal Felsőszelt 
(Pozsony m.) címre küldendők. 1—1
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Elszenvedvén egymást.
Kol. 3, 13.

Azt mindenki tudja tapasztalat
ból, milyen nehéz az emberekkel 
együtt élni; milyen sokszor kell 
nyelni és milyen gyakran kell meg- 
bántásokat hordozni.

Ha egy társaságban elkezdenék 
annak az elbeszélését, mennyi hán
tást kellett mindenkinek elszenved
nie, vége-hossza nem volna az el
beszélésnek, mert mindenki tudna 
temérdek példát arról, milyen csú
nyán, vagy legalább méltatlanul 
bántak el vele az emberek. Általá
nos az a tapasztalat, hogy nagyon 
gonoszok az emberek. Megerősít
jük, hogy ez így is van!

Ez azonban csak az egyik oldala 
az emberi gonoszságnak. Van en
nek másik oldala is. Nagyon érde
kes ez a másik oldal. Jó volna 
végighallgatnunk, amikor mások 
rólunk beszélnek. Vége-hossza nem 
volna annak sem, ha alkalmuk vol
na az embereknek, akikkel együtt 
élünk, vagy csak érintkezünk, a 
mi titkos jelenlétünkben elmon
dani mindazt, amivel mi meg
bántottuk őket és megkeresítet- 
tük az életüket. Akkor — talán — 
rádöbbennénk arra, milyen gono
szok az emberek, velünk együtt. 
Bizonyos, hogy ez is így van!

Nehéz másokkal kijönnünk, de 
nehéz ám másoknak is kijönniük 
velünk! Ez a teljes igazság.

A kéresztyénség tisztában van 
ezzel és az élettapasztalathoz iga
zodva adja nekünk a tanítást: nem 
kellemes az emberekkel együtt 
élni. de mégis el kell szenvednünk 
egymást. El kell szenvednünk a 
hántásokat, a meg- és leszóláso- 
kat, a kárörömöt, az anyagi, er
kölcsi és lelki megtépázásokat. Mi 
csak szenvedjük el a mások rossz 
természetének minden megnyilvá
nulását, de vigyázzunk, hogy go
noszért gonosszal ne fizessünk.

Csupán keresztyén szeretettel 
tudunk türelmet gyakorolni és el
szenvedni egymást, de megtanul
juk magunkat fegyelmezni is.

Nagy szükségünk van mind a 
kettőre!

Marcsek János.

Van valami kemény határozott
ság ebben a bibliai szóban: Mind
végig! Krisztus parancsa zúg ben
ne, aki az ő nevéért vállalt küzde
lemben megállást követel tanítvá
nyaitól. Az Ő igazságáért szenved
niük kell. Vállalniok kell a feléjük 
áramló gyűlöletet. Hajléktalanság 
lesz a sorsuk. Koldusszegénység 
kíséri őket szakadékos útjukon. 
(Hagyottság sötét éjszakaiában 
járnak. Testüket az igazságtalan^ 
ság saskeselyui tépdesik. Sokszor 
kifosztott, vérrel borított, elgyö
tört, elbukó hősökhöz lesznek ha
sonlókká. De Krisztus parancsa és 
biztatása földindulásnál, égzengés
nél hatalmasabban harsog feléjük: 
„Aki mindvégig megáll, az meg- 
tartatik!“

Parancs ez a szó és biztatás. 
Parancs: Állj meg mindvégig! Biz
tatás: Megtartatsz!

A háború rettenetes megpróbál
tatásai között ajkunkra merjük 
venni Jézus szavát: Állj meg mind
végig! Hiszen nemzetünk nem hó
dító, hanem védelmi háborúban 
áll. Mi nem követeljük a másét, 
csupán a magunkét védjük. Egy 
hant idegen földet sem akarunk, 
de ragaszkodunk ősi jussunkhoz. 
Nem kívánunk hatalmat, gazdag
ságot, növekedő befolyást, csupán 
az élethez való jogunkról nem 
vagyunk hajlandók lemondani. 
Vádaskodó, gyűlölködő, ellenünk 
törő népek között nyugodt lelki
ismerettel valljuk az egész világ 
színe előtt: mi a magyar törté
nelmi igazságért harcolunk. Azért 
vérzünk, küzdünk és áldozunk, 
hogy megtartsuk életünket, hogy 
legyen ezen a földön Magyar- 
ország. A szabad, önálló, függet
len magyar nemzetért folyik a 
harc. Küzdünk, hogy a magyar 
állam kebelében, keresztyén, nem
zeti közösségben boldogan éljenek 
a családok és biztos kenyerüket 
megtalálják a becsületes munkás 
emberek. Isten által adott drága 
kincsért folyik tehát a nehéz harc: 
a nemzet életéért, a magyar föl
dért, a magyar jövendőért! Harco
lunk a magyar tűzhelyért és a ma
gyar föld keresztyén oltáraiért. 
Ez a harc igazán jog és köteles
ség egyszerre. Parancsul hangzik

A harcban megállás sokfélekép
pen történik. Mindenki a maga 
helyén teljesítse kötelességét a 
nemzettel szemben. Honvédségünk 
testéből élő falat épít a hegyszoro
sok sziklafolyosóján. Szembe veti 
magát az ellenség dübörgő tank
seregével, süvítő aknatámadásával, 
száz halált hozó repülőivel. Ne kí
méld hát te se magadat! Ne rejtőz
ködj hazug, önző, mentesítő ürü
gyek firnyékába. Csak a hitvám 
alkudja el kötelességének ötven, 
vagy nyolcvan százalékát! Munkáld 
földedet becsületes szorgalommal! 
Becsülj meg minden tenyérnyi he
lyet. Termelj! Gyüjtsd az életet 
a nemzet életének fenntartására. 
Korbácsold ki lelkedből, házadból, 
községedből a feketepiac kúfársá- 
gát. Állj meg mindvégig iparosi 
és kereskedői foglalkozásodban. 
Lehetséges, hogy anyaghiány miatt 
nehezek a külső viszonyok. Lelket
szédítő kísértések miatt pedig 
veszedelmesek a belső körülmé
nyek. A hazug önérdeknek és 
kapzsi nyereségvágynak ma gaz
dag virágzása van. De csak a be
csület, a tisztesség, a lélek kárán 
és mindig a nemzet károsodásán. 
Tisztviselők, szellemi munkások 
agyuk megfeszítésével, idejük ki- 
uzsorázásával, erkölcsi értékeik 
teljességével álljanak a nemzet 
mellett. Hívő, önfeláldozó, erköl
csös szolgálattal lehet megmen
teni a nemzetet. Ezen a darabka 
földön minden embernek mind
végig meg kell állnia a helyét. 
Hazaszeretettel, szolgálattal, a tör
ténelmi múlt megbecsülésével, a 
nemzet küldetéstudatának megőr
zésével, hittel, bizalommal, mun
kával, imádsággal teljesítenie kell 
a kemény parancsot: Állj meg a 
nemzet mellett mindvégig!

A mindvégig szó időt jelez. 
Félbehagyás, törés, szünetelés nél
kül kell megállnunk. A küzdelem 
befejezéséig ki kell tartanunk. 
Tűzön, vízen, szenvedésen, nyomo
rúságon át —- mindvégig!

A kötelességnek ez az értelme
zése ma megtelik véres valóságok
kal. A Kárpátok szétszórt hágóin 
ellenséges hadsereg próbálkozik. 
A volt szövetséges szószegő árulá
sával megnyílt kapun ellenség ára

sainkat ostromolja, falvaink népét 
pusztítja. Erdély drága arany
ékszerének igazgyöngyeit durva 
erőszakkal szeretnék kitördelni és 
kinyújtják zsákmányoló kezüket 
hazánk büszke kincsei felé. Ország
sainkon menekülő családok sere
ge sötétedik. Hajléktalan széke
lyek, üszkös tűzhelyek szétszórt 
népe keres védelmező fedelet, téli 
gúnyát és napi kenyeret. Az er
délyi rrfondó-hegyek ma újra ;zen- 
nek s a lárma tüze 'tkiált a 
Tisza-tájra, Dunántúlra, Felvidék
re: védelmezzük a magyar határt, 
a magyar földet együttes erővel, 
teljesítsük segítő kötelességünket 
egy szívvel, álljatok meg mind, 
mindvégig!

A mindvégig megállásnak van 
ígérete. „Aki mindvégig megáll, 
az megtartatik!“ Az ígéret tehát: 
a megtartás. A mindvégig megálló 
nemzet megsemmisíti a viszályko
dást, kiirtja leikéből a kishitűsé
get. Megtagadja az önzést, meg
öli a pártoskodást, a társadalmi 
ellentétet, a felekezeti gyűlölkö
dést. A mindvégig megálló nemzet 
megtartást remélhet, mert testi és 
lelki erőivel a nemzetet szolgálja, 
a nemzet egységét építi, Istentől 
kér erőt és bízik a- nemzet élet
jogában és Istentől kapott törté
nelmi hivatásában.

Mostani nehéz élet-halál har
cunkban drága erősítés rejlik eb
ben az ígéretben. Ragadjuk meg, 
erősödjünk belőle és erősítsük 
vele a csüggedők lelkét. De sohase 
felejtsük, hogy a „megtartás“ 
mindig Istenre mutat. Nem kötő
dik csupán külső eredményekhez 
és diadalokhoz, hanem a történe
lem Urába, az élő Istenbe veti ren
díthetetlen reménységét. Sötét éj
szakák felhőtakaróján átvilágít. 
Minden megpróbáltatásban hisz a 
nemzet történelmi küldetésében és 
igazságában, mert jól tudja, hogy 
a történelmi igazságban Isten igaz
sága, a nemzet történelmi küldeté
sében Isten örök akarata rejlik.

Magyar nemzetünk számára így 
válik paranccsá és ígéretté Krisz
tus szava: ,,Aki mindvégig meg
áll, az megtartatik!“

Értsük meg, mit mond nekünk 
ma ez a szó: „Mindvégig! ‘
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Öntudatos, hívő ifjúságra van s z ü k s é g !
— Toborzó. — •

Megnyíltak az iskolák kapui. A du
nántúli evangélikus fiúnépfőiskola is 
készülődik. Sajnos, sok nehézséggel kell 
megküzdenie. Birkóznia kell a nemtörő
dömséggel. Milyen sokan nem ismerik 
még a népfőiskola áldott munkáját! 
Birkóznia kell a napok bizonytalanságá
val is. A mai idők könnyen visszahúzó
dásra kényszerítik az embert. Még ha 
meglenne is a szándék, könnyen rá
mondja az ember: Isten tudja, mi lesz, 
legjobb csak itthon maradni.

Fontos a mai világban, hogy meg
nyíljék a népfőiskola?

Az ember nem sok jót remél. Köny- 
nyen ráállana, hogy hagyjuk jobb idők
re. Isten tudja, mi lesz. Ügy sem lesz
nek jelentkezők sem. A legtöbben szin
tén ezen a véleményen vannak. Lebeszél
nék még a vezetőket is: ugyan ne eről
tessétek. De lebeszélnék a fiúkat is: el 
ne menjetek. Különben is biztosra ve
szik: úgy sem sikerül.

Mi ennek ellenére is megkezdjük. Az 
„Isten tudja, mi lesz“, minket nem kár
hoztathat tétlenségre, hanem kell, hogy 
habozás nélküli bátorságra ' és remény
ségre serkentsen. Csak a Sátán igyek
szik vele bénítani és sajnos sokan észre
vétlenül bedűlnek neki.

A népfőiskola munkája ma fonto
sabb, mint bármikor.

Minden tétlenség és bátortalanság 
veszedelmet érlel. Bátorság és tettre- 
készség felfegyverez, erőt és reménysé
get ad. A romok bénítanak. Az. építés 
nekilendít. Rajtunk úgyis nagy az el
ernyedés. Nekilendülésre van szükség!

Ma különösen szükség van az evan- 
géliommal és élő hittel felfegyverzett 
ifjúságra. Könnyen lehetséges, hogy en
nek az ifjúságnak kell átmenteni az egy
házra bízott drága kincset.

Ma különösen szükség van erősen 
álló, öntudatos magyar parasztifjúságra. 
Mint sokszor, megint csak neki kell a 
magyar élet utolsó mentsvárának lenni.

Ma különösen szükség van és a jövőr 
ben még inkább szükség lesz, akár
hogyan végződik is a háború, a jól fel
készült, széleslátókörű tanulnivágyó ma
gyar népre.

Erre akar felkészíteni a népfőiskola. 
Amennyire sürget ez a szükség, annyira 
fontos a népfőiskola munkája a mai vi
lágban. Ezért nem szabád semmi aka
dálytól visszariadni. Nem szabad különö
sen nekünk, akik intézményünkkel együtt 
Krisztusért járunk követségben evangé
likus ifjúságunk és magyar népünk kö
zött.

Evangélikus Testvéreink! Álljatok 
mellé a népfőiskola munkájának! Akik 
érzitek a szükséget, ne nyugodjatok, be
széljetek, biztassatok, unszoljatok! Tobo
rozzatok fiúkat a népfőiskolára!

Evangélikus ifjúság! Tudatosuljon 
benned fontos hivatásod! Kövess el min

dent, hogy erre a hivatásra felkészül
hess! Jöjjetek a népfőiskolára!

Tudnivalók:
A dunántúli evangélikus fiúnépfőis

kola székhelye Gyenesdiáson van (Keszt
hely mellett), az evangélikus Belmissziói 
Otthon (Kapernaum) épületében. Sokan 
megfordultak itt és sokan ismerik ezt a 
hajlékot, mint a lelki áldások és békes
ség házát.

Előadóink: az otthon vezető-lelké
sze, a ' keszthelyi gazdasági akadémia' 
tanárai, egyházunk áldozatkész egyházi 
és világi munkásai.

Nagytiszíelelű Szerkesztő Ür!
Vihar van. A legborzasztóbb háború 

vérzivatara tép, szaggat bennünket. Mi, 
akiket ma még Isten végtelen kegyel
méből nem ért baj, imádkozó lélekkel 
és végtelen részvéttel gondolunk azokra 
a drága magyar és evangélikus testvé- 
'reinkre, akiknek otthonát elpusztította 
a gonosz ellenség, vagy akiknek minde
nüket ott kellett hagyni, hogy a puszta 
életüket megmentsék.

De ez még nem elég. Segíteni kell 
rajtuk! De hogyan? Pénzbeli adományt 
könnyű eljuttatni illetékes helyre. Azon
ban sok mindenben hiány van. Termé
szetbeni adomány többet ér. Az adomá
nyok összegyűjtése, kiosztása sok mun
kával jár és országos megszervezése 
időbe kerül. Minden kicsi hely nem is 
kapcsolódik bele. A gyors segítségnyúj
tásra van egy elgondolásom, azt hiszem, 
sokaknál megértésre talál.

Minden lelkészi hivatal a nőegyleti 
tagok segítségével számon tartja gyüle
kezete bombakárosultja it'és az ott tar
tózkodó menekülteket. Bizonyára azt is 
jól tudja, mennyiben szorulnak meg
segítésre. Aki pedig úgy'érzi, hogy ad
nia kell, mert Isten kegyelméből van 
még miből adni (Főleg a falusiakra 
gondolok, akiknél a kamrában most is' 
akad néhány üveg lekvár, üveggel 
együtt, amit nélkülözhetnek, vagy ha 
kell, lemondanak róla. Azonkívül, hála 
a jó Istennek, falun sok minden van 
még: gyümölcs, tojás, egy levágott csir
ke is jut olykor.), az ír egy megcímzett 
válaszos levelezőlapot a Harangszó szer
kesztőségének, vagy esetleg egy városi 
lelkészi hivatalnak és kéri egy megsegí
tésre szoruló család címét, akinek egy 
olyan csomagot összeállít és elküld, akár 
vasúton, akár postán, mintha városban 
élő testvérének küldene abból, amit 
Istentől kapott. Szóval egy családot test
vérévé fogad az Úrban. Postán egyelőre

Tanulóink: evangélikus paraszt fiúk, 
kik megújult életre, látni és tanulni 
vágynak, 17—25 éves korig.

Tandíj nincs. Egész évre 200 P el
látási díjat kell fizetni. Ebben benne vaa 
minden. A pénz nem lehet akadály! 
Szegény fiúkat segélyben részesítünk. 
Jelentkezéskor ezt is írjuk meg. El kell 
hozni egész időre a liszt-, zsír- és Cu
kor fejadagot.

A tanév november 15-én kezdődik 
(ha a mezőgazdasági munkával meg
késnénk, december 1-én). Tart március 
végéig.

Részletesebb tájékoztatással a népfő
iskola vezetősége szolgál, Gyenesdiás, 
Belmissziói Otthon, Kapernaum, Zala m.

csak 10 kg-ot lehet feladni. De szabad 
és lehet több csomagot is küldeni. Hogy 
csomagoló eszközben se legyen hiány, a 
csomagba beletesz egy saját címére 
megírt szállítólevelet a kosár vagy láda 
visszaküldésére, ami portósan feladható, 
hogy semmi kiadása ne legyen rá an
nak, aki kapja.

A lelkészi hivatalnak csupán annyi 
dolga lesz, hogy ráír egy címet a válasz
lapra. Az is jó lenne, ha még közölné 
a családtagok számát és néhány szóval 
ismertetné, hogy miből van legnagyobb 
hiánya az illető családnak.

Szeretettel, jóakarattal és találékony
sággal sok mindent tudunk így adni. És 
az adomány gyorsan, egyszerűen eljut 
ahhoz, akinek küldjük. Még a testvéri 
szeretet melegét is meg lehet rajta 
érezni!
> Nagyon kérem a Nagytiszteletű Szer
kesztő Urat, nevem említése nélkül, e 
néhány sort kedves lapunkban, a Harang- 
szó-ban közölni szíveskedjék.

Evangélikus testvéreimet pedig arra 
kérem, hogy szívleljék meg az apostol 
intését: Annakokáért, míg időnk van, 
cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltké
pen pedig a mi hitünk cselédeivel. (Gál. 
6, 10. )

Belezna, 1944. •október 4.
Hittestvéri köszöntéssel: 

A l á í r á s .
U. i.: A válaszlapot én máris küldöm 

és kérem egy győri család címét ráíirni 
szíveskedjék.

Ha lemetszik szárnyaimat, 
térdeimen fogok járni, ha le
vágják lábaimat, hason fogok 
csúszni, csakhogy szolgálhas
sak hazámnak. Széchenyi.

Hogyan segítsük
menekült testvéreinket ?

— Levél. —

100.000 pengős 
adomány.

Egy névtelen budapesti építő
mester százezer pengős csekket 
juttatott el vitéz Lakatos Géza mi
niszterelnök kezeihez azzal, hogy 
az összeg felével támogatást nyújt
sanak a legendás harcok után hősi 

halált halt Koszeghy Barnabás fő
hadnagy és a parancsnoksága alatt 
küzdött, hősi halált halt páncéltörő 
tüzérek hátramar adott ainak. Hu
szonötezer pengő a Magyar Vö
röskereszt, szintén huszonötezer 
pengő pedig az erdélyi menekültek 
támogatására szolgál. A budapesti 
építőmester ezenkívül harmincezer 
pengőt fordít saját hadiüzemének 
keretében hadbavonult munkásai 
családjainak támogatására. A mi
niszterelnökhöz intézett levelében 
annak a reményének ad kifejezést, 
hogy mélységesen átérzett és haza- 
szeretettől fütött áldozatának sok 
követője lesz. — íme az áldozatos 
szeretet szép példája! Az ismeret
lenségben maradó magyar ember 
szívének ebben az áldozatos szere- 
tetben történt megdobbanása le
gyen ma minden magyar számára 
követendő példa. Lássa meg min
denki, hogy ezt a szenvedésteljes 
magyar élétet, melyben egyre nő 
a nyomorúság, nem lehet áldozat- 
vállalás nélkül élni. Testvéreink 
jajkiáltásának a szívünkig kell érni. 
Nyissa meg mindenki a szívét és 
ereje, tehetsége szerint árassza ki 
a, bajbajutottak felé áldozatos sze- 
retetét.

T á b o r i  l e lK é s x e i n k e i
s mindazokat, akiknek csoportosan 
küldjük a harctérre a Harangszót, 
szeretettel kérjük, akár cím-, akár 
példány szám-változást azonnal je
lentsék egy lapon, hogy tudjuk, 
hova és hány példányban küldjük 
lapunkat. Leszerelt lelkésztestvére
ket külön is kérjük, leszerelésükről 
értesítsenek, mert a lapkötegek 
kézbesíthetetlenség folytán sokszor 
visszajönnek.

M egsz61alnak a kövek.*)
— Elbeszélés. — 

írta: Makkai Sándor.
Ameddig a szemed ellát a. templom 

dombjáról, minden a földesúré volt. A 
faluban mindenki az ő cselédje. Mind 
az ő kenyerén éltek. Alig érdemes a 
Szóra az a néhány holdacska, amit az 
eklézsia mondhatott a magáénak, meg 
az a hat kis földecske, amit hat paraszt- 
qsalád szerzett magának. De ezek is, 
így-úgy, a földesúr ajándékából vagy az 
ősei adományaképen keletkeztek. A föl
desúr jószívű, hevesvérű, gondatlan, igazi 
magyar volt. Persze tönkrement a vé
gén. A saját hibáin kívül nagy világ
rengető események is közbejátszottak 
erre. A föld kicsúszott a lába alól s ő 
búcsút mondott a földnek. Elment. Üj, 
furcsa világ köszöntött be a faluba. A 
földeket felosztották. Megszűnt a domi
nium. De más dolog is következett. Az 
eklézsia egyszerié a halál i partjára ju
tott. Mert az eklézsia tulajdonképpen a 
cselédekből és azok gyermekeiből állott. 
Rég: cselédség volt ez, a földesúr ősei 
telepítették az őseiket ide. Nyelvben, 
vallásban egy kis szigetet alkottak és 
nemzedékről-nemzedékre cselédkedtek és 
dicsérték az Istent a domb tetején álló 
öreg templomban. Most pedig ezek a 
cselédek, akik az „úr dolgából“ éltek, 
föld nélkül, tehát kenyér nélkül marad
tak. ők nem kaptak az osztozkodásból. 
Mehettek a világnak. Mentek is. Minden 
vasárnap újabb és újabb családok bú- 
csúzkodtak a templom előtt, prédikáció 
után.

*) Mutatvány Szíj Rezső szerkesz
tésében megjelent „Egy marék búza“ c. 
elbeszélés- gyűjteményből. A könyvet 
mindenkinek figyelmébe ajánljuk.

A fiatal tiszteletes úr és az öreg 
templom vasárnapról-vasárnapra láthat
ták, mint apad el a gyülekezet, mint az 
elfolyó vér a halálos sebekkel ütött 
testből.

— Maholnap nincs kinek prédikál
nom! — mondta sóhajtva a tiszteletes úr 
a feleségének. A templom nem tudott 
szólani. De gondolkozott. Nagyon szo
morú gondolatai voltak. A falain repe
dések cikáztak végig a gondolatai ter
hétől és mohos fedélzete keservesen 
meg-megroppant. Én azt gondolom, jobb 
hogy nem tudott beszélni. Ki tudná el
bírni egy ilyem öreg templom gondo
latait?

Végre egy vasárnapon az utolsó cse
léd is búcsút mondott a templom előtt, 
öreg, családtalan ember volt, elszegő
dött valaminek egy másik, még álló 
szigetre.

A tiszteletes úr és a hat paraszt em
ber, akiknek volt földecskéjük, nagy- 
búsan egyedül maradtak. Mikor ezek is 
hazafelé szállingóztak, a tiszteletes úr 
visszamarasztotta Jánost, a kúrátort. 
János valami negyven-negyvenöt éves, 
értelmes, komoly ember vólt, írástudó 
mind a két értelemben, mert tudott be
tűt vetni és a Bibliában is jártas volt.

Sokáig állt a tiszteletes úr a temp
lom előtt, a dombon és a tekintete 
messze elkalandozott hegyek-völgyek 
felett. Végtére köhentett - egyet, hogy 
szóljon már.

A tiszteletes úr összerezzent, aztán 
kezét a kúrátor vállára téve, megszólalt:

— János, maga becsületes, igaz ba
rátom volt és hű szolgája az eklézsiá
nak. Látja, hogy itt vége mindennek. 
Hát gondoltam, megmondom magának, 
mit határoztam. Jobb lesz maguknak is, 
ha én is elmegyek innen.

Az öreg templom gerendázatán és

falain nyöszörgő ropogás futott végig. 
A templom figyelt és gondolkozott.

A tiszteletes úr folytatta:
— Hat család, aki maga is alig él, 

papot nem tarthat többé. Eddig úgy- 
ahogy az uradalom tartott el engem. 
Sovány kenyér volt, nem panaszlom, 
szívesen ettem, hogy összetartsam a 
nyájat. De most már vége. Mióta az 
uradalom megszűnt, csak nyomorgok. A 
kis papi földet meg nem tudom hasz
nálni, mert nincs hozzá marhám, fel
szerelésem. Feleségem van, gyermekeim 
vannak. El kell mennem.

— Mi többet nem kapunk pásztort!
— szólt csendesen a kúrátor, a távolba 
meredve.

— Hozzácsatolják valamelyik anya
egyházhoz és beszolgáló lelkészt kap
nak.

— Ritkán látjuk mi azt. Tudom mi 
az, tiszteletes úr. Benövi a fű a temp
lom küszöbét. A kocsma küszöbe meg 
elkopik a csizmáinktól. Ez az, ha meg
szűnik az anyaegyház.

— Nem járták a templomot eddig se
— válaszolt a tiszteletes úr. — Ha rit
kábban hallják a hívó harangot, szíve
sebben jönnek.

A kúrátor a templom felé fordult. 
Levette a kalapját. Nézte, nézte az el- 
feketíilt falakat, az öreg tornyot, a mo
hos fedelet.

— Ez a templom összedől, ha nem 
lesz papja — mondotta meggyőződés
sel. — A ház is, ha nincs állandó gon
dozója, magában összedűl lassankint. 
Nem bír üresen állni. A templom se. 
Mert ha kevesen is jöttek, de jöttek. 
Aztán a templom tudja, hogy vannak, 
akik hozzá tartoznak. Aztán az embe
rek, ha nem is jönnek, de tudják, hogy 
van templom és pap. Higyje meg, tisz
teletes úr, az a nagy dolog, hogy van 
templom és pap. Az emberek rosszak és

sűrűn járják a kocsmát. De néha a to
ronyra néznek és szemüket a torony az 
égre emeli. Mutatja, hogy van Isten. 
Hallják a harangot ési eszükbe jut az 
imádság. Tudják, hogy a tiszteletes úr 
imádkozik a templomban és ez jó! esik 
nekik. Megkérdik, miről beszélt a pap? 
És örömmel bólogatnak rá, mert igaz. 
Mert kell a népnek a pap, meg a temp
lom. Higyje meg, kell. Nem olyan rossz 
a nép, ha jó papja van. De még egy 
öklömnyi pap is jobb a semminél. Pász
tor nélkül elvész a nyáj. Még van egy 
kis nyája, tiszteletes úr.

— Mind igaz, János. De hát nem tu
dok itt megélni.

A kúrátor magába mélyedt. Erősen 
töprengett. Le is ült a templom küszö
bére. Nagyon meggondolkozott. Hosszú 
percek múlva megszólalt:

•— Gondótam volna valamit, tisztele
tes úr. Csak paraszti ésszel gondótam, 
de szívesen. Hat ember nem tarthat pa
pot, igaz. Urat nem tarthat, habár ille
nék, hogy úri módon tartsa a nép a 
papot. De ha tiszteletes úr is akarná, 
lehetne valahogy. Dolgozzunk együtt, A 
papi földet, meg az én földemet vegyük 
egybe. Legyünk egy család. Hiszen csa
ládja a papnak a nygja. Én adok mar
hát és szerszámot a munkába, meg a 
családomat. Négy fiam, két leányom van, 
meg a feleségem is jódógú. A tisztele
tes úr tanuljon meg velem dolgozni, 
meg a gyermekei is, meg a felesége. 
Amit az Isten ad, legyen közös. Aztáta 
a gyermekek összeházasodnak majd, 
gyermekeik lesznek és mindig lesz ek
lézsia. Egy fiút mindig papnak adunk 
és mindig lesz pap. A többi öt családot 
is összetartjuk és testvérek leszünk. Nem 
veszünk el. Megmaradunk. A tiszteletes 
úr szombaton nem fog dógozni, hogy 
készülhessen a prédikációra. No, jó lesz?

(Folytatjuk.)
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A toronysisak a kereszttel 
együtt lezuhant a íö ldre...

Ledőlt toronykereszt, összeégett or
gonasípok, üszkös gerendák emlékeztet
nek azokra a borzalmas percekre, ame
lyeket szeptember 20-án átéltünk Hat
vanban. A szirénák már-szinte megszo
kott hangon üvöltötték a veszélyt. Meg
tettük ugyan az ilyenkor szükséges in
tézkedéseket, de vártunk nyugodtan. 
Reméltük, hogy mint már annyiszor, 
most is átvonulnak felettünk a halált 
hozó gépszörnyetegek. Amikor a motor
zúgás erősödött, szeretteimmel lehúzód
tunk házunk pincéjébe. Néhány másod
perc múlva fülsiketítő dübörgéssel jött 
.a bombazápor. Pincénkben megszakadt 
•a villanyszolgáltatás. Az ablaknál lévő 
lós résen át előbb azt láttuk, hogy el
sötétedett a külső világ, rfiajd a tűz 
vörösen lobogó fénye szűrődött be óvó
helyünkre. Néhány másodpercnyi csend 
következett, melyben csak a hozzám si
muló két nagyobb lányom szívdobogá
sát hallottam. Aztán két gondolat vil
lant át az agyamon. Az egyik az Isten 
iránti hála, hogy élünk, a másik pedig, 
hogy mentsük, ami menthető. Felrohan
tam a pincéből. Szörnyű kép tárult elém. 
A néhány perccel előbb még napsugár
ban fürdő vidékre fojtó füst nehezedett. 
Az egyik szobánkból füst gomolygott 
elő s körülöttünk majdnem minden ház 
•égett. Megfeszített erővel indult meg a 
mentés, de a tűzfészkek száma minden 
elgondolást felülhaladt. Néhol már ma
gasra csapott a láng, máshol már sike
rült diadalmaskodni a pusztító elemen, 
amikor valaki felkiáltott mellettem: ég 
a torony. Hatalmas füstoszlop tódult ki 
az ablakán, de hamarosan már láng
nyelvek is csaptak elő. A tűz már a 
toronyfeljáratot nyaldosta. Az orgoná
nak csupán néhány sípját menthettük 
meg s már rászakadt a toronyba vezető 
ajtó. Az önként vállalkpzó mentők hősi 
önfeláldozással dolgoztak, hogy a temp
lom többi részét megmentsék a pusztu
lástól. Ez sikerült is. A toronysisak és 
az orgona azonban menthetetlen volt. 
Az oly sokak által megcsodált s nekem 
oly kedves toronysisak a kereszttel 
együtt lezuhant a földre, az orgona pe
dig mintha magába roskadt volna szo- 
moióságában, úgy láttam, amint meg- 
szenesedett alkatrészeire néztem. Lassan 
kialakult a kép. Hatalmas bombaszőnye
get ejtettek a földre, melynek mi Isten 
kegyelméből csak a szélét kaptuk. Né
hány utcával tovább hatalmas tölcsérek 
tátonganak, kártyavárként összedőlt épü
letek, égnek meredő kormos gerendák 
hirdetik az emberi gonoszság tombolá- 
sát. Aznap este azonban a sértetlenül 
maradt gyülekezeti szobában kormosán, 
fáradtan, gyertyafény mellett, könnyes 
szemmel, de hittel énekeltük „Ne csüg
gedj el kicsiny sereg“ és„Erős vár a mi 
Istenünk“.

Jávor Pál.

T a n év n y itó
a hittudom ányi karon.

Az Erzsébet tudományegyetem evan
gélikus hittudományi kara október 1-én 
tartotta tanévnyitó ünnepélyét. A temp
lomi istentiszteleten a szolgálatot D. dr. 
Prőhle Károly professzor, az egyetem 
felsőházi képviselője végezte, az igét 
Kol. 3, 17 alapján hirdette, hálaadásra és 
mindennek az Ür Jézus nevében való 
cselekvésére hívta fel a tanévkezdő kart. 
Az istentiszteleten résztvett Rupprecht 
Antal főispán is.

Az egyetemi közgyűlésen dr. Sólyom 
Jenő prodékán beszámolt az 1943/44-i 
tanévről. Beszámolója élére ezt a bizony
ságtételt helyezte: „Mindeddig megsegí
tett minket az Ür!“ Helyénvaló ez 
— mondotta —, mert a tanévet a kar 
az első'húsz évért való hálaadással kezd
te, másodszor pedig azért, mert a kar 
21. tanéve is ajándék volt az Istentől 
a háború nehézségei között. Megemlí
tette, hogy a hallgatók segélyezése ez 
évben is tetemes volt, a segélyforrások 
is -ugyanazok, mint az előző évben. A 
segélyezés mértékére jellemző ez a két 
szám: Ha nem lettek volna kedvezmé
nyek,'elengedések, ösztöndíjak és segé
lyek, akkor minden hallgatónak az egész 
tanévi tandíj és tartásdíj fejében 2054 
P-t kellett volna fizetnie. A jótétemé
nyek folytán egy-egy hallgatónak átla
gosan mindössze 320 P-be került a tanév. 
Megemlékezett arról, hogy D. dr. Prőhle 
Károly az elmúlt tanévben immár a 40. 
évet érte meg akadémiai, ill. egyetemi 
előadói székén. 1904-ben mint lajtaújfa- 
lusi lelkész megbízást kapott, hogy elő
adásokat tartson a soproni theologiai 
akadémián, aztán választott tanárként 
működött ott, összesen 19 évig. 21 évet 
szolgált mostanig a hittudományi karon.

Dr. Kiss Jenő dékán ezzel a címmel 
tartotta meg székfoglaló beszédét: „Ki
ben hiszek?“ Kifejtette, hogy Jézus 
Krisztus, akiről szó van, az írás, leg
főbb, mondhatjuk, egyetlen csodája, akit 
azonban a részletcsodák egész sora vesz 
körül. Hiába akarják az emberi tudás 
eszközeivel félretenni vagy elhallgattat
ni — mondotta —, nem Ö tűnik el a 
süllyesztőben, hanem az ellenfelei. Az 
utolsó évszázad, mondhatjuk, az utolsó 
nemzedék különösen erős támadásokat 
intézett ellene, de győzelmesen került 
fölébük. Napjainkban, amikor a világ 
tanácstalanul áll és reménytelenül a há
ború véres forgatagában, nagyobb szük
ség van rá, mint valaha, mert az egyén 
belső nyugalmát, a nemzet reménységét, 
a népek megbékélését más úton, mint 
az általa hozott evangéliom útján, várni 
nem lehet. Jézus Krisztus tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz.

Gondoljunk sebesült katonáinkra!
Nagytiszteletű Szerkesztő Ür!
Hálásan köszönöm, hogy nb. lapjá

ban hadikórházunk protestáns betegei 
lelki táplálására kért iratterjesztésünk 
ügy-t felkarolni szíves .volt. „

Nb. lapja olvasói részére kérem, tol
mácsolja ezúton kifejezésre juttatott há
lás köszönetemet. AZ Ür áldja meg mind
azokat, akik sebesült honvédeinknek 
örömet szerezni szívesek voltak. y

Nagyon kérem, amennyiben lehetőség 
és mód nyílik erre, nb. lapjából kb. 350 
protestáns betegünk részére megfelelő 
lappéldányt küldetni szíveskedjék, vala? 
mint az olvasók táborát továbbra is arra 
buzdítani, hogy imakönyveí, Bibliát, 
énekeskönyvet, vallásos iratokat, biblia
jelzőket és bibliai képecskéket minél 
nagyobb mennyiségben küldjenek hadi
kórházunk protestáns lelkészi hivatala 
részére, mert erre nagy szükségünk van.

Fogadja Nagytiszteletű Szerkesztő Űr 
kiváló tiszteletem nyilvánítását.

Kalocsa, 1944 szeptember 13.
Nagy József 

tábori lelkész.

Regi ének.
Keresztyéneknek Istene,
Te vagy híveknek őrzője,
Népednek kegyes vezére,
Mindennek gondviselője,
Jelentsd hatalmasságodat,
És tartsd meg te juhaidat,
Láthassuk te oltalmadat.

Ür Isten, tekints meg minket. 
Bocsásd meg mi bűneinket,
Add meg lelki szükségünket, 
Krisztust, mi idvességünket.
Míglen haragszol, Ür Isten,
Te szolgáidra ily igen?
Hallgass meg minket hitünkben.

Siralmas nékünk kenyerünk, 
Keserves minden életünk; 
Szomszédinktól bosszantatunk, 
Ellenséginktől rontatunk.
Téríts meg minket, Ür Isten,
Láss mihozzánk kegyelmesen,
Hogy el ne _vesszünk bűnünkben.

Ür Isten, a te haragod 
Imé most mireánk szállott: 
Országunk megpusztíttatott,
Te szent templomod elromlott:
Térj hozzánk, hatalmas Isten, 
Könyörgünk mi keservesen,
Ne hagyj elvesznünk bűnünkben.

Oltalmazd a te népedet,
Nyomorult keresztyénedet;
Fordítsd ránk kegyességedet,
Hadd lássuk te szent színedet, 
Krisztus Jézusnak érdemét,
Kit adtál idvességünkre,
Tartson meg minket hitünkbe.

Mutasd meg már hatalmadat, 
Krisztust, a te szent Fiadat,
Vedd el rólunk haragodat,
Távoztasd a pogányokat,
Hogy szolgálhassunk tégedet, 
Dicsérhessük te nevedet,
Tarthassuk meg szent igédet.

Üj lengedező Mennyei Kar, 1743.

Megjelent az „Énekem az Ür“ kotta
füzete. A harmadik bővített kiadás az 
összes dallamot tartalmazza harmónium- 
kfsérettel együtt. Ára: 3.50 P és 20 fill, 
portó. Megrendelhető az Evangéliumi 
Könyvkiadónál Budapest, VII., Hársfa-u. 
33. Csekkszámla: 11.069. Telefon: 225— 
778.

K r i s z tu s  le v e le i .
Október 15. — Tudja Ő! Jel. 2, 1—7. 

A Szentírás minden sora levél. Feladó: 
az Úr. Címzett: én. Hányszor fel se nyi
tom az Övét! Olvassam e héten szivdo- 
bogva Krisztus leveleit . . .  Mai levelét 
ezzel kezdi: „Tudom a te dolgaidat.“ 
Drága üzenet ez. Mindent tud felőlem 
e súlyos napokban! Nemcsak tudja, de 
van hatalma segíteni. Csak térjek visz- 
sza az első szeretetemnez.

Október 16. — Semmit ne félj! Jel. 
2, 8—11. Krisztus ma azt írja: e földön 
mindig kell szenvednem, ha az Övé va
gyok. Lelkileg is, testileg is. A hitem 
okvetlenül összeütközik e világgal s a 
Sátán fondorlataival. Azonban a szenve
désektől Isten gyermekének semmit nem 
kell félni. Nem tart örökké a szenvedés. 
„Tíz napig“ az Úr órája szerint. Egyik 
kereszt után jön a másik. Mindhalálig 
így megy. „Tíz nap“ csekélység az örök 
élet jutalmáért.

Október 17. — Közel a tűzhöz. Jel. 
2, 12—17. Féltés csendül ki mai leveléből 
az én Uramnak. Körülöttem, mellettem 
óriási, láthatatlan harc tombol: a Sátán 
ide tette királyi Székét s minden erejét 
összeszedi a hívők ellen. Tudja az Ür, 
hogy milyen nehéz Mellette megállni. 
De ez csak úgy megy, ha mindig fogom 
az Ö kezét. Sokszor nem fogom. Élfá
sulok, elalszik a lelkem. Mindennap 
hangzik ezért: Térj meg!

Október 18. — Dicséret 'és panasz. 
Jel. 2, 18—29. Az én Uram nem azért 
dícsér meg levelében, amiért esetleg az 
emberek. Megdicsér, ha önzetlenül sze
rettem, szolgáltam, Benne hittem s el
fogadtam Tőle a szenvedést. De pana
sza van rám, ha mindezt nem tettem és 
ha keményen nem tiltakoztam az isten- 
telenség ellen, hanem szemet hunytam 
az ál-békesség kedvéért. Legyen ezen
túl Krisztusom dicsérete a boldogító s 
az Ő panasza az elszomorító.

Október 19. — Élő halottak. Jel. 3,
1—6. Azt olvasom, hogy vannak embe
rek, gyülekezetek, s ezekről mindenki 
azt mondja: „élők“. De Krisztus szerint 
„halottak“. Csak Krisztusnál van élet, 
mert Ő maga az élet. Másutt halál van, 
ha sok is a pénz, piros is az orca s han
gos a kacagás. Vájjon engem élőnek, 
vagy halottnak lát-e az Úr? Ki kell ta
szítanom minden mást a szívemből, csak 
Krisztus legyen ott. De necsak magam
mal törődjem. (2. v.) Erősítenem, éb- 
resztgetnem kell a haló félben levőket 
az Igével. Mindenki pap!

Október 20. — „Szerettelek.“ Jel. 3, 
7—13. Mint a vőlegény menyasszonyá
hoz, olyan szeretettel íria ezt a levelét 
hozzám az Úr. „Megtudják, hogy én sze
rettelek téged.“ Hányán kiáltják a hívő 
ember felé, mikor egy pillanat alatt 
mindene odavész: érdemes volt annyit 
imádkozni? A Sátán is ezzel vigyorog 
rám sokszor. Néha magam is hajlandó 
vagyok elhinni: nem szeret az Isten. De 
ha majd eljön az Úr s amikor megma
gyarázza odaát a földi élet szövevényes, 
tövises útját, még jobban el fogok 
ámulni: mennyire szeretett Ő mindennel 
engem.

Október 21. — Mindig Vele. Jel. 3,
14—22. Ebben a levélben arról ír először 
az Úr: bűnös és útálatos előtte a lan
gyos, „arany középút“-as élet, az Isten 
és a Sátán felé való sántikálás. Imádko
zom: tedd forróvá a szívemet Uram 
Szentlelked által! Aki megnyitja szivé
nek, családjának, gyülekezetének ajtaját, 
amely egyház és amely nemzet beenge
di Őt, ahhoz Krisztus bemegy s hozza a 
bűnbocsánatot, kegyelmet, békességet, 
örök életet. Hozhat-e másvalaki ennyit? 
Imádkozom: Jövel, Uram Jézus s add, 
hogy mindig Veled éljek!

G ö r ö g  T i b o r .

Állami segélyt kapnak a légitámadá
sok miatt árvaságra jutott gyermekek.
Mindazok a 16 éven aluli támogatásra 
szorult gyermekek, akiknek atyja, anyja, 
vagy mindkettőjük, illetve akiknek el
tartói, vagy eltartóik ellenséges légitá
madás következtében életüket vesztet
ték, vagy eltűntek és magukról 30 nap 
óta életjelt nem adtak, — mindaddig, 
amíg a rendelkezésre bocsátott összeg 
fedezetet nyújt ,— fejenként havi 50—50 
pengő állandó segélyben részesülnek. 
Az Országos Hadigondozó Szövetség az 
első 3 hónapi segélyt előre folyósítja.

Az elsötétítés október 9-től negyed 
7-kor kezdődik és reggel fél 6-ig tart.

Honvédőink ír Jók:
Köszönöm a karakószörcsöki 
N őegylet sz ív esség ét

Hazafias szívem legmélyéről köszö
nöm figyelmességüket és szívességüket. 
Olyan jól esik olvasni kedves lapunkat. 
Számomra igen nagy ajándék és a baj
társaim is nagy örömmel köicsönzik tő
lem. fgy azok nevében is kifejezem há
lás köszönetem. Hazafias üdvözlettel: 
Búzás László őrvezető, tábori posta D. 
417. szám.

í g y  I m á d k o s u n k  a  f i v r c í é r e n .
Hatalmas Isten, Atyám a Krisztusban! 

Könyörgöm: Adj nekem férfias bátorsá
got, katonás kötelességtudást, halálimeg- 
vető hősiességet, feltétlen engedelmessé
get. Imé átadom magamat Neked: Atya, 
Fiú, Szentlélek, dicső Szentháromság! 
Atyám, Te halálos veszedelemben is meg 
tudod tartani gyermeked. Megváltóm, Te 
érettem is meghaltál. Fedezzen be, kér
lek, halálod érdeme! Szentlélek Üristen! 
Te vagy a hitnek éltető forrása. Óh ne 
engedd, hogy valaha is elfogyatkozzék a 
hitem! Állj mellettem, Istenem, életem 
minden pillanatában és adi készséget 
szivembe a meg hálásra is, tudván, hogy 
sem élet, sem halál Tőled soha el nem 
szakíthat a Krisztus érdeméért. Ámen.

Mit jelent szeretn i?
Nagy áldozat s megpróbálás után tud 

valaki igazán szeretni. Vallásában hűnek 
és kitartónak lenni gyülekezetben, KIE- 
ben nem nehéz, hanem megtartani azt, 
mikor az ember hitében többféle vallás 
között egyedül van, milyen nehéz feT- 
adat. Itt az egész szakaszban egyedül 
vagyok csak evangélikus. Nem tudom 
leírni, hogy a szívem milyen boldogsá
got érez, ha a Harangszót megkapom. 
Mert bizony, míg odahaza voltam, nem 
volt az a sok pénz, amit úgy, olyan 
szorgalmasan átolvastam volna, mint itt 
messze golyósüvöltés, akna- és gránátok 
robbanása mellett a Harangszót. Július 
9-ike óta evangélikus istentisztelten, sem 
tábori istentiszteleten nem vehettem 
részt, igaz, hogy még nem is volt, nem 
is lehet az első vonalból tábori isten
tiszteletekre járni mindaddig, míg pihenő 
he'yre hátra nem megyünk. Bizonyára 
nem csodálkoztok rajta, ha a Harang
szót jobban átolvasom' most, mint a 
pénzt, mert csak így tudok valamit a 
vallásomról, hittestvéreimről és egyes 
dolgokról. A jó Isten áldását kérem min
den magyar s evangélikus hittestvérem
re, „Szebb jövőt“ kívánva, a győztes 
visszatérés reményében. Bojsza János 
szkv., tb. p. A. 563.

Honvédőink üzemek.
Verasztó József őrvezető B. 623. tá

bori számról üzeni kis családjának, szü
leinek és az egész hőgyészi gyülekezet
nek: Jól van, ne aggódjanak. Ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk. Levelet vár.

Hullmann Kálmán honvéd P. 551. t. 
számról üzeni Püspöktamásiba szüleinek 
és testvéreinek: jól van, minél több le
velet vár az otthoniaktól.

Szabó Zoltán szkv. Z .' 595. tábori 
számról üzeni Kölesére édesanyjának, 
testvéreinek, rokonainak és összes evan
gélikus hittestvéreinek: sebesüléséből ki
gyógyult, több levet írjanak. Köszönetét 
mond Drenyovszky János lelkésznek, a 
m. kir. 513. sz. honvéd hadikórház pro
testáns lelkészi hivatalának.

Szabó Sándor szkv. F. 713, t. szám
ról üzeni Marcalgergelyre feleségének, 
szüleinek Szergénybe: jól van, ne ag
gódjanak.

Gőcze András t. zls. V. 821. tábori 
számról üzeni: a kemenesmihályfai gyü
lekezetei meleg testvéri szeretettel kö
szöntőm, hála Istennek, jól vagyok.

Szakonyi Lajos tsz. szkv. az A. 93®. 
tábori számról kéri keresztyén testvé
reit és bajtársait, hogy erre a címre szí- "* 
veskedjenek írni oly buzgón, mint ed
dig. Jól van.

Márkus Zoltán őrvezető az F. 659. 
tábori számról üzeni Sömjénmihályfára 
szüleinek, testvérének és hozzátartozói
nak megnyugtatására, hogy jól van, 
egészséges és több levelet vár.

Szabó Sándor tizedes az F. 659. t. 
számról üzeni Sömjénmihályfára szülei
nek, rokonainak, barátainak, — és

Albert József honvéd, az F. 659. t. 
számról üzeni Salköveskútra rokonai
nak, barátainak: Jól érezzük magunkat, 
sokszor gondolunk rájuk; több levelet 
várunk.

Sáry József szakaszvezető, a V. 945. 
t. számról szüleinek Iharosba (Somogy 
m.) és rokonainak Porrogra üdvözletét 
küldi.
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E l a d ó h i v a t a l a

Asbóth János honvéd, a B. 390. t. 
számról megnyugtató sorokat küld szü
leinek, szeretteinek. Tőlük már aug. 
15.-e óta semmi hírt nem hallott s neki 
sem volt nagyon alkalma írni, u. i. 
rendszertelen postajáratuk volt.

Szalipszky Nándor honvéd, az F. 104. 
t. számról üzeni Fancsalra szüleinek és 
á kis Bandikénak: nagyon jól van, több 
levelet és csomagot vár.

György Lajos Nagygeresdre és Pethő 
István az M. 195. t. számról Mesterházá
ra üzenik szüleiknek, rokonaiknak és az 
összes ismerőseiknek, hogy egészségesek 
és jól érzik magukat. Sok levelet várnak.

Szenes László őrvezető és Gömbös 
Géza honvéd üzenik a D. 856. t. számról 
Nemeskocsba és Gércére szüleiknek és 
testvéreiknek, hogy ne aggódjanak, jól 
vannak, több levelet várnak és üdvözlik 
az ifj. egyesületet.

Döbörhegyi Ernő zls. az F. 659. t. 
számról üzeni Szombathelyre édesanyjá
nak, rokonainak és ismerőseinek; — 
Szabó János ht. őrm. az F. 659. t. szám
ról üzeni Uraiújfalura (Vas ni.) feleségé
nek, szüleinek, testvéreinek, rokonainak 
és esperes úrnak: Jól vagyunk; Szeretet
tel csókolunk mindenkit.

Miért ?
Egyik este egymásután hangzik 

a rádióban az egyes légoltalmi kör
zetek riasztása. Az egyik hívőszívű 
édesanya is készül az óvóhelyre, 
ahová több család is szokott járni, 
ahol énekelgetnek, Isten igéjét ol
vassák és imádkoznak. Most is ma
gához vesz egyet-mást és kezébe 
veszi a bibliáját, hogy ő is olvas
hassa másokkal együtt. Meglátja 
ezt gimnazista nagy fia s azt mond
ja az anyjának: Ha a bibliát is vi
szi az óvóhelyre, akkor én nem is 
megyek oda!

Miért?
Miért?
Isten szavát, üzenetét még ilyen

kor sem meghallgatni, sőt megma
gyarázhatatlan ellenszenvvel visel
tetni iránta? Mikor még olyanok is 
imádkoznak, akik máskor nemigen 
szoktak! Erre más megokolást nem 
találhatunk, mint amit az írás 
mond. hogy az ilyen szívet a sátán 
foglalta el. (Csel. 5, 3.)

Adja Isten, hogy minél előbb 
megtérjen!

G e r h á t S á n d o r .

H E T I  S Z E M L E
N agy am erikai tám adás készül nyu ga

ton  a döntés kicsikarására.
Szovjet nyom ásra a finn csapatok  

m egk ezd ték  az e llen ség esk ed ést a ném e
tekkel

Varsóban 11.000 len g y el fe lk elő  adta 
m eg  m agát.

M eghalt W endel W illkie, R oosevelt 
eg y k o r i e llen jelö ltje.

K orm ányválság v o lt E gyiptom ban .
P olgárháb orú  fe n y e g e t  G ö rö g o rszá g 

ban.
E rősöd ött a szo v jet nyom ás a Tisza 

és a Sebes-K őrös k ö zö tt.
M erén yletet k ö v e ttek  el B udapesten  

G öm bös G yula szobra ellen.
T örökországban  eg y re  nő a n y u g ta 

lanság  a szovjet balkáni p o litik ája  m iatt.
Szlovákiában fe lfeg y v erez ték  a Hlin- 

ka-gárdát.

KI TUD RÓLA?
B ognár Zoltán honvéd , tábori posta  

szám a: A /809, július e le je  óta nem  írt. 
Aki tud róla, ér te s ítse  a g g ó d ó  szü leit. 
B ognár Sándor T ét (G yőr m.) Széchenyi 
út 20. sz. cím en.

Szentháromság utáni 19. hét.
Minden dolgotok szeretetben 

menjen végbe. I. Kor. 16:14. v.

A legigazibb testvériség a szen
tek isteni, égi közössége. Mert ez 
az egy keresztség, egy Krisztus, 
egy úrvacsora, egy evangélium, egy 
hit, egy Lélek, egy lelki test test
vérisége, melyben egymásnak tag
jai vagyunk.

Minél jobban benne élsz Krisz
tusban s az Ő szentjeinek közössé
gében, annál erősebb a bizodalmád, 
hogy Krisztus és a szentek szeret
nek s veled vannak életben-halál
ban. De viszont vedd szívedre te is 
minden egyes keresztyénben min
den keresztyénnek és az egész ke
resztyén gyülekezetnek minden ba
ját. Szereteted legyen mindenkié, 
szívesen segíts mindenkin, ne gyű
lölj senkit, ér ezz együtt minden 
szenvedővel s imádkozzál minde
nekért!

L u t h e r .
Testvéreim, gyermekei 
Az ég és föld Atyjának,
Ti boldog örökösei 
A Jézus országának!
Titeket szívből kedvellek,
Meleg keblemre ölellek,
Tűröm, ha vétettetek 
S imádkozom értetek.

O lvasóink e ln ézését kérjük, ha a p o s
tai k özlek ed és akad ályoztatása  m iatt 
e se tleg  késve  kapják kézhez lapunkat.

T an ítók ép ző  in tézeti ig a zg a tó  —  nép 
iskolai tanító . Kiss Sándor, a szarvasi 
tanítónőképző nyugalmazott igazgatója 
elvállalta a nagyveíegi hadbavonult ta
nító helyettesítését.

T anítói k inevezés. Molitórisz János 
esperes a megüresedett bobai másodta
nítói állásra Tompa Jolán oki. tanítónőt 
kisegítő tanítónak kinevezte.

