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BE·VONULÁS
Majdnem kereken húsz esztendő-

vel ezelőtt, pontosan 1919 január
hó második hetében az egyik tel-
vidéki . magyar falu evangélikus
papi házában élelegéltem napról-
napra és ezt azért mondorn . igy,

.mert súlyos betegségből lábadozni
kezdő, szinte újra járni tanulni
kényszerült vendég voltam ott. Csi-
korgó hideg idő, kemény tél volt
ez. A falu szirite belesüppedt a
rnéteresnél magasabb hóba, mely
úgy keményedett és fagyott éjsza-
kánkint, mintha sohase tudna vele
megbirkózni egy eljövendő tavasz.
Két szerető szempár leste minden
mozdulatornat, amint a meleg szoba
kályhája mellöl el-el próbáltam sé-
tálgatni az ablakig, hogy jégvirá-
gain keresztül ki-kinézzek a csen-
des utcára, ahol óraszámra sem
igen akadt látnivaló. És ekkor kiál-
tás harsant fel az utcán: "Jönnek
a csehek! A temetőnél vannak!"

A falu ekkor felsóhajtott. Hallot-
tam, ma is hallom ezt a megret-
tent sóhajt. Olyan dermedt csend
jött utána, mintha e megdöbbent
sóhajtás után nem volna szabad
jönni soha semminek, ami ezt el-
vigye, elmúlni és elfelejteni se-
gítse. Ma már tudom, hogy azért
volt így, mert húsz hosszú évre ez
volt az utolsó szebad sóhajtása
ennek a magyar falunak.

Azután megroppant kint a hó
az utcán: beértek a csehek a fa-
luba. Bevonultak. Nem zenével és
nem zajjal, nem diadallal és gő-
gős önérzettel, hanem bizonytala-
nul és óvatos tekintettel. mint ,3-
nyugtalan vendég, aki nem tudja,
hogy meddig lesz maradása ott.
ahová betért. Nem volt egy lélek
sem az utcán. Fehéren néztek rá-

juk a kopasz fák, jégcsapok lóg-
tak hosszan az ereszekről, hall-
gatva nézett rájuk a két templom,
a régi várkastély és a falu gém es-
kútja hátraszegett nyakkal elné-
zeit feleltük.'

_ Aztán megbátorodtak és ott ma-
radtak. Olvashatatlan nevek kerül-
tek a cimtáblákra. Elosztották a
kastély földjét utánuk jövő idege-
nek között, akik egy szót sem tud-
tak magyarul. Gyermekeiknek tót
nyelvű iskolát nyitottak. Megpró-
báltak fenyegetéssel is és ígéretek-
kel is bevinni a nyelvüket a tem-
plomba és a régi iskolába, de
mind a kettő ellenállt és nem en-
gedelmeskedett. Új zászlók, új tör-
vények, új pénz jött egymásután.
És a nép várt és hallgatott. Várt
a sóhajtására választ. Istentől várta.
Ha betegért volt a könyörgés a
templomban, mindenki tudta, hogy
ennek a betegnek a tiltott neve:
Hungária. És mindenki tudta, hogy
ilyenkor az orgona hangjai közé
el-elbújik egy-egy félénk sor a
Hímnuszból ...

Most kivonulnak. Milyen mélyel
kell sóhajtani. mikor ezt leírom ...
Száz év mulva a boldog és sza-
bad utódok azt gondolhatják, hogy

Szálljon reám, Uram, a te
kegyelmed, a te szabadításod,
amint megígérted ... Emlékezzél
meg a te szelgádnak adott
igédről, amelyhez nékem .re-
ménységet adtál.; É1félkor fel-
kelek hogy hálát adjak néked,
igazságod ítéleteiért. .. Jó né-
kem, hogy megaláztál, azért,
hogy megtanuljam a te rende-
léseidet... Támogass engem a
te beszéded szerint, hogy éljek
és ne engedd, hogy megszégye-
nüljek reménységemben ... Kö-
zeI vagy te, Uram !...

119. Zsoltár 41, 49,62, 71, 116, 151.

ez a húsz év egy fájdalmas sóhaj-
tás volt egy népnek az életében.
Oe én másképpen érzem. Úgy,
hogy ez a mostani felsóhajtás száz
esztendei. életet megér. Most ott
mindnyáian egyszerre kisóhailiák
a siívükből nehéz hallgatásukat.
Ködös, sáros novemberi hajnalan
csak lopakodienak ki a jövevé-
nyek. Nyugtalan lelkiismeret fürké-
sző tekintetével csak nézegessenek
mindenfelé. Siessenek, mert túlsoká
vendégeskedtek és a házigazda
már kanvaredik a falu végén be-
felé. A templomok kinvítiák ajta-
iaikat, a harangak végre adven-
tet harangoznak, eldugott zászlók
előkerülnek, beteg emberek az ab-
lakhoz vánszorognak. lombhullató
fák ágaikkal integetnek és a gé-
meskút behajtja a fejét a kúlba,
hogy édes vizet adjon az érke-
zöknek. Most már lehet sóhajtaní.
kiáltani. sírni és imádkozva ujjon-

. gani azok körül, akik most bevo-
nulnak ...

EI kell menni oda ... Minden fáj-
dalomnak, könyörgésnek és hitnek
drága ünnepét meg kell ott tartani.
Nem kell ennek pompás beszéd.
Kimondhatatlan érzések ezek. Csak
le kell ülni a régi templom régi
helyére és hagyni, hagyni a köny-
nyeket letőrletlenül. Azután ki-
menni a temetőbe, oda állani a
várakozásban elfáradt, pihenésre
tért öreg papnak a sírja elé, elol-
vasni rajta a falujának hagyott
üzenetet : Légy csendes szivvel,
légy békével, - Bízzál ember az
Istenben... Megölelni ezt a két
aranybetűs sort éa közéjük súgni:
"Elmentek, - magyar zászló van
a templomon ... "

Kemény Lajos.



tltmOOJt~LEI~
Fordított keresztyénség

Az evangélikus egyházhoz legkisebb érdekeltség-
gel bíró ember is lát annyit a reformáció ban , hogy az a
lélek középkori megkötöttsége után bizonyos Ioku
szabadságot, felszabadulást hozott magával. Csakhogy
ez a szabadság nem az általunk ismert. általános
érvényű szabadsággal azonos. Luther a Szentírásból
tanulta meg a reformáció egyik legdrágább, ma is
időszerű üzenetét, hogy a keresztyén ember minde-
neknek szabados ura és nincsen senkinek alávetve
(1. Kor. 9 19), de ugyancsak az Írás teszi érthetővé
számára azt is, hogya keresztyén ember ugyan-
akkor mindeneknek készséges szolgája és minde n-
kinek alá van vetve (Rom. 13 8). Ez a kettősség
világossá teheti mindenki előtt, hogya mi szabad-
ságunk nem közönséges emberi értelemben vett
szabadság, hanem ennél jóval több, nagyobb valami:
evangéliumi szabadság! Ez a kettősség mindenkor
a keresztyén ember legjellemzőbb sajátossága.

Akiindulásunkban foglaltakra vonatkozólag
előttünk áll a reformáció leglényegesebb üzenete,
de ugyanakkor fel kell azt az égető kérdést is vet-
nünk, hogy hogyan állunk mi ezzel a szabadsággal?
Megvan-e bennünk, korunkban, élünk-e aszerint?
Nem sikkadt-e el kezünkön ez a drága örökség?
Minderre a kérdésre nem sok jóval felelhetünk.

Szabadságunk sokszor csak megkopott, üres
frázissá vált. Szinte kutatnunk kell a sok szolga-
lelkűség között ennek a szabadságnak .a nyomait.
Tele vagyunk előítélettel, Itéletalkotásainkban, cse-
lekvésünkben megkötő formaságok kal, átkos örök-
ségekkel, mert amikor igazán szabadoknakkellene
lennünk, szolgák vagyunk, amikor meg önzetlenül,
odaadóan szolgálnunk kellene, a legtöbbször fele-
lőtlenül szabadokká válunk.

Az élet minden tere kirívó módon tária . elénk
a példákat. A politikai, szociális, gazdasági, kultu-
rális, sőt sokszor az egyházi élet sok jelensége is
csak arról győz meg, mintha a forditolt keresztyén-
ség korát élnénk. '

Egyházi téren is fennáll a kísértése annak, hogy
fordított keresztvénséget éljünk. A keresztyénség élet,
haladás, mozgalom, előretörés, győzelem s mi ehe-
lyett üres keretté válunk tartalom . helyett.· Régi
korok, törvények, előítéletek sokszor halálosan bénító
terhétől megalkuvó szolgaságunk miatt sokszor csak
alig-alig tudunk megszabadulni. Itt a magyarázata
annak, hegy közömbösségünk miatt ,alig lehetséges
átütő erejű kezdeményezés (Luther Szövetség : bel-
misszió), szivet megdobbantóösszeforrás. Ezért van
sok végtelen. fontosságú dolog iránt bántó közörn-
bösség (néplöiskola). Az evangélium nélküli szolga-
ság az oka túlhangos, túlgyakori siránkozásainknak
és számunknél is kisebb kisebbségi érzetünknek, I

Politikai téren azért van annyi felelőtlen sZét-

1húzás, olyan kevés igazi s olyan sok túlhangos
egység, mert ez a világ nem a jobbik részt válasz-
totta. Erejét gyakran egyéni érdekek szolgálatába
állítja és így azok rabjává lesz. Pedig minden érdek
felett álló; mindenkit egységbe forrasztó erő csak
egy van a világon s ez az evangélium minden politi-
kától is mentes és mindennek fölötte álló szabadsága.

Messziről nézve a világ fölébredt lelkiismerete
rendszerint a szocializmus valamelyik formájában

nyilvánul meg. A különléle "izmus"-ok világot át-
fogó eszrnéitől, terveitől szinte túlhangos a világ.
Mégis valamennyi abban a hibában szenved, hogy
többet igér, mint amennyit ád s amellett a legtöbb
keresztezi vagy teljesen ki is zárja egymást, egy-
szerűen azért, mert a minden érdek fölött álló sza-
badság helyett valamilyen egyéni, közösségi osztály-
érdek rabja lesz.

Mindezzel szemben a bensőleg szabad keresz-
. tyén ember tud szociálisan gondolkodni, anélkül,
hogy szocialista lenne, mert az evangélium szocialíz-
musa nem rendszer, nem elmélet, hanem hitünkből
szabadon folyó szent elköteIezések sorozata. Abban
nyilvánul meg a keresztyén ember szabadsága,
hogy nem kell elméleteknek a rabjáva lenni s mégis
szociálisan cselekszik.

Gazdasági téren sok küzdelern folyik a kapi-
talizmus s az ebből folyó megkülönböztetések, túl-
kapások ellen, mégis előfordul az is, hogy néha az
egyház maga is a Ieudal-kapitalizmus szekértolójává
válik. Ugyanakkor kevés embernek jut eszébe, hogy
a pénz ezer körülményadta elosztotfságából folyó
társadalmi elkülönülések, visszásságok, megkülön-
böztetések nem fedik az evangéliumot. Köznép és
úr, úr és paraszt nyomor és dúslakodás nem evan-
gélium szerinti megkülönböztetések. Az egyház. a
Krisztusban szabad ember sohasem lehet ilyen meg-
különböztetések rabja, mégkevésbbé eszközlőte. Csak
valamilyen önző érdek szolgálata és nem az evan-
géliurn szabadsága lehel az, ami meglűrí pld. az el-
fajult feudalizmust,· széthúzó osztálvkülönbségeket,
kirívó különbségtételeket. A Krisztusban szabad
ember ilyenre nem képes.

Az örök ember, amikor mindebben a szabad-
ság helyeit a szolgaság rabja lesz, ugyanakkor hit,
lelkiismeret, szociális felelősség dolgában Krisztus-
tól, az evangéliumtói túlságosan is szabaddá, fele-
lőtlenné válik.

Ez a felelőtlen szabadság s szolgálni nem aka-
rás különösen szembeötlő egyéni és gyülekezeti éle-
tünkben. Krisztust kellene szolgálnunk, helyette
mégis a világot szolgáljuk. Pedig világhoz kötött-
ség, a világ erőinek való engedés teliesen : ellenke-
zik az Írás követelményeivel is. Krisztus mondia :
"Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyi-
ket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez
ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhat-
tok Istennek és a Mammonnak." (Mt. 6: 24.) A mi
életünk egyetlen kőzépponlja Krisztus kellene, hogy
legyen "mert senki nem vethet más fundamentumot
azon kivül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus."
És mi az Ige és Krisztus félre nem érthető, világos
hívása ellenére is örökké csak kétfelé sántikálunk 1
Pedig a keresztyén ember szolgálata csak Krisztus-
ban nyerheti el alapját. Krisztus is azért jött, hogy
szolgállon (Mt. 20, 28., lábmosás stb.) és így egé-
szen természetes, hogy a Krisztust követöknek is
szolgálni kell. (Mt. 16. 24.) Ez a szolgálat csak ak-
kor ér valamit, ha önkéntes. őszinte szívböl eredő.
mert ne feledjük, hogy Krísztus is úr volt égen és
földön és mégis önként alá vetette magát az Atya
akaratának. hát akkor mennyivel inkább kötelezve
vagyunk mi; hiszen a szolga sem lehet nagyobb az .
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uránál! Ezt az áldott Krisztushoz kötöttséget, általa
való szeretetét rnellőzzük el legtöbbször az életünk-
ben, pedig nélküle nincs igazi szabadságunk.

Különösen fájó az a szabadság, amit igehirde-
téseinkben sokszor megengedünk magunknak. Sok-
szor azért vagyunk tele közhellvel, fáradt, erőtlen
gondolatokkal, mert felelőtlen szabadséagal nem a
teljes igét hírdetjük, pedig a teljes Irás Istentől ihle-
tett és rnélló a tanításra. Minden másban inkább
lehet szabadságunk, de ebben az egyben soha. Az
igehírdető az igéhez szorosan kötve kell hogy legyen,
ha pedig kötve vagyunk, sohasem esünk abba a
túlzásba, hogy nem a teljes igét hírdetjük, hanem
csak azt, ami a gyülekezetnek tetszik. Igy válik ige-
hírdetésünk szalmacsépléssé, elproblérnázott fejtege-
téssé. Pedig minden ilyen látszafszabadság megbosz-
szulia magát, mert az Igélől való függetlenség való-
jában szolgaságba taszí/ja az ..igehírdetőt," mert így
csak emberi gondolatok, emberi igazságok szó-
szólóia lesz.

Gyülekezeti életünkben is mindig elfeledjük a
hitvallás tanítását: ".Az egyház a szenteknek az a
közössége, ahol az evangéliumottisztán és igazán
hirdetik, a szentségeket Krisztus rendelése szerint
szolgáltaliák ki" ehelyett legtöbbször felelőtlen sza-
badsággal megváltoztafjuk mintegy hitvallásunk alap-
értelmét, mintha ott az állna, hogy az egyház a gya-
korlatban csaknem kizárólag kultúrális, szociális, jogi
testület lenne. Ez is élő példa lehet arra, hogy az
evangélium nélküli szabadság, mindig - így itt is
- a legnagyobb szolaaség.

Igehírdetésünk alkalmazásában legtöbbször az
iaazsáahereses hiánya jellemzi "szabadságunkat."
Nem meriük az osztatlan teljes igét az élet minden
vonalára alkalmazva hirdetni. Ha örökkévalóságok
felé fordul is az ige, van mondanivalója a földi élet
minden megnyilvánulására is. Az egyháznak legszen-
tebbkötelessége, hogy az ige üzenetét maradéktala-
nul érvényre [ultassa. A socialismussal szembe kell
helyeznünk az "evangélium socialismusát." a töke
és a leudal-kapitalisrnus túlkapásaival szemben Krisz-
tus intő szavát; a társadalmi elkülönülésekkel és az
osztálykülőnbségekkel szemben az evangélium test-
vériségét. Nemzeti életünkkel és bűnös magyarsá-
gunkkai szemben az evangélium meglérésre hívó
szavát. Feladatunk az lenne, hogy az igazságot, ha
bármilyen fájó is, de megmondjuk. Ehelyett igen sok-
szor kompromisszumot kötünk az uralkodó rend-
szerrel, elnézzük az élet számtalan túlkapásait, evan-
gélium ellenességét és eHelejtjük, hogy az ilyen felelőt-
len szabadságból eredő kompromisszurn sohasem szol-
gáltat igazságot, legfeljebb önmagáról mond ítéletet.

Ránk is kell. hágy álljon az Irás kiáltó szava:
"Meddig sántikáltok még kétlelé ?'!", mert az eddig
járt út veszedelembe vezet és a szabadság látszata
alatt megfoszt bennünket minden keresztyén szabad-
ságunktól és szolgaságba visz.

Oe ne feledjük, hogy helyes mértékkel mérve
az evangéliumi szabadság is jelent bizonyos
mértékben kötöttséget, függőséget, mégpedig Krisz-
tushoz, Krisztus keresztjéhez kötöttséget.

Evangéliumi értelemben szabad az az ember,
aki Krisztus rabja, aki szenvedések, kísértések kö-
zött is tud hinni Krisztus halálának váltságszerző,
bűntőrlő erejében, az lsten szeretetében. Így a Krisz-
tussal szemben való elkötelezettség Istentől való
függést jelent, márpedig az Istentől való függés je-

lenti ezen a világon a legteljesebb szabadságot. Je-
lenti ez a szabadság minden önzéstől való teljes
felszabadulásunkat, szolgálatra, jóra való készsé-
günket.

Luther Márton mondia : "A keresztyén ember
minden cselekedete a felebarát javát kell, hogy cé-
lozza, mert kinek-kinek elegendő a saját hite és
minden más cselekedet és az egész élet csak arra
való, hogy általa felebarátunknak szolgáliunk."

"A keresztyén ember, habár egészen szabad,
mégis önként ismét szolgává kell magát tennie, fele-
barátjának segítenie, vele élni, bánnia, miként lsten
Krisztus által vele bánt." így válik az evangéliumi
szabadság önként folyó szolaálatfá.

"A keresztyén ember nem él önmagában, ha-
nem a Krisztusban és fe!ebarátjában. Krisztusban
hit, felebarátjában szeretet által." Így válik Luther
evangéliumból fakadó lolmácsolásán keresztül a
szolgaság szolgálatlá, igazi szabadsággá. Mert evan-
géliumi értelemben nincs szolgaság, hanem csak
hitből szabadon fakadó evangéliumi szolgálat,

A kétiéleszolgaság helyeit az evangéliumi
szabadság és szolgaság egymást csodálatosan ki-
egészítő feloldó szintézisére van szüksége a vi-
lágnak. .

A reformáció evangéliumi szabadságra, szolga-
ságra hívó üzenetét minden s így ezen a téren is
újból, maradéktalanul, előítélettől mentesen, min-
denkihez közelhozva kell megszólaitatni és érvényre
juttafni.

Ha ez sokszor nehéz 'is a világ megalkuvó
szolgalelkűsége miatt, amit a felhozott példák is iga-
zolnak, ne csüggedjünk, mert azt mondia az Írás,
hogy mi nem vagyunk a meghátrálás (szolgaság)
emberei, hogy el essünk, hanem a hitéi, Krisztuséi,
(szabadok) hogy életet nyerjünk.

A keresztyénség fordítottságát látta Luther is,
azért vált reiormátorrá. Ott vagyunk szolgák, ahol a
legcsodálatosabb szabadság lehetne osztályrészünk.
S ott akarunk szabadok lenni, ahol a szolgasággal
Krisztus kövelői, lelkének kiábrázolói lehetnénk e
világban. Fordítsuk meg tehát keresztyénségünket és
állítsuk az evangéliurn alapiaira az élet minden kér-
désében. Benkő István,

Meghívó ri .';;.,·1
az Országos Luther Szövetség 1938. évi november hó Iű-én
d. u. 3 órakor Budapesten, az evangélikus leánygimnázium
disztermében (IV., Sütő-utca 1) tartandó országos választ-
mányi ülésére.

Tárgysorozat : 1.Elnöki megnyitó. 2. A közgyűlés előké.
szítéséről beszámoló. 3. A közgyűlés elé terjesztendő évi jelen
tés letárgyal ása. 4. Zárszámadás és költségvetés letárgyalása
5. Esetleges indítványole

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1938.november hó 10-én d. u.
fél 4 órakor Budapesten. az evangélikus leánygimnázium dísz-
termében (IV., Sütő-utca 1) tartandó rendes országos köz-
gyűlésére.

Tárgysorozat : 1.Elnöki megnyitó. 2.A z évi jelentések le-
tárgyalása. 3. A számadások megvizsgálása. 4. A költségelő-
irányzat megállapítása. 5. Választások. 6. Indítványok letár-
gyalása. A Luther Szövetség országos választmánya.

Megjegyzés: a közgyűlés tagjai indítványaikat írásban
a közgyűlés előtt legalább hét nappal az illetékes egyházköz-
ségi, kerületi, vagy országos szervezete elnökéhez kötelesek
benyujtaní. (Alapszabályok 16. §. 5.)
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Kétféle modern
Egyik ismerősörntöl jöttem, másikhoz mentem. I

Mindkető ú. n. "modern nő". S mégis ég-iöld a
különbség kettejük között. Akihez mentem, azért
mentern, mert említette, hogy szeretné kiegészíteni
műveltségét és megszerezni egy-két iskolai vizsgát,
mert iskolai végzettségben . nem valami nagyon
bővelkedik. Oe már meggondolta a dolgot. Nincs
kedve tanulással gyötörni magát. "Az iskolában
úgyis annyi haszontalant törn nek az ember fejébe."
Majd inkább térsaságba jár, ott sok minden előfordul,
s amit nem ért, azt megnézi a lexikonban vagy
megkérdi a nagybátyjától. Próbáltam neki magya-
rázni. hogy ma már a férfiak is szellemileg képzett,
egyenrangú társat keresnek és szégyenlik, ha a fele-
ségük "bula liba ", tehát létérdeke ma minden nőnek
a műveltség. "Áh, a férfiak csak azt akarják, hogy
a nő a társaságban jól tudjon íorgolódni. Attól meg
nem kell engem félteni." - Elhallgat/am. Egyrészt,
mert nem akartam, hogy a rábeszélés úgy tűnjék fel,
mintha okvetlen kereseti forrássá szeretném tenni
magam számára, mert ez akkor leronlaná előtte
összes érveim érté két. Másrészt, mert azzal, amit
a férfiakról mondott, nem is mondott olyan butasá-
got. Majd megtalálja. mint minden zsák, a maga
leltlát és megél ez 'a négy középiskola elvégzése
nélkül is. Csak azt fogja titkolni, hogy nincs meg.

Más témára tértünk, de most meg ő kezdett
engem támadni. Ostrom alá vette külső habitusornat.
Simán hátrafésült, kontyos fejemet. minden púder-o
rúzs- és körömlakknélküliségemet. És nekem szegezte
a kérdést: miért nem vagyok egy kicsit modernebb?
Ránéztem erre a' kis agyonkozmetikázott hölgye-
ményre. Légiessé soványított alakjára, hainalpírba
remekített arcára, vérpirosra és "érzéki" -re pingalt
ajkaira, tépett és "húzott" szemöldökére, platina-
szőkén csavart hajára, vörös lakkban villogó kör-
meire, alakra feszülő, elegáns ruhájára és csak
magamban feltettem a kérdést: Te talán modern vagy?

En is modern szeretnék lenni. de egészen mást
értek ezalatt, mint a testem cicomázását. A női
modernség jelszava: ielszooadítani a nőt tninderi
rabszolgaság alól, hogy egyenrangú társa legyen a
férfinak. Már most a kozmetikának, a "szekszepíl"-
nek rabszolgája lenni, az én szememben nem fel-
szabadulás. .

Oe nem tartom felszabadulásnak az ezzel mere-
ven szembenálló többi női életformát sem. Amilyen
pl. a "háziasszony". Ismerőseim körében, különösen
vidéken, sok ilyet találok. Konyha, éléskamra, gyer-
mekszoba, takarítás, cselédügyek közt telik el az
élete és se gondolatai, se beszédtémái nem emel-
kednek ezen túl. Még lelkével, üdvösségével se ér
rá törődni, merl fontosabb az istentiszteletnél a
vasárnapi ebéd. .

Nem felszabadulás az Ú. n. "dolgozó nó" sem,
aki lót-Iút, reggeltől estig robotol, csupa szakkérdés-
sel, hivatali problémával van tele. Fáradt. kedvetlen,
ideges, cigarettaíaló. Háztartással; gyermekekkel nem
ér rá foglalkozni, otthonát mások igazgatják. Hát a
mai idők rákényszerítik a nőket, hogy néha a kenyér-
keresetból is kivegyék a részüket. A modern nő
talpraesetten helyt áll ilyesmiben is. Oe hogy átvegye
a férfi "robotgép" szerepét, az nem lelszabadulésa
a modern nőnek. .

"no
Van még egy pár más színezetű tipus is a

"ráérő nők" kasztiában. A "sportlady", a "zsúrdáma",
a "barátnő", az "úriasszony ", a "társadalmi repre-
zentáns", a "bridge-matador" stb., stb. Hát ha rám
lenne bízva a modern nők felszabadítása, mindenütt
az evangéliumi szabadság szellemében járnék el, de
a "ráérő nők" kasztiát a legkegyetlenebb diktatúrá-
val irtanám ki. Minden nőnek dolgoznia kell. Ha
saját háztartása, otthona nem teszi ezt szükségessé,
akkor dolgozzori olyan posztokon, ahol a köziót
mozdítia elő. Mennyí olyan szociális szükséglete van
a - társadalomnak, ahová nem lehet segítő kezet
állítani. mert nem telik rá a közösségnek. Ha a
"ráérő nők" kasztiát meg lehetne szüntetni és őket
ezekre a munkákra beállítani, egyszerre megoldódnék
minden szociális istápolási kérdés és a válésok, llör-
lök, pletykák, botrányok is óriási mérlékben lecsapo-
lódnának mocsaras társadalmi életünkből. Csak azok
a magazinok buknának meg, amelyekből élnek. Oe
én szivből nem sainálnárn őket.

Hja, de ez csak ábránd. Sajnos, diktatúrával
nem menne a dolog. Valami más kell ide. Valami
magasabb hatalom, amely az embereket kívűlről
újjá formálja. Mert csak ilyen belülről újjá formált,
"felszabadftott" nő igazán modern nő. Hogy ezt a
tételt érzékeltessern. visszatérek gondolatban ahhoz
azismerősömhöz, akitől cikkem első mondatéban
"jöttem" .

Származása: úrihölgy. Olyan hosszú előneve
van, amilyet csak akarsz. Rokonságában püspökök.
egyetemi tanárok, magas közéleti férfiak sűrűn elő-
fordulnak. Ö maga: diplomás, dr. címmel és mester-
ségét gyakorolja. Tehát keres. Keres a férje is. Jól
állnak. Oe nézd meg fa cipőjét, ruháját, Némely
kereskedősegéd vagy bolti lány már fel nem venné.
Nem "Bancol", de nem is rakja élére a pénzt. Min-
den felesleges íilléríe, amely nem szükséges közvet-
lenül testi és szellemi szükségleteire (rnert hogy el
ne íeleitsem. "hochintelligens"; az irodalom, művé-
szet, régi és új, azonkívül pszichológia, szociológia
és társtudományai kisujjában vannak), ezociálie-seai-
tési és evangélium terjesztési munkára megy. Bibliá-
val kezében leül a tekergő munkanélkűli napszámos
rr;,ellé. Kis munkáslányok, cselédek úgy teáznak nála
vasárnap délután (persze bibliaóra keretében), mint a
legelőkelőbb "társaságbeli" dámák. Nem szégyenli a
tegeződést, kisiparosok és gyári munkások feleségeivel
sem, ha azok testvérei lettek Krisztusban. Nincs egy
felesleges perce se, amelyet" pihenésre", az ,,,élet élve-
zésére" fordítana. Minden perce szolgálat. Es boldog,
teljesen kielégült, felszabadult. Olyan egyéniség, aki-
ből árad a boldogság és a szerétet. Pár perces
együttlét után mindenki rabja lesz. Nem tud varázsa
alól szabadulni. Pedig nem testi szépséggel, "szek-
szepil'l-lel hódít. Ilyen tekintetben, mondiuk nem volt
"túl bőkezű" vele szemben az Isten. Meg el is -járt
már a tavasz ideje. Mégis férfi, nő, öt perc alatt ba-
rátja lesz.

Mi ennek a titka? Megmondom egészen rövi-
den: hite van és hite felszabadftotfa erőtől, szere-
tettel. melegségtől és boldogságtól áredó szolgáló
életre, másoknak szolgáló életre. Krisztustól vezetett
életre. Igazán modern, a szó legnemesebb értelmében
vett rnodern életre... F.-né Paazig Herma.



Türelmünk
Sokszor jelentkeznek lelkészi hivatalainkban

emberek ezzel: - Kérem, sziveskedienek nekem
megszerezni ezt és ezt az állást. Tudom, hogy ezt
csak az egyház által érhetem el. Nem vagyok ugyan
evangélikus, de ha megkapom az állást, egész csalá-
dommai áttérek.

- Nézze uram - feleli a lelkész -, mi ilyen
eszközökkel nem szoklunk lelkeket halászni.

Mi nemcsak elméletileg ítéljük el az erőszakkal,
[oglosztással, a társadalmi helyzet előnyeivel való
Iélekhalászatot, hanem az ilyennek még a kísértését
is visszautasítjuk. A reformáció éppúgy. mint az
ősegyház tette, nem külső eszközökkel harcol, hanem
a Lélek fegyverzetéveI, az Isten Igéjével. Lelkeket
Istenhez vezetni nem lehet sem erőszakkal, sem
előnyökkel. Lelkeket megváltoztatni és újjászüini
nem lehet emberi tudománnyal se. Meggyőződésünk,
hogy hitet a Szeritlélek ébreszt az Ige által ott és
akkor, ahol és amikor Ő akarja. Csak az Igét kell
közelvinnünk mindenkihez.

Ezért rnondia Luther, hogy a keresztyén élet
három tényezőból áll: hitből.. szeretetből és szenve-
désből. Ha a Krisztus egyházá ból eltűnnek a szen-
vedés, nem lenne az többé a Krisztus egyháza. Az

. Istenben való élet nem természetes dolog. Ez új élet,
mely botránkozás a világ számára. Nekünk pedig ez
az új, a Krisztus tiszta evangéliumából táplálkozo
élet kell, amelytől idegen minden emberi kitalálás.
Ebben az új életben vállalnunk kell. a kereszlet is.
Nemcsak Krisztus!, de azokat se, akik Ot követik,
nem lehet elképzelni a kereszt nélkül. .

Az evanzélium egyházának a hazai történeíét
találóan jellemzi egyik szép énekünk; "Tűrd ke-
reszted mindhalálig, legyen példád Jézusod." Egy-

·házur.k élete a szenvedés és türelem éle!e. Immár
"négvszáz éve tűrjük és sz envediük a kisebbségi
helyzetbe erőszakoltak fájdalmas sorsát.

Tűrnünk kellett még Luther munkálkodésa ele-
jén az 1523.. 1525-i törvényeket, melyek szerint
"minden lutheránus! meg kell égetni". Tűrtük Drasko-
vich püspök [ogjoszlásait, Belaioioso kegyetlenkedé-
seit, Basta zsarnokságát. Tűrtük, amikor templomain-
kat százával rabolták el. Ma is gyászoljuk 1. Lipóinak
ellenünk viselt lrtóhadláratát. melynek az volt a célja,
hogy az országot Regnum Marianummá tegye és a

. protestantizmust innen kiirtsa. A pozsonyi és az
eperjesi vértörvényszékek, lelkipásztoraink gályarab-
sága, közel kilencszáz templomunk és iskolánk el-
vétele, lelkészeink kiüldözése, a [ezsuilák vezetése
mellett térítö katonai csa patok kegyetlenkedése, a
gyászos évtized és az utána következő szenvedések
mind I. Lipót király emléket terhelik, - lll. Károly
és Mária Terézia uralkodása majdnem egy évszá-
zadig ismét a tűrő és szenvedő helyzetet kénysze-
rítette rá minden igazségtelenségável együtt a
protestantizmusra. Valóban lsten különös kegyelme..
hogya 17. és 18. század véres üldözéseiben és a
19. század első felének zaklatásaiban teljesen el
nem pusztult a magyar protestantizmus.

Az államhatalom a nemzet és a protestantizmus
kikerülhetetlen követeléseit kénytelen volt időnként
teljesíteni. Törvényeket alkottak a vallásszabadság
biztosítására. Oe mit ér a törvény, ha nem hajtják
végre, avagy pedig agyafúrt magyarázatokkal kike-

rülik? A klérus által támogatott idegen hatalom a
mértékadó helyekre olyan embereket állított. akik
tudták, hogy leljebbvelóikne 1< mi az álláspont juk a
protestánsokkal szemben. Igy jutottunk el odáig,
hogy voltak ugyan törvények, de nem voltak, akik
azoknak érvényt is szerezz enek.

Az 1848-i vallásügyi törvények kirnondják az
összes bevett vallásokra a tökéletes egyenlőséget és
viszonosságol. Emellett azonban megtörténhetik az,
hogy míg a mi egyházi iskoláinkban minden gyer-
mek saját vallásának lelkészétöl tanulja a hittant,
addig az egyik rk. szerzetesi gimnázium az intézet-
ben evangélikus hittan tanítását nem engedte meg,
sőt az internátusban lakó evangélikus tanulókat sem
engedi ki az evangélikus lelkészhezhitlanórára. Sőt
kényszeriti őket is a miséken és egyéb cselekvé-
nyelken való részvételre. Az ilyen esetekben a tör-
vény világos rendelkezéseire hivatkozva jelentéseket
teszünk illetékes helyeken, kérjük sérelmeink orvos-
lását és tovább is .. · tűrünk. -

Az 1868-i 53. tc. eltörölte a reverzállsokat és
úgy intézkedett. hogy a vegyes házasságból szár-
mazó gyermekek minden esetben nemük szerint kö-
vessék szüleik vallását. Ez a helyes és igazságos
intézkedés lehetetlenné tette az egyházak között
azt az áldatlan harcot, mely a születendő gyerme-
kek vallása körül folyt. Ezt a törvényt a róm. kat.
papság befolyására az 1894-i 34. tc. meaváltoztatta.

.Visszaállította a reverzális lehetőséget és ezzel a
nemzet testében újabb harcoknak, egyházi és családi
háborúságoknak a csíráit vetette el. Ujra érvénye-
sülni kezdett a többség felszívó éreie-a kisebbségben
levő evangélikussácgal szemben. Izérgetések, csábít-
galások, a poklok kíniaíval való fenyegetések, ke-
nyérhez és álláshoz juttatások e harc Iegyverei elle-
nünk. S ha mi sérelmeinket el merjük panaszolni,

. vagy meg se hallgatnak, vagy csupán ujságcikk lesz
belőle. Mi pedig tovább is csak ... tűrünk. - Ahol
pedig az evangélikus lelkész sikeresen küzd ebben
a fájdalmas harcban, ott társadalmi úton igyekeznek
őt elnémítani. Az olyan lelkészre. aki nem nézi
ölbetett kezekkel evangéliumi egyháza romlását,
azzal vádolják, hogy megrontja a "nemzet egységét".

Lehet, hogya türelem a kivülállók szemeben
gyengeség. Ha türelmünk pusztán kényszerű eltűrés
lenne, akkor ennek a feltevésnek is igaza lenne.
Türelmünket azért tudjuk viselni keresztünkkel együtt,
rnert nem magunkért, hanem Isten akaratából visel-
jük. Isten az evangelium népét önállóvá tette· a
lelkek pusztaságában, hogy képviseljék lsten ügyét.
Az elhívottakra ez az Ige vonatkozik: Az én juhaim
hallják az én szómat és én ismerem őket és kővet-
nek engem és "éri örök életet adok nekik (Ján. 10).
Hasonlóképp: Akik felől lsten elhatározta, hogy
gyermekeivé fogadja őket (Ef. 1), azok hallgatják az
Evangélíurnot, hisznek a Krisztusban, könvörösnek
és hálát adnak, megszenleltetnek a szeretetben,
reménykednek, tűrnek és vígasztalást találnak a
keresztben." (Form ul a Concordiae XI.)

Az ilyen türelem és rernénykedés azonban erő,
évszázadok pusztításai után is él, mert Isten az
alapja. Lehel; hogy ma még "helyzeti energia" -
de ki tudja, nem teszi-e holnapra lsten hódító, dia-
dalmas munkává ? Virág Jenő.



Nemzetpusztulás
Mióta kezdünk öntudatra ébredni és

mindig többfelől kiáltják bele az alvó
társadalom lelkiismeretébe, hogy a pro-
blémákat meg kell oldani, sötét képek
derengenek fel a szemlélők előtt. Az
újságok kényelmetlen sűrűséggel hoz-
zák elítélt közírók neveit és büntetései-
ket, kellemetlenül kiabálnak az embe-
rek szemébe a könyvkereskedések, is-
mertetések és hirdetések. Szinte kedve
lenne az embernek elmondani, hogy
sokan árúsítják már a magyar nyomo-
rúságot, ha nem érezn é belülről, hogy
nagyon, de nagyon szükség van a vi-
lágos látásra, a problémák felfedésére,
megmutatására. Nem lehet hallgatni
azokra, akik a nemzetpusztulás fenye-
gető veszedelme elleni harcot teljesen
meddőnek tartják, sőt azt mondják:
nemzetpusztulásról szó sincs.

Egy régen vajúdó és sokat idézett
kérdést és összefüggéseit tárja fel ""Ko-
vács Imre új könyve, "A kivándorlás".
(Cserépfalvi, Budapest. 1938.) Azt a
kérdést, amiről beszéltünk eddig, de
aminek mélységeibe nem mertünk bele-
tekinteni. Abból az alapelvból kiin-
dulva, hogy "a magyar nép sorsa: Ma-
gyarország sorsa" nemcsak az elmult
.kivándorlásokat illeszti bele a világ-
szerte abban az időben folyó kiván-
dorlások történetébe, hanem annak
magyar okait is kutatja. 1848 félbema-
radt nagy nemzeti reformja, a paraszt-
ság szolgasorban való megtartása. mín-
den nemzeti kultúrát és önállóságot
csak álmodó elnyomottaknak az azrár-
szocializmus karjaiba való menekülése,
mind-mind előidézője az 1881-től na-
gyobb lendületet vett kivándorlásoknak.
Az elnyomott aratási sztrájkok 1897-
ben az addig kb. egyszinten mozgó évi
kivándorlási átlagot, (1881-1897) 20-
2f) ezret 50 százalékkal dobják feljebb;
1901-ben 55 ezer, 1904-ben kb. 200 ezer
ember vándorol ki. 1901-1910 között
évi átlagban, több, mint százezer em-
ber. a kilenc év alatt egy pár ezerrel
több mint egy millió ember hagyja el
az ország területét. •

És ha ezeknél a számoknál meg ál-
lana az ember és nem is nézne mást,
meg kellene borzadnia. Egymilliónál
több ember másfél értized alatt, az or-
szág minden részéből! Nem a gyengék
és értéktelenek, banem az erősek merik
vállalni egy új étet kockázatát. A kor-
mány szerződést köt először egy, aztán
még egy bajóstársasággal, hogy állít-
sák rendelkezésre hajóikat, és kötelezi
őket, hogy hetenkint két hajót indítsa-
nak. A parlamentben ezalatt továb.b
folynak a viták, egyik védi a parasztot,
a másik gúnyólja. A határterület ürül
a legjobban. A Felvidéket csaknem fél-
míllíónyían, Erdélyt 220, Dunántúlt 130,
Horvátországot 200 ezer ember hagyja
el, az Alföld 350 ezer embere pedig
nagy részben azokról a területekről
kerül ki, amelyet Trianon elragadott
tőlünk. Szerémség, Bibar, Torontál, Te-
mes, majd Bácska színte a legsűrűbben
ontják az embereket. Es ha e terüle-
teknél még számításba vesszük azt is,
hogy hányan húzód tak fel a városokba,
Pest felé, kiszámíthatnnk igen könnyen
valamit: hogyan kerültek ezekbe a
szín magyar megyékbe a ro mán és szerb
foltok, hogyan került a trianoni Ma-
gyarország Románia felé eső alföldi
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Senkiben nincsen nagyobb szerétet ...
A soproni alsó egyházmegye és a kernenesaliai egyházmegye lel-

készeinek határozatát olvasva, - nevezetesen azt, hogy szeretett hazánk
határainak veszélyben forgása esetén lemondanak védkötelességi men-
tességükről és készek életüket is áldozni a hazáért, - nyári linnországi
emlékeim elevenedtek fel. Hadd mondjam el őket. Lehet, hogy mire a
sorok napvilágot látnak, egészen más lesz körülöttünk a helyzet, de
még sem tartom a jövő szempontiéből meg nem fontolandónak.

A viipuri dóm előtt állottunk szemerkélő esőben, ismerkedve a
gyülekezet lelkészeível. a püspöki tanács tagjaival. Örőmmel állapítot-
tuk meg, hogy hétköznap ellenére is 800 finn márka volt az offertó-
rium azon az istentiszteleten, amelyen Szenczy Gábor prédikált és
amely a magyar evangélikus népfőiskola céljait szolzálta. Hirtelen egy
zöldes-szürke katonaruhába öltözött tömzsi, erős fiatal ember köszönt
közénk, magyarul. Alig ismertük meg. Topi Vepalahti, nálunk is' járt
lelkésztestvérünk toppant közénk. Épen hadgyakorlatra hívták be s
mint a finn hadsereg tartalékosa két hónapig viselte a katonaruhát.
Finn testvéreinknél nincsen védkötelességi mentesség. Kicsi az ország,
sok az ellenség. Mindenkinek meg kell ragadnia a fegyvert, ha annak
szüksége elérkezik.

Európa legnagyobb tavában, a Ladoga-tóban van Valamo szigete.
Régi görög-keleti kolostor van rajta. Lehet 200 tagja a szerzetnek. Meg-
próbáltam tót tudásommal beszédbe elegyedni a nagyszakálú orosz
szerzetesekkel, Hivatásuk, saját szavaik szerint "imádkozni" és "enni."
A lobogóhajú liatal noviciusok azonban, ha a kerosztályuk sorra kerül,
szepen bevonulnak egy-másfél esztendőre katonának, azután végezhe-
tik a szerzetben megszabott kötelességeiket mindaddig, mig gyakorlatra
be nem hívják őket. A kolostor sem ment fel a haza megvédésének
nagy kötelessége alól.

Helsinkiben sétálunk. Egy nagy szürke épületból erőteljes ének
hangjai ülik meg fülünket. Kaszárnyában katonák állnak kettős sorok-
ban hálótermeikben és -- esti áhitatot tartanak!

Mi lenne, ha mi evangélikus és református lelkészek lemonda-
nánk mentességünkről ? Mit jelentene nekünk lelkészeknek ?

Egyoldalú szellemi kiképzésünk mellett milyen jót tenne a leg-
alább félesztendős szolgálat. Fizikumban, megjelenésben, talpraesett-
ségben mennyit javítana rajtunk. Mennyire másként ismernénk a né-
pünket! Tudjuk, hogya falusi nép konfirmáció után kikerül a lelkész
szellemi irányítás a alól. Milyen áldás lehetne az igehírdetési szelgála-
turikra. ha velük együtt lakva, egy koszton élve, bele tudnánk látni a
lelkükbe. A Iinneknél t. i. nincsen "karpaszományos" kedvezmény,
legénységi és altiszti koszt. Mennyi misszionálási alkalom nyílna meg
előttünk, ha kb 2500 protestáns lelkész közül egy tekintélyes rész be-
vonulna a kaszárnyákba l Felbecsülhetetlen erkölcsi nyereséget jelen-
tene nek ünk, lelkészeknek az a tény, hogy mi nem itthonról lelkesí-
tünk a honvédelemre, de a magunk életével is készen vagyunk hazánk
megvédésére. Nem érhetne bennünket olyan megszégyenítés, mint ami-
ben most volt részem. FegyvergyakorIaira bevonult híveim asszonyait
vígasztaltam és lelkesítettem, amikor egy fiatal asszony, akinek a férje
velem egykorú, csendesen megjegyezte: "Könnyű annak beszélni, akit
úgy sem visznek el!" Hiába mondtam azt, hogy megyek magamtól is!
szavaimnak nem voll. többé hatása. Szociális, "az osztályelkülőnülésre
emlékeztető korhadt gerendákat" eltávolító jövendő áll előttünk. Nem
vennénk-e ki mi is: lelkészek ennek a jövőnek az építésében azzal
a részünket. hogya közös haza, közös nép, közös sors, közös munka,
közös áldozathozatalban együtt lennénk egy "erős nemzeti érzéstől
fűtött és katonai szellemtől átitatott társadalomban" a honvédelemre
kiképezett és arra előkészített magyar testvéreinkkel ?
. Mi lenne a hátránya a védkötelezettségnek? A kiképzési idő el-
vesztése! Erre az a válaszom, hogy amikor mi elhagyjuk a teológiát,
rendes körülmények között 22 évesek vagyunk. Igen fiatalok. Külön-
ben is minden más pályán levő magyar "elveszti" azt az időt. Míért
legyünk mi kivételek? Nekünk úgy sem kell évekig várni, mig vala-
milyen állásban sikerül elhelvezkednünk. Ki helyettesít, ha gyakorlatra
bevonulunk? Mi lesz az itthonlakkal háború esetén, ha mi is elme-



gyűnk ? Az előbbi nem kérdés, mert ha szabadságot tudunk magunk-
nak csinálni, akkor erre is akadna helyettes. Ha pedig tényleges har-
cosokká kellene lennünk, az itthon maradó idősebb testvérek elvégez-
nék azt a legszükségesebbel, ami a gyülekezetekben előadódnék. Nem
lenne semmi fennakadás.

Népünk, - amennyiben a testvérek s velünk egyetértőleg a re-
formátus kollegák megvalósíthatónak és megvalósítandóknak tartanák
a fentebbieket, - nagyon sokat nyerne, bizalmat, együttérzést, ragasz-
kodá~ ~b. I

Ezeket az igénytelen gondolatokat azzal terjesztem elő: kedves
testvérek, szóliatok hozzá. A novemberi lelkészi gyűlésen pedig indít-
ványt kérünk! Indítványt, mely kifejezője lesz szerelett .magyer hazánk-
hoz való ragaszkodásunknak, az érte való legmesszebbmenő áldozat-
készségnek és népünk fiaival való teljes közösségünknek. Mi is akar-
juk védeni a hazai rögöt, a magyar rónát, a magyar jövőt. Kósa Pál.

••

Lutherról a hivatottak
(Mult számunk ilyen című cikkéhe sajnálatos tördelésí hiba került,

miért is a cikknek ezt a részét helyesbitve újra közöljük.)
,

Rotterdami Erasmus (1466-1536) a kiváló humanista. Luther
nagy ellenfele így ír: Könyveinek az elégetése álral talán sikerül Lu-
thert a könyvtárakból eltávolítani. De hogy ezáltal öt ki lehet-e tépni
az emberek szívéből. abban nem vagyok bizonyos!

*
Zwingli Ulrich (1484-1531) a schweizi reformátor így nyilatkozik

egy beszédében: Keresztyén testvérem, ne engedd, hogy emberek
nevéről nevezzenek téged valamilyen vallásúnak, de te se tedd ezt
mással. Ne azt kérdezd embertársadtól, hogy lutheránus-e? hanem
az iránt érdeklödiél, hogy mi a véleménye Krisztus tanításáról, hogyan
fogadja be Isten igéjét, hogy vajjon keresztyén-e? S ha a pápa hívei
keresztyéneknek is mondiák magukat, ezt íeleld : Az ember annak a
nevét. viselje, akiért harcol, akinek a szolgája. Ha Krisztus szolgái
vagytok, ha egyedül az O dicsőségét és igéjét véditek, akkor keresz-
tyének, azaz Krisztus hívei vagytok. Ha azonban a pápáért küzdölök,
ha az ő dicsőségét és szavát védelmezitek, akkor a pápa hívei vagy-
tok. Ezért keresztyén testvérek, a Krisztus dicső nevét ne" cseréliétek
fel Luther nevével, mert nem Luther halt meg miértünk. O csak meg-
ismerteti velünk Azt, akitől mi üdvösségünket kapjuk. Azért a pápa
híveit ne foglaljuk ez alá a dicső és üdvösséges név alá mindaddig,
amig nem Krisztust, hanem a pápát tisztelik. Amikor majd ők is a
Krisztust tisztelik, akkor édes testvéreink és Isten gyermekei lesznek.
Így hát azt se akarom, hogy a pápa hívei engem lutheránusnak mond-
[anak : mert én a Krisztus tanítását nem Lutherlől tanultam, hanem
az lsten. igéjéből. Amikor Luther a Krisztust prédikálja, ugyanazt cse-
lekszi, mint én; jóllehet - hála Istennek - őáltala mérhetetlenül sok-
kal többen térnek meg Istenhez, mint énáltalam és mások által, akik-
nek Isten többet, avagy kevesebbet adott. Mégsem akarom senki más
nevet viselni, mint az én vezéremét, a Krisztusét; majd O ad nekem
hivatalt is. jutalmat is, amennyit Ő lát jónak. Most remélem világo-
san érthető, mért nem akarom, hogy lutheránusnak hívjanak. jóllehet
Luthert igen- nagyra becsülöm. Ezután bizonyságot teszek arról Isten
és emberek előtt, hogy egész életemben egyetlen betűt se írtarn őhozzá,
sem ő énhozzám. Ezzel azt akartam megvilágosítani, hogy az Isten
Szentlelke mennyire azonos, úgyhogy, mi, akik egymástól olyan távol
élünk, mégis azonos értelemben tanítjuk a Krisztus tanítását, minden
összebeszélés nélkül.

"Wehr und WaUe" címmel az új, -
németnyelvű evangélikus egyházi ap
első száma - Németh Károly lébényi
esperes szerkesztésében - megjelent.
A kéthetenkintí egyházi lap előfizetési
ára egy évre 4 pengő. Kiadóhivatal:
Győr, Petőfi-tér 2.'

Egyetemes gyüIés. Mint már hírt ad-
tunk róla, az egyetemes eg-yház köz-
gyűlésének íönap] a november ll-én lesz.
A részletes munkabeosztást az egyete-
mes egyházi iroda most küldötte szét,

határa mentén, magyar területre, mai
magyar területre is, néhány román te-
lep és roman nemzetiségi folt.

A nemzetpusztulás azonban nem
szűnt meg a kivándorlással. Mert amíg
a mai életben is benne vannak ugyan-
azok az okok, amik annak idején ki-
vándorlásra késztették a magyarok kö-
zül a legjobbakat, és a nemzetiségiek
közül a leghűbbeket. addig nem tudunk
gátat vetni a riasztó jövő elé. Kovács
Imre felsorolja ezeket az okokat, fel-
sorolja a mai magyar társadalom struk-
túráját, jövedelem elosztását, szociális
helyzetét, szaporodasát és jövőjét. Sö-
tét, de nagyon is reális színekkel dol-
gozik. Jól látja milyen ostobaság a
mai nemzeti egyenetlenség, és milyen
dőre módon csalja meg önmagát a kö-
zéposztály, mikor egy feltörekvő egész-
séges demokráciának útját állja a mult
íeudalkapltalista intézményeinek védel-
mében. "Szemben állanak egymással Ca
középosztály és a mezőgazdasági, ipari
munkások) gazdasági, társadalmi, szo-
ciális és politikai téren és nem veszik
észre, hogy közös akcióba kellene kez-
deniök, mert különben nem történik
változás helyzetünkben." "Magyal'orszá-
gon ma kb. egymillió ember él felesle-
gesen és bármelyik pillanatban kíván-
dorlásra készen."

És sok szó esik a "következő negyed-
századról" is. A jelenlegi élet visszás-
ságai nem maradnak kihatás nélkül a
magyarság fejlődésére és szaporodására
sem. 1936 óta egykés ország vagyunk.
1938-tól évenkjént csak 160.000 újszü-
löttre számítha .unk, tehát százezerrel
kevesebbre, mtnt a háború előtt. Az
évenkinti százezer magyar meg nem
születése felér olyan veszteséggel, mintha
három évenkint két Szeged nagyságú
város, vagy tízévenként Budapest ösz-
szes lakossága kivándorolna" . Az egyke
általánossá lett és [avulásra nincs ki-
látás. Valami reménytelenül nehéz
pessziu{izmus üli meg a magyar böl-
esőket és Budapesten pl. már jobban
szeretik a kutyákat, mint a gyermeke-
ket. (1900-ban 17.418 egy éven aluli
csecsemő és 11.460 kutya volt Buda-
pesten 1937-ben a csecsemők száma
már ~sak 9600 ellenben a kutyáké
22.692 volt.) 1930-ban a Dunavölgyében
10.5 millió magyar állt szemben 27.2
millió szerbbel, románnal és csehvel.
1960-ban-13.8 és 42.2 lesz ez arány. Es
a németek nincsenek beleszámítva!

Nagyarányü nemzetpusztulás folyik-
Évenkint meg van ugyan a szapoFu!at,
de ennek oka az, hogy az emberi elet
határa újabban kitolódott, következ-
ménye azonban a 60-as évekre várható
nagyarányú elöregedés. A reformokra
pedig lenne hely és lehetőség. Messze
vezetne, ha e helyen ismertetnénk mind-
azt amit erről mond szigorúan statisz-
tik~i alapon a szerző. Van lehetőség,
van alkalom az elhelyezkedésre, csak
-szakítaní kellene a muIttal. A mult szo-
ciális termelési társadalmi és kultürá-
lis el~aradottsigával és bűll(;ivel. Meg
lehetne állítani a végzetet, bar le kel-
lene érte lizetni az adót, de áldozat
nélkül nem lehet eredmény. A nemzet
lelkiismeretét fel kell ébreszteni, hogy
látván lásson és hallván valójában ball-
[on mindenki. Ma még s~kan :vannak,
akik hasonlóak az Irásbell far~zeusok-
hoz. "Hallák ezeket némely fapzeuso~,
aki vele valának ~s mondanak nekí :
Avagy mi is vakok vagyunk-e?" Csak



aztán ne úgy feleljen, nekik az ítélet és
leszámolás napján az igaz Bíró: "Ha
vakok volnátok, nem volna bűnötök,
ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért
a ti bűnötök megmarad." (Ján.9: 40-41.)

J{ P.
zr _ti.

Egyházzenei tanfolyamBékéscsabán
Az Országos Luther Szövetség békés-

csabai helyi csoportja dr. Gárdonyi Zol-
tán soproni tanítóképzőintézeti tanár
vezetése alatt október 18, 19 és 20-án
egyházzenei tanfolyamot rendez-ett, me-
lyen résztvettek a békéscsabai és mező-
berényi. egyház lelkészei és tanítói,
valamint a helyi evangélikus vallású
elemi Iskolai tanítók.

É háromnapos tanfolyam Békéscsaba
zenei életének egyik legjelentősebb
eseménye volt. Alig 40 - 60 tagból.iállt
az a csoport, mely előtt a nagy felke-
szültségű előadó feltárta a keresztyén
zene antik világát, de a csoport mögött
ott állt a több ezernyi tanítványsereg.
melynek lelkében a zenei előadássoro-
zat bizonyára hosszú időkig fogja érez-
tetni hatását.

Dr. Gárdonyi Zoltán nemcsak mint
képzett himnológus, de mint elsőrangú
előadó is, az egyházi zene iránti érdek-
lődés felkeltésében várakozáson felüli
eredményt ért el. A tanfolyamnak egy-
egy napra szóló öt órai anyagát három
részre osztotta: történeti, elméleti és
esztétikai részre. Az első részben Am-
brosiusnak, Gergelynek és Luthernek,
e három zenei reformátornak kerszak-
alkotó munkájáról szólt s kiemelte,
hogy egyik zenei reformátor sem alko-
tott teljesen újat a zenetörténelemben,
de mindegyik az előző kerszak zené-
jének átértékelésében és kiépítésében
szerzett nagy érdemet. Ambrosius az
ótestamentomban gyökerező keleti ze-
nének nyugatra való átültétésével,
Gergely kora összes zenei elemeinek
rendszerbefoglalásával és megrögzíté-
sévei, Luther ugyancsak a régi hagyo-
mányokhoz híven a gyülekezeti éne's
kiépítésével és a Bach-zene előkészíté-
sével állított új határkővet a zene fej-
őldésében. '

Az elméleti részben a régI egyházi
hangnemeket ismertette. Rámutatott
arra, hogy minden egyházi éneknek
saiátlagos hangneme mennyiben ismer-
tető jele a dallam keletkezési idejének

. s milyen fontos szerepet játszik a hang-
nem az egyes dallamvariánsok értéke-
lésében.

Az esztétikai részben kiemelte a szo-
ros kapcsolatot a reformáció énekleöl-
tészete és a XVI., XVII. és XVlll. század
klasszikus zenéje között,

Különösen nagy érdeklődést váltott
ki a dallamegységesítés és a ritmikus
éneklés kérdése. A dallam egységesítés
és ritmikus éneklés szükségessége -
úgymond - tudományos zenei körökben

==

ma már minden vitán félül áll, s tisz-
tán gyakorlati kérdés, hogy a Német-
országban már végbement dallamegy-
ségesítés irányel veinek figyelembevéte-
lével mint kerül templomi éneklesünk
végleges rendezés alá.

Dr. Gárdonyi Zoltán végül ismertette
a magyar dallamköltészet anyagát, s
felhívta a hallgatóság figyelmét a dal-
lamgyüjtés fontosságára.

A tanfolyam után egyházzenei kon-
Iereüeía következett,. melyen Fasang
Arpád, Farkas Pál és Borgulya Endre
tartottak értékes előadást.

Az ünnepi áhitatot keltő tanfolyam-
munkának koronája a nagytemplomban
tartott istentisztelet volt, melyen dr.
Gárdonyi Zoltán orgonajátékának és
Hugyec György tanító gyermekkóru-
sának számai mellett feledhetetlen val-
lásos élményt nyujtott az összes közép-
iskolák növendékeinek ritmikus ének-
lése. A gondosan előkészített gyermeki
éneklés harmónikusan olvadt bele a
gyülekezet énekébe s a régi dallamok-
hoz alkalmazott stílus nagy' örömöt
okozott a híveknek, különösen azok
lelkében, akik a közelgő énekreformtóI
a protestáns egyházi zene újjászületését
várják. Linder László.

,
HIR E I{

Domjan Elek püspök temetése.Mint
előző számunkban jeleztük a megemlé-
kezés során, most számolunk be az el-
hunyt püspök temetéséről, amely októ-
ber 26-án folyt le a nyiregyházi evan-
gélikus templomban. Képviselve volt a
m. kir, korrnány, Szabolcs- és Zemplén-
vármegyék,Nyiregyháza városa,továbbá
a tiszáninneni és tiszántúli reí. egyház-
kerületek, a magyarhoni evangélikus
egyetemes egyház, mind a négy egy-
házkerület, a nyíregyházi különbözö
hitíelekezetek, valamint a gyászoló ti-
szai egyházkerület egyházközségei, Iö-,
közép- és elemi ískolái. Pautik János,
Dúszik Lajos és Pass László oltári szol-
gálata után D. Kapi Béla püspök Ján.
'r; : 24 alapján mondott gyászbeszédet,
majd az egyházkerület .lelkészi kara
egy büc-úénekben mondott az elhunyt-
nak istenhozzádot és ennek végeztével
Bertalan Kálmán, a nyiregyházi egy-
házközség felügyelője búcsúztatta a nyír-
egyházi egyházközség, valamint az egy-
házkerület intézményei nevében. A hí-
vek sorfala között vonult a hosszú me-
net ld a temetőbe, ahol Marcsek János
végezte az egyházi szertartást, Itt még
a, MOVE és Sátoraljaújhely város tár-
sadalmi egyesületei részéről hangzott
el búcsúbeszéd. A templomban és a te-
metőben elhangzott egyházi énekek
után végül felhangzott a Himnusz s en-

-nek hangjai mellett eresztették le az
elhunyt püspök holttestét a sírba.

Templomszentelés. A pesti magyal'
egyházközség angyalföldi templomát ok-
tóber 30-án szentelte fel D. D. Raffay
Sándor püspök. A szép templom telje-

sen megtelt, még alagsorában is. A fel·
szentelő beszédben a püspök a reformá-
ció templomainak Isten felé útegyen-
gető hivatásáról és minden templom-
nak a felekezeti jelentőségen túl való
keresztyén jelentőségéről szólott, mely-
nek értéke elől mai magyar életünkben
elzárkózni nem szabad. Kemény Lajos.
esperes, mint körí lelkész, az evangé-
liumi perikópa alapján az új templom
megterített mennyegzői asztalához hí-
vogató isteni kegyelemről hírdette az
Igét. Az istentisztelet utáni közgyűlé-
sen, melyet Tomcsányi V. Pál egyház-
községi felügyelő nyitott meg, elsőnek
dr. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő üdvözölte a templomépítő egy-
házközséget, majd aszékesfőváros pol-
gármestere nevében dr. Schuller Dezső
alpolgármester, a református egyház-
megye és egyházközségek nevében Be-
reczky Albert mondottak üdvözlést. A
budapesti egyházmegye, azok egyház-
községei, az angyalföldi egyházi
egyesületek, valamint egyéb üdvözle-
sek után D. Raffay Sándor együttesen
válaszolt az elhangzott beszédekre, majd
a templomépítés történetének meghall-
gatása után a közgvülés a püspök imá-
jával és áldásával ért véget. Az 550 ülő-
hellyel bíró, gyülekezeti célokra tágas
alagsorral ellátott és lelkészi irodák és
lakások céljára épített egyházi épület
és templom összköltsége 180.000 pengő,
mely összeg teljesen fedezve van. A
templom méreteit legjobban az jellemzi,
hogya Deák-téri templom csupán egy
méterrel szélesebb és egy méterrel
hosszabb. A művészi ízléssel és nagy
gonddal tervezett és elkészített templom
tervezője és építője Sándy Gyula mű-
egyetemi tanár, műépítész, akinek ez a
25-ik temploma.

A FÉBÉ diakonissza egyesület
gyásza. Hosszas szenvedés után Trau-
scheniels Elza, a Fébé diakonissza egye-
sület főnöknője, Budapesten, . október
28-án csendesen elhunyt. Keresztyén
türelemmel és alázattal hordozott beteg-
sége alatt is minden gondja és fogyat-
kozó ereje a diakonissza munkáé és
szeretett lelki gyermekelé volt. Teme-

Szépvonalú divatos-:'odeIljeim I
tartós kivitelben, szolid árakon

SOMOGy!1
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
8

Átalakítás. festés,
kepp. kölcsönzés. -

Rédíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hanglzerekJegolcsóbban.,
Evangélíkusoknak vn.agy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., .JÓZSEF-KRT. 37.
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iésén D. D. Raiiay Sándor püspök a
.rómaí levél 8: 28. verse alapján az Is-
tentől minden munkát, próbát és áldást
elfogadó hívő szív életéről mondott fel-

-emelö tanítást, a sírnál pedig Zulauf
Henrik, az egyesület lelké sze búcsúzott
megható bizonyságtétellel János ev.
16: 32. v. alapján. A nagy lelki család

-és a diakonisszák szerető könnyekkel
búcsúztak tőle. Egyházunkban végzett
minden munkájáért, Krísztus szolgála-
tára ajánlott életéért emlékét áldással
és kegyelettel szívünkbe zárjuk.

Szélhámosok jelentek meg újra egy-
ház híveink közöttí kalózkodásra. Bu-
-dapesten az elmult héten a Luther-
.szobor bizottság részére gyüjtöttek és
Luther-szobor mintát kináltak eladásra.
Vidéken egy magát tanítónak nevező,
állítólag Magyar Lajos nevü férfi és
felesége gyüjtenék egyházi célra. Egy-
házi egyesületekre és lelkészekre hi-
-vatkoznak. Ugy az első, mínt a máso-
-dík gyüjtés csalás, mert sem a .Luther-

szob orra, sem a különböző kítalált cé-
lokra senki gyűjtési engedélyt nem ka-
pott. Igazoltatni kell az ilyen szélhá-
mosokat és rendőrnek átadni.

LelkészértekezletTokajban. A tiszai
egyházkerület Lelkészegyesülete októ-
ber hó 21-én Tokajban tartotta meg ér-
tekezletét, melyen Megyer Lajos lelkész
megnyitó áhitata után "Az állam és az
egyház normális viszonya" c. témát
beszélte meg dr. Domján Elek püspök,
Uzon Lászlo és Varga László lelkészek
dolgozatai alapján, majd pedig időszerü
gyakorlati kérdésekkel foglalkozott.

Meghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek

Egyesülete 1938. évi november hó 10.
napján Budapesten tartandó közgyűlé-
sére a MELE tagjait testvéri szeretettel
meghívom.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fen~ló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
'magyar királyi SOPRO"'.
ludvari szállitók, ..,.

Alapítva: Legelsö tüzeltészer -, kut. sztramu. és Alapítva:
1816. gépgyár, harang-, fém. es vasöntöde. 1816,

A .Budapest-c'I'isztvíselőtelep Külsöferencvárosí Református temp-
10m, a pápai református templom, a györi református templom,
bagaméri református templom stb., stb" harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
iegrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon . arany-
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-

-\réllel kitüntetve. Ked vezö fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést 'es -kiszúllést ,d íj m e n tes e ne szk ö 7. i li n k

A7..Úr áldása legyen tanácskozásain-
kon!

Budapest, 1938. október 21-

D. D. Raffay Sándor s. k.
elnök.

Tárgysorozat :

Áhitat délelőtt fél 9 órakor a Deák-
téri Leánygimnázium nagytermében.'

Utána zárt értekezlet. .
12 órakor nyilvános közgyűlés.
1. Elnöld megnyitó.
2. Titkári jelentés az elmult munka-

évről, '

3. Jövő évi munkaprogramm.
4. Pénztári jelentés, számadás, költ-

ségvetés.
5. Egyházmegyei és egyházkerületi

Lelkészegyesületek indítványai.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházl<erületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasításí, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset. szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel .
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek Hgyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központia: Budaoesi. IV." Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen, Györ, Kaposvár, Mískolc, Pécs"
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szelnek. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - AlIandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

E

lIirdessen
az Evangélikus Életben 1



kVANGtlll<ULlH
SZLEZÁK LÁSZLÓ I

IMagyarország aranykoszorus mestere
harang· és ércüntöde, haranglelszerelés és haranglábgyár

Budapesi. XIII... Pelnehúzy-ulcD 78.
(XIII., Frangepán-utca mellett.)

:: Telefón: 291-353.Saját ház.

t

Gödöllői ev. eg.yházközség részére szállított 241 kg-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti harangok gg százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait
.Szivvel-lélekkel készítem. harangjaimat

Megjelent!

A héleodés kelyhe
SCHOlZ LÁSZlÓ

. tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolikus
eucharisztia-tant, a református tanítást s Luther-
neR ellenük való liarcát, Külön tárgyalja részle-
tesen Luther úrvacsorai tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegele rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi. '

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő.
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Schole Lászl6, 35.332.

Megjelent! O l vas suk é s ter jes s z ü ld

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből

. és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A Szepesség népe
N é prajziés művelödéstörténelmi tanulmány.
Írta: dr. Bruckner Győzö. Ára 2 P.
Kapható' SCHOLTZTESTVÉREKItünyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úioest,
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezetö: Holl Béla.
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EGYHÁZT ÁRSADALMl, !(ULTURÁLIS ÉS 8ELMISSZIÚI,· EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

.Szerkesztő-blzottság : Bácsi Sándor, t dr. Benczur Vilmos, dr. Csenzödv Laios.: Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Sc holz László.

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulaul Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség,

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516 .•• Graiika" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő .. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
Üzenet

A visszatért egyházak

. Akik nem jöhetnek vissza

Egyházunk húsz évi munkája

A nemzeti munka húsz éve

És mi lesz a hétköznapokon?

A misszió és én

Két magyar beszéde

A budapesti tólnyelvű egyház

Levél Barth Károlyhoz

Visszalapozunk

Filmkritika

Őszi szántás

Ne imádkozzatok együtt

Hírek

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.november 13.

Deák-tér 4. (némel nyel-
ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-tér 4. (ifjusági) d. e. 1/29 Csaba László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. ]/412 Mazócs K. (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Dr. H. Gaudy L.
Fasor d. e. 11 Süle Károly
Fasor d. u. 4 Dezséry Lászlo
Fasor (némel nyelven) d. u. 5 .Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bányai Sándor
Kőbánya d. u. 4 Bányai Sándor
Simor-utca 35, . d. e. 11 Mórocz Sándor
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abonyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut lO/b. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 8
Obuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. II
Ob~da d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11
Kele'nföJd d. u. 5
Erdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

Szilády Jenő
Kendeh K.György
Lamnek Vilmos

Rimár Jenő
Szuchovszkv Gyula
Urbán Ernő
Benkő István
Varsányi Mátyás

Danhauser László

Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Szán ló Ró bert
Szántó Robert
Papp 'Ferenc



Az Úr nevével, az evangélium
Urának szeretetével és a magyar
élek teljes bizalmával köszöntiük
a fogságból ha~atért testvéreket!
A magyarokat és a nem magya-
rokat, az evangélikus népet és a
másként hívőket, egyaránt köszön-
tünk mindenkit, akit a trianoni go-
noszság elszakított tőlünk és aki-
ket most a müncheni nemes el-
gondolás visszatérít hozzánk.

Az elszakítás és a visszatérítés
között csaknem két évtized múlt
el. Telve keserűséggel, szenvedés-
sel, szégyennel és csalódással.
De telve kornoly tanulságokkal is.
A tanulságok megszívlelése pedig
a bölcseséget növeli. És nekünk
8 jobb jövendő útját bölcsebben
kell járnunk, mint jártuk azt az
utat, amelyen a multat elveszitet-
tük.

Szeretettel kőszőntjük a hozzánk
visszatérő testvéreket. Nagyobb
szeretettel, mint amekkora a mult-
ban élt közöttünk. Ebben a sze-
retetben nincs helye az ítéletter-
tásnak. Megtorlásról vagy bosszú-
állásról pedig szó sem eshetik. A
multat minden botlásával. tévedé-
sévei és vétkeivel lezárluk és vég-
kép felejteni akarjuk. Új viszo-
nyokközött, új lelkülettel foly tat-
juk együttélésünket, Melegebb szív-
vel, tartósabb és mélyebb szere·
tellel.

Ezért bizodalommal is fogadjuk
ft hazatérő testvérek seregét. De
ennek a bizodalomnak kölcsön os-

ÜZENET
Irta: D. Raffay Sándor

nek-kell lennie. Akik eddig is itt-
hon éltünk, csak a ,testvért lássuk
a hazatérő testvérben, akik haza-
térnek, testvért lássanak miben-
nünk.