A teo ló g u s Ifjúsági Kör kéri mind
azokat a lelkészeket, akiknek birtoká
ban teológus Ifjúsági Kör-i sapka van, 
szíveskedjenek azt ármegjelöléssel mi
előbb címünkre elküldeni (Sopron, Deák 
tér 80), mért csak így, tudjuk első éves 
hallgatóinkat sapkával ellátni. Szívessé
güket e'.őre is köszöni az Ifjúsági Kör.

T estvérlapunknak, az Evangélikus 
Életnek szerkesztőségét és kiadóhivata
lát Budapesten egyik utóbbi bombatá
madáskor súlyos kár érte.

T estvéregyház köréből. A Debrecent 
ért utolsó bombatámadáskor tűz pusztí
tott az ország legnagyobb protestáns 
templomában, a nagytemplomban is. 
Ezenkívül kárt szenvedett még számos 
templom és iskola is. — Az Országos 
Református Nőszövetség elnöksége a 
magyar református nők számára Új Ma
gyar Asszony címen havonta megjelenő 
lapot indított. Az első számban bevezető 
cikket Zsindely Ferencné, Tüdős Klára 
a Szövetség elnöke írt. Első helyen Ra
vasz László dr. püspök cikke áll. A lap 
ára 1 P. Előfizetése egy évre 10 pengő. 
Megrendelhető: Budapest, IX., Kálvin- 
tér 8. sz.

B udapest lakosságának  vallási m eg
oszlása  a legutóbbi népszámláláskor a 
következő volt: 743.901 római katolikus, 
158.324 református, 68.817 evangélikus, 
15.744 görög katolikus és 184.453 zsidó.

CSALÁDI H ÍREK
B ölcső . Fias István, a Harangszó gép

szedője és felesége, Horváth Jolán há
zasságát Isten a negyedik gyermekkel 
áldotta meg, aki a szent keresztségben 
Jolán nevet kapott. — Szakács László 
soltvadkerti evangélikus tanító és fele
sége, Hirsch Margit házasságát Isten 
fiúgyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben László Csaba nevet ka
pott.

E ljegyzés. Sólyom Károly evangélikus 
lelkész és Wallner Etelka kereskedelmi 
iskolai tanárnő, Waller Ernő dr. sop
roni fiúkereskedelmi iskolai igazgató, 
tanügyi főtanácsos leánya jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett)

K oporsó. Özv. Czink Ferencné, szül. 
Cser Julianna volt szendi tanító özvegye 
életének 76. évében rövid szenvedés után 
Szendén elhúnyt. Egyetlen leánya, vitéz 
Parlagh Károlyné és családja gyászol
ják. — Feltámadunk!

K Ü L Ö N F É L É K
Szünetel a m agántávb eszélő  forgalom  

e g y e s  vidéki közpon tok k a l. A postave
zérigazgatóság közli, hogy a távolsági 
magántávbeszélőforgalöm az alábbi köz
pontokkal átmenetileg szünetel: Almás- 
kamarás, Ambrózfalva, Apátfalva, Bat- 
tonya, Békóssámson, Beliczey-major, 
Csanádalberti, Csanádapáca, Csorvás, 
Deszk, Dombegyháza, Dombiratos, Elek, 
Földeák, Gyula, Gyulavári, Kakasszék- 
fürdő, Kaszaper, Kétegyháza, Kevermes, 
Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva,* Ko- 
páncs, Kunágota, Kübekháza, Lőkös- 
háza, Magyarcsanád, Makó, Makórákosi 
tanya, Medgyesháza, Medgyesbodzás, 
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybán- 
hegyes, Nagykamarás, Nagylaki kender
gyár, Nagymajláth, Pitvaros, Püspök
iedé, Református-kovácsháza, Tápé, Tót
komlós, Újkígyós, Ujszentiván, Vásár
helykutas,, Végegyháza. (MTI)

Élelm iszerek szállítása  k é z ip o g g y á sz 
k én t az eg ész  országban szabad. A köz- 
ellátásügyi min. rendelete értelmében az 
alább felsorolt élelmiszereket és mező- 
gazdasági terményeket további rendel
kezésig kézipoggyászként az egész or
szág területén szállítási igazolvány nél
kül szabad szállítani: Tej 5 literig: tej
termékek 5 kg-ig: tojás 5 kg-ig; 4 da
rab csirke, vagy 2 darab tyúk, vagy 2 
darab kacsa, vagy 2 darab liba, vagy 2 
darab pulyka élő, vagy leölt állapotban; 
nyers hús 5 kg-ig; füstölthús 10 kg-ig, 
zsiradék 5 kg-ig; liszt 5 kg-ig; burgonya 
100 kg-ig; bab, borsó, lencse és mák 
együttesen 10 kg-ig; hagyma 10 kg-ig; 
kukorica és árpa együttesen 100 kg-ig. 
(MTI)

Új rend lépett életbe a vendéglői ét
kezésben. Megszűnt a húsételek kiszol
gáltatása az I. és II. osztályú éttermek
ben.

MAGYAR GAZDA
G a zd a h irek .

Bulgária rózsatermése mindig világ
hírű volt, mert a maricavölgyi rózsából 
készítették a híres parfőmök alapolaját. 
Most arról olvasunk, hogy a bolgárok 
a híres rózsatelepek helyén inkább bur
gonyát termelnek s a háború kezdete 
óta ezzel a nyolcszorosára emelték bur
gonyatermő területüket. Hja! Változnak 
az idők. Parfőni és rúzs nélkül igazán 
meglehetünk, de a burgonyát nehéz nél
külözni. Nálunk is meg kellene szün
tetni minden ilyen felesleges piperedol
got készítő üzemet, mégpedig azonnal. 
Ma másra is kell az itt felhasznált anyag 
és erő.

A földmívelésügyi minisztérium a 
mostani őszön is folytatja a jól bevált 
minőségi vetőmagakciót azzal a céllal, 
hogy a termelést egységesítse s a minő
ségi színvonalat minél szélesebb körben 
emelje. A háború után ugyanis ismét 
a minőségi áru lesz a keresett tömeg
cikk s ez lesz versenyképes. Az akció 
céljára körülbelül 3 ezer vágón búza, 
450 vágón rozs, 300 vágón ősziárpá ke
rül kiosztásra az ú. n. magszaporító 
gazdaságokból.

Szakemberek már azt is megállapí
tották, hogy melyik vidékre melyik fajta 
vafó. Jó búzatalajokon az egész ország 
területén a bánkúti 1201 és 1205, az 
északi dombos vidéken s a soványabb 
szikes talajokon a Fleischmann 481, 
Tiszaháton a Székács 1055, Dunántúl nyu
gati részén a Hatvani 56Í2, Kisalföldön, 
továbbá az északi dombos vidékeken, 
Kárpátalja soványabb talajain a diószegi 
2 és 777, Erdélyben, Bihar- és Szatmár-

ban az odvasi 241, s egyelőre csak kis 
mennyiségben az „F“ viharbúza. Rozs
ból Dunántúlon, Kisalföldön a lovász- 
patonai, északi vidékeken a Fleischmann 
és Hatvani, az ország keleti felébe« 
a Pektus ‘rozs. ösziárpából az ország 
egész területén —* Vas- és Sopron vár
megye kivételével — 'a mezőhegyesi, 
lédeci s hatvani 377 ősziárpa. Az átvevő 
gazdák az alapárhoz 8 P felárat fizet
nek csupán, 'a szállítás költségeit a föld
mívelésügyi tárca viseli. Részletes utasí
tást a vármegyei gazdasági felügyelősé
gek adnak. Igénylést is itt kell bejelen
teni.

Haladó gazda örömmel kapcsolódik 
bele e kedvezményes vetőmag-akcióba.

O. K.

Ú J  K Ö N Y V E K
C sepregi Béla: Tárt a jtó  —  tárt ka

rok. Evangéliumi könyvkiadó kiadása. 
73 oldal. Különlenyomat az Élő Víz I. 
évfolyam 7.—II. évfolyam 7. számaiból. A 
könyv a tékozló fiú példázata alapján 
tartott evangélizáló előadássorozatot 
tartalmaz 11 fejezetben. Az előadások 
mélyenjárók és lélekébresztők. Mind
egyik rámutat arra a boldogtalanságra, 
amit az Istentől való elszakadás s arra 
a boldogságra, amit az Istenhez való 
megtérés jelent életünkben. A könyvön 
végigzeng Isten hívó szava: Térj meg! 
Áldott szolgálatot végez mindenütt, ahol 
olvassák. Csak minél többen olvassák! 
Mindenkinek melegen ajánljuk. Ára 2 P. 
Könyvkereskedésünkben is kapható.

Rendelje meg 
Z. TOPELIUS:

A NYÍRFA é s  a  c s il l a g
című füzetet. Gyermekeknek, fel
nőtteknek egyaránt kedves és ta
nulságos olvasmány. Mély hit és 
hazaszeretet árad minden sorából.

Ára csak 30 fillér.

CIPŐUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és  j e g y  n é l k ü l .  
Vi dékr e  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN 
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

-7 13

Háztartásban önálló, 24 éves, intelli
gens leány állást keres azonnalra Ga- 
lánta vagy környékére. Gyermekneve
lést is vállal. Szíves ajánlatokat válasz
bélyeg melléklésével „Lelkiismeretes“ 
jeligére a kiadóba kérek. 1—I

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 
Telefon: 9-46.

__ ________________________________________ 5 -  13

Gyermekszerető 20 éves nő; 8 hóna
pos kisfiával gyermek mellé ajánlkozik. 
Cím: Inzsel Júlia Szombathely, Deák 
tér 2. sz. 1—I

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

B u d a p e s t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 6 ,■

Felelős kiadó: Lukács István.
A la? elfogadása előfizetési kötelezettséggel |á? 
K éziratokat a o a  őrzőnk meg és nem küldünk ▼lesse„ 

Előfizetési ára:
■egyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezméay

Baroaa-nyomda: Uzsaly és Koncz, Gyér,
(Harangszó nyomdája.)



A m egsértett Isten.
D e azok  nem törődvén  vele , el- 

» e n é n e k  . . .  M áté 22, 5.

Alig van nagyobb sértés annál, 
mintha valaki semmibe se veszi az 
embertársát, ha annyira közömbös 
neki, hogy még a legelemibb ud
variassági követelményt se tartja 
szükségesnek azzal szemben érvé
nyesíteni. Nagyon bántó ez és bi
zony sok szívben van ilyen tövis.

De iiát hogyan mer az ember 
így viselkedni az embcrtársá'”?! 
szemben? Mi jogosítja fel, hogy 
ennyire ienezze azt, aki tálán mun
kása, talán alantasa, vagy esetleg 
tőle egészen független. Minden
képen csúnya eljárás.

Pedig nemcsak az emberek kö
zött fordul ez elő, hanem nagyon 
gyakori az Isten és áz ember vi
szonyában is. Természetesen nem 
az Isten az, aki nem törődik az 
emberrel, hanem fordítva láthat
juk. Jézus egy példázatban mu
tatta ezt be, de mi a való életben 
is megállapíthatjuk. Emberek él
nek körülöttünk, akik cseppet se 
törődnek Istennel, akiknek nem 
kell az imádság, fölösleges a temp
lom, akik semmibe se veszik, hogy 
Krisztus érettük jött e földre, hogy 
neki tanítása van, amely az élet 
beszéde. Gyalázatosán közömbös 
tud lenni az ember Isten és az Ö 
ügyei iránt.

Hát ez még csúnyább eljárás, 
mint az emberek iránt tanúsított 
semmibevevés, mert Isten sohase 
bántott meg minket, hanem min
dig jóval halmozott el, sohase volt 
irántunk közömbös, hanem állan
dóan törődött, sőt törődik velünk. 
Igazán nem ezt érdemli tőlünk, 
hanem épen a legtisztább hódola
tot, a legodaadóbb szeretetet és a 
legteljesebb áldozatkészséget.

Az Isten jót akar a példázat sze
rint azoknak, akiket meghív fé
nyes palotájába, de az emberek
nek ez nem kell. Isten ma is csak 
azt akarja, ami jó minékünk. Sza
bad-e nekünk semmibe vennünk a 
szeretetéből fakadó szavát?

Bizony nem szabad! Tartsuk 
tiszteletben és engedelmeskedjünk 
annak.

Marcsek János.

A cséplőgépeket éppenhogy el
vontatták a szérűskertekből, a tar
lók aranysárga színe alig fakult 
meg kissé a hűvös nyárutóban — 
de az ekét már mindenütt a földbe 
akasztották Az ekevas szalagot 
szalag után hasít, hatltot hantra 
borít, hogy megadja alapját az új 
életnek. Ökrök ballagnak búsan 
igába fogva, lovak vontatják az 
ekét türelmesen barázdától baráz
dáig," hálái kőtől határkőig * mö
göttük az eke szarvánál ballag az 
ember az őszi szántás felelősségével.

Megszokott szép őszi kép volt 
ez eddig. Most azonban sötét ecset
vonással áthúzta a háború kegyet
len fúriája. Az eke elől elfogytak 
a lovak, megkevesbbedtek az ök
rök, szarva mellől elszólították az 
embert. Apák és fiák ekeszarv he
lyett fegyverre támaszkodnak most 
és Kárpátoknak vetett háttal, vagy 
alföldi homokba süppedő lábakkal 
kémlelik a láthatárt. Nem a hol
napi idő, vetés vagy kukoricahor
dás gondja foglalkoztatja őket, 
hanem az ellenséget figyelik. Ellen
séget, amely össze akarja tiporni 
mindazt, ami nekünk drága: a téli 
fagyoktól óvó családi fészket, a 
rétet, melyen gyermekkorunkban 
játszottunk, a szántóföldeket, me
lyeknek hantjait apáink verejtéke 
és vére tette porhanyóvá.

Áldja meg őket Isten, hogy dia
dallal állhassanak a vártán. De a 
szántás? Mi lesz az őszi szántással? 
Az otthonmaradt asszony nem tud 
eleget tenni a házban is, a földön 
is. Vállai roskadozva emelik az őszi 
kiadások, a gyermekek ellátásának 
stb. gondját, amely alatt még a 
férfi vállak is meg-megroppantak 
ilyenkor.’ Maradjon hát az őszi 
munka — lázítanak sokan. Hisz 
úgy sincs ára a gabonának, hiszen 
nem tudjuk, ki fog jövőre learatni, 
hiszen menekül mindenki a városba 
a földtől, hiszen . .. Álljunk meg 
néhány percre a panasz lávazuha- 
tagában. Feszítsük neki az árnak 
ezt a rövid, kemény szót: kell. El 
kell végezni az őszi szántást!

Először is azért, mert a szántás 
élet. „Míg a föld lészen, vetés és 
aratás . . .  soha meg nem szűnnek“ 
— hangzott valamikor az ígéret az 
özönvíz halálos öleléséből meg
mentett ember előtt. A vetés bevo

nult ezzel a földi élet tartó oszlo
pai közé. Már pedig vetés ugye 
hiábavaló, anyagpazarlás szántás 
nélkül? Az őszi szántás veti meg a 
gabonamagvak téli ágyát. Ez ered
ményezi, hogy a földi rögök vé
dőén reáborulhatnak a magvakból 
kikelt életcsirákra. Tavasszal csak 
azért zöldülhet ki a vetés, nyáron 
azért pendülhet meg a kasza, ke
rülhet végűi magtárakba az „élet".

gyárnak nevezett földön, mert fa
lusi népünk mindig kiszántotta ezt 
a gyomot leikéből. Jaj de nagy 
szükség van most ilyen lelki szán
tásra! Soha több konkolyhintő, ha
mis próféta nem taposta a magyar 
ugart, mint napjainkban. Jószán- 
dékúak és gonoszok, megtévesztet
tek, vagy lelkiismeretlen, minden 
hájjal megkent vámszedői egv ne
héz időszaknak. Beleszólnak éj
szakáinkba, nappalainkba, csügge- 
désünkbe, reménykedésünkbe, szán
tásunkba vetésünkbe. Jaj csak ei 
ne mulasszátok mérlegre tenni má- 
konyos beszédüket! Vessétek hát 
kemény kézzel az ekét necsak a 
dűlők szántóföldjeibe, hanem a lel
kek ugarába is. Dolgozzatok, hogy 
az örök Gazda szive el ne kese
redjék. Hogy méltónak találjon 
bennünket egy újabb esztendő ke
gyelmére.

Még valamire tanít bennünket az 
őszi szántás: hinni a jövendőben. 
Mit is takar ez a szó: ősz? Lemon
dást, halált, kétségbeesést. Minden
felé ennek a jelei környékeznek 
bennünket. A nap, amely tegnap 
perzselt, mára már megsápadt. A 
falevelek ígéretes zöld színe halá
los pírba fordult. Dér üti a kuko
rica levelét, a burgonya szára meg
törik és földre borul. Érezzük 
mindannyian, hogy valaminek a 
végére értünk. Csak az őszi szántás 
figyelmeztet: valami most kezdő
dik. Valami, amiért épenúgy érde
mes verejtékezni, áldozni, mint a 
tegnapért. Minden szántóvető, aki 
ekéjét a földbe hasítja, tudja: jó 
létnek, vagy szegénységnek, ínség
nek, vagy terített asztalnak — de 
holnapnak, jövendőnek alapját ve
ti meg. Ezek után a holnapért ve
rejtékező munkások után kiált 
most az egész magyar föld. Ne ma
radjon ki senki soraikból! Érezzé
tek, ha szemetekbe csapdos is a 
hideg őszi eső szántás közben, el
áll és tavaszi áldó permeteggé sze
lídül egykor Annak szavára, Aki 
most reánk küldötte. Halljátok 
meg a városokat, országrészeket 
döngető orkán tombolásában is 
ígéretét: „Akik könnyhullatással
vetnek, vigadozással aratnak majd; 
aki vetőmagját sírva emelve megy 
tova, vigadozással jő elő kévéit 
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Helytúllani
a végső lehetőségig!

A vihar mindig leleplez — olvas
suk Túróczy Zoltán püspök pász
torlevelében. — Feltárja a rejtett 
fundamentumokat. (Máté 7, 24-r- 
27.) Most is nyilvánvalóvá válik, 
hogy ki építette titokban egész 
életét önzésre és ki a hűségre. A 
pásztoroknál mindez abban jelent
kezik, hogy nyilvánvalóvá válik, 
kiben mennyi a béres-lelkület s 
mennyi a pásztori szív. A béres, 
mikor látja a farkast jönni, el
hagyja a juhokat és 'elfut, a jó 
pásztor pedig életét adja a juho
kért. (János 10, 11—12.) Ez a 
magatartás nem csupán egyéni do
log. Az önzés ragadós, felborít 
minden rendet és fegyelmet. A hű
ség példája a lecsiiggesztett keze
ket és az ellankadt térdeket föl
egyenesíti (Zsid. 12, 12—13). A 
pásztor nélkül való nyáj szétszóró
dik és pusztító erők martalékává 
lesz (Máté 9, 36). A kiomlott pász
tor-vér pedig összetartó erő, mert 
még holta után is beszél. (Zsid. 
11, 4.) Mindezek súlyos kérdések
ké váltak egyházkerületünk életé
ben. Vigyázó tisztem (Csel. 20, 28) 
kötelességének teszek eleget, mi
kor minderre felhívom a figyelmet 
s arra kérek minden egyházi alkal
mazottat, hogy maradjon őrhelyén 
s teljesítse lelkiismeretesen vállalt 
kötelezettségét a végső lehetősé
gig. Azt meg tudom érteni, ha va
laki családját a szolgálati helyénél 
emberi megítélés szerint nyugod- 
tabb és biztosabb területre óhajtja 
eljuttatni, bár egyre nyilvánvalób
bá válik, hogy a veszedelem, de 
Isten megőrző kegyelme is minde
nütt egyformán közel van, az egy
ház elöljáróitól azonban a feltétlen 
helytállást várom el.

Hogy a „végső lehetőség“ pilla
nata mikor érkezik el, azt ki-ki 
csak maga tud ja megállapítani. 
Istennek fiai, akiket Isten Lelke 
vezérel (Róma 8, 14), akiknél Isten 
igéje a lábak szövétneke és az ös
vény világossága (Zsolt. 119, 105), 
ha Isten előtt elcsendesedve s cse
lekedetük történelmi felelősségé
nek tudatában keresik ebben a kér
désben is Isten akaratát, nem fog
nak felelet nélkül maradni s erőt is 
fognak kapni arra, hogy Isten aka

ratának engedelmeskedni tudjanak. 
A magam részéről bizonyságtétel
kép csupán azt kötöm a szívekre, 
hogy látásom szerint a pásztornak 
a nyáj mellett.a helye s ehhez szá
momra biztatás az az ige, ami ezek
ben a napokban különösen drágá
vá lett előttem: „Sepimit ne félj 
azoktól, amiket szenvedned kell: 
Imé a Sátán egynéhányat tiközüle- 
tek a tömlöcbe fog vetni, hogy 
megpróbáltassatok; és lesz tíz na
pig való nyomorúságtok. Légy hív 
mindhalálig és néked adom az élet
nek koronáját.“ (Jel. 2, 10.)

Legyünk életben ö ssze 
forró nagy családdá.
Az őskeresztyén gyülekezet min

denben híven osztozkodó közös
ségi érzésére van szükség a mai 
nehéz időben — írja D. Kapi Béla 
püspök körlevelében —, hogy el
mondhassuk gyülekezetünkről ezt 
a megállapítást: „mindnyájan, akik 
hívének, együtt valának". (Ap. 
csel. 2, 44.) Az Istenbe vetett hit 
erősítésével munkálkodjunk azon, 
hogy életben összeforró nagy 
családdá váljunk. Legyünk egyek 
a munkában, teherhordozásban, 
gondban, aggodalomban, érzések
ben. Teremtsük meg a mai kísértő 
élet lelki alapját, mert a gyüleke
zetben reánk bízott nagy csalá
dunk kötelességtudatát, felelősség- 
érzetét, keresztvállalását, hazasze
retetét, a nemzet drága és szüksé
ges voltának átérzését csak hité
nek és közösségi lelkének megerő
sítésével nevelhetjük. Ez azonban 
mindig á köztudat és közlelkiisme- 
ret megtisztításával, egyes ember 
bűnbánatának felébresztésével és 
Krisztusban elrejtett életének meg
ismerésével történik.

H arangsxóí K ü ld tek  
a  k a to n á k n a k  :

Tihanyi János Szepetnek, Hörömpöly 
Ilona Vajka, Alex Mária Pécel, Ev. lel
készi hivatal Balatonszárszó, Németh 
fiús Sopronnémeti, Szabó János Rákos
palota.

Érdemes-e hát végezni az őszi 
szántást? Ha a kérdésre jól felel
tél, döntöttél sajátmagad, csalá
dod, nemzeted holnapi élete mel
lett. Mert: „megnyitja néked az Úr 
áz ő drága kincsesnázát, az eget, 
hogy esőt adjon a te földednek al
kalmas időben és megáldja kezed
nek minden munkáját.“ (V. Mózes 
28, 12.) Dombi László.

Házi istentiszteletek.
nagy jelentőségére mutat D. Dr. 
Révész Imre református püspök 
egyik cikkében. Ebben írja: Ahol 
az Ige a maga teljes és tiszta való
ságában hangzik és fog hangzani: 
ott az Istentől arra rendelt lelkek 
a legnehezebb és legkísértőbb hely
zetben sem fognak az egyháztól 
elfordulni és minden körülmények 
közt fenn fogják azt tartani. Temp
lomban és templomon kívül zeng
jen bátran és szakadatlanul az egy
ház bizonyságtétele. Ez a keserves 
idő, amelyben — éppen egyházi 
vonatkozásban is — annyi sok más 
szép reményünk lehervad, valóság
gal felvirágoztatja a házi istentisz
teleteket. Ott is kinyílnak erre ma 
az ajtók, ahol eddig reménytelenül 
zárva voltak. Aí egyház családiasí- 
tása és a család egyháziasítása egy
szerre indulhat meg. Milyen nye
reségtétel lesz ez megannyi eshető 
veszteségünk között!

Szenvedő rokonnépekről
való megemlékezésre hívja fel á 
figyelmet Túróczy püspök körle
velében, midőn ezt írja: Miniszteri 
rendelet az iskolákban a finn-ugor 
testvériség napjának évenkénti 
megünneplését október havának 
harmadik szombatján rendelte el. 
Felhívom iskoláinkat, hogy októ
ber 21-én az utolsó tanítási órán 
emlékezzenek meg a finn-ugor 
testvériségről. Rokonnépeink kö
zül az észtek ismét teljesen orosz 
uralom alá jutottak s a finnek is 
kénytelenek voltak letenni a fegy
vert, melyet hosszú éveken keresz
tül oly hősiesen forgattak s kény
telenek voltak alávetni magukat 
kemény s megalázó orosz követel
ményeknek. — Szenvedő rokon
népeinket foglalják be lelkészeink 
október 22-én a gyülekezet köz
benjáró imádságába is.

M egszóla lnak  a kövek.*)
— Elbeszélés. — 

írta: Makkai Sándor.
(Folytatás.)

A kúrátor ragyogó arccal nézett a 
papra. Maga is gyönyörködött, hogy 
hogy ki tudja találni.

A tiszteletes úr félig tréfásan, félig 
komolyan nézett reá. A feleségére gon
dolt. A felesége jó gazdasszony volt és 
munkás asszony is, de úri asszony. 
Nemes származás. Iskolázott lélek. Zon
gora és szépirodalom volt a fényűzése. 
A gyermekeket úri iskolába járatták a 
városban. Urakat és úriasszonyokat 
akartak nevelni belőlük. A pap felneve
tett. Furcsa gondolatai vannak ennek a 
parasztembernek!... S mégis jól esett 
neki ez a beszéd.

Jól esett az öreg templomnak is. 
Ablakszemei felragyogtak a napsugár
ban és a torony ablakán fehér galam
bokat röpített ki a levegőbe, mint vi
dám kacagást.

— Hogy jutott az eszébe ilyen? — 
kérdezte a tiszteletes úr mosolyogva.

— Rég töprengek rajta — felelt 
János becsületes önérzettel —, de nem 
tudtam vóna így. . .  de most kigyütt, 
mintha csak súgták volna. Mintha a 
templom súgta volna, úgy mondtam. 
De állok mellette. -No, tiszteletes úr, 
széria vagy szalma?. . . .

*) Mutatvány Szíj Rezső szerkesz
tésében megjelent „Egy marék búza“ c. 
elbeszélés - gyűjteményből. A könyvet 
mindenkinek figyelmébe ajánljuk.

— Tudom, hogy a templomért, meg 
az eklézsiáért mondta, János. Tudom, 
hogy szívből mondta. De nem gondolta 
meg jól. Nem lehet ezt megcsinálni. . .

— Csak szeretet kell hozzá — mond
ta a paraszt nyugodtan, mert nem ma
gától beszélt, hanem az öreg templom 
súgta neki —, csak szeretet kell, hogy 
a tiszteletes úr lehajoljon hozzánk...  
mert megbecsülnöd érte családjával 
együtt! Nem lenne kisebb, tiszteletes úr. 
Hiszem, hogy a többi öt családok is így 
gondolkoznak, ha elmondom nekik. 
Hallja csak, úgy súgja valami nekem, 
hogy régen így kellett volna . . .  mindig.

— Hát majd beszélek róla a felesé
gemmel, János — mondta a pap moso
lyogva. — De nem hiszem. Nem igen 
lehetséges.

Délután ödaheveredett a pap a csa
ládjával a templom árnyékába, a pá
zsitra. Elmondta a dolgot. A papné ne
vetett. Bolond az a János! — mondta. — 
Nem lehetünk mi parasztok! El kell 
mennünk innen, ahol tehetséged szerint 
megfizethetnek. Holnap menj be a 
püspökhöz és érdeklődj utána, hova- 
rnerre lehetne? Az őszre már kell, hogy 
valami más otthonunk legyen.

Alkonyat felé odaballagott a kúrá- 
tor, ragyogó arccal vezetve az öt pa
rasztot, a menyecskéikkel együtt. Mind 
mosolyogtak.

Megbeszéltük ■— jelentette a kú- 
rátor. — Mind akarják. Mind örvende
nek. Mind egy család akarnak lenni. A 
jó Isten súgta nekem ezt!. . .  — árado
zott boldogan..

—• Megtanítom tehet fejni, tiszteletes 
asszony! — mondta kacagó jószívvel 
egy menyecske.

—• Én fonni és szőni! — tódítötta 
a másik.

— Én kévét kötni! — kiáltotta a 
harmadik.

— Ugyan János — szólt a papné 
nevetve —, mért bolondította el ezeket 
az embereket? Csak nem gondolja, hogy 
én parasztasszony leszek, hogy az uram 
paraszt-ember lesz? Kap ő eklézsiát, 
amilyen csak kell! Nem azért tanult, 
mit képzel?

Mintha leforrázták volna a társasá
got. Az már más, ha megvetik őket! 
Akkor nem szóltak semmit. Ha ilyen 
büszke a tiszteletes asszony, akkor per
sze, hiába! Megszégyelték magukat. El
kullogtak. A pap megnyugtató szavakat 
mondott, miközben érezte, hogy a szí
vében valami összeomlott. A parasztok 
búsan szállingóztak haza.

Ekkor hideg szél kezdett fújni és a 
szélben keservesen sírt az öreg torony. 
A szél meglóbálta a kis harangot és az 
szaggatottan zokogott. Az ég beborult. 
Hirtelen vihar közeledett. Nagyot vil- 
lámlott az ég alján és messziről fenye
gető, tompa dörgés morajlott fel.

A papék bemenekültek az első, ko
pogó esőcseppek közt a házba.

A világra nagy sötétség ereszkedett. 
A sötétségben sivító szél körülfogta az 
öreg templomot. Az öreg templom csak 
az emberekkel nem tudott beszélgetni, 
a széllel tudott.

—• Mivel törjem meg a lelkét annak 
az embernek? — kérdezte a széltől. — 
Mivel győzzem meg, hogy itt kell neki 
maradnia? Mivel rázzam fel a lekiisme- 
retét?

A szél, dörgés, villámlás és zuhogó 
zápor között felelgetett a maga nyel-

53. zsoltár.
Siklósi Mihály éneke.

A XVI. századból.
Mennynek és földnek kegyes Istene, 
Benned bízóknak te vagy erőssége. 
Segítségül jöjj, lelkünk reménye,
És szabadíts meg, szenteknek vezére.

íme most minket a pogány népek,
Kik ellenségei a te szent Igédnek,
Mint oroszlánok körülvettenek,
Te szentegyházad ők megkörnyékezték.

Csak te vagy nékünk mi reménységünk. 
Nagy bánátinkban te vagy vigasztalónk, 
Szomorúságunkban megvidámítónk,
Te vagy minékünk a mi igazgatónk.

Ha vélünk nem lesz segedelmünkre, 
Minden mi dolgunk jut veszedelemre.
De ha jövendesz segedelmünkre,
Ellenség ellen lész győzedelmünkre.

Azért mi mostan néked könyörgiink, 
Felséges Isten, néked esedezünk,
Te szent fiadért hozzád óhajtunk,
Az ellenségtől hogy megszabaduljunk.

És hogy kegyelmes légy szent nevedért, 
Halld meg mi szónkat irgalmasságodért, 
Mert te ígérted tennen magadért,
Hogy te meghallgatsz a te szent fiadért.

Lássad, Ür Isten, te szent fiadért,
Ne büntess minket a Krisztus Jézusért, 
Te jóvoltodért, kegyességedért,
Ne álld bosszúdat irgalmasságodéit.

Óh Atya Isten, kérünk tégedet!
A magos mennyből hogy te láss minket, 
Ne tartsd mi rajtunk ellenségünket, 
Kevélységükért rontsd meg már mind

őket.

Segélj meg minket te szent nevedért, 
Tégy jól mi vélünk nagy dicsőségedért, 
Mind el kell vesznünk mi bűneinkért, 
Ha nem könyörülsz rajtunk szent fiadért.

Isten segítség azért minékünk,
Ha benne bízunk, ő a mi hadnagyunk; 
Minden dolgunkban ha benne bízunk,
Ö lészen nekünk nagy, erős bajvívónk.

Dicséret légyen Atya Istennek 
És ő fiának, mi ldvezítőnknek, 
Vigasztalónak, a Szent Léleknek,
Most és örökké egy bizony Istennek!

AáaKoxasoK.
H onvéáelnknekaH arangaxct  
e lőflxe ííék , vagy  B ib liára .  
Im akönyvre  a á a k o x ía k :

Szalay Edéné Zalaszentgrót 15 P, 
Horváth Sándorné Csér 5 P, Evangéli
kus gyülekezet Gérce 2.50 P, Hutflesz 
Pál Balatonboglár 10 P, dr. Havnikoy 
Béláné Mátraháza 10 P, Kluge Lajosné 
Körmend 10 P, özv. Gindly Jánosné 
Kemenesszentmártön 2 P, 529. sz. hadi
kórház sebesültjei Pécs 20 P, Evangé-

vén. Végre megegyeztek valamiben. A 
szél hirtelen elnyargalt nagy messzire 
és egy hegy tetején megállva, egész ere
jét összeszedte.

Az öreg templom nagyot sóhajtott. 
Borzongó recsegés futott át a bordáin. 
Aztán elnémult és várt megadással.

Ekkor a sötét, dörgő, villámló, zápo- 
ros éjszakában, mindene erejéből, böm
bölve zúdult rá a szél a hegyről...

Irtózatos roppanás s a'torony végig
vágódott a földön, ezer darabra zúzód
va. A harang sikoltva repült a papi ház 
fedelére és kalimpálva, csengetve, jaj
gatva gurult az ajtó elé . . .

Újabb szélroham, még rettentőbb, 
még ítéletnapibb . . .  az öreg templom, 
úgy, ahogy állt, összerogyott és halál
sikoltása és végső hörgése megremeg
tette az egész falut. Az öreg templom 
meghalt, hogy felrázza a pap lelkiisme
retét . . .

Sírva állottak felette reggel mind
nyájan.

— Vége az Isten házának! — zokog
ták. — Végünk ,van nekünk is. A tiszte
letes úr elhagy, a templom utána dőlt. 
Isten elhagyott minket.

— Menjünk a kocsmába! Igyuk le 
magunkat! — üvöltötte kétségbeesetten, 
vad haraggal a kúrátor. Az arcokon va
lami rettentő, istenkáromló dac vonag- 
lott végig:

— Menjünk! — ordították.
De a pap megragadta a kúrátor kar

ját és átszellemült arccal, az égre nézve, 
kezét esküre emelve kiáltott fel:

— Megálljatok! Isten szólt itt nekem 
és nektek! A templomot újra kell épí
teni. Ügy segéíjen meg az Isten engem, 
amint újraépítem! Itt maradok.
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likus gyülekezet Kötcse 10 P, Nógrády 
Károlyné Budapest 2 P, özv. Barátossy 
Jenőné Barcs 3 P.

Haálárválnh: részére 
a  H a ra n g s ió  útján é rk e x e í t  
a d o m án yok  :

Reich Gusztávné Szombathely 60 P, 
Hutflesz Pál Balatonalmádi 10 P, Jósfay- 
Jausz Lajos Győr 10 P, N. N. Fábián- 
sebestyén 50 P, N. N. Szeged 90 P, 
Emödi Elemér Kecskemét 10 P, özv. 
Szabó Lászlóné Sopronnémeti 10 P, Ma- 
lolcsi János Nagykároly 20 P, Bácskai 
Sándor Kurd 15 P, Gyóni Szüts Sán- 
dorné Boba 20 P, Pammer Nővérek 
Budapest 10 P, Evangélikus Leányegye
sület Szombathely 50 P.

H om bakároau ltakn ak  
a H arang s i ó  útján érkeze// 
adom ány o k  :

Novak István Muraszombat 20 P, 
Fáik Henrikné Tófű 10 P, Szabó János 
Rákospalota 10 P, Horváth Imréné Zala
egerszeg 30.20 P, Arany Sarolta Vesz
prém 60 P, Kocsis Károlyné Szombat
hely 10 P, N. N. Sopron 20 P, dr. Len
gyel Sándorné Somogyszil 50 P.

H o n v é d e in k  ír /d k :
Áhítatot tartanak a protestáns 
betegek .

A kalocsai hadikórház tábori lelké
sze írja: Legutóbbi látogatásom alkal
mával a zárdái csoportunk csaknem 50 
protestáns betege azzal . a hírrel foga
dott, hogy .megszervezték maguk között 
az esti áhítatokat. Minden este egyik 
nagy kórteremben összegyűlnek, együtt 
imádkoznak, együtt énekeinek s gondol
nak haza a családra. S mindez minden 
mesterkedés, sőt az én megkérdezésem 
nélkül történt! Nagy László táb. lelkész.

Távot a  g y ü le k e ze t tő l .
Nagytiszteletű Szerkesztőség!
A messze távolból sok-sok szeretet

tel gondolok Rátok s üdvözletem kül
döm a Harangszó minden munkatársá
nak. A rossz vonatközlekedés miatt csak 
megkésve érkezik a Harangszó, de bár
mily régi is, nekünk kimondhatatlan 
örömöt szerez, mert Isten erősítő, vi
gasztaló és bátorító szavát hozza el ide, 
ahol a halál tartja most az aratást. Kér
lek, köszöntsd nevemben kis gyülekeze
tem, Bakonytamási, minden tagját. Bár
mily messze sodort is el a vihar tőlük, 
lélekben ott vagyok köztük s nem szű- 
nök meg itt sem értük imádkozni, mint 
ahogy érzem, hogy ök is imádkoznak 
értem. Isten áldását kérve Rátok és 
munkátokra, maradok Hozzátok igaz 
szeretettel: Mo h á c s y  Lás z l ó  tábori 
lelkész.

H on védcln tc  U xeaneR .
K. Bonyár József örvezető az A. 913. 

t. számról üzeni Kórósra szüleinek és 
testvéreinek;

Móricz Imre honvéd az A. 913. tábori 
számról üzeni Cecsére szüleinek és test
véreinek: Jól vannak, hála Istennek,
egészségesek, sokszor csókolnak min
denkit, Jóska és Imre.

Liker László honvéd a K. 340. tábori 
számról üzeni Békéscsabára édesanyjá
nak, nagyszüleinek: ne aggódjanak érte, 
jól van, csak több levelet vár és gyer
meki csókjait küldi. Horváth tanácsnok 
úrnak szívélyesen köszöni a Harangszó 
küldését és a frontkatona szeretetteljes 
üdvözletét küldi. Adóhivatali kollégáit 
és összes ismerőseit üdvözli.

Márics Sándor honvéd a K. 884. t. 
számról üzeni Iharosberénybe feleségé
nek, kisfiának és Somogycsicsóra szülei
nek: egészséges, jól érzi magát, sok le
velet vár.

Gönye Lajos honvéd a C. 655. tábori 
számról üzeni szüléinek, testvéreinek, 
rokonainak Sopronnémetibe: jól van, ne 
aggódjanak érte; több levelet vár.

Nagy Lajos t. szkv. az A. 104. tábori 
számról üzeni Tétre (Győr m.) felesé
gének: A részére előfizetett Harangszót 
megkapta. Köszöni, hogy ezen keresztül 
is közelebb juthat Istenhez. Mindazok
nak, akik soraikkal felkeresték, ezúton 
is köszönetét mond. Egészséges. Család
jának, szüleinek, rokonainak szerető 
csókjait küldi.

H A R A N G S Z Ó

Templom épül Kőhídtelep&n.
Soproni gyülekezetünk szórványában, tek össze. A szürke iskolaterem isten- 
az országos fegyintézet mellett, Kőhíd-tiszteleti hellyé emelkedett: aikalomról- 
telepen, van egy kis gyülekezet, mely alkalomra szorgalmas kezek virágokkal 
a fegyintézet evangélikus és református díszítették fel az asztalt és a harmoniu- 
alkalmazottaibol, tisztviselőkből, fegy- mot. Beszereztek asztal- és harmonium- 
őrökből és családjuk tagjaiból tevődik térítőt, feszületet s úrvacsorái edényeket, 
össze. Ez a kis lélekszámú és anyagi 1937-ben pedig a Harangszó egyik szá- 

erőve! nem rendelkező gyülekezet nagy mában közölt „szórvány-oltár- képe ösz- 
vállalkozásba fogott: templomot épít. tönzést adott arra is, hogy egy ilyen 
Isten .csodálatosan megadta ennek a felállítható s összecsukható oltárt csínál- 

marokn'yi gyülekezetnek a templomépí- tassanak. Örömmel adakoztak nemcsak 
tés feltételeit:" a' közeli fertőrákosi kő- az evangélikusok, hanem a reformátu- 

fejtőből épületkövet, a fegyintézet ra- sok is. Egyik gyülekezeti tag szép ezüst

A sopronkőhidai templom képe.

bök" közül pedig ingyen munkásokat ka
pott az építkezéshez, áőt ezen felül az 
igazságügyi minisztérium jelentős össze
get is engedélyezett a templomépítés 
céljára, hogy a szárnya1 alatt álló pro
testáns alkalmazottak saját templomuk
ba járhassanak.

Az építkezés megindítására közvetle
nül egy nemesszívű -adomány adott al
kalmat: az 1942-ben elhunyt földbirto
kos, nemes Károlyi Endre emlékére leá
nyai, Károlyi Alice és Valéria 2000 pen
gőt adományoztak a Dunántúli Egyház- 
kerület Gusztáv Adolf Gyámintézetének, 
melynek a megboldogult egykor elnöke 
volt. Gyámintézetünk az adományt Kő- 
hídtelepnek juttatta templomépítés cél
jára. A fenti adományt Gyámintézetünk 
még 3000 pengővel megtoldotta az Ihász 
Lajos-féle alapítvány bevételéből, úgy
hogy az 5000 pengős összeg, valamint 
a helyi gyülekezet adománya s a hívek 
áldozatkészsége megteremtette az épít
kezés anyagi feltételeit. így a megépülő 
kőhidai templom megörökíti köveiben 
még egy másik jóltevőnk, a dunántúli 
evang. egyházkerület nagy alapítvány
tevőjének, Ihász Lajosnak a nevét is.

A kőhídtelepi hívek nagy örömmel 
látták, hogy régi vágyuk Isten kegyel
méből megvalósul. Hosszú évek csendes 
tervezgetése és buzgó imádságuk meg- 
hallgattatása az a kis templom. A kő
hídtelepi hívek a mindenkori fegyinté- 
zetr lelkész gondozása alatt állanak. 
Egymást követő lelkészek évek óta lel
kesedéssel és nagy ügybuzgósággal vál
lalták a rabok lelki gondozása mellett 
a szabadlakók kis gyülekezetének pász- 
torlását: látogatták a híveket, vasár
naponként istentiszteleteket tartottak 
stb. Istentiszteletekre rendszerint a fegy
intézet szomszédságában levő áll. elemi 
népiskola egyik tantermében gyülekez-

oltári gyertyatartót vett, a lelkész fele-, 
sége később szép magyaros díszítésű 
oitárterítőt hímzett ajándékba.

Megérlelődött a kis gyülekezetben a 
vágy, hogy önálló gyülekezeti életét él
hesse, saját templomába járhasson. Mert 
hiába, az iskolatereru a benne felállított 
s felékesített oltárral sem tudta feled
tetni a szüle iskolapadokat s a hellyel 
járó egyéb zavarokat. Templomra kezd
tek gyűjteni. Az első összeget'az oltár
építésből fennmaradt pénzből nyerték. 
Szeretettel karolta fel a templomépítés 
ügyét Ziermann Lajos esperes, aki ébren 
tartotta a templomépítés ügyét s remény
séget öntött a hívek szivébe, hogy bár 
nehézségek támadtak, ne csüggedjenek. 
Sajnos, a háborús viszonyok valóban 
megakasztották az építkezést, de türe
lemmel s jó reménységgel várják a kő
hidai hívek azt az időt, midőn megnyíl
hatnak a templom kapui. Sokat köszön
het a templomépítő gyülekezet felügye
lőjének, dr. Stráner Ernő igazgatónak is, 
ki odaadó fáradozásaival nagy lépéssel 
vitte előbbre az építkezés ügyét.

A kis templom terveit Winkler Osz
kár soproni építészmérnök készítette el, 
úgy, ahogy az mellékelt képünkön lát
ható. Imádkozzunk azért, hogy épüljön 
meg ez a kis templom ott, hazánk nyu
gati védőbástyáján, Sopron-Kőhídteiepen, 
a fenyítés és dorgálás háza, a fegyinté
zet mellett és töltse be szép hivatását, 
mint egy újabb, erős bástya a bűn és 
gonoszsággal szemben való harcunkban. 
Hadd erősítse a bűnnel szembeni harc
ban könnyen megfáradó, türelmetlenség
re vagy elfásultságra könnyen hajló em
beri szíveket, üdítse fel az evangélium 
italával az igére vágyakozó s a temp
lom áhítatában megpihenni vágyó lelke
ket a kegyelmes Isten.

Martos Ödön.

Nem hiábavaló munka.
Pár évvel ezelőtt a kórházban fe

küdtem. A mellettem lévő ágyon egy 
idős bácsi feküdt. Amikor jobban meg
ismerkedtünk, elmondotta élete történe
tét; nagyon hamar árván maradt, több
felé hánykódott, szolgált, majd meg
nősült és ekkorára egy kis vagyonkát 
gyűjtött szorgalmával és takarékosságá
val. Megnősülése óta feleségével együtt 
sokat fáradtak. Ő sokat fuvarozott is a 
sok munkája mellett. Míg mások egy
általán nem voltak hajlandók vállalkoz
ni sok fuvarra a rossz idő miatt, ő min
dig ment. Vagyona szépen gyarapodott 
és most már falujában az első gazdák 
közé tartozik. Sokan szép örökséget 
pazaroltak el a szeme láttára, addig ő, 
az árva, a semmiből első gazdák egyike 
lett. De azután panaszkodott az egyik 
vejére, hogy milyen részeges, már azt is 
elitta, amit adott a leányának. Panasz
kodott a másik vejére, az egyik fiára, 
a másik fiára. Nem látja biztosítottnak, 
hogy ezek megtartják, sőt gyarapítják 
azt, amit ő nehéz munkálkodással szer

zett. Nem meri reájuk hagyni. Végül 
fájdalmasan felsóhajtott: hát miért fá
radtam annyit egy életen keresztül, hogy 
mindez rövidesen tönkre menjen? Hát 
miért éltem?

De nemcsak ő van így egyedül, aki 
élte végén ily fájdalmas kijelentést tesz, 
hanem nagyon sokan. Borzasztó az ilyen 
kijelentés egy élet végén. Óh hány em
berre reászakad ez a megdöbbenés, kik 
elvétették életüket. Hányszor kénytele
nek vagyunk mi magunk is megállapí
tani, hogy sok munkánkat hiába végez
tük el, eredmény nélkül. Milyen sok 
keserves megállapítás hangzott el már. 
Hány édesanya panaszolta, hogy hiába 
nevelte fel gyermekeit a jóban, nem fo
gott rajtuk, ők hálátlanok. De mindezek 
felett a legborzasztóbb, amikor valaki 
szomorúan állapítja meg egész életéről, 
hogy hiába élt, fáradt, mert nem látja 
ennek igazi célját, maradandó értékét.

Ezzel szemben milyen jó hallani Isten 
igéjéből a figyelmeztetést: „...buzgói- 
kodván az Úrnak dolgában mindenkor,
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tudván, hogy a ti munkátok nem hiába
való az Úrban.-- I. Kor. 15. r. 58. v. Az 
apostol ezt az Úr kijelentése alapján irta 
teljes bizonyossággal. Csak egyre gon
doljunk: „És aki inni ád egynek e kicsi
nyek közül, csak egy pohár hideg vizet 
a tanítvány nevében, bizpny mondom 
néktek, el nem vesztheti jutalmát.-- Máté 
10, 42. v. Az Úr nevében, az ő országá
ban, az ő országa érdekében végzett 
munka, még ha akármilyen kicsiny is, 
nem hiábavaló, el nem vesztheti jutal
mát. Aki az Úr Jézussal él, aki Neki él, 
az az ember élete végén nem teszi, nem 
teheti,ezt a fájdalmas kijelentést, hogy 
hiába élt, hanem ott van a szívében az 
a boldog tudat, melyet az Úr ad, hogy 
nem hiába élt, mert megismerté Öt, szol
gált Neki hálás szívvel, boldog örömmel.

Óh milyen figyelmes az Úr, még az 
ilyen, igazán nagyon kicsiny dologra is 
figyel, még ezt is számontartja. Ő sen
kinek sem marad az adósa. Milyen ke
gyelmes Ö, mert meg akar óvni minket 
attól a vádoló, marcangoló és végtele
nül lehangoló kijelentésünktől, hogy 
hiába éltünk. Nagy baj az, ha valakiről 
mások megállapítják, hogy hiába élt, 
nagyobb baj az, ha maga az ember 
állapítja meg. Ilyenkor már nem men
tegeti magát. A legnagyobb baj az. ha 
az Úr állapítja meg, hogy hiába éltünk, 
hogy elhibáztuk egész életünket.

Azt, hogy nem hiábavaló az Úr dol
gában való munkánk, fáradozásunk, ezt 
sokszor rögtön megláttatja velünk, néha 
pe'dig nem mindjárt. Úgy látjuk, mintha 
ennek a munkánknak nem lenne ered
ménye.

Egy .alkalommal elindultam az egyik 
9 km-re levő szórványba tanítani. Rette
netes idő volt; szembejövő erős, havas
esős szél. Többet mentem gyalog, mint 
kerékpáron. Meg-megáiltam pihenni. 
Már arra is gondoltam, visszafordulok, 
de lelkiismeretem nem engedett. Amint 
megérkeztem az iskofába, a tantermet 
üresen találtam. A tanítónő édesanyja 
mondta, hogy leánya Pestre ment, ma 
nincs tanítás. Gondoltam nem baj, hi
szen eddig sem taníthattam az iskolá
ban a hittant, a felekezeti béke nagyobb 
dicsőségére, hanem magánháznál, Ki
indultam a tanyára, hogy majd ott, oda
haza lesznek a gyermekek. Megérkeztem 
már nagyon elfáradva, kimelegedve. Az 
édesanya azzal fogad, hogy két gyer
meke kiment a férjével a bárányokkal, 
nincs takarmány és még ilyen téli idő
ben is kell menniök, ha nincs hó. A leá
nya pedig bement a faluba. Arra gon
doltam, hogy kár volt jönnöm ilyen idő
ben, ez bizonyára nem az ő akarata volt, 
hanem csak az én  erőlködésem. Leültem 
és hallgattam. Az Úr Jézus figyelmeztet, 
hogy nem lehet ez sem hiábavaló. Elő
vettem a Bibliát és olvastam belőle és 
szóltam egy néhány szót arról, hogy 
milyennek akarja látni az Úr Jézus az 
evang. édesanyát. Hogy mikor igazán 
édesanya az anya és, hogy milyen sok 
függ attól, hogy a szülök hogyan neve
lik fel az ő gyermekeiket, hogy hogyan 
hat ez ki az egész életre. Isten nagy 
emberei mily sokat köszönhetnek az ő 
hívőszívű édesanyjuknak. S ha nem látja 
az eredményt, ne essen kétségbe, ha az 
Úrban és az Úrnak neveli fel gyerme
keit, akkor tudhatjuk azt, hogy nem 
hiábavaló ez a munka. Egyszerre rá
döbbentem, hogy hisz ez először is ne
kem szól. Ha taníthattam volna, akkor 
nem szólhattam volna az édesanyához 
úgy az ő gyermekei előtt.

Azután ez az Isten közelségének a 
megérzése vitt tovább még két tanyára, 
ahol szintén az ige mellett elcsendesed
tünk.

Nem hiábavaló a ti munkátok az 
Úrban!

Milyen buzdító megerősítés ez a lel
készek, a szórványlelkészek, a szülők és 
mindenki számára, hogy nem hiábavaló 
az ő nijmkája, még ha most látszólag 
az is. Végezzük azért buzgón a mag
vetés munkáját! Semmiféle munka az 
Úr nevében el nem veszti jutalmát!

E mostani nehéz időben, amikor egy- 
egy bombatámadás romba döntheti oly 
sok embernek hosszú fáradozása gyü
mölcsét; egy kis családi házat, amikor 
mindent elveszthetünk egy pillanat alatt, 
amikor bármely pillanatban eltávozha
tunk és az Úr elé állíttatunk, végezzünk 
olyan munkát, mely nem hiábavaló, 
mely el nem vesztheti jutalmát.

Keresd az Úr kegyelmét, figyelmez
tesd szeretteidet az ő kegyelmének 
keresésére!

Mindenki megtalálhatja a módját a 
maga helyén, hogy hogyan szolgáljon 
az Úrnak. Az Úr Jézus ad sok alkalmat, 
ne mulaszd el. Ez a munka magában 
hordja a jutalmát!

Gerhát Sándor.

Az elsötétítés október 16—22-ig este 
6 órakor kezdődik és reggel fél 6-ig 
tart.
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I f i r ő l .

K l i ^ b l r i t A U

O któber 22. —  M áté 23, 16—22. 
Isten mindig: kom olyan  veszi, ha H ozzá  
szó lunk va g y  Róla beszélünk. Még: ak- 
k e r  is, ha mi könnyelm űen vesszük  aj
kunkra szen t nevét. Isten szen t Isten: 
M egbünteti azt, aki n ev ét hiába veszi. 
N e em legesd  ú to n -ú tfé len  Isten nevét! 
N s esk iidözz! V agy  enélkül nem hisz
itek szavaidban az em berek? A kkor baj 
van a szívedben, m ég p ed ig  gyök eréb en !

O któber 23. —  M áté 23, 23— 24. Mi 
■lég Istennel is üzleti alapon akarunk  
k ieg y ezn i. A zt h isszük, h o g y  sem m itérő  
dolgok k a l k ien g esz telh etjü k  sú lyos bű- 
■einkért. K orántse á ltassuk m agunkat, 
k o g y  Isten ezzel beéri. H iszen a leg n a 
gyob b at: szen t F iát adta értünk. Bűn
bánó, irgalm as és h ívő sz ívet vár tő 
led . E gész  é le ted et akarja.