Mert még nagy feladat vár reánk.
Nemzetünk és egyházunk csonka-
sága nem épült még teliességgé a
most hazatérőkkel. Velük együtt,
egyesült erővel, közös akarással.
bensőséges lelki összesímulással
kell a közösen nagynak és teljes-
nek álmodott jövendőt lelépíte-
nünk. E szent munkáb an csak
egybeforrva érhetjük el az óhajtott
sikert.

l
Az egyházat és a nemzetet
építő munkában pedig legyen kész
mindenki minden áldozatra. Elséí-
sorban a maga feláldozására. Önző
célok követése, hatalmi érdekek
kiélezese. felekezeti elfogultság,
nemzetiségi elkülönülés csak éket
verhet a testvérszívek közé, csak
gátat emelhet a közös cél eléré-
sének. A nemzetet naggyá, az
egyházat diadalmassá csak saját
fiai és hívei tehetile A hazafias
érzésnek lobognia kell minden
polgár szívében. de ha elnyomja
és kioltia a testvérszeretet tüzét,
áldás helyett átokká válhatik. Az
egyházias hűség, a' maga hitének
férfias vallása minden hívőnek
szent kötelessége, de ha a türel-
metlenség útjára téved, magát a
vallást teszi hitevesztetté. Mi, evan-
géJikusok, sem a nemzeti, sem a
vallási türelmetlertséget nem avat-

hat juk életszabo törvénnyé, mert
mi az áldozatos, a munkás, a tü-
relmes épités népe voltunk, va-
gyunk és akarunk" maradni mind-
örökké.

Szenvedéses multunk tanításá-
ból szűrtók le azt a kornoly vallo-
mást: "A' diadal, ami legyőzi ti
világol, a mi hitünk". Az a hit,
melynek örökszép himnusza Lut-
her diadaléneke : "Erős vár a mi
Istenünk 1" Mostsem emberek
ereje, nem belátás bölcsesége,
nem igazság hódítása, nem párt-
Iogók támogatása juttatott el ben-
nünket, itt élőket és hazatérőket
a boldogságos egyesülésre, hanem
az erős Isten, akiben hittünk és
hiszünk. Ő indította megérlé~re,
belátásra, segítésre a népek sor-
sát intéző földi hatalmasságok lel-
két. Nem azoknak, hanem az Ő
szerit nevének dicsőségére, nem
miattunk, hanem hogya benne
vetett hit meg ne szégyenüljön.
És mi azzal a szenthiltel várjuk
és öleljük szívünkre a hazatérő
kedves testvéreket, hogy ez a mi
töretlen, tiszta, evangéliumi hitünk
megtermi még számunkra az együt-
tes, áldott, szebb [övendőt.

Ez a szebb jövendő ma még
csak reménység, de a mi testvé-
ries, együttes munkánk és az Is-
ten atyai kegyelme áldott való-
sággá 'teszi azt egyházunk és ha-
zánk boldogságára.
, Testvérek, szeretet vár, jöjjetek.

haza szeretettel!
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Kél magyar beszéde

Az egyik Jaross Andor, a felvIdéki
magyar párt egyik elnöke, aki választó-
kerületévei együtt hazatért és mint a
Felvidék tárcanélküli minisztere fog
helyet foglalni a magyar kormányban
és parlamentben. A másik gróf Eszter-
házy János, a prágai parlament ma-
gyar képviselője, aki még ott maradt
és tovább szolgálja a visszamaradt ma-
gyar kisebbség érdekeit. Jaross Andor
a budapesti rádión keresztül mondott
bucsúüzenetet a Szlovenszkóban maradt
magyarságnak, gróf Eszterházy pedig
az egyik pozsonyi magyar lapban tette
közzé kiáltványát. Mindakettőből nehány
nagyon megszívlelendő részletet közlünk.

Jaross Andor többek között ezeket
ínondotta: Husz évvel ezelőtt ezekben
a napokban novemberi sárba hullott a
történelmi nagy Magyarország megin-
gathatatlannak hitt képe. Egy idegen
hatalom rakta ránk rendszeres terv-
szerűséggel bilincseit, a bilincsek alatt
megsorvasztott nemzettestből 100 meg
100 élősdin keresztül kisérelték meg
kiszív ni az életnedvet. Csak ellenség
vett körül, barát sehol nem akadt; a
szegény embernek ritkán akad barátja.

- Elhatároztuk, hogy a nagyszerű
halál helyett mégis az életet választ juk,
nem annyira saját magunk miatt, ha-
nem a történelmi felelősség tengelyébe
állított magyar gondolat miatt. Megin-
dult a kisebbségi élet szervező mun-
kája. Lassan, de biztosan haladt. Fe-
jünk lassan emelkedett a hullámsír fölé.
Kiépítettük a pártszervezeteket, a kul-
turális élet organizációit és felvázoltuk
a nemzeti közgazdaság alapvonala it.
Súlyos harcot kellett vívnunk a hata-
lommal és a társadalmat bomlasztani
akaró marxista elemekkel. Harcoltunk
összeszorított fogakkal, sebeket kap-
tunk, legjobbjaink ismételten kerültek
börtönökbe, de nem csüggedtünk s las-
san felülkerekedtünk.

- Az új népi alapon felfogott nem-
zeti gondolat igazolta elvi alapjainkat
és kiszélesítette a gyakorlati munka
mezejét. Új erők feszítették a vén
Európa bordázatát. A történelmi fejlő-
dés kezünkbe adta a kulcsot, és az igaz-
ság végül győzött. Tisztelegve állok
meg a felvidéki magyarság százezrei
előtt és bejelentem először nektek, mint
a nemzetnek, hogy pártotok megvaló-
sította programmját: megteremtette a
felvidéki magyar nemzetcsoport szá-
mára az anyaországhoz való visszaté-
rés lehetőségét. Köszönöm minden har-
cos nemzettestvérnek az áldozatos ki-
tartást, köszönöm minden magyar em-
berünknek a tanusított acélos magyar
lelket. Az érdem babérleveleit szét aka-
rom szórni a kisebbségi harc névtelen
hősei között. Az egyesült magyar párt
azonban csak részben fejezte be fela-
datát. Nemsokára módunkban lesz az
új helyzetben új programmal ismertetni
a felvidéki magyarság egységes állás-
pontját. A párt tehát együtt marad és
zárt sorokban menetel új célok felé,
amelyek a megnagyobbodott Magyar-
ország népe sorsának egész kérdéstő-
megét felölelik.

- Melegen, féltő szeretettel száll sza-
vam a Felvidéknek azokhoz a magyar-
jaihoz, akik Pozsony, Nyitra, Eperjes
és Nagyszöllős környékén továbbra is
idegen uralom alatt kénytelenek élni,
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A visszatért egyházak
Hivatalos helyről érkezett kimutatás szerini a Dunáninneni Egy-

házkerületbe visszatért evangélikus anyaegyházak száma 17. -Ezek
a követke:z:ők: Fakóvezekény, Léva, Komárom, Csánk, Kiscsalomja,
Naaucsalomia, Maskófalva, Százd, Fülek, Losonc, Alsószeli, Duna-
ezerdatielu, Felsőszeli, Somoria, AIsózelZő, Érsekújvár. Végül ide kell
számítanunk Apátmarót községet, amelyik eddig társegyház volt Egy-
házasmaróttal, melu utóbbi azonban túlmaradt az új határon. Kétsé-
ges még Magyargurab sorsa. A 17 anyaegyház lélekszáma 9766, 8
leányegyház lélekszáma 1746, fiókegyházakban 1867 lélek, ha még
ehhez a szórvány területen élő híveket hozzávetőleg felbecsüljük, a
Dunáninneni egyházkerüle/be visszajutó evangélikus hívek lélek-
száma 15.500-16.000 között van.

A Tiszai Egyházkeriilethez 18 anyaegyházközség, 17 leányegy-
ház és 9 fiókegyház jut vissza, az anyaegyházakban 14.146, a leány-
egyházakban 8351, a fiókegyházakban 1156, és szórványokba hozzá-
vetőlegesen felbecsült számmal együtt kereken min/egy 20.000 lélek
van. Az anyaegyházak a következők: Balogpádár-Perjése, Gömör-
hossszúszó. Gömörpanyit, Jolsva, Jolsvatapolca, Kuntapólca, Nandrás,
Rozsnyó, Sajógömör, Süvete, Osgyán, Rimaszombat (Tamásfalvával),
Kassa (két egyházzal), Várgede, Ungvár, a tornaaliai és munkácsi
missziói egyház.

Ezek a számok az 1910. évi nép3zámláláson alapulnak, s ha
ehhez hozzászámftunk 20 év alatti természetes szaporodást, körülbe-
lül 45.000 lélekre tesszük a visszatérő evangélikusok számát. A gyü:-
lekezetek túlnyomó nagy száma tiszta magyar, néhány tót-magyar és
1 német-magyar gyülekezet van közöttük.

Akik nem jöhetnek vissza
Hat napon át lestük a rádió helyi közvetítését a hazaérkezés

ünnepélyes óráiról és felej hetetlen [eleneteiről. Nem. szégyeljük, hogy
bőven csorgó könnyek között hallgattuk. Pedig nem láttunk, csak hal-
lottunk .. Nem láttunk fényesen ragyogó szemeket, könnvektől áztat ott
arcokat, kiönthetetIen szeretettől széltárt karokat, hullámzó megmozdu-
lását tömegeknek és elveszítettünk örökre drága kicsiny és önkéntelen
mozdulatokat, melyek bizonyára ezerszerte többet mulathatlak meg a
kiárad ni kénytelen lelkekből. mint hangok, kiáltások és belezokogások
összeolvadt moraja. Óh, mégis szép volt, édes volt. hálálkodásnak és
imádkozásnak a percei voltak ezek nekünk, itt, itthon, messze a bol-
dog történések színhelyeitö].

Oe talán éppen ezért tudtuk szinte állandóan megérezni azt a·
gondolatot is, amely makacsul vissza-vissza tért, hogy vannak olyanok
is, akik ebben az örömben nem tudnak résztvenni, akik a visszaté-
rőkkel együtt nem jöhetnek vissza és akik mégis hozzátartoznak ennek
az ünnepnek a teljességéhez és akikről itt most szólni akarunk né-
hány szót.

1. Nem jöhetnek vissza, akik idő előtt kidőltek odaát. Nem bírták
testileg a küzdelmet addig, míg rájuk is köszönthetett volna ez az ál-
dott november, ez az őszirózsás ünnep, amelyik mintha csak örökre
el akarná feledtetni a nagyhangúan "diadalmasnak" nevezett őszíró-
zsás, 1918-as forradalmat. Meg kell itt emlékezni a felvidéki magyar-
ság néhány, hozzánk legközelebb álló halottiéról, akik most sírjaikkal
jöttek vissza, de sírjaikra hálakoszorút kell tennünk innen is. Törköly
József, rimaszombati ügyvéd, a kishonti espere sség felügyelője, szená-
tor, egyik vezetője az egész lelvidéki magyarságnak és a felvidéki Ma-
gyar Evangélikus Szövetségnek is, ő vezeti azt a szellemsort. amely
most felénk tekint. Ott van Gyürky Pál, a békevilág nagy szerepet vivő,
kishonti esperességenek sok évtizeden át volt esperese, a lelkészi nyug-
díjintézet egyik megszervezője és első ügyvivőie, aki magas életkorá-
nak végére szinte az egész húsz esztendei rabságot kapta megpróbál-



latásul. Mell ette 'látjuk a Rimaszombat és Losanc közötli szín magyar
falu: Osgyán kőllőpapját, Kemény Lajost, az egész Gömör megye
"Lajos bácsiiét," akinek szelídségenél csak makacssága volt nagyobb,
amellyel minden cseh akcióval mindig szembeszállt és aki minden esz-
tendőben elhordozta a büntetést azért, mert nem világította ki a paro-
chiát a "prevrat" évfordulóján. (Utolsó években a cseh rendőr már meg
is szokta, hogy ő maga vigyen gyertyát, helyezze el az utcai léckerí-
tés szegélyein és gyúitsa meg azért, hogy jelenthesse, hogy az egész
falu kivilágítása megtörtént.) Mikor a koporsóban feküdt, halott szíve
fölött is, a Luther-kabeton magyar nemzeti színű kokárda volt. .. Bá-
tor és mindvégig lelkes harcos volt Szkalos Emil, a rozsnyói egyház
lelkésze. Vakmeröségig bátor harcaiban korán őrlődött fel Somarja
papja: Halmi Béla, akinek a nevét szinle rettegtek azok, akikkel poli-
tikai, de még egyházi téren is szembeszállt. Homola István, a kassai
gyülekezet lelkésze sem várhatta ki a várva-várt szabadulás ünnepét.
Tudjuk, hogy nem teljes a névsor, még nem is tudunk teljeset adni,
de a felsoroltak csak képviselői azoknak, akiknek a sírja felé innen
mi is odasóhajtjuk szeretteik, híveik és barátaik emlékező és megbe-
csülö sóhajtását. .

Velük együtt említjük meg azt a kettőt is, akik mindig visszamenni
akartak innen oda, hogy szabaduláskor együtt ünnepeljenek és akik
ennek reményében tudták hordozni meuekültségük sokáig tartó viszon-
tagságait. Csengey Gusztáv az egyik, a "bácsi," a jeles költő és a szív-
ben csakugyan kuruc, aki Miskolcon húnyt el és dr. Szlávik Mátyás,
a szintén Eperjesről menekülí teológiai dékán, aki Rákosszentmihály-_
ról vágyakozott a hegyek, erdők és Oobsina után, míg csak meg nem
szűnl szíve dobogása.

2. Fáj a szívünk azért, hogy ezek a harcos magyarok és bátran
küzdő egyházi férfiak most nem jöhetnek haza velünk ünnepelni. Oe
van még egy fájdalmasabb csoport is. Azokra gondolunk, akik nem
jöhetnek vissza, meri gyöngék voltak, elbotlottak, elfelejtkeztek nevelő
édesanyjuk, Magyarország szeretetéről és meghódoltak annak a látszó-
lagos hatalomnak, amelyik hívogalta őket. Neveiket el akarjuk felej-
teni, bűneikért az ítéletet Istenünkre bízzuk: .

3. És a legfájdalmasabb nekünk is azokrrak a tábora, akik azért
nem jöhetnek vissza, mert kívül maradtak az ú] határon. Minden fáj-
dalmuk nekünk is fáj. Őket magu hat, egyházaikat, templomai kat, imád-
sázaiket, érettük való imádságainkkal együtt ajánljuk a mi igazságos
és kegyelmes Istenünk oltalmába, aki most is megmutatta nekünk az
ő igazságát is és az ő kegyelmét is. Legyen hála neki mindörökké ...

K.L.____________ ~ •••• I•••••••• AA_

Egyházunk húsz évi munkája
Húsz év nem időmennyiség az egyház életében. S megis az

egyház testéből leszakítotlak a 'viszontlátás s testvéri örömkönnyek
között is tudni szereinének egymásról mindent. Azt is, amit hal-
lomásból vélnek tudni s azt is, ami a jövőjüket is irányítani fogja'
bizonyos mértékben. .

A forradalmak után elcsatolt részekkel egyházunk közismerten a
legtöbbet vesztette. Intézményeink [órésze az elcsatolt területekre esett.
így elsősorban az a két theológiai akadémia, a pozsonyi és eperjesi,
amelyek hivatva voltak arra. hogyaFelvidéket ellássák lelkészekkel.
Míután ezek az iskolák működésüket ott beszüntetni vollak kény-
telenek, előbb Budapesten működ tek , mint egyesített theolózía, maid
a fakultás összes kérdéseinek rendezésével Sopronban egyesűlt a
három theológia azon szirnbólikus elgondolással is, hogy mind a há-
rom akadémia egyházi mult ja beépíttessék egy iskolába.

A lelkészi nyugdíjintézet rengeteg tagját vesztette el s uj alapokra
kellett helyezni a mult áldozalos íilléreiböl gyűjtött nyugdíjalapot s
embert is kellett találni arra a célra, hogya Felvidéken élő volt nyug-
díjintézeti-ügyvivő munkakörét hűséggel betölthesse. S az ilyen irány- .
ban végzett alapozó, munkálatok sikerrel jártak, mert a mai lelkészi
nyugdíjintézet ,a maga öná!lóságábBn. s gazdasági megalapozottsá-
gában fel van vértezve minden meglepetéssel szemben.

mert a müncheni egyezmény alapelvei
íelszabadításukat nem tették lehetövé.
Vegyék tudomásul, hogy féltő szeretet-
tel gondolunk rájuk. övék ma minden
aggodalmunk. Tudjuk, hogy az idők
méhében van egy nap, amikor őket is
keblünkre ölelhetjük, mint a hogy keb-
lére ölel bennünket most a mí édes
országunk: Magyarország.

Eszterházy János gróf így szól :
- V isszaszorítom a könnyet, amely

szemembe tólul, amidőn ittmaradt ma-
gyar testvéreim könnyes és kérdező
szemébe tekintek. Visszaszorítom, mert
most nem lehet helye fájdalmas lélek-
marcangolásnak, nem lehet helye le-
mondásnak, vagy csüggedésnek, nem
lehet helye az új feladatok elől való
megfutamodásnak, hanem tettre ké-
szen, férfias elszántsággal, bátran, erős
hittel és kiapadhatatlan reménységgel
kell megtennünk azokat a kapavágá-
sokat, amelyekkel a jövő felé vezető
utunkat megalapozzuk.

Könnyü lett volna nekem most ké-
nyelmesebb, kevésbé felelősségteljes és
könnyebb hivatást és munkakört vá-
lasztanom. Egy pillanatig sem foglal-
koztam ezzel a gondolattal, mert elvá-
laszthatatlanul összenőttem azzal a ta-
lajjal, amelyet elődeim, őseim vérükkel
és verejtékükkel tettek termékennyé
a magyar gondolat részére, amely ta-
lajon ringott az én bölcsőm és amely-
nek sorsával, boldogulásával egybe-
forrott lelkemnek, szivemnek legkisebb
része is, egész énem, egyéniségem, min-
den gondolatom, vágyam és remény-
ségem. Amint én cselekszem, ahogy én
gondolkozom, azt várom velem együtt
visszamaradt testvéreimtől. 111aradjon
mindenki ott, ahova a Sors állította,
legyen éltető ereje annak a meqkisebbe-
dett, küzdő magyar családnak, amelyre
fontos és nagy. feladatok várnak, hogy
az itteni magyar nemzetcsoport méJtóan
a magyar mult szerint hagyományaihoz,
megállja a helyét. Természetes, hogy
a magyar együvétartozásból származó
kulturálís, szociális ésgazdasági köte-
lezettségeknek egészen új rendszéré-
kell most kíépítenünk. Bízunk ab-
ban hogy ez a törekvésünk teljes meg-
értésre fog találni szlovák testvéret
inkben. Nekünk épúgy, mint nekik,
a keresztény nemzeti gondolat a kiin-
dulási alapunk, ez az alap pedig nem
tűrhet meg bizalmatlanságot, vagy bár-
mllyen olyan túlzást, amely veszelyez-
tethetné a két nép békés együttéléset
és együttes építő munkáját, Megnyug-
vással látom azt, hogy a Magyaror-
szágba kerülő szlovákok sorsa míként
fog kialakulni.

Pozsony, Nyitra, Nagyszöllős és a
többi magyar nyelvsziget magyarjai,
ismét Hozzátok szólok. Mi itteni ma-
gyarok, sziklaszilárdan állunk a jog,
törvény és igazság mellett. Eddig is
ezeknek a fegyvereivel küzdöttünk és
most, hogy az uristennek akarata,
amelybe bele kell nyugodnunk, azt pa-
rancsolja, hogy újabb feladatokat vál-
laljunk magunkra, egy pillanatig sem
torpanunk meg, de fiatalos lendülettel,.
töretlen munkakedvvel és a lefolyt 20
esztendő gazdag tapasztalataival felvér-
tezve csak azt mondhatluk, hogy előre!
De én még hozzáteszem, hogy utánam!
Az Isten segitségével nemes és nagy
célokért folytatott küzdelem soha el
nem bukhat, egy nép, egy nemzet meg
nem semmisülhet, ha nem mond le a
létét és boldogulását biztosító jogalcról.
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A budapesti
fót nyelvű egyház

Az 1918. év vége óta, amint a Felvi-
dék édes magyar hazánk tói elesatoltá-
tott, egyházközségünk nagyon sok hí-
vőt veszített; az azelőtti 5-6000 lélek-
számból alig maradt ezer,' ezerszáz lé-
lek, úgy, hogy az iskolát tanul? gye~-
mekek hiányában be kellett szüntetní.
A világháborúban elesettek hátramara-
dottjainak legnagyobb része visszament
származási helyére, ahol rokonaik, is-
merőseik voltak s talán némi fekvő va-
gyonkájuk is, mert azt remélték, hogy
ott a megélhetésük valamivel könnyebb
s valamennyire bízrosítva lesz; külő-
nösen a kommun idején átélt nyomo-
rúság sokakat űzött ki. Azelőtt tudniil-
lik nagyon sokan, sőt a legtöbben a
Felvidékről jöttek hosszabb vagy rövi-
debb időre, hogyafővárosban keres-
senek munkaalkalmakat. Némelyek itt
telepedtek meg s végleg itt is marad-
tak ha sikerült jobb helyzetbe kerül-
niök ami a régi időkben nem ment rit-
kasa'gszámba, némelyek pedig itt ma-
radtak, míg munkaalkaluiat találtak s
ennek megszüntéveI hazatértek. Évről-
évre jöttek újak s íelváltották az eltá-
vozottakat. Ezen, többnyire munkás
emberek képezték az egyházközség zö-
mét. Értelmiség mindig nagyon kevés
volt, de az összes egyházhívek száma
mindig tekintélyes volt.

Az elszakítás után minden megválto-
zott. A forrás, amelyből az elmentek és
elhaltak pótlást találtak volna, kiapadt
s így a hívek egyházi működése szűk
kerlátok közé volt szorítva s személyi
erők hiányában csak a Iegszükségeseb-
bekre szorítkozott. Az ittmaradottak
közül sokan elhaltak. 20 év alatt 334
személy s abban az időben csak 184
gyermek született s pótlás máshonnan
nem jött. A születések és esketések
száma évről-évre fogyott, különösen az
1924. év óta, 1933-ban nem volt sem
születés, sem esketés, sem konfirmáció,
de 6 haláleset. Konfirmandus 1928 óta
3 volt, 1932-ben 1, 193G-ban 2. Ennek
következtében be kellett szüntetni nem-
csak az iskolát, hanem a jótékony nö-
egylet müködését és az egyházi dalár-
dát is. Csak az istentiszteletek marad-
tak érintetlenül s 1918 végétől fogva
is rendes mederben folytak, természe-
tesen meggyérült templomlátogatók mel-
lett. Azelőtt közönséges vasárnap több
templomlátogató volt, mint most a nagy
ünnepek alkalmával. A kevésszámú
iskolás gyermek ott konlirmálódott,
amely lelkészi kör terül etén levő isko-
lába járt s részesült hitoktatásban.
A vezetőség részéről ugyan minden
megtört ént, ami az egyházi élet lelélén-
küléséhez nem csak a mi egyházközsé-
günknél, de általában jónak és szüksé-
gesnek találtatott, nevezetesen ádventi,
bőjti előadások s elmélkedések révén,
azonban mindig csekély részvétellel.

Most, amikor az elcsatolt Felvidék
nagy része, hála Istennek visszacsatol-
tatik a régi hazához ésegyházhoz, van
remény, hogy egyházközségünk is újra
fel virul s egyházI élete újra felpezsdül.

M. M.

Hirdessen az "Evangélikus Életben!"
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Aminthogy kerületi, egyházmegyei és egyházközségi v~natk~za.
sokban is igyekeztek felelős tényezők mindent elkövetni abban a te-
kintetben, hogya gyülekezetek anyagi biztonsági érzése meg le-
gyen. Egyházunk az állammal s a politikai közsézekkel teljes békes-
ségben élvén. részesül mindkét közösség nemcsak erkölcsi. hanem
ahol arra szükség van. anyagi támogatásában' is' s ahogy az elsza-
kítás megtörténte után az állam sok önálló hitoktatói állás szerve-
zéséhez járult hozzá anyagi támogatásával, ugyanúgy szívesen tá-
mogatja egyházunk azon törekvését. hogy minél több lelkészi állás
biztosítlassék a kongrua nyujtásával.

Az állam ezen támogató jószándéka előt! született meg egyházunk-
ban az a törekvés. amely pontosjellemzője mai egyházi életünknek.
S ez abból a tapasztalatból születelt, melyet azok a teológusai nk nyertek.
akik a német egyetemek helyeit a finn. svéd és norvég <egyetemeket
és theológiai főiskolákat látogatfák meg. Ahogy a magyar protestánliz-
mus hálával gondol arra a meghálálhatatlan haszonra. amit anémet
protestántizrnustól kapott és kap, ugyanúgy soha el nem felejtheti azt
a sok áldást sem, amelyet a fiatallelkészgeneráció révén kapott az
előbb említet! egyházi közösségektől. Az az új kegyesség. amely azóta
egyházunkban tapasztalható. egészen más. mint volt az a német kegyes-
ség, amelyet eddig ismerheltünk meg és más, mint az angol-ame-
rikai ébredesi mozgalmak szürőjén hazánkba került megtérítést célzó
és kiváltó mozgalmak voltak; ehez közelebb tudja magát" fajtánk és
egyházunk közössége, mert genuin evangélikus valami s mert valami
iaii gyökere is van. Remélni lehet azt. hogy ez a megúihodás arra
is rákényszeríti majd egyházunkat. hogy sokoldalú tapasztalatai után
magát mégis elsősorban magyarnak tudván megteremtse és kiala-
kítsa azt a magyar evangéliumi kegyességet. amelynek meglesz a
magyar teológiája s a magyar lélekhez közel vihető evangéliumi
bizonyságtevése.

A lelki átalakulás beleiezés felé kőzeledik, de a folyamat alatt a
betelé néző s minden figyelmet önmagára irányító egyházi önvizs
gálat új céljait veszi maga elé. Rádöbben arra, hogy kevés a temp-
loma s rászánja magát a legnagyobb áldozetokra. Maroknyi gyü-
lekezetek az önlemondás nagyszerű áldozataival s az önkéntes
munka készségével fognak hozzá ahhoz. hogy olyan liliákban, ahol
arról még álmodni sem mertünk. templomokat építsenek. Olyan kis
városok és falvakban. ahol az evangélikus egyházról senki sem
akart tudni. a hívek hívására papok jelentek meg magánházakban
s megindult ilyen helyeken is a templomépítés munkáie. Csak a
bányakerületben több mint 30 templom épült ezen idő óta. D. Raítay
Sándor 1938. X. 30-án szentelte tel 20 éves püspöki szolgálata alatt
a 31. templomot Budapest Magdolna-városában. A templomépí-
tésseI párhuzamosan folyik az a munka, amely a legelhagyatottabb
szórványon élők lelki gondozását vette programmjába. Az egyház
vezérei épen úgy. mint a fiatal segédlelkészek egyforma áldozat-
hozatallal s missziói lélekkel veszik ki a munkájukat ezen a területen.
Egyháztörténetíróink tolla alá kivánkozik annak. megörökítése. amit
liatal lelkészeink végezn ek ezeken a területeken, ahol negyed fizeté-
sért. otthon nélkül. a szerzetesi életnél fokozottabb aszkézisben,
térdig sülyedö sáros· tanyákon keresztül, vagy csatakos réteken ál-
lovagolva. vagy kiárusítotl s használt bícikliken rohaniák át azokat
a területeket. ahol keresni kell és menteni kell az evangélikus lelke-
ket. S ahogy nem lelkesedünk a Névtelen Magyar munkájáért, any-
nyira becsüljük ezeket a névtelen, de lélekben mindnyájunk 1 felett
álló munkásokat s ma az az egyházi közhangulat, hogy ez a tevé-
kenység nagyobb elismerést érdemel, mint egy teológiai doktorség.
vagy egy tudományos könyv megjelentetése.

Egyházakat lehet mérni tömegsúllyal. politikai eredményekkel, a
nemzeti gondolat ió rnegszólaltatásával, de kell mérni egyházakat
azon a mérlegen is. hogy kiben mi lakik. S erre el kell mondanunk
azt. hogy amig a hazai róm. kat. egyház fenn akarja tartani továbbra
is a reverzális törvényt. s nem akar a protestáns keresztyén magyatok-
kal együttműködni egyházi területen még ma sem. ahogy ezt aleg-
újabb hercegprímási rendelet ismét mulatja s a magyar relorrná-
tus egyház önvé delme érdekében vélt erejének tudott olyan rende-
letben kifejezést adni, hogy a hűtlen tagjaival szemben szigorú ren-



deleteket hozott, addig az evangélikus egyház senkit nem akar bűn-
tetni s azt vallja, hogya' bűnök ióvátehetők. A bűnösek is .megtér-
hetnek s kijavíthatják tévedéseiket. Senki előtt' sem kétséges, hogy
egyházunk élete és programmja azért ez és ilyen, mert 'azt akarja,
hogy lelki arcával tündököljön Isten és ember előtt. .

A kifelé való türelmessége befelé való türelmetlenségben foly ta-
tódik s olyan életstílus megindítása akar ez lenni, rnellyel egyházunk
példát akar adni a többi egyházaknak is arra, hogy a magyarság
szolg álatát tniképen veheti' fel a sokarcú keresztyénség. 'illetve eb-
ben a munkában milyen jogos részt vállalhat nem a többi egyhá-
zak után kullogva, hanem ha nem is elől, de legalább a többiekkel
egy sorban a mi egyházunk. .

Ezért születhetett' meg egyházunkban a békeévek évtizedekig
tartó tárgyalásai után az a magyar liturgia, amely ma már egyetemes
egyházunk valamennyi gyülekezetében használatos. az 1934-1937.
évek zsinata pedig a törvényhozás pont jaiban fektette le azokat az
elveket és törvényeket, amelyek megúju!t egvházunk jéletét szabá-
lyozhatják s bizakodó erőben fenntarthalják.

Ezek a bizakodó sorok nem azt jelentik, hogy semmiféle hitetlen-
séget nem ismernek egyházunk tagjai, azt sem jelentik; hogya hű-
ség tekintetében nem volna semmi panaszszavunk s sebeink is van-
ndk, amelyeket mutogathaJnánk az-egész világnak, de örömeink
nagyobbak, mint fájdalmaink. Ezek az örömök a megtalált hitből fakad-
nak. Ma velünk együtt örül az egész magyar nép annak, hogy Isten meg-
bizonyította magyarságunk előtt az igazság diadalrajutását. S ahogya
megcsonkított ország az igazság szavával győzött, annyira kell hin-
nünk azt nekünk, csonkamágyarországi magyar evangélikusoknak,
de a. felvidékről hazatérő testvéreinknek is, hogy az evangelium
igazsága diadalmaskodni fog. Hazánkban igazán evangéliumszerű
közösség egyházunk, amelybe örömmel lehet visszatérni s érezze kö-
zöttünk ugyanolyan jól magát minden evangélikus testvérünk, minl
az újra megtalált haza és nemzet boldog közösségében ..

Dr. Gaudi) Lász[ó.

ft 'nemzeti munka húsz éve
Beszámolni a hazatérő testvér szokott, aki megjori hosszú útról,

s tele van a családi háztól elszakadt élet élményeível, Most azonban
úgy érezzük, hogy nekünk kell beszámolnunk, akik itthon maradtunk.
Mert a trianoni határ csak az .elszakítottek felé volt csukott. Erre felé
áramlott ahírzuhatag. A szelek elhozták, s a madarak. Mindent tud-
tunk Róluk, s számon tartottunk. Minden magyar jajgatást hallottunk, s
minden magyar eredményt feljegyeztünk. Nekik nem kell vallani már,
csak minket szerongat az erősebb testvér felelőssége. Mit vártak tőlünk
húsz éven keresztül, s mit küldtünk arrafelé? Volt-e öröm magyarnak
kitartani akkor-is, mikor hír jött felőlünk? Azért mosl nem fogunk a
hazatérő Felvidék szavába vágni, ha elmondjuk őszintén, ez~kben az
ünnepi órákban sem véve le szemünket a megjáratlan köteles utak-
ról, hogy mivel telt el ez a húszesztendő. Magunknak is [ó lesz talán
sőt nagyon kellő, hogy meglozalmezzuk ezt.

A húsz esztendő eszméilcedessel lelt el. Tanultunk keserveset. s
magunk is érezzük, sokáig.

Felmértük valószerűen a helyünket .a többi népek között. Nehéz
tantárgy volt. A régi emberek közül még mindig igen sokan állnak
bukásra belőle. Háború előtt a harminc milliós magyarság gondolata
alakította az életünket. Valóban csak gondolat volt ... Hódoltató naciona-
lizmusban " éltünk A KárpátoktóI az Adriáig, szétazakithatetlan egy-
ségnek álmodtuk magunkat. Azt hittük, azok ft ió magyarok, akik mi-
nél nagyobbra feszítik a magvarositás igényét. Az iskolákban nem
tanítotluk a népraízot, s nem mutatluk meg a néprajzi térképekel. Er-
délyben már régen vásárolfák a román népbankok a magyar földet. s
a pánszláv agitáció teljes volt, mikor mi még mindig szembekötősdit
játszottunk a nemzetiségi kérdésben. Hittünk ft magyarul beszélő alig-
asszimiláltakben. Mikor a négy kisebbség Ielhuzódott a nemzetiségi·

_.. ,-- .. --.

Míkor ~ Römerbrief első kiadása meg-
jelent s On, Testvérem akkor még fia
tal svájci lelkész volt, úgy olvastuk
könyvét, mint a melynek sikere lesz a
theologia és theologusok életében. Ez
az előlegezett bizalom teljes mértékben
beteljesült. Professor úr elmondhatja
magáról, hogy ma széles e világon nin-
csen olyan theologia vagy theologus,
ahol és akinél az Öli neve ismert ne
volna. Még azok is beszélnek Önről,
akik egyetlen egy sorát sem olvassák
el. A szó igazi értelmében világhire
van. A Römerbrief további kiadásai
folyamán érdemben is sokat foglalko-
zott a theologiai közvélemény eredeti
meglátásaival s amikor a dogmatiká-
jának a bevezető könyve majd annak
javított kiadása s a főmű első részei,
majd prédikációi, s a Zwischen den
Zeiten folyóiratban megjelent dolgozatai
napvilágot láttak, On elmondhatta azt,
hogy mindennemű megnyilatkozását az
egész világ tanulmányozta. Azt is tudja.
bizonyára, hogy hívei nagy számmal
vannak Magyarországon is. Amikor
szerencséltetett mínket az elmúlt évek-
ben, elöadásaí és látogatásai során meg-
gyözódhetett arró), hogy a magyar pro-
testantizmus nilképpen vélekedik theo-
loglátáról. Azt is tudja bizonyára, hogy
a hívei Magyarországon a protestantiz-
mus megújitása érdekében legalább
olyan nagy vállalkozásba kezdtek, mint
a német vagy norvég, vagy angol, vagy
svájci protestantizmus theologusai. S
az is fel kellett Orinek tünlön, hogy
Magyarország legalább olyan nagy mér-
tékben hódol a keresztyénségnek, mint
a- fentebb emIített országok bármelyike.
Azt is meg kell mondanunk, hogy a
magyarországi protestantizmus fiatal
theologus nemzedéke még soha nem
vallott lelkesedéssel rajongott a pro-
fessor úr megnyilatkozásaiért s az On
követésében való hűsége egyenesen
tökéletesnek volna nevezhető.

Ez történt tegnapig.
A magyar protestantizmus theolo-

gusai tudnak arról, amit külíöldön sok-
kal többen ismernek, mint mi magya-
rok s amely rövidesen összefoglalha-
tóan ez: Az Utrechtben megjelenő Al-
gemeen Weekblad közli a professor ur
Hromadka cseh theologiai tanárhoz írott
levelében azt a megragadó részletet,
hogy Barth Károly szerint Csehszlo-
vákia szabadságával áll vagy bukik
Európa szabadsága, vagy ami még en-
nél is borzasztóbb : háboru esetén a
csehszlovák katonák nemcsak hazáju-
kért fognak harcolni, hanem egyuttal
Krísztus egyházáért is. (Református Elet,
1938, okt 29.V. évf. 44. sz.)

A legkitünőbb exegeta sem fedezi fel
ezekben a mondatokban a magyarság
elleni támadást. S nekünk mégis fáj a
két-három mondat. Az fáj, hogy nem
ismerte fel itt tartózkodásában a ma-
gyarságnak jogos fájdalmait és a ma-
gyarsággal szemben a múltban elkö-
vetett nagy bűnöket. Hogy .nem látta
meg azt, hogy Csehszlovákia területén,
ami .keresztyénséz van, az a régi Ma-
gyarország nevelő munkásságának ott
hagyott emléke s nem olvas egyházi
ujságokat s nem vette tudomásul még
eddig azt, amit Csehszlovákiában és
Magyarországon is minden fiatal theo-
logus tud, hogy ott az orosz istentelen-
sé-gnek, szabad gondolkodásnak és mín-



den Európát elhitetleníteni akaró gon-
dolatnak melegágya volt és van. Na-
gyon sajnáljuk, hogy a különben na-
gyon éleslátásu és rendszeresen gon-
dolko dó theologus a világ és a keresz-
tyén ember lelkiismerete előtt megje-
lenő magyar-cseh problémában bekö-
vetkező döntésnél hallgatólagosan a
magyarság ellen szavazott.

Békés természetű .emberek vagyunk.
Nem fogjuk elégetnikönyvtárunkban
meglevő könyveit s talán nem is fo-
gunk sok Barth-ellenes cikket megje-
lentetni a magyar protestáns egyházi
sajtó hasábjain, dc őszintén sajnáljuk
mind azokat a magyar theologusokat,
akiknek On a magánlevelében lefekte-
tett de nyilvánosságra jutott kijelenté-
seivel kimondhatatlan fájdalmat okozott.

Ma még nem tudjuk, hogy ezek a
szerény sorok míkor jutnak a professor
úr tudomására s azt sem tudjuk, hogy
miképpen fogja fogadni az első hír-
vivőt, aki a magyarság és .~ magyar
protestantizmus fájdalmát ünnel kö-
zölni fogja. De azt érezzük, 'hogy bár-
mit hoz fel a védelmére és bármilyen
választ publikál akár az európai ke-
resztyénség, akár csak a magyar pro-
testántízmusnak szóló üzenet alakjában,
még- ünnek is nagyon nehéz lesz azt a
sebet bekötözni, amelyet a magyar
protes tantizmusnak levelével okozott

Dr. Gaudy László.

VISSZALAPOZUNK
"...mosl műr nem IIgólyo,
hanem o viz oz űr r·

Ezek a szavak a Gizella- {ma Vörös-
marty-) téri Károlyí-pártkör erkélyéről
hangzottak el 1918 október 28-án este,
Buza Barna szájából. (Pesti Hírlap, 1918.
okt. 29.) A vízáradat, a nép tombolt
'örömében, Pár perccel később az er-
kélyre lépett Fényes László, aki Tisza
István utolsó parlamenti beszédére vá-
laszolva. már október 22-én az esztelen'
magyar nacionalizmussal való leszámo-
lást követelte. Most kiadta a jelszót :
"Menjünk fel a budai várba!" Es az el-
bódított, szerencsétlen tömeg megindult.
A Lánchídnál utolsó tiltakozását hal-
latta .a magyar államhatalom. A nép-
őrülettől meg nem félemlített, köteles-
ségükhöz halálig hű rendőreink puska-
lövései még megállították a tomboló
tömeget. De három nappal később már.
valóban nem a gálya volt az úro A ma-
gyar államhatalomnak annyi ereje sem
volt, hogy egy hű polgárának fiait el-
fogassa. Tisza István gyilkosaira már
csak a csonka ország sújtott le törve-
nyeível.

Es most még két, szürke napihír,
amely húsz esztendővel előre sejteti
egy hatalmi mámorban fogant állam el-
kerülhetetlen bukását.

"Prága, okt. 28. (A Pesti Hírlap tudó-
sítójának távirata.) A Magyarország kü-
lönbékeajánlatok hírét a városban dél-
előtt a lapok különkíadásain terjesztet-
ték el. Csakhamar az emberek ezrei
gyűltek a VenceJ-térre és örömkiáltá-
sokba törtek ki: Éljen Masaryk ! Éljen
Benes!... A csoportosulások és tünteté-
sek a késő esti órákig tartottak. A tö-
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von alig, sőt az ébredő nacionalizmusok mindig jelentkező falánkságá-
val alaposan beletaposott a magyar népi határokba is, nem hittünk a
szemünknek. Trianont nem vettük tudomásul, "Magyar ember a nél-
külünk rólunk való ilyen ítélkezést sohasem ismerhette el." De nem
vettük észre; mégis alkalmazkodni kell az új helyzethez. A hangos
irredentát csináltuk, a meg 'nem alkuvás külsőségét, ahelyett, hogy erő-
södni, az új helyzetben összeszedelőzködni, s a határokat így feszíteni
próbáltuk volna. Mára azonban megtanultuk már, hogy határigazítás
csak ott van, ahol reális erőeltolódás feszíti a határokat. Megtanultuk,
hogy nem beszédben áll az irredenta., hanem lelki és gazdasági épí-
tésben. S megtanultuk. hogy az asszimilálás csak az asszimiláltak ér-
deke, s mindig lényegvesztéssel, üresedéssei jár. 1938. magyarsága
eredeti és szerves magyar életet akar a magyarok számára, s eredeti
népi életet a nemzetiségeknek. Döntő szót a magyarság számára Kö-
zépeurópában, de nem imperialista törekvések miatt, hanem azért,
mert csak mi szervezhetjük Q dunamedencei kisnépeket olyan állam-
szövetségbe, meu; útját állhatja a mindezehei fenyegető imperializ-
musnak.

S Ielmértük valószerűen a helyzetünket idebent. Itt is nehéz volt
a tisztalátásig eljutni. A háború végére teljességében -rnegértek azok a
szociális követelések, rnelyeknek teljesítését elodázni immár nem Iehe-
tett. A magyar újjászületés azonban borzalmas kátvuba fulladt. A for-
radalmat a nemzetközi zsidóság csinálta meg és a talejukvesztett sze-
génylegények oroleiárdihiatűráia lelt a magyar újjáalakulásból. A ke-
resztyén és nemzeti ellenforradalom pedig minden jóakarata mellett is
természetesen esett reakcióba. A kereszténykurzus vissza akarta csi-
nálni a békeidőt. s minden szociális követelést kommunista mumus-
nak 'látott. így akadt el a földreform, s akadtak el a munkástörvénvek.
De megért újra a vetés, s ma már ismét nagy mult ja van a népi és
szociális maqyar akarat útjának, s tesszük az elhatározó lépéseket az
újjászületés felé. Megindult a telepítés, kiépult a gazdavédelem, rnezö-
gazdasági kultúránk nagy lépéseket tett az Alföld öntözése és kerlesi-
tése felé, teremtettünk mezőgazdaságí világpiacot a magyar minőségi
termelés számára, erőnk szerint építettük a szövetkezeti mozgalmakat,
legtöbb szakmában minimáltuk a munkabéreket, csináltunk magánal-
'kalmazotti törvényt, csináltunk betegségi és öregségi társadalombizto-
sítást, a falu egészségügyét a népszaporodást mind jobban munkáliuk,
s a kollektív gondolkozás, s szociális érzék ellenállhatatlanul birtokába
vette a fiatalság lelkét. Mi már a szociális Magyarszágot akarjuk kí-
nálni a letépett testvéreknek.

. Ennek a kifelé és befelé való eszmélkedésnek alaphangja. az a
tusakodás volt, amil magyarság-tudatunkért, nemzeti öntudatunkért
vívtunk. Trianon nagy történelmi bunkója felébresztett az alvásból és
kényszerített feltenni a kérdést, kik vagyunk és mit akarunk? A ma-
gyarságkutatást művészek kezdték. Gyökerei a háború elötti időbe
nyúlnak, s Ady, Szabó Dezső, Kodály. Bartók, Vaszary, Gombócz Zol-
tán, Szekfű Gyula, Irók, művészek, tudósok, politikusok végtelen sora
munkálta. Kerestük a magyar önkíleiezést irodalomban. nótában. tánc-
ban, népmüvészetben. népviseletben. életstílusban, történelemben, jog-
ban, politikában és társadalmi életben. Az eredményt olyan szellemi
termékek jelzik, mint ez Egyetemi Nyomda kiadványai, a Magvar Tör-
riet, a Magyarország Uiabbkorí Történeti Forrásai, a Magyar Föld és
Magyar Nép, a Magver Néprnüvészet, negyszabású sorozatos munkák,
a Magyarország Felfedezése, 8 Szolaálat és Irás köleteí, az újabb szo-

, ciológíai, népművészeti, kultúrtörténetí munkák hosszú sora, a most
már államilag szervezett falukutatás, a kisebbség kutatás, melyet az
újabban felállított kisebbségi és keleteurópai tanszék irányít. A Tanu,
a Válasz, a Kel,et Népe, a Magyarságtudornány, a Fiatalok Ürszágút-
[án, a Magyar Ut, a Korunk Szava, az 1938. Egyedül vagyunk, s sok
más nagyvonalú folyóirat mind a magyar eszmélkedést munkéliák.
Közoktatásunk ma már teljesen megtalálta a hangját, s ma elmondhat-
juk, hogy áramlik a magyar lélek és szellem, s lépésről-lépésre veszi
be a lelkeket. A nemzeti kultúrának olyan eredményei születnek, mint
soha azelőtt a magyar ugaron. Keressük önmagunkat, s meg fogjuk
találni önmagunkat.

A nemzeti önmagunkratalélés meghozza lassan az igazi magyar
-külpolitikát is. Ezt is nehéz volt megtanúini. Nemzetekkel. imperializ-



musokkal, nagy szövetkezésekkel szemben keresni útunkat, úgyszólván
minden diplomáciai tapasztalat nélkül, hihetetlen megpróbáltatása volt
a magyar vitalitásnak. Mi sohasem szélhattunk bele nemzetünk kül-
politikáiába. Idegen elemek csinálták azt s rantottak bele idegen
érdekek káíyuiba. A világháború is úgy szakadt ránk, hogy mindenki
tudta miért harcol Európában, csak a szegény magyar baka nem.'
Elvéreztünk egy olyan hatalmi versenyben, amelyhez semmi közünk
nem volt. Még ma is nehéz szakitaní a hagyományos .külpolitikai ér-
deklödéssel. Még ma is sokan vannak közöttünk, akik nem hisznek
új tájékozódásban, de az önmagára talált magyar élet mindiobban és
határozottabban kijelöli a helyünket Középeurópában. Ennek a magyar
öncélú külpolitikának és a középeurópai népek összefogására való
törekvésnek olyan remek példáját mutatfuk és az idegen nagy érdekekkel
szemben úgy tudtuk a magunkét megvédeni, hogy nem lettünk egyiknek
sem vazallusává. Súlvunk növekedett s 1938. magyarja már tudja,
hogy kikkel és miért fog harcolni. Saját kezünkbe vettük történelmünk
irányítását s nem fogjuk többé kiengedni bármilyen kecsegtető aján-
latokért sem!

Saját kezünkbe vettük "történelmünk irányítását. És ehhez szer-
veztünk olyan magyar hadsereget, amely a környező lázas fegyver-
kezések között is elsősorban számottevő. A Felvidék láthatta a fegy- "
veres magyar iljúságot és tudja, hogy azoknak a katonabakancsoknak,
melyekkel átléptük a trianoni határt, nem fogja többé látni a lorditott
lábnyomát. Ezt a hadsereget is nehezen építettük. 1918-ban még az a
jelszó járta: "Nem akarok katonát látni!" Horthy Miklós óta a katona-
szellemű magyarság az 'ídeál újra. Tizenhét évi katonai ellenőrzés
után, mikor nemcsak a katonai Iétszámunkat, fegyvereinket, de még
az útainkat és vasútvonalainkat is ellenőrizték a fegyvertelenítés szem-
pontja szerint, most széltörtük az ellen őrzés damokleskerdiát. Ma már
fegyverkezési egyenjogúságunk van s olyan modern hadiíelszerelésünk,
aminek csudáiára járhat a világ. A katonaság szelleme a hagyomá-
nyos magyar katonaszellem s a társadalom megérti, hogya hadsereg'
a nemzeti áldozat első tárgya. Megcsináltuk a hadsereg támogatására
a lronthercos-szervezetet, utánpótlásának a levente-intézményt s búzdí-
tásúl si magyar katona-elit új nernességét, a Vitézi Rendet.

Es igyekeztünk a húsz év alatt szervezett társadalmat csinálni a
hadsereg alá, amely mozgósftható a nagy magyar célok szolaáiatába,
vérével, pénzével, lelkesedésévei, kultúrájával, türelmességével, ener-
giájával együtt. Még nagyon messze vagyunk a társadalomnevelés és
szervezés csúcsteliesítményétől, merl gátolt eddig a forradalomban
szétzüllesztett társadalom szörnyű lidércnyomása, a megcsonkítás ön-
bizalomveszítő hatása s a nehezen és lassú lépésekben megvalósuló
szociális újjászületés részlegessége. Ezekben az ünnepi napokban
azonban érezzük, hogya magyar társadalom most újra megtalálja
önmagát. A felvidéki megpróbált magyarság lelki beözönlése az éle-
tünkbe s a megnagyobbodás erőtudata, a közös áldozás kenyszerűsége
mind eszközök lehetnek Isten kezében arra, hogy Ielébresszen és
olyan valóságosan összeforrasszon bennünket, hogy az egységes tár-
sadalom dinamikája feszítse a határainkat.

Ebből a társadalomépítő .új munkából a mindiobban magukra
találó egyházak is alaposan veszik ki a részüket. Mind erőteljesebbek
a felekezeti béke hangjai s mind komolvabb a lelkipásztorolás, a val-
lástanitás s erőteljesebb az Igehirdetés. Épül a keresztyén magyarság!

Es nem fejezhetjük be a beszámolót anélkül, hogy külön ne szól-
"nánk a nemzet if.iúságáról s az ifjúsági mozgalmakról. Nálun éppen
ugy, mint egész Európában, hatalmasan érezzük a minden eddiginél
megrázöbb nemzedékváltást. Ebből azonban senki sem csinált nálunk:
nemzedékkérdést. Az öregjeink tudták, hogya történelem a.Fiataloknak
készül, a fiatalság pedig ég az új országépítés szolgálatában. Az
iljúságnevelésünk pedíg olyan eredményeket mutatott fel, amelyek

. elsősorban vonták ránk a külíöld rokonszenvét. Gondolunk itt a világ-
hírű cserkészmozgalmunkra, a leventeintézményünkre s a magyar
sportra. melynek világsikereit ma sincs okunk szó nélkül hallgatni el.
Nálunk nem akarta eddig senki a trappoló fiatalság nyájszellemét, de
a lelket s az ifjú lélek kedélyét munkáltuk. Egyetemista szervezeteink
sajnos a régi német bajtárs' egyesületek mintájára alakúltak, ezért ma
már nincs jelentőségük. Az omladozó szervezetek között azonban a

meglampionokkal, énekelve járta be
az utcákat és a Szt. Vencel szobra
előtt is gyülekezett, amelyen vörös pla-
kátokon fekete betűkkel ez a felirat
volt olvasható: Éljen a köztársaság l
Az összes tüntetések középpontjában
az ú. n. Károly háziezred, a 28. gyalog-
ezred áll, amelyet tudvalevőleg még
Ferenc József uralkodása alatt a Kár-
pátokban tanúsított magatartása miatt
fel kellett oszlatni és amelyet most a
Lajta melletti Bruckból visszahelyeztek
Prágába."

(P. H. 1918.okt. 29.) "A Vecser c. cseh
lap Alsó-Ausztriának Csehországhoz "
való csatolását követeli. Indokolásul
kifejti, hogy a csehek Alsó-Ausztriában
nem alkotnak magányos szigetet, mert
az a terület, amelyen laknak, összefügg
Cseh- .és Morvaországgal. Magában
Bécsben is a lakosság többsége közvet-
lenül, vagy szüleí révén Cseh- és Morva-
országból származik, Ez a terület túl
terjed a Dunán. A messzelátó politiká-
nak számolni kell a nemzeti viszonyok-
nak a messze jövőben való fejlődésével
és a reálpolitikának tekintettel kell
lenni az állam természetes határaira is.
Ebből a két okból kifolyólag Alsó-Ausz-
tria északkeleti harmada és Bécs városa
is a cseh államhoz tartozik Ezt a köve-
telést, mint nemzeti programmunk egyik
el nem választható részét a legnagyobb
nyomatékkal fogjuk hangoztatni. Ez a
követelés Bécsnek is életérdeke. Ha Bécs
nem fog a cseh államhoz tartozni, akkor
tönkre fog menni." Dr. Kring Miklós.-
Jilmktilika
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A zsarnok
(Corso)

Harry Baur nagy színész. Egy kom-
plikált lélek széles skáláján játszik II.
Péter orosz cár szerepében. Szeszélyes,
élvhajhász, ellentmondást nem tűrő
zsarnok, csak egyetlen gyöngesége
van: ifjúkori barátja és kancellárja,
Pahlen. És éppen ez a kancellár tör
trónja ellen hazafias meggyőződésből.
Pahlennek ez a háttérben folyó kettős
szerepe gyönyörű alkalmakat 'teremt
feszült idegjátékra, borotvaélen tán-
coló jelenetekre. De mindezeket túl-
szárnyalják azok a mozzanatok, ame-
lyekben Baur a nagy zsarnok társta-
lanságát, lelkiismereti gyötrődéseit, kér-
lelhetetlenül közeledő végzetének meg-
érzéséből fakadó félelmét ábrázolja.
Gyermekesen komikus apróságok szü-
letnek az isteni igazságszolgáltatás ko-
moran ereszkedő nagy árnyékában.
Nagy tragédiáknak ilyen kis komiku-
mokkal való ábrázolásában Baur szinte
utolérhetetlen. Megrázó, szép darab,
tökéletes jellemrajz. Csupán azt az ér-
zést nem tudjuk leküzdeni, hogy az
'ábrázolt egyén nem orosz - hanem
zsidó .

Kat ja (Kék démon)
. (Royal Apolló)

lAz orosz eárok végzete, úgy látszik,
erősen foglalkoztatja ma a művészeket.
ll. Sándor =. és Dolgonikí. Katalin



szerelmét viszik vászonra a Katjában.
Danielle Daríeux ismét megragadó, el-
bájoló 'a vígjátéki, operettes és tempe-
ramentumos jelenetekben, de a tragé-
diában erőtlen kíssé. A cárt jóindulatú,
tragikus családi élem egyénnek rnutat-
j~k. be) aki ném elég erélyes, hogy át-
törte udvara korlátölt, mínden haladás
előlelzál;kózó, önző légkörét s ezért
bukik ei. c. o.

Őszi szántás
Orosházár6l van szó, ahonnan nem

mindíg érkeztek százszázalékig meg-
nyugtató hírek. Azt mondogatták, hogy
a kétszáz éve a katolikus kényurak
elől a Dunántúlról menekült ősök utó-
dalban megapadt a~ evangéliumi élet
forrása; hogyagazdaifjúság templom-
kerülövé lett; hogy ami rovásunkra
más egyházi közösségek törnek előre;
hogy az anyagiasság, a föld szerelme
nagyon körülölelte már az orosháziakat ;
hogy az egykézö evangélikus családok
lába alól idegenek húzzák ki a talajt.
Az Országos Luther Szövetség vezetői
éppen ezért bizonytalankodva mentek
le, közönyt vártak és várakozásukban
kellemesen- csalódtak, Mert találtak ott
egy lelkes társaságot, egy' áldott hu-
muszt, amelyet a helyi lelkészek és egy-
~ázi vezetők segítségével nem is nagy
Iáradsággal felszántottak. Amikor a
templomi ünnepségek sorozata után
valóságos népözőnben álltunk a temp-
lom körül és a magasban a totonyer-
kélyenünnepi .Iáklyák lobogtak és a
fúvószerrp.~ar égi magasságokban fújta,
fújta Luther harcidalát, Gusztáv Adolf
csatadalát, a gályarabok énekét a Jö-
vel Szentlélek Üristen-t, majd. ~ Hím-
nu szt, könnyes orcával fogadkoztunk
magunkban, hogy de bizon v ezt a né-
pet elhagyni nem szabad. ~s az oros-
házi lelkészeknek segítségükre akarunk
lenni, hogy a népet egészen Isten né-
pévé tehessék. Az Országos Luther Szö-
y~~ség az úttöré~ munkáját ~lv,égezte,
JOllenek most mar az evangelizátorok !

Ez a találkozás az orosháziak és az
Országos Luther Szövetség vezetői kö-
zött okt.ó~er 30-án ment végbe. Reggel
a gazdaíliakhoz beszéltek Bonnyay Sán-
dor, dr. Hilscher Zoltán és dr. Darók
József. Az ünnepi istentiszteleten Szántó
Róbert hirdette az Igét, az utána kö-
vetkező nagygyűlésen pedig dr. Hilscher
Zoltán. Szántó Róbert és Horérnusz Pál
beszéltek. Az asszonyok délutáni ima-
óráját Szántó Robert vezette. A dél-
utáni vallásos ünnepélyen dr. Bencs
Zoltán, dr. Lányi Márton Szántó Ró-
bert és Holecska Gyula' szerepeltek.
A férfiak esti gyülésén dr. Bencs Zol-
tán intézett erőteljes szózatot Orosháza
evangélik~s férfiaihoz, majd Szántó Ró-
bert, beszelt az Országos Luther Szö-
vetseg feladatairól. Az áldott napot kö-
zös vacsora zárta Ie, amelyen számos
felszólalás hangzott el, amelyek mind
ezzel ~ nagy találkozással Ioglalkoztak.

Oktober 31-ét a békéscsabai zyüle-
~ezeti?en töltöttük. A relormációi ünnepi
Istentiszteleten Szántó Róbert hirdette
az Igét. Az esti reformációi ünnepségen
dr. Szeberényi Lajos és Szántó Róbert
voltak az előadók. 'A Luther Szövetség
bu~apesti művészgárdájából - Dullien
Klara, Szalay Eszter és Dankó Ala'dár
szerepeltek nagy sikerrel,
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nemzet történelmi próbáiára felkészűlt lelkű ifjúság keresi az ifjúsági
élet új s mindenek előtt magyar formáit.

Húsz év telt el. Testvér, aki hallgattad az itthoniak beszámolóját,
ne a megelégedést keresd benne, hanem lásd meg a feszülő kérdések
be nem fejezett mondatait, vedd észre a sorok között a ki nem feje-
zett álmokat, a sok gyöngeség, készületlenség. el nem végzett és félig
végzett munkánk miatt ne vond meg tőlünk a hazatérő testvér meg-
bocsátó szeretetét. Felejtsd el a esalódásaidat bennünk s mosi már
vállald te is bűnbánó testvéreiddel a -közös építés nagy szol{Jálatát
a hazaixiri - Többiekért I . . . Dezséru László.

,
Esmi lesz a hétköznapokon?

Ma és még egy-két hétig az egész magyarság ünnepet ül, mert a
felvidéki magyar testvérek nagy része visszavonhatatlanul hazajött.
Történelmünkben - amig csak magyar történelem lesz - pirosbetűs
lesz hazatérésük napja. Kell is, hogy ünnep legyen ez a nap, amig
csak magyar él a magyar földön.

De nagy és tipikusan magyar bűnt követünk el, ha most végleg
bennemaradunk az ünnepnapok örömzuhatagában. Mert kikerülhetet-
len törvényszerűséggel hétköznapok jönnek az ünnepek után. Es ezek
a hétköznapok könyörtelenül állitják elénk azt a kérdést, hogy hogyan
élünk majd a hétköznapok munkaterigerében, -arnikor együtt dolgozik
a húsz év óta itthon élő és a húsz év után hazatérő magyarság? Mert
tudomásul kell vennünk, hogy az itthoni és a hazajött magyarság
lélekben, gondolkozásban, jövölátásbón és alakUásban ma már nem
ugyan,az. . . .

Es nagyon természetes is, hogy az elszakított Felvidék magyar-
sága húsz év alaltmegváltozott. Nem az többé, ami két évtizeddel ez-
előtt volt sem. nemzeti, sem egyházi vonatkozásban. Arra a változásra,
amin kereszlülment, rákényszerítette megváltozott helyzete. Es ezt a
változást legjobban ezzel a mondattal j~llemezhetjük: a felvidéken ki-
termelödött egy minőségi magyarság. Ertiük ezalatt azt, hogya ma-
gyar életért való harcban egy erős, elszánt, látó és cselekvő magyar
generáció nevelkedett fel.

Utja egyszerű volt : a magyar életösztön legtermészetesebb meg-
nyilatkozása. A cseh impériurn u. i. hazug demokratikus írézisokket
.ezernyi jót igért az uralma alá kényszerített kisebbséaeknek, de meri
minden ízében imperialista volt a kisebbségekkel és különősen a ma-
gyarsággal szemben az ígéreteknél tovább sohasem juthatott. Ugyan-
akkor, amikor igért, csak egy őszinte szándékot hordozott a szívében.
a magyarság elnemzetietlenítését és asszimilálását. Ezért kellett a fel-
vidékről a megszállás első évtizedében. 103.000 magyarnak elmene-
külnie. És a menekülő magyarok szinte száz százalékig a középosz-
tályból és vezetőkból kerültek ki azért, hogyavezetőség nélkül ma-
radt magyar tömegeket minél könnyebben proletarizélják és beolvasz- .
szák. De ezen a ponton legyőzte őket a magyar népi erő. T. i. ahe-
lyett, hogy széthullott volna magyarság: kemény harcok és forradalmi
mozgalmak között kUermelödött egy új vezetö gárda. A parasztok,
munkások és a maradék kőzéposztály tagjaiból kerültek ki, töretlen
erővel és feszülő energiával.

Olyan életkörülmények között nevelkedtek és harcoltak, hogy ne-
kik mindennek csak az alját és a seleitesét juttatta a cseh dernek-
irácia, de épen így legtöbbször a fordítoltján tanullék meg, hogy mit
s jelent az igazi élet és az igazi magyarság. Számunkra ez olyan élet-

forma, ami a gyökerében leszámolt az índividualizmussal, minden ízé-
ben kollektív és a nép jövőjét akarja szolgálni, Ennek az ú] kollektl-
vitásnak a gyökere a lelki megújulás vagy újjászületés, amely a maga
bástyáit a magyar népi kultúrából építi fel. Természetes, h<jgy ezt a
megújult életet nem lehet beleszorítani a régi keretek közé. Igya régi
és osztályérdekes parlamentizmus helyett nemzetpolitika az eszm é-
nyük, amely célját a széles rétegek felemelésében és döntő súlyra
emelésében találta meg. Eszközeik ehhez az általános és titkos vá-
.lasztóíos, a Iöjdrelorm, a. kultúrpolitika és a szociálpolitika egyaránt. ..,' . - ~.. .



Az történt 'tehát a Felviclt>ken. hogy ott szóhozjutott es győztes
lett a magyarság, tömegei között az. ami valóban és radikálisan ma-
gyar életérdek. Es _ezzel, ha jól meggondoljuk, ők nem lettek se újak,
se lorradalmiak. hanem visszatértek az ősi felvidéki életstilushoz, amely
századokon keresztül küzdelmes és harcos élet volt. Elég ha itt az '
erdélyi szabadságharcokhoz hasonló Thököly és Rákóczi-féle felkelé-
seine gondolunk és ugyanakkor arra a küzdelemre, amit a Felvidék
népe a természettel és a földdel Iolytatott a mindennapi kenyérért.
És ez a harcos életstílus mindig is szabadságszerető' és felelős volt
A felvidéki ember állandóan személyes és felelős feladatának tekin-
tette a közügyek ben való részvételt. Ez pedig egy egészséges őnér-
zetel nevelt. a felvidéki magyarségban, úgy, hogy még a cselédember
is 'felismerhető önérzettel és önérlékeléssel állt meg munkájában is, de
urával szemben is, Onértékelésével együtt járt a kultúra keresése. Még
ma is közismertek a történelmi Felvidék iskolái, kultúrintézrnényei,
nyomdái. Lehet, hogy kulturáltságukból fakadt éleslátásuk is, amivel
telfedezték és szinte kipécézték a magyar élet halálos ellenségét:
a szociális igazságtalanságot A feudalizmus dühöngő korában II. Rá-
kóczi Ferenc látja meg először a kisemberek szenvedéseit és a Zemp-
lén megyéböl kiszakadt Kossuth Lajosnál soha nem volt a népi nyo-
morúságnak halálosabbellensége Magyarországon. (S ő következe-
lesen felvidékinek tartotla önmagát.) S ezt a különös felvidéki ember-
típust még a kivéridorlás sem tudta megtömi. Arinak ellenére. hogy
szülőiöldién mostohagyerek lett, s egészen Amerikáig kellett utaznia,
hogy munkájáért kenyeret kapjon, mégis hű maradt szülőlöldjéhez. Ma
még nem nagyon méltatott tény, (de eljön még az ideje) hogy a ki-
vándoroltak pénzküldelrnényeiböl és hazatérésükkor milyen sok föld-'
vásárlás történt s ugyanakkor hány bizvnytalan existencia vált biztos
kisexistenciá vá.

Ez az egész különös és tipikus felföldi életstílus széfhullott ugyan
. az utolsó századfordulón, amikor a magyar elet vezetése és irányítása

Pesten központosult. Es annak, hogy a Felvidék nem harcolt a maga
külön, s jellegzetes életének a megőrzéséért, szinle kizárólagosan az
az oka, hogy nem látott már Erdélyhez hasorrlóan a maga különállá-
sában csak Ő általa betölthető nemzeti feladat ol. Odaajándékozta hát
önmagát Budapestnek és Pest nagyképűen üres műhazafiságának. Tra-
gédia ebből csak akkor lett, amikor bekövetkezett a peremvidék le-
szakítása és a megszállás első éveiben tehetetlen kábultságban feküdt
az elszakított magyar vidék a cseh imperium zsákmányai között. De
ez a Felvidék újra az tudott .lenni, ami évszázadokon keresztül volt
már a magyarság életében. Ujra egy erős, kultúrált és minőségi ma-
gyarsággá vált az elnyomás két évtizede alatt. Hihetetlen gyorsan
talpraállt és megtalálta újra a maga életformáját. anélkül, hogy az
anyaország részéről különös támogatásban részesült volna.

Mi sem természetesebb, mint boou megtalált őnmagáról ez a
Felvidék többé lemondani nem akar. Es itt van a hétkőznapok nagy
gondja: vissza tudja-e fogadni őt az anyaország úgy, ah:"gyan
van, vagy azt akarja. hogy újra áldozza fel őnmagát egy őnmagá-
nál minden tekintetben értéktelenebb rendszerért ? Ha ezt várja tőlük
az itthoni magyarság. akkor nagyon súlyos holnapok elé' nézünk.

Azt is meg kell mondanunk most, hogyahazatérőkben sok az
aggodalom. Előttük az anyaország még úgy áll, hogy abban egy feu-
dális olizarchía uralkodik. Olyan híreket kaptak, hogyanagybirtokok
urai már megtetlék a lépéseket. hogya cseh földreform során felosz-
tott birtokaikat visszakakapják. A cseh propaganda minden tekintetben
nagyszerűen működött s működik még ma is. A pozsonyi rádió nem-
rég színes hangjátékban mutalla be. hogy hogyan dobja ki az ügyes-
bajos tót kisernbert hivatalából a löszolgabíró. Falukutatóínk munkáját
és pöreil úgy állították be, hogy Magyarországon a legreakciósabb
szellem ül a trónon, s utolsó lehelletig védi a saját érdekeit. Uj moz-
galmainknak még a hírét sem engedték be a csehek és hogy kisebb-
ségi politikánk gyökeresen megváltozott. azt ott senki meg nem tud-

, hatta, legfeljebb bizonytalan mende- monda formában.
Hétköznapjaink és munkánk mégis közös, egységes és testvéri

lesz. Mert az anyaországban sem állt meg a világ. S ha akadnak is
még közőtlünk, akik monokliiuktól nem látnak túl az ablakukon, ak-
kor is megvan már itt is az új es minőségi magyarság. Akaratuk,

, I
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Ne imádkozzatok

együtt!
(Cikkek és leveleit sorát kaptuk a her-
cegprímás rendelete felett felháborodott
'otoasointaöt. Néhányat közlünk csupán

közülük.)

Fanyar szájízzel és keserű szívvel kell
megállanunk a nagy nemzeti örömben.
Valahogy a húsz év alatt, amíg vártunk
reá, úgy képzeltük, hogy abban a pilla-
natban, amikor lehullanak a bilincsek,
egymásra talál minden magyar. Egybe-
vegyü! a harangok zúgásában protes-
táns es katolikus, nem nézünk gyának-
vással egymás szemébe és elfelejtünk
mindent, ami eddig bántott minket. Kö-
zösen szállunk szembe mindazokkal,
akik ezt a Treuga Deít bármilyen mó-.
don megzavarni igyekeznek és ezt az
egységet egy boldogabb magyar jö-
vendő zálogának tekintjük. Ezek a han-
gok csendültek meg az újságokban is.
Es a legváratlanabb módon megjelenik
a lapokban a hercegprímásnak a vissza-
térő részek katolikus papságához írott
rendelete. .Felhívom - írja - a pap,
ság figyelmét arra a mindenki által
ismert egyházi törvényre, amely a szent
ténykedésekben a nemkatolikusokkal
való együttműködést tiltja. Senkinek
sem szabad tehát nemkatolikusokkal
vegyes istentiszteletet tartani pl. akép-
pen, hogyelvégeztetvén a.szentmíse c-

mely nemzeti vagy katonai ünnepek
alkalmával a szabad ég alatt is szokott
tartatni -, ugyanazon a helyen foly ta-
tólagosan nemkatolikus lelkészek is be-
szedet tartsanak és imát mondjanak."

Ime, mégis vannak, akik mern ek disz-
szonáns hangokat megütní, Vannak, akik
nem merik megengedni, még ezeken az
ünnepnapokon sem, hogya katolikus és
protestáns együtt' imádkozzék. Ugyan-
ekkor a Magyar Nemzet c. napilap ,;Er-
délyimádkozik" címen vezércikk helyett
közöl egy levelet, amelyikben ez a mon-
dat olvasható: "Szenteltvízzel vet most
keresztet a protestáns, kálvinista zsol-
tárt énekel a katolikus." Es ha ezt a
szép mondatot költői képnek vesszük,
amiben kifejezésre akarja juttatni írója,
hogy Erdély milyen egységesen fordul
az egy igaz Istenhez, nem értjük azt,
hogy Magyarországon miért kell meg-
tiltani az együtt imádkozást? Hívő ka-
tolikusok, nosza ne imádkozzatok, ha
kénytelenek vagytok imádság közben
protestánsokkal egy levegőt szívní 1

És ha szabad erős hangon elítélni az
ünnep napjaiban kiragasztott ilyen fel-
iratú szélsőséges' cédulákat: "Htingá-
rista államot 1Bankárkormánnyal nincs
feltámadás 1", akkor minden erősebb
hangú elítélés helyett szabad kimonda-
nunk azt a meggyőződésünket, hogy
ilyenhangú tilalom nemcsak ünnepron-
tás, hanem bűn : magyar szemmel nézve
lázadá!" egy lehetséges magyar egység
ellen. Es emiatt nyiltan vádoljuk és kár-
hoztatjuk a rendelet kiadóját. J(, P.