O któber 24. —  M áté 23, 25—28. E gy  
p ercig  se  képzeld , h o g y  b ek öth eted  Is
ten  szem ét! Jól látja rom lott sz íved et, 
■lég ha k ívü lről c s illo g ó  m ázzal takar
g a to d  is. V igyázz, m agadat csapod  be, 
ha azt h iszed, h ogy  vallásosságod dal 
csak  e g y  parányi érdem et is szerezh etsz  
Isten e lő tt. E f. 2, 8— 9. „E lőtted  nem  
kérkedhetünk, nekünk nincs sem m i ér
dem ünk, csak kegyelm edb ől élünk.“

O któber 25. — M áté 23, 29— 36. Le
het, ho g y  az em berek úgy  em legetn ek , 
■lint derék , b ecsü letes, jó  és igaz em 
bert. Talán te m agad is úgy  gond o lod , 
h o g y  jobb va g y  m ásoknál. Ü gy látod, 
h o g y  m inden rendben van az é letedben  
és jo g g a l szám íthatsz m ajd az ü d v ö sség 
re. Hát akkor K risztusra nincs is  szü k 
ség ed ?  H iába is lenne, m ert íg y  Neki 
sincs szü k ség e  tereád. <5 nem  az ig a za 
k at h ívogatn i jö tt , hanem  a bű nösöket 
m eg térésre . Az „ igazak“ keresztre  fe sz í
te tték . D e a b ű nösökért halt m eg . Hi
szed -e  bűnbánattal, h o g y  éretted  is?

O któber 26. —  M áté 23, 37. Isten  
m egb o trá n k o zta tó  szere tette l szeret. 
H iába ta sz íto ttad  el százszor is m entő  
k ezét. Ő annál inkább keres. Hát nem  
m egb o trá n k o zta tó  ez?  K eresztségedtő l 
k ezdve mind a mai nap ig  m eg m en tése 
det akarta. Ki tudná: hányszor? M indig! 
M ást nem  is akar. N eked m ég ez  is 
k evés?  Azon aztán m ajd ne botránkozz  
m eg, ha eg y szer  m ég az Isten- is m e g 
unja a várást!

O któber 27. —  M áté 23, 38. Ma m ég  
vár. T ürelm esen. M ég m indig szeretette l. 
P ed ig  haszontalanságunkkal o sto r t k én y 
szerítettü n k  kezébe. Az igazi éd esatya  
sok szor  veréssel ' neveli rakoncátlan  
gyerm ek ét. Ma Isten is ostorral próbál 
az igaz útra nevelni. N eki fáj legjobban, 
de m egtesz i. M ert szeret. C sakhogy el 
ne vesszél. Sok a könnyed , a nyom orú
sá g o d ?  Sok m indent e lv e sz te tté l?  B izony  
kem ény az Isten leckéje! Z úgolódás h e
ly e tt  tanulj be lő le . M íg nem  késő!

O któber 28. —  M áté 23, 39. Vajha  
mi m egism ernénk a mi m eglá togatásu n k  
idejét! A vá laszto tt nép e lsza laszto ttá  a 
k eg y e lm i időt. Nem azt várta, ak it az 
Isten kü ldött. M egö lte , aki m egváltására  
jö tt . Te várod-e  Őt? Őt várod-e, ki m eg 
halt érted?  A keresztyén  em ber vára
k o zó  em ber. Urát várja. Szüntelen . Ma 
m ég  nem  látja, de abból a hitből él, 
h o g y  v isszajön  hatalom m al és d icső ség 
g e l. Készen v a g y -e , h o g y  bárm ikor is, 
ha jön , öröm m el m ondd: Á ldott, aki jő  
az Úrnak nevében! D ubov^y Géza.

H F T I  S Z E M L E
A m agyar rádió hétfőn  e ste  k ö zö lte  

a nem zette l, h o g y  a K orm ányzó Ür h é t
főn , ok tób er  16-án lem on dott állam fői 
hatalm a gyakorlásáró l. R endeletével Szá- 
lasi F eren cet bízta m eg  korm ányzóta
nács alakításával. Szálasi F erenc a rá
ruházott jo g n á l fo g v a  id e ig len esen  az 
állam fő jo g a it  is g y a k o ro lja  s m ega la 
k íto tta  a k orm ányzótanácsot és k orm á
n yát. A korm ányzótanács az á llam fő al
k otm án yos úton tö r tén ő  m egválasztásá
ig  m űködik. A korm ányzótanács .tagjai 
Csia Sándor, Rajnis Ferenc és B ereghy  
K ároly vezérezredes, honvédelm i m inisz
ter.

B udapest városparancsnoka több ren
d e lete t b o csá to tt ki a term előm unka za
vartalan fo ly ta tásáró l, a k özszü k ség leti 
cik kek  árusításáról és a zsidók  csilla g 
v ise lé sén ek  k ö te lesség érő l.

H onvédeink h ősiesen  fo ly ta tjá k  a 
harcot a b o lsev isták  ellen.

N yu gaton  A achen térség éb en  heves  
csaták  dúlnak.

A V. 1. zavarótüze L ondon ellen  to 
vább tart.

K eleten óriási lég icsa táró l szám ol be 
e g y  to k ió i je len tés.

I n té z ő  Úri
Az a sokgyermekes család fnesz- 

sziről menekült kevés batyujával. 
Mindenét elvesztette. Szeretetre, 
támogatásra szorultak volna. S ön 
nem fogadta be őket. Pedig ak
kora uradalomban valahol csak 
akadt volna hely. Ha máshol nem, 
az ön családtalan sok szobájának 
egyikében.

Rideg elutasításával egy mene
kült család keserűségét tetézte, 
hazaszeretetét megrendítette, ön
magát pedig megfosztotta attól az 
erkölcsi jogalaptól, hogy mások 
szeret étét kérje, ha valaha ön is 
hasonló sorsra jutna.

Sz abó  Józse f .

Szentháromság utáni 20. hét
Legyen gondod a felolvasásra, 

az intésre és a tanításra.
I. Tim. 4 : 13. v.

Tanácsolom, hogy ne vitázzunk 
mindenféle titokzatos és elrejtett 
dolgon, hanem maradjunk meg 
egyszerűen Isten igéjében, kivált 
a kátéban, mert ez az egész keresz- 
tyénség igazi rövid velejét és a 
legfőbb hittételeket foglalja össze.

A káté a legtökéletesebb taní
tás. Ne is hagyjunk fel vele, ha
nem prédikáljuk mindenkor. Szin
te azt szeretném, ha naponként ezt 
prédikálnánk, — egyszerűen felol
vasnánk.

L u t h e r .
Jövel Szentlélek Isten,
Tarts meg minket igédben;
Ne legyünk sötétségben, 
Maradjunk igaz hitben.

GYÜLEKEZETI H ÍR E K
E gyházkerü leti presbitérium i ülés. A

dunántúli egyházkerület presbitériuma 
október 12-én Sopronban egyházkerületi 
közgyűlést helyettesítő ülést tartott az 
egyházkerületi elnökség vezetése mel
lett. Letárgyalta az egytiázkerületi köz
gyűlésnek az egyházkerületi bizottságok 
által előkészített teljes anyagát.

Szem élyi vá ltozások  a tiszai egyh áz-  
kerületben: A lelkészi karban: Tekus 
Ottó Csíkszeredái lelkész beiktatása a 
közbejött körülmények következtében 
nem volt megtartható. Ugyancsak meg
akadályozták a körülmények vitéz 'Mol
nár János marosvásárhelyi szolgálatát. 
Az átmeneti időre Túróczy Zoltán püs
pök mindkettőjüket tábori lelkészi szol
gálatot teljesítő lelkészek helyettesíté
sére osztotta be. Katonai szolgálatra 
hívták be Nikodémusz János kölesei lel
készt. — A tanítói karban: új tanító Gö- 
morpanyiton Igaz Aurélia -és Ujcsaná- 
loson Korompay János. Katonai szolgá
latra hívták be Nádasi Dénes balogpá- 
dári, Lepórisz László perjési, ifj. Préko- 
pa István, Bikádi József, Agárdi József 
és Prékopa József nyíregyházi tanítókat.

CSALÁDI H ÍR EK
Bölcső. Ifj. Csermák Gusztávot és 

feleségét, Németh Irmát Isten fiúgyer- 
mekkel áldotta meg, aki a szent kereszt- 
ségben Gusztáv Dániel nevet kapta.

HATÁROKON TÚL
Dánia. Merényletet kíséreltek meg a 

dán prímás ellen. A dán evangélikus 
egyház élén prímási rangban áll. Fugle- 
sang Dámgaard püspök. Legutóbb me
rényletet kíséreltek meg ellene. Egy nő 
felhívta távbeszélőn és engedélyt kért 
arra, hogy égető lelki kérdéseivel sze
mélyesen felkeresse. A püspök meg
ígérte, hogy fogadni fogja. A nő ekkor 
olyan autóban jött, amelyben- felfegy
verzett férfiak voltak. A kapus éber
sége észrevette a kísérletet s lezárta a 
kaput. A püspök őrizetére őrséget állí
tottak.

F innország. Ryti volt finn államelnö
köt kinevezték a finn bank főigazgató
jának. 1923-tól elnökké megválasztásáig 
szintén ezt a tisztet töltötte be.

K Ü L Ö N F É L É K
A gyerm ek  fertő zése . Híres tudós ál

lítja, hogy a fogak odvasodását fertő
zés is okozhatja, melyek azonban csak 
gyermekek s felnőttek szájában találha
tók, a csecsemőkében még nem. De úgy 
ő, mint sok tudóstársa állítja,- vétek a 
kiscsecsemőt s gyermekeket szájon csó
kolni, olyan kenyeret, gyümölcsöt neki
adni, melyből már más is harapott. 
Világért ne engedjük kutyával, macská
val s más háziállattal játszani, mert 
holtbizonyos, hogy az ilyen, kicsinyek
nek majdnem fele fertőződik valamivel, 
s tenger bajnak, bánatnak az okozójává 
válhatnak ezek a meggondolatlanságok. 
Aki igazán szereti gyermekét, óvja 
mindettől a legnagyobb elővigyázatta!.

Szesztila lom . Az egész ország terüle
tér szesztilalmat rendeltek el. Minden
féle szesz kiszolgáltatása további intéz
kedésig tilos. Be kell zárni minden szó
rakozóhelyet.

Az an go lszászok  rep ü lő g ép v eszteség e.
1944 januárjától szeptemberig egy né
met kimutatás szerint legalább 16.000 
hadirepülőgépet, köztük több mint 10.000
többmotoros boníbázót vesztettek az 
angolszászok. Ezzel mintegy 132.600 
főnyi repülőszemélyzetet kapcsoltak ki 
a légiharcokból.

Ú J  K Ö N Y V E K
P éter  János: A m egb otrán k ozta tó  

szeretet. Sylvester-kiadás. 79. oldal. Ez a 
kötet a - budapesti eVangélizáció -alkal
mával a józsefvárosi református gyüle
kezet salétromutcai templomában a té
kozló fiúról elhangzott előadássorozat
nak olvasók számára készült átdolgozá
sát tartalmazza. Sokat mond mindazok
nak, akik elmélyülő lélekkel Isten üze
nete után vágyódnak és Isten szeretete 
után sóvárognak. Ajánljuk olvasóinknak. 
Ára 4 pengő.

KIADÓHIV1TRLI ÜZENETEK
B. L.-né Őrdarna. Előfizetését 1945 

jún. 30-ig rendezte. -  K. J. K isberzseny. 
Előfizetése 1945 ápr. 1-ig rendezve. — 
Sz. J .-né N em esládony. Előfizetését 1945 
okt. 1-ig rendezte. — K. V. K otor. 1945 
június 30-ig rendezve. — B. J.-né Cell- 
döm ölk. Előfizetését 1945 okt. 1-ig ren
dezte. — G. G y.-né K őszeg. Előfizetését 
folyó év végéig rendezte. — E. K. Né- 
m etkucsova. Folyó év végéig 1 P, a hát- 
ráléka. — özv. S. J.-né Sopron . Előfize
tése folyó év végéig rendezve. —  H. I. 
L ajoskom árom . December 31-ig hátralé
ka 6.20 P. —  H. I.-né Sopron . 1945 dec. 
31-ig fizetve. — Sz. J .-né N em esleány
falu. Mindhárom előfizetés december 
1-ig rendezve. — M. I.-né P iszke. Elő
fizetését folyó év végéig rendezte. — 
P. G. K ülsővat. Előfizetését 1946 október 
1-ig rendezte. —  R. J. Z a laegerszeg . Elő
fizetése 1945 július 1-ig rendezve. —  M. 
J. Z a la egerszegh egy . 1945 október 1-ig 
fizetve. — P. .1. Szom bathely . Előfize
tését 1945 április 1-ig rendezte. — K. 
L.-né Szom bathely. Előfizetését 1945 
március 1-ig rendezte.

Vidékre keresek 38—50 év közötti, 
meleg otthonra vágyó, hűséges gond
viselőnőt. Gyermek nem akadály. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban. 1—1

MAGYAR GAZDA
G azdahirek .

Németországban mindig többet fog
lalkoznak az ú. n. köztestermeléssel. Pl. 
ahogyan tavasszal a télisaláta sorai közé 
zöldbabot, vagy valamilyen palántát ül
tetünk, anélkül, hogy megvárnánk a »*- 
láta leszedését, ép így vetnek köztes- 
terményeket mindenhova, ahova csak le
het. Ez a második aratás. Az ilyen ket
tőstermelés feltétele a lehető legjobb 
erőben tartott s kivájóan művelt talaj. 
Egyes termények terméshozamát ilyen
formán a németek már a háború előtt is 
50*/«-kal emelték, azóta az eredméay 
pedig bizonyosan fokozódott. A több- 
termelést illetőleg a mezőgazdaság éle
tében még sok örvendetes meglepetés 
áll a fáradhatatlan kutatók előtt.

*
A széna, szalma beszolgáltatása a 

húsbeszolgáltatási kötelesség teljesítésé
be számít. Szénát feltétlenül kell beszol
gáltatni annak, akinek rétje van. A rét 
után.húsbeszolgáltatás van megállapítva, 
de ha az előírt húst beszolgáltatta is a 
gazda, az előírt szénabeszolgáltatás nél
kül nincs minden kötelessége teljesítve, 
csak ha az előírt szénát is természetbe* 
szolgáltatta be. A szántóföld után is va» 
húsbeszolgáltatás előírva, ez széna nél
kül is teljesíthető. Eddig a szántóföld 
után esedékes húsbeszolgáltatás felét 
feltétlen hússal, tehát marha, juh, sertés
beszolgáltatással kellett törleszteni, most 
azonban módosító rendelet "jelent meg, 
hogy a szántó- és rétter.ület után meg
állapított húsbeszolgáltatásnak 25'Vo-át 
kell kizárólag marha, juh beszolgáltatá
sával teljesíteni, s a fennmaradó meny- 
nyiséget a gazda tetszése szerint bár
mely alkalmas terménnyel: állattal, ba
romfival, tojással, gyapjúval is teljesít
heti.

De igen alkalmas erre a széna és a 
szalma is. A 20 holdnál kisebb gazdaság 
nem köteles szalmát adni, de ha ezzel 
rendelkezik, ezt is adhat. Természetesen 
a honvédség ellátása érdekében az állam 
sem nélkülözheti a szénát, szalmát, azért 
kötelező bizonyos mértékig ennek a be
szolgáltatása is.

O. K. .

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVI RÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ.
Telefon: 9-46.

________________________ 6 -1 3

A sárvári evangélikus gyülekezet 
egyházfit keres. Olyan hittestvérünk, 
különösen önálló iparos vagy nyugdíjas 
jelentkezését kéri, aki kedvvel és hiva
tásérzéssel látná el e hivatalt, mely nem 
nagy testi erőt kíván és nem sok el
foglaltságot jelent. Lelkésze ajánlását is 
kérje ki. Természetbeni lakás van (1 szo
ba, konyha), fizetés megegyezés szerint. 
Megkeresések: Evangélikus Lelkészi Hi
vatal, Sárvár (Vas m.) címre külden
dők. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

B u d a p e s t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(Félemelet.) 7 ,

F elelős kiadó: Lukács István.
A la? elfogadása előfizetési kötelezettséggel iá*
K éziratokat <aees őrzünk meg és nsm kü ld tek  v i i i u  

Előfizetést ara: 
aegyedérre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy é rre  9 P 60 fillér.

CeOfcrto» küldéssel 10% k ed rtzm ésr

Barom-nyomda: Uzsaly és Koncz, Gyói,
(Harangszó nyomdája.)
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L*ptalaJdonos: Dunántúli Luther Szövetség. 
Megjelenik minden vasárnap.

Beolvadt lapok- Jö jje tek  énhozzám, 
Felvidéki Luther, Lelki Harmat.

F őszerkesztő :  

S Z A B Ó  J Ó Z S E F

Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben
Szerkesztő-bizottság elnöksége:

D. K A P I  B É L A ,  D.  R A F F  AY S Á N D O R ,  
T Ü R 6 C Z Y  Z O L T Á N ,  K U T H Y  D E Z S Ő

püspökök.

F elelős szerk esztő:  

L U K Á C S  I S T V Á N

Szerkesztőség és kiadóhivatal'
Győr, II ., Petöfi-tér 1.

Telefon: 17—91.

Postetakarékpénztári csekkszámla: la . i tk

35. évfolyam. 1944. október 29. 44. szám.

Nyugalom . iiiiiiiwiiiiniiiii

Urunk! Körülvettek a halál kö
telei. Te vagy egyetlen segedel
münk. Szánjuk-bánjuk vétkein
ket, melyekkel megharagítot
tunk. Szent Úristen, hatalmas 
Úristen, irgalmas Úristen, örök 
Úristen, ne engedj elveszni e 
halálos veszedelemben. Könyö
rülj rajtunk!

£utt}cr imádsága.
Urunk! A halál közepette a 

pokol félelme rettent. Te vagy 
egyetlen szabadítónk. Szánj meg 
nagy szükségünkben. Szent Úr
isten, hatalmas Úristen, irgalmas 
Úristen, örök Úristen, ments meg 
a pokol tüzétől. Könyörülj rkj- 
tunk!

lüilí Üeöi j "írstt; «öife jBiííi mi

Urunk! A pokol közepette bű
nünk aggaszt-gyötör. Te vagy 
egyetlen menedékünk. Krisztus 
kiontott vére megtisztít minden 
bűntől. Szent Úristen, hatalmas 
Úristen, irgalmas Úristen, örök 
Úristen, ne engedj elesnünk hi
tünk vigaszától. Könyörülj raj
tunk! Ámen.

fitjOf

Az Ur Jézus nevében.
— Istentiszteleti beszéd. —

A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem evangélikus hittudományi karának  
tanévnyitó ünnepe alkalmából 1944. október 1-én elmondotta

D. Dr. P R Ő H L E  KÁROLY.

. . .  nyugalmat találtok a ti 
telkeiteknek. Máté 11, 29.

Jézus nagyon jól tudta, mire van 
szüksége az emberi léleknek: a 
nyugalomra. Ez után vágyik. Ezt 
keresi a munkában, a pihenésben, 
a szórakozásban. Hajszolja az em- 

,ber a nyugalmat, de minél inkább 
meg akarja szerezni, annál inkább 
távolodik az tőle.

Nyugalom és nyugalom között 
nagy különbség van. Nem is min
den, ami nyugalomnak látszik 
érdemli meg ezt a nevet. ' lélek 
elaltatása és eláltatása nem nyuga
lom. ha sokan annak is vélik. Csak 
egyetlen egy helyen lehet igazán 
megtalálni: Jézus Krisztusnál. Igen, 
me: találni és nem megszerezni. 
Hiába törekszik utána az ember, 
hiába akarja a birtokába venni, 
eredménytelen a küzködés, meri 
azt igazi mivoltában csupán meg
kapni lehet. Nem részletajándék 
ez, hanem Jézus Krisztussal jár 
együtt. Ha Jézus Krisztus a mienk, 
akkor Vele együtt a lélek nyu
galma is az osztályrészünk.

Jézus olyan higgadtsággal nyi
latkoztatja ki, hogy aki őhozzá 
jön, az Vele együtt a lelke nyu
galmát is megtalálja. Nem lehet 
azonban csupán a nyugalomért 
Hozzá menni, s nem is néhány 
percnyi udvariassági látogatásra 
hív ő, hanem ővele való együtt
élésre, Nála maradásra. Aki szív- 
vel-lélekkel Vele van, az kapja 
meg a lelke nyugalmát.

Felzaklatott az életünk, telve 
vagyunk aggódással, remegéssel, 
az éjjeli álmunkat is elveszi a 
nyugtalanságunk. Bárhová fordu
lunk, csalódással jövünk vissza, 
nem érjük el, ami után vágyako
zunk, nincs sehol a kívánt ered
mény. Csak egyetlen hely az, ahol 
megkapjuk azt, amit olyan láza
san keresünk, csak egyetlen élő 
személyiség az, Aki megadja né- 
künk, ami után vágyakozunk: 
Jézusnál van a lélek nyugalma.

Jézus maga mondja ezt, tehát 
bizonyos; Neki igaza van. Bizony
ságot tesznek erről mindazok, 
akik hallgattak hívó szavára: jöj
jetek énhozzám.

Neked is szól a hívás!
Mar cs ek  János .

Al a p  ige:  Mindent, amit e:ak 
cseiekesztek szóval vagy tettel, 
mindent az Ür Jézus nevében cse
lekedjetek, hálát adván Istennek 
és az Atyának Ő általa.

Kol. 3, 17.
Az apostol intelme szerint az 

Ür J é z u s  n e v é b e n  hálaadásai 
kezdjük az új munkaévet, hála
adással Istennek a mi Atyánknak 
rajtunk megújuló nagy kegyel
méért, hogy ezekben a páratlanul 
nehéz időkben, ebben a fölöttünk 
zajló szörnyű világviharban, mely 
sokat Szenvedett magyar nemze
tünknek az élet-halálharcot jelenti, 
mégis összegyülekezhettünk új kö
zös munkára tanítók és tanítvá
nyok. A hálaadásra indítást külö
nösen átérzem én, aki lelkészi és 
tanítói szolgálatom utolsó évének 
kezdetén állok. Fülembe cseng az 
Ür lesújtóan kemény szava: Ha 
mindazokat megcselekedtétek, ame
lyek parancsoltattak néktek, azt 
mondjátok: haszontalan szolgák
vagyunk, mert amit kötelesek vol
tunk cselekedni, azt cselekedtük. 
Ó, de hol vagyunk mi attól, hogy 
mindig mindazt megcselekedtük 
volna, amit megcselekedni kötele
sek voltunk! Itt megszűnik minden 
dicsekedés. Itt csak a legmélyebb 
megalázkodásnak van helye. A be
futott hosszú pályára visszatekint
ve csak mélységes alázattal és 
mélységes hálával vallhatom: Ki
sebb vagyok Uram, minden te jó

téteményednél és minden hűséged
nél, melyet a te szolgáddal csele
kedtél! Csak az Úr kegyelmének 
egy hosszú életen át ezerszeresen 
megújuló tapasztalása bátorított 
fel arra, hogy a mai nap szent, szol
gálatát vállaljam s ezen a helyen 
még egyszer s minden emberi szá
mítás szerint utoljára szóljak hoz
zátok és tolmácsoljam előttetek 
Isten szent igéjének üzenetét.

Mindent, amit cseiekesztek szó
val vagy tettel, mindent az Ür Jé
zus nevében cselekedjetek, hálát 
adván Istennek, az Atyának ő ál
tala.

Első hallásra észrevesszük, hogy 
az apostol itt bámulatosan egyszerű 
formában olyan általános életsza- 
bályt állít fel, mely az egész életre 
és Krisztus minden hívére egyaránt 
érvényes és kötelező.

Szó és tett, beszéd és cseleke
det mi más, mint személyes közös
ségi életünknek két legjellemzőbb 
formája és megnyilatkozása. Mind
az, ami lelkünket eltölti, vagy szó
ban vagy tettben jut kifejezésre. 
Egész közösségi életünk a szó és 
a tett' formájában folyik le Aztán 
figyeljük meg azt is, hogy az apos
tol úgy mondja: mindent, amit 
cseiekesztek szóval vagy te tte l. . .  
A szó is tehát cselekedet számba 
megy, még pedig annyival inkább, 
minél tartalmasabb, minél súlyo
sabb, minél jelentősebb az a szó,

az a beszéd, mely ajkunkat el
hagyja, mert annál nagyobb hatás
sal van másakra. Egyetlen szóval, 
egyetlen meg nem fontolt vagy el
hibázott vagy rosszindulatból fa
kadt szóval tönkre tehetjük ember
társunk jólétét, boldogságát, fel
bonthatjuk hozzánk való viszonyát 
és egyetlen szóval, a szeretet, a 
megbocsátás, a részvét, a vigaszta
lás, a biztatás szavával örömet, bol
dogságot, fényt, lelki erőt, áldást su
gározhatunk embertársunk leikébe, 
életébe. A szó is tehát a cselekedet 
erejével érhet fel. Azért szavainkért 
ép úgy felelősek vagyunk, mint 
tetteinkért és szavainkra nem ke- 
Vésbbé kell vigyáznunk, mint el
határozásainkra és tetteinkre. Mi
lyen fontos volna, hogy minden 
szavunk, cselekedetünk olyan le
gyen, amilyennek lennie kell! Le
hetséges ez?

Az apostol azt mondja, hogy min
dent, amit csak szólunk vagy te
szünk, az Ür Jézus nevében csele- 
kedjtik, hálát adván Istennek, az 
Atyának ő általa. Mit jelent az: 
mindent az Ür Jézus nevében cse
lekedni?

Az Ür Jézus neve minden bizony- 
nyal Öt magát jelenti. Mindent az 
Ő nevében szólni és cselekedni te
hát annyi, mint őbenne élni, benne 
élni abban a lelki-szellemi légkör
ben, melyet ö  teremtett meg ebben 
a világban, élni a Krisztus megvál-
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tottainak, az Ö követőinek új éle
tét, élni úgy, ahogy Krisztus hívei
hez, Isten gyermekeihez illik.

De ez csak úgy lehetséges, ha az 
evangéliom szavára hallgatva a Jé
zus Krisztusban megismertük a mi 
Megváltónkat, Üdvözítőnket, meg
ismertük benne Isten irántunk való 
végeden atyai kegyelmét, — hogy 
ő  nem akarja a bűnös embernek 
halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen. Boldog ember az, akinek ez 
a megismerés adatott. Mint a ta
vaszi napsugár a természet világá
ban, úgy kelt új életet Isten ke
gyelme annak az embernek a lelki 
világában, aki az evangéliom sza
vára hallgatva bűnbánó hittel fel
tárja kebelét az érettünk meghalt 
és feltámadott Ür Jézus Krisztus 
előtt.

Emberi viszonylatban is az al
kotja boldogságunk alapját, ha 
szeretetet tapasztalunk, szeretetet 
elsősorban édes szüléink részéről 
és ezt a szülői szeretetet azért érez
zük minden más emberi szeretet
nél nagyobbnak, mert erre igazán 
nem szolgáltunk reá semmivel, ha
nem áldó melegével körülvett ben
nünket életünk első pillanatától 
fogva minden érdemünk nélkül. 
Azért is ébreszt bennünk ez az ál
dott szülői szeretet olyan hálás 
viszontszeretetet, . mely még édes 
szüléink halála után is elevenen él 
bennünk utolsó lehelletünkig. De 
íme, minden emberi szeretetnél, 
még az édes szülői szeretetnél is 
nagyobb Istennek irántunk való 
atyai szeretete a Jézus Krisztusban, 
úgy hogy teljes gyermeki bizoda- 
lommal hagyatkozhatunk reá élet- 
ben-halálban: Aki az Ö tulajdon 
Fiát nem kímélte, hanem odaadta 
Öt mindannyiunkért, mi módon ne 
adna meg nekünk Ö vele együtt 
mindeneket? Róni. 8, 32. — Mily 
nagy az Úr kegyelinessége! Van-e 
ember, kit meg nem hat? Van-e 
szív, mely mindent feledve Istené
nek hálát nem ad? Ó jer, Öt áldja 
minden lélek, Ki minket mindig sze
retett. Én Öt imádom, míg csak 
élek, — Néki mondok dicséretet!

Ó vajha ez az Isten iránti hálás 
gyermeki szeretet töltené el mind
annyiunk szívét-lelkét! Akkor oly 
könnyű volna megfelelnünk annak

19É.__________________________

Tanítóképzőinlézeti igazgató —  
népiskolai tanító . . .

Megérkezett a legújabb Harangszó. 
Utolsó oldalán, a gyülekezeti hírek kö
zött szerényen meghúzódva, rövidke ér
tesítés adja tudtunkra, hogy nyugalma
zott tanítóképzőintézeti igazgató elvál
lalta egy hadbavonult elemi iskolai ta
nító helyettesítését.

Ahogy olvasom a néhány sörös hí- 
recskét, egyszerre elhomályosul a sze
mem. S mivel az ember néha a könny- 
fátyolon keresztül is tisztán lát, előttem 
is megelevenedik néhány kép.

Öt évvel ezelőtt egy őszi délután ki
tárulnak a szarvasi Tanítónőképző ka
pui. özönlenek a „lfcisták“ és „prepák“. 
Megkezdődött a tanév. Az örömteljes 
viszontlátás és csomagolások után, az V. 
évesek szakértelemmel sietnek a tan
tárgyfelosztást hirdető tábla elé. Min
denki megtalálja azt, ami különösképpen 
érdekli. Mi is megtaláljuk: Közgazda
ságtan V. oszt. —■ Kiss Sándor igazgató. 
Felragyognak az arcok. Igazgató úr 
fogja tanítani, száll a hír. örülünk. Ó, 
nem mintha azt remélnénk, hogy nagyon 
könnyű dolgunk lesz. Tudjuk, hogy igaz
gató úrnál alaposan kell tanulni. De tud
juk azt is, hogy érdekes, élvezetes ma
gyarázatok várnak ránk. Emlékszünk 
még az önfeledten hallgatott lélektan és 
neveléstan-órákra, meg az előzp évi V. 
évesek csodálkozó megállapításaira, hogy 
igazgató úr még a — lányoknak olyan 
unalmas és száraz — közgazdaságtant is 
milyen érdekessé tudja tenni. Várakozá
sunkban nem is csalódtunk soha.

Másik kép: kisebb diákcsínyből ki
folyólag igazgató úr elé kerülünk. Do
bogó szívvel állunk az igazgatói irodá
ban. míg megjelenik igazgató úr magas, 
vállas, önmagában is tiszteletet paran-

az apostoli intelemnek! Akkor 
minden szavunk, cselekedetünk ab
ból az isteni, krisztusi szeretetből 
sugározna át valamit a mi környe
zetünkbe, embertársainkra, még 
azokra is, akikkel csak futólag ke
rülünk érintkezésbe s egész éle
tünk önkéntes, szíves hálaáldo
zattá válnék Isten irántunk való, 
soha eléggé meg nem hálálható

atyai szeretetéért. Akkor nemcsak 
magunk volnánk boldogok, hanem 
boldogítani tudnánk másokat is, 
elsősorban azokat, akiket Isten a 
mi gondjainkra bízott, — akiknek 
életét a mienkkel összekötötte s 
akkor földi hivatásunk munkakö
rében is úgy dolgoznánk, mint akik 
nemcsak saját érdeküknek, nem is

csoló alakja. Nem szid össze bennünket. 
Csendesen, komolyan beszél. Jövendő 
hivatásunkra, tanítójelölti mivoltuakra 
hivatkozik. Mi pedig megszégyenüiten 
és magunkban nagy fogadalmakkal 
hagyjuk él az irodát.

Aztán iönnek a sorscsapások. Az erős 
embert összetörik. Magas alakja meg- 
görnyed. Vigyáz nagyon, hogy mi sem
mit meg ne érezzür.k. Óráin épp olyan, 
mint azelőtt. Nem ideges, nem rossz
kedvű. Magyarázataiba derűt is sző. 
Munkájában keres és talál vigasztalást. 
Igazgatói teendőin kívül is munkálko
dik. Könyvei, írásai jelennek meg..

Múlik az idő. . .  Búcsúznak az ötöd
évesek. Egyenesen áll az osztály előtt, 
meghatottam apai szeretettel nézi a ki
vétel nélkül padra boruló, hangosan zo
kogó, búcsúzó lányokat. Ami még soha 
meg nem történt vele, lassan-lassan az 
ő szemét is elborítják a könnyek. Fel
veszi a búcsúcsokrot az asztalról és K i 
siet.

Prepák, lícistárc jönnek... mennek''.. 
Végre több mint három évtized fárad
ságos munkája után ő vesz búcsút a 
képzőtől. Nyugalomba vonul. Igen, de 
ezekben az években már nincs nyuga
lom Magyarországon. Dúl a háború. 
Mind fenyegetőbb méreteket ölt. A lán
gok már az ország szívét, a Nagy Ma
gyar Alföldet emésztik. A fiatalság vé
rével védi a drága földet. És akkor elő
lép a megfáradt, igazgató, és aki. eddig 
csaknem felnőtt lányokat készített elő 
a tanítónői pályára, most. átveszi egy 
hadt avonult elemi iskolai tanító árván- 
maradt, kicsiny tanítványainak vezetését.

Ilyen az igazán Istennek tetsző haza- 
szeretet és tanári hivatásérzet. Kiss Sán
dor igazgató úr élete még évek múltán 
is példaként áll egykori tanítványai 
előtt.

Leniniti Etelka.

csak embereknek, hanem mindenek 
fölött Istennek szolgálnak — szí
vesen, hálából, szeretetből! És kér
dem, nem ez volna-e természetes, 
magától értődő, egészséges élete a 
keresztyénségnek és nem erre vol
na-e szükségünk mindenek fölött 
ebben a gyűlölet tüzében önmagát 
emésztő szomorú világban? — Ó 
hallgassunk az evangéliom szavára

és kérjük, lankadatlanul könyörög
ve kérjük Isten Szentlelkét, töltse 
be szíveinket bőven szent buzgó- 
sággal, hittel, reménységgel, szere-' 
tettel, hogy mindent az Ür Jézus 
nevében cselekedhessünk, hálát ad
ván Istennek, az Atyának ö  általa!

De legtöbb okunk van erre a 
könyörgésre nekünk, akik az Úr 
Jézusnak és az Ő anyaszentegyhá- 
zának szolgálatát választottuk élet
hivatásul és most egy új munkaév 
kezdetén állunk. Nekünk különös
képen is sokat mond az az apos
toli üzenet, melyet hallottunk. 
Gondoljuk csak meg, mit jelent 
az: azúr  Jézus nevében, Isten iránti 
hálából folytatni munkánkat, tanul
mányainkat és készülni szent hiva
tásunkra! Jézus Krisztus mindenek 
fölött áldott neve világot előttünk 
és ennek világításába kerül min
den dolgunk; minden munkánk 
mind egészében, mind legkisebb' 
részleteiben. A Krisztus nevének, 
az isteni kinyilatkoztatásnak, a vi
lág világosságának fényében kuta
tás, tudakozni a szent írásokat, 
vizsgálni a keresztyénségnek, a 
Krisztus anyaszentegyházának két
ezeresztendős történetét, elmélyed
ni Isten titkainak, a kinyilatkozta
tott igazságnak mennyet és földet, 
időt és örökkévalóságot átölelő 
csodálatos gazdagságába, tájéko
zódni a Krisztus anvaszentegyháza 
szolgálatában betöltendő hivatá
sunk dolgai felől s így haladni 
igazságról-igazságra, világosság- 
ról-világosságra, kegyelemről-ke- 
gyelemre, előbbre és előbbre jutni 
Isten kegyelmének, jóságának, 
szentségének, bölcseségének, hatal
mának, dicsőségének s ezzel együtt 
földi és mennyei, ideig és örökké
való hivatásunknak, rendelteté
sünknek megismerésében, ennek be

töltésére új meg új szent indításo
kat, új meg új erőt meríteni Isten 
igéjéből, gyarapodni az Isten iránti 
hálás gyermeki szeretetben és bizo- 
dalomban, gyarapodni Abban, aki 
fő, a Jézus Krisztusban: valóban 
gyönyörűséges munka, áldott ta
nulmány, magasztos feladat! Ó 
hogy ne áldanánk mélységes hálá
val tanítók és tanítványok Isten 
végtelen kegyelmét, hogy nekünk 
ez a munka, ez a tanulmány, ez a 
szolgálat, ez a hivatás jutott osz
tályrészül! Ó hogyne fogadnánk 
szent elhatározással, hogy szívün
ket, lelkünket, egész életünket 
tesszük fel erre a munkára, erre a 
szolgálatra, — hogy a legkomo
lyabb elszántsággal igyekszünk 
magunktól, közösségünktől távol
tartani minden tunyaság'ot, köny- 
nyelműséget, rendetlenséget, ön
zést, hiúságot, hamisságot, békét
lenséget, mindent, ami munkánk 
jól végzésében, hivatásunk betöl
tésében hátráltatna vagy akadá
lyozna bennünket, — hogy elhiva- 
tásunkra méltatlanokká ne vál
junk!

Ezeket fontoljuk meg és vegvük 
lelkünkre mindannyian tanítók és 
tanítványok az új munkaév kez
detén, — és ha szabad nekem pá
lyám végén állónak még egy sze
mélyes szót szólnom, hadd tegyek 
előttetek, Kedves Tanítványaim, 
különösen ti előttetek, akik mikor 
én végzem, ti kezditek a pályát, a 
ti erősítéstekre még egy személyes 
vallomást: ha még egyszer választa
nom lehetne, akkor is ezt a pályát, 
ezt a tanulmányt, ezt g szolgálatot, 
ezt a hivatást választanám '— és 
ebbe a vallomásba legyen belefog
lalva mélységes hálám az én Uram 
Jézusom iránt, aki minden érde
mem nélkül arra méltatott, hogy 
ily hosszú időn át munkálkodhat
tam az Ü szolgálatában. Mert min
den jó, amit az Ő szolgálatában 
véghez vihetünk szóval vagy cse
lekedettel, sőt hogy Neki általában 
szolgálhatunk, mindaz kegyelem, 
tiszta kegyelem! Ha ezt meglátjuk, 
akkor reádöbbenünk arra is, hogy 
pályaválasztásunk igazsága nem is 
a mi elhatározásunkon fordul meg, 
hanem az Ür kegyelmén, — ha pá
lyaválasztó töprengéseinknek, hiú 
számításainknak egyszersminden- 
korra véget vet az Úrnak lelkünk 
mélyéig ható, végérvényesen elkö
telező szava: Nem ti választottatok 
engemet, hanem én választottalak 
titeket. Adja Isten, hogy előbb- 
utóbb mindegyiteknek lelkében 
megeleveniiljön és mindegyiteknek 
életében, munkájában megvalósul
jon az Úrnak ez a szava s így nyer
jen meghallgatást a hívők gyüle
kezetének imádsága, hogy az Ür 
küldjön munkásokat az ö  aratásá
ba, mert az aratásra váró gabona 
sok, de az arató kevés.

Adja Isten, hogy a fölöttünk zú
gó világvihar lecsillapultáva! mint 
az élet-halálharcból megmentett, 
felszabadult nép adhassunk hálát 
az áldott békéért. Adja Isten, hogy 
munkaévünket súlyosabb hátrálta
tások nélkül be is fejezhessük, — 
hogy munkánk most és mindenkor 
az Ür Jézus nevében végzett mun
ka legyen, olyan munka, mely az 
Isten iránti hálából fakad és hála
adásra indítja velünk együtt a hí
vők gyülekezetét, a Krisztus anya- 
szentegyházát is. Ügy legyen.

Vigyázzatok, álljatok meg a hit
ben, legyetek férfiak, legyetek 
erősek! I. Kor. 16:13. v.

Reformáció ünnepén menj Isten 
házába, élj az Ür szent vacsorájá
val családtagjaiddal együtt.
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Jl Magyar ßiblia Társulat Köszönjük, hogy a d h a tu n k ...!
A g y ő r i  e v a n g é l ik u s  B e lm is s z ió i  E g y e s ü le t  é s  D ia k o n i s s z a  
A n y a h a s  a z e r e t e t v e n d é g s é g e t  r e n d e z e t t  140  s e b e s ü l t  k a t o n a

r é s z é r e .

m á r  k é t  é v e  v é g z i  á l d o t t  s z o l g á l a 
t á t  n é p ü n k  k ö r é b e n .  M o s t  j e l e n t  
m e g  a T á r s u l a t n a k  a 2. m u n k a é v r ő l  
s z ó l ó  É v k ö n y v e ,  i l l e t v e  j e l e n t é s e .  
N é h á n y  é r d e k e s  a d a t o t  k ö z l ü n k  
b e l ő l e .  Ö r ö m m e l  s z á m o l  b e  a j e 
l e n t é s  a r r ó l ,  h o g y  a z  o r s z á g b a n  
m i n d e n ü t t  n a g y  m e g é r t é s s e l  f o g a d 
j á k  a T á r s u la t  m u n k á j á t .  É lé n k  
b i z o n y s á g a  e n n e k  a z ,  h o g y  a t a 
g o k  s z á m a  a z  e l m ú l t  é v  a l a t t  m e g 
k é t s z e r e z ő d ö t t ;  m a  m á r  6 0 0 0  k ö r ü l  
j á r .  A  t e r v e z e t t  1 3 . 8 X 8 . 3  c m  m é 
r e tű  Z s e b b ib l ia  n y o m á s a ,  i l l e t v e  
k ia d á s a  is  f o l y a m a t b a n  v a n  s h a 
m a r o s a n  p ia c r a  k e r ü l  1 3 .0 0 0  p é l 
d á n y b a n .  Ü j  m u n k a k é n t  in d u l t  m e g  
a  m ú l t  é v  d e c e m b e r é b e n  a T á r s u la t  
b ib l i a - i s k o l á j a  a B ib l iá t  s z e r e t ő  é s  
a n n a k  ■i s m e r e t é b e n  e l m é l y ü l n i  v á 
g y ó  l e l k e k  s z á m á r a .  Á l d o t t  m u n 
k á j a  v o l t  a  T á r s u l a t n a k  t ö b b  b i b 
l ia i  k o n f e r e n c i a  r e n d e zé se ' ,  s B u d a -

A Magyar Értesítő jelenti: Hosszú 
betegségéből felépülve, üdén és frissen 
érkezett meg a fővárosba D. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök. Amikor a' 
Magyar Értesítő kérdéssel fordult hoz
zá,-van-e mondanivalója a nyilvánosság 
számára a helyzettel kapcsolatban, azon
nal kész a válaszra és .bölcsen, higgad
tan, minden szót megfontolva, széles 

.alapvetésben foglalja össze ájláspontját:' %
—r A mi egyházunk természeté

ből eredően és kezdettől fogva in
kább az érzelmi- és hitéletnek ápo
lására helyezett súlyt és soha nem 
-óhajtott szert tenni politikai hata
lomra, vagy befolyásra. A leg
demokratikusabb alapokon nyug
szik egyházunk, tehát már a szer
kezete is kizárja a napi politikai 
értelemben vett politizálást. De jól 
tudja az egyház s annak minden 
fia, hogyha, az Isten országának 
anunkálását komolyan végzi, ezt 
-csak a köz ja v á ra  teheti, — fe
lekezeti és társadalmi különbségek 
teljes mellőzésével igyekszik szol
gálni a közjót. Ma, amikor politi
kai változások zajlanak előttünk, 
a z  egyház minden zavar, vagy in
gadozás nélkül folytatja Istentől 
rábízott munkáját. Sérelmeket min
dig fájlalni fogunk, ha ilyesmik 
érhetnek, ezek azonban az egyhá
zat hivatása teljesítésében nem 
akadályozhatják. A nemzetet ille
tően pedig, mivel mindig a leg
szorosabban működünk együtt a 
nemzettel és a nemzet tagjait s a 
nemzet egészét óhajtjuk építeni és 
erősíteni: önként értődik, hogy a 
n em ze t s z o lg á la tá t  minden 
eddiginél is odaadóbb módon ép
pen úgy szívén viseli az egyház, 
mint az egyesek üdvét. Vagyis: a 
leghűségesebben álljunk meg szi
lárdan őrhelyünkön s teljesítsük- 
végezzük emberi feladatainkat akár 
a  külső-, akár a belső fronton. A 
lelkész és minden tanerő meg ép
pen példaként álljon a nemzet 
előtt! Azt pedig a legtermészete
sebbnek találom, hogy minden 
gyülekezet a lehetőségek határain 
túl is segítsen a menekülteken s a 
szenvedő embertársakon.

—■ Mindig bízó ember voltam 
— folytatta érdekes nyilatkozatát 
Raffay Sándor és meggyőződé
sem, hogy mi, magyarok élünk 
még jobb időket is! Püspöki jelen
tésemben, amely most készül, szin
tén rámutatok arra, hogy nem

p e s t e n  h a v i  ö s s z e j ö v e t e l e k  ta r tá s a .  
A  T á r s u la tn a k  e g y é b k é n t  a K IÉ  ú j  
h a ta lm a s  s z é k h á z á b a n  k ü l ö n  o t t 
h o n a  va n .  A k ö z p o n t b ó l  s z é t k ü l 
d ö t t  B i b l iá k k a l  e g y ü t t  ö s s z e s e n  
6 8 3 4  t e l j e s  B ib l iá t ,  1 4 .4 6 0  ú j t e s t á -  
m e n t u m o t ,  8 0 0 2  e v a n g é l i u m o t ,  ö s z -  
s z e s e n  2 9 .2 9 6  d a r a b o t  a d o t t  e l  e g y  
é v  a la t t .  S o k k a l  t ö b b e t  is  t u d t u n k  
v o l n a  e la d n i  — m o n d j a  a j e l e n t é s :  
I s t e n  a k k o r a  é h s é g e t  é s  s z o m j ú s á 
g o t  t á m a s z t o t t  a  m o s t a n i  v é r z i v a 
ta r o s  i d ő k b e n  s o k a k  l e l k é b e n  I g é j e  
u tá n ,  h o g y  a m a i  a n y a g s z ű k  v i l á g 
b a n  n e m  v o l t  e l é g  k ö t ő a n y a g  a z  
i g é n y e l t  B ib l iá k  b e k ö t é s é h e z .  I s ten  
n a g y  k e g y e l m é n e k  b i z o n y s á g a ,  
h o g y  I g é j e  m a  is  s z ó l h a t  h o z z á n k .  
B e c s ü l j ü k  m e g .  O l v a s s u k  n a p r ó l -  
r .apra  r e n d s z e r e s e n  a B ib l iá t ,  s tá -  
m a g o s s u k  a b i b l i a t e r j e s z t é s  á l d o t t  
m u n k á j á t !

akartuk a háborút, de el sem ke
rülhettük. Nem hódítani akarunk, 
csak a meghódítást elkerülni és ki
védeni; nem a másokéra áhítozunk, 
csak  a m a g u n k é t védjük. Mi 
nem hatalmunkat kívánjuk érvé
nyesíteni és megnövelni, hanem a 
nyugalmunkat, a jelenünk békéjét 
és a jövendőnk reményét biztosí
tani. Harcolunk hazánkért, nemze
tünkért, családunkért, öröklött és 
szerzett javainkért, hitünkért, az 
ősi földért. És akik a harc meze
jén küzdenek érettünk és helyet
tünk, akik a legnagyobb szeretet 
szenvedő hősei, mert életüket is 
készek áldozni szeretteikért: azo
kért nemcsak imádkozunk, hanem 
példaadásukat hálával követjük! 
Itthon helyettük is harcolunk nem
zetünk jólétéért, fajunk fennmara
dásáért, otthonaink nyugalmáért s 
az általános rend és békesség fenn
tartásáért. A mi harcunk már egy
magában bizonyságtevés az Isten 
akaratának megfelelő jézusi köte
lességteljesítés mellett. Hangsúlyo
zom hivatalos jelentésemben, hogy 
csődje a keresztyénségnek, amikor 
hívőnek ismert népek a hitetlenek
kel, sőt is te n ta g a d ó k k a l  fog
nak össze más hívő népek ember
telen eltiprására! Olyan szég y en 
le te s  dolog ez, hogy ekkora süly- 
lyedés láttán megborzad minden 
jóérzésű lélek! De nekünk vala
mennyiünknek, minden tisztessé
ges embernek szolgáljon ez a hely
zet alkalmul a bizonyságtevésre az 
önzetlen szolgálatban, az embersé
ges magaviseletben s a hithez való 
ragaszkodásban, — végezte sza
vait Raffay Sándor püspök. (MÉ.)

H on véd éin  le ü z e n n e k .
L elkész üzen gyülekezetének .

Ifj. Rimár Jenő tábori lelkész üzen 
Nagykárolyba gyülekezetéhez: Isten gaz
dag áldását kívánom gyülekezetünk min
den tagjára. Imádkozó szeretettel gon
dolok minden kedves Testvéremre s ké
rem az Urat, tegye áldottá e mostani 
időt arra, hogy még közelebb jussunk 
Hozzá s egymáshoz!

Alföldi Lajos szkv. a Z. 707. tábori 
számról üzeni feleségének, gyermekei
nek, rokonainak és ismerőseinek Apos- 
tagra: ne aggódjanak, jól van és több 
levelet vár.

Viharban olyan jól esik a szélcsend, 
hacsak egy órára is. Sebek sajgása közt 
úgy sóvárogja a lélek az enyhületet, 
hacsak egy időre is. Mikor a szív test
vérszívek szeretetétől vitetve Istenhez 
száll és nagy csaták förgetege után 
csendben elpihenhet Ő előtte, miközben 
a lelki pihenés mellett megpihen s új 
erőre kap a fáradt, sebektől sajgó test 
is . . .  Ezt érezte 20-án a hadikórházakká 
átalakított győri iskoláink 140 sebesült 
vitéze, akiket diakonissza nővéreink 
ápolnak.

A Belmissziói Egyesület és Diako
nissza Anyaház gondoskodó szeretete 
éreztetne velük. Belmissziói Egyesületünk 
tevékeny nőtagjai napokon át járták a 
város utcáit s megnyíltak adakozó hí
veink ajtói, hogy szívük szeretetéből 
természetbeni adományban adjanak mi
nél, többet. Az Anyaházban nagy sürgés
forgás közben készítették el a nővérek 
mindazt, amit híveink adtak, hogy dú
san terített asztal várhassa hős fiainkat.

Lassú menetben vonultak át a hadi
kórházakból az Anyaház nagy ebédlő
jébe, ahol mosolygó arcok várták őket. 
Amint a terített asztalok mellett el
helyezkedtek, látszott rajtuk a megille- 
tődés, megszentelt falak között a lélek 
mélyéről feltörő áhítat. Diakonisszáink 
éneke után Huber Etelka főnöknő mon
dott szívből jövő üdvözlő szavakat.

Vannak emberek, akik abból élnek, 
hogy szeretetet adhatnak. Olyan jó volt 
ezt katonáinknak látni és érezni. Utána 
Elza nővér „A mélységből küldöm só
hajom- c. éneket énekelte Emmi nővér 
zongorakíséretével. Az ének dallamával 
Istenhez emelkedtek a lelkek. Egyik 
árvaházi leányunk Reményik-verset sza
valt. Majd Molnár Sándor tábori lelkész 
tartott írásmagyarázatot. Szívbemarkoló 
volt, amint diakonisszanővéreink meg-

Régi ének,.
Atya Isten, tarts meg n)inket 
És szent igédben hitünket:
Rontsd meg mi ellenségünket,
És minden kegyetleneket:

Kik a Krisztust háborgatni,
És szent székiből levetni 
Akarják ötét rontani,
Ö híveiben kergetni.

Krisztus, ki vagy Urak’ Ura,
És Császároknak Császára!
Jelentsed Istenségedet,
És törd meg ellenségidet,

Tartsd meg minden híveidet,
Te szegény keresztyénidet;
Hogy dicsérhessünk tégedet,
Tartsd egyességben népedet.

Óh Szentlélek áldott Isten!
Vigasztalj minket e földön,
Légy jelen mi szükségünkben,
S minden keserűségünkben.

Nevelj minket igaz hitben 
Krisztusnak esméretiben:
Végy minket szent szerelmedben.
És hóltunk után örömben.

Üj lengedező  Mennyei Kar. 1743. ■

Ál meneltül&K 
imádsága.

M á t é  6 : 1 0 .

A Koiimaa c. finn lap aug. 29-i szá
mából vesszük az alábbi, Sares Eino ál
tal irt cikket.

A menekülök imádsága ez: legyen 
meg, Atyám, a te akaratod. A legjobb, 
ami az emberrel történhetik, az, ha Isten 
akarata valósul meg az életében. Tör
ténjék egyébként aztán bármi. Ha ehhez 
még azt a kegyelmet is megismerheti, 
hogy Isten mindenben a javát keresi, 
akkor valóságos örömünneppé válik szá
mára az, hogy elmondhatja ezt a kérést.

Ez természetesen minden keresztyén 
kérése, de nekünk karjalai keresztyének
nek most különösképpen adatott. ' Ügy 
mondtam: keresztyéneknek. Másoknak 
ez az imádság rághatatlanul kemény fa
lat. A hitetlen az Istentől jövő szenve
dést és megpróbáltatást sorsnak látja s 
nem veszi észre Isten ítéletében az ő 
„kegyelmes, jó akaratát“ — amint 
Luther mondja. A Miatyánk harmadik 
kérését csak akkor tudjuk igazán imád
kozni, ha „mi is megbocsátunk az elle-

szólaltatták a tékozló fiú példázatát az 
igén és éneken keresztül. Pálküvi Zita 
Erdély üzenetének adott hangot szép 
szavalatában. Igazi gyönyörűsége telt 
katonáinknak Fodor Zsuzsi gyönyörű 
művészi hegedűiátékában, melyet édes
apja, nagynevű karnagyunk, Fodor Kál
mán kísért zongorán.

Mindenki megköszönte, hogy adhat. 
Mielőtt a terített asztal vendégségébe» 
részesültek volna sebesültjeink, Kapi 
püspök szólt hozzájuk. Szívből jöttek, 
szívekig értek a szavak. Minden becsü
letes magyar embernek a hálája terítette 
meg néktek ezt az asztalt — mondotta 
a püspök. — A köze! és távol élők sze
retete, akik csak szívük szerint vannak 
itt. Jelképezi ez a terített asztal, hogy 
a hála, a szeretet, a megbecsülés min
den magyar katonát keblére ölel ezzel 
a szóval: Testvér, köszönök mindent! 
Láttam, szívekig értek a szavak. Köny- 
nyek csillogtak a szemekben. Mindenki 
érezte, testvérszívek nagy szeretetben 
borultak, itt össze.

A kedves műsor után nővéreink és 
egyesületünk nőíagjai szolgálták fel az 
ételt, katonáink boldogan fogyasztot
ták, amit a szeretet nyújtott nékik.

Megható jelenet következett ezután. 
Mikor püspökünk távozni készült, egy 
szakaszvezető jelentkezett előtte, kato
nás tisztelgés után társai nevében egy
szerű, keresetlen szavakkal köszönte 
meg mindazt, amit kaptak.