,',
(Kain hangja: "Avagy őrzője vagyok-é

az én atyámfiának ?)
"A hercegprímás körlevele" címen a

nov. ő-í napilapokban közlemény jelent
meg a "hazafias és katonai ünnepekkel
kapcsolatos isteIftiszteletekről és zászló-
szentelésekről". ,A hercegprímás fel-



hívja a papság figyelmét arra, hogya
katolikus papság' ügynevezett vegyes
istentiszteleteket nem tarthat, ilyen is-
tentiszteleteken nem vehet részt. Szo-
morú ez az ünneprontás !Hát a magyar
hercegprímásnak nincs fontosabb mon-
danivalója a visszatérő országrész pap-
ságához, mint az elkülönülés, széthúzás,
gyűlölködés, visszavonás szítás a ! Nincs
érzéke a testvérszivek összeborulása
iránt? Neki csak a felekezeti eiíogult-
ság kidomborítása a fő? Bizony szé-
gyeljük magunkat helyette és píron-
kodunk, hogy az ország első zászlósura
így gondolkodik. Megnyugtatjuk azon-
ban a visszatérő testvéreket, hogy nem
mindenki gondolkodik itthon ilyen ki-
csinyesen. ez. S,

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! Bo-.
csásson meg soraimért, de nem hallgat-
hatom el anyai szívem fájdalmát afelett
az egyházi rendelkezés felett, amely
lelkileg el akar szakasztani családom-
tói. Még nem is történt meg a felszaba-
duló területek visszacsatolása, máris
arról kell olvasnom az újságban, hogy
a római katolikusok magyarországi fő-
papja megtiltja azt, hogy római kato-
likus fiammal együtt adhassak hálát
Istennek. Kimondhatatlan öröm tölti el
szívemet afelett, hogy a Felvidéken élő
fiammal most már közös hazában együtt
élhetünk. Előre örültem annak is, hogy
most mi evangélikusok és katolikusok
mindnyájan együtt adunk majd hálát
Istennek és el sem tudtam képzelni azt,
hogy ebben a hálában különbség le-
gyen magyar evangélikusok és magyar
katolikusok között. Annál inkább meg-
döbbentett az az elfogult egyoldalúság,
amellyel állami méltóságot viselő rk. fő-
pap rendelkezése megtiltja azt, hogy a
mi magyar evangélikus lelkészeinkkel
és híveinkkel együtt, közös ünnepen ad-
hassanak hálát római katolikus egyház-
tagok és lelkészek. Mégnem is egyesül-
tünk, máris elszakasztanak egymástól?

Igen kérem Szerkesztő Urat, méltóz-
tassék odahatni. hogy ez a visszás ren-
delkezés megszűntessék és magyar örö-
münk poharába ne lehessen ürömcsöp-
peket keverni. Isten előtt bizonyára
nem az anyakönyv szerinti felekezeti
hovatartozás a fontos, hanem sztvünk
őszinte, tiszta hálaadása.

Egy fájó szívű magyar anya.
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szándékuk. és programmjuk ugyan az, mint a felvidéki magyarságé,
Programm pont jaik szinte betűről-betűre fedik egymást, csak az a fon-
tos, hogy a jövőben a felvidéki magyarság nem a körúti, zsúr vagy bár-
magyarsággal találkozzék, mert abból végleges kiábránduláslenne. Hanem

-legyen a "két" magyarság találkozása testvéri egymásraismerés és
küzdelem az itthoni talmi-magyarság ellen, s egy maradéktalan harc
az igaz és a kollektív Magyarország minél előbbi teljes győzelméérl.

Mórocz Sándor.. .,
mlSSZIOA

, ,es ell
(Előadás a Misszióegyesület FÓton tartott konferenciáján)

A gyülekezetek egész sora az már, rnelyekbe ellátogatott konie-
renciái alkalmával a Misszióegyesület. Isten kezéből elfogadott szolgá-
latát akarja ezzel is teljesíteni. Mindenütt lelkesíteni akar, hogy mind
többen legyünk. akik keresztyénségünkhöz tartozó kötelességünknek
ismerjük a misszió szolgálalát. Hogy mindenki világosan láthassa, hol
van a helye a külmísszíó támogatásában, őszintéri el akarjuk mondani
azokat a vádakat, melyekkel a külmissziót illetik mindeníelé, de el
akarjuk mondani azokat az érzéseket is, melyek minket ennek az
egyházi munkának felkarolására kényszerilettek.

A misszió története ugyanis telve van egyrészt csodálkozó elis-
meréssel, de sokszor vádakkal is illetik ennek szolgálatát. Megszégye-
nítő az a keresztvéneégre. hogy ezen a földön, ha valaki csak a földre
tartozó dolgokkal törődik, indulhat száz úton és nem kéri egyik úton
sem számon a lépteit senki sem. Oe ha valaki egész lelkével Istennek
szenteli oda magát és az Ő szolaálatára vágyódik, azonnal megszá-
moltatiák. .

A kérdés, mely a misszió szolgálatával kapcsolatosan mindiz
vissza-visszatér, ez:

Van-e erőnk ahhoz, hogy missziót végezzünk?
Előljáróban leszegezzük mindjárt, hogy ezt valamikor nem kér-

dezték. Nagyon kicsi volt az a töke, mellyel az apostolok misszióhoz
kezdtek. Jézus iránti engedelmességből és őrá építő bizalommal indul-
tak el. Szervezett alaptőke nélkül. A hit mindig elővarázsolt annyi
anyagi eszközt, mint amennyire szükség volt. Így történt, hogy a
pogány misszió évszázadok alatt milliók ügyévé lett. Világmozgalommá
vált, olyan nagy méretekkel, hogy vele máig is számolnia kell a
világnak. Oe azzal, hogy így megnövekedett, egyáltalán nem változott
meg az alaphelyzet : a misszió egyetlen alapja a hit. Hit az, amely
továbbra is élteti. Ha valaha eljönne az az idő, hogy a misszió
nagyobbrészt vagy kizárólag pénzkérdésse lenne, meg is kapta volna
halálos dölését. . -

Vád a misszió ellen az, hogy miért megyünk el messze [öldre
evangéliurnot hirdetni, amikor van éppen elég feladatunk itthon. Es itt
felsorolják egyházunkban a hiányosságok végeláthatatlan sorát. Sors-
döntő problémáink vannak, melyeket anyagiak híján nem tudunk
megoldani. Vannak gyülekezeteink templom nélkül. Vannak iskoláink,
melyeket nem tudunk fenntartani. Vannak szegényeink, kiknek nem
tudunk menedéket nyúltani. Vannak árvaházaink. melyek éppen csak
tengődnek. Szórvénvegvház vagyunk és pénz hiányában még szórvá-
nyainkba sem tudunk megfelelő számú munkást küldeni. Olyan sok
oldalról kiáltanak egyházunk felé, segítséget kérve és üres a
kezünk.

Mondiék, hogya misszió munkáia luxus. Elismerik ugyan, hogy
a keresztyén ségnek kötelessége missziót folytatni, de ennek vállalását
a boldogabb és rendezettebb anyagi viszonyok között élő egyházaknak
akarják átadni. Rámuletnek arra, hogy evangélikus világegyházunk
nem hanyagolja el a misszió parancsának teljesítését. Ott van a ha-
talmas német, dán, finn, norvég, svéd misszió. Legyen ez tehát azok-
nak az egyházaknak műkedvelő munkaterülete, amelbeknek minden
más kérdése rendezve van már.



Mi ma szembe akarunk nézni ezekkel a vádakkal. Még pedig-
'beesüle1es-=-őszinteséggel. Azt mondjuk tehát: Ha a misszió szolgála-
<tára rá lehet bizonyítani, hogy egyházunk számára könnyelmü játékot
jelent, hangosan fogjuk kiáltani és követelni, hogy ezt a munkát
"szüntessék be 1 Ha pedig nem bírjuk olyan mértékkel folytatni, mint
-eddig, még jobban kiépiteni pedig egyáltalában nem áll módunkban,
-akkor csökkentsükuz eddigi kereteket! .

Oe nemcsak szembe akarunk nézni e vádakkal, hanem mi, akik
~:ma, mint a misszió barátai jöttünk el hozzátok, ellent is akarunk
.rnondaní e vádaknak. '

Azt állít juk, hogy nekünk itt, magyar evangélikus egyházunkban
:sok mindenre van módunk. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy
pontos statisztikai adatokkal szolgáliak. Már csak azért sem, mert nem
ls készül hazánkban olyan statisztikai kimutatás, melyből világosan
meg lehetne állapítani, hogy az ország evangélikus lakossága élvezeli
'Cikkekre és szórakozásokra milyen összegeket költ évenként. Oe 'azt
hiszem, számok nélkül is világos mindannyiunk előtt az a tény, hogy
ba a missziót mindössze úgy tekintenők. mint szórakozást, akkor is a
:szórakozásra szánt összegeknek nagyon kis tört részét [uttatnók a
misszióra.

Azt is mondiuk, hogya misszió az a fehér hattyúia 'egyházunk-
nak, melyet lecsonkított szárnyakkal ott tartunk szűk udvarunkon,
ahelyett, hogy magasan szállva szétbonthatná szárnyait és hirdethetné
mindenkinek, aki látja, hogy élő, fehérlelkű keresztyénség él ebben a
hazában. .

A mondottak alapján mi tehát erre a kérdésre: "Van-e erőnk'
ahhoz, hogy missziót végezzünk?" - azt válaszoljuk. hogy semmiféle
ellentmondás sem tud meggyőzni bennünket arról, hogy eszent szol-
gálatról le kellene mondanunk.

Mi a misszióval kapcsolatos döntő kérdést inkább másképpen
Iormulázzuk meg:

Nélkülözhetjük-e egyházunkban a missziót?
És 'vála~zunkat a következőkben adjuk m~g:
Nem nélkülözhetjűk a missziót azért, mert egyházunk élete a

Iegszorosabban van összekötve Isten egész földi országának ügyével
és nem lehetünk addig boldogok, míg Isten országa a világban nehéz
kérdésekkelkűzd. Jó itt megszívlelnünk azt a szót, melyet Aggeus
próféta könyvének 1. részében, a 9. versben így olvasunk: "Sokat
vártatok, de bizony kevés lett belőle; haza is hordtátok, de én ráíút-
iam. Miért ? - mondia a seregek Ura. Házam miatt, amely ime rom-
ban áll, amíg ti siettek, kiki a maga házához."

Nem nélkülőzhetiűk a missziól, mert az istenfélelem nyereség.
Ezt igazolja minden történet. A józan tekintetű emberek tisztában
vannak azzal az igazs ágga]," hogya pogánymisszió ügye mindig ot!
halad előre. ahol él az istenfélelem. Oe világosan látják azt is, hogy
az istenfélelem felkeltésére és ápolására alig van hathatósabb eszköz
a pogánymisszión él. A háború előtt sok szegény faluból elindultak a
kivándorlók Amerikába, Fiatalok, erősek mentek el. Itthon maradtak a
szegény öregek. Azután jött a fiatalok támogatása, öreg napok nyo-
morúságának m egenyhílője. Minden keresztyén egyház érezte a pogány
mezőkön támadó új keresztyén közösségek áldó hatását.

Nem nélkülözhetjük a missziót, m ert ez alázatos engedelmességre
nevel. Az "egyház csak engedelmes sziveken keresztül erősödhetik és
növekedhetik. Már pedig Kris~tu~ királyi p ar ancsa Máté 28: 19-ben
engedelmességet követel.

A misszió segít ahhoz, hogy elégedett pénzügyeink legyenek.
Megtanít arra, hogy amikor áldozatot kövelel tőlünk a misszió ügye,
-belássuk, hogy mi nem rendelkezünk felelőtlenül és korlátlan szabad-
sággal a pénzünkkel. hanem annak Isten az ura. Mí sálárok vagyunk,
"Isten a számoItató. Ha ő irányítja pénzügveinket, akkor. sok minden
megváltozik számaCIásunkban. Megváltozik minden . valószínűség
.szerint a bevételünk. Talán elmarad egyik-másik tétel, melyet szigorúbb
1elkiismeretvl2lsgálátnak vetünk alá. Oe minden bizonnyal megváltoz-
nak erősen a kiadási téleleink. Eddigi nagy kiadási tételek egészen

,
:HIREK- .

lz egyetemes közgyül~st
- a kassai bevonulás és ezzel a visz-
szaszerzés befejezésének ünnepe mí-

'att - az egyetemes egyház elnök-
sége egy nappaLelhalasztotta. A köz-

.gyűlés november 12-én, szombaton
délelőtt 9 órakor kezdődik a Deák-
téri leánygimnázium dísztermében.

Balassagyarmat. Az egyházközség
hívei példás, önzetlen és odaadó áldo-
zatkészségét és szeretetét tükrözi visz-
sza 153 évvel ezelőtt épített és ebben
az esztendőben megindított és új tetőt
nyert templom, amelynek tatarozási
költségeit, 6.000 pot a hívek önkéntes
megajánlás .folytán adták össze, hogy
az imádság házát, az Istennek hajlékát
új 'mezbe öltöztethessék. A templom ta-
tarozási munkálatai hat hétig tartottak,
amely október hó 22-én fejeződött be.
Október 23-án bensőséges gyülekezeti
ünnepe volt a gyülekezetnek, amikor a
megújított templom falai közt első íz-
ben szállt fel az imádság az ég felé,
hangzott az orgona és hirdettetett az
Isten igéje. Bensőségessé tette a hívek
számára ezt a napot az, hogy ebből az
alkalomból D. Kovács Sándor a kerü-
let püspöke három végzett theologust,
lelkészjelöltet avatott lelkésszé. Mako-
yinyi Pál, Molnár Pál és Kajos János a
három ifjú lelkészt Kardos Gyula ales-
peres lelkész és Kirchner Rezső püs-
pöki titkár segédletévei avatta fel a
püspök és küldte el őket az Istennek
oltára elöl a szolgálatra. Makovinyi Pál
végezte ebből az alkalomból a szószéki
szolgálatot délelőtt, délután pedig Ka-
[os János. Legyen Istennek hála és dí-
cséret azért, hogy a hívek áldozatkész-
ségét sikerrel koronázta. A megújult
templomban pedig hangozzék újra az
Ö evangéliuma és vezérelje el a lelke-
ket a Krísztus Jézushoz.

Szabolcska Mihály síremlékének
leleplezése. November 6-án a Kerepesi
temetőben Szabolcska Mihálynak, a je-
les költőnek a temesvári magyar refor-
mátus egyház országos hírű papjának
síremlékét leplezték le, Avató beszédet
D. Raffay Sándor püspök, a Szarvasi
Öregdiákok Szövetségének elnöke mon-
dott. A síremlék Horvay János szob-
rászművész alkotása. .

Halálozás. Dr. Szepessy Rezső nyug.
székesfővárosi kerületi előljáró, a Pesti
Magyar Egyház presbiter 77 éves korá-
ban Gődöl1őn elhunyt.

Segédlelkész alkalmazás. D. Ko-
vács Sándor dunáninneni püspök októ-
ber hó 23-án segédlelkészekké avatta
Makovínyí Pál, Molnár Pál és Kajos
János végzett theologusokat és segéd-
lelkészi szolgálatra rendelte. Makovinyi
Pált a szügyi egyházközségbe, Molnár
Pált a sámsonházai és Kajos Jánost
ideiglenesen az üresedésben lévő csabdi
egyházközségbe osztotta be.

A Magyar Keresztyének Naptára,
leszakítós bíbliai tömbnaptár megjelent.
Drága igéket, bizonyságtévőmagyaráza-
tokat és az életből vett megvilágító tör-
téneteket hoz keresztyén családoknak
közös áhitat tartására. Iskoláknak igen
alkalmas a reggeli csendes percekkor
való felhasználására. Mindenkinek kft-
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lön személyes életében is jótanácsok-
kal bátorításokkal szolgáló hűséges ba-
rát, a naptár. D. Kapi Béla és dr. Ra-
vasz László püspökök állanak az élén
az írógárdának, amelyik sok meglátást,
sok keresztyén tapasztalatot, sok hit-
beli bizonyságtételt hozott össze a nap-
tár lapjain. Külön kiemeljük a négy
szümyomásban Biczó András íestömü-
vész gyönyörű képéből készült művészí
hátlapot. Ara: a tömb hátlappal 1.60 P,
maga a tömb 1.20 P és könyvalakban
vászon kötésben a 'naptár 1.60 P. Ter-
jesztőknek és lelkipásztoroknak enged-
mény. Megrendelhető : Bethánia Könyv-
kereskedés Budapest, VIlI., Gyulai Pál-
utca 9.

A budadestl Hold-utcai német re-
formátus egyházközség november hó
6·án ünnepelte fennállásának 75. évíor-.
dulóját. A templom az ünnepélyes al-
kalomra sem telt meg egészen. Képvi-
seJtette magát és megbízottaik által üd-
vözölte a német egyházközséget az
evangélikus egyház megbízásából: dr.
Gaudy László, a református egyház ne-
vében: dr. Viktor János reí, lelkész és
a német evangélikus egyház presbité-
riuma nevében dr. Gündisch Guidó egy-
házközségi felügyelő. A jubileumi egy-
házközség lelkésze ismertette az egy-
ház munkásságát s beszámolt arról,
hogy:a három nagy gyülekezeti alko-
tás: a Bethesda kórház (ma már a ma-
gyar rel. egyház kezén van); az árva-
ház és a nérriet birodalmi iskola miké-
pen végzik munkájukat, Az egyházköz-
ség a [ubileumi ünnepségre renovál-
tatta a templomot. Az átalakítás szá-
munkra egyik kedves meglepetése az
volt, hogy a régi oltár helyét visszaál-
lította s odahelyezte az Úr asztalát.
Ezen kívül a jubileumi ünnepségen
résztvevők megismerhették azt az új
liturgiát, amelyet a német külügyi püs-
pök rendelt el a külföldön élő gyüle-
kezetek istentiszteleteire. Ez a liturgia
a német evang. liturgia leegyszerűsített
olyanIormája/umelyet inkább a refor-
mátus gyülekezetek kedvéért alkothat-
tak.

Szélhámosok jelentek meg újra egy-
házhíveink közötti kalózkodásra. Bu-
dapestén az elmult héten a Luther-
szabor bizottság részére gyültottek és
Luther-szóbor mintát kináltak eladásra,
Vidéken egy magát tanítónak nevező,
állítólag Magyar Lajos nevű férfi és
felesége gyüjtenek egyházi célra. Egy-
házi egyesületekre és lelkészekre hi-
vatkoznak. Ugy az első, mint a máso-
dik gyüjtés csalás, mert sem a Luther-
szoborra, sem a különböző kitalált cé-
lokra senki gyüjtési engedélyt nem ka-
pott. Igazoltatni kell az ilyen szélhá-
mosokat és rendőrnek átadni.

elvesznek és helyükbe lépnek olyanok. melyeket eddig számba sem
vettünk.

Nem nélkülözheíiük a' missziót, mert ez irgalmasságra nevel,
Szóltunk arról, hogy egyházunkban milyen hiányosságok és szükségek
vannak. Nem azért vannak, mert nem volt módunk változtatni raituk,

. Azért, mert nem hoztuk meg köteles áldozatunkat, De nem tudom
elképzelni, hogy ott, ahol egy pogány lélek üdvössége lelkiismereti
kérdésünkké lett, el tudnánk hanyagolni csak egyetlen közelünkben
élő evangélikus lelket. Nem tudom elképzelni, hogy ott, ahol testi
nyomorúságban szenvedő pogánynak kórházat tudunk építeni, el tud-
nók nézni egy mellettünk élő keresztyén testvérünk testi nyomorát,
Nem tudom elképzelni, hogy ha pogány gyermekeknek iskolákat állí-
tunk, itthon meglévők összeomlását tétlenül nézhetné a lelkünk. A
pogányok iránti felelősségünk felkelti erőteljesen az itthoniak iránti
felelősségünket is.

Nem nélkülözhetiük a missziót, mert egyház csak addig vagyunk,
amig Isten ügyét szolgáliuk. Már pedig Isten ügye a pogányok meg-
térítésének .űgye. Ahol Krisztus keresztjét hirdetik, ott életúiúlás támad,
Csodálatos életúiúlás. Még a legreménytelenebb helyzetekben is.
Darwin természettudóst. a Tűzföld legalacsonyabb fokon élő népe

. között végzett missziói munka eredménye lelkesítette fel arra. hogy é;l

rendszeres pénzadományokkal támogassa. .
A misszió nem műkedvelői játék. Földünk legnagyobb jelentőségű

mozgalma. És ebben a mozgalomban egyházunknak is helye van.
Erről a helyről nem mondhat le és nem engedheti át senki másnak.
Lemondásával halálos ítéletét Írná alá.

Ismerek egy szót az újszövetség utolsó kőnyvéből, mely az el-
mozdított gyertyatartóról szól. Jaj nekünk, ha ez az ige ránk vonatkozik]

Mi azt akarjuk, hogyaMisszióegyesület célkitűzése ne legyen
kis maroknvi tábornak az ügye. Legyen szívügye minden magyaror-
szági evangélikusnak. Olt kell ebben a szolgálalban lenni mindany-
nyiunknak. Ehhez az első lépés, ha megindulok és ott vagyok: - én.

. Wolf Lajos.

Is/en türelme hatalmas, mint ahogy haragja is
hatalmas. Luther.

*
Krisztus nem kfván mást, csak azt, hogy Róla

beszéljünk. Igen - mondod - de ha meqteszem,
a számra ütnek. - Krisztus pedig ezt feleli: Hívj
segítségül engem a nyomorúság idején és éti meg-
hallgatlak és megszabadítalak téged (Zsolt, 50, 15:).
Hogyan is lehetne ennél könnyebb istentiszteletet
tartani? Nincs könnyebb szolgálat a földön, mini az
Isten igazi szolgálata. Nem favágás, vagy kőhordqs
feladatával bíz meg minket, hanem a gyermekség'é-
vel. De Isten még azi is megígéri, hogy segít n'ekünk .:
Szoigámrrak nem ígérek segítséget, amikor az nekem.
fát vág, Krisztus azonban segít nekem nyomorúsá-
gomban. Végeredményben csoha hit hiányos ben-
nünkés amennyit hisz valaki, annyi az ÖVl?

Luih er-.

251) pengit iUlalum
1834 és 1849között Magyaroszág terüle-
tén született Maier, Mayer, vagy Meier
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek .Keresztlevél" jeligére Blockner
hirdetőjébe, Budapest, Városház-u, 19-

Rádió, gramofon, zongorabíllentvüs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an• •

Evangélikusoknak nagy árengedmény!

.MARNITZ'

.hang szertelep
vm., JÓZSEF-KRT. 37.
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Uisetelede! leb/üle fJ/jr/i:cetfiirLket, IUJ (;IJ-
muLtlw-f-i Lap_l:cáff~k6:C meLLé.keLt52.847.
sedmú. P-61ta!J0!i:cetúi Lap. ieLka senálás.á» a].
el!iI-i:cmJiike.t tne(JfJjí1anl srinesleedsenele.' .

~[Jar1JJé.LikLUtLeL
ki.ad6h.ilJ.alaLa

~l, {j6kai-u1ea 18. sr;
'Ue1e!ffiL: 2-955-16.

Há'zánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFERFRIGYES FIAI
~4~j:~ .~ i::'t!i~ir~;~rl1dk,SOPRON.
Alapítva: Leg~SÖ tüzoltószer -, kut, szivattyu-. és Alapítva:

1816. 'gépgyár, harann-, fém. és vasÖntHde. 1816.

A Budapest- Tisztviselőtelep Külsöferencvárosi Református jemp-
!lom, rt pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi ..vílágkiállításon arany-
éremmel, -al'lonkívi.il sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és ki szállást díj m e n tes elle s z k ö z 1 Ü II k

WtBhiid

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerülétek
Jóléti Egyesülete?

. A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét ' a Jóléti Egvesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központia: Budapest, IV., Hajó-u. 8-1-0. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesiehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízotlai vannak az egyesü-
letnek. - AlIandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.
E ;.

Hirdessen
az Evangélikus Életllen !

A 'ft
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SZLEZAK LASZLO I Megjelent!
, Magyarország aranykoszorus mestere I 'A h r ld' k Ih"
harang - és ércöntöde, harangfels2ereléS és haranglábgyár a aa .as eye.
'Budapest. XIII.• Pelnehúzy-ulcu78. SCHOlZ LÁSZLÓ

'(XIII., Franzepán-utca mellett.)
~~. Telefón: 291-3~.

tanulmánya az Ur szent vacsorájáról.
Saját ház.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolikus
eucharisztia-tant, a .reíormátus tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön .tárgyalja részle-
tesen Luther úrvacsorai tanítását. Az újszövet-
ségi űrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsorai kérdéseinket is

sorra veszi. .

Ára - portómentes' küldéssel - :3 pengő.
Nagy, összefoglaló. l1és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.·.
Csekkszámla: Schole Lászlá, 35.332.

Mt"gjelent! Olvassuk és terjesszük!

70 'é ve s e~g!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. -' Kérjen árajánlatot!

SZIGETI ,NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

A Szepesség népe
N é p r e iz i és rnüvelödéstörfénelmi tanulmány.
Írta: dr. Brucknel," Gyözö. Ára 2 P.

Kapható SCHOLTZ TESTVÉREI( l(önyvkeresk6désében,
Budapesr, IX., Ferencakörút 19-21.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.:
A Budapest-óbudai-kőbányai--tiszlvlselőtelepi és- csillag-
hegyi evang. templomok ú] harangjaí, val amint a világháború
utáni készült budapesti Irarangok 99 százaléka nálam készült.
Mostkészítem a pusztaföldvárt evang. templom új harangiaít

Szivvel-lélekkel készítem harallgja'imat
"GraHka." Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipest,
Jókai utca 18. ---=- Felelős nyomdavezető : Holl Béla.

alJ iF a §

»GR,t\ f l~{A\«
"1'1Y O tJI 1)J-\VJ-\lLJ-\ L J-\~r

(WEBER GUSZTÁV)
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KUL TURÁUS ÉS BEL MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSf:G HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkeszlő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, t dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődv Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz Lészló,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulauí Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkeszlő ség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó : Dr. Fritz Lászlo.
Kiadóhivatal: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. "Grafika" nyomdavállalat (WeberGusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Elölizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám' ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.'
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TARTALOM:

Egybekapcsolódás

Az elszakított egyházak visszafogadása

Ünnepi hét

A mi oldalunkról. ..

Kassán voltam
,

Történelemformálódás és szent jobb hit

Únneprontók

, Vidéki történet

Hírek

I

2

1938. NOVEMBER HÓ 19.

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.november 20.

Deák-tér 4. (nérnet nyel-
ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Kendeh K. György
Deák-tér 4. (magyar) 'd. e. 11 Lehel Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági). - d. e. 1/210 Mórocz Sándor
Fasor d. e.11 Kemény Péter

. Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Képolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35,d. e. 11
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
.Abonyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut 10/b. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
I).oronaőrség d. e. 10
,Qbuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. II
Obuda ' d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e· II
Kelenlöld " d. u. 5
Etdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u, 7. d. e. 1/z11 Zulauf Henrik
Rékoslalva d. e. 1/212

Szabó Aladár
Bányai Sándor
Bányai Sándor

Morhács Márton .
Dezséry László
Csaba László

Algőver Andor
Rimár Jenő
Dobos Dezső
Szuchovszky Gyula
Varsányi Mátyás

Stovicsek Gusztáv
Stovicsek Gusztáv
Danhauser Lászlo
Mohr Henrik
Papp Ferenc
Benezur László
Benezur László



Egybekapcsolódás
A hazatért felvidék temPlomai-1 testvéri szívvel tesznek fel, testvéri

ban az újjongó harangszóra ősz- szívvel adott választ és segitséget
szegyülekezett evangélikus hívek foghak kapni.
megtartották a hálaadó istentiszte-
leteket. Beleöntötték a szívüket
örvendező imádságaikba, könnyes
orcáikat az ég felé emelték és az-
után az eddig tőlük elszakított
Magyarország felé fordították, hogy
elmondják neki éleliordulatuk ne-
héz és aggasztó kérdéseit. Ezek
közé tartoznak ezok is, amelyeket
egyházuk. iskolájuk, templomaik
további életére nézve éreznek.

Az ország szeretettel és min-
denre készséges jószándékkal fog

. felelni kérdéseikre. Es ugyanígy
akar felelni nekik egyházunk is
minden kérdezősködésükre.

Egyetemes közgvűlésünk ünnepi
határozata, amelyről hírt hozunk
ugyebben a számban, visszakebe-
lezte őket a magyarországi evan-
gélikus egyházegyetem testéhez,
még pedig minden egyházközsé-
get, iskolát és intézményt abba az
egyházkerületbe. melybe az elsza-
kítás előtt tartozott. Ebben máris
adva van az a legfőbb szempont.
rnely egyedül helyes és természe-
tes, hogy nem is lehet másképen
gondolkozni és számítgatni a visz-
szatérő egyházak életével, mint a
hazatérő családtaggal. aki ott foly-
tatja a közösségben való életét,
ahol elhagyta távozása kor. Két
legjobban megcsonkított egyház- -
kerületünk megerősödik a vissza-
tért egyházakkal, ezek az egyhá-
zak viszont megszabadulnak az
ellenséges erők akadályozásaitól
és így kölcsönösen erősíteni fogják
egymást. Minden kérdésükre, amit

:1'

Tudjuk, hogy ezek között a kér-
dések között nagyon nehezek is
lesznek, Vannak egyházak, melyek
építkezés vagy egyéb terhek miatt
adósságokkal térnek vissza. A
pénz változása, a hitelezők meg-
változott viszonyai. az egyházhí-
vek átmeneti bajai az egyházkőz-
ségel is bajok közé sodorhatják.
Ott van az egyházak és az állam
közötti viszonynak másmilyensége
itt, mint arnolt volt. Lesznek az új
határ által ketészakított, vagy e\-
veszített egyházi földek, melyek ha
nem is jelentékenyek, egy-egy kis
egyháznak az anyagi biztonságot
jelentették. Visszakaphatnak isko-
lákat és intézményeket. rnelyeket
elvettek tőlük és vagy más fenn-
tartó kézbe kerültek, vagy szüne-
teltették azokat. Mindezek mellett
a lelkészek javadalma is vissza-
formálódik az itteni törvények mér- ,
lékéhez. Különösen a nyugdíjas
lelkészek és a lelkészözvegyek
helyzete rendezendő sürgősen, mert

A haszontalan szelgát vessé-
tek ki a külső sötétségre ...

- Máté 25: 30.

A béketűrés és vígasztalás
Istene pedig adja meg nektek,
hogy közöttetek egyetértés le-
gyen a Krisztus Jézus szerint,
hogy egy akarattal és egy száj-
jal dicsőítsétek Jézus Krisztus-
nak, a mi Urunknak Istenét és
Atyját. Róm. 15: 5 6.

Az igazság gyümölcse békes-
ségben vettetik el a békét mun-
kálók számára. . Jakab 3: 18.

legtöbbjük már november hónapra
nem kapott havi járandóságából
egy fillért sem a cseh államtól.
Ezeknek a kérdéseknek a megol-
dása nagyrészt .lehetetlen a ma-
gyar állam segítségének igénybe
vétele nélkül és nem is. kételke-
dünk abban. hogya megfelelő se-
gítséget egyházi felsőségeink ide-
jében kieszkőzlik.

*
De önmagunknak is és a visz-

szatért egyházainknak is világosan
tudni kell, hogy az egyházi életben
nem szabad elsőséget adni az
anyagi kérdéseknek és nem sza-
bad ezek miatt egyik oldalrólsem
vitatkozó hangon kezdeni az első
beszélgetéseket. A lelki egybekap-
csolódás jegyében kell megkezelőd-
nie az együttélésnek. A közös fel-
adatok szolgálatában kell együtt-o
munkélkodásra i~dulni. Isten ke-
gyelméből ~most felszabadult ak
náluk azok az erők, amelyeket
belső védekezésre kellett hasz-
nálni és azokat most a belső épí-
tésre kell fordítani, ami egyben azt
jelenti immár, hogy általuk erősö-
dik jövendő harcaira a szen~edé-
seken átment magyar haza is. Fo-
kozódott felelősség súlva neheze-
dik az egyház minden vezetőjére
és ezért nem lehet és meg nem en-
gedhető semmi egyéni érdek elő-
térbe helyezése: egyedül és kizá-
rólagosari a magyar evangélikus
egyházak Istent a magyar nép éle-
tében szolgáló hivatásának teljes

. és áldozatos teljesítéséről van szó,
- ennek kell ezentúl mindig együtt
megfelelni.



Kassán voltam
november 11-én, pénteken. amikor Ma-
gyarország kormányzója százezernél
több ujjongó ember között bevonult a
Felvidék történelmi városába. Szorong-
tak az emberek a Fő-utcán véges-végig,
egészen a Dóm előtti térig, ahol a hon-
véd szobornak a szobor nélküli talap-
zata várta már 19 esztendő óta azok-
nak a kitakarodását, akik ledöntötték
róla a bitorlók szemében túlságosan be-
szedes szobrot. Felejthetetlen nap volt
ez mindenkinek, .akí ott lehetett. Nem-
csak drága emlékeket zárt magába a
szívünk, hanem tanulságokat is. Ezek a
tanulságok komolyak és ha még nem
is illik beszélni mindegyikről, vannak
közöttük olyanok, amiket szóvá kell
'tennünk.

.Öröm és testvériség lobogott minden-
felé. Szépséges szép volt a zászlókkal
elborított, háromszínű fénylésben ékes
utca. Szakadatlanul érkeztek órákon át
az emberekkel zsufolt, zászlókat len-
gető, virágokkal díszített autóbuszok,
nagy teherautók, magánkocsik. Való-
sággal érezni lehetett azt, hogy egész
Magyarország siet Kassára, hogy ma-
gához ölelhesse. Jöttek autóbuszok Sze-
gedről, Pécsről, Sopronból, az ország
széleiről éppenúgy, mínt Budapestról
és az ország minden részéből. Es ami-
kor nagy nehezen kikanyarogtak a tank-
csapdák közül, amelyek Kassa alatt
ugyancsak próbára tették az autóveze-
tőket, nekiiramodtak és a kiüresedett
erődök között sebes futással rohantak
a városba. Es a város ki nem fogyott
az üdvözlő kiáltásokból és a szerető
ölelésekből, amelyekkel szinte minden
percben bizonyítani akarta önmaga
előtt, hogy most már ez a város es
benne ezek az emberek csakugyan az
édes anyaországé lettek. Az első óra
vége felé megértettem. hogy miért kell
a legkülönbözőbb kiáltások -között új-
ból és újból felharsanni ennek a kiál-
tásnak: Eljen Kassa! Azért, mert ma-
guk a kassalak is átvették az örvende-
zésre érkező vendégektől, mert kifejez-
hetetlen örömükben ők maguk is kény-
telenek voltak a maguk számára foga-
lommá tenni azt a várost, amelyben él-
tekés szenvedések között reményked-
tek és mert így ez a város nemcsak az I
övék volt többé, hanem egy megválto--
zott, az egész ország tulajdonává lett
várossá lett, amelyikre nekik maguk-
nak is úgy kellett kiáltani, mint nélkü-
lük is felemelkedett és megdicsőült vá-
rosra: "Elj en Kassa l" ...