Mindnyájan éreztük, mindannyiunk
nak van itt köszönni valója. Ök köszö
nik, hogy kaphattak, mi köszönjük, hogy 
adhattunk és mindnyájan Istennek kö
szönjük, hogy kaphattunk és adhattunk. 
A Diakonissza Anyaház és Belmissziói 
Egyesület vendégsége ezért marad felejt
hetetlen sebesülfjeinknek és nekünk is.

Lukács István.

nünk vétkezőknek“ — mivel ez a Mi
atyánk kulcsa.

Valóban, mi ezt a harmadik kérdést, 
amint az egész Miatyánkot is, jól tud
juk kívülről. Most nekünk menekülők
nek meg kell tanulnunk belülről is s ml 
szerencsétlenek lusták vagyunk, bár alig 
néhány szóról van szó. Éles elménk és 
jó emlékező tehetségünk van. S ezen a 
feladaton mégsem jutunk túl. Külső oK 
dalon igen, de belső oldalon egyáltalán 
nem. Miért nem tanuljuk meg helyesen 
ezt a kérést? Azért, mert a szívünk ke
mény és közönyös. A leckét nemcsak 
kívülről a rendes módon kell olvasni, 
de belülről az Ür Lelkének puhftásával 
és megtört szívvel. Amikor a ldgutóbbir 
János-napkor megindultam a gyönyörű' 
parochiámról feleségemmel kerékpáron 
a menekülők útján, s ősszel a nyirkos, 
hűvös időben még mindig futottunk, rá
jöttem, hogy nem tudom a harmadik 
kérést, bár 12 év óta mondom hivatal
ból s tanítok rá másokat.

Ha két lécet keresztbe tesznek, ke
reszt lesz belőle. De ha egymás mellé 
teszik, megszűnik keresztnek lenni. Isten 
akarata s a te akaratod két ilyen egye
nesvonalú léc. Ha nem nyugszol bele 
Isten akaratába, a te akaratodat hibásan 
keresztbe állítod az ö akaratának útié
val, kereszt lesz az élet számodra. De ha 
megkapod a kegyelmet, hogy akarato
dat egyvonalba állíthatod az övével, 
megszűnik a kereszt. Isten akaratába 
belenyugodva, a kereszt és teher szá
munkra örömmé és kegyelemmé válik.

A menekülők imádságát az a karja
lai asszony tanulta meg, aki a téli há
ború után így szólt: „Azt megtanultam, 
hogy sohase akarjak Istennek tanácsokat 
adni“. Testvérek! Járjuk ővele a kereszt 
útját, ahol belülről is megtanulhatjuk a 
harmadik kérést: legyen meg a Te aka
ratod!

Fordította: K o r e n  E m il.

Légy hív mindhalálig és néked 
adom az életnek koronáját.

Jel. 2:10.

Hittankönyvekkel
k a p c s o l a t b a n  k ö z ö l j ü k  a z  é r d e k e l 
t e k k e l ,  h o g y  a t a n k ö n y v e k  m e g j e 
l e n é s e  k ü l s ő  k ö r ü l m é n y e k  k ö v e t 
k e z t é b e n  k é s i k  s  e z é r t  s z í v e s  t ü r e l 
m e t  k é r ü n k .

M indenki a legh ű ségeseb b en  álljon őr
helyén és v ég ezze  dolgát —

m ondja R affay Sándor püspök .

„C sődje a k e r e sz ty é n sé g n e k , am ikor h ívőn ek  ism ert n ép ek  
is te n ta g a d ó k k a l io g n ik  ö s sz e  m ás hívő n ép ek  e l ip rására  !“



Örök reformáció —  örök megtérés.
Október 29. — Világunk reformá

ciója. I. Mózes 6, 5—8. Luther 95 tétele 
ezzel kezdődik: „A mi Urunk és tanító
mesterünk, Jézus Krisztus, ezt mond
ván: Térjetek meg, azt akarta, hogy 
híveinek egész élete megtérés legyen.“ 
Reformációra, megtérésre mindennap 
mindenkinek szüksége van. Ennek a 
világnak elsősorban. Isten ugyanolyan 
fájdalommal tekint le reá, mint akkor 
Noé idejében. Akkor az özönvíz zúdult 
rá a hitetlen világra, — ma ez a háború 
az, ítélete. Akkor megmenekült a hívő 
ember. Ma is kegyelmet kap nagy világ 
kicsi megtérője.

Október 30. — Egyházunk reformá
ciója. Csel. 1, 12—14. Az egyháznak itt 
a földön (mivél keretei, tagjai bűnben 
vannak) szintén szüksége van újra és 
újra reformációra, megtérésre. Olyan-e 
a mi egyházunk, mint a mai Igében lát
juk Krisztus kis nyájának életét? Leg- 
fontosabb-e a mi egyházunkban az Ige, 
az imádkozás? Felekezeti, egyházkerü
leti, gyülekezeti határok le tudnak-e 
dőlni, hogy „egy szívvel“ foglalatoskod
hassunk a mi Istenünk szolgálatában? 
Mit szólna Luther a mi egyházunkhoz 
ma? De főképpen: mit szólna Krisztus?

Október 31. — Magyarságunk refor
mációja. Jer. 8, 5—7. Ä magyar történe
lemnek sok gyásznapja van. De ha meg
nézzük egy-egy ilyen lesujtottság előz
ményét, látjuk: elfordult Istentől a ma
gyar s a szenvedés az Úrtól érkezett 
kiáltás volt mindig: Térj meg! A mos
tani próbás időben is meg kell hallanunk 
Istenünktől ezt a felszólítást. Ha az ok
talan madarak tudnak olvasni az idő 
jeleiből, — mennyivel inkább kel! a meg
váltott embernek, az Úrtól eddig is hí
ven vezetett magyar népnek. Csak a 
bűnbánó nép remélhet boldog holnapot 
Istentől.

November 1. — Gyülekezetem refor
mációja. Csel. 2, 42-—47. Ez az Ige be
mutatja a legelső gyülekezetét: a jeru- 
zsálemit. Vájjon ilyen-e az a gyülekezet, 
amelyben én élek? ...Úrvacsora, egy- 
akarat, közös a testi-lelki öröm és bá
nat, kedvesek a hitetlenek előtt. . .  Ki 
az oka, ha nem ilyen? Csak a pap? Én 
nem? Ott vagyok-e buzgó szívvel, ahol 
csak összejön a gyülekezet Igére, úr
vacsorára, imádságra? Kéri-e az én csa
ládom naponként Isten Szendéikét gyü
lekezetem számára? A gyülekezet refor
mációja rajtam kezdődik.

November 2. — Ifjúságunk reformá
ciója. Csel. 20, 7—12. Amilyen az ifjú
ságunk, olyan lesz hazánk, egyházunk, 
gyülekezetünk jövendője. Azért ennek a 
reformációjáért, megtéréséért külön is 
kell imádkoznunk. Sok ifjú ma is „el
alszik“, mint Eutikus, — hiába hangzik 
az Ige. Itt ugyan a körülötte levőket is 
felelősség terheli: nem törődtek az alvó 
ifjúval. A mai ifjúság is egyedülhagyot- 
tan él sokszor. Jelszava: „Háború van, 
nem számít! Minden szabad!“ Valaki 
Eutikust „magához öleié“ és felébredt. 
Ezért könyörögjünk szüntelen!

November 3. Családom reformációja. 
Csel. 16, 25—34. Pál azt mondja a bör
tönőrnek a 31. vers értelme szerint: ha 
hiszel Krisztusban, üdvözölsz, — de eb
ben a hitben a családodnak is részt kell 
vennie. Házadnépe nélkül nem állhatsz 
meg Isten ítélő széke előtt. Gyermekeid
re lehet, hogy hagysz sok földet és há
zat is, de oda vezetted-e őket Krisz
tushoz? Hitveseddel lehet, hogy minden
ben egy nézeten vagytok e világ dolgait 
illetően, de az örök élet felé is együtt 
mentek? Ó, de borzasztó lenne az utolsó 
napon a kérdés: hol a gyermeked, a hit
vesed?

November 4. — Az én reformációm. 
Luk. 18, 9—14. A világnak, az egyházam
nak, a hazámnak, a gyülekezetemnek, az 
ifjúságnak, a családnak reformációja, 
megtérése az egyes emberen kezdődik. 
Rajtam! Milyen megdöbbentő erre rá
jönni. Mint amikor egy kavics beleesik 
a tóba s a víz gyűrűzik tovább-tovább,

úgy az én megtérésem is tovább gyű
rűzik. Nekem kell alázatosan porba hul
lanom előbb, — nem bírálgatnom a 
körülöttem levő dolgokat, embereket. 
Mint a vámszedő is lehullott Isten elé: 
légy irgalmas! Itt kezdődik a reformá
ció. Mindennap kezdődik, minden ember 
életében, amíg e földön jár.

G ö r ö g  T i b o r .

:í * * * ,
•'-1 Ifi H A R A N G S Z Ó 1944. október 29.

Október 31.
A  r e f o r m á c i ó  ü n n e p é n e k  m é g  

m a i  h e l y z e t ü n k  f o r r o n g ó  s o d r á b a n  
s e m  s z a b a d  e l s z ü r k ü ln ie .  P i r o s b e 
tű s  n a p  a z  m a  is. M i n d e n e s e t r e  
h ib a  v o l n a ,  ha  c s a k  e m l é k  ü n n e p 
n e k  t a r t a n á n k .  A  r e f o r m á c i ó  is  
o l y a n ,  m in t  a z  e g y e s  e m b e r  m e g 
té r é s e :  s z ü n t e l e n  f o l y a m a t .  A z  e g y 
h á z n a k  is  á l l a n d ó a n  r e f o r m á l ó d n i a  
k e l l .  É s  p e d i g  h í v e ib e n  k e r e s z t ü l .

*

A  r e f o r m á c i ó b a n  a S z e n t l é l e k  ú j  
e m b e r t  t e r e m t e t t  s  a z  ú j  e m b e r r e l  
I s t e n  m e g t e r e m t h e t t e  a z  ú j  v i lá 
g o t .  M e r t  a s o r r e n d  m i n d i g  e z :  ú j  
e m b e r  — ú j  v i lá g .  Ü j  v i l á g  c s a k  ú j  
e m b e r e k  á l ta l  s z ü l e t h e t i k .  E n é lk i i l  
h iá b a v a ló  m in d e n  e r ő l k ö d é s .  Ü j  
v i l á g o t  e m l e g e t ü n k ,  r e m é l ü n k ,  a k a 
r u n k :  ú j  e m b e r e k  k e l l e n e k .

$
E b b e n  a z  e s z t e n d ő b e n  s o k  m a 

g y a r  g y ü l e k e z e t b e n  n e m  t a r t h a t 
n a k  r e f o r m á c i ó i  ü n n e p e t .  E l l e n s é 
g e s  k é z  t e s z  l a k a t o t  a  b i z o n y s á g 
t e v ő  a jk r a .  G o n d o l j u n k  e  n a p o n  a 
k e l e t i  r é s z e k  d r á g a ,  s z e n v e d ő  g y ü 
l e k e z e t e i r e  k ö z b e n j á r ó  i m á d s á g g a l !

S z a b ó  J ó z s e f .

HETI  S Z E ML E
Szálasi Ferenc, az államügyek ideig

lenes vezetésével megbízott miniszter
elnök ismertette a kormány munkater
vét. Az államfő kérdésének ideiglenes 
megoldását november 4-ig szabályo-ni 
kell. A kormány az országgyűléssel 
együtt akarja az ország ügyeit vezetni. 
A hármashatalmak oldalán egészen harc
ba állítják a nemzetet a végső győze
lemig. — A képviselők nemzeti szövet
sége köszönetét mondott Szálasi Ferenc
nek és mozgalmának és üdvözölte az új 
kormányt.

Kiterjesztették a rögtönítélő bírás
kodást. Halál vár a rendbontókra, a lá- 
zítókra és a rémhírterjesztőkre.

Szolnoktól délkeletre Mezőtúrig ve
tették vissza csapataink az ellenséget. 
Debrecennél október 8-a óta 427 szovjet 
páncélost lőttünk ki. A várost utcai har
cok után feladtuk. Harcok vannak a 
Duna-Tisza közén is.

Hitler elrendelte a népi rohamszer
vezetek megalakítását.

Délkelet-Európa minden kérdését 
Bécsből szabályozzák.

Balkánon a német csapatok az észak
déli összekötő utakat védelmezik.

A megszállt Olaszországban egyre 
rosszabbodik a gazdasági helyzet.

Hollandiában megállították az I. ka
nadai hadsereg újabb támadását.

Churchill visszaérkezett Moszkvából 
Londonba.

Ismét működnek a német tengeralatt
járók.

m e g  t u d j á k  c á f o ln i  é s  a z  e l l e n s é g e t  
s a j á t  f e g y v e r é v e l  m e g v e r n i .

M in d e n  k e r e s z t y é n  f e g y v e r e z z e  
f e l  m a g á t .  H i t -  é s  t a n b e l i  b i z o n y o s 
s á g á t  a l a p o z z a  m e g  ú g y  a z  I s te n  
i g é j é b ő l ,  h o g y  e l l e n á l lh a s s o n  a z  ö r 
d ö g n e k  é s  t u d j o n  v é d e k e z n i , m i
k o r  v a l a k i  e l  a k a r j a  t é r í t e n i .  í g y  
s e g í t s e n  e g y h á z a  t a n í t á s á t  m e g v é 
d e l m e z n i  é s  m e g t a r t a n i .

L u t h e r .

Krisztus, ki urak Ura vagy,
Vesztünkre jutnunk, óh ne hagyj!
Védd hatalmaddal népedet,
Hogy dicsérhessük nagy neved!

A reformáció drága örökségét 
becsüld meg:!

Reformáció hete.
Az idvesség sisakját is föl

vegyétek, és a Léleknek kard
ját, amely az Isten beszéde.

Efezus 6 : 17. v.
A  k e r e s z t y é n s é g n e k  is v i t é z e k r e  

v a n  s z ü k s é g e ,  a k i k  a z  e l l e n s é g e t  
le  t u d j á k  v e r n i  é s  a z  ö r d ö g ö t  l e 
f e g y v e r e z v e  m e g  t u d j á k  s z é g y e n í -  
te n i .  E h h e z  a z o n b a n  e r ő s  h a r c o s o k  
k e l l e n e k ,  a k i k  a z  i g é t  j ó l  é r t i k ,  
b í r j á k ,  a n n a k  h a m is  é r t e l m e z é s é t

K Ü L Ö N F É L É K
Az erdélyi menekültek részére a bel

ügyminiszter az ország egész területén 
adománygyűjtést engedélyezett. Segítsd 
testvéreidet!

A postai csomagforgalom korláto
zása. A postavezérigazgatóság közli,, 
hogy október 10-től kezdve postai cso
magok csak Sopron, Moson, Győr, Ko
márom, Esztergom, Vas, Veszprém, Fe
jér, Zala, Somogy, Tolna és Baranya 
vármegyék egymásközti forgalmában, 
továbbá a felsorolt dunántúli várme
gyékből Budapestre küldhetők. Az or
szág más területén — beleértve Buda
pestet is — további intézkedésekig cso
magok az élesztő és gyógyszertartalmú 
csőmagok kivételével nem adhatók feL 
A csomagok súlyhatára 10 kg.

Szeszes italok kiszolgáltatásának kor
látozásáról rendelet jelent meg. Esze
rint vendéglőkben a közönség részére 
szeszesitalt hetenként csak kedden és 
pénteken szabad kiszolgálni. Égetett sze
szes italok kiszolgálása a hét minden 
napján tilos.

Kitüntetés. Veöreös Imre tartalékos 
tábori lelkészt, aki 14 hónapi harctéri 
szolgálat után rövidesen ismét hadmű
veleti területre indul, a Signum Laudis- 
szal tüntették ki.

A lébényi egyházközség presbité
riuma a Juhász Ferenc hősi halálával 
megüresedett osztálytanítói állásra okt.
15-iki kezdettel özv. Juhász Ferencnét 
alkalmazta ideiglenes helyettesi minő
ségben.

Tábori Ielkészi szolgálatra behívót 
kapott: Síkos Kálmán kispéci lelkész és 
Keve Lajos nagymágocsi lelkész.

A testvéregyház köréből. A gyakori 
légiveszély miatt a miskolci református 
egyházközség vezetősége elhatározta, 
hogy házi istentiszteletek tartásával 
szolgálják a gyülekezetei. Minden egy
háztag kérheti, hogy házánál a lelkész 
családi áhítatot tartson a nap bárme
lyik órájában. A lelkészek minden más 
munkát mellőznek, • ha házi istentiszte
let elvégzésére hívják el őket. — Deb
recenben ugyancsak több református 
egyházrész házi istentiszteletet tartott 
az egész nyár folyamán, különösen a 
bombázás folytán. leginkább sújtott két 
egyházrész.

„Olvasod-e a Bibliát?“ címen harma
dik kiadásban is megjelent Harmati Béla 
ősagárdi lelkész keresett könyvecskéje. 
(Szerző jelenleg az erdélyi hadszíntéren 
teljesít szolgálatot.) A könyvecske el
mondja mindazt, amit a Könyvek-Köny- 
véről tudnunk kell. Kedvet ébreszt - a 
Szentírás olvasásához és gyakorlati út
mutatásokat ad arra nézve: miért? mi
kor? hol? és hogyan? olvassuk a Bib
liát. Milyen élethelyzetben, mit olvas
sunk belőle? Ajándékozásra, az ifjúság 
körében is igen alkalmas. Megrendel
hető a kiadónál: Fébé Könyvkereskedés 
Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a címen 
vagy szerzőnél: Ev. Ielkészi hivatal Ös- 
agárd u. p. Keszeg, Nógrád mv Ára: 1 
pengő.

C S A L Á D I  H I R F K
Eljegyzés. Kemény Péter budapesti 

vallástanító-lelkész eljegyezte hadus- 
falvi Ludmann Gabriellát, hadusfalvi 
Ludmann Gábor, a Johann:ta-rend lo
vagja, huszárezredes leányát. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Bölcső. Ifjú Horváth Imre és felesége, 
Németh Karolina edvei lakosokat Isten 
az első kisleánnyal áldotta meg, ki a 
k'eresztségben Karolina Ibolya nevet ka
pott.

Koporsó. Özv. koltai Vidos József- 
né, szül. mesterházi Nagy Jolán, okt.
4-én 90 éves korában Sömiénmihályfán 
meghalt. Vidos József földbirtokos, ny. 
huszáralezredes édesanyját, szentmár- 
toffi Radó Istvánná és alistáli Biró Zol
tánná pedig nagyanyjukat gyászolják 
az elhunytban. Temetése október 6 -án 
volt. Az elhunytat a merseváti családi 
sírboltba helyezték nyugalomra. — Fel
támadunk!

Az elsötétítés este félhattól reggel
6 -ig tart.

A kenyérfejadag újabb megállapí
tása. A közéllátásügyi miniszter rendele
té szerint október 18-tól kezdve a ható
sági jegy ellenében kiszolgáltatható ke
nyérfejadag az ország egész területén 
naponként és személyenként 20 dkg.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézmény, 

aaaly halálesetkor temetkezési segély folyéaí- 
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulmányi, neveltetési acgélyt 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt élet-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és azavatoaaági 
b iz ta tá s a in k a t  előnyös díjtételekkel köthetjük 
meg a az egyházkerületeknek ezért viaazatérf- 
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég. 
zett mentó munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása ó ta 2227 alkalommal 372.827 te 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telelőn- 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad. 
Pécs. Szeged, Szombathely — Az egyesület 
állandóan (elvesz és foglalkoztat férfi ét aől 
U gizerzóket.

•Vasúti nyugdíjas, 68 éves asszony, 
hasonlókorú magányoshoz menne lakó
társnak, ahol templomunk van. Még 
hátralévő időmet- hittastvéreim között 
szeretném leélni. Cím válaszbélyeg elle
nében a kiadóban. 1—I

CIPŐUJDONSÁGOK
nagy választékban.

J e g y r e  és j e g y  n é l k ü l  
V id ék re  utánvéttel szállítunk.
„ B Á S T Y A “

CIPŐÜZLETBEN
GYŐR, JEDLIK ÁNYOS U. 9.

8 1?

Keresek egy jól főző szakácsnőt pusz
tára, november 1-re. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban. . _________ 1— 2

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVIRÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

Hí Lenétől
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. RZ. 

Telefon: 9-46.
13

Gyengeelméjűek gondozására férfit 
vagy nőt keres (lehet házaspár, vagy 
anya és leánya) azonnalra Bethel Ott
hon, Budakeszi. 1—2

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓK\K
ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Bu d a p es t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 19-

(Félemelet.) s )3

F elelős kiadó: Lukács István
A lej» elfogadása alöfizetéal kőte’czattaég* \ .
K éziratokat n«aa ő riünk meg éa nem kflldfin* 

‘'lő fizatéai ára;
•  dg faáév rt 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 30 fillér, 
egy évre 9 ?  60 fillér.

C*«p o rta i küldéssel 10% kedvaziuéa»

Bsro»»-ayoaida: Uzsaly és Koncz,_ G?r -
(Harangszó nyomdája.)

F fe fflu



Isten íté lete  alatt.
Gondoljátok, hogy ezek a 

galileabeliek bűnösebbek voltak 
valamennyi galileabelinél, mint
hogy ezeket szenvedték?

Lukács 13, 2.
Nagyon érdekes kérdést vet fel 

Jézus: bűnösebbek voltak-e azok 
a galileabeliek, akiket Pilátus a 
templom előcsarnokában felkon
coltatok, a többi galileabelinél, 
akik nem ilyen szörnyű halállal 
múltak ki? A kérdésben benne van 
a felelet: nem voltak bűnösebbek.

Ka a magyar nemzet szenved, 
bűnösebb-e akkor más nemzetnél, 
amelynek nem jutott olyan nagy 
és sok szenvedés az osztályrészéül? 
Ugyanaz a felelet: nem bűnösebb. 
Hol van itt az igazság?

Az bizonyos, hogy a bűn és a 
büntetés a keresztyénségben nem 
mutatható ki olyan viszonyban, 
hogy a bűn nagysága és a bünte
tés mérve egyenes arányban áll. 
Isten nem a mi elgondolásunk sze
rint cselekszik.

Kétségtelenül minden egyén és 
minden közösség bűnös és méltó 
az Isten büntetésére, sőt a leg
nagyobb mérvű büntetésre. Ha 
Isten nem sújtja ai embert a leg- 
súlyosabban, azért senki sem illet
heti szemrehányással. Szabadon 
intézkedik.

Az időt is másképen számítja 
Isten, mint mi emberek. Nincs köt
ve az időhöz. Ami késik, el nem 
múlik. Egyszer mindenkit utolér a 
büntetés. Bízzuk rá Istenre, mikor 
látja ezt jónak. Ne nézzünk irigy
kedve arra, akinek jobb dolga van, 
mint nekünk; ha egyik nemzetnek 
r.em megy olyan rosszul, mint a 
magyarnak.

Ne hagyjuk figyelmen kívül, 
hogy a keresztyénség ismeri a 
helyettes szenvedést. Jézus kereszt
je alatt meg kell ezt ismernünk 
és el kell ismernünk. Egyénekre és 
nemzeti közösségekre áll: mi szen
vedünk másokért, mások szenved
nek értünk. A mi szenvedésünk 
intő példa másoknak, a másoké 
intő példa nekünk.

Ne feledjük: a szenvedésnek ál
dásai vannak: nehéz úton lesz erős 
az egyén, a nemzet. Vállaljuk hát 
a szenvedést, mert „a szívnek jó 
orvosság a keserű nyomorúság“. 
(385. ének.)

Marcsek János.

Régi írások-

A szorongatott m agyarsághoz.
Z rín y i  M ik ló s  a költő, hadvezér; 

és államférfi írja a török veszede
lem idején:

Itt g y ő z n ö t ö k ,  v a g y
h a ln o to k  kell!

„Látok egy rettenetes sárkánt, 
mely méreggel dühösséggel teli, 
ragacfózásrá készen, én csaknem 
mint egy néma, kinek semmi pro
fession! a mesterséges szólásra nin
csen, felkiáltok mindazonáltal, ha 
kiáltásommal -elijeszthetném e^t a 
dühös sárkánt kiáltván: Nem bántsd 
a magyart! Szegény.magyar nem
zet, annyira jutott-e ügyed, hogy 
senki ne is kiáltson fel utolsó ve
szedelmeden? hogy senkmek ne 
keseredjék meg szíve romlásodon? 
hogy senki utolsó halállal való’ 
küzködéseden egy biztató szót nem 
mondjon? Egyedül legyek-e én őr
állód, vigyázód, ki megjelentsem 
veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a 
hivatal nekem, de ha az Isten az 
hazámhoz való szereteteí reám 
tette, irné, imé kiáltok, imé üvöl
tök: hallj meg engem, élő ma
gyar, ihon a veszedelem, ihon az 
emésztő tűz! Íme tudománt tészek 
előtted, nagy Isten, mindent akit 
tudok kiáltok, hogy éntíilem elalu- 
vásomért nemzetem vérét ne kérd 
elől. De mi dolog ez magyarok, 
hogy nem csak az őrállótok jelen
tését hallván, hanem magatok sze
mével a veszedelmet látjátok, s 
mégis fel nem serkentek mély ál
mátokból? . . .  Ha azért okvetlen 
bizodalmát nem találunk csak a 
mezítelen reménségben, szükséges, 
hogy oltalmat nézzünk magunknak 
magunk emberségében és vigyázá- 
sában Isten után . . . Magyarok, ti- 
néktek szólok. Ez a rettenetes sár
kán, a török, várainkat tőlünk el
vette, sok ezer magyar lelket rab
ságba vitt, sokat a kardnak élivei 
emésztett meg, Erdélyt, koronánk

nak egy legszebbik bogiárát, fel 
prédába, zavarta, mint egy erdei 
kan a szépen plántált szőlőt. Ha az 
oktalan állatok a magok barlang- 
jóknak bántódásáért, a magok 
kölyköknek elviteléért készek a 
habi t szenyvedni: mennyivé! miné- 
kti.tk inkább, kik dicsőséges ma
gyar vérnek maradéki vagyunk, az  
mi atyánkfiáiért, atyáinkért, anyá
inkért, feleségünkért, gyermekün
kért, hazánkért meg kell indulnunk, 
halálra is, ha kévántatik mennünk, 
mégis legalább bosszút ezen a dü
hödt eben állanunk.“

„Gondolom, hogy itt mondja va
laki: mind igaz ez, de mi magunk
tól elégtelenek vagyunk magunk 
oltalmára. Ügy vagyon az, meg 
kell vallanunk, a török erejéhez mi 
csak nyomorultak vagyunk, de vi
szont ez a gondolkozás nem ki
csim árt nekünk . . . Mert vájjon 
törődtek-e ezzel a görögök, mikor 
a hatalmas perzsa birodalommal 
szembeszállottak? Nincs más hátra, 
hogy avagy megoltalmazzuk ma
gunkat, avagy vitéz módra haljunk 
m eg. . .  Itt talán valaki engemet 
megszólít s kérdi tülem: mitakarsz 
ezekbül a sok beszédekből kihoz
ni? mit tanácsiasz? könnyű akár
kinek is deklamálni, prédikálni, de 
orvosság kell a betegnek, flastrom 
a sebnek. Én arra röviden felelek, 
meg is duplázom kiáltásomat: 
Fegyver, fegyver, fegyver kéyánta- 
tik és jó vitézi resolufio! Ezen kí
vül én semmit sem tudok, sem mon
dok. Avagy azért, magyarok, evvel 
oltalmazzuk meg magunkat, avagy 
vitézül haljunk meg mindnyájan, 
mert más mód nem adatik. Elfus
sunk? nincs hová, sehun másutt 
Magyarországot meg nem találjuk, 
senki a maga országábul barátsá
gunkért ki nem megyen, hogy 
minket helyheztessen belé: az mi

nemes szabadságunk az ég alatt 
" sehun sincs, hanem Pannóniában. 

Itt győznötök vagy halnotok kell.“

É des n e m z e te m ,
re fo r m á ld  v é tk e id e t !

„Én nem hízelkedhetett), édes 
nemzetem, tenéked, hogy hazug
ságommal aícserjeiek, hanem im 
megmondom magadnak fogyatko
zásaidat, olyan szívvel és szándék
kal, hogy megismervén magad is, 
vesd ki ezt a mocskot lelkedből, 
reformáld vétkeidet, öltözzél igaz
ságban, üvedzzél erősséggel, hidd 
segítségedre a Jehovát, resolváld 
magadat, vagy ajándékozd magad 
az Isten nevének és magadnak ol
talmára kössünk kardot a pogány 
ellen.“

„Óh egek! oh Isten! — kiált 
ugyan fel — mért hoztál ki min
ket Scitiából, holott ottan avagy 
nem bomlottunk volna meg eny- 
nyire, avagy ha bomlottunk volna, 
nem látott volna ennyi világ min
ket magunk rosszasága miatt vesz
ni. De ha nincs haszon a panaszol- 
kodásban és a haszontalan való fo
hászkodásban, — folytatja 
nyúljunk az orvosságokhoz,, ha 
vagyon; s vagyon is penig, ha aka
runk. Mert noha az mi magunk né
pét az mint mostan vagyon, jól 
leábrázoltam, ugyan mindazonáltal, 
ha kérded: kit kévánok s micsoda 
nemzetet akarok oltalmomra, azt 
mondom: a magyart kévánom.
Miért? azért, mert ez legalkalma- 
tosább, legerősebb, leggyorsabb és, 
ha akarja, legvitézebb nemzetség. 
Azért 'magyart kévánok oltalmam
ra .. . Csak jobbítsuk meg magun
kat, szabjunk más rendet dolgaink
nak, tegyük helyére és méltóságá
ra a katonai disciplinát: egy nem
zetnél sem vagyunk alábbvalók, ha 
kevesen vagyunk is . . . “
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/I testvéri szeretet Kötelességeiről 
meg ne feledKezzeteK !

A háború  k ö n n y e l - v é r r e l  í r o t t  
k ö n y v é n e k  ú j  f e j e z e t e  í ró d ik  s z e 
m ü n k  e lő t t  — í r ja  K ap i p ü s p ö k  
l e g u tó b b i  k ö r le v e lé b e n .  — H a zá n k  
á ld o t t  ősi  f ö l d j e  h a d sz ín té r ré  vá lt .  
I s m e r jü k  a v id é k e t  és h e ly e t ,  aho l  
a p u s z t í t ó  h a rc o k  fo ly n a k .  S z ív ü n k 
h ö z  k ö z e l  á l lanak  a z o k ,  a k ik r e  a 
m e g p r ó b á l ta tá s  és  m e g a lá z á s  k ö z 
v e t le n  r e t t e n e te s s é g e i  zú du ln ak .  M i  
m a g u n k  is n em  k ív ü lr ő l  n é z z ü k  az  
e s e m é n y e k e t ,  h an em  a k ö z e l s é g  és  
k ö z ö s s é g  k ö v e t k e z t é b e n  a z o k  s o d 
rában v a g y u n k .  T á v o l i  d o lg o k  
a ra szn y i  k ö z e l s é g b e  k e rü ln e k ,  m e r t  
m in d e n ü t t  ró lu n k  van  szó .  A m i  
t e s tü n k b ő l  p a ta k z ik  a vér ,  m in k e t  
s ú j t  a m e g a lá z á s  k o rb á c sa .  T á v o l i  
r o m o k b a n  a m a g u n k  ü s z k ö s  k ő d a 
ra b ja i t  lá t ju k .  H ö r g é s e k b e n ,  s ik o l 
tá so k b a n  sa já t  s z a v u n k a t  h a l l ju k .  
M e n e k ü lő  a s s z o n y o k ,  g y e r e k e k ,  
ö r e g e k  g o m o l y g ó  k ö d b e n  e l ta k a r t  
arcában  a m i s z e r e t t e in k e t  i s m e r 
jü k  fel. A háború  a z  e d d ig in é l  is 
t e l j e s e b b e n  é le t-h a lá l  harccá vá l t .  
E lfo g la l t  és e lp u s z t í to t t  m a g y a r  
v á r o s o k  és fa lv a k ,  h a j lé k ta la n n á  
t e t t  a s s z o n y o k ,  g y e r m e k e k  se re g e ,  
d u rv a  e r ő s z a k k a l  m e g g y a l á z o t t a k  
f e j h o r g a s z t o t t  c sa p a ta  és az e l f o g 
la lt  d rá g a  m a g y a r  fö ld  e le v e n  b i
zo n y s á g a i  annak, h o g y  e z  a háború  
va ló b a n  é le t-h a lá lra  m e g y  és e g é s z  
n e m z e tü n k  r e t t e n e te s  e r ő p r ó b á j a .. 
B á rm ilyen  k ia la k u lá s  k ö v e t k e z z é k ,  
j ö j j ö n  bár  fe le m e lk e d é s ,  m e g a lá z 
ta tá s ,  g y ő z e l e m ,  v a g y  e lbu kás ,  v i 
lá g o sa n  lá tn u n k  ke l l ,  h o g y  v é g s ő  
e r ő f e s z í té s s e l  m i n em  k ise b b  é r t é 
k é r t ,  h an em  tö r té n e lm i  l é tü n k é r t  
k ü zd ü n k .

E bben  az. é le t-h a lá l  h arcban  á l l 
j o n  a z  e v a n g é l ik u s  e g y h á z  e r e j é 
n ek  és fe le lő s s é g tu d a tá n a k  t e l j e s 
s é g é v e l  n e m z e tü n k  s zo lg á la tá b a n .  
E z  a s z o lg á la t  s z á z e z r e k  ö n fe lá l 
d o z ó  m u n k á já t  k ö v e te l i ,  d e  a lé le k -  
é b r e s z té s ,  irá n y í tá s  és ö s s z e ta r tá s  
m u n k á ja  a l e lk ip á s z to r o k  s z ív é n  
n y u g sz ik .

L e g y e t e k  a n e m z e t  sebe it  k ö t ö z ő  
sam aritánusi  m u n k a  s z o lg á i  — í r ja  
to v á b b  a p ü s p ö k  a le lk é s z e k h e z .  -— 
A p o s to l i  ig é v e l  k é r le k  m in d n y á ja 
to k a t :  „ S z á to k  n y í l j é k  m e g ,  s z í v e 
te k  tá r u l jo n  ki!“ A t e s tv é r i  s z e r e t e t  
k ö te le s s é g e i r ő l  m e g  n e  f e l e j t k e z z e 

te k .  S z é k e l y  te s tv é r e in k  u tán  m a 
g y a r  v á r o s o k  és fa lv a k  n é p e  is e l 
in du lt  l e é g e t t  o t th o n á b ó l  a m e n e 
k ü lé s  ú t já n .  H á zu k b ó l  k ib o m b á z o t -  
ta k  k e r e s n e k  v id é k e n  v é d e lm e t  
n y u j tó  fö d e le t .  S z ü lő t  v e s z t e t t  g y e r 
m e k e k  s írn a k  e l p u s z t í t o t t  m e le g  
csa lád i tű z h e ly ü k  után. E g y s zá lru -  
hás i s k o lá s o k  k é r n e k  h e ly e i  a p a d 
sorban . K é r le k  az  a p o s to l  s zaváva l:  
„S z á t o k  n y í l j é k  m e g ,  s z í v e t e k  tá 
r u l jo n  ki!“ S z o l g á l j á t o k  Is ten  e v a n 
g é l iu m á t!  É r in tsé te k  m e g  Isten  
i g é j é v e l  h ív e i te k  s z í v é t ,  h o g y  a j t ó t  
tá r ja n a k  a m e n e k ü l te k n e k ,  fe d e le t  
a d ja n a k  a v é d te le n e k n e k ,  k e n y e r e t  
a z  é h e z ő n e k ,  ruhát a ru h á tlan n ak .  
P a ró c h iá to k  a j ta ja  l e g y e n  e zu tán  
is k i tá rv a .  A s z ta l to k n á l  e zu tá n  is 
tö b b n e k  t e r í t s e te k ,  m in t ah án y  an  
v a g y t o k .  L e g y e n  h á z a to k  le lk i  o t t 
honná a z o k n a k ,  k ik  ö s s z e tö r t ,  b e 
t e g  l é l e k k e l  hu llnak  k ü s z ö b ö tö k r e .  
N ő- és  l e á n y e g y e s ü le te in k r e  á ld o t t  
s z o lg á la t  vár. V á l la l já k  és v é g e z 
z é k  Is ten  n evében !

A g y ü le k e z e t le lk i é leté- 
beu  tis z tá n  k e ll  ta r ta n i  
a  sz e n t fo rrá so k a t.

Ravasz László püspök legújabb 
körlevelében kifejti, hogy az egy
házigazgatás terén egyre foko
zódó nehézségekkel kell számol
nunk, előtérbe lép a személyes fe
lelősség nagy. gondolata.

Ily megpróbáltatások idején az 
egyházközségek élete közeledik az 
őskeresztyén és reformátori gyü
lekezetek életmódjához, önfenn
tartásuk ősforrása a gyülekezeti 
áldozatkészség, az Isten dicsősé
gére való adakozás, a szent dézs- 
ma. Ez magával hozza az egyházi 
alkalmazottak életszínvonalának 
leszállását.

Első és legközvetlenebb felada
tunk a gyülekezet: lelki építése. 
Legyen igehirdetésünk egyszerűbb, 
reálisabb, személyes bizonyságté
telből fakadó és lélekből sugárzó. 
A frázis megöli az egyházat; a frá
zis a sátán valutája, amit ő azért 
hamisít, hogy kicserélje vele az Ige 
aranypénzét. Ne csüggedjen az ige

E g y  v a s á r n a p  a  s z ó r v á n y b a n .

Hajnaltájban felriadtam. Az eső zuho
gott, csobogott odakint, mintha dézsából 
öntötték volna. Félálomban átvillant 
agyamon a gondolat: ma nem tudok 
motorkerékpáron menni az istentisztele
tekre, mert az utak felázottak, sárosak, 
csúszósak lesznek; vonatra sem ülhetek, 
mert azokon a helyeken, ahova igyek
szem, nincs vasúti állomás; — nem ma
rad hát más hátra, mint a kerékpár.

Reggelre megállt az eső. Helyette 
rendkívül erős szél kerekedett s az uta
kat meglehetősen felszántotta. Bízva ab
ban, hogy mély sár sehol sem állja uta
mat, .mégis a nlotorkerékpárt vezettem 
elő. Ráültem. Vállamon hátizsák, benne 
Luther-kabát, biblia, énekeskönyv', trak
tátusok stb. Nagy nehezen begyújtottam 
a motort és elindultam. Amint a falu
ból, a házsorok által némiképpen védett 
útszakaszról a nyílt útra értem, oldal
ról, a Balaton felől orkánszerűen csa
pott ránt a szél. Majd földhöz vágott. 
Ráhajoltam teljesen a gépre és a balról 
jövő szélnek a géppel együtt nekidőlve 
haladtam tovább. így is nagyon fáradsá
gos volt az előrejutás, mert a szél időn
kön hirtelen megállt, hogy pár másod
perc múlva ugyanolyan hirtelenül támad
jon ismét oldalba. A gép a vihar szeszé
lyének megfelelően majd balra, majd 
meg jobbra dőlt, veszedelmesen közel a 
bukáshoz.

A nehézségek rendszerint csőstül jön
nek. Egyszercsak észrevettem, hogy a 
motor járása nagyon lassú, nem húz jól 
s a búgása rendellenes. Kétszer-három- 
szor meg is állt. Ám sikerült mindany- 
nyiszor elindítanom s végre mégis meg

érkeztem K. faluba, ahol megtartottam 
az istentiszteletet. A hívek kevesen vol
tak. A kevés közül is néhányan szom
széd községből jöttek át az istentiszte
letre. A helybeli evangélikusok nagy
részét távoltartotta a közöny, a rossz 
idő, no meg a szégyenkezés amiatt, hogy 
az evangélikusok a faluban olyan keve
sen vannak és a másvallásúak esetleg ki
gúnyolják őket, ha evangélikus isten- 
tiszteletre mennek.

Istentisztelet végeztével motoron akar
tam tovább menni. Most már azonban 
egyáltalán nem ment a motor. Meg
bokrosodott végképpen. Eltoltam egy 
falubeli szerelőhöz, aki kereste, kereste 
a h-ibát, de nem találta. Végre kijelen
tette, hogy valami nagy hibá van. Szét 
kell szedni magát a motort, ami hosszú 
időt vesz igénybe. Holnap majd megcsi
nálja. Otthagytam a gépet s azt gon
doltam: a legjobb orvosság az lenne szá
mára, ha kint a fronton egy ellenséges 
gránát telibe találná... Elmentem egyik 
hívünkhöz s kölcsön kértem a kerék
párját. Odaadta szívesen. Megkínált 
ebéddel is. A gyors ebéd után elkezd
tem taposni a pedált. Nagy dombok vol
tak utamban, ráadásul hegy is, rymelyre 
meredek szerpentin úton toltam fel a 
kerékpárt. Teljes órába került, míg a 
hegy aljáról kalapáló szívvel megérkez
tem a tetőre. Akkor azután kerékpáron 
haladtam tovább B. községbe a délutáni 
istentisztelet megtartására. Itt — egy 
magánháznál — máskor aránylag szép 
számban szoktak összegyülekezni a hí
vek, de most megijesztette sokukat a 
goromba idő s talán némelyek azt gon
dolták: úgysem tud eljönni a pap ilyen 
viharban.

Megtartottam az istentiszteletet. Utá- •

hirdető, ha kevesen hallgatják, ha 
nyíltan ellene mondanak, ha meg
vetik az Igét.

Nincs semmi akadálya annak, 
hogy ahol a gyülekezet kívánja, 
az Úri Szent Vacsorát többször is 
kiszolgáltassák, mint ahányszor az 
istentiszteleti rendtartás előírja. A 
gyülekezet lelki életében tisztán 
kell tartani a szent forrásokat s ha 
betemette volna a közöny, a gond, 
az életért és a halálért való reme
gés, újra meg újra meg kell tisz
títani. Az ú. n. laikus igehirdetés 
minden tiszta formája terjedjen 
közöttünk, mert a jövendő idők
ben nagy szükségünk lesz reá . ..

Magyarságunk létünk alkotó
része, mint férfiasságunk, vagy 
nőmi.voltunk, mint a születés, a 
halál, a munka és a pihenés, a te
remtő csók és a hervadás. De ezen 
felül és kívül Isten halhatatlan lel
ket adott belénk s egész testi éle
tünk és látható világunk ennek a 
halhatatlan léleknek gyarló edénye 
és múlandó sátora. Ez a lélek a 
Krisztus menyasszonya, ezért halt 
meg a kereszten s az Atya jobbján 
ülve, ezekből a lelkekből gyűjti 
össze a maga szent társaságát, az 
anyaszentegyházat. Ez az egyház 
a mi Urunknak, a Jézus Krisztus
nak dicsőséges teste. Ennek va
gyunk élő tagjai mind életünkben, 
mind halálunkban, ez a mi legfőbb 
vigasztalásunk.

Imaházavatás Győrságon.
'  A 150 félékből álló győrsági missziói 
egyházközségnek, amely Kiss Samu 
nagybaráti lelkész és Kiss Jenő győr- 
sági missziói h. lelkész fáradozása nyo
mán jött létre, nagy ünnepe volt októ
ber 22-én. Ekkor avatta fel. imaházát D. 
Kapi Béla püspök, aki László Miklós 
püspöki titkár kíséretében érkezett a 
gyülekezetbe.

A püspököt a helyi lelkészen kívül 
a járás főszolgabírája, a község főjegy
zője és a. ref. gyülekezet lelkipásztora 
üdvözölte.

Az imaház építését, melynek felava
tására a környékről is a hívek nagy se
rege jött el. tekintélyes adományok- tet
ték lehetővé. így özv. Pánczél Jánosné 
2000 P-t adott az imaház telkére, 1500 
P-t oltárra, a gyülekezetnek pedig hét 
és fél hold földet hagyott végrendele- 
tileg. Ö maga a gyönyörű avatóünnepen 
nem vehetett részt betegsége miatt. Kapi 
püspök külön meglátogatta és- beteg
ágyánál imádkozott vele. A nemesszíyű 
adakozón kívül a győri egyházmegyei

na kicsit beszélgettünk. Traktátusokat 
osztottam szét és feljegyeztem azoknak 
neveit, akik megrendelik a Harangszó 
Naptárt. Azután ismét kerékpárra ültem. 
Azaz csak ültem volna... B. község 
éppen annak a hegynek az alján fekszik, 
amelyiknek a túlsó oldalán csak néhány 
órával előbb toltam fel a kerékpárt. 
Változatosság kedvéért most az innenső 
oldalon toltam* fölfelé a zörgő gépet. 
Változatosságot jelentett az is, hogy a 
szél most teljes erejével szembe fújt. 
Igen jó hasznát vettem a motorsapkának 
és szemvédőnek.

Erősen alkonyodott, mire visszaérkez
tem K.-re. A kerékpárt visszaadtam gaz
dájának k elindultam gyalogszerrel a 
szomszédos községbe, a vasúti állomás
ra, hogy elérhessek valami vonatot, ami 
hazavinne. Persze elkéstem. Jó tízperc
nyire voltam még az állomástól, amikor 
hallottam a vonat zakatolását. . .

Gyalogosan, sötétben folytattam az 
utamat hazafelé a vasúti sínpár mellett, 
a Balaton partján. A vihar üvöltött s a 
fák koronái’ szinte a- földig hajladoztak. 
A Balaton hullámai harsogó zúgással új 
meg új támadásra indultak a part ellen. 
Élőlényt nem lehetett látni, csak vala
melyik vasúti őrház fehér kutyája kör
nyékezett egy darabig méltatlankodó 
csaholással.

üreg este lett, mire hazaértem.
* * *

Egyetlen vasárnapom történetét írtam 
itt meg. Nem mindegyik vasárnapom 
van tele ennyi bajjal, de bizonyos, hogy 
néha még a most leírtaknál is súlyosabb 
nehézségeim vannak. S így van ez jó-

gyámintézet 1000 P-t adott az imaházra. 
Az oltári szent edényeket a szombat- 
helyi Nőegylet adta. A gyülekezet nő
tagjai pedig 1700 P-t gyűjtöttek oltári 
gyertyatartókra és oltárterítőkre.

Az avatás szép ünnepén felejthetetlen 
benyomást tett a lelkekre Kapi püspök 
avatóbeszéde. Emberek munkájával azért 
ajándékoz Isten templomot, — mondot
ta —■, hogy az legyen Isten lélekben és 
igazságban való imádásánaka háza. Isten 
a kegyelmi eszközökkel az élet házává 
teszi. Mert igazi élet csak Isten igéjéből 
és Krisztussal való közösségből támad. 
Isten a templomot békesség házává teszi. 
Itt lép békességre az ember az Istennel. 
Kibékül nehéz sorsával, erőt kap áldoza
tokra, békességet teremt embertársaival. 
Megtalálja az egyházak közötti békessé
get is, amelyre a mai nehéz időkben az 
egyházaknak és a nemzetnek fokozott 
szüksége van.

Az avatóünnepély után a győrsági 
gyülekezet nőtagjai megvendégelték a 
püspököt és kíséretét, hogy szeretetüket 
ezzel is kifejezzék.

f  D arv as A ladár.

A vasi közép egyházmegyének ismét 
gyásza van. Darvas Aladár tótkereszturi 
lelkész, vendvidéki alesperes hónapokon, 
sőt éveken át tartó betegeskedés után 
október 12-én az örök mennyei Atyához 
hazatért. Halála nem jött váratlanul, 
mégis mély bánatba vonta kis családját, 
nagy gyülekezetét és egyházmegyéjét, 
valamint- mindazokat, akik ismerték és 
szerették, jóságát és hűségét sok-zer 
tapasztalták és működésétől még soKat 
vártak.

Darvas Aladárt az Isten ^megáldotta 
kiváló szellemi tehetséggel és páratlan 
szerénységgel. Majdnem 40 évi hűséges 
lelkészi és néhánv évi alesperesi áldás- 
teljes működése félreismerhetetlen. Bo'- 
dog családi élete példaszerű volt. A meg
szállás ideién tanúsított rendíthetetlen 
magyarságáért különböző meghurcolta
tásokat neki is el kellett viselnie. K:s 
családja most annyival inkább elárvul
tán maradt, mert a nevét viselő egyetlen 
fia, mint tábori lelkész, a Don melletti 
nagy harcokban orosz fogságba Kíi.iflt 
és nem tudni róla, hogy él-e még, vagy 
sem. Nagyobb családja, gyülekezete és 
az egész vendvidéki evangélikusság meg 
azért is jobban érzi a veszteséget, mert 
megint nagyobb hiány állott elő vendül 
is tudó lelkészekben. Mégis az ő, emberi 
mérték szerint- még korai sírja felett is 
vigaszunk az a keresztyéni vallásíéte- 
lünk: „Mind jó, amit Isten tészen.'-

Okt. 14-én délután százan és ezren 
kísérték utolsó útjára. Az egyházmegye 
lelkészei közül csak nyolcán a vend
vidékről tudták kiváló kartársuknak az 
utolsó tiszteletet megadni. Koporsójára 
— mely a templom oltára előtt volt el
helyezve, ahonnét a boldogult 36 éven át

formán minden szórványgondozó lelkész 
életében.

Szórványbeli evangélikus testvérem! 
Tudatában vägy-e annak, hogy ez a sok 
küzködés teéretted van? Ne hidd, hogy 
a szórványmunkát az egyházi adó ked
véért csináljuk, amint azt sokan ta
lán előszeretettel hangoztatják. A szór
ványgondozás nem üzlet. Ha az lenne, 
akkor mi, evangélikus szórványlelkészek 
volnánk a világ legrosszabb üzletembe
re i . .. Mi teérted küzködiink, hogy tied 
legyen a legnagyobb kincs: Krisztus 
hamisítatlan, tiszta evangélioma, az élet 
beszéde.

Vess számot magaddal: megbecsü
löd-e azokat a meglehetősen ritka alkal
makat, amikor az élet beszédét hallha
tod? Elmész-e az evangélikus istentisz
teletre akkor is, ha 'az  a szomszédos 
községben van, vagy még azt a néhány 
lépést is resteiled, amit házadtól az isten- 
tisztelet helyéig meg kellene tenned?!

Jusson eszedbe szórványbeli testvé
rem, milyen nagy áldozatokat hoz érted 
egyházad, lelkészed, csakhogy hallgat
hasd az evangéüómot s jusson eszedbe 
a r is, nem bizonyos, hogy mindig lesz 
módod a tiszta evangéliom hallgatására. 
Erre figyelmeztet téged maga az Isten 
is: „fmé, napok jönnek, azt mondja az 
Ür Isten és éhséget bocsátók e földre; 
nem kenyér után való éhséget, sem víz 
után való szomjúságot, hanem az Ür 
beszédének hallgatása után. És vándo- 
tolni fognak tengertől tengerig és észak
tól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy 
keressék az Úrnak beszédét, de nem 
találják meg.1’ (Ámos 8 : 11—12.)

Sághv Jenő.
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az élet igéjét annyi szeretettel hirdet
te —, a vasi-közép egyházmegye, az 
egyházmegye lelkészi kara és a mura- 
szombati Diákotthon is letette hálája 
koszorúját. A gyülekezet bánatos éneké
nek elhangzása után, mivel a rendkívül 
nehéz viszonyok ,az egyházmegye espe
resét meggátolták a temetésen való rész
vételben, esperesi megbízásbői Heiner 
Géza őrihodosi lelkész magyar- és Luthár 
Ádám battyándi lelkész vend nyelven 
tartottak gyászbeszédet. A sírnál Go
dina István péterhegyl lelkész búcsúz
tatta megindultságtól megremegő han
gon.

Darvas Aladár Örimagyarósdon 1883. 
május 15-én született. Elsőszülött gyer
meke volt az ottani evangélikus tanító
nak, Darvas Ferencnek, a ma is- még 
életben levő 87 éves apának. Az elemi 
iskolát Gyanafán, gimnáziumi és teoló
giai tanulmányait Sopronban és Hallé
ban végezte. Felavatása után rövid ideig 
Tótkeresztui;ott volt káplán, illetőleg 
örimagyarósdon lelkész. 1909 óta halá
láig a tótkereszturi nagy gyülekezet 
lelkésze volt. 1908-ban lépett házasságra 
most gyászoló özvegyével, Szente Sarol
tával. Házasságukat Isten három gyer
mekkel áldotta meg.

Darvas Aladár „ama nemes harcot 
megharcolta“ és „van Isten népének 
szombatja“. LuHtóz Ádám.

H onvédé it iR  í r / d k :
Ha latén velünk, k icsoda ellenünk!

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ür!
Először is hálás köszönetemet feje

zem ki, hogy lapjukat, amit oly nagyon 
vártam, hozzám eljuttatni szíveskedtek. 
Előttem ugyan nem ismeretlen a lap, 
mert szüleim már kiskorom óta járat
ják és így sok tanulságot és lelki erőt 
meríthettem e kedves lapból. Itt kinn a 
fronton százszorta nagyobb szükség van 
•e lelki erőforrásra, mert csak most tuti
juk meg, hogy milyen nagy a jó Isten 
hatalma, mennyire tőle függ magunk, 
■családunk és szeretett hazánk sorsa. 
Most jutunk csak igazán tudatára an
nak: „Ha Isten velünk, ki ellenünk.“ 
Erős vár nekünk az Isten.

Tisztelt Szerkesztő Ür! Nagyon sokat 
szeretnék még írni, de a helyszűke miatt 
csak egy pár szót intézek azokhoz, akik 
odahaza Istent eltaszították maguktól 
és vallástalan életet élnek. Ezekben a 
súlyos órákban térjenek vissza az Isten
hez úgy hazánk, mint saját érdekükben, 
mert közeleg az óra, amikor a jó Isten 
meg fogja mutatni az ő igazsága hatal
mát.

Maradok mély tisztelettel: 
Horváth Sándor tizedes.