Testvéri ölelés volt az egész város.
Kassai szlovákok között álltam a bevo-
nulás es az első beszédek alatt. Szót-
lanul hallgattak, némák voltak az uj-
jongó kiáltások tömegében. Es néhányan,
akik együtt figyeltük őket, igazán test-
véri szívvel szerettük volna, hogy tör-
ténjék valami, ami megfogja és megin-
dítja az ő szívüket is és kiragadja a
szorongó hallgatás ból. Es ekkor a kor-
mányzó beszéde szlovák nyelven foly-
tatódott, megkereste és megtalálta a
szívüket. Egyszerre megélénkült a sze-
mük, felkapták a fejüket, öröm futott
át az arcukon és szinte ' láttuk, hogy
megtört bennük az aggodalom es mele-
gebb színeket kapott előttük a magyar
zászló. Bölcs dolog volt ez: _bevonta az
ünnep testvériségébe végre őket is. Szá-
munkra pedig nagy'. tanulság volt, -
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Az elszakított el1yházak
visszafogadása

Az egyetemes közgyűlés 1938. évi november hó 12. napiari tar-
tott ülése hálatelt lélekkel magáévá teszi az alóbbi ünnepi nyilatko-
zatot és a következö határozatot hozza:

A magyarországi evangélikus egyházegyetem közgyűlése alá-
zatos szívvel és mélységes hálával megköszöni a szeni Istennek, hogy
történelmi idöben erős várunk volt s nemzetünk nehéz megpróbálta-
tását kegyelmesen meaenuhitette elszakított testvéreink egy részének
hazavezetéséveI.

Boldogan örvendező lélekkel üdvözli az ősi magyar föld vissza-
csatolása folytán velünk újból egyesült honfitársainkat és igaz test-
véri szeret eltel öleli őket keblére.

A hit és szolgálat egységében külön is szeretettel köszönti a
magyarországi evangélikus egyházegyetem kebelébe visszatérő evan-
gélikus gyülekezeteket, intézeteket. intézményeket. egyházi munkáso-
kat és a híveket. Arra kéri a szent Istent, hogya régi szülői házba
visszaérkezésüket tegye áldott, boldog életközösség forrásává s en-
gedje meg, hogy egy évezreden át velünk együtt szenvedett és ör-
vendezett többi testvéreinkkel is mielobb egymásra találjunk.

A Mindenható kegyelmébe vetett bizalommal reméli, hogy a
lélek és a hivatás sxolsiáiatában a nemzet és egyház oltáráná! ered-
ményesen munkálkodhatunk hazánk boldogabb jövendőjéért, nemze-
tünk régi dicső nagyságáért és evangélikus anyaszenfegyházunk
épftéséért.

Hálás lelkesedéssel hódol egyetemes közgyűlésünk Főméltóságú
Kormányzó Urunk: vitéz nagybányai Horthy Miklós előtt, aki -közel
két 'éotizedes céltudatos. bölcs országkormányzásával, a nemzet jövő-
jébe vetett töretlen hitével és példátadó önfeláldozó munkájával a-
feltámadás útjára vezette nemzetünket. Fény nevére, áldás életére.

A nagy történelmi kialakulás alkalmával lelkesedéssel üdvözli
egyetemes közgyűlésünk a magyar királyi hormánui a nagy cél meg-
valósítása érdekében végzett hatalmas munkájáért.

Mélységes hálával emlékezik meg a döntőbiróságban részt vett
baráti olasz és német nemzetekről s hatalmas vezéreikről: Mussolini
Benitóról és Hitler Adolfról. Isten áldása nyugod.iék rajtok és nem- I

zetükön!
Kimond.ia az egyetemes közgűlés. hogy a vissza csatolt területen

lévő evangélikus egyházközségeket, egyházi intézeteket és intézmé-
nyeket a jogfolytonosság alapján is, visszakebelezi a magyarországi
evangélikus egyházegyetembe és pedig mindegyiket abba az egyház-
kerületbe. amelynek kötelékébe a magyarországtó[ való elcsatolást
közvetlenül megelőzően tartozott.

.su;« legyen az lsten. a mi Urunk Jézus Krisztusunk Atyja, ki
nemzetünket és egyhGÍzunkat örökkévaló kegyelmdvel megsegítette és
új életre vezeti. .

Aki eriqcrn kövztnl akar, v~gy~ f~1 k~r~sztjét és úgy kö-
v~ss~n eriqern. A Krisztus k~resztje szét van osztva az egész
világon és mlnöenkl mcqkcp]c belöle a maga részét. Fle öob-
játok ~1 a tieteket, ne ls t~gyét~k mint valami ezerit ~r~klyét
arany, vagy ezüst tartóba, hanem fogaajátok be . szluetckbe.

Lu t b z r.
A lelklpdsztor hastmló az ácshoz: Eaz köz e az lstan Igéj~.

Akikk~1 azonban foglalkozik, azok váltakoznak. Ezért nzrn
rnlriöiq cqyformdn tanít, herrern a hallgatók sokfél~ség~ sze-
rint. Eqvezzr vígasztal. máskor bor-z o őö st kelt, néha ker-hel
és ismét máskor a klenqeezrclést hlröetl. Lu th ~r,



Ha most áttekintjük a november hatodikétól tizenharmadikáig
terjedő hetet, sok vonatkozásban ünnepi hétnek kell azt mondanunk.

Valóban ünnepi hét volt a nemzeti öröm szernpontiéból. Minden
reggel azz al ébredtünk, hogy ezen a napon milyen területek és rajtuk
rnilyen falvak és városok jönnek vissza az anyaorszéghoz, és mnden
este örvendeztünk azon. hogy az arra a napra esedékes visszacsatolás
megtörtént. Szinte szakadatlan izgalomban, de örömteljes izgalomban
éltünk és együtt újjongtunk és könnyeztünk azokkal, akik ezeken a
napokon visszatértek.

Ez az öröm természetesen átcsapott országos evangélikus egy-
házunk gyűlésező hetére, annak minden egyes napjára. Bizottsági ülé-
seken, egyéb gyűléseken és összejöveteleken mindig beleszólalt a ta-
nácskozésokba az örömnek és a hálálkodásnak a hangja is. Ennek
egészen szokatlan, de erős bizonysága volt az egyetemes egyház
elnökségének az az elhatározása, hogya ll-ére kitűzölt közgyűlést,
mely az egész hétnek ebből a szempontból főnapja lett volna, a kas-
sai bevonulásra való tekintettel másnapra, 12-ére halasztotta.

Belső egyházi vonatkozásban is voltak örvendezni való mornen-
tumok. Az Országos Lelkészegyesület közgyűlését ebben az évben
először előzte meg az evangélikus lelkészek előtte való napon tartott,
egésznapos evangelizációs összejövetele. Folytatása volt ez a folyó év
nyarán tartott evanzélizácíónak. Most is Turóczy Zoltán vezette, ő

tartott előadást a lelkészek közösségéről, majd egy másikat a papok
bűneiről. Mindkét előadást hosszú és eleven megbeszélés követte. Ezen
az egészen zárt jellegű összejövetelen igen sok lelkész vett részt és az
együttes kornoly munkájától jelentős hatásokat várunk.

Az Országos Luther Szövetség közgyűlése is ünnepi hangulatban'
folyt le, de a Szövetséz számára és az egész egyháztársadalmunk
számára is különösen az tette ünneppé, hogya november l O-én tar-
tott vacsorán avatták fel a Lulher-serlezet, ami egyúttal megnyitotta
az ezentúl évenkint tartandó Luther-serleg vacsorák sorát.:A serleg-
avató beszédet dr. Bencs Zoltán a Szövetség elnöke mondotta, aki
bevezetőnek felolvasta az alapítólevelet és azután nagyszabású beszé-
det mondott az evangélikus öntudatról. Kileitette, hodv az evangélikus
öntudat önkéntes' szelgálatra késztet és képesít a nemzet és a társa-
dalom életében. A közéletben való elsőbbség feltétele az egyházban
és a nemzetben való önfeláldozó munka lehet csupán. Nekünk nem-
csak hitvédő, hanem nemzetnevelő egyháznak is kell lennünk. Még
felelősségteLjesebb idők következnek, ezért belső egyházi Irontot kell
alkotni és kiépíteni. Es ha az elcsatolt részek visszatérésévei feleke-
zeti arányszámunk kisebbednék, annál inkább kell azt belső erő nö-
vekedésével kiegyenlíteni. Egyházunkra a nemzet életében előrelátha-
tólag a kiegyenlítő egyház szerepe vár és erre rnegielelően fel kell
készülnünk. Ezeknek a gondolatoknak részletes és többször egészen
me gkapó módon való kifejtése után Luther magyar serlegét az Isten
dicsőségének, a minden keresztyének közötti békességnek és a haza
iránti hűségnek a szolgálatára felavat/a.

Egyetemes közgyűlés
Az egyetemes közgvűlést megnyitó és ebben az évben a Gyám-

intézettel együtt tartott istentisztelet november lű-én este volt a Deák-
téri evangélikus templomban, melyen az igét Németh Károly esperes
hirdette. 12-én,. szombaton délelőtt 9 órakor Kapi Béla püspök imájá-
val és báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő megnyitó beszé-
dével kezdődött meg országos evangélikus egyházunk közgyűlése.
D. báró Radvánszky Albert a magyar nemzet örömünnepének ernlé-
kezésére, hálaadásra és új kötelességekre eszméltető történelmi idejé-
ről szólt. Megemlékezett István kírály életművének a nemzet belső
életére vonatkozó fundamentumra való tevéséröl, a keresztyénségnek
a magyar nép életében megnyitott forrásairól és Isten iránti hálaadás-
sal állapította meg, hogy a magyar nemzet történelmi hivatása és kül-

arra tanított, hogy mindig nekünk kell
velük szemben az első testvéri szót ki-
mondani... ;;

De 'volt. szépséghiba is. Megintcsak
úgy mutatták be a kormányzó és sze-
mélyében az ország előtti bódolást,
míntha Kassa egy felekezetnek a vá-
rosa volna. Csak a katolikus püspök
üdvözölte a kormányzót. A református
és evangélikus egyházak nem jutottak
szóhoz. A Dómban tartott Te Deummal
egyidej-űleg tervbevett protestáns isten-
tiszteleteket a helyi rendezőség beállí-
totta, azután Budapestről áttétették har-
madnapra azzal a megokolással, hogy
a hivatalos hálaünnep a Dómban is csak
akkor lesz, ez a mostani csak bevonu-
lási Tedeum ... De a hatszáz magyar-
ruhás asszony és leány között nagy-
számban lévő protestáns nőket termé-
szetesen felhasználták arra, hogy a
Dómban sorfalat álljanak abevonuló
elökelöségeknek.

Es itt már megint megtört a testvéri-
ség, amelyben nem volt semmi hiba'
addig, amig együtt kellett szenvedni és
a protestánsoknak természetes bátorsá-
gát a veszedelmes dolgokban az' elő-
térbe lehetett állítani. Azt mondhatná
valaki, hogy kár az ilyen kicsinysége-
ket felhánytorgatni. Nem így van, ha-
nem úgy, hogy kár az ilyen kicsinysé-
gekkel megkezdeni az együttszenvedés
és együttörvendezés, utána pedig az
együttdolgozás testvériségét megron-
tani és megkeseríteni. K. L.

Történelemlormálódás
és szentiobbhit

Százszor megmondtuk egészen kere-.
ken, hogy mi a véleményünk a szent-
jobb-kérdésről. Megmondtuk, hogy it
tiszta keresztuén hit. kénytelen tilta-
kozni nemcsak a szentek imádása, de
még "tisztelése" ellen is, sőt a bűnös
halandók között egyáltalán való meg-
különböztetése ellen is. Megmondtuk:
nem nyugszunk bele abba és a sajtó,
az igehirdetés, minden kimondható sza-
vunkkal fogjuk akadályozni, hogy em-
berek, bármilyen nagyjelentőségű tör.
ténelmi szerep elvégzéseért is, vallásos
kultuse tárgyai lehessenek a keresz-
tyénség életterületén. Megmondtuk, hogy
ez a' mély és biblikus keresztyén meg-
győződésünk elsősorban a szentek erek-
lyéi ellen tiltakozik. A szentistváni ün-
nepségek idején azt is kénytelenek
voltunk megmondani, hogy nem hisz-
szük, miszerint a szentjobbnak, mint
erekluének különösebb jelentöséget le-
hetne tulajdonítani a maquar: tÖTté-
nelem-formálás terén. Ez ellen ugyanis
a történelemintéző szuverén és' egyetlen
élő Istenbe vetett hitünk mellett legpri-
mitívebb valóságéTzékünk is tiltakozik.

Azon nem is csodálkoztunk, hogy a
Szív ujsá.gban, vagy más egyházias han-
gulatot terjesztő és a biblikus keresz-
tyén theologia "gátlásain" magát köny-
nyen túltevő népszerű katholikus meg-
nyilatkozásokban, ezt a nemzet szem-
pontjaból is igen jelentős felvilágosító
munkánkat nem méltányolták meghall-
gatásra.

Azon azonban csodálkozni kénysze-
rülünk, hogy Kornís Gyula a theologia
doktora is megenged magának olyan
mondatokat, hogy nem i}olt hiá,b(1,való



körülhordozni a szentjobbot az ország-
ban, mert ime a Felvidékkel metma-,
iJyóbbodott szent István országa. Ezt a
theologiai megáílapítást Kernis Gyula
inkább a falusi plébánosokra hagyta
volna.

Kényszerülünk még azon is csodál-
kozni, hogy ezt a történelemszemléletet
Kornis Gyula, a politikus, az ország
Házában szólaltatta meg, ahol mégis
feltehető, hogy theologia és keresztyén-
ség nélkül is mégis általában tisztában
vannak az ottülők a tŐ1'ténelem formá-
lódás primitív indítóokaival, tőrvény-
szerűséqeivel; s nyilvántartják a reális
történelmi okokat és erőket, - arról
nem is beszélve, hogya parlament
két és félmillió protestánsnak a kép-
viselete is. Ezt a történelemszemléletet
talán a bulvár-lapok szólaltathatták
volna meg, akik mégis kevésbbé fele-
lősek a történelem-szemI életükért, s
inkább a történelmi szenzációkat kell
szolgálniok, mint a történelmi igazsá-
gokat.

Kényszerülünk azon is esudálkozní,
hogya Pázmány egyetem ~lQgika-pro-
Í'esszora ugyanebben a beszédében,
melyben a szent jobb eme mythikus
történelmi hatóerejéről elmélkedik, alig
kevéssel odább arról szól, hogy nagy
külföldi barátaink hathatós segítsége
nélkül sohasem juthattunk volna a Fel-
vidékhez. Most már akkor hiábavaló
volt-e a szent jobb körülhordozása, vagy
nem volt hiábavaló? Ezt a fejtegetési
mötíot, úgy gondoljuk, a Kornis által
képesített összes középiskolai tanár
meg-pirosceruzázná az ötödikes gímna-
zisták dolgozataiban.

Végül, de nem utolsósorban hadd
szóljunk arról a csudálkozásunkról is,
mely annak a képviselőházi huszonöt
százaléknak szól, .akik a protestantiz-
must képviselik a Parlamentben. Csu-
dáljuk a türelmüket, mely a szent jobb
misztika eme politikai és országépítési
érvényesüléséveI kapcsolatban még mín-
díg nem tudja szóra birni őket.

Dyl.

.. -

Oonepronlók
Az egész országban zúgtak a haran-

gok, sírtak az emberek, "Az első magyar
ünnep húsz ünneptelen év után", ujjong-
ták a pirosbetűs plakátok. Ilyen szívig
megrendült, ünnepi hangulattal ültünk
neki még az ebédutáni újságolvasásnak
is, de ahogy kinyítjuk, mintha fejbe-
kólintottak, lehidegzuhanyoztak volna,
legelőször is a hercegprímás "rende-
lete" ugrik neki a szemünknek, amely-
ben figyelmezte.ti a felszabaduló terü-
letek plébánosait, hogy nekik bármi-
némű együtlfungálás protestáns fele-
kezetek lelkészeivel szujorúan. -tilos. Ne-
hogy az ünnep mámorában valamikép
egyenrangú testvérnek ismerjék el a
máshitű magyart! Tehát kioktatja őket,
hogy kell nékik nyilvános ünnepségek
-alkalmával megőrizniök a róm. kat.
egyház elsőbbségét és íennsóbbségét

Dermesztő szelek fujdogálnak ebből
'a prímási rendeletből felforrósult ma-
gyar szívünkré. Nemde azt hírdetik
mindenütt, hogya Felvidék visszatéré-
sével "új levegő áramlik be a magyar
~özéletbe", • ahelyett Íme még meg se
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detéstudata mind máig nem halványuIt el. Magyarország kormányzó-
jának bölcs és eredményes vezetéséről, a baráti nemzetek segítségéről,
a lengyel nemzet évszázados hűségéről és lord Rothermere mellettünk
való nemes küzdelméről mondott hálás és minduntalan lelkes éljen-
zéssei közbeszakított mondatokat. Majd így folytatta:

- De ne feledjük el azt se. hogy az ünnepi emlékezés nyomán
fakadó hálaadás magában nem elegendő: rá kell eszmélnünk azokra
a kötelességekre, amelyek a jelen helyzetben reánk várnak. államra.
nemzetre és egyházra. Az államnak olyan helyzetet kell itt teremtenie.
amely a kebelébe visszatérő. rabságot szenvedett magyarokkal meg-
érezteti, hogy ismét szabad hazának lettek szabad polgárai, amelynek
legfőbb gondja minden fiának boldogsága. E helyzetnek megfelelő vi-
szonyok kialakításánál nem szabad szem elől téveszteniök a felelős
tényezőknek egy pillanatra sem. hogy az elszakított. de immár haza-
térő magyar testvérek nem valami új, számukra ismeretlen és idegen.
hanem a régi hazába vágytak vissza, amelynek fundamentumait István
király rakta le és amelynek keresztyén és nemzeti élelirányát még ő
szabta meg. _

- A nemzetnek szoros egységbe lorrva- kell visszatérő tagjait
keblére ölelnie. Hazavárt testvéreinket a húsz éves szenvedés egy-
ségbe kovácsolta. Mekkora csalódást jelentene reájuk nézve. ha itt
olyan részekre szakadt nemzet várná őket. amelynek egyházai. társa-
dalmi rétegei, politikai csoportjai és gazdasági érdekeltségei ellenség-
ként állanak szemben egymással és az ünnepi órákban együtt örülni
tudnak ugyan. de a kötelességteliesítés idején együtt dolgozni nem
tudnak! ... Az egyháznak is tovább kell munkálkodnia belső meg-
úihodásén. Ott. ahonnan sok -ezer hittestvérünk most hazatér. sokszor
az egyházban is bün volt magyarnak lenni és az istentelenség had-
járata álJamhatalmi asszisztencia mellett dúl! és tört a lelkekre. Ennyi
vesz és szenvedés között megacélozóelott a lelkekben az evangéliumi
hit. amelynek sajátja az, hogy nyomás alat! halalmasabb erőre kap.

.Istennek hála. nálunk is Ieltartózhatatlan a lelkirnegúihodás folyamata
s a lutheri reformáció hite adja a megúihodás tarlalmát és szabja meg
annak irányát. Az egyház nem marad jogi szervezet csupán. hanem
mindinkább hívő lelkek kőzösségévé mélyül, Ebben az irányban to-
vább kell haladnunk, hogyegy-akarattal lehessünk azokkal. akiket
vártunk s akik Isten kegyelméből immár hazajöttek.

A nagyhatású elnöki megnyitó. rnelyet az egész közgyülés figye-
lemmel és állandó helyesléssel logadott. befejező szavaiban Domián
Elek dr. tiszakerületi püspök elhúnytáról emlékezett meg meleg szevakkal.

Ezután dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész előterjesztette a Fel-
vidékről visszatérő evangélikus egyházak visszakebelezéséröl szóló
ünnepi nyilatkozatot. melyet lapunkban külön közlünk. Ezt az ünnepi
deklarációt a kőzgyűlés tagjai felállva hallgatták me g, utána a him-
nuszt énekelték el. _

Az egyetemes felügyelő évi jelentését Kuthy Dezső egyetemes
főtitkár terjesztette elő. A. jelentés mindenekelött kiemeli. az Egyház-
egyetem lelki munkájáról Kapi Béla püspök fog külön jelentést tenni.
az Egyházegyetemnek a lelki munka irányában való kiterieszlését az
egyetemes egyház világi felügyelője maga is teljes mértékben helyesli.
Az államhoz való viszony tekintetében sérelmezési politika helyett
barátságos megegyezés útján igyekezett az egyház érdekeit képviselni.
Az eucharisztikus kongresszus idején tett közös magyar protestáns
deklaráció az egész protestáns világban élénk visszhangra talált. El-
ismeréssel nviletkozott a budapesti Luther-szoborra történt gyüjlés nagy
eredményéről. Örömmel állapítja meg a református egyházzal való
testvéri együttműködést. nemkülönben a küllöldi testvéreknek
velünk szemben növekvő rokonszenvét. Meleg szavakkal ajánlja az
egész egyház figyelmébe a két magyarországi protestáns egyház új
hírszolgálati szervét : a Magyar Értesítőt. Ezután a küllöldí egyházakkal
lelelevenített kapcsolatokról számol be. az egyházi közigazgatás. a
lelkészképzés és a tan ügy időszerű kérdéseiről. Majd kiemeli a lelki
munka terén nagyjelentőségű belmissziói munkaprogrammnak országos
használatba vételét. Meleg hangon üdvözölte Prónay Dezső br. tisz-
teletbeli felügyelőt kilencvenedik születésnapja alkalmából. Ismertetett
több olyan kormány- és közoktafásügyi rendeletet. melyek egyházunk
szempontiából jelentősek. Felsorolt azonban olyan eseteket is. amikor



az egyetemes kőzgyűlés felterjesztésére válasz nem érkezett. Meleg
elismeréssel emlékezett meg arról, hogy a földművelésügyi min iszler
a Németországban dolgozó magjar evangélikus mezőgazdasági idény-
munkások lelki gondozását lehetövé tette. Bejelentette, hogy intézke-
dett arról, hogy az Egyházegyetem ügyvitelében egyházunk neve egy-
öntetűen az egyházi törvényekben megállapított legrövidebb alakban
("Evangélikus") hasznéltessék. Az egyetemi és főiskolai ifjúság részére
rnegszervezendő egyetemi lelkészi állás érdekében a korrnánynál a
kezdeményező lépések megtörténtek. melyek lehetőleg mielőbb ered-
ményt hoznak. Ugyanígy a Keresztyén Ifjúsági Egyesületnél is. Végül
megemlékezik a jelenlés a Thessedik Sámuel ifjúsági missziói intézet
megalek ulásáról. Befejezésül a szernélyi változásokat sorolja el.

*
D. Kapi Béla püspök az egyetemes egyház lelkészi elnöke ter-

jesztette elő ezután első jelentését az Egyházegyetem lelki munkáiáról,
Jelentette, hogy ezév folyamán a rádióval közvetített igehirdetések
sorozatosan foglalkoztak a szükséges kérdésekkel, továbbá, hogy bel-
missziói előadások címmel egy külön füzet, az egyházi iskolák szá-
mára iskolai naptár, továbbá az Egyetemes egyház belmissziói munka-
programmjának első kötete megjelent, mely utóbbi háromszázhetvenhat
oldalon tartalmazza az ifjúság egyházi gondozasának. a felnőtt egyház-
tagok gyülekezeti gondozásának és presbiterek lelki gondozásának
programmját megfelelő előadások által. D. Kapi Béla nagy figyelem-
mel hallgatott beszédében világosan feltárta belső erőink bajait és
ebből kifolyólag azt a kötelességet, hogy mielőbb formáljuk ki ma-
gunk közölt egyházunk spirituális arcát. Ma inkább az Ige, mint a
szentség egyháza vagyunk. Törekedni kell ..arra, hogy mindakettő meg-
felelő értékelésben éljen az egyházban ... Oritudatos megálló egyházat
kell építeni, amelyik nem akar minden terhet álháritani az államra.
Ismernünk kell a belülről jöhető veszedelmeket is. A lelki munka az
egyházban tehát nem különálló az egyház igazgatásától, merl egyházi
munka egy van, hogy az egyház szolgálion Istennek, Magyar evan-
gélikus egyházunknak a magyar földön kell elvégeznie lelket mentő,
Krisztushoz vezető, a nemzetet felemelő munkáiát. Nem szabad engedni
azt, hogyegyházunkról úgy vélekedhessenek, hogy az a tegnap egy-
háza, hanem saját belső életünkben is és nemzetünk életében is a
holnapnak az egyházává kell lennünk.

*
A közgyűlés ezután áttért a részletes tárgysorozat lefárgyalására,

Elhatározta, hogy a korrnányzó arcképét az Egyházegyetem székháza
számára megjestéti ésminden egyházközséget felhíva korrnányzó
képének megszerzésére. A közgyűlés a visszacsatolás alkalmából
ünnepi hangú táviratban üdvözölte a korrnányzót. Mihalovics Sámuel
indítványa az egyke ügyében nagy érdeklödést keltett. A Lelkészegye-
sület módosított alapszabályait és a becsületszék szervezetét a köz-
gyűlés jóváhagyta. A különböző bizottságok és egyesületek [elentései-
nek- tárgyalása után, melyek között sok érdekes és tanulságos meg-
állapítás és fejlődés volt észrevehető, megválasztották az egyetemes
presbiteriumot, melynek tagjai lettek D. Prőhle Károly, Dr. Bruckrier
Győzö, Arató Frigyes, Somogyi Béla, Dr. Mikler Károly, Bartos Pál,
Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Ziermann Lajos, Ostlív Lajos, Dr.
Zsedényi Béla, Dus.zik Lajos és a pottagok. Az egyetemes számvevő-
szék elnökévé Mih elovios Samut, egyetemes törvényszéki biróvá Dr.
Vladár Gábort választották meg. Felebbezések, jelentések eliníézése
után a közgyűlés D. Kapi Béla püspök imájával ért véget.
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Az az igazi bö lcaeaáq, hogy az ember mcqlsrnerjc laterit
és önmagát. megi5merje, hrrqy mi nyomorúH és elve5zeJt bű-
nösök vagyunk;15ten pcőlq könvör-úle+ee, nem akar bennün-
.ket eltoazitcmi, hanem ~egyelemből a Kri5ztus által meg akar
bennünket mcnteril. Luther.

A hit a már meglevő ígéretekben való blzrikcöde, a re-
rnénység az eljövenoő megszabaDíttatás várása. L u t h e r.

nyíltak a sorompók, már vaggontétel
ben áll szállításra készen az ellentétek-
től feszülő hazai levegő, Ott folytatják
tovább, ahol abba se hagytálc A haza-
térő rabgyermekek 'mámoros szívreöle-
léseben is, amelyet v pedig széltében-
hosszában hirdetnek plakátok és szó-
noklatok, ,gondos, kegyetlenül hideg
válogatást visznek bele hitük miatt el-
sőosztályú és másodosztályú mazyarok
között. Hát így képzelik ők az Új Ma-
gyarországot ? Hát ez az a nagy meg-
újhodáé ? Nagyon szomorú, nagyon
rossz sejtelmek ülnek a lelkünkre, hogy
itt bizony mindent úgy akarnak csi-
nálni a Felvidék hazatérése után is,
mint előtte. Akkor pedig jaj nekünk!

~':

A többi ünneprontast komolygon-
dolkodású római katolíkus ismerősök
szállítottálc felháborodott lélekkel. Íme
az egyik: ,

Egy fővárosi templomban egy fővá-
rosi katolíkus hitszónok azt fejtegette,
hogyaFelvidéket a magyarok nagy
patronája: Szűz Mária adta vissza,
Aztán így folytatta: Tudjátok-e kedves ,
híveim, miért nem adhatta vissza már
sokkal korábban ? Mert Magyarország-
nak eretnek miniszterelnökei voltak,
akik így meg úgy, nem tisztelték Szűz
Máriát kellőképen, Várnia kellett. amíg
eljött az igazhívő, Mária-tisztelő mí-
niszterelnök stb,

Egy másik helyen ugyanebben a tó-
nusban beszéltek az eucharisztikus
kongresszusról : Ime itt a hatása az
eucharisztikus kongresszusnak ! Vissza-
kaptuk a Felvidék jórészét. Mi lenne,
ha .mínden magyar" imádni kezdené az
oltári szentséget l-- ". Es .most már kezdjük érteni, mít is
akarnak [elenteni azok a nagy tömeg-
ben kiragasztott hosszúkás Szent Ist-
ván plakátok azzal a rejtélyesen szűk-
szavú felírással : ,,1938 az enyém és az
én keresztem é " Nagyon szép, nagyon
szép a gondolat. Legyen csak minél
jobban a kereseté az év is, ország is,
minden! De nem a képen látható. ket-
tős kereszté, amely a római pápa ha-
talmát jelképezi, hanem Krisztus ke-
Tesztjéé, amely nem dicsekedik, nem
pölleszkedik, nem víndikálla magának
azt, ami Isten ingyen kegy ci me, hanem
szolgál és örömüzeneret visz minden
rendű és rangú, hitű és származású
magyarnak... - L. M. V.
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Vidél{i történet
Kodolányí János drámája a Nemzeti

Színházban roppant súlyos magyal' kér-
dést tálal fel a színpadi történés, nád-
szálasztalkajára. Azt azonnal le is szö-
gezhetiük : mint drámaíró, mínt színpadi
szerző megbukott Kodolányi. Erőtlen,
logikátlan, elnyújtott, gyenge a darab.
De mínt a magyar élet kutatóia _és
diagnosztája, ismét remekelt. Olyan
kelevényre tapintott rá, amely ezer és
ezer alakban pusztítja a magyarságot:
a fővárosi és vidéki élet ellentét ére s
benne a középosztály ideológiai nyo-
morékságaíra,

Egy nagyon tehetséges,<ÍntelIigens pa-
rasztgyerek kítanul Pesten orvosnak,
feleségül veszi egy .oryost~n~r lányát,



azután hazamegy a falujába prakti-
zálni. Ott annyi munkát talál, hogy
nyakig merül a munkába (ami nagy
részben már nem is annyira az orvos,
mint a szociális reformer munkája) és
munkáját nem is akarja otthagyni, hiába
könyörög a felesége, hogy térjenek
vissza Pestre. Ebből bonyolódik ki a
dráma, amelyben a színpadi játékok
szokványos sablon]a szerint van: félre-

<értés, féltékenység, tudatos bűn, vizs-
gálóbíró és hasonlók. De ez maga nem
átütő erejű. A felvetett probléma azon-
ban annál inkább, Az megéri, hogy
vesztegessünk rá néhány szót.

A Pesten tanuló ifjúságnak majdnem
akkora áldozatot jelent ma tanulmá-
nyai befejeztével vidékre, illetőleg fa-
lura kerülni, mint annak idején Apácai
Cseri Jánosnak és sok-sok társának ha-
zatérni a külföldi egyeteri1ekről. Ott
egyetemi tanárság, kultúra, pénz, ké-
nyelem, ragyogó "nagy élet" lett volna
sorsuk, itthon életőrlő csupa-rnunka,
csupa-áldozat, csupa-harc, elfeledtetés,
szellemi és vagyoni elszegényedés, egye--
dülvaló, rokkantságig menő küzdelem
a jobb magyar jövendőért. Es, mégis
ezt választottak igen sokan, mert min-
denre elégséges hitük volt Istenben és
mindent vállaló szeretetük a népük
iránt. "Ha az ellentét nem is olyan nagy
a mai magyar főváros és vidék között,
mint volt annak idején a nyugati nagy
városok és a törökdúlt, németsanyar-
gatta magyar föld között, mégis ugyan-
azok a motívumok szerepelnek ma is,
Komoly magyar inteJligenciától nagy
lemondásokat, nagy áldozatokat, majd-
nem heroikus önfeláldozást, mérhetet-
len szeretetet, testvéri odahallást köve-
tel a vidéki élet és a ruélyre esett ma-
gyar falu -fölemelése. S ettől irtózik,
borzad mindenki. Kodolányi Kádár or-
vosa ma még kivétel, a teieséoe az át-
laatipus megszemélyesítője. Es meg
kell értenünk ezt az átlagtípust is, At-
tól a vidéki intelligenciától, amelyet a
darab bemutat (és az nem is olyan ri-
kító karrikatúra), joggal borzad hat min-
den kultúrált lélek. Viszont Kántorné
átkozódó alakja ízelítőt ad a nép há-
látlanságából, rosszindulatából is. Ert-
hető, hogy aki csak bírja tehetséggel.
és összeköttetéssel, az városba, vagy
épen a fővárosba hüzódík. A vidéki
élet készséges uállalásdra, a vidék fel-
emeléséért folytatandó áldoeatos éshe-
roikus . küzdelemre csak a felébredt,
meaúiuü, reformátori intenzitású hit-
élet és ennek gyümölcse, az állandóan
szívbeáradó isteni szeretet tudna képe-
síteni. De hogy áll ifjúságunk ezzel a
szeretettel? Pedig mindaddig csak a
"vidéki történet"-ek tragédia halmaza,
vagy Ady szavával a ..rokkantak halma"
növekszik, míg az ifjúság, férfiak-nők
egyaránt, nem a megéledt evangélium-
mal szívében indul a magyar vidék
felé áldozatos, de boldog, teremtő életre.

, A. B.

A budapesti evangélikus leány-
gimnázium zászlót küldött a felsza-
badult Rozsnyó evangélikus polgári
leányískolájának, melyben Papp-Váry
Elemérné tanult, IV b. osztálya pedig
kassai polgári leányiskolánknak. Ezen-
kívül lOOli P-t juttatott a rozsnyói insé-
geseknek is, s karácsonyi előadását is
erre a nemes célra rendezi.
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A mi oldalunkról'. • o

Az Evangélíkus Élet 1938. évi 38.,40. és 41. számaiban "Az ér-
dekeltek oldaláról. .. " círnű cikksorozat első részét szeretném lezárni
és rámutatni egyben arra is, hogy mik voltak a cikkek megírásá-
nál a vezető szempontok és rnilyen álláspontot Ioglalhaíunk el a tár-
gyait kérdésekben.

Célunk a megismerés volt. Közelröl és belülről kell látni azt, amit
meg akarun ismerni. Nem elég ismertetéseket írni és kritikánk szem-
üvegén át nézve, bírálatunk szűrőién átszűrve bocsátani az olvasók
elé. Hamis látáshoz vezetne eleve elzárni az utat a megdöbbentő rá-
hatás elől. Ennek a pár cikknek az volt a rendeltetése, hogy úgy mu-
tasson meg dolgokat, mintha maga az olvasó élte volna át őket, mintha
ő maga lett volna sokszor úgy megdöbbenve és elszomorodva; mint
ahogy azok írója volt. Oszintének kell lennünk. Nem szabad megret-
tenni ellen véleményeklől és megoldatlanul beíeiezödö isrnertetésektöl.
Eszmélni kell, hogy megismerhessünk célokat, törekvéseket, ember-
sorsokat. Ellenfeleink, akikkel beszélgettünk, épp úgy emberek, mint mi,
feléjük nem karddal kell közeiedni, hanem kíváncsisággal, magyar sor-
sunkban vizsgálódva: kit nyerhetünk meg még magunknak? Aki eb-
ben a keresésbeh vádakkal találkozik, annak tudnia kell: vannak olya-
nok is, akik a megértés és meggyőzés kísérlele helyeit gyorsan törnek
pálcát és nem tudnak senkit sem másképp elképzelni, mint vagy egé-
szen fehérnek, vagy egészen feketének. Oe a magyarságnak ma nem
szűk látókörű és "kétskatulyájú" emberekre van szüksége, hanem nyi-
tott szemekre és dolgozó kezekre. Tudjuk. hogy "egy-két szegény író-
deák nem állított még meg nagy nemzeti tragédiákat" (Kalona Jenő),
de tudott sötét időben is reménysugarat látni és szebb jövendőt ke-
resni. Tudott egyeszmékkel, problémákkal és kísérletekbe fulladt meg-
oldásokkal túltelített korban nem befejezettséget, hanem kínzó kezde-
tet érezni, És a jövendő reménysége mindig attól tügg, hogy vannak-e,
akik mernek és akarnak leszámolni és újat kezdeni?

Túlfűtött, elzárt kazán

a mai élet, magyar és evangélikus egyházi szempontból is. Társadalmi
osztályukból felfelé törekvő, gazdasági nyomás súlya alatt visszakény-
szerített, reményvesztett és gyökértelenné vált exislenciák feszítik falait.
27 százalék önállóval. 6 százalék tiszlvíselöve], 67 százalék mezőgaz-
dasági, ipari és szellemi proletár áll szemben és keresi érvényesülését.
Az önállóak és Iüggvényeik, a tisztviselők sok tekintetben értelmetle-
nül állanak szemben a "proletár" tömeggel, nem képesek céljait meg
érteni és támogatni. A proletár, akit Paul TiIlich német theológiai ta-
nár meghatározása szerint az jellemez, hogy mindenből a legalecso-
nyabbrendű jut számára, menedéket keres olyan mozgalmakban, amik
jövőjét biztosítani, előrnenetelét, polgárosulását segíteni látszanak. vagy
azt legalább ígérgetik. Ezek a mozgalrnak, legyen bár nevük változó,
mindig ezeket a rétegeket ragadják meg. Mondhatnók úgy is, hogy
azokat, akiknek nincsen már mit veszíteni. Minden ilyen mozgalom
már létezésében is kritika. Egy helytelenül felépített társadalom struk-
turális hibáinak bírálata. Céljuk ennek a hibának eltüntetése. A ma-
gyar nemzeti szocielísta m~galom is ilyeneket említ célrneaadásában :
.azoknak a történelmileg szükséges gazdasági, társadalmi, kulturális és
állam politikai relormoknak kornoly keresztülvitele. amelyek a nemzet
életét, fennmaradását és jövendő tejlődését biztosítják." (A magyar
nemzeti szeeialista mozgalom könyvtárának 1. íüzeiéböl.)

"Jőjjön valami jobb", ezt hirdetik ezek a mozgalmak. És nekünk
nem lehet más a feladatunk, mint megvizsgálni, mennyiben jogos a
kritika, amit gyakorolnak. Ennél a vizsgálatnál figyelembe kell venni a
következöket : 1. A mozgalom az alacsonyabb értelmiség körében hó-
dít különösen és megáll az az érv, amivel támadják: nincsen közöttük
egy sem a szellemi elitból. 2. Ennéllogva mondanivalójuk a kifejezési
készség hiánya miatt nem mindig világos és megáll az ellenvetés: ide-
gen ideológiák átiestése sokszor az is, ami van, Oe ezzel szemben a



mozgalorn társadalmi visszásságokat hangoztató elveit mások is látják
és szóliák, tehát igazságukat elvitatni nem könnyű. Ezenfelül itt tárul
fel világosan látható módon az a szakadék, amelyik ma az értelmiségi
életformát (nem osztályt), a proletár életformától elválasztja. Akik kinő-
nek a proletár életiormaból. azok nem térnek vissza abba, hogy segít-
senek akik pedig segítenek, azok nemküldetéstudatból mennek oda,
nem próféták, hanem szerencselovagok. Nincsen igazi vezetőjük mind-
addig, míg maguk közül vezetőt nem növelnek : megoldási lehetősé-
gük sem. Ebben pedig hibás a magyar társadalom.

Evangélikus egyházi szempontból terra incognita előttünk a nyi-
las mozgalom. De ha átvetítjük egyházunk síkjára azt a tényt, hogy
itt egy elhanyagolt társadalmi réteg akar felemelkedni, akkor megkér-
dezheíjük őszintéri magunktól azt is, hogy ezt a réteget nem feledtük-e
el magunk is? Es feleljünk meg reá őszintén : sokszor és könnyen
adtuk fel a harcot azzal a bizonyos beskalulyézó kézlegyintéssei : nem
lehet velük mit kezdeni: szocialisták, kommunisták. Pedig látnunk kell.
Az a kőzéposztály, amelyikre csaknem kivétel nélkül valamennyi fele-
kezei organizációja építve van, pusztu lóban van és helyette új rétegek
akarnak Ielkerülni. ezekkel szemben pedig új munkamódszerekre és új
kezdeményezésekre van szükség.

A blztosító szelep

szerepét a Felvidék visszavárását és visszatérését megelőző közvellen
legközelebbi időben a zsidó kérdés képezte. Rengeteg szemlényvesztes
és bűvészkedés történt mögötte. A kérdés égető voltát senki sem ta-
gadta, de a ió hírverés Iúita csak fel a magyar élet legnagyobb pro-
blémáiává. Kétségtelen szétágazó volta és bizonyos, hogy az előbb
tárgyaltak sok pontjával érintkezésbe hozható. De ami mögötle történt,
az még sem volt más, mint az ennél sokkal égetőbb magyar problé-
mákról való figyelem-elterelés. Földkérdés. telepítés, álláshalmozás,
protekció, nagybirtokok xelorrnia mögéje került. Szó lett ezekről is, de
csak annyiban, amennyiben zsidó kézben volt föld, bérlet, állás, ke-
reskedelem. De be kell látnunk, hogy mindezeknek a zsidókerdéssel
kapcsolatosan beharangozott reformja csupán tüneti kezelés. A zsidó-
kérdés is a helytelen társadalmi lelépitettség strukturális hibájának kö-
velkezrnénye, mert a zsidóság kihasználta a neki kínálkozó alkalma-
kat, kihasznál ta a strukturális hibákat a maga javára.

A zsidókérdés vizsgálalánál éppen ezért három réteget kell a zsi-
dóságban megkülönböztetni, ha értelmes reformokra akarunk eljutni.
1. Az értelmiségi zsidóság. Hatása szellemi téren érezhető, reformja is
csupán szellemi téren érhető el. Vagyis: szín magyar tehetségek párto-
lásával. keresztyén szellemű, öntudatosan magyar sailó túlsúlyra jutta-
tásával. keresztyén kiadóvállalatok anyagi kapacitásának és vállalkozó
erejének gyarapitásával. 2. A kereskedelmi zsidóság. Hatása gazda-
sági téren elért túlsúlya miatt érezhető. Reiormja is csak pozitív gaz-
dasági reform lehet. Tehát: államilag elősegítelt keresztyén tökeképző-
dések, keresztyén érdekeltsézek előtérbe iuttatása, keresztyén közveíí-
lés és külkereskedelmi versenyképesség. 3. Az újonnan bevándorolt és
bevándorló zsidóság. Hatása: határ menti sávok tömbmagyarságának
Ielhígítása, kiskereskedelem elragadása. Ellenszere: határzár bevándor-
lás és beszivárgás ellen, könyörtelen kiutasitás, letelepedési és lakha-
tási, lökérit azonban üzletnyitási kérelmek megtagadása. .

Mindez állami érdek és állami szempont. Magyarságunk érdeke.
Egyházi szempontból ebbe nem szólhatunk bele. Egyházunk oldaláról
nézve a kérdést, le kell szögezni a következőket: 1. Allampolgá ágot
nem lehet keresztvízhez kötni, Vagy mondja ki az állam azt, hogy
minden 1919-ben még 10 éves ittlakást felmutatni nem tudó zsidó el-
veszti állampolgárságát. vagy pedig kösse egy pár generációnak Ma-
gyarországon éléséhez és büntetlen előéletéhez az állampolgárságot.
Egyben pedig tiltsa meg a bevándorlást. 2. Egyházunk nem zárkózhat
el senkinek kérése elől sem, melyben egyházunk tagjai közé való tel-
vételét kéri, de [ó lelkiismerettel és gyanakvás nélkül. nem keresztel-
het akkor, mikor tudja, hogy az egész ujabb nagy zsidó betérési
hullám 990f0-ában az állami rendelkezések következrnénye, abban a
reményben, hogy hátha 1919. helyett 10 év mulva 1938. lesz a határ.

,
HIREK

Az egyetemes közgyűlésseI kapcso-
latosan különböző egyháztársadalmi
egyesületek is megtartották országos
gyűléseiket és beszámolóikat. Az Evan-
gélikus Nőegyesületek Országos Szö-
vetsége november Ir-én, az Evangélikus
Papnék Országos Szövetsége november
9-én és Iü-én tartotta értekezletét és
közgyűlését, illetve konferenciáját. A·
Papnék Szövetsége november 9-én mü-
soros szeretetvendégséget is rendezett
a Leánygimnázium disztermében, ame-
lyen dr. Lányi Márton, a képviselőház
alelnöke, egyházmegyei felügyelő tar-
tott érdekes előadást a papnék és a
papi családok jelentőségéről a nemzeti
életben. A Missziói-egyesület tanácsülé-
sét november 9-én tartotta. A Magyar-
országi Evangélikus Lelkészegyesület
munkáját a november 9-én tartott evan-
gélizációs nap vezette be. November
lO-én D. Raffay Sándor püspök, a MELE
elnöke megnyitó áhitatot tartott, mely
után zárt ütekezlet következett. Ez az
újítás célszerűnek mutatkozott, mert itt
a lelkészek társadalmát érdeklő kérdé-
seket nyugodtan lehetett megbeszélni.
A zárt értekezlet után kezdődött a nyil-
vános közgyűlés, melyen az elnöki
megnyitót D. Raffay Sándor püspök
mondotta és megnyitó beszédében az
egyházi élet jelentős kérdéseit világí-
totta meg. Az Országos Református
Lelkészegyesület részéről Szabó Imre
esperes és Gaál Lajos köszöntötték
meleg testvéri szavakkal az Egyesüle-
tet. Az elmúlt munkaév eredményeiről
Turóczy Zoltán főtitkár számolt be, dr.
H. Gaudy László pénztáros a zárszám-
adást és költségvetést ismertette. A
jövő évi munkaprogramm megállapítása
után a közgyülés végetért és a kőzgyű-
lés tagjai az országzászlónál tartott ün-
nepre testületileg kivonultak. A Gusz-
táv Adolf Gyámintézet november lO-én
a Deák-téri templomban tártott isten-
tisztelet után tartotta meg közgyűlését,
melyen Ziermann Lajos egyházi elnök
számolt be a Gyámintézet áldásos mun-
káiáról. Az Országos Luther Szövetség
november tü-én tartotta választmányi
ülését, majd közgyűlését, amelyen Bencs
Zoltán dr. elnök megnyitó beszéde után
Gyimessy Károly dr., Fritz László,
Szántó Róbert. Kemény Lajos és Art-
ner Oszkár ismertették jelentéseik kap-
csán az Országos Luther Szövetség el-
telt munkaévét. Orömmel állapította
meg a közgyűlés a Szövetség erősödé-
sét és munkaprogrammjának bövülését.
A Luther-serleg avatásáról lapunk más
helyén számolunk be. Az Országos
Evangélikus Tanáregyesület választmá- .
nyi ülést, az Országos Evangélikus Ta-
nító Egyesület pedig választmányi ülést
és közgyűlést tartott. A Tanító Egyesü-
leti közgyűlésen Háros Antal és dr.
Gárdonyi Zoltán tartott előadást.

Kitüntetés. A Kormányzó Úr Becht
Albertet, a Budapest-Deák-téri testvér-
egyházak gondnokát az egyházi és köz-
élet terén szerzett érdemei elismeréséül
kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.

Beiktatás. Benkóczi Dánielt, a csa-
nád-csongrádi egyházmegye esperesét
a makóí egyházközség egyhangúlag
meghívta lelkészéve. Beiktatása nov.
13-án történt. .
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A csepeli egyházközség, mely két .
évvel ezelőtt alakult anyaegyházzá, se-
gédlelkészi állást szervezett és D. Raffay
Sándor püspök segédlelkészül Szakats
Lászlót osztotta be.

Szomorú hírek érkeznek a vissza
nem csatolt Felvidék magyar-német,
magyar-tót egyházközségeiről. A ma-
gyar érzelmű híveknek, de a lelkészek-
nek is nehéz napjaik vannak, erősza-
koskodásokat kell elszenvedníök. Hírt
kaptunk arról, hogy a Szepességben

. két evangélikus lelkészt őrizetbe vettek.
A Luther-szohor újabb pályaművei-

nek benyujtási .határídeiét a szűkebb
- pályázatra meghívott szobrászművészek

kérelmére 193V.január hó 15. napjáig
meghosszabbították.

Mezőtúr. A helyi Luther Szövetség
'szépen sikerült műsoros estét rende-
zett, amelynek keretében vitéz dr. Ze-
rinváry Szilárd költeményeiből olva-
sott fel, Botyánszky János pedig elő-
adást tartott. Szindarab, szavalat és
ének tették a műsor egyéb számait. Az
est tiszta jövedelmét a felvidéki felsza-
dult testvérek segélyezésére fordították.

A nögradmegyeí Pene evangélikus
gyülekezete íelügyelöjévé választotta
dr. Bánkúti. Dezső, leánygimnáziumunk
igazgatóját, s vasárnap iktatta be tisz-
tébe ünnepélyesen.

Az Orszagos Luther Szövetség Győ-
rött. Az Országos Luther Szövetség
november 13-án nagygyűlést tartott
Győrött. Reggel az i'ijuságnak szolgál-
tak istentisztelettel és előadásokkal
Benezur László és Wagner Aurél A
délelőtti Igehirdetést Marcsek János
végezte. Aktuális kérdésekről előadá-
sokat tartottak 'I'olnay-Knefély Ödön
o. gy. képviselő, Marcsek János lelkész-
és dr. Vályi Lajos szfőv. törvhat. biz.
tag. A nagygyűlésen dr. Kapi Béla püs-
pök elnökölt. Délután vallásos össze-
jövetel volt a' templomban, amelynek
keretében a magyar jövel*k5ről beszélt
Szántó Róbert, a Szövetség igazgatója.
A vallásos estet művészi eseménnyé
tették: Vetisky Ili hegedüszámával,
Fodor Kálmán orgonajátékával és a
györi evangélikus vegyeskar pompás
énekkari teljesitményeivel.~--~=-,------_&--------~
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Átalakítás. festés,
kepp kölcsönzés.

Külsö nyomás
is .szerepel játszik még magyar életünkben a belső .feszültségek mel-
lett. Ez a nemzetiségi kérdés, különösen némel vonatkozásban .. Az
1933-ban csaknem 20%-al megnőtt német birodalom a környező álla-
mokban élő kisebbségeit egy "ÜberstaatIiche Volksgerneinschalt" ha-
talmas gondolatában összefogva szinte feszítővasnak használja. Cseh-
ország bomlása gyanakvással tölti el látó magyarságunk nagy részét
a Harmadik Birodalom irányában. A bennélő kisebbségeket előőrsnek
érzi és vallja. Minden Németországról szóló cikket és ismertetést a
germán szellem propagálásának hisz, iróil azzal vádolja, hogy a spe-
ciális magyar célt és utat feledve idegen szekerekhez akarja kapcsolni
nemzetét.

Történelmi helyzetünk és adotlságunk, egyedülállásunk azonban
éppen ezen a téren is megismerésre kényszerít. Lássunk itt is. De po-
zitive. Ismerjük meg' a lehetséges célokat, ahelyett, hogy csak vakon retteg-
nénk. Tény az, hogy Németország Bismarcktól kezdve arra törekedett,
hogy határait barátságos államok testével védje ellenséges támadások
elől. Es. éppen ezért minden mai vele való paktum sem lehetne más,
mint ennek a törekvésnek részéről való folytatása. De ez nem aka-
dályozhat meg bennünket abban, hogy a kisebbségi kérdésben felszá-
rrroliuk régebbi álláspontunkat és új utakra térjünk. A 30 milliós ma-
gyar idealógiával együtt szállt' sírba a magyarosító törekvések sikerébe
vetett hit is. Nem lehet a nemzetnek szolgální ma azzal. hogy amikor
mindenütt a népi elvek érvényesítése következik be, és amikor ezek
alapján nyerjük vissza elvesztett Felvidékünket, rövidlátóan folytat juk
a .világháborút megelőző évek magyarosíló politikáját. Sokkal inkább
meg kell tanulni azt. hogya magyar népiség jellegét, úgy ahogy az
az évszázadok kohójában kialakulva ma még meqialálhaiá, felhigít ja
és eredeti mivoltából kivetkőzteti minden beolvadás. Es hogy nem a
felhígitás, hanem a megőrzés a feladatunk és célunk. Ennek érdeké-
ben meg. kell adni minden kisebbségnek a sokat emlegetett kulturálís
autonómiát, de vele szemben és köréie felépíteni a magyar népiség
áltörhetetlen és egészséges társadalmon felépülő védfalál.

Ewházunkat .sok vád érte már a nemzetiségi kérdés miatt. Hiszen
nekünk volt a legtöbb nernz=Iiségünk és a legnehezebb helyzetünk.
Ebben a helyzetben azonban, sajno~ köveltük a téves utakat, amint
arra a Ker. Igazság nov -i számában három cikk is rámutat. Nekünk is
fel kell számolni ezzel. legfőképpen' azonban azzal. hogy "kétskatu-
lyás" emberek módjára, minden nemzetiségi nyelven beszélő testvé-
rünket pánszláv avagy pán germán törekvésekkel vádoljunk. fel sem
tételezvén azt, hogy másképpen is érezhet.

Uj időket élünk. Adjon Isten nyitott szemet a kérdések meglátá-
sára és nyitott. szívet egymás megértésére. K. P.---- DR •__ ••••••• _

dag műsor keretében értékés előadást
hallottunk a középosztály parasztság
iránti felelősségének kérdéséröl. Ugyan-
ezen a napon a koníírmáltak egyesü-
lete is felolvasó összejövetelt tartott.
Két tag olvasta fel a Krisztussal való talál-
kozás és a Luther-rózsáról szóló dolgo-
zatát. November 13-án a háztartási al-
kalmazottak szeretetvendégségén a Fel-
vidékről tartott előadást Papp Ferenc
vallástanár. A Luther Szövetség mín-
den szerdán este fél 7 órai kezdettel
szabad egyetemi előadásokat rendez. Az
előadások a szociális kérdéssel foglal-
koznak különböző megvilágításban.Nov.
9-én Kíss Jenő teológiai tanár tartotta
az első előadást Pál apostol szocializ-
musáról.

Házasság. Csaba Dezső kondorosi
ev. tanító f. hó 22-én kőt házasságot
a szarvasi újtemplomban Krón Irma okl.
tanítónővel. Az esketési szertartást a
mennyasszony atyja és bátyja Koszo-
rus Oszkár gyulai s. lelkész végzik.

Budapest-Kelenföld. A nőegylet
nov. ö-í szerétetvendégségén nagy ér-
deklödés mellett tartott előadást Téry
Tihamér oroszországi élményeiről. A
műsor többi pontját szavalat-, ének- és
zongoraszámok alkották. .~ nőegylet
minden szerda délután: munkaösszejö-
vetelt tart, amelyen a szegények kará-
csonyi felsegélyezését készíti elő. Nov.
12-én a leány kör együtt rendezte meg
szeretetvendégségét az énekkarral. Gaz-

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hang szertele'p
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.

"IZ ••• II•••
••••• IiI,...,.•..,~
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Hazánk legrégibb, több mint 122 éve' fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFE,R FRIGYES FIAI
'\magyar királyi SOPROIo.I·
ud vari szállitók, I~"

.Alapítva: Legelsö tűzoltószer -, kut, szlvattru és AJapítva :
"1816. gépgyár; harango, fém" és vasöntöde. 1816.

.A Budapest-c-Tisztviselötelep Külsőferenovárosi Református temp-
Iom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangja: gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak .a
legrégibb és megbízható' céghez. A párisi világkiállításon arany-

-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremroel és sok diszokle-
_ véllel kitüntetve .. Kedvező fizetési feltételek és sok 'évi jótállás .
.{Költségvetést és kiszállást díj ro en tes e n esz k öz 1 ü n k

I .

I
.1

, &-te

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti -Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kihézasitási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég,. betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki, ,r

aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékozlatással szolgál az egye"
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombalhelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagsz~r:zőket, hölgyeket is.

Hirdessen
az Evangélikus Életben!

II
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SZLEZÁK' LÁSZLÓ l"'M:~gjelent!-

I A hálaadásMagyarország aranykoszorus mestere
- . . .

harang· és ércöntÖlJe, harangfelszereiés és haranglábgy,ár

Budapesi. XIII.. Pel~'h.óZY~~ICP 78.
,: (XIII., Franeepén-utca mellett.) .. <.
iSa!öt ház. :: Telefón: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztvlselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti hararrgok 99 százaléka nálam készült.
Mostkészítem a pusztaföldvárt evang. templom új barangjait
SzivveJ-JéleJ41•.el készítem hnralJgjai~at

- ;,'. %
kelyhe ~~

SCHütz lÁSZló
tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

-Ismértetí eredeti forrásokból a római katolíkus
eucharisztia-tant, a református tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther úrvacsorai tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsorai kérdéseinket is

sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő .
. Nagy, összefoglaló. 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.:
Csekkszámla: Schole László, 35.332:

M(>,gjeJent! O I vas suk é s ter jes s z ü kl

70 éve§ cég!
.Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot r

SZIGETI NÁNDOR ES FIA'
BUDAPEST, IV., ~ECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A Szepesség népe
Néprajzi és művelődéslörténelmi tanulmány.
Írta: dr. Bruckner GyŐzö. Ára 2-P.

Kapható SCHOLTZ TESlVÉRElt könyvkereskedésében, I
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úioest,
Jókai utca 18, ~ Felelős nyomdavezelő: Holl Béla.

mt M.
", ~ ;\ Pft v .l\~ )}U "r\t· ~'r\«

I,
~IY O ~If) J..\VJ..\ IIJ..\ l J..\T

(WEBER GUSZTÁV)
"'- '. • tb: ,~,;.'.:' -"" \ ,;;"'.

, ." .. - '.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, !(ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓ!. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, t dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lászlo, dr. Gaudy Lászlő,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz Lászlo,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulauí Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. nGraHka" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előlizetések és cimváltozésok akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztő ség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. '- A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.november V..
Deák-tér 4. (német nyel-

ven) . d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (Hjúsági) d. e. 1/29 Mórocz Sándor
Deák-tér- 4. (magyar) d. e. II Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Lamnek Vilmos
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 . Süle Károly
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bányai Sándor
Köbánya d. u. 4 Bányai Sándor
Simor-utca 35, d. e. 11 Maiba Vilmos
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. II
Abonyi-utca 21. d. e. II

- Fóti-ut 10/b. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
~oronaőrség d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbuda (némel nyelven) d. e. 9
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Óbuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e· 11
Kelenlöld .. d. u. 5
Erdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákoslalva d. e. 1/212

Minden templomban úrvacsoraosztás.

TARTALOM:
Jelenvaló Krisztus

Milyen legyen a Luther-azobor
Határozzunk

Szentlélek műhelyében
Egyetemi lelkész
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Klerikális politika?
Kereszt az iskolákban
Világi pap munkája

A béke útja
Könyvismertetés

Hírek

SziládyJenö
Lehel László
Szuchovszkv Lajos

Johnson Gísle
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Benkő István
Varsányi Mátyás

Danhauser László

Mohr Henrik
Mohr Herik
Benczur Lászlo
Szántó Robert
Benczur Lészló
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Jelenvaló Krísztus
Nehéz észrevenni a világon, hogy

a történelmi nagy ádventen már
túl vagyunk. Ez a történelmi nagy
ádvent attól a pillanattól iogva..
melyben először érintette meg Is-
ten az igéretévei ezt a bűnös vi-
lágot, egészen Jézusig tartott. Ádám
és Kain nemzetsége sóhajtozott és
nyögött és várta sóvárogva a Sza-
badító megjelenését. Szabadítót a
bűn, a törvény és a halál rabsá-
gából. A nép a sötétségben ült s
várt nagy világosságot. Amit pedig
az Úitestámentom elmond, az mind
ennek a nagy szükségnek, remény-
ségnek, ennek a várakozásnak be-
teliesülése. Akit a történelem nagy
ádventie feszűlten várt, íme itt van.
Megtörlént !Az lsten emberré lett,
az Ige testté lett és lakozék míkö-
zöttünk! De ez a világ mintha
még mindig előtte volna lsten ke-
gyelmes cselekvésének. Mintha még
semmi sem történt volna. Figyeld,
milyen úr a bűn, milyen nyűg a
törvény, s milyen keserves a halál.
Mintha nem is perlektumban. a be-
végzettség bizonyosságával mond-
hatnánk: "Krisztus győzött!", ha-
nem még mindig csak várnunk -kel-
lene valami bizonytalan ígéret talán-
teliesűlésére !

Nehéz észrevenni rajtunk, hogy
Jézus győzelme óta folytonos ád-
vent !Jan. Akik tudnak is Jézusról,
azok is olyan nehezen f~gadják el
azt, hogy Jézus nekik való. Mintha
a mi személyes életünk és üdvös-
ségünk számára elég volna ez a
tárgyilagos .megtörtént. " Mintha '
nem kellene számolnunk Jézussal,
aki nemcsak tegnap, hanem ma
és mindörökké ugyanaz? I Jézus-

sal, aki ma is készül kihez-kihez
külön, s akit várnia és elfogadnia
leli kinek-kinek külön, a szemé-
lyes megtéres döntésében. Neked

l
is, meg nekem is csak ádventünk
van mindaddig, míg számodra és
számomra el nem érkezett az idők
teljessége, melyben hozzád is, hoz-
zám is végre személyesen eljöhet
a Jézus. Az Újtestámentom embe-
rei tele vannak a jelenvaló Krisz-
tus nak az élményével. Csupa öröm
és hozsánna. A .Iézus nálam! Ben-
nem és én Benne! És mintha a
jelenben ~emmi sem történnék,
olyan kevés a Jézus jelenvalósá-
gában örvendező ember.

Nehéz észrevenni a keresztyén-
ségen, hogy még egy nagiJJ ádoent,
a végső hátra van! Mintha Jézus
csak Volt volna, vagy csak a Jelen
ura lenne, s nem volna a Jövendő
igazi tartalma. Mintha elfelejtettük
volna, hogy; "Onnan lészen eljö-
vendő ! ... " Pedig a keresztyén-
ségnek arra a végsőre kellene füg
gesztenie a szemét. Mi a történe-
lemből élünk és a jelenben. De
nem a multnak és nem is a jelen-

I
nek élünk, hanem a jövőnek. Ami
még történni fog. Itt nincs mara-
dandó lakásunk. ez csak a rész
szerint való, itt csak tükör által,
homályosan látunk. Mi az örökké-

Ímé az ajtó előtt állok és zör-
getek: ha valaki meghallja az én
szómat és megnyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz. és vele vacsorálok
és ő én velem. Jel. 3 :20.

És a Lélek és a Menyasszony
ezt mondják: .Jövel! És aki hallja,
ezt mondja: Jövel!.;. Bizony ha-
mar ellövök. Ámen, [bízony jövel
Uram Jézus! :Jel. 22 : 17,20.

valót keressük, a teljességre vá-
gyunk s a szinről-színre látás bol-
dogságára. És mintha nekünk nem
is volna ez a végső ádventünk.
Ideragadunk evilágba, nemhogy a
teljesség, de még a rész szerint
való sem -érdekel minket, s még
inkább azon igyekszünk, hogy Is-
tent csak homályosan lássuk. Jobb
ez így, mert kényelmesebb ...

Nehéz észrevenni egyházunkon,
hogy megl<ezdődőtl· az egyházi
esztendő ádventi időszaka. Mintha
még nálunk sem tudná mindenki,
mire is való az ádvent. Egymás-
után kapjuk az "Evangélikus-teák,"
a "Luther Köri Táncmulatságok,"
sa" Vidám, műsoros teák" botra-
nyos meghívóit. Hát ha még mi
sem tudjuk megtanítani ifjúságun-
kat arra, hogy ádventet azért ad
újra és újra Isten, hogy megint le-
gyen különös alkalmunk figyelni
az érkező Jézusra, a nagy Zörze-
tőre, aki sohasem a báltermek aj-
tóin, hanem az' imádságos kamrák
kitárt ajtaján szokott és akar kopog-
tatni, akkor ugyan ki térítse észre
ezt ~ hejehujás világot, amely kán-
kánt jár a nyitott sírok szélén?

És nehéz a magyarságon is észre-
venni, hogy megkezdődött az ád-
veni. A történelmi siker megint
csak arra jó nálunk, hogya hurrá-
magyarság igazolva' lássa magát.
Itt van újra a nagy casus bibendi,
s kinek sem jut eszébe a magába-
szállás, hogya megnagyobbodott
országban végre hely készíttessék
.A n nakis, A kinek a kereszténynekjel-
szavazott Magyarországban ugyan-
csak nincs hová lehajtania a fejét ...

Dyl.
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Uj élet kezdodik?

I

A régi közmondás úgy szól, hogy a
halottakról vagy jót, vagy semmit. Most,
hogy kimúlt a Színházi Élet, az Uj
Magazin, a Pesti Futár, a Társadalmunk
és egy sereg irodalmi, politikai és
társadalmi laptársunk - mit mondjunk?
Jót-é vagy semmit? Az elsö, sok lenne,
a második túlon túl kevés. Oszintén és
igazán kell róluk is írnunk s megírtuk,
hogy a bűn büntetése a halál. Mert
sokat vétkeztek, meg kellett halniok. S
elég csendes volt kimúlásuk. Korrnány-
rendelet formájában érte utól őket a
vég. Nyugodjanak békében és múljék
ki velük együtt az intimpistás, háló-
szobapletykás, anzix:os, masamódszédí-
tős, pomádészagú szellemi szegénység
is, amelynek írásban és képben olyan
hosszú ideig ugyancsak fenekedő baj-
nokai voltak. Ez a néhány sor írás a
mi részünkről utolsó búcsú. Utolsó, de
nem szomorú. Ugy felszabadultunk csen-
des kimúlásukkor, mint ahogyan fel-
vidul a jószándékú ember, akit -sorsa
hosszú ideig nem neki való társaságba
kényszerített. Ugy érezzük, hogy most
már komolyabb lesz a sajtó, mert nem
lesznek telelótlen vándorlegényei. Re-
méljük, hogy nagyobb súlya és tekin-
télye lesz az írott szónak és betűnek,
mert nem lesznek mindent jobban tudók,
akik eíníkusan belepletykáznak és talmi
fölénnyel belenevetnek a legkomolyabb
mondanivalókba. Ugy látjuk, hogy meg-
szabadult a magyar sajtó a legkényel-
metlenebb uszályától, amelyik rákap asz-
kedott a toll és írás becsületes hajójára,
hogyannál könnyebben halászhasson a
zavarosban. Kimúltak. Es' komolyan
becsüljük azt a kormányt, amelyik tudta
és merte kiállitani halotti levelüket.

De ugyanakkor szeretnénk már ke-
resztleveleket látni. Születési anyakönyvi
kívonatokat arról, hogy egészen komoly
támogatással megszületik a magyar
szellem istápolása. Mert kiadóink, sajtó-
vállalataink, nagy cégeink kevéske kis
tiszteletreméltó kivételtől eltekintve,
még a színháziéletes és újmagazinos
"irodalomban" látják az irodalmi ön-
kifejezés csillagait. S most már az
kellene, sőt kell is, hogya kimúltak
után jöjjenek az újszülöttek. Az új
vállalatok, cégek, könyvterjesztők, ame-
lyek végre hóna alá nyúlnak a szerte-
szét kódorgó és korgó gyomrú, leron-
gyolódó magyar őstehetségeknek. Jöjje-
nek az újszülöttek, hogy ne kelljen
fillérekért eladni a magyar szellem
mélyröl feltörő kincseit, hanem legyen
végre becsük, terjesztőjük, reklámjuk
az elkallódó magyar zseniknek.

Becsüljük azt a kormányt, amelyik
véget vetett az irodalmi betyárkodás-
nak, de még jobban fogjuk becsülni
akkor, ha utat és teret is nyit az új,
de gyökeresen magyar, mélyen értékes
irodalomnak és művészetnek. Ha meg
tudja ezt csinálni, akkor hinni kezdjük
majd, hogy új élet kezdődik a magyar
szellem szűzi humuszán. M.

231)pengű jutalom
1834 és 1849között Magyaroszág terüle-
tén született Maier, Mayer, vagy Meier
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek .Keresztlevél" jeligére Blockner
hirdetőj ébe, Budapest, Városház-u. 10.
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Milyen legyen a Luther -szohor?
1. a ma theológiai és egyházi Luther képe

Luthert nem annyira a modern ember liberalisztikus szabadság-
hősének látjuk, mint inkább relcrrnátornak, ki hamis emberi megkötött-
ségekből ismét a teremtés és megváltás rendjének igazi köíelékeihez
vezet vissza.

Az élemedett Lutherrel szemben, ki egyházának mintegy a patri-
archáiává lett, a tételek kiszögezése előtti ifjú Luther és az 1520-tól
1530-ig terjedő, döntőjelentőségű évtizedben Iérlikora magaslatán álló
reformátor megtanított arra, hogy a reformáció korának feszültségeit,
döntéseit és változásait újra, hallatlan elevenségben és a jelen közel-
ségeben szernléljük. A szentírás doktora s a professzor úgy tűnik fel,
mint népe hatalmas vezére s az egész nyugati egyház reformációjának
újra meg újra felkeresett erőforrása. Kifelé irányuló óriási tevékenysé-
gének s magával ragadó sikerének a titka is lelki tisztultségban és
koncentráltságban található.

2 Megfelelő változás Luther képének müvés:li felfogásában..
A Római Levelet magyarázó, az 1517 elötti döntő theológiai fel-

ismerésekhez jutott, újrafe;fedezeit Lutherrel párhuzamosan haladt Lu-
ther külső értelemben vett iguz] képének a felfedezése. A későbbi
századok gyakran kiíeiezéstelennó vált képével szemben a Lutherkép-
kutatás és a művészek serege Luther igazi képét keresi, melynek sar-
kait és eleit a "retusált" eszménykép még nem tördelte le. Itt is az
1520-as évek első képétől az 1528-30·i típusig terjedő képek alkotják
a reformátor megértésének szükségképeni nyitját. Az eredeti Cranach-
kép átalakulása a ti-ztán portrészerű eredeti rajzoknak vavy festmé-
nyeknek a' számtalan vállozataivá. a népi tisztelet képeivé, rnelyek a
nr p szereletéről (púgy tanúskodnak, mint e férfi küldetéséröl, minden
múvész SZÁmára tanulságos. Már 1520-ban a félig nyitott bibliát tartja
Luther, mini szerzeles, az egyik kezében, mialatt jobbja erőteljes be-
széd közben reámutat. Vagy mindkét kezével erősen magához szoritia
a bibliát. A Szeritlélek galambja, feje körül a dicsfény, szabadító Her-
kuleskénl, a nagy sárkány legyőzője gyanánt stb. való ábrázolása har-
cias oldalát, Isentól megvilágosított jellemének az erejét mutatja. A
napi küzdelmek ezen grafikai lehetőségei mellett képein mindig meg-
marad i1 kencentralt erő nyugalma, még az 1520, 1521, 1525, 1528-ból
való porlréin is, mclyek mindig arról beszélnek, hogy !sten meggyőzte
őt, de soha nem beszélnek emberi exlázisról.