Harctér i  ü z e n e t  v l taxf iang ja

Kedves Tisztelendő Uram!
Nagyon jóleső érzéssel olvastam so

rait, amelyeket a Harangszó útján kül
dött a kis gyülekezetének. Igaz hittest
véri szeretettel köszöntőm, mint a gyü
lekezet tagja. Mint a jó szülő a gyer
meke után, én pedig a Nagytiszteletű 
Ür után imádkozom és kérem a jóságos 
Istent, hogy minél előbb segítse a kis 
gyülekezetéhez és ott az Isten megsegí
tő kegyelmét hirdethesse. Én hittestvéri 
szeretettel üdvözlöm a gyülekezet nevé
ben és kérem a jó Istent, hogy a ked
ves családjához minél előbb haza segélje. 
Isten áldását kérem a Nagytiszteletű Ür 
munkájára. Bakonytamási, 1944 X. 28. 
Hittestvéri szeretettel: E g y  g y ü l e k e 
z e t i  tag.

H o n v é d ő in k  tlzeooek.

Molnár Károly honvéd a P. 622. t. 
számról üzeni Csikvándra feleségének, 
szüleinek, testvérének, apósának és mind
azoknak, kik imádkozó szívvel gondol
nak rá: Hála Istennek, élek, jó egész
ségben vagyok, ne aggódjanak miattam. 
Levelüket szerető szívvel várja.

Kovács János őrvezető az A. 284. t. 
számról üzeni szüleinek, testvéreinek és 
menyasszonyának, Dukába: jól van, ne 
aggódjanak. Sok csókot küld és sok le
velet vár.

Horváth Sándor tizedes az F. 687. t. 
számról üzeni Csérre (Sopron m.) felesé
gének, két kisfiának és szüleinek, továb
bá Simaságra rokonainak,' Sopronba só
gorának: jól van, ne aggódjanak érte, 
szerető csókjait küldi és több levelet vár. 
Egyben üdvözletét küldi és az Isten gaz
dag áldását kéri a nagygeresdi gyüleke
zetre.

Szilády Sándor őrm. Kisbarát köz
ségbe szüleinek, testvéreinek;

Takács Lajos honvéd Felpécre szülei
nek;

Horváth Nándor Szemerére édesapjá
nak és testvéreinek;

197.

N agy harcok színhelye N yü gaton .

Makkasi József őrv. Tótmegyerre 
feleségének és kisleányának;

Szabó Kálmán honvéd feleségének és 
kisleányának Rété községbe üzenik:

egészségesek vagyunk és jól érezzük 
magunkat, minél több postát várunk. 
B. 183. tábori szám.

Sz. Molnár Sándor honvéd a B. 939. 
tábori számról üzeni Csaríádapácára fe
leségének, kisfiának, szüleinek, testvé
reinek: jól van. egészséges, több leve
let vár; a Luther Szövetség összes tag
jának hálás köszönetét küldi, amiért a 
lapot előfizették a fronton küzdő hon
védeknek.

Bodor Jenő őrv. az A. 284. tábori 
számról üzeni Csöglére édesapjának és 
rokonainak: jól van, egészséges, nincs 
semmi baja.

Horváth László karp. tizedes az A. 
284. t. számról üzeni Rigácsra feleségé
nek; kisleányának, anyósának, apósának, 
édesapjának, testvéreinek, rokonainak 
Borgátára, bátyjának és családjának 
Szakonyba, a gyülekezetnek Jánosházá- 
ra és Kemenespálfára: jól van, nincs 
semmi baja.

Benczik Lajos tizedes az A. 284. t. 
számról üzeni Szarvaskendre szüleinek, 
testvéreinek és rokonainak: jól vagyok, 
nincs semmi bajom. Bízom az Istenben, 
hogy megsegít és kérem őket is, a biza- 
dalmukat ne veszítsék el.

A d a k o x d s o k .
HonvédeinKneK a Hai angsxói  
e lő fize tték , vagy  b ib l iá ra ,  
im a k ö n yvre  a d a k o z ta k :

Kiss Pál Sajókaza 2.50 P, Belopo- 
toczky Lajos Salgótarján 10 P. özv. Fe
hér Jánosné Ostffyasszonyfa 10 P, dr. 
Kiszling Ernő Balatonszentgyörgy 10 P, 
dr. Biliary Kálmánná Agárd 10 P, Ro
mánok Miklósné Esztergom 10 P, 529, 
sz. hadikórház prot. lelkésze Pécs 20 P, 
Piri Katalin Tordas 20 P, Bándy Endre 
Léva 10.70 P, dr. Stúr Lajos Kőszeg 20 
P, özv. Gáspár Gyuláné Kaposvár 5 P, 
Szabadi F. Gusztáv Rákoshegy 10 P, vi
téz Muray Endre Székesfehérvár 10 P, 
vitéz Balogh Ernő tábori lelkész szds 
Sopron 30 P.

HadlárváinU r é s z é r e  
a H arangszó  útján é r k e z e t t  
a d o m á n y o k :

Dr. Wiczián Dezső Sopron 50 P, Mai- 
láth Imréné Bpest 10 P, Sebestyén Mi
hály Sopron 10 P, Légrády Sándor 
Pesthidegkút 100 P, N. N. Nemeskajal 
50 P, ifj. Szíjártó Géza Tab 20 P, 
llauszky Sámuel Budakeszi 12 P ,' özv. 
Faragó Péterné Szerencs 10 P, Nagy 
Józsefné cs ifj. Sípos Lajosné Győr 60 
P, Benkő Lajos és neje szül. Váradi Má
ria Győr házasságuk harmadik évfordu
lója alkalmából 50 P, Bodnár Nándorné 
Rákospalota 20 P, Valkó Mihály Nagy- 
dém 50 P, özv. Mühleitner Károlyné Kis
falud 2 P, Szkok Pál Bicske 30 P, Hór- 
vay Árpád Gyönk 20 P, Szabadi F. Gusz
táv Rákoshegy 10 P.

M en ek ü ltek n ek  a H arangszó  
útján é r k e z e t t  a d o m á n yo k :

Rónai Edit Veszprémvarsány 20 P, 
Horváth Károly Kaposvár 30 P, Görög 
Ernő Nagyveleg 50 P, Görög Lenke 
Nagyveleg 50 P, Honti Jánosné Pannon
halma 20 P.

b o m b a k á ro su l ta k n a k  
a Harangozó útján é r k e z e t t  
adományok ;

Polgár Margit Kőszeg 30 P, dr. Wi
czián Dezső Sopron 50 P, vitéz Pomogyi 
Józsefné Kőszeg 10 P, Petrik Ilona Sop
ron 6 P, Cede Mária Győrság 5 P, No
vak Iván Bpest 25 P, Kienk Gusztávné 
Jászberény 40 P, Valkó Mihály Nagy- 
dém 50 P, Király Gizella Kisfalud 10 
P, Terényi István Szilvásvárad 10 P, özv. 
Berényi Lászlóné Kassa 10 P. Vérten 
Magda Velemér 2 P, özv. Mühleitner 
Károlyné Kisfalud 2 P, Hajnal Károly 
Vers eg 10 P, Szabadi F. Gusztáv Rákos- 
hegv 20 P, Reinhardt Frigyes Kötcse 
9 P.

R é v é s z  I s tván
lelkész-főhadnagy hazánk szabadság- 

harcának egyik győzelmes ütközetében 
Tiszavárkonynál október 20-án, 30 éves 
korában elesett.

Mikor besorozták, boldog örömmel 
újságolta. Pántlikás kalappal járt, mint 
a falusi legények. Aztán kiment tábori
papként a harctérre. Lellxs-hangú lapo
kat írt.

A harcmezőn nemcsak pap volt, -ha
nem harcos is. Az első vonalban küz
dött, hol bibliával, hol fegyverrel.

Október 20-án tizenöt csendőrrel 
Tiszavárkony felé indult, hogy felszá
moljanak egy ellenséges hídfőt. Sike
rült is megfutamítani a túlerőben levő 
ellenséget. Mindenütt előljárt.

A harc hevében haslövést kapott. 
„Meglőttek, meghalok, de megérte. Éljen 
Magyarország!“ Ez volt az utolsó mon
data. Aztán fejlövést is kapott s meg
halt. Nagykörösön temették.

Sok reménység szállt vele sírba. Szíve 
tele volt tervekkel, csillogó szemmel tu
dott róla beszélni. Egyházművészetünk 
terén szirtte úttörő szolgálat várt reá. 
Sok szépet alkotott is már ezen a vona
lon. Tudományosan is, gyakorlatban is 
arra' készült, hogy hazai egyházunkban 
is szóhoz jusson végre a tiszta egyház
művészet s egyetlen célként az igét se
gítse hirdetni.

Élete derékbatört a véres viharban. 
Csonka szolgálatát áldja meg Isten s 
tegye példává köztünk emlékezetét!

N agyaláson yi B afcza G yula, a m. kir. 
Klapka György 6 . honv. tábori tüzérosz
tály főhadnagya, mint ütegparancsnok 
1944 szept. 19-én túlerejű ellenséggel 
közelharcban vívott hősi küzdelemben a 
Kárpátokban hazája védelmében felál
dozta ifjú életét.

Tüzes kemencébtn — hillfl.
N ovem ber 5. —  „Istennek kell in

kább e n g e d n i . . .“ Dániel 3, 1 - 1 2 .  Két 
cso p o r to t látunk itt. Az eg y ik  képviseli 
a hatalm át. Em bert, a n y a g o t im ádtat. 
Jaj annak, aki nem  hajlandó en g ed e l
m eskedni. bálványt Im ádni! És a tö m eg  
jobban fél az em beri parancsok tó l, m int 
Istentől. O tt van a m ásik csoport is 
Csak hárm an akkora tö m eg g e l szem ben  
M égis Isteúnek engedelm esk ed nek  s 
nem hajtanak térd et em ber és anyag  
e lő tt. Nem retteg n ek  a tüzes kem encé
tő l, á llás-vesztéstő l. H iszen az Isten m ellé  
álltak!

Novem ber 6. — „K icsoda az az Is
ten ? “ Dán. 3, 13— 15. Az isten te len ek  
nem  tűrik a hívő em bert. Ha a fen y e 
g e té s  nem használ, a józanságra  hivat
koznak. Azt m ondják: „G ondoljátok  csak  
át, észszerű -e , o k o s , d o lo g -e  Isten m el
lett k itartani! Hány em bert hagy Isten  
pusztulni! Éppen titek et szabadítana  
m eg ? “ N agy k ísértése  a Sátánnak ez a 
beszéd s az, ho g y  m egm utatja: mi vár 
az em berre, ha vele mer dacolni. Iste*  
azonban ad erőt ellene.

N ovem ber 7. „Ki tud m inket sza
badítan i.“ Dán. 3, 16— 17. C sodálatos fe 
lelet a fen y eg etésre  és m agyarázgatásra. 
Az é g ő  kem encének  tüze már perzseli 
arcukat, m inden arra m utat, ho g y  nincs 
m enekvés. Ha em bereknek m egadnák  
m agukat, m ég  talán bízhatnának, külön
ben veszve vannak. M icsoda hit_ ebben a 
sö té t  rem ényte lenségb en : „Isten ki tud  
m inket szabadítan i.“ E zekben a sú lyos  
napokban ilyen  hitért kell nekem  is 
im ádkoznom !

N ovem ber 8. —  „De ha nem tenné  
is . . . “ Dán. 3, 18. Ez a m ondat a h it
nek a koronája . íg y  b ízni Istenben! 
„M ég ha nem  is m utatja m eg  Isten a 
hatalm át, ha nem  is lép közbe, ha bele  
is dob tok  a tűzbe, m ég akkor is tudjuk, 
h o g y  szeret m inket az Isten .“ M ély Sza
kadék fö lö tt  kesk en y  pallón v isz i át az 
apa ölében  gyerm ek ét, s a gyerm ek  m o
so ly o g . U gyan ezt látom  itt is. Nincs fe l
té te lh ez  k ö tve  a hitük. Ilyen bizalm at 
adj nekem  is Uram!

N ovem ber 9. —  E ngedi Isten a bor
zalm at. Dán. 3, 19— 23. M éltán e lvárhat
nánk Istentől, ho g y  ilyen hit után közbe  
lépjen  és ne en g ed je  h íveit a tüzes ke
m encébe. A zonban ez nem történ ik . 
M intha valóban a gú n yo lód ók n ak  és is
ten telenekn ek  lenne igazuk . B evettetnek  
az é g ő  tűzbe s nem  nyúl le értük Isten  
keze, h o g y  csodálatos m ódon elragadja  
ő k et. E ngedi Isten sok szor, h o g y  övéi 
elszenvedjék  a borzalm at is.

N ovem ber 10. —  Csoda m égis! Dán. 
3, 24— 25. Am ikor Isten em bereit bevetik  
a tűzbe, m é g is ' g y ő zn ek . A tűzben! A 
körülálló  h itetlen ek  m egdöbbennek: 
sem m i bajuk nem  esik! M ilyen n agy  
d o lg o t cselek szik  Isten akkor, am ikor  
hívei engedelm esen  szenvednek . M ások  
elpusztulnának talán, de ők  sérelem  nél
kül jutnak elő  a szenvedések  óceánjából. 
M ilyen sok  erőt ad nekem  ez ma!

N ovem ber 11. —  H itetlen ek ből hívők . 
Dán. 3, 26— 30. A tegnapinál is nagyob b  
csoda ez. A zok, akik eddig  Isten nélkül 
é ltek , m ások durván elnyom ásából, bál
ványim ádásból, m ost látva Isten k ezét, 
felk iá ltanak: „Á ldott ezekn ek  Istene!“ 
M egértem  ebből, h o g y  az én szen ved é
sem  nem csak arra való, h o g y  hitem  erő 
söd jék , hanem  arra is, h o g y  vele  m isz- 
sz ió t vég ezzek . Van célja, ok a  annak, 
h o g y  tűzben járat az Ür! K özelebb von  
engem  M agához és velem  eg y ü tt m ások  
sz ívét is m egtöri. L egyen  á ldott m inden  
szenvedésem ért!

G örög  Tibar.

Az e lsö té títés  új rendje okt. 30-tól.
A honvédelmi miniszternek közzétett 
rendelete szerint az elsötétítés október 
30-tól november 12-ig 17 óra 30 perckor, - 
november 13-tól 26-ig 17 óra 15 perc
kor, november 27-től december 3-ig 1-7 
órakor kezdődik és tart október 30-tól 
november 12-ig reggel 6 óráig, novem
ber 13-tól 26-ig 6 óra 30 percig, novem
ber 27-től dec. 3-ig 6 óra 45 percig.

Az iskolai ok ta tás a nemzet minden 
személyi és anyagi erejének mozgósítása 
érdekében október 25-tól ideiglenesen 
szünetel. Rajniss Ferenc vallás- és köz
oktatásügyi-miniszter rádióbeszédben in
dokolta meg az iskolák bezárására vo
natkozó rendelkezését.
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Flgyclm fíxteiés a m últból.

N e m  c s o d a , "h o g y  l e g y ő z e t t e k ,
S  m in d n y á ja n  ha lá ln ak  e s te k ,  
M e r t  a z  if  ja ,  m e r t  a véne ,  
M e g r o m o lv a  e rk ö lc sé b e ' ,
C sa k  a bfírr u tán  s za lad t .

Ö l tö z e tb e n  f é n y e le g te k ,  
P ip e ré b e n  h e t y k é tk e d te k ,  
F en n h é jázn i ,  c sak  e z t  tu d ta k ,
A  g y ö n y ö r b e n  ú szv a  ú sz ta k ,  
H a m is  n y e lv ü k  h a zu d o t t .

S a n ya rú  bús h e l y z e t é b e ’
M a g y a r  n é p e t  nincs k i  v é d je ,
A  s z o m s z é d  ja  n e m  b a rá t ja ,
Ki tá v o l  van, ú g y s e  bán ja ,  
E lh a g y a to t t ,  á rva  nép!

Idézet: „ .S irató ének M agyarországnak a ta tá 
rok által történ t megdulásárór* című 1242-ből való 
költeményből.

A képviselőház novem ber 2-án ü lést  
tarto tt.

N yíregyh ázát fe lszab ad íto ttu k . T örök- 
szen tm ik lós, T úrkeve, M ezőtúr k ö zö tt  
297 ágyút, 321 géppu sk át, 18 p án célost  
és 700 g é p e s íte tt  járm űvet v e sz te ttek  a 
h o lsev isiá k . E zen a szakaszon  eddig  
több m int 2500 szo v jet halott és 4500 
fo g o ly  az e llen ség  v esz te ség e . D ebreceni 
na g y  csata a m agyar-n ém et csapatok  
győ zelm év e l v é g e t  ért. Az e llen ségn ek  
na g y  v esz te ség e i vannak.

G öbbels n agy  b eszéd et m ond ott az 
álta lános had ihelyzetről.

K elet-P oroszországb an  a ném et csa
p atok  fe lfo g tá k  a S zo v je t nagylend ületű  
roham át. Két nap alatt 330 szo v jet pán
cé lk o csit sem m isítettek  m eg.

M agyar és ném et á llam férfiak  m e leg 
hangú táv iratokat vá ltottak .

Churchill m oszkvai m egb eszé léseirő l 
n y ila tk o zo tt az alsóházban.

Mind zavarosabb a rom ániai politikai 
h elyzet. t

A szlovák  fe lk elési m ozgalom  te lje 
sen  ö sszeom lott.

Belgium  éh ín ség g e l küzd. Az é le lm e
zési vá lság  politikai v á lságga l fen y eg eti 
az o rszágot.

F ran ciaországban kom m unista állam 
csínyre készülnek.

A nglia és Am erika a Dardanellák  
m egn yitásá t k öveteli T örök országtó l.

Szentháromság utáni 22. hét.
Az Clr az én életemnek erős

sége: kitől remegjek?
27. Zsoltár 1. v.

A z a m i é le tü n k  e r e je ,  h o g y  a mi 
U ru n k  o ly a n  T a n á csa d ó  és V ig a sz 
ta ló ,  a k in e k  i g é j e  n e m c sa k  s z ó ,  h a
n e m  s e g í t s é g  is a s ze n v e d é sb e n .  
M ik o r  m e g p r ó b á l ta tá s o k  k ö z é  j u 
tu n k ,  i g é j e  h ű sé g e s  ta n á csá va l  e r ő 
s í t ,  h o g y  g y e n g e s é g ü n k b e n  ö s s z e  
n e  r o s k a d ju n k ,  h an em  m e g á i  Ihas
su n k . D e m ik o r  e l jö n  a z  i d e j e  és  
m á r  e le g e t  s z e n v e d tü n k ,  le h a jo l  
h o z z á n k  e r e jé v e l ,  h o g y  g y ő z e l m e 
sen  á l ta lm e n jü n k .  M in d e g y ik r e

s z ü k s é g ü n k  van. A t a n á c s r a  is, 
h o g y  a s z e n v e d é s b e n  v ig a s z ta lá s t  
v e g y ü n k  és ta lp ra  á l l ju n k ,  d e  a z  
e r ő r e  is, h o g y  á l ta lm e n jü n k .  Í g y  
v e z e t i  a z  Ür a k e r e s z t y é n s é g e t .  Ez  
az Ő o rszá g lá sa .  A k i  e z t  n em  tu d ja ,  
n em  ism eri  a K r is z tu s  k irá ly sá g á t .

Luther.
Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már este felé vagyunk;
Szent igéd világoskodjék,
Mi szívünkben munkálkodjék.

Szem élyi hír. Wolf Lajos kelenföldi 
lelkész,, tb. esperes, nevét belügyminisz
teri engedéllyel Ordass-ra magyaros;- 
totta.

D ok torráavatás. Kovács József jak
fái hittestvérünket folyó évi október tó
27-én az Erzsébet Tudományegyetemen 

- az orvostudományok doktorává avatták.
Az országhatáron  és a m agyar A lfö l

dön folyó harcok következtében alföldi 
gyülekezeteinkben több Helyen templo-. 
mok és egyházi épületek kárt szenved
tek, Különösen a csanád-csongrádi, arad- 
békési és _ a békési egyházmegyébe^, 
vannak nagyobb károk.

Az idén nem ren dezték  m eg a v igadói 
n agy reform ációi em lékünnepet. Az Or
szágos Bethlen Gábor Szövetség közöl
te, hogy ez évben október 31-én a szo
kásos vigadói nagy reformációi emlék- 
ünnepélyt nem rendezheti meg. A" Beth
len Gábor Szövetség közölte egyben azt 
is, hogy minden budapesti protestáns 
egyházközség saját templomában saiát 
hívei részére megrendezi a reformáció 
emlékünnepélyét. Végül közli a Szövet
ség azt is, hogy a mostani igen nehéz 
utazási viszonyok miatt az idei ország :.-’ 
protestáns napokat sem rendezheti meg.

(MTI)
T estvéregyház köréből. A tiszántúli 

református egyházkerület Romániához 
csatolt részének, a királyhágómelléki 
egyházkerületnek nagynevű volt püspö
ke, Sulyok István életének 85. évében 
Budapesten elhunyt.

P rotestán s h e ly ő rség i tem plom  fe l
avatása. A Magyarországi Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsé
gének új palotájában (VIII., Vas-u. 2c.) 
szentelte fel október 22-én ünnepi isten- 
tisztelet keretében dr. Soltész Elemér 
altábornagy, tábori püspök a protestáns 
helyőrségi templomot.

CSA I Á P I  H Í R E K
B ölcső. Csendes Lászlót és feleségét, 

Veöreös Erzsébetet Isten leánygyermek
kel áldotta meg, aki a szent keresztség- 
ben Erzsébet Délinké nevet kapta.

O ltár. Nagy Sándor és Czombál Mar
git október 7-én tartották esküvőjüket 
a szendi evangélikus templomban. — 
Kajtár Ernő ht. őrmester és Egressy 
Dina szeptember 10-én tartották eskü
vőjüket Bobán az evangélikus templom
ban. — Sólyom Idus Kővágóörs és Ek- 
hamp Béla vendéglős Zalaegerszeg, okt. 
29-én tartották esküvőjüket a kővágó
örsi evangélikus templomban.

K oporsó. Vargha Emil, a felvidéki 
magyar evangélikusság egyik vezér
alakja, egykori nyitrai esperes, a felső- 
ozori egyházközségnek 43 éven át volt 
lelkésze, 75. életévében meghalt, ö t 
gyermeke: dr. Vargha Kálmán soproni 
egyetemi tanár, Vargha Emil a felvidéki 
Magyar Párt titkára, Vargha Béla bá
nyaigazgató, Vargha Sándor evangéli
kus egyetemes egyházi főtitkár és Edit 
leánya, Sóhalmi Györgyné gyászolja. — 
Nagy részvéttel Rozsnyón temettél el. — 
Feltámadunk!

Az utcai k ö zlek ed ést Budapest főka
pitánya október 27-től kezdődőleg este 
12 óráig engedélyezte.

Riadó esetén  — a zárvatartási enge
déllyel rendelkező épületek kivételével 
--- a házak kapuit még akkor is nyitva 
kell tartani, ha a kapu egyébként zárva 
lenne.

HATÁROKON TÚL
Berlin legrég ib b  tem plom a elpusztult.

A birodalmi főváros területén- lévő leg
régibb templom a legutóbbi ellenséges 
légitámadásnál teljesen elpusztult. A 
templomot még’ , 1210-ben kezdték épí
teni lés lényegesen régebbi, mint a tulaj
donképpeni Berlin területén levő régi 
templomok. Brandenburg őrgrófságban 
ebből a templomból indult ki a refor
máció, amidőn Joachim választófejede-, 
lem 1539-ben a lutheri reformáció'mellé 
állott. A templom elmozdítható műkin
cseit már régen biztonságba helyezték, 
de nagy orgonája és nehéz .harangjai 
elpusztultak. _

L en gyelországban  a legutóbbi válto
zásig, mintegy ezer magyar élt. Ezek az 
utóbbi időben három csoportban haza
jöttek s csak kis részük maradt még to
vábbra is a német fennhatóság alatt lé
vő részeken. A varsói és Pósen környéki 
magyarok már hazajöttek.

V ilági lelk ipásztorok . Berlini jelentés 
szerint a Rajna tartomány evangélikus 
egyházi konzisztóriuma rendelkezést 
bocsátott ki, amely szerint a nemle-lkészi 
egyháztagoknak az istentiszteleti szolgá
latban való részvételét rendszeresíteni 
kell. Ezek a „világi lelkipásztorok“ vagy 
igehirdetők, akiket a gyülekezeti közös
ségbe hivatalosan meghívnak, a gyüle
kezeti istentisztelet keretében nyernek 
tisztségükbe beiktatást. Mielőtt szolgá
latukat megkezdenék, előzőleg részletes 
és alapos kioktatást kapnak feladataik
ra nézve. Kimondotta a konzisztórium 
azt is, hogy lelkész hiánya esetén az 
egyház azzal is megbízhat világi egyház
tagokat. hogy temetési igehirdetést Vé
gezzenek.

K Ü L Ö N F É L É K
M ikor szabad telefonáln i riadó után?

A kereskedelmi miniszter rendelete sze
rint a légiriadó tartama alatt, valamint 
a riasztott helységet ért légitámadás 
esetében a légiriadó feloldását követő 
egy óra alatt, helyi forgalomban magán- 
természetű távbeszélgetést folytatni ti
los. E rendelkezés a távolsági beszél
getésekre nem vonatkozik. Ilyen beszél
getésekre tehát a megszabott egyórai 
határidőn belül is tehetünk bejelentést. 
Természetesen, ha- a- vnvmlak-«-hivatalos 
beszélgetések miatt túl vannak terhelve, 
akkor a kért távolsági beszélgetést csak 
későbben kapcsolják. '

A hadm űveleti terü letről m enekülő  
gazdák állatállom ányának e lh elyezése . A
hadműveleti területről menekülni kény
szerült gazdák állatállományának a hát
országi területeken leendő elhelyezése 
érdekében megfelelő intézkedések tör
téntek. Felhívják ezért az érdekelt gaz
dákat, hogy forduljanak az illetékes vár
megyei gazdasági egyesülethez, a kerü
leti mezőgazdasági kamarához, a vár
megyei gazdasági felügyelőséghez, illet
ve a járási gazdasági felügyelőhöz, vagy 
közvetlenül a város, illetve a község 
gazdasági elöljárójához. Ugyanezeken a 
helyeken jelentkezzenek az elhelyezésre 
vállalkozó gazdák is. Esetleges kérdé
sekben felvilágosítást ad az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület (Budapest, 
IX., Köztelek-utca 8 .) vagy az Országos 
Mezőga'zdasági Kamara (Budapest, V., 
Szabadság-tér 10.)

A m a g á n te lefon ok at a budapesti egy
séges távbeszélő hálózat területén dél-' 
előtt 9 és fél 2 között kikapcsol iák a 
forgalomból. A kikapcsolás alól mente
sül az, aki hivatását (orvos, ügyvéd) a 
lakásán űzi.

A kassai diákok példaadása. A kas
sai m. kir. állami gépipari iskola IV. osz
tályának növendékei együttesen elhatá
rozták, hogy azonnal besorozásukat, ki
képzésüket, majd arcvonal.szolgálatra 
való, behívásukat kérik. Együttesen kér
vényt adtak be a kerületi paráncsnok- 
sághöz. Ügy érezzük — írják —, amikor 
nemzeti létünk forog kockán, nem toll és 
könyv, hanem fegyver kell a kezünkbe. 
Mi csak egy független Magyarország
ban tudunk majd élni, dolgozni és soha
sem tudnánk abba belenyugodni, hogy 
nem fogtunk fegyvert a hazáért, amikor 
még nem volt késő. A tanulás most már 
úgysem megy — hangzik a nyilatkozat. 
Minden gondolatunk-a harctérre irányul 
és alig várjuk azt a pillanatot, amikor 
mi is megmutathatjuk, hogy nem va- 
gyünk méltatlanok apáinkhoz. A kerü
leti parnesnokság nyomban intézkedett 
a gépészdiákok besorozása iránt és már 
meg is kezdődött kiképzésük. A kassai 
diákok példaadó elhatározása is tanúbi
zonyság arra, hogy a mai ifjúság is tu
datában van annak, hogy a haza iránti 
kötelesség minden más érdeket és szem
pontot megelőz.

MAGYAR GAZDA
Gazda-hírek.

A gyönyörű napsugaras, enyhe őszi 
idő egyenesén követeli a gazdaközönség- 
től, hogy ameddig csak lehet, legeltes
sen mindenütt, ahol lehetséges, hogy az 
összegyűlt száraz-takarmány terméshez 
hozzá ne nyúljon, mert dacára a jó ter
mésnek, bizonyosan'súlyos takarmányo
zási gondok lesznek majd a tavasszal. 
Ugyanis a honvédség szükségletének 
legnagyobb részét is'valószínű gazdáink 
s gazdaságaink készletéből kell fedezői. 
Őszi takarmányozásra igen jól fel lehet 
használni répaszedés idején a répaleve
let is, akár besavanyítva, akár frisse«, 
zölden etetve. Keverjük azonban egy kis- 
törekkel, vagy más szárazzal, hogy a ki
ürülést szabályozzuk s mérsékeljük. Száz
féle módja van a takarékos etetésnek, 
amelyet kisgazdáink is ismernek és gya
korolnak is, ma mégis még nagyobls 
előrelátással kell mérlegelni és szem
ügyre venni minden kínálkozó takarmá
nyozási lehetőséget, ha a háború élet 
mélységébe, kíméletlenségébe, könyörte
lenségébe. a maga meztelenségében gaz
da szemmel belenézünk.

Kazlainkat, pajtáinkat tartsuk a leg
nagyobb rendben, hogy alomszalmakész- 
letünket is mentsük, óvjuk. A polyva,. 
törekhalmokat gondosan rakjuk össze, 
takarjuk be, hogy az őszi esők bele ne 
menjenek, ne ázzanak fenékig, így még 
alomnak se használhassuk őket.- Soka# 
feleslegesnek tartják e jóakaratú figyel
meztetéseket, pedig nem ok nélkül ke
rültek papírra és néhányan már előre 
megköszönték figyelmeztetésünket, akik
nek szóval hoztuk emlékezetébe ez apró
lékosságokat.

*
A földmívelésügyi minisztérium vég

legesen döntött arról, hogy azok a ter
melők, akik hántolásra, illetve vá'mhán- 
tolásra cirok-, köles-, hajdinamagot ad
nak, a szakszerűen végzett hántolás után 
kapott őrletlen héjat minden külön en
gedély nélkül visszakapják. A vámhán- 
tolásnál nyert rizshéjra azonban ez a- 
rendelkezés nem vonatkozik. Ott külön 
kérvényezni kell a visszaadást. O. K.

Evangélikus lelkészcsalád keres főzne 
is tudó mindenesleányt, vagy asszonyt. 

-Cím: Szomjas Károly evangélikus lelkész-. 
Nemespátró u. p. Surd, Somogy vm.

1— 1

Fiatal evangélikus menekült tanítónői 
elhelyezkedést keres. Szívesen vállal he
lyettesítő tanítást is. Megkereséseket er 
címre kér: Pollák Piroska egészségügyi': 
védőnő. Ásványráró, Győrmegye, Egész
ségház. 1—r

Keresek egy jól főző szakácsnőt pusz
tára, november 1-re. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban. 2— 2

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVIRÁGOK,  
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

Stixnétől
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
8 -1 3

Gyengeelméjűek gondozására férfit 
vagy nőt keres (lehet házaspár, vagy 
anya és leánya) azonnalra Bethel Ott
hon, Budakeszi. 2—2

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
ízléses forma, fínon) kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Budap es t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13.

(F élem elet.) 9

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel ) is .  
K éziratokat aem érzünk meg és nem kftldflmk tIsckj.. 

Előfizetési ára:
aegyedévre 2 P 50 fillér, -
-  fé lé ire  4 P 80 fillér, 

egy é ire  9 P 60 fillér. 
r#v«%ortoe kflldérsel 10% kediexm éay

Baro— nyo—da: Uzsaly és Koncz, Gyé<
(Harangszó nyomdája.)



Ha üldöztetés főnné__N agy n y ílt s á g g a l .
„Azért ilyen reménységben nagy 

nyíltsággal szólunk.“ II. Kor. 3, 12.

Bátraké a világ — tartja a szó
lás-mondás.

Bátraké az Isten országa is!
Bátraké, akik „nagy nyíltsággal’1 

szólják az Isten igéjét, kiket nem 
némíthat e1 földi változás és a vál- 

W tozásnak isméi való elváltozása;
h t i i l l C h  a c iiic i))  T H d ^ a i a »  u w a t  l u i i l

szabja meg divat, érdek, forgandó 
szerencse; kik élni mernek és halni 
tudnak a Krisztus evangéliumáért.

Óh mi gyávák, megalkuvók, rej- 
tezkedők! — miért, hogy inainkba 
száll a bátorságunk?

Mert nincsen reménységünk! 
„Azért ilyen reménységben nagy 
nyíltsággal szólunk.“ Milyen re
ménységben? Pál apostol abban a 
reménységben él, hogy az evangé
lium, melyet szolgál, dicsőséges, 
maradandó, Isten végleges és örök
érvényű üzenete az emberhez. 
Valóságos jóhír, a bűnbocsánat
nak, megigazulásnak, üdvösségnek 
jóhíre. Záloga pedig a Krisztus 
feltámadása. Vagyis röviden: Krisz
tus ez a reménység!

Következésképpen Krisztusban 
és Krisztusért bátor a keresztyén 
ember. Ha pedig nem bátor, isten
telen időkben mukkanni sem mer, 
letagadja magáról a keresztyén 
nevet, magaviseleté kétfelé sánti- 
kálás vagy egyenest hittagadás — 
akkor nyilván nincsen reménysége 
a Krisztus Jézusban. Márpedig mi
féle Krisztus az és mit ér — re
ménység nélkül?!

Uram! Feltámadott Jézusom! Adj 
nekem reménységet s tégy hit
vallóvá!

Scholz László.

Isten a holnapot elrejtette elő
lünk. Engedelmesen és bátran rá 
kell bíznunk magunkat kezére, 
hogy vezessen lépésről lépésre a 
jövő vaksötétjében. De közben sza
bad és kell számolnunk m in den  le
hetőséggel: az e m b e r i le g  l e g r o s z -  
s za b b a l  is.

Mi lenne, ha egyházunkra elnyo; 
jnatás szakadna. — akár véresen és 
kegyetleríül, akár hideg számítás
sal és szívós makacssággal?! Isten 
igéje és az egyház története meg
adja a feleletet.

A s z e n v e d é s  a z  e g y h á z  t e r m é 
s z e te s  sorsa . Kissé szokatlanul 
hangzik ez az átlag-keresztyén fü
lének. A legutóbbi másfélszáz év 
alatt magyar földön talán túlságo
san megszoktuk az egyház kényel
mes és békés életét. Hiszen feleke
zeti kisebbségünkből eredő és im
már nem vérre menő sérelmeken 
kívül nem éreztünk sokat a „világ 
gyűlöletéből“. Pedig Jézus nem tit
kolta tanítványai előtt, hogy övé
inek sorsa nem elismerés, hanem 
lenézés, nem támogatás, hanem ül
dözés, nem dicsőség, hanem gyalá
zat lesz a földön. Erre figyelt Lu
ther Márton, amikor az igazi egy
ház ismertető jelének többek közt 
a „ sze n t  k e r e s z t e t" mondotta: Is
ten egyháza ott van, ahol szenve
dést és üldöztetést látsz Krisztus 
nevéért.

Ha egyházunk életében nehézre, 
sőt szörnyűre fordulna az idők já
rása, mielőtt bármilyen emberi 
érzésnek vagy gondolatnak helyet 
adnánk, e m lé k e z z ü n k  Krisztus szar 
vára és vegyük a természetesség 
csendességével az egyház Urának 
kezéből magyarországi egyházunk 
keresztjét. „Ezeket pedig azért 
beszéltem néktek, hogy amikor el
jön az idő, megemlékezzetek ró
luk, hogy én mondottam néktek.“ 
(János 16, 4.)

A z  e ln y o m a tá s  m in d ig

vihar a z  e g y h á z  é le té b e n . Szél- 
cséndben a száraz falevél is úgy ül 
az ágon, mintha még élne, mintha 
a fához tartozna. Pedig má-r halott 
és'csak külsőleg fűzi az ághoz vé
konyka szál. S ha feltámad a szél, 
zörögve hull le, ahová való: az 
avar temetőjébe.

Az egyház életének szélcsendé'; 
ideiében emberek tömegeit kap 
csolja az egyházhoz megszokott- 
ság, érdek, divat vagy más, egé
szén felületes kötelék, — anélkül, 
hogy mély, belső, lelki összekötte
tésben állnának- az egyházzal. Ki
esnek a fának nedvkeringéséből: 
nem árad tova bennük Krisztus 
Lelke. Nem is kapcsolódnak össze 
a többi levéllel, az egész fával: mit 
sem tudnak a „szentek közösségé
ről“, a hívők együtt-dobbanó éle
téföl, az „adni“ és „kapni' nagy
szerű csodájáról. Amikor azután 
idegen erők őket is tépik és cibál- 
ják az egyházzal együtt, olyan 
könnyen lesodródnak a viharba ke
rült fáról, amelyen megmaradni: 
hányattatás, kín és megpróbáltatás, 
—^amelyet otthagyni: önös érde
keik mentése. Nem jut eszükbe az 
ige: „Aki megtagad engem az em
berek előtt, én is megtagadom azt 
az én mennyei Atyám előtt.“ (Máté 
10, 33.)

Ha úgy fordulna, hogy az egy
házhoz tartozás ismét veszélyt, 
kockázatot, üldözést jelentene, — 
egyszerre csak azok maradnának, 
akik e ls za k í th a ta t la n  közösségben 
vannak Krisztussal és övéivel. Népi 
kétséges, hogy az egyház csak ha
lo t t  tagjait veszítené el, ugyanak
kor az alvókat a vihar talán új 
életre rázná, — csak az kérdéses, 
hogy nekünk: ma még buzgó evan
gélikusoknak, sőt talán egyházi 
munkásoknak megvan-e a minden 
próbát kiálló hitünk: „Kicsoda sza- 

el minket a Krisztus szerel- 
orúság vagy szoron-

gattatás, vagy üldözés, vagy éh
ség, vagy meztelenség, vagy vesze
delem vagy fegyver-é?“ (Róm. 8, 
35.)

A k k o r  ü tn e  az  „ e g y e t e m e s  p a p 
s á g " ó rá ja .  Kiderülne: vájjon nem
csak hangoztattuk ezt az evangé
likus dogmát, hanem éltük is? Mert 
az egvház történetének bizonyság- 
tétele szerint az üldöztetés idején 
mindig széthull az egvház külső ke
rete es széttörnek megszokott éle
tének vágányai. Vájjon mit fog 
csinálni az az evangélikus ember, 
akinek vallásossága kimerült temp-' 
lomba járásban — akkor, amikor 
nem lesz temploma?!... aki maga 
soha nem mélyedt el Isten igéjé
ben, hanem azt papok dolgának 
tartotta — akkor, amikor nem lesz
nek államilag elismert lelkészek?!.. 
aki közgyűléseinken élte ki magát 
— akkor, amikor az egyház nem 
lesz közjogi testület?!... aki gyer
mekei vallási nevelésének gondját 
elintézettnek látta az iskolai vallás
oktatással — akkor, amikor nem 
lesz hittanóra?!

Ekkor lesznek’ az egyház tartó 
oszlopai Isten kezében a n a g y k o r ú  
k e r e s z ty é n e k :  Efez. 4, 13—16! Vi
lági hivatásban élő, egyszerű vagy 
tanult férfiak, asszonyok, ifjak és 
leányok — szerte-szét országunk
ban, akiket Jézus név szerint ismer. 
Az Isten Leikétől munkált magyar 
ébredés szülöttei. Kezükben to
vábbra is kinyílna a biblia és onnan 
naponta vennék az Ige kenyerét, 
világosságát és erejét. Papi ajkak
ról átvennék az elnémított szót és 
zengene tovább rajtuk keresztül a 
bizonyságtétel otthonaikban, mun
kahelyeiken s hová csak az árva 
magyar sors vetné őket. Gyerme
keiket ők vezetgetnék Jézushoz. 
És nincs oly hatalom, mely meg
akadályozhatná, hogy megkeres
sék ketten-hárman egymás kezét 
az imádságnak, az igeolvasásnak 
és a szeretetnek közösségében.

Veőreös Im re.
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Hégi írásolc.
JVe fúrássá e l  menned veteti gyenge 

mustársnagnyi fiitünlceí.
Im á d sá g  a ,,B u jd o s ó  M a g y a r o k  

f ü s tö lg ő  c s e p ü je “ c. 1676-bó l va ló  
im á d s á g o s  k ö n y v b ő l .

T e ö r ö k  s z e r e t e t t e l  r o b o g ó  i r g a l 
m as  A ty a !  t e r j e s z d  reá n k  a te  ir- 
g a lm a s s á g id a t  és  a z  í t é l e tn e k  l e lk e  
á l ta l  e m é sz t  e s se n e k  m e g  m inden  
á ln o k sá g in k :  ö l j e d  a z o k n a k  m é r 
g é t  és r a j tu n k  u r a lk o d ó  e r e j é t  a 
J é zu s  o ld a lá b ó l  k i f o l y t  v é r e s  te n 
g e r b e .  T é r í ts  m e g  m in k e t ,  m e r t  T e  
v a g y  a m i Is ten ü n k! v e d d  el a m i  
k ő s z í v e in k e t  és  a d j  h ú ssz ive t ,  h o g y  
T ő le d  ú jo n n a n  s z ü le te t t  le lk i  g y e r 
m e k e id  lé v é n  a m i b ű n e in k rő l  s o 
ha tö b b é  m g g  n e  e m lé k e z z é l .  E lé 
g e ld  m e g  U ram  im m á r  a m i m e g 
a lá z ta tá su n k a t ,  m e r t  ta lán  s z in te  
id e je ,  h o g y  ne s z é g y e n ü l jü n k  m é g  
to v á b b  is a m i i f jú sá g u n k  g y a lá 
z a t ja  v ise lé sében . N e ü ld ö z z  m ind--  
ö r ö k k é  b e n n ü n k e t  és ne fá ra s zd  
e l  B e n n e d  v e t e t t  g y e n g e  m u s tá r 
m a g  n y i  h i tü n k e t ,  ne  h a rc o l j  v é lü n k  
r e m é n y s é g ü n k  f o g y t á i g ,  hanem  
e le v e n í t s  m e g  és  a m i h i te t le n sé 
g ü n k n e k  l é g y  s e g í t s é g g e l  a te  
s z e n t  n e v e d é r t!  H isze m  U ram  v a 
la m ic so d á so k  v a g y u n k ,  d e  u g y a n  
a t e  n e v e d r ő l  n e v e z te tü n k  és noha  
v é tk e z tü n k ,  d e  u g y a n  s z e n t  Fiad  
v é r é v e l  k e r e s e t t  ö r ö k ö s id  v a g y u n k ,  
k ik  a te  í t é l e te d n e k  u tában  is T é 
g e d e t  e g y e d ü l  vá ru n k ,  a z é r t  r e 
m é n y s é g ü n k b e n  m ié r t  h a g y n á l  m e g 
s zé g y e n ü ln ü n k ?  m e r t  ha a z t  m o n 
d o d  is, h o g y  n em  k e l  lünk , d e  m é g is  
i r g a lm a d h o z  r a g a s z k o d u n k .  Vidá-  
m íts  m e g  hát a m i  nyo 'm orú ság in k-  
nak n a p ja i  és i i ld ö z te té s in k n e k  e s z 
te n d e i  után, m e r t  m in d en  n apon  
ú g y  ta r ta tu n k  T e é r e t t e d ,  m in t  a 
m e g ö le té s r e  r e n d e l t e t e t t  Ju h ok .  
V á j jo n  s m e d d ig  h a g y o d  a p o r b a n

a m i e l t a p o d t a t o t t  k o ro n á n k a t?  
a v a g y  ú g y  v e r té l - e  fö ld h ö z ,  h o g y  
soha  f e l  n e m  em e ln é l?  N e  éd es  
U runk! m e r t  e k é p p e n  g y a lá z a t ta l  
i l le tn e k  T é g e d e t  a te  e l le n sé g id  és 
m i is e lm ú lván , n em  d ic s é r h e t jü k  
s z a b a d í tá so d a t  a halál kapu iban .

N e  n é z z e d  hát óh  s z á n a k o z ó  
éd es  A ty a !  a m i tá b o ru n k n a k  és a 
b e n n e  l é v ő  V i té z e k n e k  r é g i  g o 
n o s z s á g o k a t ,  n y o m o r g a t ó  e rő s za k -  
t é t e le k e t ,  a s z e g é n y s é g e n  v a ló  k e 
g y e t l e n s é g e k e t ,  s z i tk o k a t ,  e sk ü v é -  
s e k e t  és e g y é b  m ó d  né lkü l va ló  c se 
l e k e d e t e k e t ,  h an em  T e m a g a d a t  és  
d ic ső sé g e s  Is ten i t i s z t e le te d e t ,  h o g y  
m e g k e g y e l m e z z  m in ék ü n k .  .T a lá n  
va n n a k  U ram  m ik ö z tü n k  le g a lá b b  
t í z  ig a za k ,  ne v e s ze s s  e l  a z o k é r t  
b en n ü n ke t!  V a g y ,  ha m i k ö z tü n k  
a n n y i  s zá m ú t  n em  ta lá lnál is, ta 
lá ls z  a m i éd es  H a zán kban ,  v a g y  a 
t ö m lö c ö k b e n ,  te k in ts  a z o k  ő h a j tá -  
sira s ta r t s d  m e g  a M a g y a r  mara-  
d é k já t !  L é g y e n  te k in te tb e n  E lő t t e d  
a m i  k ic s in y k é in k  sírása , m in t  ré-  
g e n te n  N in ivében , k ik  j o b b  és bal  
k e z e k  k ö z t  n e m  tu d n a k  k ü lö m b sé -  
g e t  tenni, s zá n d  m e g  a z o k a t  és ne  
a d d  p ré d á u l  a z  A n t ik r is z tu s n a k ,  
m ié r t  v o n n á d  k i  ő k e t  a z  éd es  A ny-  
n y á k  ö lé b ő l  ö r ö k  v e s z e d e le m r e ?

U ram  Isten! g y o m l á l j  k i  m ik ö 
zü l link m in d en  n a g y  zásra ,  v is s za 
vo n á sra ,  p á r to s k o d á s r a ,  i r ig y s é g r e  
c é lo z ó  • i g y e k e z e t e k e t  és a d ja d  az  
e g y e s s é g n e k ,  s z e n t  s z e r e te tn e k  le l 
k é t  m ib e lé n k ,  h o g y  s z ív e in k  e g y e 
se k  lévén ,  e g y e t  é r th e ssü n k  és 
a k a rh a ssu n k  a tá b o r o z á s n a k  m in 
den  n a p ja ib a n  és H azán k  s za b a d u 
lására  n é z e n d ő  m in d en  d o lg o k h o z  
egy t s z ív v e l - l é l e k k e l ,  k é t  k é z z e l  
e g y ir á n t  n yú lh assu n k .

Most k e ll m egbizonyliánunk, 
hogy a M egváltó tanítványai vagyunk!

D. R a f fa y  S á n d o r  b á n y a k e rü le t i  
p ü s p ö k ' a k ö v e t k e z ő  fe lh ív á s t  in
t é z t e  az  e g y h á z k e r ü le t  le lk é s ze ih e z :

„Isten megtartó kegyelméből 
több hónapig tartó gyógvítkozás 
után teljes munkakedvvel ismét 
munkába álltam. Érzem, hogy 
mindenre van erőm Abban, aki en
gem megerősít. De kellett is mun
kába állanom, most, mikor a jelen 
tengelyén jövendők sorsa fordul. 
Nehéz és válságos idők terhét hor
dozzuk. A teherhordozásból pedig 
mindenkinek, még erején felül is, 
ki kell a részét vennie. Egyéni ér
dek, kényelem, sőt maga az egyéni 
élet is másodrendű akkor, mikor a 
közösség sorsa forog kockán. Egy
ház, haza, vallás, nemzet, család, 
megmaradás és minden erkölcsi ér
ték veszedelemben van. Ilyen vál
ságos időkben az emberi és isteni 
törvények egyező parancsa az ön
megtagadás és a közjó szolgálata.

Felhívom és rákötelezem lelkész- 
testvéreimet a pásztorkodó szol
gálat hűséges teljesítésére, az Isten 
Igéjében rejlő vigasztalásnak, bá
torításnak és reménykedésnek is
tenes szolgálatára. Senki még gon
dolatban se legyen hűtelen eskü
vel tett fogadalmához, hogy alkal
mas és alkalmatlan időben szolgál 
Istennek az emberek között. Hívők 
és hitetlenek között egyaránt. Sőt 
a hitetlenek és a kishitűek között 
kettőzött hűséggel és kitartással.

Senki helyét el ne hagyja, mert 
a hűtelenek és a gyávák árulók. 
Az evangéliumi lelkészi karban pe
dig vértanúk lehetnek,. de árulók 
soha. Mindenkinek ki kell tartania 
azon a helyen, ahova őt az Isten 
gondviselő akarata és megtartó 
kegyelme állította. A gyülekezetek 
árván és gondozatlanul nem ma

radhatnak. Az emberek születnek, 
meghalnak, e nehéz időkben szen
vednek, kétségeskednek, vigaszta

lást és erősítést szomjuhoznak. A 
lelkésznek tehát éjjel-nappal, nap
sütésben és borulásban hívei kö
zött kell állania és munkálkodnia, 
mint aki az Istenben bízó hit és 
nyugalom példaképe. De ott kell 
állania, mint vezetőnek és tanács
adónak. Mert a híveknek ma buzgó 
vezetőkre is szükségük van, hogy 
a kétségbeesés, a csüggedés vagy 
a téves utakra való kalandozás ve
szedelmébe, ne kerüljenek, sőt a 
megvesszőzöttek és bujdosók, az 
otthontalanok és nélkülözők segít
ségére legyenek. Most kell megbi
zonyítanunk, hogy a Megváltó ta
nítványai vagyunk, akik készek 
egymás terhét hordozni és felka
rolni az elesetteket, mint ahogy a 
Krisztus is felkarolt minket. Most 
van az ideje a gyakorlati keresz- 
tyénségnek, hogy az éhezőnek ke
nyeret, ruhátalannak ruhát, az ott-' 
hontalannak hajlékot adjunk. Fel
hívom és rákötelezem egyházunk 
minden egyes hívét, hogy ne csak 
szájjal szeressük egymást, hanem 
cselekedettel és valósággal (I. Já
nos 3, 18.). És egymáson testvér
ként segítve várjuk az Isten ke
gyelmi esztendejének felvirradását. 
Mert az Isten a legsötétebb éjből 
is ragyogó hajnalt tud deríteni és 
sohasem kísért bennünket erőn
kön felül, hanem a kísértéssel 
együtt, hogy azt elviselhessük, a 
szabadulást is elkészíti (I. Kor. 10, 
13.).

Az Ür kegyelme legyen velünk!;“ 
H iin u i n i i i i ) H i i t 'i i in i iH i i i i i» i iu in i i in iu u i i in iu i i i iH i in in i iu n n i i i i i i i t iw n i i n »

TERJESSZÜK A HARANGSZÓT!
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A té k o z ló  fiú.
— Elbeszélés. —

Irta: Szende Ernő.
1.

Az egyházfi kitárta a templomajtó 
mindkét szárnyát, az orgona éles hangja 
zúgva, harsogva csattant fel s messzire 
vágódott ki a nyitott ajtón át az utcára. 
Mint a kaptárból a méhek, úgy/ tódul
tak ki a hívek a templomból. Vége volt 
az istentiszteletnek. Ki erre, ki arra tar
tott hazafelé. Voltak, akik egymaguk- 
ban lépegettek. De többen voltak olya
nok, akik ketten, hárman vagy még 
nagyobb csoportokba verődve mentek az 
egy irányban, az egy utcában lakók.

Özv. Tóth Istvánná, hogy kilépett az 
ajtón s jobbról Kissné, balról meg 
Baloghné csatlakozott hozzá és alig 
hagyták el a templomot, Kissné már 
rákezdte.

— A Palit hát kihirdették!
Baloghné rákon(,rázott.
— Az ám! A Varga Juliskával!

Tóth né vasvilla szemekkel nézett vé
gig előbb Kissnén, aztán Baloghnén. A 
homloka ráncba szaladt. Az ajkát össze- 
szorította. Nem szójt egy szót sem. 
Némán ballagott a,két  asszony között.

Kissnébe nagyobb adag kíváncsiság 
szorult, mint Baloghnéba, hát újra csak 
ő kezdte.

Mit szol a dologhoz, Tóthné asz- 
szony?

Tóthné megállt, úgy nézett a kér
dező szeme közé.

' Hogy mit szólok a dologhoz? Ki 
dolgához?

Baloghné egy-két lépéssel előbbre 
került s úgy fordult vissza.

. Igen. a Páli dolgához! Jobban 
mondva, a mai kihirdetéshez!

Tóthné nehezen lélekzett: Csak úgy 
Kapkodta a levegőt. Egy-két pillanatig 
mereven nézett maga elé. Aztán csak 
úgy sziszegte fogai között a hangokat.

—-' Semmit sérti'szólok! Semmi közöm 
a di loghoz! Nem Tesz abból a lagziból 
semmi! , '

S azzal mégifl.djíjt A két asszony 
véle tartott. •

K'Ssné’ inökt már azért sem engedett.
Nem, lejsz abból a lagziból -semmi? 

Már hogy ne volna? A pap ma kihir

dette egyszer és mindenkorra! Ez után 
már a víz se mossa el az esküvőt!

Baloghné még ráduplázott.
— Már a községházán is ott lógtak 

két hétig! Ezek után 'semmi sem áll az 
útjukban!'Pali meg Juliska egy pár lesz
nek! Pali nagykorú, azt tesz, amit akar!

Tóthné szeme villámokat szórt.
-— Ám jó, vegye el azt a szentes 

lelkű leányt! Egy vas nem sok, de any- 
nyija sincs! Pedig hallom, nagyon bújja 
apjával a templomot. Folytón imádkoz
nak, még sincs egy megveszekedett fil
lérjük sem! Minek lumpolta el az öreg 
a vagyonát? Most nincs semmijük! Csak 
az a rozzant viskójuk maradt! Az is 
cselédlakás volt annakidején! Oda hú
zódtak! Az maradt meg az ősi vagyon
ból! Most aztán járhatnak az. Isten után! 
Kérhetnek tőle segítséget akár örökkétig! 
Az ugyan nem adott még senkinek sem
mit!

Kissné egészen megbotránkozott.
— Hogy beszélhet így az Istenről? 

Hát nem ád az mindenkinek, még a 
gonoszoknak is? A maga földjét elvetik 
Ki ád arra áldást? Az elvetett magot 
ki sokszorosítja ezerszeresre? A fűben, 
virágban, fában, a madárban, bogárban 
s a jó Isten tudja, még’ mi mindenben 
nem magát a csodálatos Istent, az ő 
mindenható erejét látjuk? A k i . . .

Tóthné ingerülten vágott a szavába.
— Jó, jó, Kissné asszony! Ne prédi

káljon maga még az utcán is! Elég volt 
ebből a templomban is!

Baloghné szerényen megkérdezte:
— Igaz is, niaga, Tóthné asszony, 

nem igen jár az [step házába. Hogy
hogy, ma mégis eljött?

— Meg akartam győződni, hogy Pali 
tényleg kihirdetteti-e magát?

Baloghné meggyőző hangon folytatta:
— Hát most hallotta. Bár erről oda

haza is meggyőződhetett volna már 
előhb is, ha szóba állt volna a fiával. 
De úgy tudóul; bár egy házban laknak, 
nem igen érintkeztek egy idő óta: Maga 
a ház elején, Pali meg a hátulján lakik. 
Ezt a részt hagyta rá az apja, meg a 
gazdasági épületek felét. Maga Több va
gyont, vitt a házhoz, mint az. urának volt. 
Azért is hagyta Tóth uram az ő részét 
a'fiára, -inert úgyis tudta és látta már 
ejöre,, hogy.-a maga jussából úgy sem 
enged át Palinak egy barázdára válót

sem! Mivelhogy Pali Tóth uram első 
feleségétől való, hát. az anyja jussa is 
rámaradt. így maradt Palira vagy negy
ven hold s ebből már szépen megél sze
gény feleség mellett is! A'maga szülötte 
Mariska. Az úgyis gazdag lány lesz, mert 
a maga vagyona rászáll. Palinak hát 
semmit nem testál, miért akkor a nagy 
harag és gyűlölet Juliska iránt?

Tóthné ép a háza elé ért. Megállt 
a kisajtó előtt s haragtól villámló sze
mekkel mérte végig a két asszonyt.

— Maguknak csipisz az -orrukra! 
Értik? Csipisz!

Azzal belökte az utcaajtót s nagy 
méreggel vágta be maga után. . .

2.

Mikor Varga Juliska kilépett a temp
lomból, lassú léptekkel indult hazafelé, 
ami- ott kint volt a falu szélén. Alig ért 
a második ház elé, sietős csizmalépések 
siettek a nyomába.

Juliska hátranézett. Látta, hogy Pali 
siet utána. Megállt, bevárta, aztán együtt 
ballagtak tovább. Úgy illet, hogy a vő
legény a kihirdetés napján hazakisérje 
a menyasszonyt. Hát Pali is ezért sie
tett Juliska után, hogy e kedves köte
lességének eleget tegyen. Egymás kezét 
fogva, boldog mosolygással mentek vé
gig az utcán. Hogy miről beszélgettek? 
Édes Istenem! Ez az ő édes titkuk volt!

Alighogy hazaértek, megérkezett Ju
liska atyja, az öreg Varga. Azaz, hogy 
nem is volt még igazán öreg, hiszen álig 
töltötte be a hatvanadik évet. De arcán 
csúnya barázdákat szántott az élpt ekéje. 
Meglátszott az egész emberen, hogy 
megrokkantotta testét az élet súlyos 
terhe. Látszott rajta, hogy az élet ke
resztjéből több jutott neki osztályrészül, 
mint annak örömeiből, vagy könnyű ter
heiből. , _

Szeretettel üdvözölte Palit, leültette 
s.rátért arra, ami annyira nyomta a szi
vét, lelkét. Most itt az alkalom. Még az 
ésltüvő előtt könnyít a szívén. Senki nem 
illetheti váddal, hogy bármit is eltitkolt 
volna. Különben .sincs titka senki előtt. 
Ami vele történt, tudja az egész falu. 
Legfeljebb nem láthattak annak: a mé
lyébe. Olyan egyszerű.az. egész,és mégis 
oly borzasztó.

-v Nézd, Pali fiam, én most feltárom 
azt, ami talán eddig titokzatos volt előt

ted s mások előtt is. Csak röviden ismer
tetem a dolgot s ha aztán kérdezni 
akarsz még valamit, arra is megfelelek 
utólag. Még jóformán gyerek voltál, 
amikor megtörtént a baj. Ép tíz éve, 
hogy hirtelen rám szakadt minden. Éppen 
tíz éve, hogy áldott feleségem hirtelen 
súlyos beteg lett. Vittem egyik orvostól 
a másikhoz, egyik kórházból a másikba. 
De hasztalan, emberi segítség már nem 
volt. Már az utolsó órákat élte, amikor 
a tapintatlan ápolónő átadott neki egy 
táviratot. László fiam kért sürgősen 
ötvenezer pengőt. Ha nem tud fizetni, 
börtönbe kerül. Az áldott jószívű anya 
megfogadtatta velem a halálos ágyán, 
hogy a pénzt a gyerek rendelkezésére 
bocsátom. Én megígértem, bár tudtam, 
koldusbotra jutok a leányommal. Az a 
hatvan hold élő- és holtfelszereléssel 
többet ért a kívánt összegnél, de kény
szerű eladásból sohse kapja meg az em
ber a rendes árat. Feleségem meghalt 
azzal a boldog tudattal, hogy fia meg 
van mentve, elkerüli a börtönt. Hát bi
tangba került a föld, az állatok és sok 
más minden. A pénzt elküldtem László
nak. Hogy most mi van vele, él-e, hal-e, 
nem tudom. Azóta semmi hír róla, el
tűnt nyomtalanul. S mi Juliskával itt 
maradtunk minden vagyon nélkül. TLzt a 
béreslakást megtartottam magamnak s 
azóta ábból az ispáni fizetésből élünk, 
amit ez hoz. Mert az uraság megkínált 
ezzel. Azt mondta, senki úgy nem ismer
heti ezeket a földeket, mint én, hát ma
radjak, ha akarok. S én maradtam. De- 
hát mi mást csinálhattam volna? Kimen
jek a nagyvilágba, ahol senkit sem isme
rek? Vagy itt maradjak, hol már az 
őseim is éltek!? S magam is ismerek 
mindenkit, meg engem is ismer minden
ki. Hát maradtam. Ez az én szomorú 
titkom, Pali fiam. Most hát már tudod, 
hogy és mint történt, hogy és miért kel
lett ebbe a szegénységbe süllyednem.

Pál szótlanul meredt a beszélőre. Egy 
madár az ablak alatti szederfán élénk 
dalra gyújtott. Közben el-elhallgatott. 
Majd újra rákezdte. Ügy látszik, csipe
getett valami későn érett szedren. .Sok 
már nem m artai’ a fán; hiszen augusz
tus derekán járt az .idő. A Java gy.üinöl- 
csét már 'elhullatta' a fa.

(Folytatjuk.)
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Tanított eddig is mindig, hol 
■den, csendesen, hol meg erősebben 
nított igé.ie által. Állandóan az esemé
nyek által figyelmeztetett. Ebben nem 
volt hiány, csak az a kérdés, hogy ta
nultunk-e Tőle? Őszintén megadhatjuk 
a választ, hogy nem. Ezért Isten most 
már kénytelen erősebben tanítani, fi
gyelmeztetni az ő igazságaira s ezek el
fogadására. Az Isten érvényt szerez min
denképen akaratának. Ha szelíd szavára, 
kihívására nem hallgatunk, akkor erős 
eszközökhöz nyúl, mint amilyen e mos
tani háború a maga rettenetességével.

.Mire is tanított az Isten és mire ta
nít ma? Arra tanított az ő igéjében, 
hogy minden az övé; életünk és vagyo
nunk. övé, mert Ő teremtett és váltott 
meg, s az ember éljen hálás, istendL 
csőitő életet. Így éltünk-e? Bizony nem. 
Ügy éltünk, amint mi akartunk élni. 
Magunknak. Most tanít meg az Isten, 
hogy életed nem a tied, nem te rendel
kezel vele, hanem oda mégy, ahová pa
rancsolnak, kirendelnek és úgy élsz, 
ahogy megengedik.

Tanított az Isten, hogy rövid az élet, 
s bármely pillanatban a halálba mehetsz,
■s jön az ítélet. E földi élet arra való _ 
alkalom, hogy Megváltóddal találkozz. 
Mégis úgy éltünk, mintha örökké itt 
maradnánk és az Istennel való találko
zást elhalogattuk. Most tanít az Isten, 
hogy mily gyönge a ml életünk, bár
mely pillanatban meghalhatunk. Most 
véresen szemléltetve látjuk ezt.

Hirdette Isten igéje, hogy Istené min
den, amink van, mert az Űré a föld és 
annak teljessége. (I. Kor. 10, 26.) Mi 
Istennek sáfárai vagyunk, ő  bízta reánk 
azt, amink van. Bizony, ezt a világ ^se
hogyan 'sem akarta elfogadni és mi is 
úgy tettünk nagyon, sokszor, hogy csak 
az eszünkkel tudtuk, de nem eszerint 
cselekedtünk. Ügy cselekedtünk pénzünk
kel, vagyonúnkkal, mintha az teljesen a 
mienk lett volna, mintha nekünk soha
sem kellene számot adnunk, hogy mi
képpen sáfárkodtunk vele Isten dicsősé
gére, mások javára. Hány meg nem épült 
templom, vagy még félbemaradt temp
lomépítés és nem létező szeretetintézmé- 
nyek hirdetik, hogy milyen hűtelen sáfá
rok voltunk. Mily kevés az, amit Isten 
•dicsőségére adtunk, 'abból, amit az Úr 
adott. Most az Isten tanít, adja a leckét, 
hogy bármely pillanatban itt hagyhatod 
vagyonodat s mindaz, ami eddig drága 
érték volt előtted, egyszerre semmivé 
lehet. Napokban találkoztam egy tanító
nővel, aki több mint 20 évig gyűjtöge
tett egy kis hajlékra. Szépen fel is épí
tette. örült neki. hálát adott ezért és 
egyszerre csak telitalálatot kapott a ház 
és' mindene odaveszett. Tanít az Isten, 
hogy gyüjtsünk magunknak kincseket a 
mennyben, ahol sem a rozsda, sem a 
moly meg nem emészti. (Máté 6 , 20.) 
De jó annak, aki már eljutott ide, erre 
a lelki magasságra, de sok gyötrelemtől 
és fölösleges aggodalomtól szabadul meg 
és érzi Isten gyermekei boldog szabad
ságát, felszabadulását a földiek meg
kötözése alól.

Tanított áz Isten, hogy Ö szeretet 
és szeretete nélkül nem élhet az ember. 
Mi megpróbáltunk Isten szeretete nélkül 
élni, azt gondolván, hogy elég az ne
künk, ha emberektől kapunk szeretetet. 
Most tanít az Isten, hogy nekünk leg
jobban az ő szeretetére van szükségünk, 
mert enélkül nem élhetünk. A szenvedő, 
nyomorgó embernek Isten szeretetére 
van szüksége. Sok mindent elbír az em
ber, ha tudja, hogy Isten szereti. Láttam 
egy asszonyt, ki beteg férje mellett so
kat szenvedett, dolgozott és azt mon
dotta, hogy mindez* nem baj, mindent 
•eltűr, csak a férje szeresse. Az elviselhe
tetlen az ő számára, ha a férje szerete
dét nem érzi.

Tanított az Isten, hogy egymással 
szeretetben éljünk, mert a szeretet sok 
vétket elfedez, a gyűlölség pedig vesze
delmet hoz. Mi vetettünk és most lát
juk vetésünk aratását, de ebben nincs 
köszönet.

Hallottuk az Isten igéje tanítását,, 
hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tet
szeni és azt is hallottuk, ha nem hiszi
tek, meg nem maradtok. Ügy gondol

ju k ,  hogy hit nélkül is élhetünk a saját 
, erőnkből, igyekezetünkből. Most azt 
, tapasztaljuk, hogy az élet kemény meg
próbáltatásait hit nélkül néni bírjuk el
viselni. Aki nem hisz, az lelkileg halott, 

'.-elveszett ember.
Tanított az • Isten igazan ünnepelni, 

lélekben felemelkedni ’Hozza, . átérezni 
szent Jéléntétét, hogy az" üniiép légyen 
udvnap. S tűdturik-e ‘ünnepelni igazán? 
Mi volt az ürinep?' Aki el is ment a 
templomba, , vágy elaludt, vagy pedig 
gondolatai másfele szálltak. Másnak az 
ünnep szőr^kózáé,' pihpnés vagy munka 
napja lett. Most tahit az 'Isten', igazán 
ünnepelni.. • Mikor a. ÍK©$#n.-.?ös.Sze- 
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gyülekeznek istentiszteletre, akkor iga
zán drága kegyelmi ajándék az ünnep, 
vagy amikor az itthoniak úgy várják az 
Isten vigasztalását, az Isten üzenetét reá 
figyelvén. Óh milyen jó most hallani a 
feltámadás és az örök élet valóságának 
hirdetését. Most igazán odafordulunk az 
Istenhez, ha nem is mindenki.

Tanít az Isten, de nemcsak azért, 
hogy hatalmát, erejét, igazságát meg
mutassa, hanem kegyelmét is éreztesse. 
Milyen nagy kegyelem, hogy még min
dig tanít. Az lenne a baj, ha már nem 
tanítana. Ez már azt mutatná, hogy el
vetett végleg és átadott a háború bor
zalmának. Nagyon köszönjük meg Neki, 
hogy még tanít. Hajoljunk meg előtte, 
tegyünk bűnbánatot, hiszen Ő a meg- 
térőn megkönyörül.

Óh bár mi is Istentől tanítottak len
nénk, hogy meghallanánk Isten szavát 
és az Űrhöz mennénk (Ján. 6 , 45.) Írja 
az apostol: „mikor ítéltetünk, az Ürtól 
taníttatunk, hogy a világgal együtt el 
ne kárhoztassunk. (I. Kor. 11, 32.)

Énekli a hívő gyülekezet szent meg
győződéssel :

Méltán suitasz tudom vessződdel, 
Sokszor vétettem ellened,
De tört szívet keservével 
Óh Uram, te el nem veted . . .

389. ének 3. verse.
Te Szentlelked gyámolítson 
A nehéz kereszt alatt.
Hogy alázattal csókoljam 
Ostorozó jobbodat.
S • jöjjön hullám hullámra itt:
Én legyek hű mind halálig.

391. ének 4. verse.
Cerhát Sándor.

Otthontalanok segítése.
Nagy tiszteletű Szerkesztőség!
Egyidejűleg feladtam címükre 80 P-t 

bombakárosult, vagy menekülő hittest- 
vérek segélyezésére. Isten iránti hálával 
küldöm, ki mindeddig megoltalmazta 
békés családi körünket, otthonunkat a 
veszélytől s így a feldúlt otthonok iránt 
még melegebb részvétet érzek.

Épp aznap, mikor fizetésem állam- 
segélyi része megérkezett, Luther: „Jer, 
örvendjünk“ c. áhítatsorozatában ezt az 
igét olvastuk: „A szentek szükségeire 
adakozók legyetek.“ (Róm. 12:13.) Ne
kem is szólt. így most tetté váltom már 
előbbi tervemet.

Isten áldja meg munkájukat, segítse 
hazánkat igaz Hozzáférésre.

„A mi segítségünk az Ür nevében 
van, aki teremtette az eget és a földet.“ 
ő hatalmas.

Erős vár a mi Istenünk.

Ac: eg y h á z  erőforrásai.
November 19. — Krisztus. Eilippi 4, 

10—13. Az anyaszentegyház leghatalma
sabb erőforrása Krisztus. Ő a többi erő
forrásokat mind magában foglalja. Ö 

-általa az anyaszentegyháznak mindenre 
van ereje. Gazdasági válság, szegénység, 
üldözés az egyháznak nem árthat, míg 
Krisztusra tekint s közösségben marad 
Vele. Amíg az egyház Krisztus erejével 
számol s földi hatalom és gazdagság- 
helyeit ebben látja támaszát, nihes mi
től félnie. A földi hatalom és gazdagság 
múlandó, de Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz.

November 20. — A Szentlélek. I. Kor. 
12, 1 1 1 .  Az egyház tagjainak Krisztus
ban való hite, Krisztusért végzett szol
gálata, egész keresztyén élete a Szent
lélek gyümölcse. A Lélek ereje nélkül 
olyan lenne az egyház, mint egy öntöző 
csatorna, melyből kiapadt a víz, mint 
egy gőzgép, melyből hiányzik a feőz 
hajtó ereje, mint egy emberi test, mely
ben megbénultak az idegek é> meg
szűnt a vérkeringés. Aki meggátolja a 
Lélek munkáját s a maga erejével dol
gozik, már megszűnt az anyaszentegy
ház tagja lenni, ha látszólag hozzá is 
tartozik.

November 21. — Az ige.' Róm. 1,
16—17, II. Tim. 3, 14—17. A Szentlélek 
az ige által munkálkodik. Általa, mint 
drága kegyelmi eszköz által építi az 
egyházat, ébreszti és erősíti a lelkekben 
a hitet. Akik nem tudják, hogy milyen 
erő van az igében, sokszor lesajnálják 
Krisztus anyaszentegyházát, mely az 
igét tartja erejének. Testvérem! Tuda
tában vagy-e annak, hogy az evangéliom 
miatt nincs okunk a szégyenkezésre? Ma 
is ez a legnagyobb hatalom. Legfeljebb 
amiatt szégyenkezhetünk, hogy a mi 
lelkünket az még nem hatotta jobban 
át, nem lett számunkra mindennapi ke
nyérré, hatalommá és életté.

November 22. — A szentségek. Róm. 
6, 1—8. I. Kor. 11, 23—30. Csel. 2, 42— 
47. A keresztséget és úrvacsorát is a 
kegyelmi eszközök közé számítjuk, mert 
a Szentlélek ezek által is Isten kegyel
mét, Krisztus erejét közli velünk. Hiába
való minden egyházépítő munka, ha el
hanyagoljuk a szentségek Krisztus ren
delése szerinti kiszolgáltatását és a ve
lük való élést. Egészséges egyházi élet 
csak ott van, ahol bűnbánat és hit tölti 
be a szíveket s úrvacsoraosztások alkal
mával bűnbánó s hívő egyháztagok se
rege veszi körül oltárainkat.

November 23. — A hívők imádságai. 
Csel. 4, 23—31. Efez. 6, 18—20. I. Tim.

2, 1—4. A hitből fakadó imádság arra 
nézve is áldást jelent, aki mondja, arra 
nézve is, aki hallgatja $ arra nézve is, 
akiért imádkoznak. Az ilyen imádság 
által Istennel jutunk közösségbe, az Ö 
áldásaiban részesülünk, az Ö erejét 
nyerjük el. Ha valaki egy imaközösség
ben ilyen imádságokat hallgat végig, a 
Szentléleknek az imádságokban megnyi
latkozó ereje megérinti, Istenhez emeli. 
Ha pedig valakiért így imádkoznak, 
szintén tapasztalni fogja, milyen erő 
van az imádságban. Ügy érzi, hogy lát
hatatlan kezek hordozzák, az imádság 
karjai s az érette összekulcsolt kezek 
megnyitják előtte az isteni áldások tár
házának ajtaját.

November 24. — A testvéri közösség. 
Róm. 1, 8 12. 1. Kor. 12, 14 -31. Az 
Atyával és a Fiúval való közösséget az 
ige, a szentségek és az imádság által 
közvetlenül is ápolhatjuk, de azért a 
testvéri közösségnek is nélkülözhetetlen 
fontossága van. Vannak az Ürnak olyan 
áldásai, melyeket csak a testvéri közös
ségben nyerhetünk el. Nagyon sok indí
tást nyerhetünk Krisztus követésére ke
resztyén testvéreink életéből. Ha valaki 
a testvéri közösségből kiszakítja magát 
s egyedül akarja Krisztust követni, ez
zel keresztyén életének elszegényedését, 
megbetegedését, elkorcsosulását idézi 
elő.

November 25. -  Az iidvbizonyosság. 
Róni. 8, 28—39. II. Tim. 4, 1- 8. Krisztus 
anyaszentegyházának a jelen harcai és 
szenvedései között hatalmas erőforrása 
a végső győzelem tudata, a Krisztussal 
való egyesülés boldogító reménysége, 
az üdvbizonyosság. Ez adta az egyház
nak a múltban is a hithősöket és vér
tanukat, kik bátran harcoltak Krisztus 
ügyéért, s boldogan mentek a börtönök
be, máglyákra, gályarabságra. Ma ami
kor az egyházra ismét a vértanuság ide
je következett el, ebből az erőforrásból 
minél többet kell merítenünk félénk szí
vünk, erőtlen lelkünk megerősítésére. 
Akárhogy tomboljon a világ gyűlölete, 
azok a keresztyének, akiknek a lelkét 
üdvbizonyosság tölti el, mint Jézus a 
háborgó tengeren, csodálatos nyugalom
mal pihennek Uruk oltalmazó karjai kö
zött s boldogan hirdetik: „Kincsünk, 
életünk, nőnk és gyermekünk mind el- 
vehetik, mit ér az őnekik! Mienk a 
menny örökre.“ T. S.

Könyörgés veszedelem idején.
Úristen, légy most mivelünk,
Mert sokan támadtanak ellenünk, 
Nincsen kihez a mi fejünket Szükségünk

ben hajtanunk.
Reménységünk, bizodalmunk,
Mindenkor te voltál csak oltalmunk: 
Azért most is te Felségednek bátorság

gal könyörgünk.
A te szent Fiadért kérünk,
Légy nékiink paizsunk és oltalfnunk, 
Félelmünkben szárnyaid alatt hogy meg

maradni tudjunk.
Mert megindult ellenségünk,'
'Végezést végezett mi ellenünk,
Hogy még hírünk se maradjon meg

e földön sehol nékünk.
Kímélést nem tésznek rajtunk,
Mind tűzzel, fegyverrel vannak rajtunk. 
Elveszteni igyekeznének, hogy nevesse

nek rajtunk.
Elvégezték egy tanácsból,
Hogy kikergessenek országunkból.
De azt hisszük, hogy nem értették Fel

séged tanácsából.
Meggyűlölt az Isten minket,
Azt mondják, nem szeretsz, Uram, minket. 
Bűneinkért nagy haragodból meg akarsz

verni minket.
Ezeket ,mi mind érdemeljük,
Vétkeinket ha előszámláljuk .
A bűn ellen nagy haragodat, akarod, 

hogy es mérjük.
Könyörülj immár mirajtunk,
Lelkűnkben kik reád támaszkodunk. 
Szabadíts meg, ellenségünknek kezekbe 

hogy ne jussunk.
Nagy hatalmadat hirdetjük,
Azért jóvoltodat dicsőítjük,
Szent nevedet mindenek előtt nagy fel

szóval dicsérjük.
Kíméletlen sokszor vertél,
De hamar ismétlen hozzánk tértél.
Hogy lelkűnkben inkább tisztuljunk,

fűzbe azért vetettél.
örökké, lám, el nem hagytál,
A te Szentlelkeddel vigasztaltál,
Most se hagyj el kegyelmes Atyánk,

ha fiaddá fogadtál.
Mikoron. megmenekedünk,
Melyet már bizonnyal mi reményiünk, 
Dicséretet és nagy hálaadást m'r tcnékeé 
» ének lünk.

1563-ban irta S z e g e d i  Gerge l y .

A l á í r á s .

Hazánk földjén folynak a nagy harcok.

Tani! az Isten.
szeli- 

Ta-
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Cevelet Közvetítünk.
A k ö v e t k e z ő  l e v e le t  k a p tu k  a 

h a rc té rrő l .
„ . . .  T e s sé k  e l e v e le m e t  e l ju t ta tn i  

a m a g y a r  rá d ió h o z ,  ta lán  n a g y o b b  
f o g a n a t ja  lesz.

K ö s z ö n jü k  a rá d ió n a k  a k a to n a -  
rá d ió t ,  a m ik o r  c sak  m ó d u n k  és 
rá d ió n k  van , h a l lg a t ju k .  De n em  
s z e r e t jü k ,  h o g y  an n y i  id e g e n  ze n e  
h a n g z ik .  Talán  m é g s e m  h e lyes ,  
h o g y  k ü lfö ld i  v a lc e r e k k e l  a k a r já k  
harcra  b u zd í ta n i  a m a g y a r  h o n v é 
d e t .

V e g y e  e lő  a m a g y a r  k a to n a rá d ió  
a m a g y a r  k a to n a n ó tá k a t  és n é p d a 
lo k a t .

E z t  k é r jü k ,  e z t  vá r ju k !
E g y  h o n v é d .“

H E T I  S Z E M L E
A szovjet hadvezetés újabb támadás

ba kezdett Budapestért.
A honvédelmi miniszter felhívást in

tézett a lakossághoz Pest önkéntes ki
ürítésére.

Angliát újabb német fegyver, a V. 2. 
rombolja. Angolok szerint 600 km. az új 
fegyver hatósugara.

Vitéz Rátz Jenőt választotta a felső
ház elnökévé.

Bizonytalan időre elnapolták a kép
viselőházat.

Ismét Rooseveltet választotta elnö
kévé az USA.

Prágában bizottság alakult, melynek 
célja az orosz nép felszabadítása a bol
sevista iga alól.

%
Szentháromság utáni 24 hét.

Áldott az Isten, aki újonnan 
szült minket romolliatatlan, szep
lőtelen cs hervadatlan örökségre, 
amely a mennyben, van fenntartva 
számunkra. I. Péter 1 : 3—4.

M i n em  je le n v a ló  ja v a k a t ,  v a g y  
ö r ö k s é g e t  re m é lü n k ,  h an em  o ly a n t ,  
a m e ly  e l t é t e t e t t  s zá m u n k ra  és ro -  
m o lh a ta t la n ,  s z e p lő te le n ,  h e r v a d 
ha ta tlan .

E  f ö ld ö n  m in den , m é g  ha v a s 
bó l,  v a g y  k ő b ő l  van  is, m ú lan dó .  
Nincs á l lan dósága . É g i  ö r ö k s é g ü n k  
a zo n b a n  n em  a vu l  m e g ,  s ő t  m in 
d ig  ü de  m arad . A v i lá g  l e g n a g y o b b  
g y ö n y ö r ű s é g é t  is m e g u n ja  a z  e m 
ber ,  a m in th o g y  v é g ü l  is m in d e n b e  
b e le fá ra d u n k .  É gi ö r ö k s é g ü n k e t  
a zo n b a n  so h a se m  u n ju k  m e g .  E 
k in c s  Is ten  a já n d é k a  i r g a lo m b ó l ,  
in g y e n ,  a K r is z tu sb a n , — ha hi
s zü n k .  Luther.

Múlandó világnak 
Múló dicsősége,
E földi hivságnak 
Tündöklő szépsége!
Eltűn ékességtek 
És megcsal reménységtek.

GYÜLEKEZETI H Í R E K
Személyi hír. Veöreös Imre egyház

kerületi missziói lelkész 14 hónapi had
műveleti és 2 hónapi hátországi tábori 
lelkészi szolgálat után leváltásra került 
és átvette régi munkakörét.

Későbbi időpontban jelenik meg a 
Protestáns Lexikon. Az Országos Beth
len Gábor Szövetség évekkel ezelőtt el
határozta, hogy elhalt protestáns nagy
jaink neveit magába foglaló lexikont 
ad ki. A lexikon, amely a Legújabb Ma

gyar Athenas nevet viseli, a tervek sze
rint ez év október végén, az Országos 
Protestáns Napok alkalmával jelent vol
na meg. A közbejött nehéz-időkre való 
tekintettel azonban a lexikon megjelen
tetését a Szövetség elhalasztotta.

CSALÁDI H ÍR EK
Aranymenyegző. Nagy János a fóti 

gyülekezet presbitere és neje, Balogh 
Julianna most tartották házasságuk 50. 
éves évfordulóját. A jubiláló házaspár 
otthonában ez alkalommal Zászkaliczky 
Pál esperes házi istentiszteletet tartott.

Oltár. Nagy Gizellát november 5-én 
vezette oltárhoz. Szarka Imre tsz. szkv. 
az uraiujfalui ev. templomban. - Ihász 
Elluska és Hajas Dezső m. kir. állam- 
vasúti tiszt november 9-én tartották es
küvőjüket Kisbaboton.

Bölcső. Kapi-Králik Jenő orgonamű
vész és felesége, Selényi Etelka Házas
ságát Isten kislánnyal áldotta meg, aki 
a szent keresztségben Etelka Julianna 
nevet kapta. — Szilágyi Ferenc és nej£, 
Rovenszky Sarolta házasságát Isten a 
harmadik gyermekkel áldotta meg Sop
ronban, okt. 19-én. A gyermek az Erich 
nevet kapta./— Dr. Sőrés Bálint klini
kai sebészorvost és feleségét, Liesche 
Margitot ..Isten leánygyermekkel áldotta 
meg, aki a keresztségben. Gyöngyike y 
Éva nevet kapta.

M inden k eresz ty én  em bernek
érezn ie  k e l l ,

hogy összes javai felett Isten után a 
templom áll legközelebb szívéhez s kell, 
hogy a templomszeretet betöltse lelkét. 
Hiszen élete minden főbb eseményének 
a templom a színhelye! Itt keresztelték, 
eskették úgy őt, mint már szüleit is! Ijt 
konfirmált S' vette, az első Úrvacsorát. 
Itt folyt le- minden életmozzanata, ami 
nemessé, széppé tette életét!

A mai időkben mindezekre való em- 
lékeztetés s mindezeknek tudatosítása 
mindenek felett való feladata az egy
háznak és szent kötelessége a hívő em
bernek.

Ezt a célt, a templom misszióját szol
gálja az Országos Luther Szövetség 
munkaközösségében megjelent „Evangé
likus Templomok" című. 660 oldal ter
jedelmű, 1000-nél több képpel szemlél
tetett, albumalakú díszes mű. Apiit egy 
evangélikus embernek tudnia kell és 
tudni illik a templomról, azt tartalmazza 
és ismerteti ez a könyv. Ezenkívül kép
tára a hazai evangélikus templomoknak. 
A könyv egyes tanulmányait és cikkeit 
püspökeink, evangélikus egyházi és szak
íróink írták.

Tekintettel a mű jelentőségére és a 
korlátozott példányszámra,' a kiadóhiva
tal felhívja az egyházközségek, az isko
lák és az érdeklődő egyházhívek figyel
mét, hogy mindenekelőtt egyházi köz
érdekből a gyülekezetek és iskolák szá
mára, de saját részükre is,-sőt jutalom- 
könyvnek, vagy alkalmi ajándékozás cél
jára szerezzék be:

A terjedelmes, dús képanyaggal, dí
szesen, finom famentes papíroji előállí
tott könyv még az elkészítési áron 98 
pengőért kapható készpénzben előrefi
zetve (postatakarékpénztári csekkszámla 
száma 29.472) vagy utánvéttel szállítva. 
Kivételesen megkapható háromhavi rész
letfizetésre, havi 40 pengős részletfize
téssel 120 pengős áron. Megrendelhető: 
Evangélikus Templomok Kiadóhivatala, 
Budapest, IX., Lónyay-u. 16. címen.

K Ü L Ö N F É L É K
A szülők igyekezzenek pótolni az is

kolai tanítás hiányát. A tanítási szünet
ről kiadott miniszteri rendelettel össz
hangban áll dr. Enyedy Andor tiszánin- 
neni ref. püspök felhívása, amelyet min
den hívéhez intézett: A lelkipásztorok, 
esetleg családtagjaik — úgymond — s a 
gyülekezetnek erre alkalmas tagjai mű
ködjenek közre az elemiiskoláskorú 
gyermekek összegyűjtésében, szellemi és 
lelki foglalkoztatásában. Magánházak 
egy-egy nagyobb szobája, esetleg kisebb 
csoportok gyűjtsék össze a tanulókat. 
Lelkipásztor-testvéreim hívják fel a szü
lőket, hogy kövessék őseink példáját, 
akik maguk tanították gyermekeiket.

Újabb rendelkezés a légiriadójelzések
ről. A hon-védelmi miniszter a légoltalmi 
riasztószolgál at .megszervezéséről kiadott 
korábbi rendeletét kiegészítette és mó
dosította. Az új intézkedés szerint az 
ellenséges légitevékenység fokozatainak

jelzése közül a riasztóeszközökkel nyil
vánosan jelezni kell a) a „kis riadó"-t, 
b) a „nagy riadó“-t, c) a „kis riad el
m ú ltjá t és d) a ..nagy riadó elmult“-át. 
A kis riadó elmúltát külön jelezni csak 
akkor kell, ha a kis riadó jelzését nem 
követte a nagy riadó jelzése.

Ú J  K Ö N Y V E K
Kunszt Irén. emléke. Halálának 10-ik 

évfordulójára. Az Evangélikus Misszió
egyesület kiadása. Szerkesztette dr. 
Győrffy Béla felpéci lelkész. A 48 olda
las füzet célja, hogy a gyülekezetben, 
vallásos estéken, iskolákban a nagy kí
nai misszionáriusnő életét és szolgálatát 
ismertesse és népszerűsítse s/ ezzel a 
misszió iránti felelősségét a lelkekben 
felébressze és növelje. Külön cikkben 
szol a.külmisszió jelen helyzetéről, a kí
nai misszióról, Kunst Irén-életéről, mun
kájának folytatásáról s a külmisszió bel
ső frontjáról. Ezenkívül szép versek örö
kítik meg Kunst Irén emlékét. Ára tet
szés szerinti adomány a kiadás költsé

geinek fedezésére.

kiidAhiviiili üzenetek
Sz. G y. V ásárosm iske. Előfizetését 

1945 okt. 1-ig rendezte. M. l.-né Cell- 
döm ölk. A beküldött összeggel előfize
tését 1945 április 1-ig rendezte. — Cz. 
M. Pápa. 1945 március 1-ig rendezve.
B. Gy. N agyaláson y. Folyó év dec. 81-ig 
rendezte. — T. S. Beled. Előfizetését 
1945 július 1-ig rendezte. — M. István 
F elsőszeli. 1945 október 1-ig rendezve,-
— E. E. M osonm agyaróvár. 1945 július 
1-ig rendezve. 1943-ról i P különbözet 
esedékes. — M. H. L osonc. Előfizetését 
1945 december 31-ig rendezte. — Özv.
G. G y.-né Kőszeg. Előfizetését 1945 ápr. 
1-ig rendezte. Befizetési lapot minden 
negyedévben mindenkinek mellékelünk 
nyomdatechnikai okokból. — B. J. Ta
rád. Előfizetése 1945 márciusig szól. —
H. K. V erseg. Előfizetése 1945. év vé
géig rendezve. — B. Gy. D om bóvár. Elő
fizetése 1945-ig fizetve. — O. J. D om on- 
kosfa . Előfizetése 1945. április 1-ig ren
dezve. — L. M. Sátoraljaújhely . Előfize
tése 1945 december 31-ig fizetve. B.
I. Répcelak. 1945 november Dig rendez
ve. — K. J. Duka. 1945 október !-ig szól.
— H. G y.-né Z alaszentgrót. Előfizetését 
1945 április 1-ig rendezte. — B. J. N agy- 
geresd . 1945 ok tób er  1-ig rendezte. F. 
évre esedékes 2.50 P. —  K. W. .1. P etes-  
háza. Folyó év végéig rendezve. vitéz  
K. L. H egyesh alom . Előfizetését f. év 
végéig előfizetését rendezte. — W. A. 
Ajka. Folyó év végéig rendezve. —- id. 
1. L. Börcs. 1945. év végéig rendezve. —
M. D. Celldöm ölk. Édesanya “lőfizetése 
1945. év végéig fizetve. P. J.-né Men- 
főcsanak . Előfizetése 1945 április 1-ig 
rendezve. — R. P. M agdolnatelep . Elő-» 
fizetése 1946 július 1-ig rendezve. —- D.
N. Gy. Sopron . Előfizetése 1946-ig ren
dezve. — H. I. B ábon ym egyer. Előfize
tése 1945 december 31-ig rendezve. — 
K. D. Csékút. 1945 március l-ig rendez
ve. -ír- V. K. U raiujfalu. Folyó év végéig 
rendezve.

Győrffy Gizella Kemenesmagasi, Weisz 
Gyuláné Sérsekszöllős 20—20 fillér. 
Sztrókay László Edve 22 fillér.

H onvéöctn tc ü ze n n e k .
Mátis Ferenc honvéd az F. 255. tábori 

számról üzeni feleségének, kisfiának, 
minden jó rokonnak és kedves ismerősé 
nek: hála Istennek, jól vagyok. Köszön
tőm a Harangszó minden olvasóját is 
Ján. ev. 14. rész 27. versével.

MAGYAR GAZDA
Gazda-liírek.

, Vas vármegye közellátási kormány
biztosa akként rendelkezett, hogy a köz
ségi elöljáróságoknak azokat a gazda
sági cselédeket, akik saját hibájukon kí
vül nem tudnak gondoskodni zsírellátá
sukról, a községi ellátatlanok közé kell 
felvenni zsírellátás szempontjából. Ilye* 
akadályok lehetnek pl.: a hízó elhullása,- 
vagy ha nem termett elegendő hizlaló- 
takarmány. Az ilyen cselédek zsírellátá
sáról úgy történik gondoskodás, hogy 
az érdekelt uradalom lesz köteles a- köz
ségnek sertést leadni vágási utalvány 
alapján és a sertésből kitermelt zsírt a 
cselédek ellátására kell fordítani a meg
állapított fejadag figyelembevételével.

Hatósági figyelmeztetés nélkül is' 
mindent meg kellene tennünk az őszi 
vetések elvégzésére, különben nagy' 
hiánynak és nélkülözésnek nézünk elébe- 
a jövő évben. Sajnos, igen kévés őszí 
vetést látunk, pedig már novemberben 
járunk. Az ősz enyhe, a föld nagyon jól 
átázott, tehát minden arra való terüle
tet fel kell szántani s bevetni, mert a 
vetés, ha így marad az idő, kikelhet, 
sőt meg is erősödhet, ha nem is aá 
olyan termést, mint a szept.—október
ben elvetett ősziek. Különben a termé
szet szinte elképzelhetetlen mulasztáso
kat is pótolni képes, i Minden lehetőt 
meg kell hát tennünk a Háborús nehéz
ségek dacára is az őszi vetések befeje
zésére, különben a nyomor, az ínség arat: 
a jövő nyáron. O. K.

Pályázat.
A Zalai evangélikus, egyházmegye el

nöksége az elválasztás folytán megüre
sedett szentantalfai lelkészi állásra pá
lyázatot hirdet. Javadalom a következő: 
1. Készpénz- évi, 272 P, 4 szobás lakás 
mellékhelyiségekkel és gazdasági épület 
tekkel, 7305 négyszögöl szántóföld. 41ÍL 
négyszögöl kert, 1511 négyszögöl rét. 
1182 négyszögöl szőlőföld szőlővel be
ültetve, 2 öl kemény cserfa, 870 kgr, 
rozs, stólák. Zánka részéről 218 kgr-' 
rozs és .30 P készpénz. Kongnia. — 
Szolgálati nyelv magyar. — Az írásbeli 
pályázati kérvények a lelkészválasztási' 
szabályrendelet 28. §-a értelmében az: 
egyházi lapban történő első közzététel
től számítva 14 napán belül a zalai evan
gélikus egyházmegye esperesi hivatalá
hoz Alsódörgicsére küldendők. '  2—-Z
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V igyázzatok  !
„ F ig y e lje lek , v ig y á zza to k  és 

im ádkozzatok , m ert nem tud játok  
m ikor jő el az az idő.“

Márk 13, 33.
Egyházi esztendőnk utolsó nap

jait éljük. Az utolsó vasárnap éle
tünk utolsó dolgaira figyelmeztet: 
a feltámadásra, az ítélet, a kárho
zat és örökélet kezdetére. Mindez 
Krisztus Urunk második eljövete
lével veszi kezdetét. Ezért izgalmas 
a számunkra, hogy mikor jő el az 
a nap, és mit csináljunk, hogy 
váratlanul ne találjon. Krisztus há
rom tanácsot ad.

1. Vigyázzatok és ne számítgas- 
satok. Sokan „egészen biztosra“ 
kiszámították Krisztus újraeljöve- 
telét (Bengel 1836-ra, Michel Vil
mos, az ádventista 1844 március 
21 -re, azután 1845-re, 1912-re stb. 
tette) és csalódtak, mert világos 
beszéd ez: „arról a napról és órá
ról senki sem tud. Sem az angya
lok az égben, sem a Fiú, hanem 
csak az Atya“. Számunkra nem is 
a naptári napon van a hangsúly, 
hanem azon, hogy milyen kapcso
latban leszünk a k k o r  Jézussal. 
Az a kérdés, Vele élsz-e, vagy nél
küle? Ha Vele, akkor mindegy, 
hogy mikor jő el.

2. Vigyázzatok és imádkozza
tok. (33. vers.) Jézus eljövetelét az 
Antikrisztus fogja megelőzni. Mun
kája abban áll, hogy elhitessen 
i ;nket, hogy ő a Megváltó. Mun- 
"ká.ia sötétség. A hívőket elálmo- 
sítja. Babonaság, szellemidézés, 
hűtlenség, kíváncsiság, félelem jár 
a lábanyomában. Egyetlen fegyver 
vele szemben az imádság, de ez 
elég és biztos fegyver.

3. Vigyázzatok és dolgozzatok. 
(34. v.) A munka tovaűzi az álmot. 
Ha virrasztani kell, munkát veszek 
a kezembe. Ez a keresztyén élet 
állandó virrasztás, vigyázás, figye
lés az Úrra. Ezért adott munkát, 
hivatást a kezünkbe az Isten. Ő 
nem a munka nagyságára tekint, 
hanem csak arra, hogy hűséges 
légy. Vigyázol-e erre?

Utolsó vasárnap tekints vissza az 
egész egyházi esztendőre. „Emlé
kezzél meg az Úrnak cselekedeté
ről“ (77. zsolt. 12). Áldjad az Ö 
szent nevét és tegyen hűséges vi- 
gyázóvá, hogy a második eljöve
tele készen találjon.

. Danhauser László.

L ehet-e Istennel ta lá lk ozn i a  m ai esem ényekben?
A háború lerántja az álarcot az 

emberről, akiről annyi szépet és 
jót álmodtak, költöttek, tanítottak. 
Az egyre,inkább elfajuló hadvise
lésben az emberi bűn mélysége tá
rul fel. Kitűnik, hogy a lovagias
ság, védtelenek oltalmazása, gyer
mekek, nők, öregek kímélése, em
beriesség hangoztatása csak festék 
volt az ember arcán, hogy elrejtse, 
a bűn rút valóságát. Nincsenek a 
kegyetlen,ség'H: erhöh:-i fjí.. A 
jelszó ma már szépítés nélkül: 
m in den  eszközzel — válogatás nél
kül — legyőzni, megtörni, eltipor
ni, megsemmisíteni az ellenséget. 
A légiháború szívbemark'oló pusz
tításai, ellenséges csapatok ész
bontó kegyetlenkedései nagy taní
tást adnak a bűnös emberről.

De az elériktáruló gonoszság túl
nő az emberen. Itt már nemcsak 
egyes emberek bűneivel állunk 
szemben, hanem a világ nagy mé
regke verőjével: a sátánnal. A po
koli színjáték mögött ő húzza ka
ján mosolyra mefisztói arcát. Ke
resztyén embernek az Isten igéje 
világosan megmutatja, hogy a vi
lág kicsinyei és hatalmasai, töme
gek és egyesek csak bábok az ör
dög kezében. Az ős-ellenség most 
van elemében: téli álomba merült 
bűnös ösztönök ébrednek fel a há
borúban és eddig háttérbe szorított 
ördögfiak szabadulnak elő. Garáz
dálkodásaikat családi otthonok és 
népek egyaránt sínylik- Hogy a 
sátán hatalma mennyire nyilván
való a háborús világban, a szörnyű 
események m e g á l l í th a ta t la n s á g a  is 
mutatja. Ki ne szenvedne ma az 
események terhe és a jövő súlya 
alatt közel és távol, fent és lent, — 
de az ördögszekeret megállítani, 
rohanásának más irányt adni nin
csen emberi hatalom.. A sátán ke
reke elkapta a világot és vonszolja.

A  m a i e s e m é n y e k  s z e m lé lé s e  k ö z 
b e n  í g y  r é m l ik  fe l  e lő t tü n k  a z  e m 
b e r  r o m lo t t s á g a  és a z  ö r d ö g  v a ló 
sága . D e h á t  h o l  van  a z  Is ten  a m á 
ban?  Háttérbe szorult? Háttérbe 
vonult? Az emberi történelem most 
már az ördög játszótere?

Az egyházi esztendő utolsó va
sárnapján nyisd fel bibliádat az 
utolsó könyvnél. Lélegzetünk is el
áll, amikor olvassuk a Jelenések

sik, veres ló, és aki azon üle, m e g -  
a d a té k  annak, hogy a békességet 
elvegye a földről és hogy az em
berek egymást öljék" (6, 4). Vagy 
másutt: ,,És a d a té k  a fenevadnaly 
hatalom, hogy cselekedjék negy
venkét hónapig. Megnyitó azért az 
ő száját isten ellen való káromlás
ra, hogy szidalmazza az ő nevét.. . 
Az is a d a té k  neki, hogy a szem ek
eik'. !-aJ.jfkó-A .‘»kei i gyöz-
ze Annakokáért imádják őt a 
főidnek minden lakosai, akiknek 
neve nincsen beírva az életnek 
könyvébe“ (13, 5—8). Olvass csak 
más helyen is a szentírásból az 
u to lsó  id ő k  n y o m o r ú s á g á r ó l  és  g o 
n o sz s á g á r ó l  (pl. Máté 24!) és e g y 
s z e r r e  s ze m b e n  ta lá lo d  m a g a d  a 
m ai id ő k  g o n o s z s á g a  és m é ly s é g e s  
n y o m o r ú s á g a  k ö z e p e t t e  a z  Isten-

HéQi írások.

nel, ak i  a tö r té n e lm e t  m é g  az i lyen  
b o rz a lm a s  e s e m é n y e k k e l  is v e z e t i  
v é g s ő  c é l ja  fe lé . Minden, ami ma 
történik, meg van írva az Isten 
nagy, világtervében. A hívők tud
hatják, hogy Istentől adatott a ha
talom mindenkinek és mindenre a 
háborúban is. A z e m b e r i  m m f n t t c -  - 
g o n  á t  is O s z e n t s é g e  su g á rz ik  
fe lé n k  és  a •■.vad itieST-i-kkué -c/., 
is az  Ó k e z é n e k  v e z e t é s e  v i lág i t  át.  
A bofzálmul.on a, is ö  j ó n  s ze m b ú  
ve lü n k ,  a z  ö  g y e r m e k e iv e l ,  ak i  í g y  
k é s z í t i  e lő  a v i lá g  ö s s z e o m lá s á t  és  
a r é g i  f ö ld  és r é g i  é g  r o m ja ir a  alá- 
s zá l ló  o r s zá g á t .

A mai idők eseményeiben így ta
lálkozunk népének felséges jöven
dőt készítő Istennel.

Veöreos Im re .

Óf) kegyetlen idők, ót) boldogtalan 
napok.. . !

R é g e n  is v o l ta k  i ly e n e k .  A lv in cz i  
P é te r  „M a g y a r o r s z á g  p a n a s z a" c. 
m u n k á já b a n  í r ja  1620-ban a ré g i  
id ő k  s ze n v e d é se irő l :

M o s ta n  van n ak , j a j ,  a z o k  a z  id ő k  
m in e k ü n k ,  m e ly e k b e n  s ze n t  íre -  
naeus m a r ty r  m o n d á sa  s ze r in t  az  
é lő k  a h o l ta k ra  és a h o l ta k  a z  é l ő k 
re  v a ló b a n  i r ig y k e d h e tn e k  az ö r 
d ö g n e k  e m b e r i  n e m z e t s é g h e z  m e g -  
k e g y e t l e n ü l t  g o n o s z s á g á é r t  és g y ű -  
lö l s é g é é r t ,  k i  m e n n y iv e l  k ö z e l e b b  
lá t ja  é r k e z n i  e  v i lá g  v é g é t  és a z  
í t é lő  b író  J é zu s  K r is z tu sn a k  u to lsó  
e l jö v e t e l é t ,  a n n y iv a l  in k á b b  e lm é 
j é n e k  m in d en  e r e j é t  k ib o c s á t ja ,  
csak  h o g y  a z  e g e t  a f ö ld d e l  és a 
fö ld e t  a z  é g g e l  ö s s z e e le g y i th e s s e ,  
m in den  f e g y e lm e t ,  t i s z t e s s é g e s  e r 
k ö lc s ö t  v a la h o g y  fe lh á b o r í th a ssa .

E lh a l lg a t ju k  e  v é r s z o p ő  lé lek  
m á su t t  m i t  c s e le k e d jé k ;  n é k ü n k  
m a g y a r o k n a k  a h o l  fá j ,  o t t  t a p o 
g a t ju k .  M e ly  h a d a k o z ó  n ép  a z  ő  
m e g n e v e z e t t  á ln o k  m e s t e r s é g e k k e l  
g o n o s z b a n  lévén  és e g y é b k é n t  is 
p r é d á t  s z o m ju h o z v á n ,  la k o s o k  és  
m a g y a r  k ö z s é g e k  e llen  e n g e s z t e l 
h e te t le n ü l  d ü h ö s k ö d ö t t  és k e g y e t -  
l e n k e d e t t .  V a la m i jü k h ö z  té r h e te t t ,

m in d e n b e n  p r é d á t  t e t t .  M e ly b ő l  r ö 
v id  időn  ( k iv á l tk é p p e n  E r d é ly b e n )  
o ly  d r á g a s á g a  tá m a d o t t  a z  é le tn e k ,  
h o g y  a z  a k a s z t o t t  e m b e r e k e t ,  h o lt-  
n y ü v e s  e b e k n e k  d ö g ö k e t  m e g 
e t t é k ,  ' a t i tk o n  m e g ö l t  e m b e r e k  
húsát d is zn ó ,  a v a g y  teh én h ú s k ö z é  
e l e g y í t v é n  a m é s z á r s z é k b e n  á ru l
tá k  és tu d a t la n s á g b ó l  m e g e t t é k .  
D ü h ö s k ö d ö t t  m o p d o m ,  n é m e l y e k 
n e k  f e le s é g ü k e t ,  g y e r m e k ü k e t  e l 
ra g a d v á n  cs a s z e m é r m e te s s é g n e k  
r e j t e k i t  s z e m  m e l lá t  h a tó v á  tévén ,  
e r ő s z a k k a l ,  n é m e ly e k n e k  h a j lé k u 
k a t  és n em es  u d v a rh á zu k a t  h am u vá  
té v é n ,  n é m e ly e k e t  f o g s á g b a  v e tv é n ,  
n é m e ly e k e t  s z ö r n y ű  k ín n a l  m e g 
g y ö t ö r v é n ,  m e g ö lv é n ,  'hogy  csak  
m é g  e m lé k e z n i  is r ó la  a k á r m e ly  
s z ív e s  e m b e r n e k  is s ira lm as lehet.

N e m  v o l t  i t t  a z  e r ő t le n  v é n sé g -  
n ek  s e m m i te k in te te ,  a v a g y  v a la 
m e ly  m é l tó s á g n a k  b e c sü le te ,  n em  
v o l t  a g y a r ló  a s s z o n y i  n e m n e k  s e m 
m i k e d v e z é s ,  a v é n e k  e g y ü t t  a z  if- 
j a k k a l  é s  a z  i f ja k  a v é n e k k e l  n a g y  
s e r e g k é n t  n y a v a ly á su l  m e g ö le tn e k  
vala . O t t  a z  a s s z o n y  a z  ö  f é r jé n e k  
ö lé b ő l  k i r a g a d ta t ik  va la  és  a z  ö  
s ze r e lm e s  h i tv e sé n e k  s z e m e  c ’ö t t
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A névleges egyháztagoktól jobban féltem az egyházat,
mint az ellenségtől.

vala. A z  é d e sa n y á n a k  e m lő jé r ő l  
f ü g g ő  c s e c s e m ő g y e r m e k  e ls za k a sz -  
ta t ik  va la  és  a z  a n y á n a k  j a  jg a tá sá 
val m e g ö le t ik  va la , a lo v a k n a k  lá 
b u k k a l  t a p o d ta t ik  vala , a z  e l le n 
s é g n e k  p e d ig  s e m  a n y á n a k  s írá sá 
ra, se m  a g y e r m e k e k n e k  k o a k o lá -  
sára  s z í v e  m e g  n e m  es ik  vala. Á r 
v á v á  t é t e t i k  va la  a fiú  a t y j á t ó l  és 
a z  a ty a  f iá tó l ,  a le á n y  a n y já tó l  és  
a n y a  le á n y á tó l ,  a z  a ty a f i  a t y j a 
f iá tó l ,  a z  öcs  n é n jé tő l .  L á th a t ta d  
vo ln a  a s z e g é n y  k ö z s é g e t ,  m in t  
v a la m i s e r e g  ju h o t  fa lu ró l-fá lu ra ,  
m a jo r b ó l -  m a jo r b a ,  ' v á ro sb ó l-v á -  
r o sb a  k ó t y a - v e t y é r e  h a j ta t ta tn i  és  
g y a k o r t a  o lc só b b a n  e lad  a l ta tn i  a 
b a rm o k n á l .

L á th a t ta d  v o ln a  a s z é p  s z ü z e s s é 
g ü k b e n  m e g r o n t o t t  l e á n y z ó t  az  
e l le n s é g  n y e r g é h e z  k ö t ö z t e t v é n  a 
ló  m e l l e t t  h u rco lta tn i!  S ira lm as  
s z e m m e l  te k in th e t t e d  vo ln a  a k e 
r e s z t y é n e k n e k  g y e r m e k e iv e l  m e g -  
t e r h e l t e te t t  lo v a k a t ,  k ik  ö r ö k  ra b 
sá g ra  v i t e tn e k  vala. B iz o n y  f e lk iá l 
t o t tá l  vo ln a:  óh  k e g y e t l e n  id ő k ,  óh  
b o ld o g ta la n  n a p o k ,  óh  v i t é z e k  h a l
h a ta t la n  s z ö r n y ű s é g e k !

M e g lá tá  m in d  a zá l ta l  Is ten  a z  é g 
b ő l  i ly  n a g y  h áború ban  is és m e g -  
szán á  a n y a v a ly á s  és  f ö ld r e  t a p o d 
ta t o t t  k e r e s z t y é n s é g e t  és a tű zze l-  
lá n g g a l  g e r j e d e z ó  tő r t  h ü v e ly é b e  
fo r d í tá .

Mikor a városból hazaértem.

. . .  és á tö le l t  a k ics i  fa lum ,  
s z ív e m r e  r a k o t t  g y ó g y í t ó  z sá ly á t .  
H o g y  a s ze n t ,  t i s z ta  h a jn a lo k o n  
n e  e r e z z e m  a p ó r i  so rs  á tk á t .

N e lássam , h o g y  a té lle l  e g y ü t t  
a z  a j t ó k o n  m a jd  a g o n d  is be lép
m e g  z se l lé r s o r o n  a v é n  g y e p ü t ,  
m é g  r o n g y  c i f rá z za  m o s t  is, e lég!

Ü g y  tá r ta  k i  e l ő t t e m  n a g y  jó s á g á t  
a k á r  a s s z o n y  a k e b e lé t ,
S m a g á h o t  ö le l t ,  m in t  e g y  á rvá t ,  
m in t a n ya  a z  ő  g y e r m e k é t !

B a lo g h  Kálmán.

Győry Elemér dunántúli refor
mátus püspök a holnap lelkipász
toráról egy előadásában, amelyet 
Pápán tartott, a többi közt ezeket 
mondotta:

— Nem tudom elképzelni, hogy 
az anyaszentegyház valaha is bírja 
nélkülözni a lelkipásztori szolgála
tot, sőt fokozottabb pásztori mun
kára lesz szükség a jövőben gyer
mekek, ifjúság és felnőttek között, 
hogy a névleges, „beleszületett“ 
egyháztag helyét az önkéntes fel
ajánlás foglalja el. Most kezd ha
lálos komolysággal nyilvánvalóvá 
lenni, hogy a lelkipásztori szolgá
lat mennyire gondozást, őrizést je
lent, és pedig mind az elhívott 
gyülekezet, mind az egyes kiválasz
tottak személyét illetően. Vala
mennyi kérdésünk között a leg
égetőbb az egyes lelkek pásztoro
lása és gyülekezeteink fenntartása,

fönnmaradása. Hívők nélkül nincs 
gyülekezet és gyülekezet nélkül a 
hívő maga is elkallódás veszélyé
nek van kitéve. Ezért a pásztori 
szolgálat alapvető és megtartó 
munka! Az ellenreformáció kora 
óta soha ez a kérdés nem volt any- 
nyira égető, mint napjainkban s 
méginkább az lesz a jövőben. 
Gyors és nagy átalakulások hullá
main sodródunk tova. A korszel
lem önfeláldozó szolgálatot köve
tel lelkipásztortól, hívőtől egy
aránt és, új életet a gyülekezetek
ben. Ha előle mesterségesen el
zárkózunk, vagy róla tudomást 
venni nem akarunk, az lesz a sor
sunk, ami a megízetlenült sóé. A 
névleges egyháztagoktól, ezek kö
zönyétől és rosszindulatától job
ban féltem az anyaszentegyházat, 
mint tízszerannyi külső ellenség
től. Észre kell vennünk az idők

jeleit és munkamódszerünkben 
alkalmazkodjunk a rohanó esemé
nyekhez, különben vagy elhalad 
mellettünk korunk vágtató szekere 
és mi lemaradunk róla, vagy 
keresztülgázol rajtunk s mi ott
maradunk az útszélen. Az én látá
som szerint — mondotta még a 
püspök — a holnap lelkipásztora 
lelkigondozó lesz valóban, városon 
és falun egyképpen. Ehhez nem 
szükséges, hogy valaki csapni
valóan rossz szónok legyen, el
hanyagolja hivatalát, sőt legyen 
olyan lelkipásztor, aki jó igehir
dető, de a magános hívővel is 
imádkozni tudó testvér, éppen 
olyan jártas a közügyekben, mint 
a Szentírásban, kitűnő adminisztrá
tor és belmisszionárius egyszerre. 
A hűséges pásztor a' kilencven
kilenc, biztonságban lévő juhot el
hagyja s- utánamegy az egy el
veszettnek, hogy megkeresse és a 
nyájhoz visszavigye, sőt a jó pász
tor még életét is odaadja a ju
hokért.

Balassagyarmati képek.
A dunáninneni kerület központjában 

lázasan folyik a munka. A mai háborús 
élet rohanó, vészes árjában nemcsak át
vonuló tankok és harckocsik százai dü
börögnek . . .  Nemcsak a puszta életüket 
mentők kocsikaravánja menetel vége
láthatatlan hosszú sorban (ami megszo
kott, szomorú látvány).

Az erősen felduzzadt, túlnépessé vált 
ipolymenti városban meglepő dolgot is 
találunk. A háború minden megnyilat
kozása és velejárója közben csodás kép 
is tárul elénk.

A Luther, Kossuth, Baltik-utcák talál
kozásánál a több mint másfél százados 
evangélikus templom áll. Mellette az 
újjá formált — két püspöknek boldog 
otthont nyújtó — ősi paróchia. A pa- 
róchia mélyen benyúló kertjében a dr. 
Sándy Gyula műegyetemi tanár tervezé
sében épülő hatalmas, modern- püspöki 
székház, melynek felhúzott falain mun
kások serege dolgozik, alkot, kalapácsol, 
mintha nem is mindent pusztító szörnyű 
háború rombolna, de boldog békéidé 
volna. Ég kezükben a munka, ajkukra 
felszökik a munka hevében a dal, min
denki lázasan cselekszik, mindenki hisz 
és remél. Hogyne, hiszen a nap minden 
órájában köztük van, jelenlétével buzdít, 
szelíd szavával serkent az őszhajú, mo
solygó arcú főpásztor, a kerület püspö
ke, ki fáradhatatlan akaraterővel, szívós

A ték ozló  fiú.
— Elbeszélés. — 

írta: Szende Ernő.
(Folytatás.)

Pál felkelt s odalépett a nyitott ab1 
lakhoz. Felnézett a fára és keresni kezdte 
a madarat.

Juliska melléje lépett. -
— Mit keres. Pali?
— A madarat keresem. Ugyan mi

féle lehet?
Juliska kidugta a fejét az ablakon s 

úgy kémlelt a madár után. S hogy az 
újra dalra gyújtott, egyszerre meglátta 
egy vékony ágon.

— Nini, ott van!
Pál is kidugta fejét az ablakon és 

Juliska útmutatása, nyomán csakhamar 
rátalált.

— Egy kenderike! Ugyan hol lehet 
a párja?

Egy kis keresés után arra is rá
találtak.

Ekkor Pál kézenfogta Juliskát s oda
lépett a magábaroskadt apához.

— Köszönöm, leendő édesatyám, hogy 
ezeket elmondta. így nyugodtan nézhe
tek a szeme közé, mert most már tu
dom, hogy nem a maga hibájából ve
szett el a birtok. Ezt édesányámnak is 
tudtára adom. Mert ő eddig mást állí
tott. Most hát tudni fogja az igazat. 
De meg különben akkor sem törődném 
e dologgal, ha .másként történt volna! 
Én Juliskát kértem és kérem s nem a 
birtokát! Atyám —- az Isten ott nyu
gosztalja —• istenfélő, vallásos ember 
volt. Az egyháznak sok éven át gond
noka. S hogy meghalt, utána Varga ura
mat választották meg. Mert magát is, 
istenfélő, jórayaló embernek ismerte 
a gyülekezet. Én atyám nyomdokait 
követem. Szeretek templomba járni. Nem 
megszokásból, hanem mert szíveip:-lel

kem késztet arra. Lelki kényszer hajt 
Isten házába és olyan megbékélt szív
vel hagyom azt el. S jól tudom és érzem 
is, hogy Juliska csak erősíteni fogja 
hitemet. Ő lesz azon, hogy nehogy csak 
egyszer is hiányozhassunk a templom
ból. Ugye, Juliskám, így lesz?

A leány szó nélkül odaborult a Pali 
mellére s átkarolta a nyakát. Pali is át
fogta a leány derekát s pár pillanatig 
néma csend borult a szobára. Angyal 
szállt át a szobán. Aztán a leány fel
emelte'a fejét és komolyan nézett Pál 
szemébe.

—• Ügy lesz, Palim! Az Istennek tet
sző életet fogunk élni! S a jó Isten meg 
fogja áldani a mi jövendő életünket.

Varga szíve mélyéből szakadt fel a 
sóhaj.

— Meg fogja áldani! Meg!
A templomban megkondult a harang. 

Délre harangoztak . . .
3.

Kedden kora reggel Mariska betop
pant Juliskáékhoz. A két leány .jóbarát
ságban volt egymással már gyermek
koruk óta. Noha Juliska pár évvel idő
sebb is volt,de ez nem rontott a.jópaj- 
tási viszonyon, sőt a mostani állapot 
csak erősítette ' a kölcsönös szeretetet 
közöttük.

Mariska azon melegében rátért a do
logra.

—• Tudod-e Juliska, miért jöttem?
— Ha minél előbb megmondod, an

nál hamarább tudni fogom!
— Abban igazad van. Hát azért jöt

tem, hogy ma délután jöjj el hozzánk. 
Átszitáljuk a lisztet, elkészítünk .min
dent, aztán estig egy vagy két kemen
cével kisütjük a süteményeket, tortákat. 
Ami meg elmaradt, azt szerdán délelőtt 
sütjük ki. Ez lesz a kettőnk dolga. A 
hússal, baromfivei mások végeznek rész
ben szerdán délután, részben csütörtö
kön reggel, a lakodalom napján. Tehát 
szerdán délre nekünk végeznünk kell.

Míg Mariska beszélt, Juliska arcát 
először bíborfény, majd halotti sápadt
ság öntötte el. Mariska észrevette ezt 
a színváltozást és megijedt. Tágra nyi
tott szemekkel nézett Juliskára.

— Mi van veled, Juliskám? Rosszul 
érzéd magad? Olyan halavány vagy!

Juliska csakhamar összeszedte magát.
— Nincs semmi különös bajom. Csak 

az hatott rám, amiket mondtál.
Mariska csodálkozva- nézett rá.
— Dehát mi rosszat mondtam?
—- Semmi rosszat. Csak az édes

anyádra gondoltam, hogy -fog az rám 
nézni? Mit fog mondani, ha ott lát?

Mariska elnevette magát.
— Öh, te kis bohó! Ezt már elintéz

tem az anyámmal. Ettől ne fájjon a fe
jed! Azt felelte, jó lesz, ha te is eljösz 
és 'segítesz: Utóvégre a te lakodalmadra 
készülünk. Illő hát, ha te is résztveszel 
az előkészületben, a munkában,

— Abban igazad van s örömmel te
szek eleget meghívásodnak. Mennyi lisz- - 
tét, zsírt, cukrot stb. küldjék át?,

— Amennyit akarsz. Ez nem fontos. 
Jobb szeretném, ha semmit se adnál. 
Van nálunk elég. Akár három lakzit is 
kibírunk! Ne is küldj hát egy .dekát se!

- -  Azt már nem teszem. Ami a sze
génységünkből- kitelik, azt szívesen ad
juk. Édesapám nagyon rossz néven ven
né, ha nem járulnánk hozzá a vacsorá
hoz. Van egy hordó bora. Újévre kapta 
az uraságtól s mivel ő nem iszik bort, 
örömére fog szolgálni, ha azt is átküldi, 
mivel a ti házatoknál lesz a vacsora. 
Pali ragaszkodott ehhez s édesapám, bár 
nehezen, de beleegyezett. így hát, Maris
kám, arra kérlek, egyezz bele, hogy mit- 
azt én is átküldhessek.

_— Ha neked ez örömödre van, ám 
tégy a tetszésed szerint. Bár ismétlem, 
felesleges. Édesanyám is tudomásul vet
te, hogy mi adunk mindent. Jó lett volna 
az nektek az új élethez. Nem gondolod?

— Nem egészen. A rokonok sok min

dent összeadtak. Tehát mint felesleget, 
oda kell adnom. Ugyan mit csinálnék 
azzal a sok holmival? A lakodalomra 
adták', hát arra is kell fordítanom. Ugye 
belátod, Mariskám, hogy igazam van?- 
Hogy jól és helyesen cselekszem?

Mariska belenyugodott. Belátta, hogy 
Juliskának igaza van. Jól és okosan 
akar cselekedni. Bólintott.

— Igazad van. Én sem tennék más
ként.. Hát amit akarsz, csak küldd át a 
délelőtt folyamán. Ebéd után pedig ipar
kodj hozzánk, hogy hozzáfoghassunk a 
munkánkhoz.

Mariska elköszönt.
Juliska megkereste édesapját s el

mondta, miért járt náluk Mariska? 
Varga mindenben helyeselte a tervét. 
Azonnal két embert fogott. Felhozatta 
a hordó bort. Kocsira rakatta s útnak 
indította.

Az alatt Juliska a lisztet rakta át 
egy zsákba. Aztán cukrot; mazsolát s 
tudja Isten, még mi mindenféle fűszert 
és egyebet rakott papírdobozokba s 
mindezt elküldte. Majd a tyúkok, csir
kék, récék és ludak között csinált ren
det. Bár ezek küldésével- várhatott volna 
másnapig. De úgy gondolta, jobb lesz 
egyszerre túlesni mindenen. Hát ezek is 
útnak indultak.

Ebéd után pedig belépett leendé 
anyósa házába.

Mariska fogadta. Azonnal fehér mel
leskötényt kötöttek. A fejüket menyecs- 
késen bekötötték s hozzáfogtak a tö
méntelen liszt átszitálásához. Két óra is 
beletelt, mire végeztek. S akkor kimen
tek az udvarra, hogy megvárják, míg 
a levegő megtisztul.

Amint ott álltak és beszélgettek, hir
telen Pál torpant melléjük. Két kézbe 
kapta a Juliska menyecskés fejét s forré 
csókot nyomott a kipirult arcra. Aztán 
hármasban beszélgettek.

(Folytatjuk,)

i
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kitartással — éjt napallá téve — végzi 
Eónapok óta ezt a munkát, nehéz főpapi 
gondjai mellett. Lehetetlenséggel hatá
ros módon szerzett meg a kerületi épít
kezéshez minden szükséges anyagot és 
fedezetet. Örömtől könnyes tekintettek 
simogat meg minden egyes téglát és kö- 
'vet; erős hitéből fakadó imádsággal kö
nyörög le Isten trónusáról áldást. Hité
vel, imádságával, alkotásával megállásra 
kényszerít e falak előtt minden járó
kelőt. Hitet ébreszt, reményt kelt a 
pusztulástól rettegő emberek szívében és 
«g felé emel lehorgasztott tekintetű bús 
fejeket, kiket már-már elhagyott a re
mény. Isten embere ő a mai életromok 
í  elett, aki, miként egykor Nehémiás, 
falakat épít és réseket töm be a leomlott 
lelki falak helyén. Csak természetes, 
Tiogy kétszeresen érzi ezt az erőt gyü
lekezete, melynek most vasárnap avatta 
•önkéntes adományokból csináltatott új 
•oltárképét.

A hívogató Jézust művészi ihlettel és 
sajátosan egyéni elgondolással ábrázoló 
gyönyörű alkotás Rakssányi Dezső evan
gélikus vallású festőművész remeke. Azt 
fejezi ki, hogy Jézus hív és vár ma is, 
.azaz hogy különösképen is ma, amikor 
feszült sietséggel kell dolgoznunk mind- 
annyiunknak, mert a munka bőségesen 
sok és az idő — úgy lehet — kevés. 

-Jézus hív és vár, amikor templomok és 
, oltárok dőlnek romba, mert vészben, 

pusztulásban is fuhdámentom, Akire ler 
hét építeni. Hív a viharos tengeren, anti

kkor sűlyedeziink. Hív hűségre, talán 
mártíromságra, de azzal is építő szol
gálatra. Vár helytálló, hűséges tanítvá
ny i szívekre. Isten országa számára és 
Tienne nemzetünk újjáépítésére kész lei- 
ivekre. Vár küzdésre, építésre, üdvös
ségre! — Testvérem, ezt lelked mélyén 
«érezd: Ne várjon hiába!

Rónay Zoltán.

Iskola  nélkül se szüneteljen
a vallástanítás!

Többek kérésére közöljük a közép
iskolai I. és II. osztály tanmenetét. Tan
könyv liíjjával az egyes leckék anyagát 
■c> Bibliából kell elolvasni és megtanulni. 
Az egyes leckékhez fűzött pársoros ma
gyarázó szöveg inkább a tanulást ellen
őrző szülőknek, nevelőknek szolgál se
gítségül és útmutatásai. Isten adja, hogy 

<s nehéz időkben az evangélikus szülők 
felismerjék legszentebb szülői kötelessé
güket: gyermekeiknek egyházunk drága 
fiitében való nevelését.

I. osztály hittananyaga:
Ószövetségi és újszövetségi bibliai tö rténe tek .

(Isten kijelentésének alapvonalai.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Bevezetés:'Isten kijelentette magát 
■a Jézus Krisztusban. Olvasd el János eV. 
-5. rész 39. versét.

2. Isten teremtette a világot. Olv. 
Mózes 1. könyve 1. részét és a 2 . rész 
1—3. verseit is.

3. Ádám és Éva bűnbe esnek. Isten 
megbünteti őket, de ígéretet tesz, hogy 
Szabadítót fog küldeni. Olv. I. Mózes
2. ,r. 15—3. rész végéig.

4. Isten haragja az özönvízben. Noé
nak mégis irgalmaz és újra kegyelmes 
ígéretet tesz.'Olv. I. Mózes 6 . r. 5. vers
től 22. versig és 7. rész 11. verstől 9. r. 
19. v.-ig.

5. Isten elhívja Ábrahámot és hármas 
ígéretet tesz neki. 1. Mózes 11. r. 27—12. 
t . 9. v.-ig.

6 . Ábrám Ábrahámmá (=  népek atyja) 
lesz, mert hisz Istenben és engedelmes
kedik néki. 1. Mózes 15. r. 1—ő. v. és 
18. r. 1-—lő. v. és 22. r. 1—19. versig.

7. Isten kegyelemből kiválasztja Já
kobot. I. Mózes 25. r. 27—34. v. és 27. r. 
1—44. versig.

8. Jákob Isten kemény próbái alatt 
Izrael lesz. (Jákob =  csaló, Izrael =  Isten 
karcosa). Olv. I. Mózes 28, 11—22. v. és 
-32, 9—30. v. és 33, 1—4. vers.

9. Jákobnak 12 fia József segítségé
vel Egyiptomba jut s ott 12 nemzet
séggé, törzzsé szaporodik. (Emlékezzünk 
vissza az elemiben tanult József törté
netekre sr ezek ismétlése alapján tanul
junk.)

10. A 12 törzset Isten kiszabadítja 
Egyiptomból Mózes által. Mózes elhí
vása. II. Mózes 1, 1—12. és a 22. vers
től a 2. r. végéig és a 3. r. 1—14. versig.

11. A faraó nem akarja elengedni 
Izrael népét, Isten ezért 10 csapást bo
csát reá. Izrael népe számára pedig el
rendeli a páska ünnepét (páska =  át
menetei). II. Mózes 11. rész és 12. r. 
1—14. versig.

12. A tizedik csapásra elengedi őket. 
Csodálatos átkelés a Veres tengeren. II. 
Mózes 13. r. 17—14. rész végéig.

13. Isten kiadja a tízparancsolatot a 
népnek és szövetséget köt vele. Ez az 
Ó-szövetség. II. Mózes 19, 1—9. v. és
16—25. versek és 20. rész 1—21. versek.

14. Izrael népe Isten ennyi jósága 
ellenére is zúgolódott ellene és hitetlen
kedett. Az Ür azzal bünteti, hogy 40 évig 
kell a pusztában bujdosnia, míg csak új 
nemzedék nem nő fel. V. Mózes 1. része.

15. A negyven év elmúltával Mózes 
is meghal. Izrael népe Józsue vezetésé
vel megérkezik az ígéret földjére (amit 
Isten.már Ábrahámríak megígért). Józsue 
könyve 1. rész és 3. rész. Isten segítsé
géven az egész földet elfoglalják.

16. A nép azonban később is gyak
ran engedetlenkedett. Ezért Isten bünte
tésből a szomszéd pogány népek hatal
mába adta őket. Könyörgésükre több
ször is küldött hívő férfiakat, akik az
után őket kiszabadítoták. Ezek voltak a 
Bírák. Bírák könyve 7. rész.

17. Az utolsó bíró Sámuel volt. akit 
kisgyermekkorában hív el Isten. Sámuel 
I. könyve 3. része.

18. Mikor Sámuel megöregedett, a 
nép királyt kívánt magának. Saul volt 
az első király, aki azonban engedetlen-

.sége miatt elvesztette Isten kegyelmét. 
Ekkor Isten a kis pásztorfiút válasz
totta ki, Dávidot, aki legyőzte Góliátot. 
1. Sámuel 17. rész. Dávid sok szép zsol
tárt is írt. Később azonban vétkezett az 
Ür ellen. Ezért kemény büntetés érte. 
Bűnét megbánta és Isten megígérte neki, 
hogy az ő családjából fog majd szár
mazni a Szabadító, a Messiás (=  felkent 
== Krisztus).

19. Dávid után még sok királya volt 
Izraelnek. Ezek azonban legnagyobbrészt 
elhagyták az Urat és bálványoknak szol
gáltak. Isten sók prófétát küldött Izrael
hez, akik intették a népet, hogy térjen 
vissza Istenhez. Ezek között egyik leg
nagyobb volt Illés próféta. Királyok I. 
könyve 17. és 18. része.

20. A többi próféták: Ámós,^Hóseás, 
Ésaiás, Jeremiás, Habakuk, stb. intő sza
va is hiábavaló maradt. Ezért Isten ineg- 
jövendöltette velük, hogy nagy bünte
tést küld a népre. Ez be is teljesedett, 
amikor a babiloniak elfoglalták az or
szágot és a nép egy részét fogságba, vit
ték. II. Királyok 17, 7—28.

21. A prófétákkal Isten nemcsak ha
ragját jelentette meg, hanem hirdette 
kegyelmét is. Azt, hogy a nép minden 
bűne ellenére is beteljesíti majd Ábra
hámnak, Jákobnak, Mózesnek, Dávidnak 
tett ígéretét: elküldi majd a szabadító 
Messiást. Ez az Úr Jézus születésével 
következett be. Lukács ev. 2. része.

22. Isten már az Ür Jézus gyermek
korában megmutatta, hogy Ö az Isten 
Fia, az elküldött Szabadító. Ezt mutatja 
a napkeleti bölcsek és Jézus'első temp
lomjárásának története. Máté 2, 1—23. 
és Lukács 2, 40—52.

23. Jézus 30 éves korában elment 
Keresztelő Jánoshoz (keresztelő =  vízbe- 
merítő). Ez.megtérésre hívta fel a né
pet és akik bűneiket megvallottak, azo
kat a Jordánban alámerítette. Ez jel
képezte a bűntől való megtisztulást. 
Jézus is alámeríttette magát, bár erre 
neki nem volt szüksége. Mégis megtette, 
hogy megmutassa irántunk való szerete- 
tét és az Atyaisten iránt való alázatos
ságát. Máté 3. rész 1—17. vers.

24. Jézus nemsokkal ezután a pusz
tában legyőzte a Sátánt, aki munkájá
nak kezdetén el akarta Isten akaratától 
tántorítani. Máté 4, 1—11.

25. Jézus ezután szerte járt a három
tartományban: Galileában, Samáriában
és Júdeábán. Tanította a népet s hir
dette Isten országát: vagyis, hogy enge
delmeskedjenek Istennek és bízzanak 
benne. Tanítását sok csodálatos cseleke
dettel erősítette meg. Pl. A kánai me
nyegző János 2, 1—12, a naini ifjú fel- 
támasztása Lukács 7, 11—17, az 5000 
ember megvendégelése János 6 , 1—151

26. Tizenkét tanítványa nevében Pé
ter bizonyságot (hitvallást) tett arról, 
hogy Jézusban felismerték az Isten fiát, 
s Krisztust (=  felkent Szabadítót). Máté 
16, 13—20. és János 6 , 68—69.

Fiúk! Ezeket a történeteket tanuljá
tok meg, egyenkint, otthon, a bibliátok
ból kikeresve. Amíg az iskolai tanítás 
újra megindulhat így, otthon kell tanul
notok. Jöjjetek minden vasárnap temp
lomba. Minden hétfőn d. u. 4 órakor 
bibliaóra van a lelkészi hivatalban.

Jó munkát! Erős vár a mi Istenünk!
Ezt a lapot írjátok le gondosan és 

azután adjátok tovább egymásnak, hogy 
mindenki sorba leírhassa.

Közük: a győri hitoktatók.

Apró&úgolc
G y e rm e k sé g e d tő l  fogva .* .

Sohasem ér véget az a benyomás, 
amit a gyermek nyer, ha kicsiny korá
ban emlékezetébe és szívébe vésik az 
Isten igéjét. A hires Shaftesbury, aki oly 
sokat tett a nyomorult gyermekekért, 
öreg korában is büszkén viselt egy kis 
zsebórát, amit gyermekkorában ajándé
kul kapott. S mi tette ezt oly értékessé? 
Akitől kapta, egyszerű szolgáló volt 
apja házánál. De ez a nő rendszeresen 
elbeszélt a kis gyermekeknek szebbnél 
szebb bibliai történeteket. S az előkelő 
embert a gyermekkorban hallott törté
netek tették Krisztus ama jó vitézévé,

Én ú g y  Idtíom.
Pap vagyok én? — Ó, másként, mint hiszik, 
akik ismernek ebben a hazában.
Tudom, úgy látnak diadalmasan, 
ahogy'előttük a szószéken álltam 
lobogó hittel, parazsas szavakkal,

,  mint a prófétát, aki ostoroz, 
vagy az Igével gyógyítón vigasztal.
Mint a prófétát! sokan látnak így.!
Erről beszél a sok kopott levél.
Olvasom őket s .összegörnyedek.
Kérdés kerülget; ez volnék-c én?
Az egyik zengő, derűs köszönet,
— mint a szenteké, oly fehér a hangja — 
megköszöni, hogy Jézus az övé 
és hogy én vittem „diadalra“.
A másik írja: „vak voltam és látok, 
régi életem múlt ködökbe hullt, 
bűnös szemem már új csodákra tágult 
és béna lábam járni megtanult.“ '

.És itt a többi. .. milyen nagy halom! 
Ennyi levél tán nem is hull egy fáról. 
Kaptam az ország minden résziből 
s e sok levél ma szinte éget, vádol, 
szembe néz, éS tükröt tart elém.
A képen Jézus drága sok vonása.
Ezt a képet már régen ismerem, 
ilyen lehetett Pál, a tanítványa.
■Ilyen lehetett, ilyen meleg szívű, 
ilyen nagy hitű, ilyen óriás.
Orcám kezembe fúrom, temetem 
s pirulva írom, én orcám be más!
Miért jöttetek vádló levelek?
Választ nem írok úgyse sohasem.
Én nem vagyok Pál, porszem is, alig 
s a hit dolgában oly erőtelen.
Mit tettem én? — Semmit, csak beszéltem. ■ 

. A támasztáshoz Isten keze kell.
A vakok szemét Isten nyitja meg, ' 
az én életem könnyű, kis pehely 
s az élete egy hópehelynek mennyi? 
Addig élek, míg tart a kegyelem, 
s ha Isten keze egyszer elereszt, 
a legelsőül magam veszem el.

J a k u s  Imre.

V á ls á g o s  v i lá g .

N ovem ber 26. •— Lelki nyom orúság .
13. zsoltár  2—6. N agy a nyom orúság , 
m elyben vergőd ünk . Férfia ink véres har
cokban hullanak el. A sszonyaink  m eg 
gyalázva . G yerm ekeinknek  sincs k ím é
let. M ennyien fö ld ön fu tók , o tth on ta la 
nok! N apról-napra növek szik  az özv e
gy ek , az árvák sereg e , á g y ó g y íth a ta tla -  
nu! m eg seb zett sz ívűek  szám a. E zen f e 
lül van a nagy  lelki n yom orúság , m elybe  
a külső dön tött. A kü lső  szem ünk e lő tt  
van. Ki látja a b e lső t?  Uram, v ilágosítsd  
m eg szem em et, h o g y  el ne aludjam  ha
lálra, és háb orgató im  ne örü ljenek  h o g y  
tán torgok .

N ovem ber 27. E lkedvetlenedés az 
im ádkozásban. Jób 9, 27— 31. Érdem es 
volt im ádkozni? M ennyit kértük  Istent, 
h o g y  ne en ged je  reánk ezt a sok  szö r
n y ű ség et. És m égis reánk en ged te . S o 
kan k im ond ották  már a k ö v e tk ez te té st:  
hát nem  im ádkozom . M inek fárasszam

a s  életből.
aki felvette a harcot a gyermekek el- 
hagyatottsága ellen.

Htíaég a v lgyöxdaban .
Trója városa azért pusztult el, mert 

a trójaiak azt hitték, hogy náluk minden 
rendben van és nem kell már harcolni 
a görögök ellen. Elámítottá őket a hí
zelgés és hamis bíztatás, beengedték a 
várba a falovat, amelynek belseje ellen
séges katonákat rejtegetett és hiába volt 
az évekig tartott, hősies küzdelem, egy 
éjszakának vigyázatlansága miatt vere
ség és pusztulás jött rájuk.

Vigyázzatok!

m agam at hiába? Lelkedben nem jelen t 
m eg ez a k eserű ség  és nem k ísértett a 
g on d o la t, h o g y  nem érdem es im ádkozni?  
Urain őrizz m eg e ttő l a lelki n y om orú 
sá gtó l. Tarts erősen , ho g y  el n e  k ed v et-  
lenedjem .

Novem ber 28. — Im ádságunk elfaju 
lása. Jób 10, la — 2. Külső nyom orúsá- 
kunk szo ron gat. G yakrabban im ádko
zunk. Külső nyom orúságun k m int é les  
tőr járja át a lelkünket. Igazabb, m é
lyebb, szívből jövőbb az im ádságunk. 
Ebben a helyzetben  im ádságunk sok szor  
—  m int a zso ltáríró tó l halljuk Isten
hez való k iá ltássá  lesz. Ilyenkor aztán  
már nem tudunk m értéket tartani. B ele
vegyü l a szenvedő lélek  k eserű sége, lá
zadása, türe lm etlensége , m éltatlank odá
sa, fe le lő sség re  vonása, k ö v e íe lő d zése:  
m iért?  m iért? Uram, őrizz m eg  e ttő l a 
lelki nyom orúságtó l, ho g y  ilyen han gok  
el ne torzítsák  im ádságom at.

NovembeV 29. — Nincs v igaszta lás az 
im ádságban. 77. zsoltár  3. M int a fa lat 
kenyér az éhenhalónak, korty  ital a 
szom júságban szenvedőnek , úgy kellene  
e lg y ö tö r t lelkem nek a v igaszta lás, a 
m egnyugvás. A lélekben és igazságban  
való im ádkozás m eg tudta adni ezt a 
vigaszta lást és m egnyugvást. M ost im ád
kozom , de a lelkem  nyugtalan  marad. 
V igasztalanabb, m int im ádkozás e lő tt. 
Nem  m intha az im ádságban nem lenHe 
.vigasztalás, hanem  —  m int a zso ltáríró  
m ondja a lelkem  nem  akarja beven
ni. Uram, tedd fo g ék o n n y á  telkem et, 
h o g y  v igaszta lásod at bevehesse .

N ovem ber 30. —  Nem tudok im ád
kozni. 77. zso ltár  4— 5. E lőfordult régi 
nyugodalm as időnkben is. A kkor nem  
éreztük  szü k ség ét az im ádkozásnak és 
ezért nem tudtunk im ádkozni. M ost 
m eg igen na g y  a nyom orúság . S zét
szórja figyelm ün ket, gon d olata in kat. Za- -  
vart és kuszáit a lelkünk. D e az is m eg 
történ ik  velünk, h o g y  nem  jön im ádság  
szava ajkunkra. Nem m intha annyira  
üres lenne lelkünk, hanem  annyira el
g y ö tö r t:  „csurdogálnak  könnyeim , csak  
sírnak én szem eim “. Uram, őrizz m eg  
ettő l a lelki e lg y ö tö r tsé g tő l.

D ecem ber 1. —  R égen  és m ost. 77. 
zso ltár  6— 7. V isszagon d o lok  a b o ld og  
napokra, m ikor tudtam  im ádkozni. V isz- 
sza g o n d o lo k  a régi napokra, m ikor b ő 
ség esen  áradt rám áldása. N ézegetem  
m ostani teh ete tlen ség em et és szeg én y sé 
g em et. Az e llen tét és a m érhetetlen  kü
lön b ség  k é tség b e  tudna ejten i. A szük
ség , h o g y  m ost sokkal jobban kellene, 
csak növeli lelki n yom orúságom at. Uram, 
v é g v  ki ebből a m élységb ől. Újítsd m eg  
napjaim at, m int régen.

D ecem ber 2. —  Im ádság az im ádsá
gért. 50. zso ltár  15. Isten fe lh ata lm azott 
arra, h o g y  nyom orúságban hozzáford u l
hatok . Sőt ú g y  fogadom  ezt az ig ét, 
m int eg y en es parancsot: ha nyom orú
ságban vagy , hozzám  kell fordulnod . ÁU 
ez külső nyom orúságainkra. All belső  
n yom orúságun kra  is. Áll im ádkozó é le 
tünk vá lságából szü lető  n yom orúságun k
ra is. Im ádkozhatsz, h o g y  Isten szaba
d ítson  m eg  e ttő l a lelki nyom orú ságtó l, 
m elybe im ádkozó é le ted  került. Imád
kozz, h o g y  tudj im ádkozni. Uram, add, 
h o g y  igazán  im ádkozhassam .

K o v á c s  G é z a .
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E b b en  az í té le te s  v i lá g b a n  ha
zá n k  n y u g a t i  r é s z e  m é g  k e g y e lm i  
id ő t  él. T e m p lo m u n k  m é g  n y i tv a  
van, k e z ü n k b e n  a biblia. H o g y  ez  
m it  j e l e n t ,  a z t  az tu d ja ,  a k i tő l  e l 
v e t t é k .

M o s t  m in d en n é l  fo n to sa b b :  b ö l 
csen szám lá ln i  n a p ja in k a t .  A h o g y  
L u th er  m o n d o t ta :  „ G y ü j t s e t e k ,  m íg  
itt  a n yá r ,  v e g y e t e k ,  m íg  a j t ó t o k  
e lő t t  a vásár .  M e r t  lo m h a  n é p re  
s zű k  e s z te n d ő  já r  . .

A k in e k  van  fü le , h a l l j a . . . !

A magyar hadszíntéren és a nyugati 
harctéren nem szűnő hevességgel folyik 
a harc. Budapesttől keletre heves német
magyar ellentámadások megállították a 
szovjet tömegtámadását. A német arc
vonalon megtört 35 szovjet lövészhad- 
•sztály és 7 gyorshadtest rohama.

Beregfy honvédelmi miniszter rádió
ban beszédet intézett a harcoló honvé
dekhez.

A Nemzetvezető két német tábornok
nak magas kitüntetést adományozott.

Rooseveltet meghívták Párisba.
Egyre fokozódik a VI és V2 meg

torló hatása.
A múlt héten ellenséges gépek egyes 

helységekre bombákat dobtak Dunán
túlon.

A bolgár hadseregben partizán csa
patok alakultak a szovjet ellen.

Üj finn kormány alakult erősen bal
oldali irányzattal.

A Magyar Nemzeti Szocialista Párt 
-és a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség 
beolvadt a Nyilaskeresztes Pártba.

Szentháromság utáni 25 hit
Elvettetik érzéki test, feitámasz- 

tatik lelki test. Van érzéki test és 
van lelki test is. I. Kor. 15:44. v.

A k e r e s z t y é n  e m b e r  ha lá lá t  m ás  
s z e m m e l  k e l l  n é zn ü n k ,  m in t  e g y e 
b e k é t .  A m e g h a l t  k e r e s z t y é n t  ne  
s z á m í t s d  h a lo t t  és e l f ö ld e l t  e m b e r 
nek . Ö t  é r z é k ü n k  u g y a n  i ly e n n e k  
f o g j a  f e l  s ha csak  e z e k  v e z e tn e k ,  
f á j  a t e m e té s .  E z é r t  k e l l  s z o r g a l 
m asan  h a llg a tn u n k ,  a m it  P á l  a p o s 
to l  m o n d .  H o g y  a k e r e s z t y é n e k  
e l a l u d t a k  a K r is z tu sb a n  s az  
Is ten  e lő h o z z a  m a jd  ő k e t  a K r is z 
tussal.  T a n u l já to k  m e g  v ig a s z ta ln i  
m a g a t o k a t  e z z e l  a z  ig é v e l .

L u t h e r .

Óh boldog nap!
Jézussal bémegyek 
Az Ür örömébe;
Ott könny nem hull,
Boldogság lesz részem 
És örökös béke.
S én, ki a sír ágyán pihentem, 
FöJébredek s élek a mennyben 

; Mindörökké!

H onvéüáiÁ lt U z e íin e lí.
Csengéi István honvéd tábori p. H. 

889. és Szebik Imre honvéd tábori p. M. 
745. számról üzenik feleségeiknek, roko
naiknak és ismerőseiknek, hogy egész
ségesek és több levelet várnak.

Koroknyai Sándor tizedes az 517-es 
hadikórházból üzeni Tüskeszentpéterre: 
Könnyebben megsebesültem, rövideden 
meggyógyulok és utánam ne aggódja
nak. Sokat írjanak, a viszontlátásra!

W th fiitp J k e s e ti
'1  h eré

Hitoktató-lelkész választás. A celi- 
dömölki egyházközség megszervezte hi!-' 
oktató-lelkészi állását, amelyre Hubert 
István csöglei missziói helyettes-lelkészt 
hívta meg, aki állását már el is foglalta.

Segédlelkész kihelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Horváth Miklós segédlelkészt a 
várpalotai egyházközségbe ideiglenesen 
kiküldötte.

A Z E V A N G É L IK U S  É LE T cím ű  
o r s z á g o s  e g y h á z tá r s a d a lm i  lap ,  m e 
l y e t  az  O r s z á g o s  L u th er  S z ö v e t s é g  
ad k i  s a m e ly n e k  e lő á l l í tá s i  h e ly e  
a c e g lé d i  e v a n g é l ik u s  n y o m d a ,  há
b o rú s  v i s z o n y o k  k ö v e t k e z t é b e n  á t 
m e n e t i l e g  m e g je l e n é s é t  s z ü n e te l 
teti.  E lő f i z e tő i t  és o lv a s ó i t  e zú to n  
is kér i ,  h o g y  a k é n y s z e r ű  s z ü n e te t  
s z í v e s k e d je n e k  m e g é r té s s e l  f o 
gadn i .  j

Figyelem! Dunántúli lelkészi hivata
lok (főleg Tolna megye) hirdessék szö
székről: dr. Greuling Mihály községi 
orvos feleségét és két'gyermekét azón- 
nalra várja Budapestre I. kér. IV. Béla 
u. 77—79. félemelet.

M E N E K Ü L T  LE LK É S Z E K  i l le t 
m é n y e ik e t  c sak  a b ban  az e se tb en  
k a p h a t já k  m e g ,  ha a z  E g y e t e m e s  
E g y h á z n á l  s z o lg á la t t é t e l r e  j e le n t 
k e z n e k .  J e le n tk e z é s ü k e t  írásban  is 
b e je le n th e t ik ,  s z e m é ly ü k r e  és f i z e 
t é s ü k r e  v o n a t k o z ó  r é s z le te s  a d a to k  
k ö z lé s é v e l .  (C sa lád i p ó t l é k ,  K on-  
g ru a ,  K o r  p ó t l é k ,  H e ly i  ja v a d a lo m .)

Az „ÜZENET“ címen Kecskeméten 
megjelenő országos evangélikus szór
ványhetilap értesíti olvasóit, hogy hábo
rús okok miatt kénytelen megjelenését 
egyelőre beszüntetni. Az új megjelenésig 
kéri az Olvasók szíves megértését és 
türelmét.

D R Á G A  S Z E R E T T E IK É R T  A G 
G Ó D Ó  E V A N G É L IU M I H ÍV E K  k e 
r e s sé k  a ve lü k  va ló  k a p c s o la to t  
im á d sá g  álta l.  E rre  a k a r  s e g í t s é g e t  
n y ú j ta n i  az  a z  im a k ö n y v ,  m e ly  a 
k ö z e lm ú l tb a n  j e l e n t  m e g  P á s z to r  
P ál l e lk é s z  to l lábó l .  Á ra  f ű z v e  1, 
k ö t v e  3 p e n g ő .  K a p h a tó  a s z e r z ő 
n é l  ( B u d a p e s t ,  VII., D am jan ich-u .  
28b .)  és  a z  e g y h á z i  k ö n y v k e r e s k e 
d é se k b e n .

CSALÁDI H ÍR EK
Eljegyzés. Zimándy József ht. had

nagy, néhai Zettl József volt csikóstöt- 
tösi evangélikus lelkész és Pfug Olga 
fia, eljegyezte Varga Lénké okleveles 
tanítónőt, Varga László abaujszántói 
evangélikus lelkész és Matyasovszky Gi
zella leányát.

Oltár. Erhardt László hadapródőr- 
rnester és Klement Zsuzsanna november

Az esketést a menyasszony nagybátyja, 
Takács János hódmezővásárhelyi lelkész 
végezte.

Koporsó. Özv. Hering Lajosné, néhai 
Hering Lajos fehérkomáromi esperes, 
volt szendi lelkész özvegye, Körmenden, 
85 éves korában meghalt. Gyászolják: 
Hering János veszprémi alesperes-lel- 
kész, Hering Sándor MÁV felügyelő, He
ring Borbála, dr. Szluha Dénesné sz. He
ring Janka, László Józsefné sz. Hering 
Izabella gyermekei, László József alez
redes veje, Hering Jánosné sz. Marko
vich Elvira menye és három unokája. — 
Feltámadunk!

K Ü L Ö N F É L É K
A hadisegély lényeges emelését ha

tározta el a minisztertanács, és -pedig 
olyan mértékben, hogy a hadisegély 
eddigi legmagasabb foka a jövőben a 
legalacsonyabb fokozat lesz. A maga
sabb fokozatok pedig ennek arányában 
szintén tetemesen növekszenek.

Kiterjesztették a rögtönbiráskodást. 
A kormány a honvédelmi törvényben 
nyújtott felhatalmazás alapján a rögtön- 
bíráskodást a már fennálló jogszabá
lyokban megjelölt bűntetteken felül 
szombaton, november 18-án életbelépő 
rendeletével kiterjesztette az ország, 
illetőleg a honvéd büntetőbíráskodás 
egész területére.

A hadbavonultak családjainak meg
segítésére fizetésének 25%-át ajánlottá 
fel a honvédelmi miniszter.

Be kell vonulni a polgári állásukban 
eddig meghagyott menekülteknek. A 
honvédelmi miniszter rendelete mind
azoknak az 1902. évben született és en
nél fiatalabb polgári foglalkozásukban 
meghagy ott aknak (ment esi tetteknek),
akik akár hadművelettel kapcsolatos 
áttelepítés folytán, akár mint menekül
tek, eredeti polgári szolgálati helyüket 
elhagyták, polgári foglalkozásban való 
meghagyását (mentesítését) azonnali ha
tállyal megszünteti. E személyek a je
lenlegi tartózkodási helyük szerint ille
tékes bevonulási központba azonnal be
vonulni kötelesek. A bevonulási közpon
tok hollétéről a községi elöljáróság (pol
gármester) ad felvilágosítást.

Vendéglátó üzemek sertés-, marha-, 
borjú-, vagy juhhúsból készült ételeket 
csak kedden, szerdán és csütörtökön 
szolgálhatnak ki.

Felelősségre vonják a katonaszöke
vények hozzátartozóit. A Magyar Táv
irati Iroda jelenti: Aki most, hazánk e 
sorsdöntő napjaiban gyáván vagy hit
ványul kivonja magát a katonai szol
gálatteljesítése alól'és megszökik, szá
moljon azzal, hogy nemcsak saját sze
mélyében halálbüntetéssel bűnhődik, ha
nem hozzátartozóit is a legnagyobb ve
szélybe dönti. Az igazságügyi hatóságok 
ugyanis azonfelül, hogy minden vagyo
nát elkobozzák, a katonaszökevények 
minden hozzátartozóját is felelősségre 
vonják s így azok a katonaszökevény 
rokonuk miatt a legsúlyosabban fognak 
lakolni.

Ifj. Csatári Ferenc Kemenesmagasi, 
Lőczy Ferencné Pélmonostor, Reichert 
Ede Sárvár, özv. Németh Jánosné Bics
ke, Németh Samu Hegyfalu, Peilek Jó
zsef Ménfőcsanak 1.20—1.20 P. — Özv. 
Szombathy Józsefné Siófok, Pap Gyu
ládé Sikátor, özv. Jakab Lászlóné Be
led 1.40—1.40 P. — Orbán József Cell - 
dönrölk 1.50 P. — Szabó Róza Uraiujfalu 
1.74 P. — Garab Sándor Mihályi, özv. 
Kováts Mihályné Lébény, özv. Haftl 
Gyuláné Kisbér 2—2 P. — Szloboda Já
nos Győr, Kutassy Gábor Alsóság, özv. 
Ladila Györgyhé Csurgó 2.4CL—2.40 P. — 
Széles Imre Beled 2.50 P. — Mód József 
Zalaegerszeg 2.70 P. — Kiss Antalné 
Uraiujfalu 2.74 P. — Mentz Ilona So- 
mogydöröcske 4.20 P. — Gaál Miklós 
Nádasd, ,özv. Fehér Jánosné Ostffyasz- 
szonyfa 4—,4 P. — Siffer Ilona Balaton- 
füred 4.80 P. — Koritsánszky Ottó Bu
dapest, ifj. Németh Gyula Zalaegerszeg, 
Kajtár Lajos Budapest 5—5 P. — özv. 
Gyurácz Istvánná Rábamolnári 5.20 P. 
— Pálfy Józsefné Beled 7.50 P. — vitéz 
Parlagh Károlyné Kecskemét, Kánay 
József Tét, Habermayer Dezső Sárbo- 
gárd 10—10 P. — Csizmadia József Rá
kospalota 10.40 P. — Enyingi-siófoki hí
vek 24 P.

1944. november 26.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evan£élikua intézmény, 

aaely halálesetkor temetkezési segély folyósí
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulmányi, neveltetési 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület ú tján  lé tre jö tt élet-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági 
b iz tosításainkat előnyős díjtételekkel kö the tjlk  
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 te

metkezési segélyt fizete tt ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., Fehér- 
hajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 
386—332., valamint a kerületi fiókok: Debre
cen, Győr, Kolozsvár. Miskolc, Nagyvárad, 
Pécs, Szeged, Szombathely. — Az egyeeélet 
állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és nőt 
tagszerzőket.

R e n d e l / e  m e g
T A M M IN E N :

ÜJ R E G G E L  — ÜJ K E G Y E L E M  

c. k ö n y v é t .  A t e s tv é r  r e f o r m á tu s o k  
k iv á ló  s z ó r v á n y g o n d o z ó  f o l y ó i r a t a ,. 
a L e lk ig o n d o z ó  a k ö n y v r ő l  e z t  í r j a :

A magyar igehirdetés régóta nélki 
lözte azt a hangot, ami Tamminen finn 
esperestől jött most át hozzánk. Minden
egyes beszéd csak igehirdetés és sem
mi más, de éppen azért oly életszerű, 
annyira mindennapi életünkbe vágó, ami
re csak nagyon kevés példát lehetne fel
hozni. Igaz, olvasás közben érezzik, 
hogy nem magyar igehallgató közönség
nek hangzottak el e beszédek, . hanem 
olyannak, amely benne él az evangélium 
világában s sokkal inkább át van hatva 
mindennapi élete is az Igétől, mint a ml 
magyar igehaJlgató gyülekezeteinké. A 
Harangszó nagy szolgálatot tett ezzel a 
kötettel. Bár minél előbb újabbak követ
keznének.

A k ö n y v  ára 6 p e n g ő .

R e n d e l j e  m e g  

Z. T O P E L IU S :
A N Y ÍR F A  ÉS A C SIL L A G

cím ű f ü z e te t .  G y e r m e k e k n e k ,  fe l
n ő t t e k n e k  e g y a r á n t  k e d v e s  és ta 
n u lsá g o s  o lv a sm á n y .  M é ly  hit é s  
h a z a s z e r e te t  á rad  m in d e n  sorából..  

Á ra csak  30 fillér.

GYÖNYÖRŰ ÉLŐVIRÁGOK, 
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ.
Telefon: 9-46.

11 -13

Gyermekek mellé háziasszony táma
szául lelkészcsalád keres intelligens le
ányt azonnalra. Cím: Milán János lel
kész, Csánk, u. p. Léva. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÖKAK
Ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Budap es t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13

(Félemelet.) í2 ,3

Fíieiós Kiadó: Lukáci István.
A la* *ltf>gadá»w előfizetési k6te)exeitB&££»> 4 
KéeiraiokAt i*m érzünk meg ia nem kCldfler *»«•*«« 

Előfizetési ára-. \  
asgyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér 

tV jpo/to* hű id én é l 10% kedvezmény

Baro9s-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr
(Harangozó nyomdája.)



„H ogy m egszabadulván a mi 
e llen ségein k  kezéb ől, félelem  nél
kül szo lgá lju nk  néki, Szentségben  
és igazságban  a mi életünknek  
m inden napjaiban.“ Luk. 1, 74—75.

Zakariás énekének ma ezek a 
legmegrázóbb sorai.

„Áldott az Ür, hogy megláto
gatta és megváltotta az ő népét“ 
(67. v.) zengi a Keresztelő atyja 
beteljesedve Szentlélekkel. De m i
vé g e t  t ez a szent látogatás, ez 
a kegyelmes szabadítás? Hogy 
„szolgáljunk néki szentségben és 
igazságban!“

Ez Isten ádventi célja velünk!
Mert nemcsak nekünk van ád

venti álmunk: békesség, boldog
ság, ellenségeink kezéből való sza
badulás. Istennek is van ádventi 
célja velünk s ez nem egyéb, mint 
a neki való szent és igaz élet szol
gálata.

Megpirongat bennünket ez az 
ige, ha múltúnkba nézünk vissza. 
Midőn nem voltunk ellenség kezé
ben és szabadon imádhattuk volna 
Istenünket, imádtuk-e öt, szolgál
tunk-e Neki feddhetetlen, kegyes 
keresztyének módjára?! Megpiron- 
gatja most is országunk szabad 
felét, mert vájjon szentség és igaz
ság lakozik-e itt a szívekben?! És 
megfedd mindannyiunkat, szaba
dokat, ellenség kezébe jutottakat 
egyaránt — a jövendőnkre nézve 
is, mert vájjon nem csupáncsak az 
ellenségeink kezéből való szabadu
lást óhajtjuk-e, ámde eszünk ágá
ban sincsen szabadon, félelem nél
kül élve majd szentségben és igaz
ságban járni életünk minden nap
jaiban!

Ádventi álmokat álmodó ember, 
ne feledd, Istennek is van álma 
felőled.

Szabadságban, rabságban, ma és 
örökké — légy az Övé!

Scholz László.

I s te n  á d v e n ti á lm a .
Az ádventi időszak, amelyik 

most megkezdődött a számunkra, 
egy új egyházi esztendő kapujába 
állított minket.

Mindenek előtt azt kell megálla
pítani erről az ádventi útról, ame
lyen csöndesen elindulunk egy új 
karácsony és vele egy új egyházi 
év felé, hogy .ez a kegyelem útja. 
Azt jelenti, hogy Isten szívére va
lami egészen különös szeretet írta 
rá a nevünket. Bizonyára láttuk

az őszi fák lombjain. Az elmúlás 
egyetlen lehelete elég volt ahhoz,
hogy millió levél egyszerre el
búcsúzzék attól a kedves fától, 
amelyik egy napsugaras boldog 
nyáron át a tenyerén tartotta őt. 
Mégis ebben a nagy, őszi tömeges 
temetésben sokszor előfordult, 
hogy néhány levél egy darabig' 
még ott maradt a fán. Mintha, egy 
láthatatlan kéz védte volna a viha
rok elől. Óh, ezen a háborús őszön 
milyen sok emberi élet, mennyi 
drága reménység levele hullott le 
az élet fájáról szomorú otthonok 
házai előtt. Népek embererdőit, 
hogy megritkította ez az ősz. 
Milyen sok fiatal fa zuhant le úgy, 
hogy a közeli ágakról talán örökre 
elszálltak a vidámság aprószárnyu 
énekesei. Milyen sok otthonnak, 
templomnak és boldogságnak dől
tek össze a hajlékai. Mi pedig ta
lán egy meleg otthonból érkez
tünk e sorokhoz, mint Isten gaz 
dag és elkényeztetett gyermekei, 
akiknek testi és lelki békéjét úgy 
őrizte meg Isten, mint égő erdő
ben egy madárfészket. — Miért?! 
Talán megérdemeltük? Talán kü
lönbek voltunk, mint mások? 
Nem hiszem! A mi életünk is ép
pen olyan sötét erdő volt, mine az 
a másik. Csak talán Isten kegyel
me szeretett máskép. így történt 
az a különös ádventi csoda, hogy 
még élünk, hogy visszamaradt le
velek vagyunk ezen a háborús, vi
haros életfán.

Ez az ádvent azonban nemcsak 
azért kegyelem, mert élünk, hanem 
azért is, mert Isten mégadta pé
künk az újrakezdés kegyelmét. 
Olyan nagyszerű dolog ez, mint 
amikor valaki egy halálos harc
térről hazaérkezett és nekifoghat

újra rendbeszedni a házatáját. 
Olyan nagy dolog ez, mint ami
kor valaki súlyos betegségből fel
épülve, kezébe veszi azt a munka- 
szerszámot, amit a súlyos láz ki
szedett a kezéből. Bűneink úgy 
kergettek, mint az alkonyati ár
nyak a messze kóborolt gyerme
ket és íme sikerült lihegve haza
érkezni és valaki éppen kinyitja 
előttünk kedves és ismerős ottho
nunk ajtaját. — íme, Isten atyai 
arc;!, how ragyo-' az ni tői. 
hog” itt vagvunk, lmg\ t méné-" 
költünk és újra együtt \ agyunk 
valahol az Ö házában, vagy igeje 
mellett — az Ő kedves házanépe. 
Odakünn tombol a vihar, de itt 
Isién csendes szava szól és mi 
imádságos szívvel álmodjuk to
vább az életet: „Üj eget és új föl
det várunk . . . “

Talán kezdjük azon, hogy új 
földet várunk. Egy másik békés és 
boldog fődet, mert azt a régit már 
körülölelik a lángok. Üj földet, 
mert azt a régit már elrontottuk. 
Egy másik föld kellene nekünk, 
ahol kevesebb a földrengés, a bűn, 
a bizonytalanság, a gond és a ret
tegés. Ma mindenki békés új vilá
got vár, pedig ez a föld nem fog 
változni. Valamikor úgy tanultuk, 
hogy a föld forog a nap körül és 
a földnek mindig sötét az ?rca, 
Csak annyi fénye és nappala van, 
amennyit a nap ráderít. Hiába fo
rog a föld, mindig csak ott lesz 
tavasza, ahol a nap megkönyörül 
rajta. Csak akkor fordul jobbra a 
sorsa, ha megfordul és odafordul 
éltető napja felé.

Az ádvent az a boldog pillanat, 
amikor sötétben remegő életünk 
odafordulhat Isten szíve felé. Mire 
várunk? A napok nem lesznek 
mások. Nekünk kell másoknak 
lennünk. Nekünk kell kiszakadni 
egy csomó sötétségből, éjszakából, 
bűnből, hitetlenségből és a szívün
ket odatartani Isten elé, hogy cso
dákat tegyen vele, hogy feldobog
jon benne, mert csak így ezzel az 
új szívvel lesz új körülöttünk ez 
a régi föld.

És új eget várunk. — Igen, mert 
a régi tele van felhővel. Valaki azt 
mondta: bizonyára azért van min
den így, mert Isten haragszik.

UJ világ.
Ebben a földi háborúban azért fo
lyik annyi vér és könny, mert az 
égben is háború van. Bizony igaza 
van. Fordított világban élünk. Nem 
az ég vetíti ránk a. fényét, de a 
föld vetíti fel árnyékát az égre. 
Nézzünk végig a háborús világon 
és lehet csodálkozni azon, hogy 
haragszik az Isten? Nézzünk végig 
magunkon és lehet csodálkozni 
azon, hogy haragszik az Isten?
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és meghalt az 'ég. Reménytelenül, 
elhagyatva állt meg a város szé
lén. De Jézus éppen arra m ent... 
Péter szemében megcsillant a re
m ény ... Odalépett hozzá: „Követ
lek Uram, akárhová mégy! . .."

Égő város lett körülöttünk a 
világ, de ádvent van és Jézus ma 
éppen erre jár. Vájjon hány szív
ben születik meg ez a vallomás: 
„Követlek Uram, akárhová mégy!“ 

F riedrich  L a jos .

Vállalj dl tőle a verejték, a könny és vér 
áldozatos kötelességeit.

K a p i p ü s p ö k  p á s z to r le v é l l e l  k e 
r e s te  fe l  a g y ü l e k e z e t e k e t .  E bben  
ír ja :

E l le n sé g  dúlása  és. o r s z á g u n k  
pu sz tu lá sa  id e jé n  im á d s á g o m m a l  
m e l le t t e d  á l lo k ,  s z e r e t e t t  g y ü l e k e 
z e te m  s a z é r t  k ö n y ö r g ö k ,  h o g y  
s e m m i el ne  s z a k í t s o n  Is ten  k e g y e l 
m é tő l .  É le te d  v e s z é l y e z e t t s é g e ,  va-  
g y o n o d  p u sz tu lá sa ,  s z e r e t t e id  s o r 
sának  b izo n y ta la n sá g a  n e  g y e n g í t 
se, h an em  e r ő s í t s e  h i te d e t ,  h o g y  
á llan dóan  lá sd  ö r ö k é lő  I s te n e d e t  s 
h i te d b ő l  e r ő s ö d jé k  r e m é n y s é g e d .

V e s z te s é g b e n ,  a g g o d a lm a k b a n ,  
h a j lé k ta la n s á g b a n  Is ten  ig é j é v e l  
v ig a s z ta l la k  s a z  Ő g o n d v i s e lő  sze -  
r e t e t é b e  h e ly e z le k .  L á th a tó k  h e 
l y e t t  lá th a ta t la n o k r a  n é zz ,  m e r t  a 
lá th a tó k  id e ig v a ló k ,  a lá th a ta t la 
n o k  p e d ig  ö r ö k k é v a ló k .  Ha k ü lső  
e m b e r e d  m e g r o m o l  is, b e ls ő  e m b e 
red  n a p ró l-n a p ra  ú ju l jo n  m e g .  
M in d e z  I s ten b e  v e t e t t  h ited  á lta l  
k e g y e l e m b ő l  ' tö r té n ik ,  m e ly  hol-  
n apu k  b izo n y ta la n sá g á b a n  is r e 
m é n y s é g g é  le s z  s zá m u n k ra .

N e m z e tü n k  é le th a lá l  harcában  
e g é s z  e m b e r k é n t  m in d e n re  k é s z  
v é g ig m e g á l lá s s a l  v e g y e t e k  ré sz t!  
V á l la l já to k  a v e r e j t é k ,  a k ö n n y  és  

- v é r-á ldoz a tv í r k ü te ie s s é g e i t . önrheg-~  
t a g a d ó  le m o n d á ssa l  r e n d e l j é te k  
m a g a t o k a t  n e m z e tü n k  alá. V é d jé -  
t e k ,  e r ő s í t s é te k ,  seb e i t  k ö t ö z z é t e k ,  
v é t k e i t  i r t sá to k .  Ö n fe lá ld o zá s ,  b á 
to r s á g ,  h a lá lm e g v e té s ,  e n g e d e lm e s 
ség , összetartás,/ s te n fé le le m  a v a s 
so n  hősi  lé le k k é .

G y ü le k e z e t i  közösségiedet Isten  
s ze n t  i g é j e  t e g y e  a hit és s z e r e te t  
k ö z ö s s é g é v é  s k a p c s o l jo n  a z  e g y 
ház é lő  U rá h o z  és e g y m á s h o z .  S z e 
r e s s é te k  a z  e v a n g é l iu m b a n  és  
ü d v ö s s é g  m u n k á já b a n  k i j e l e n te t t  
K ris z tu s t  h i t te l  és e n g e d e lm e s s é g 
g e l .  S z e r e s s é te k  e g y m á s t  t e s tv é r i  
s z ív v e l ,  e g y m á s  te rh é n e k  h o r d o z á 
sával,  e g y m á s é r t  v a ló  k ö n y ö r g é s s e l  
és fe le lő ssé g -v á l la lá ssa l .  M a r a d ja 
to k  e g y e k  K r is z tu s  e g y s é g é b e n .  A z  
e lső  k e r e s z t y é n e k  p é ld á ja  s ze r in t  
l e g y e t e k  f o g la la to s a k  a z  a p o s to lo k  
tu d o m á n y á b a n ,  a  k ö z ö s s é g b e n ,  a 
k e n y é r tö r é s b e n ,  a k ö n y ö r g é s b e n .  
Is ten  i g é j e  ta r tso n  ö s s z e  t i t e k e t ,  
m e r t  a z  Ig e  te s z  e g y h á z z á .  A s z ü k 
s é g b e n  s z e n v e d ő k ö n  s e g í t s e te k .  
G y ű lö le t  o s t r o m á b a n ,  ü ld ö zé se k  
s z e n v e d é se ib e n  t e g y e t e k  b i z o n y s á 
g o t  a M e g v á l tó  K r is z tu s ró l  és p e 
d ig  a m e g f e s z í t e t t r ő l ,  m e r t  n em  
csupán  a b é k e s s é g  za v a r ta la n  id e 
j é r e  k a p ta to k  r e n d e l te té s t ,  hanem  
h o g y  v á lsá g o s  id ő b e n  K r is z tu s  b i
z o n y s á g te v ő i  l e g y e t e k  s m in d e n 
nap s z a p o r o d ja n a k  k ö z ö t t e t e k  az 
ü d v ö z i i lö k .

A L é lek  és  b e lső  ren d  e g y s é g é 
ben  m a r a d ja to k  m e g  h ű ség g e l  ak-  
k o r  is, ha e g y h á z u n k  tö r té n e t i  s z e r 
v e z e t é t  neh éz  v ih a ro k  rá zn á k  s 
k ü lső  n e h é z s é g e k  a k a d á ly o z n á k  al
k o tm á n y o s  é le té t .  H íven  ő r i z z é t e k  
és é le t t e l  p e c s é t e l j é t e k  e g y h á z u n k  
h itva l lá sá t ,  t ö r v é n y e i t  és é le t r e n d 
j é t .  A g y ü l e k e z e t  s z í v é b e  r e j t e t t  
é lő -e g y h á z  le lk i i s m e r e te  ő r k ö d j é k

é l t e t e k  f e le t t ,  h o g y  a z  e g y h á z é r t  
é r z e t t  f e l e lő s s é g ie k  p u s z t í t ó  v ih a r 
nál e rő se b b  l e g y e n  s m e g p r ó b á l ta 
tá s o k  k ö z ö t t  k ő s z á lk é n t  m e g á l l ja -  
to k .

E bben  a n eh éz  id ő b e n  b ű n b á n a t
ra h ív la k  m in d n y á ja to k a t .  J s m e r já 
t é k  m é g  n y i lv á n v a ló  és r e j t e t t  b ű 
n e i te k e t ,  m u la s z tá s a i to k a t ,  e m b e r t ,  
csa lá d o t ,  n e m z e te t  p u sz tu lá sb a  
s o d r ó  v é tk e i t e k e t .  H a jo l ja to k  a lá 
z a to s  t ö r ö d e le m m e l  Is ten  b ü n te tő  
k e z e  alá. A zu tán  h a l l já to k  m e g  a 
M e g v á l tó  K r is z tu s  ö r ö k  á d v e n t i  
íg é r e t é t ,  a k i  n e m z e tü n k  és k e re s z -  
t y é n s é g ü n k  n eh éz  m e g p r ó b á l ta tá 
sában  m e g á l l  e lő t tü n k  és s zó l:  
„ ím e ,  a z  a j t ó  e lő t t  á l lo k  és  z ö r g e 
tek!" B o c sá s sá to k  b e  J é zu s t ,  f o 
g a d j á t o k  U ra to k n a k .  É l je te k  k e 
g y e lm é v e l !  B í z z a to k  m e g ta r tá s á 
ban!

S s z a b ó  D e s z s ö ,
a prófétai látású nagy magyar író 
a napokban végrendelkezett. Örö
köséül a kolozsvári református 
gimnáziumot nevezte meg. Tettét 

(egyik fővárosi református lap 
munkatársa előfP így magyarázta: 

Meg vagyok arról győződve, 
£y üres beszéd és felesleges szó- 

pazarlás a keresztyénség csődjéről 
beszélni. Állni fog a világ végeze
téig az a keresztyénség, amelyik 
feltétlenül Krisztust tartja urának 
és tőle azt várja, amit adni tud, a 
váltságot. Bennem egyetlen pilla
natra sem fordult meg az a gon
dolat, hogv a keresztyénség ide
jét múlta, nem, nem. De erről kü
lönben mindenki meggyőződhet, 
aki felüti a bibliát és engedi, hogy 
annak súlyos szavai fülébe h an- 
gozzanak s aki ezeknek a szavak
nak alapján leméri az ezeréveket. 
Évezredek óta sok mindenki és 
sokféle törekvés tűnt el majdnem

A ték ozló  fiú.
— Elbeszélés. — 

irta: Szende Ernő.
(Folytatás.)

És ay. állatokkal hagy leszünk?
- Az istállót ketté íalaztatom. A szé- 

rüskert egyik fele a magáé, másik az 
enyém. Mindenben megosztozhatunk, 
csak jóakarat kell hozzá. Beleegyezik 
mindebbe, édesanyám?

Tóthné oly izgatott lett, hogy alig 
bírt már a széken ülni. Hirtelen fel
ugrott s remegő hangon, szinte hörögve 
buggyant ki a szájából a szó:

— Bele! Igen! Bele!
Majd jobb kezével az ajtóra mutatott.
— Távozzatok! Távozzatok!
Pál megfordult s Juliskával az ajtó

nak tartott.
Mariska meg odaugrott az anyjához 

s derékon kapta, különben végigzuhant 
volna a padlón. Elájult s Mariska véghg- 
fektette a díványon.

Pál egy pillantást vetett hátra. Látta, 
hogy Aáariska elemében van. Nem szóit 
hát semmit. Maga előtt tolta Juliskát 
s utána ő is kilépett az ajtón ...

5.
Az idő gyors szárnyakon repült tova. 

Az egy évből kettő, aztán három lett. 
Majd elkövetkezett az ötödik is. Bizony, 
ha előre nézünk, oly nagyon messzire 
van az egy év is! Hát a tizedik? Szinte 
örökkévalóságnak tetszik! S ha vissza
tekintünk a múltba, az elmúlt időre, bi
zony még a tizedik, a huszadik esztendő 
is csák röpke, múló pillanatnak tűnik 
fel s amiről sokszor oly kevés mon
danivalója van az embernek. Kivált, ha 
kevés öröm, de annál több szenvedés jut 
osztályrészül! Van ember, ki erről so
kat beszél! És van, aki alig szól róla!

llát Paliék felett is elmúlt öt esz

tendő, bár boldogságukban alig vették 
észre. De Isten meg is áldotta úgy 
házasságukat, mint minden munkájukat. 
Két fiú lármája verte fel a ház csendjét. 
Két egészséges lurkó tette teljessé a 
boldog családi életet. S Pál szorgalmá
nak gyümölcsét földbe fektette. Öt év 
alatt Isten segítségével annyit tudott 
összerakni, hogy tíz holdat megvett a 
Varga-féle birtokból s azt Juliska nevére 
íratta. Az u’raság megígérte, hogy az 
ötven holdat s a belső fundusokat csak 
neki adja el. Hadd kerüljön az ősi föld 
az ősi tulajdonoshoz vagy leszármazó- 
jához. Sőt annyira előzékeny volt, hogy 
a bérletet máris felajánlotta. S Pál bele
ment s apósát bízta meg a birtok keze
lésével.

Nagy volt Varga '.öröme, hogy újra 
abban a földben hasogathatta á hanto
kat, ahol oly hosszú éveken át járt-kelt. 
amelynek minden rögét ismerte és szinte 
beszélgetett velük. Mint ispán is itt né
zett a munka után. De most más volt 
a helyzet! A föld vejének, nekik ter
mett ezután. Kimondhatatlan boldog ér
zés járta át keblét, mikor eljött az őszi 
vetés ideje s akkor már maga és két 
konvenciósával nekieresztette az ekét a 
földnek, hogy életet vessen bele. El is 
logyott a vetés, elfogyott minden mun
ka. Az idő hideg lett, de száraz. Fagya 
nem volt a földnek, hát mindenki az 
őszi szántással iparkodott. Varga is 
napról-napra, reggeltől estéiig szánta- 
tott, de ő maga is részt vett benne. 
Egész életében iparkodó, szorgalmas 
ember volt, hát most sem engedett a 
régi időkből. Pedig azok már jól elszá- 
guldtak felette. A hatvan at elhagyta már 
jól. Közeledett a hetvenhez.

S az egyik nap meghozta a bajt.
Szép napsütéses idő volt. Ebédutáni 

szántás közben azt vette észre, hogy vi
zes az inge. Levetette a kabátját, mellé
nyét, hogy így majd lassan megszárad.

Alig fordult néhányat az ekével, meg
lehetős erős és éles szellő kerekedett. 
Varga fel sem vette. Pedig az őszi szel
lőnek csípős az ereje. Egy-kettőre körül
ölelgette a még nedves ingben dolgozó 
embert. Igaz, meg is szárította hamaro
san, de Varga érezte, hogy fázni kezd. 
A föld közepén járt, ép távolodott a 
kocsitól, ahova a ruháját rakta. Meg
állt s visszanézett. De restéit vissza
menni. Hát csak ment tovább. Mikor 
aztán visszaért a kocsihoz, azonnal fél
vette a ruháit. A kabátot végig be is 
gombolta. S azzal tovább járta a baráz
dákat. Este aztán kocsiba dobta az ekét 
s hazaindult. De egész úton rázta a hi
deg. Vacsorát alig evett. Lefeküdt. Éjjel 
aztán kiverte a láz. Nyugtalanul hány
kolódott az ágyán egész éjjel. Végre 
reggel lett. Juliskát, Pálit, meg az or
vost találta maga körül.

Az orvos ép készülődni kezdett, hogy 
megvizsgálja. Megkopogtatta a mellét 
elől is, hátul is. Majd a hallgatóval vizs
gálta. Aztán a szívre került a sor. Végre 
felállt. Táskájába rakta a hallgatót. S 
megszólalt:

- Eddig nincs komoly baj. De lehet. 
Ilyenkor megfázni komoíy dolog. Rosz- 
szabb, mint télen. Mert akkor neki öl
tözködik az ember. De ilyenkor köny- 
nyen veszi. Süt a nap, hát fel sem vesz 
holmi szelet! Pedig az ősz, meg a ta
vasz csinálja a legtöbb bajt! Estére el
jövök s akkor már többet tudok mon
dani. Azzal köszönt és elment.

A beteg a délelőttöt elég nyugodtan 
töltötte. Egészen friss volt. Még ő küld
te Pált, hogy menjen a dolgára. Úgyis 
van elég szántani valója. Csak marad a 
dolog, ha nincs ott. Pál hát elment.

Délben jóízűen evett. De estére már 
nagyon nyugtalan lett. A homloka gyön
gyözött, testét tapadó forróság lepte el.

Mikor Pál belépett, nagy aggodal
mak között találta Juliskát.

nyomtalanul az idő süllyesztőjé
ben, de az Igén a legkisebb csorba 
sem esett. . .  A magyar keresz
tyénség hivatásában nem azért hi
szek, mert az emberekben bízom, 
hanem azért hiszek, mert Jézus 
Krisztusban bízom és ez a lényeg. 
Vele soha sem lehet elbukni és el
pusztulni senkinek sem. Vele az 
élet értelmét találja az ember, 
vagyis ennek a fordítottja: Nélküle 
értelmetlen az élet. Látja, hogy 
most ezt elmondhattam, annak kö
szönhetem, hogy volt Kolozsváron 
református gimnázium. Senkinek 
sem kívánok mást, csak azt, le
gyen mindenkinek egy ilyen inté
zete, amelynek tanári kara a diák
jaiért élt és így élt, ahogy én éret
tem. / /

Asz én orsszágom 
nem e világból való

E rrő l  az  ig é r ő l  b e s z é l t  r e f o r m á 
ció ü n n epén  R a v a sz  L á sz ló  p ü s p ö k .  
E g y h á z u n k  j ö v ő j é n e k  g o n d jp  a la t t  
r o s k a d o z v a ,  j ó  le sz  m e g h a l lg a t 
n unk  és k ö v e tn ü n k  tan ítá sá t .  K r is z 
tus ö r ö k  e g y h á z á n a k  ta n ítá sa  az .

A z  e g y  h á z  n e m  l e h e t  u r a  a 
v i l á g n a k  — ez a z  e lső .  S o h a se m  

'lehet p o l i t ik a i  h a ta lo m . Nincs j o g a  
az u ra lk o d á sra  és  a v i lá g  d o lg á b a n  
v a ló  r e n d e lk e zé s re .  P á r to t  n em  a la 
k í th a t  ö s s z e e s k ü v é s t  n em  sző h e t ,  
h a ta lo m ra  n em  tö rh e t .  M é g  a z t  
s e m  teh e t i ,  h o g y  az  á l la m h a ta lm a t  
fe lh a szn á l ja  a m a g a  cé l ja ira .  N e m  
l e h e t  u r a lk o d ó  e g y h á z ,  c sak  s z o l 
g á ló  e g y h á z .

A v i l á g  n e m  u r a  a z  e g y h á z 
n a k  — ez a m á so d ik .  S oh a  se m m i
f é le  v i lág i  h a ta lo m  a z  e g y h á z  le lk i  
s z o lg á la tá b a  b e le  n e m  szó lh a t .  
N e m  m o n d h a t ja  m e g ,  m it  p r é d ik á l 
j o n  az e g y h á z ,  m e r t  a z  e g y h á z  Is
ten  ü z e n e té t  h irde t i  és  e z t  a z  ü ze -

Utána az orvos is betoppant s azon
nal a beteghez lépett.

• A vizsgálat rövid volt. Intett Pálnak 
s bementek a szomszéd szobába.

— Apósának tüdőgyulladása van. S 
tekintve Varga úr korát, állapotát, igen 
súlyosnak találom. Hány éves is?

— Ügy tudom, olyan hatvanöt
hatvanhat lehet. Kissé későn házasodott. 
Laci fia — ha ugyan még él — harminc 
körüli. Felesége tíz évvel ezelőtt halt 
meg, mikor Laci eltűnt. A birtoka is 
akkor veszett el.

— Igen, erről tudok. Akkor már itt 
voltam. S nagyra értékelem Varga urat, 
mint ahogy a falu is tisztelettel beszél 
róla. De most megyek. Holnaptól kezd
ve naponta eljövök. Bár bírná a szíve 
a lázt! De félek, nem bírja s egy derék 
emberrel kevesebb lesz a földön.

Az ajtó lassan kinyílt s ép a végsS 
szavakra a lelkész lépett be.

— S egy boldog lélekkel több a 
mennyben!

Mindketten az ajtó felé fordultak.
Az orvos melegen szorított kezet.
— Igazad van, Sándor. Itt kevesebb, 

de odafenn több!
Bonkay Sándor lelkész kezetfogott 

Pállal is és a részletek után tudakozé- 
dott, hogy és mint lett apósa beteg? 
Pál elmondott, amit tudott.

Az orvos elbúcsúzott.
Pál bevezette a lelkészt a beteghez, 

aki most nyugodtan feküdt. A láz, mint
ha csak elhagyta volna, oly élénken be
szélgetett a leányával.

Amint a lelkész belépett, a beteg 
élénken fordította fejét feléje.

—■ Jó, hogy itt van, tisztelendő uram. 
Palival úgyis izenni akartam, hogy szí
veskedjék megkeresni. Komoly beszédem 
van. Tudom, mi a bajom s többé már 
nem állok lábra. Az öregek valahogy 
megérzik ezt.

(Folytatjuk.)
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n e t  e t  Is ten  k i j e le n té s é b ő l  vesz i .  
N e m  s z a b h a t ja  m e g  a v i lá g i  h a ta 
lo m ,  h o g y  m i a p á s z t o r  k ö t e l e s 
s é g e ,  m e r t  a z  e g y h á z n a k  Ura  és 
G a z d á ja  K r is z tu s  s a le lk ip á s z to r i  
t i s z t  ta r ta lm á t  az  e g y h á z  Ura ír ja  
e l ő . ' N e m  a d h a t  ta n á c so t  a v i lá g i  
h a ta lo m  arra , h o g y  az  e g y h á z  a 
S z e n t í r á s  k ö n y v e i  k ö z ü l  m e ly ik e t  
ta r t s a  e lő b h re v a ló n a k .  M in d e b b ő l  
k ö v e tk e z ik ,  h o g y  se n k i t  se m  le h e t  
e l t i l ta n i  a z  e g y h á z i  k ö z ö s s é g  á ld á 
sa i tó l ,  d e  n em  is le h e t  se n k i t  sem  
k é n y s z e r í t e n i  a z  e g y h á z  s z o lg á la tá 
v a l  v a ló  é lésre .  I f jú s á g o t ,  k a to n a 
s á g o t ,  f o g l y o k a t ,  n e m z e t s é g e k e t  
s e m  k é n y s z e r í t e n i ,  s e m  elt i l tan i  
n e m  lehet.

K r i s z t u s  u r a  a z  e g y h á z n a k  
e z  a h arm ad ik .  K r is z tu s  az  e g y 

h á za t  s z e m é ly e s e n  és  k ö z v e t l e n ü l  
k o r m á n y o z z a .  A z  e g y h á z ,  a m ik o r  
■az I g é t  h irde ti ,  K r is z tu s  ü z e n e té t  
to lm á c s o l ja .  V is zo n t  a z  I g é r e  h i t 
te l  f i g y e lm e z ő ,  b u z g ó n  im á d k o z ó  
é s  Is ten  t ö r v é n y é n e k  e n g e d e lm e s -  
k e d ő  g y ü l e k e z e t  soh a  sincsen K r is z 
tu s  je l e n lé té n e k ,  s z e m é ly e s  p á sz -  
to r s á g á n a k  á ldása i nélkül. B árm i
l y e n  v e s z e d e lm e k  és p r ó b á l ta tá s o k  
k ö z ö t t  v á n d o r o l jo n  a f ö ld i  g y ü l e 
k e z e t ,  ha a z  I g e  t i s z tá n  h ir d e t te t ik ,  
a z  im á d sá g  s z ív b ő l  f a k a d ó  és a hit  
ő s z in te ,  K r is z tu s  e g y  p i l la n a tra  sem  
j e j t i  e l  m a g á t  e lő lü n k .

D e  K r i s z t u s  ú r  a v i l á g  f e 
l e t t  i s —; ez a z  u to lsó .  A  f e l s ő s é 
g e k  teh á t  I s te n tő l  van n ak . A z  á l 
la m i  és  n e m z e t i  é le tb e n  a zo n b a n  a 
k e r e s z t y é n  e lv e k n e k  k e l l  é r v é n y e 
sü ln iü k . Ha a z  á llam i re n d  e z e k r ő l  
az- e l v e k r ő l  m e g f e l e d k e z ik ,  a z  e g y 
h á zn a k  k e l l  Is ten  I g é j é v e l  f i g y e l 
m e z t e tn i ,  f e d d e n i  és  v e le  s z e m b e n  
J s te n  ö r ö k  t ö r v é n y é t  k é p v ise ln i .  
A zo n b a n  a z  e g y h á z  e z t  a t i s z té t  
c s a k  n a g y  a lá z a to s s á g g a l ,  s z ig o rú  
b ü n b á n a to t  ta r tv a ,  s a já t  v é tk e i t  
m e g v a l l v a  és  a z o k é r t  n y i lvá n o sa n  
v e z e k e l v e ,  te l je s í th e t i .

A m a i  n eh éz  id ő k b e n ,  a m ik o r  
n e m  v é d  a házad , n em  tá p lá l  a f ö l 
d e d ,  n em  já r h a tó  az  u tad , n em  r e j t  
e l  a z  é le lm e s s é g e d ,  k e n y e r e d  k ő v é  
v á l ik ,  v i z e d  v é rré ,  ru h ád  m e g g y u l 
l a d  és s z í v e d  m e g s z a k a d ,  eb b e n  a 
v i lá g b a n  lá th a t ju k  m e g  ig a zá n  a n 
n a k  a f ö l s é g e s  k e g y e l m i  t é n y n e k  
m in d en  d i c s ő s é g é t ,  h o g y  Is ten  az  
Ö o r s zá g á b a n  e g y  b e g y ű j t ö t t ,  n e 

k ü n k  K r is z tu sb a n  p á s z t o r t  és  k i 
r á ly t  a d o t t .  H a zá m , s z e g é n y  hazám ,  
v a j h a  a m ai id ő k  r e t t e n e t e s  p r ó 
b á j a  is arra  s zo lg á ln a ,  h o g y  K r is z 
tu sé  lé g y !

Asc 1945-ös 
Harang szó - Naptár
s z é tk ü ld é s é t  m e g k e z d tü k .  P é ld á 

n y o n k é n t i  k ü lö n  r e n d e lé s t  is a z o n 
n a l  e l in té z  k ö n y v k e r e s k e d é s ü n k .  

Á ra 2 p e n g ő .

M e g r e n d e lh e tő  a p é n z  e lő z e te s  
b e k ü ld é s é v e l ,  v a g y  k ö n y v k e r e s k e 
d é s ü n k  31.141 szá m ú  c s e k k jé n .

Régi ének.
Mennynek és földnek nemes Teremtő je, 
És mindeneknek kegyelmes Istene,
Sehol senki nincs, kit téged nem félne, 
És nem rettegne.

Ne büntess minket a mi bűneink szerint, 
És ne kárhoztass, a mint érdemlenénk, 
Mert úgy fejenként mi pokolra mennénk, 
És mind elvesznénk.

A mi atyáink vétkeztek ellened,
Mi is sok bűnnel bántotunk meg tégedet, 
De bűneinket te megengedheted 
És elveheted.

Ne gerjedjen fel haragod ellenünk,
Te színed elöl, hogy mind el ne vesszünk; 
A te Nevedért légy kegyelmes nekünk, 
Mi jó Istenünk.

Sok ideje már, hogy nyomorgattatunk, 
Veszedelmünkben igen megfáradtunk: 
Azért, Ür Isten, csak te tőled várunk, 
Könyörüli rajtunk.

Hallgass meg minket, kegyelmes Istenünk: 
Mert segítséget csak te tőled kérünk: 
Nincsen kívüled, kinek esedezzünk,
És reménykedjünk.

Bocsásd meg bűnét a te seregednek. 
Vedd el romlását a te híveidnek,
Hogy nagy örömmel téged dicsérjenek, 
És tiszteljenek.

Dicsőség néked, kegyes Atya Isten,
És uralkodó áldott Fiú Isten,
És vigasztaló Szent Lélek Ür Isten, 
örökké, Ámen.

Üj Zengedezö Mennyei Kar, 1743.

BujöosóKérl. °)
És lön, hogy amint beszélgető

nek és egymástól kérdezősködé- 
nek, maga Jétus hozzájok men
yén, velők együtt megy vala az 
úton. De az ő szemeik visszatar- 
tóztatának, hogy őt meg ne is
merjék. Luk. 24. 15 16.

Együtt sírok a sirókkal és szeretném 
megosztani a szenvedést bujdosó szeret
teimmel. Átérzem fájdalmukat. Milyen 
borzasztó is a szenvedés, mikor egészen 
odáig juttat, hogy látásunkat is gátolja. 
Ott van az én testvéreim mellett — tu
dom — a mi feltámadott és örökké élő 
Megváltónk, de mintha nem vennék 
észre. Emmausi tanítványok módjára 
keseregnek s fáidalomkönnyeket hullat
va menetelnek a kemény országúton. 
Kérlek, Istenem, nyisd meg szemeiket, 
hogy felismerhessék az örök Vándort. 
Nyisd meg füleiket, hogy meghallják 
szavát az Írásokon keresztül. Add, hogy 
az írások vigasztalása és békességes 
tűrésük által reménységük legyen. Őrizd 
meg szeretteinket, védelmezd meg ott
honi hajlékukat, földjüket, értékeiket, 
hogy ugyanúgy találják meg visszatérő
ben, mint ahogy menekülve elhagyták. 
Adj megértést és türelmet, békés lako
zást számukra távoli atyafiakkal. Kár
pótold őket az ideiglenesen elvesztett 
dolgokért, egykor pedig — bujdosásuk 
esztendeinek végén adj mindnyájunknak 
örök hajlékot, elveszithetetlen otthont, 
mennyei sátorházat, s boldog megpihe- 
nést abban a Jézus érdeméből.

Mindenkinek légy vigasza.
Ki künn bujdos egyedül,
Vagy kit fogva tart bánata 
S kamrájában otthon ül;
Ha magába elrejtezik,
Hogy ne lássák bús könnyeit: 
Látogasd meg öt, Uram,
Ne legyen vigasztalan.

Ev. é. k. 227. é. 6. v.

*) Mutatvány-Pásztor Pál: „Imádko
zunk, mint egy család“ c. imakönyvecs
kéjéből.

Krisztus, a világa Ura.
Mo.zaikkép a 6. századból.

K épszem elvény az 1945-ös H arangszó- 
Naptár „K risztus-képek“ cím ű cikkéből.

Ig a z i k arácson y .
T. V á r á s » .

D ecem ber 10. Isten várakozása. 
Ésajás 5, 1 7. Az ádventi e lcsend esed és  
nem csak arra f ig y e lm ezte t, h o g y  Isten
tő l m it várhatunk gazd a g  íg ére te  sze 
rint, hanem  arra is, ho g y  az Isten reánk  
is várakozással tekint. M indenkori né
pénél keresi a lélek  gyüm ölcseit. Nálad 
megtalálja?

D ecem ber 11. —  K eresztelő  János 
várakozása. M áté 11, 2 6. Jánost a Jé
zus cse lek ed etei k ész tetik  a követk ü l
désre. A rendkívüli, c sodálatos esem é
nyek Jézus körül m eg erő sítik  rem ény
ségéb en , h o g y  a p ró féták tó l m eg íg ért  
M essiás jö tt el k özéjük . Ez annyit je 
lent, h o g y  vég e  a várakozás idejének . 
Jézusban az íg éretek  b ete ljesed tek . M eg
ism erted Jézusban azt, aki e ljövend ő  
volt, vagy  pedig  m ég  m indig m ást vársz?  
Nézd m eg életed  csodad olga it. íg y  csak  
a M egváltó  cse lekedh etik  veled!

D ecem ber 12. —- Jeruzsálem  népének  
várakozása. Luk. 2, 3b 40. Q tt is sokan  
várták a v á ltságot. A tem plom ba se r e g 
lettek  s úgy  h allgatták  m eg Anna pró
fétaasszonyn ak  b eszédét. Ennek a nyo lc
van eszten d ős ö zv eg y n ek  a b izo n y sá g 
tevése  halló fü lekre talált azoknál, akik  
a városban várták a v á ltságot. Az ö reg  
nő év tized ek re terjedő  gazd ag  tapasz
talatai, ére tt fe lfo g á sa  és sok ak tó l m eg
csodált b ö lcseség e  m ost eg y  kisded elő tt  
ad hálát az Úrnak, ho g y  nem hiába vár
ták a v á ltságot. S a kis gyerm ek  n ö v e 
ked ett és gyarap od ott.

D ecem ber 13. —  A m indenség vára
kozása. Róma 8, 18 23. K ívánságai és 
vágyai igazán annak tám adnak, aki 
szenved. Az várja a szabad ítást és a vá l
tozást. A k eresztyén  em ber é le te  k i
m ondhatatlan szenvedés m indaddig, m íg  
el nem éri a f iú sá g o t. Szenvedését az 
enyhíti itt, h o g y  m egism eri már itt a 
fiú sá g o t s m egtanul élni és harcolni 
érte. Az em berrel eg y ü tt a m indenség, 
a terem tett v ilág  is várja az isten  fiait. 
E zekhez kap cso lód ik  a szenvedésből 
való szabadulása. Hála az Úrnak, h o g y  
Jézus —  az Isten Fia —  e ljö tt!

D ecem ber 14. —  A szo lgák  várako
zása. Luk. 12, 35- 38. A keresztyén  em 
ber v iszonya  Istenhez a gyerm ek é az 
A tyához, de a szo lg á é  is az urához. Kü
lönösen  olyan értelem ben, ho g y  a szo lga  
a családnak tágja . Az ilyen szo lgákra  
ráhagyja az úr a házát. A szo lgák  íe l-

adata az, ho g y  v igyázzanak , am íg v isz-  
szatér urok. Várniok kell rá. Akár az 
éjszak a első vag y  m ásodik felében  tér  
vissza, a szo lgáknak  m indig készen  kell 
lenniök, h o g y  fogadh assák  őt, fe löve-  
zetten -fe lö ltö zö tten  és lo b o g ó  fá k ly a 
fénnyel a kezükben.

D ecem ber 15. — V égső  várakozás. 
Luk. 21, 25—28 S ok féleképpen  beszél
nek a v ilág  végérő l. Ki a tűzben, k i a 
jégb en  látja a v ég et. Szentigén k  erről 
azt m ondja, h o g y  az eg ek  erő sség e i 
m egrendülnek, je lek  lesznek az é g ite s te 
ken s a tenger is fé le lm etes m ozgásba  
kezd. De ez mind csak k ísérő je len ség . 
A tulajdonképeni esem ény az, h o g y  Jé
zus a felhők  k özö tt eljön  hatalom m al és 
n agy d icső ség g e l. E zt öröm m el fogad ja  
az, aki Jézusra várt. Bátran n ézhet rá 
és em elheti fö l a fe jé t , m ert az em ber
nek Fia a vá ltságot hozza.

Decem ber 16. —  Jézus várakozása. 
János je l. 3, 19 20. M inden várakozás
ban van valam i lé leg ze te t e lá llító , va
lami nyom asztó  és kevesebb-töb b  b izony
talanság: e ljön -e, b ek övetk ezik -e  a vá
rakozás tárgya? A legn yom asztóbb  leg -  
aggasztób b  a Jézus várakozása, aki sz í
ved ajtaja e lő tt áll és zö rg et s bebo-  
rakozás tárgya? A legn yom asztóbb , leg -  
aggasztób b , m ert életed -halá lod  m úlik  
azon, vájjon bebocsátod -e  m agadhoz az 
ég i v en d éget s m eg o szto d -e  vele v a c so 
rádat? Az ádvent várakozásában ez  a 
leg fon tosab b , h o g y  vég re  tartalom m al 
te ljék  m eg a sz ived  s éljen benned a 
K risztus!

_______________________________  217.

M ohr G edeon.

Honvéöeinlc tlxennek.
Horváth Lajos honvéd a B. 795. t. 

számról üzeni hozzátartozóinak Buda
pestre, feleségének, kisleányának, apósá
nak Dunakeszire, szüleinek és testvérei
nek Győrbe, Kövecses Jánoséknak és az 
Ifjúsági Egyesület mindkét osztályának 
Győrbe: egészséges és jól vagyok már, 
felgyógyultam égési. sebemből a kór
házban, amelyet rövidesen el is hagyok; 
ne nyugtalankodjanak. Isten áldását ké
rem mindnyájukra.

Takács Lajos honvéd a B. 183. tábori 
számról üzeni szüleinek és testvérének 
Belpéc községbe: egészséges, jól van, 
csak több postát vár; sokszor csókolja 
szüleit és testvérét.

Horváth Nándor honvéd a B. 183. t. 
számról üzeni édesanyjának és testvéré
nek Szencre: egészséges és jól érzi ma
gát, kéri édesanyját és testvéreit, hogy 
többet írjanak.

Sana; Gyula tizedes a Z. 23. tábori 
számról üzeni Homokbödögére szülei
nek, testvéreinek, rokonságának és mind
azoknak, akik imádkozó szívvel gondol
nak rá, hogy jól van, sokat gondol haza 
s levelet többet vár. Számtalanszor csó
kolja mindnyájukat a boldog viszont
látásig.

R e n d e l j e  meg
TAMMINEN:

ÜJ REGGEL — ÜJ KEGYELEM
c. könyvét. A testvér reformátusok 
kiváló szórványgondozó folyóirata 
a Lelkigondozó a könyvről ezt írja

A magyar igehirdetés régóta nélkü 
főzte azt a hangot, ami Tamminen finn 
esperestől jött most át hozzánk. Minden
egyes beszéd csak igehirdetés és sem
mi más, de éppen azért oly életszerű 
annyira mindennapi életünkbe vágó, ami 
re csak nagyon kevés példát lehetne fel
hozni. Igaz, olvasás közben érezzük 
hogy nem magyar igehallgató közönség
nek hangzottak el e beszédek, hanem 
olyannak, amely benne él az evangélium 
világában s sokkal inkább át van hatva 
mindennapi élete is az Igétől, mint a ml 
magyar igehallgató gyülekezeteinké. A 
Harangszó nagy szolgálatot tett ezzel a 
kötettel. Bár minél előbb újabbak követ
keznének.

A könyv ára 6 pengő.
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iá lö sx erü t len  d o lg o k .
T ö n k rem eg y  a dívány.

J ó m ó d ú ,  m a g ta la n  c sa lá d h o z  m e 
n e k ü l t e k e t  s zá l lá so l ta k .  M e ssz irő l  
j ö t t e k ,  m in d e n ü k  a háború  m a r ta 
lé k a  le t t .  B e s z é lg e té s  k ö z b e n  a 
,,v e n d é g lá tó "  h á z ia s s zo n y  a zo n  p a 
n a s z k o d ik ,  h o g y  a m e n e k ü l te k  
t ö n k r e t e s z ik  a d ív á n y á t .  C se n d e 
sen  c sak  a n n y i t  m o n d ta m  neki,  
h o g y  e z  m é g  m in d ig  j o b b ,  m in tha  
a z t  a d ív á n y t  az  e l le n sé g  ten n é  
tö n k re .

Ó e m b e r i  ö n zé s ,  a m e ly  s z ö rn y ű  
o r s z á g é g é s  k ö z e p e t t e  n y o m o r u l t  
d ív á n y á t  sa jn á lg a t ja !

*

Micsoda Ig én y i

E g y ik  g y ő r i  ú jsá g b a n  j e le n t  m e g  
a z  a lább i k e r e te s  h irde té s :  E L Ő 
K E L Ő  b u d a p e s t i  ú r k e re s  c se n 
d e s ,  k ü lö n b é  já r a tú ,  t i s z ta ,  j ó l  bú
t o r o z o t t ,  l e h e tő le g  k ö z p o n t i  f ű té 
sű és fe k v é sű ,  tá g a s ,  v i lá g o s ,  uc- 
cai s z o b á t ,  fü r d ő s z o b a h a s z n á la t ta l , 
azonnal."

E z a z  „ e lő k e lő  úr" m in th a  n em  
te h áború ban  élne. A k i le n c sze r  
m e g b o m b á z o t t  G y ő r ö t t  m a jd  m e g 
tan u lja ,  h o g y  „ fö ld i  e m b e r  k e v é s 
se l  beéri,  v á g y a i t  ha r ö v id e b b te  
m éri

S z a b ó  J ó z se f .

0. KAPI BÉLA

KEGYELEM ES ELET
1100 oldalas kétkötetes dlszmű 
Prédikációk, előadások, tanul
mányok. Ára 15 pengő. Három
havi részletfizetés v 's  kaphat r.

Advent 2. hete
Mikor pedig ezek kezdenek 

meglenni, nézzetek fel és emeljé
tek fel a ti fejeteket; mert el- 
közelget a ti váltságtok.

Lukács 21 :28. v.

A m it  e  v i lá g  a p u s z tu lá s  j e l é n e k  
lá t ,  abban  K r is z tu s  m e g lá t ja  a j ó t  

's  m e g  tu d ja  b e n n e  ta lálni a b o l d o 
g í tó ,  é d e s  s z ó t :  „a ti váltságtok." .

M i má^t j e l e n t  „a ti v á l t s á g to k " . 
m in th o g y  té g e d ,  k i  m o s t  az  ö r d ö g  
f o g l y a  s 'm inden ő  n y i lán ak  c é l 
p o n t ja  v a g y ,  a k i t  s z o r o n g a t  és nyo
morba/ a Világ s te n g e r n y i  v e s z é 
l y e s  s z ü k s é g b e n  ú g y  m e g r e k e d té l ,  
h o g y  se m a g a d ,  se  tá rsa d  a b b ó l  k i 
s e g í te n i  n em  tud , — K risz tu s  m e g 
sza b a d í t  s m a g á h o z  v isz ,  ah o l úrrá  
le s z e l  ö r d ö g ö n ,  v i lá g o n ,  halálon, 
m e r t  m in d e z e k  lá b a d  e lő t t  fo g n a k  
hevern i?! M é r t  fé ln é l  és r e t t e g n é l  
hát a z  í té le t  j e l e i tő l?  S ő t  ö r ü l j  n e
k ik  b o ld o g a n .  D e n em  a je le k b e n  
van  a v ig a sz ta lá su n k ,  h an em  abban,  
h o g y  m a g a  a K r is z tu s  nincs- m essze .

Luther.

Nem lehet, hát vesztes állnom, 
Mert az álom 
Elnyomhatja lelkemet.
A szövetnek lánggal égjen.
Legyünk ébren,
Az 'Ür még ma itt lehet!

Hazánk területén egyre fokozódik a 
szovjet támadása. Dunántúlon a Balaton 
és Duna közötti területen, valamint 
Budapest körül erős harcok folynak.

Szálasi Ferenc nemzetvezető látogá- 
tást tett Hitlernél. Megbeszélték Né
metország és Magyarország politikai, s 
katonai és gazdasági együttműködésé
nek kérdéseit.

Hűtlenség miatt elítélték az ellenség
hez pártolt .külföldi követeket és követ- 
ségi tisztikart.

Az ellenséges repülők ismét támad
ták hazánk nyugati részének egyes 
helységeit.

Görögországban a bolsevisták fel
forgató munkája nyomán egyre válsá
gosabb a helyzet. Az angol alsóházban 
megvitatás tárgyává teszik a görögor
szági helyzetet.

Az elsötétítés délután 4 órától reg
gel fél 8-ig tart.

veskedjék, ki mit tud: Takó István pé
csi ev. lelkészről, családjáról, valamint 
az egyház alkalmazásában álló Kovács 
M. Józsefről, családjáról, valamint fele
ségemről sz. Hoffmann Editkéről. Hol 
vannak, Pécsről hova, kihez költöztek. 
Kérem címüket közölni velem. Ha Valáki 
tud róluk valamit, azt közölni velem 
táb. postán szíveskedjenek. Hittestvéri 
szeretettel köszönök minden értesítést 
és a mindenható Isten áldását kérem 
anyaszentegyházunkra. Hazafias és hit
testvéri szeretettel Kovács József ht. 
őrm. P 655.

Nemesszívű adomány. Dr, Tomcsányi 
Móric-egyetemi ny. rendes tanár á Deák 
téri lelkész! hivatalhoz 10 ezer pengős , 
adományt juttatott el azzal, hogy néhai 
Tomcsányi Móricné, sz. királyfalvi Gcr- 

'Hardt Margit akaratához képest, hogy 
ez az összeg megfelelő módon szegény
sorsú, de kiváló tehetségű, derék evan
gélikus fiatalemberek megsegítésére for- 
díttassék. A jókedvű adakozót szereti 

'és megáldja az Ür. A szép példa buzdít
son másokat is.

A „MAGYAR ÉRTESÍTŐ“ -v- protes
táns hirlaptudósító újságunk új lak
címe (Mátyásföld és Gödöllő helyett) 
Budapest, VIII., Üllői-út 24. Minden pos
tai küldeményt, napilapba szánt közle
ményt erre az új címre kér Farkas Sán
dor felelős szerkesztő. (MÉ)

Katonai Ielkészi szolgálatra Groó 
Gyula és Spiegel-Schmidt Frigyes lelké
szek bevonultak.

HOZZÁTARTOZÓIT KERESI.
Köpe Vilmos üzemvezető főmérnököt 

beteg édesanyja és nővére Nagykani
zsáról keresik és kérik azonnal adjon 
életjelt magáról a nagykanizsai Evan
gélikus Lelkészi Hivatalba.

Kovács József ht. őrm. a P 655. 
táb. post, számról felkérem a dunántúli 
egyházkerület és gyülekezetek lelkészeit, 
híveit, valamint a pécsi gyülekezet me
nekült híveit, hogy velém közölni szí

CSALÁDI H ÍREK
Eljegyzés. Nagy Kálmán zászlós, cv. 

tanító és Hajba Erzsébet november 4-én 
tartották eljegyzésüket Faradon. — Mód 
Sarolta (Beled) és Búza István m. kir. 
hadnagy (Szombathely) jegyesek. (Min
den külön értesítés helyett.)

Oltár. Németh Sándor lébényi evang. 
kántortahító november 28-án vezette ol
tárhoz Tóth Saroltát a lébényi evangé
likus templomban. Minden külön értesí
tés helyett.

Házassági évforduló. Horváth Károly 
a békási gyülekezet magtárgondnoka és 
felesége Tüske Karolina most tartották 
házasságuk 35 éves évfordulóját. A ju
biláló házaspár otthonában ez alkalom
mal Tóth Sándor lelkész házi úrvacsorái 
istentiszteletet tartott. Rózsi leánya ez 
alkalommal 15 pengőt adott épülendő 
templomunkra. Békáson egész éven 
át minden vasárnap este házi biblia- és 
imaórákat tartanak.

Koporsó, üzv. ükolii;sányi Gyű tátié, 
egykori bankigazgatónak, az evangéli
kus égyházi élet ismert alakjának fele
sége, nyolcvanegyedik évében elhunyt. 
Özv. Kiss Istvánná, evangélikus püspök 
hitvese testvérét gyászolja benne. — 
Üzv.' Veczer Lajosné, szül. Stráner Ka
ndin életének 81. évében hosszas szen
vedés után november 25-én Szombathe
lyen meghalt. — Feltámadunk!

K Ü L Ö N F É L É K
' Rövidített tanulmányi rend a mező

gazdasági főiskolákon és gazdasági aka
démiákon. A földmívelésügyi miniszter 
rendeletet adott ki a mezőgazdasági fő
iskolák és a gazdasági akadémiák egyes 
évfolyamain a tanulmányoknak rövidí
tett tanulmányi rend szerint való befe
jezéséről.

A riasztási rendszerrel kapcsolatos 
újítások. Mivel az ország meg nem szállt 
területének legnagyobb része az ellen
séges repülőalapok közelsége miatt ál
landó légiveszély állapotában lévőnek 
tekintendő s így a riadót megelőzőleg 
nings mód arra, hogy a légiveszély ed
dig használatos előjelzése figyelmez
tesse a közönséget a bekövetkezhető 
riadóra, a légiveszély eddigi,, nyilvános 
jelzése elmarad s a szirénák egyszer fél 
percig tartó, egyhangú bugása az ú. n. 
„kjsriadót“' jéizi. A kis- és nagyriadó 
között csak az ellenséges gépek számá
ban van különbség. A támadás Veszélye 
kisriadó esetén is meg van. Zavaró repü
lést négynél kevesebb gép közeledése 
esetén jeleznek. „Nagyriadót“ tizenket
tőnél több gép közeledése esetén az ed
digi riadójellel, tehát háromszor félper
cig tartó szirénázás üvöltő hangjával 
jelzik. Nagyriadó esetén az. óvóhelyre 
való levonulás kötelező, még zavaróre
pülés és kisriadó esetén igen ajánlatos.

Anyagi és erkölcsi kárpótlást kapnak 
mindazok a személyek, akiket nemzeti- 
szocialista magatartásuk miatt az 1938 
május 21. napja óta közszolgálati vagy 
magánszolgálati állásukból elbocsátottak 
vagy előléptetésük elmaradt. Ezek a 
személyügyek kormánybiztosától kérhe
tik újból való kinevezésüket, illetőleg 
előléptetésüket, valamint azoknak az 
illetményeknek utólagos megfizetését, 
amelyektől elestek.

MAGYAR GAZDA
Fák védelme nyúlrágás ellen.
A gyümölcsösök teljes bekerítése 

olyan költséges, hogy mint védekező el
járás gyümölcsösben nem jöhet szóba. 
Legjobban bevált az újságpapírral való 
kötözés, mikor is két rétegben legalább 
8Q cm-ig fedjük be a törzset s három 
helyen jól megkötjük. Kár, hogy a var, 
jak leszaggatják. De meg a hó is.be- 
fúhatja a törzset, mikor is a nyúl a hó1 
fölött eléri a kötetlen kérget.

Jobb már a náddal vagy vesszővel 
való bekötés. Sőt, ha a vesszőt a földbe 
benyomjuk, akkor a szél nyomása el
len is véd valamennyire.

A kukoricakóróval való bekötést az 
egérrágás miatt nem ajánlják. Megesik 

, ugyanis, hogy az egér még bele is fész
kel. —- Célszerű azért, ha a vesszőt, galy- 
lyat, nádat már jó előre megszedetjük, 
hogy szükség esetén a bekötözésse! időt. 
r.e veszítsünk.

Miért támogassuk 
az Evangélikus Egyházkerületek 

Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikut intézmény.  

mely halálesetkor temetkezési segély folyási- 
tásával a család segítségére siet.

K iházasítási, tanulmányi, neveltetési segély« 
révé« gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az Egyesület útján lé tre jö tt élet-, nyug
díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatosság! 
b iz tosításainkat előnyös díjtételekkel kö th stjik  
meg s az egyházkerületeknek ezért visszatérí
te tt jelentős összegekkel a szórványokban vég
zett mentő munkát segítjük elő,

Az egyesület taglétszám a: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 »•- 

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tá jékoztatással szolgál 

az egyesület központja: Budapest, IV., F«hér-> 
kajó-u. 8—10. (Evangélikus bérház.) T tU fno1 
386—332,, valamint a kerületi fiókok: D str«- 
cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc. Nagyvárad, 
Pécs Szeged, Szombathely — Az egyssAUt 
állandóan (elvesz ea foglalkoztat férfi és oá! 
tagszerzőket

R e n d e l je  m e g  

Z. T O P E L IU S:
A N Y Í R F A  ÉS A C SILLA G

cím ű fü z e te t .  G y e r m e k e k n e k ,  fe l
n ő t t e k n e k  e g y a r á n t  k e d v e s  és ta 
n u lsá g o s  o lv a sm á n y .  M é ly  hit é s  
h a z a s z e r e te t  árad  m in d en  só rá b ó l  

Ára c sa k  30 fil lér .

III. polgári iskolát végzett leány, aki
nek édesapja a háborúban eltűnt, irodai 
alkalmazást vállalna. Megkeresés a fa- 
rádi evangélikus lelkészi hivatalhoz: 
küldendő. 1 — l

GYÖNYÖRŰ ÉL ÖV I RÁG O K, 
MŰVÉSZI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

S f ix n é tö l
GYŐR, DEÁK FERENC-U. 6. SZ. 

Telefon: 9-46.
13 13

Egészséges, 3 hónapos kisfiút örök
be adnék, cím válaszbélyeg ellenében a 
kiadóhivatalban 2—2

Angóra szőrt megvételre keresek. 
Macher Ferencné Győr, Szent Erzsébet 
telep 42. 1—1

BUNDÁK, BOLERÓK, RÓKÁK
Ízléses forma, finom kivitel, 
nagy választék

S O M O G Y I
szűcsmester szőrmeszalonjában.

Budap es t ,
IV., Kossuth Lajos-utca 13

i t%(Félemelet.)

Felelős kiadó: Lukács István.
A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel já r . 
K éziratokat nem örzünk meg és nem küldünk visszat 

Előfizetési ára: 
negyedévre 2 P 50 fillér, 

félévre 4 P 80 fillér, 
egy évre 9 P 60 fillér.

Csoportos küldéssel 10% kedvezmény.

Baroas-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győz
(Harangszó nyomdája.)
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