3. Követe!mények Luther szebtára vonatkozólag
a) Luther szobránál, mint egyáltalán minden Luthert ábrázoló mű-

alkotásnál, a művészl köti a történeti adottság, vagyis művészi szabad-
sága a portré történeti hűségének és szernélyisége általános maga-
tartásának bizonyos határait nem lépheti túl. Ézsaiás proféta alakjának
a kialakításánál pl. teljes a szabadság, ellenben Luthernek már a külső
alakja is a történelemnek és pedig a viszonylag közelmultnak az éles'
megvilágításában áll. Képe szigorúan körülhatérolt formában é] a szé-
les néptömegek tudatában is,

Ebből következik az a követelmény, hogyaszűkebbkörű pályázati ki-
írás kivánia meg a müvészektöl-az emlékmű egészének a tel vén kívil 1
a Lulher-Iő külön tervének körülbelül életnagyságban való benyújtását.

b) Semmi hamis pátosz 1 A wiltenbergi Luther-ház Katalin-kapu-
ján látható legrégebbi köbevésett képén Luther jelszava az ézsaiási
ige: ..In silentio et spe erit fortitudo vestra - A reménységben és
csöndességben lesztek erősek", Koncentrált lelkierőt szobron nem sza-
bad egyetlen fotográfiai pillanatfelvétel formájában kifejezni, hanem az
százés száz egyes mozzanatnak mintegy művészi formában látott
.Jdölelvétel" -e lesz, mely a legnagyobb elmélyedést, lelki tisztultságot
épúgy érzékelteti, mint a magával ragadó cselekvés készséget. Luther
egyetlen fegyvere az Ige volt. A reformáció kora Luther képein és fa-
melszetein tulajdonképen csak egyetlen egy "ge~z!ust" tűrt meg, amit
lelkiségévei a reformátor is összhangban levőnek talált: nyugodtan ki-
nyújtott, Krisztusra mutató jobbját, Keresztelő Jánosnak reá irányuló



ujját, digito demonstrans Christum. És az ennek megfelelő másik gesz-
tust, mely a felnyitott biblia igéjére mutat. A kettőt gyakran egybe is
kapcsolták, mint a wiftenbergi Cranach oltáron.

Luther hívő realizmusa nyugodt, szílárdan álló magatartásában s .
keményen néző, gyakran egyenesen a szemlélőre irányuló tekintetében
mutatkozik, melyben misztikus vagy patetikus izgalom nak nyoma sincs
úgy, ahogyan azt a barokk művészet később vizionáriusan felfelé néző
szemmel sokszor kifejezésre juttatta. Luthert nem szabad úgy ábrázolni,
mintha vallásossága során önmagát élvezné, hanem csak mint Isten
eszközét, mely bennünket a Krisztusban Istenhez vezérel.

c) Ebből következik a reformátor küldetése tartalmának a pro-
blémája. Ez a küldetés Istennek a Krisztusban, a legbeszédesebben 'a
keresztrefeszített Krisztusban megnyilatkozó üdvtényére vonatkozik. A
festészetnek ésa relielolasztikánek ezen a ponton alapelvileg más és
több lehetősége nyílik, mint a teljes plasztikának," rnelyet köt a tér
három kiteriedése s melynek nem áll módjában "Goldgrund "<dal és
egyéb ilIuzionisztikus eszközökkel transcendens teret láttatni s az idő
telelt is győzedelmeskedni. Ha Krisztus történetéról lenne szó, term é-
szetszerűleg adódnék a passió-ielenetek stb. ábrázolása. De mert Lu-
ther emlékműről van szó, Krisztus alakja csak a második helyet log-
lalhatia el, hiszen az itt csupán küldetésének a tartelmát jelöli meg s
így a történeti alak nak a feltámadott, keresztrefeszített, vagy újra vísz-
szatérő Krisztussal való összekapcsolása mindig az allegória kínos
erőtlenségét viselné magán. Ellenben a külön reliefábrázolásban na-
gyon termékeny lehetőségek rejlenek, ha az ember pl. az Ágostai
Hitvallás szerinti egyház alapelvéből indul ki: ahol Krisztust prédikál-
ják s a szentségeket tisztán és igazán szolgáltatiák. Akkor az ige-
hirdetés, mint íőreliel számára rögtön ott van motívum gyanánt a wit-
tenbergi oltár predella-képe, melyet még maga Luther Cranacchal álli-
tott össze: Luther a kép szélén szószéken áll, baljával a bibliára,
jobbjával a kép közepén látható Megfeszítettre mutat, mialatt a kép
balszélén a hívek gyülekezete a Krisztusról szóló evangéliumot hall-
gatva Krisztusra néz. A Megfeszített, mint Istennek testetöltött igéje, a
templomtérben áll. Festészetileg, vagy reliefben ez lehetséges. A teljes
palasztikában azonban nélkülözzük a transcendes-térnek az illuziólát.

Kiegészítésül indítványozni lehetne még az oltári szeritségnek Lu-
ther és Melanchton által végzett kiesztását. Mindkél esetben a gyüle-
kezetet magyar viseletben lehetne ábrázolni.

Ezeken a bibliai-reformátori témákon kívűl lolvtatólagosen nagyon
kívénatosak lennének a magyar reformáció történetének motívumai,
ahogyan már a pályázati kiírás javasolta s amiképen több terv mu-
tatja. Amennyiben a magyar reformátorok portrói akár történetileg nem
elég ismeretesek, akár a nép kőrében lennének ismeretlenek, alakjaik-
nak valamiképen egymás mellé állított sora taléln nem lenne elég erő-
teljes éskileiező, úgyhogy reliefben több lehetőség állana rendelkezésre.
Luther alakja is művésziesebben, uralkodóbban koronázná .meg az
emlékművet. Motívumok gyanánt indítványozom - de itt én termé-
szetesen nem vagyok illetékes -: Erdősit bibliafordítás közben. Sztá-
rayt éneklő gyülekezet körében, Biblianyomtatást, wittenbergi magyar
diákok hazatérését, Mária királynét, amint Luther vígasztaló levelét
olvassa, a tordai országgyűlést, a gályarabokat.

Már most is van néhány sikerült terv idevonatkozólag. Ha tör-
téneti jelenetek is szóba jönnének Luther reformációjával kapcsolatban,
mint legismeretesebbek, a tételek kiszögezése s a wormsi birodalmi
gyűlés aiánlhatók. '

4. Iz emlékmü elhelyezése a templom előtti téren
Döntő itt az a kérdés, terveznek-e és hol templomtornyot ? Cam-

panile az emlékműnek nagyon ártana s az emlékművel és a templom-
mal kapcsolatos művészi összekötő építményeket tenne szükségessé.
Ellenben az a terv, amelyet Sándy professzor nyújtott be, nagyon ki-
vénatos megoldással szolg ál - anélkül, hogy a torony tervet minden
részletében végérvényesnek kellene tekintenünk. A templom mellett a
házakat a földszinten lévő csúnya reklámhelyek torzítiák, legelőször
minden körülmények között 'meg kell szabadítani őket ezeklől az üveg-
síkok tól. A templom melletti torony, az egybeépített paróchiával, adja
meg az egyik oldalon a tér lezáró lrontiát.

Klerikólis politika?
A miniszterelnök kénytelen volt a

következőket megállapítani: "Ebben az
országban a keresztény erkölcsnek, a
keresztény felfogásnak ural mát kell biz-
tosítanunk. Félreértés ne essék, semmi-
féle klerikális politikáról ebben az or-
szágban nem lehet szó. A párt a nem-
zeti gondolat és a keresztény erkölcsök
alapján áll és ennek következtében nem
téved a poliiikai felekezetieskedés tév-
útjára, li Megmondjuk őszintén, hogy ag-
godalommal néztük az elmúlt hónapok
sorsdöntő óráiban a hercegprímásnak
túlontúl sokszor való bevonását politi-
kai tárgyalásokba. Elsősorban a kato-
licizmust féltettük attól, hogy politikai
ambiciói legyenek. Ilyen törekvés
ugyanis veszélyes szakítás az egyház
igazi céljának szolgálatával. Az egyhá-
zak hirdessenek Igét, szolgáltassák ki
a szentségeket s járjanak elő a bizony-
ságtevő keresztény élet cselekedetei-
ben. Jól tudja ugyanis nyilván a ma-
gyar katholicizmus is, hogy a spanyol,
a mexikói, anémet és az ausztriai
egyház ilyen ambiciók miatt került alig
áthidalható krízisbe s feszüJtségbe az-
zal a néppel, amelyben pedig neki bot-
ránkozás nélkül kell elhelyezkednie a
Jézus követségében. De féltettük a ma-
gyar nemzeti. egységet is attól, hogy
akármelyik egyház kezébe vehesse ön-
állóan és felekezeti érdekből az ország
kormányrúdját. Ez a keresztyénség egy-
ségét, közös szolgálatát feltétlenül lehe-
tetlenné tenné. Az egyházak ne tusa-
kodjanak egymással e világ kis lehe-
tőségein, ne marakodjanak azo-n a Mam-
monon" amit csak akkor szolgálhatn ak,
ha lemondanak a Másik, az Isten szol-
gálatáról. Az is igazság, hogy épen
ezekben az időkben, amikor a megna-
gyobbodott ország a szociális újjászü-
letés kényszerű küszöbén áll, meggon-
dolandó lenne a feudálkatolicizmus ke-
zébe tenni le a politikai irányítás [o-
garat. Sohasem hittük, hogy valaha is
lesz magyar miniszterelnök, aki akár
klerikális, akár bármely résznemzet-
politikát mer majd folytatni. Örülünk,
hogy a nagyon buzgó katolikus Imrédy
is tévútnak tartja ezt. De azért érde-
kelne minket, mit kívánhatott Serédy..
hogyaminiszterelnöknek ezt így kel-
lett kijelentenie? Dyl.

Kereszt
az Iskoldkben
A székesfővárosi tanítók azzal a ja-

vaslattai fordultak a székesfőváros pol-
gármesteréhez, hogy Budapest iskolái-
nak tantermeiben hivatalosan és mín-
denütt függesztessék ki a kereszt. A ja-
vaslat megjelenése után a Református
Élet november 19·i számában Muraközy
Gyula, a Református Élet felelős szer-
kesztője nyílt levélben fordult dr. Szendy
Károly polgármesterhez és a nyílt le-
vélben azt kérte, hogy a kereszt kifüg-
gesztésére irányuló javaslat vétessék le
a napirendről. Mert bár a református-
ság - írja . -a kereszt népe, a kereszt
mögött olyan történeti emlékek és való-
ságok állanak, amelyek miatt a refor-
mátus egyház nem tud egyetérteni a
kereszt kifüggesztéséveI.
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Ezekután kötelességünknek érezzük
mi is, hogy nyíltan és félreér~~etetle-
nül nyilatkozzunk ebben az ugyben,
még pedig azzal a határozott kívánság-

.gal, hogy a kérdés eldönté~é~él állás-
foglalásunkat a magyarorszagi hatszáz-
ezer evangélikus hívő állásfoglalásának
tekintsék az illetékes tényezők.

Meg kell mondanunk, hogy kénytele-
nek vagyunk felekezeti tüntetést látni
a keresztkifüggesztés ambiciójában. Ezt
nem csak történelmi élményeink alap-
ján mondjuk, de az eddigi hazai ke-
resztkifüggesztések kísérő jelenségeinek
ismeretében is.

Le kell szögeznünk, hogy mi a ke-
reszt egyháza vagyunk, teol6giánk a
kereszt teol6gi4Ja. Nemcsak a Luther- .
rózsán nemcsakoltárainkon és templom-
torllyalnkon van kereszt, hanem Krísz-
tus keresztje hitünknek és egész ke-
resztyén. meggyőződés~~k~ek közép-
pontja. Epen a reíorrnácíó es a reíor-
mációt követő ksresztyénség volt az,
amely Krisztus keresztjének mindenek-
felettvalóságát visszaállította az emberi
cselekedetek üdvözítö voltát hangez-
tató hamis tanítással szemben: Mert a
kereszt az élő keresztyén ség számára
azt jelenti, hogy azon történt a mi meg-
váltásunk : Jézus meghalt a mi bűnein- I
kért. Tehát a kereszt jelentőségének az
ismerete és elfogadása nélkül élő ke-
resztyénséget mi el sem tudunk kép-
zelni.

És mégis azt kérjük mi is, hogy ez a
kérdés vét essék le a na~jrendről. Kér-
jük azért, mert az evangéliom szerint
való keresztyénség csak ott tud meg-
nyugvással tekinteni a keresztre, ahol
p,gyedül és kizárólag Jézus Krisztus az
Úro És megmondjuk őszintén, hogy is-
koláinkat nem tudjuk ide sorolni. Nem
tudjuk, mert bennük humánus vagy
humanista nevelés folyik, amelyik mín-
dig csak az emberre tekint és nem az
Istenre. Ennek a nyomán kialakul az a
lehetetlen meggyőződés, hogy a kereszt
a keresztyén kultúra jelvénye, ahelyett,
hogy gyermekeink egyedül helyesen a
megváltásunk zálogát látnák és becsül-
nék benne. Tehát attól tartunk, hogya
kereszt iskolai kifüggesztése el fogja
takarni annak kibeszélhetetlen nagy
jelent őségét.
. Kérjük a kereszt-kérdés napirendről
való levételét azért is, mert nevelőin-
tézeteinkben mindennaposak a kereszt-
ellenes megnyilatkozások. Épen a közel-
multban történt, hogy egyik magyar
pedagógus a tanteremben sorolta fel a
világtörténelem nagy' örűltjei között Pál
apostolt, aki először fejezte ki hiányta-
lanul a kereszt ember és világfölötti je-
lentőségét. Lehet-e ennél valami rom-
balóbbat elképzelni, mint kifüg-geszteni
a keresztet és őrűltnek bélyegezni a ke-
reszt embereit?

És kérjük a kereszt-kérdés napirend-
ről való levételét végül azért, mert egé-
szen hitelét vészíti a kereszt tanítvá-
nyaínk előtt, ha ott függ ugyan a falon,
de ugyanakkor kereszt és evangéliom-
ellenes tanokat hirdetünk, legendákat
és a szentek cselekedeteit tanítva, ahe-
lyett, hogy egyes-egyedül a Jézus Krísz-
tusba és az ő keresztjébe vetett hitben
-neve)nénk gyermekeinket.

Ezért mi azt índítvánvozzuk, hogy a
tanítói kar felekezeti különbség nélkül
a székesfővárossal és az egyházakkal
együtt indítson egy nagyon-nagyon ko-
moly akciót a kereszt akció' helyett
.azért, hogy nevelesünk és tanításunk .
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A másik oldalt a kevésbé szép üzletházzal pozitíve alig lehet a
tér és az emlékmű tervébe beilleszteni, tehát lehetőleg magas, zöld
háttérrel (bokrok, fái,) kellene elszigetelni é s eItakarni.

Maga a tér nem olyan nagy, hogya közepén szabadon álló em-
lékmű a legjobb megoldás lenne. Inkább az emlékmű adja majd meg
neki a tér mivoltát, úgyhogy ajánlatos az emlékművet inkább a tér
szélén az összefutó szögbe állitani. úgy, hegy részben a templom felé,
részben a földalaltin túl lévő nagy térre nézzen. Így a templom hom-
lokzata s az emlékmű szinte két lelki kar gyanánt zárja le a teret s
rajta a gyülekezet még istentisztelet után is tartózkodhatik.

Az emlékmű össz-kialekítésa tekintetében ügyelni kellene arra,
hogy Luther erőteljes, minden rajongástói távolálló egyénisége nem-
csak vertikális irányban érvényesülhet, ellenben a nyugodt, horizontá-
lis vonalak és síkok a szilárdság és az erő benyomását jobban köz-
vetítik (a Grandtner-Iéle tervhez hasonlóan). A tér kialakitásánál az
ilyen egyenes síkokat ajánlanánk mindenekelött, eltekintve a relief-
alakités lehetőségétől. A síkok és az oszlopok nem lehetnek eléggé
nyugodtak, csak a feltétlenül szükséges lépcsők nek és kiuarásoknak
szabad előfordulni. hogy az archileklonikus alak a szoborral és a
domborművekkel szerves egységet alkosson.

Az emlékmű hangsúlyozott lrontalilésa a szernlélöt érdektelen, az
-émlékművet megkerülni akaró, semleges nézőból lelkileg megszólítoltá
változtatná, üzenete személyesen érinlené és megszólítaná, úgyhogy
szinte kénytelen lenne felelni, álléstlozlalní. szemlélödő semlegességé-
ből kilépni. Es így az emlékmű nemcsak hálát róna le Luther Márton
iránt, hanem a mindenkori jelen élő lutheri prédikációjává lenne.

Lic. Thulin Oszkár
a wittenbergi Luther-Múzeum igazgatója,

a halle-wittenbergí Luther Márton-Egyetem
magántanára.

HATÁROZZUNK!~~
A MELE november l G-ik! budapesti gyűlésén az állam és egy-

ház viszonyának és a hozzákapcsolódó nagyfontosságú kérdéseknek
tárgyalásánál különbözö okok miatt a vélemények nem formálódtak ki
eléggé és az egyház álláspontját kifejezésre [uttató megállapodás nem
jött létre. Pedig egy egészen elevenbe vágó kérdés üti fel itt a fejét:
az egyház és a politika problémája. A lelkészt és a politikát szél
lehet ugyan választani, elméletileg is, 'gyakorlatilag is, valamint a lel-
készeknek a politikától való teljes tartózkodását tetszetős és helyt is
alló érvek kel lehet bizonyítani, de maga az Egyház kerül bele ellen-
állhatatlanul politikai történések sodrába, amelyekkel szemben állást
kell foglalnia, s ahol a helyes vagy helytelen állásfoglalás sorsdöntő
jelentőségű a számára l

Nem tartozik ide annak a feszegetése, mi okozza a hivatalos gyű-
léseken az őszinte megnyilatkozások elmaradását. Viszont tény az,
hogya felvetett tárggyal szemben sok és súlyos mondanivaló van,
amint az a tanácskozási szünet íolyosói beszélgetéseiben meg is nyil-
vánull.

Nézzünk őszintéri a valóság szemébe. A totális állameszme, a
nemzeti szocialista világnézet domináló hatalom lett Középeurópában.
Csak a vak, nem látja, hogya mi nemzetünk is belekerült már ellen-
állhatatlanul a vonzási körébe. Es nem csak azon természetes lélek-
tani törvény szerint, amelyik a liberálls és demokrata és szocialista
eszméket végig hömpölygette Európa minden nemzetén és amelyik a
XX-ik századnak ezt az elementáris szellemi és politikai mozgaImát is
végig viharoztatja a marxizmusba ájult és új életformát kereső és áhító
emberiségen, hanem nemzetünknek földrajzi helyzete szinte fizikai tör-
vényszerűséggel kényszeríti népünket az új világnézet áramkörébe.

Itt többé nem az egyház-állam-politika elméleti kérdése forog
a szőnyegen, hanem az Egyház és a totális állam, a vallás és a nem-
zeti szociálizmus viszonyának a kérdése., Tehát egy valóságos, meg-

* A .szerkesztöség nem ért mindenben egyet a cikkíró fejtegetéseivel, de a
kérdés fontosságára való tekintettel készséggel megnyitja vitára a lap hasábjait.



határozott kérdés, amelyik sokkal hamarább döntés elé állítja Egyhá-
zunkat, mintsern idő multán megszülethetik e~y, az állam és egy-
ház viszonyában elméleti síkon mozgó, elvi deklaráció. A meglévő és
valóságos helyzettel kell számolni. A valóság arra kényszerít, hogy
nyíltan feltegyük a kérdést: mi az állásioglalása elvi és gyakorlati té-
ren egyaránt Egyházunknak a .totális állammal szem ben! ?

Több igen veszélyes jelenséggel kell ezzel kapcsolatban foglal-
koznunk. A németországi egyházi helyzetnek egyoldalú szemszögből
való megítélése, különösképen hazánkban, olyan folyamatot indított

I h k k b Katonai szolgálatra bevonult tartalé-
, meg, ame yik a vallást, az egy ázal mesterségesen igye szi. szem e- kos hadnagy hittestvérünk írta ezt a

állítani a nemzeti szociálizmussal.· levelet egykori vaIlástanító-lelkészéhez,
Nem véletlen az, hogy az utóbbi időkben falrengető sikerre szá- dr. Gaudy Lászlóhoz,

míthatott minden olyan előadás vagy szónoki beszéd, amelyik a jobb- Kedves Tisztelendő Uram! Bocsásson
oldali eszmeáramlatlal. a faJ'i gondolattal szemben, egyházi könlösben meg, amiért íly késedelmesen irok, deaz elmúlt két hét olyan gyorsan, mond-
foglalt el megbélyegző álláspontot. Nem véletlen az, hogy gyűléseken, hatnám filmszerűen zajlott le, hogy még
saitóban minden egyházvezető egyéniség súlyos nyilatkozatokat tett ma is nehéz pontosan és hűen beszá-
az úgynevezett "jobboldali szélsőség" ellen! És hány dörgedelmes pré- molni a történtekről. Igyekszem az idő-
dikáció hangzott. el a vér és a faJ'ta ú] pogányságáról !' Szomorú volt beli sorrendet megtartani és így a re-~ formáció ünnepével kezdem. Amint
az a meslerkélt egyöntetűség, amellyel a közelmult egyik, már hála előre láttam, nem kaptunk protestáns
Istennek letűnt, időszaki saitóiában, a Politiká·ban, megszólaltak a ha- lelkészt és így kisszámú testvéreink
zai keresztyén egyházak püspökei és nyújtott ak egymásnak békeiob- részvételével délután megtartottuk egy- .
bot a nyilas szélsőség ellen. A --n"emzetl{o"zi bolsevizmus ellen volna szerü, de bensőséges istentiszteletünket.A XC. zsoltár eléneklése után imát
égető szükség ilyen egyöntetű megnyilatkozásokra l Hogy kik állottak mondottam, amely után az "Erős vá-
és kik állanak ennek a propagandának a hátterében. arra válaszolni runkat" énekeltük, A rövid elmélkedés
is felesleges. Végzetes bizonyítéka a nagy eljövendő világnézeti küz- alapjául a Ján. jel. 2. rész 10, versét, a
delemnek, - mert hiszen csak is erről, az egész emberiségen átszá- "Légy hű mindhalálig és néked adomaz életnek koronáját" - választottam,
guldó világnézeti harcról van szó,· - az az ízléstelen tolakodás, aho- Rövid történelmi megemlékezés után rá-
gyan a vörös szociáldernokrácia, a liberál-kanitálizmus jellegzetes poli- tértern az alapige maoyarázatára és

. tikai és pénzügyi kapacításai ma felcsaptak Egyház, keresztyénség és több példát mondtam. így többek kö-
évezred es elkotmánv-védóknek. zött (lévén katonai istentisztelet) azt,

hogy nekünk, magyar honvédeknek az
Minden tendenciózus beállítottság ellenére tárgyilagosan meg kell élet koronája és minden szelgálatunk

állapítani azt. hogya magyar nemzeti szociálizmus, a Hungarizmus: jutalmaNagymagyarországfeltámadása.
jelenleg még határozott keresztyén alapon áll. Kié lesz a felelősség, Igehirdetés után ima és a Himnusz kö-
ha a hazai keresztyén egyházak hivatalos tényezői, már most, a ki- vetkezett. Tisztelendő Uram! Ezt az is-tentiszteletet nem fogom soha elfelej-boniahozás előit, olyan hivatalos állásoonioi fog lalnak el, amelyik ezt teni! '
a feltétlenül jövendőt jelenlő mozgalmat eleve kereszlyénietlennek és Másnap az elesett magyar hősökról
fJogánl./nak bélyegzi? emlékeztem meg a jelképes sír előtt,

Oszintén vallom, hogy ha csak valamely balkezes egyházpolitika amelyet a kastély kertjében egy ke-reszttel jelöltünk meg és megkoszorúz-
ei nem rontja a dolgot, magyar népünk vallásos lelkisége garancia tunk. Ezt. az ünnepélyt sem tudom el-
lesz arra, hogya németországi egyházi események nálunk be ne kö- felejteni!
vetkezzenék. A veszélyes pont olt van, ahol a lelkeket olyan kény- Nem sokkal ezután, hála a magya-

d 1, II khi '1 ké l rok Istenének, megjött a várva-vártszerű öntés e é a ítiá , a o va asztani ényte en nemzete és egy- döntőbírósági határozat és mi elindul-
háza között. Egészen bizonyos az, hogy egy ilyen világnézeti küzde- tunk, hogy drága Felvidékünk vissza-
lemben a választás nem fog a ker. egyházak javára szólni! ítélt részeit megszálljuk és vísszave-

Evangélikus egyházunk különösen nem léphet arra a katasztró- gyük. Igy kerültem én is Losoncra és
íális utra, mely híveinek lelki kettéhasadását idézheti elő egy hiva- így jutott részem re is a legnagyobb dí-csöség, hogy ott lehettem abban a had-
talos, formai állásfoglalás miatt. seregben, amely a húsz évi rabságból

Egyházunk feladata az evangéliom hirdetése. Ebben a szent mun- felszabadult várost az országhoz, ha-
k b f II f k d Szánkhoz visszacsatolta.áiá an rá nézve nem ontos az á am orma ér ése. őt végzetes Úgy látszik. nem volt hiába a sok-
lehet számára egy bizonyos politikai formához való ragaszkodás. Vi- sok imádság, könny és vérhullatás. a
lági tradiciók merev szolgálatában nem lehet az egyház új társadalmi jó Isten különös kegyelme megkezdte
fejlődések kerékkötője. ezen a földön -a munkálkodását. Most

Az Egyház egyetlen kincse: az evangéliom: szent üzeneteket még csak az elején vagyunk, de talán- felvirrad még nekünk. Ha már idáig
tartalmaz nem csak az egyes hívők számára, hanem annak a népnek eljutottunk, hogy a világ tudomást vesz
és fajtának a számára is, ahová az Isten munkára küldte. A magyar az ellenünk elkövetett igazságtalansá-
evangélikus egyháznak a magyar fajtával, a magyar nemzettel van gokról, talán tovább foly tat juk mene-
sok drága és üdvösséges közölni valója. Isten a magyar lelkek szá- tűnket az ezeréves határokig. Uj or-

szágban, új hazában, ami tulajdonképen
mára rendelte gyámolító édesanyának, gonosztól megőrzönek. gyógyi- régi ország és régi hazánk, megkezdöd-
tónak, vigasztalónak, megerősítőnek. s ha kell, feddőnek, dorgálónak. het a magyar népnemzet boldog, új
megítélőnek l Az egyháznak meg kell találni a lelkek hangját a tolá- élete. Egyszer végre el kell jönnie a bé-
lis államban is. Szólni kell a fajlához is,' a szociálís nyomoruságokhoz kességnek és az emberek közti [óaka-

ratnak. Mondhatom, hogy evangéliumi
is. Sőt. és rnost , ez talán a legfontosabb, a jelen még' kedvező hely- hitemben az elmúlt. másfél hónap még
zetében meg kell és meg lehet találnia azokat a módokat, lehetősé- jobban megerősített. Imádkozzunk még
geket, amelyekkel a népi, nemzeti és szociális megújbódás munkáiá- tovább Nagymagyarország feltámadá-
ban irányító erő tud lenni az evangélium. az élő Krisztus lelkével. sáért és népének boldogulásáért, Ezzel

zárom hosszúra nyúlt levelemet és ma-
Súlyos vádként hangzik, de igazság az, hogya történeti keresz- rad tam Tisztelendő Uramnak tisztelő

tyénség hűségesen kiszolgálta a hűbériséget, a ieudálizmust, az Isten _ híve Egy tüzéThadnagy.

gyökeresen szerveztessék át keresz-
tyén neveléssé. Amíg ez meg nem törté-
nik, mi a kereszt kifüggesztésében Isten
legszentebb dolgának a profanizálását
látjuk és nem tudunk vele egyetérteni.
•• 1••••••••••••••••
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A béke útia
Angolországból érdekes levél érke-

zett Kúthy Dezső egyetemes főtitkárhoz
a Weybrídge-í Congregatiós Egyháztól,
melyet fordításban egész szövegében
közlünk.

Nagytiszteletű Uram! A fent megne-
vezett gyülekezet 1938 okt. 23-án a va-
sá nap esti istentisztelet utáni coníe-
reucián, amelyet avégből hívtunk ösz-
sze, hogy "A béke felé vezető lépések"-et
megvitassuk, az alább közölt határoza-
tot hozta.

Megkértek, hogy küldjek önnek egy
másolatot erről és hogy tisztelettel feJ-
szólítsam, vesse latba minden befo-
lyását és a hatáskörébe tartozó terüle-
teken fejtse ki munkásságát hasonló
határozatok érdekében; nyerje meg az
ügynek egyháza vezető egyéniségeit,
hogy azután ők más államok vezetőivel
személyesen összeköttetést létesítvén.
baráti szálakkal egymáshoz tarrozván,
lehetövé tegyék a Nemzetek Szövetsé-
gének új alapokon való felállítását. Cé-
lunk, hogy megszüntessük azokat az
ellentéteket és igazságtalanságokat, me-
lyek mai modern világunkban a háború
kitörésének okozói lehetnek. .

Meg vagyunk róla győződve, hogy
minden nemzet szívében él a vágy a
béke után, de azt is tudjuk, hogy ez a
béke csak igazságosságon és a nemze-
tek kölcsönös megbecsülésén alapulhat.

Határozatunkaf mint a béke felé ve-
zető legközelebbi -célravezető lépést, szí-
ves figyelmébe ajánlva, maradtam ki-
váló tisztelettel H. Douglas Budden.

Mi, a Weybridge-i Congregatiós Egy-
ház hívei, hisszük, hogy: <,

1. A tal tás béke, amelynek szükséges
volta egyre sürgősebb, csak az igazság
alapján állhat és csak a megértés, va-
lamint a jóindulat tarthatja fenn.

2. A miniszterelnök urnak igaza volt,
míkor kijelentette, hogy a béke nem le-
het tartós, ha nem tesz semmit, ha nem
hoz áldozatot. O a béke útját megje-
lölte azzal, hogy személyesen tárgyalt
a német kancellárral.

(Rt. Hon. Neville Chamberlain üdvöz-
lése.)

1. A béke érdekében a világ összes
vezetőinek személyes érintkezésbe kell
lépnie egymással a müncheni egy ez-
ményhez hasonlóan.

. 2. Elő kell mozdítani a tekintély el-
vén felépült államok (nagyhatalmak)
és más nemzetek személyes megérté-
sét, megegyezését.

3. Újból meg kell alakítani a Nemze-
tek Szövetségét, módosítva alapszabá-
lyait, hogy ennek az állandó nemzet-
közi konferenciának az legyen a fel-
adata, hogy megszüntesse azokat az el-
lentéteket és igazságtalanságokat, ame-
lyek miatt a nemzetek szenvednek s
amelyek elsősorban okozói a háború
veszedelmének.

Az egyetemi és főiskolai evangélikus
ifjúság lelki gondozása ügyében az egye-
temes egyház elnöksége úgy határozott,
hogyalapunk más helyén részletezett
fokozott rnunkának az elvégzésével
ideiglenesen Dezséry László Budapest-
Iasorí segédlelkészt, Iapunk, valamint a
"Fiatalok Országútján" cimű folyóirat
szerkesztőbizottságának a tagját bízza
meg.
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kegyelméből való monarchizmust, a zsarnoki cárizmust, a liberális
demokráciát, a hiper-individualizmus gyermekét: a modern kapitaliz-
must ... Szociális munkáját koldusokra és aggok ra korlátozta, a szoci-
ális kérdéseket átengedte a politikának, önmagában sorvesztotta el az
élet erét : a cselekvő szereletet. ezt a legnagyobb krisztusi követelést I

Meg kell látni, hogya ránk bizott lelkek testben élnek I És
ennek a testnek szükségei, jogai vannak! Az egyház Ura az egész
embert bizta ránk! Es jaj nekünk, ha némává leszünk az élet egyik
végzetesen döntő valóságával szemben!

Még egy igen kornoly jelenséggel kell szembe néznünk. Recsegő-
ropogó rendszerünk egy,az ausztriai hoz igen hasonló, végső kétségbe-
eséssei új mozgalom megalakításán fáradozik, amelynek zászlójára, a
tömeg hangulat kényszere következtében a nemzeti és szociális ta poli-
tikát irta fel. Mindenki tudja, mit jelent ez az: és, Ez jelenti az
EMSZO-t, a KALOT-t, a kivénhedt liberálizmust, a felelőtlen demokrá-
ciát, a feudalizmust, a bankokráciát, jelenti egy korhadó rendszer pro-
longálását, - és jelenti Szenlisioán országában a katholikus totalitást!

Ez a bokréta világosan megmutatja, hogy evangélikus égvházunk-
nak merre van az igazi útja.

A föld dübörög alattunk. A való helyzetben sok nyitott kérdés
van még, amelyekkel most nincs hely és idő foglalkozni. Evangélikus
egvházunknak, a maga hitelveinek érinthetetlenségévei, a maga evan-
géliomi karizmáival, a benne élő Krisztussal oda kell hajolni a népi,
nemzeti, a szociális megújhodás útjára... mint fénynek és igazságnak.

Az aggódó szeretet íratta velem e sorokat. Valahol a magyar
mezökön ismerős kiáltás zug fel: ... éheziern és nem adtalok ennem ...
A magyar élet sebeiból is a Kriszlus kiált Ielénk l.>. Hogyan vála-
szolhatunk, ha alszunk és idejében nem határozunk ? P "hl S' dro e an or.

h 'f MgAaau

Seentléletc műhelyében
L Evangélizáció falun

Az Evangélikus Élet hasabiain magas színvonalú vita folyt néhány
hónap előtt az "evangélizáció"-ról. Ugv emlékszem, annak a kifejezésre
juttatásával fejeződött be az eszmecsere, hogy az evangélízácíóról nem
értekezni kell, hanem az evangélizációt rninél sürgőfebben tenni kell.
Viszont azt is határozottan leszögezték a hozzászólók, hogy az evon-
gélizáció nem az egyház. hanem a Szentlélek munkája, aki ott, ahol
és amikor akarja, újjászülheti az ernbereket. De felhasználhatja a mi
evangélizációs munkánkat, bizonyságtevésünket is. Isten igéjének száz
és ezer igérete szól erről. Ceterum censeo : evangelizálni kell!

A további eszmecsere helyett tehát hadd adjunk néhány pillanat-
ielvételt az eddig végzett evangélizációs munkákból. Miután megfor-
dultunk egy-két evangélizécíós munkaterületen, hála Istennek, olyan
tapasztalatokat gyüjlhettünk, hogy nyugodt lelkiismerettel írtuk a cikk
fölé a címet : a "Szentlélek műheluében",

Boldog megszégyenülés
Mi~az evangélizáció? Az Ige és bizonyságtéfel pergőtüze egy-egy

gyülekezet lelkiismeretén. Tehát 8- 10-14 napon keresztül tartott sűrű
igehirdetés-sorozat, amelynek egyetlen témája van: bizonyságtétel a
bűnről és a megváltó kegyelemről, tehát Jézus Krísztusról.

Az első tapasztalatunk is boldog megszégyenülés. Sokan gondol-
ták ugyanis, hogya "mai ember" nem bírja ki azt, hogy 8-10-14 napon
keresztül minden nap, esetleg naponta többször hallgassa ugyanazt a
"szónokot" (?). Az első egy-két napon lesz hallgatóság, a íöbbin állan-
dóan csökkenni fog. Az emberi elgondolás a mai emberről csak erre
a józan és logikus következtetésre juthatott. De ne felejtsük el, hogy
az evangélizáció a Lélek munkája s igazi evanaélizátor el se mer
indulni egy győlekezelbe. ha nem a Lélek küldi. S íme az eredmény:
a hallgatóság rendszerint az első napokon a legkevesebb s a 8-10-14.
napig állandó növekedést mutat. Pedig a templom rendszerint az első
napon is "tele van".



Ábel-oltárok
Három-négynapi "pergotűz" után megkezdődnek az úgynevezett:

"utóösszejövetelek"_ Ez azt jelenti, hogy az esti órás-másfélórás evan-
gélizáló összejövetel után ottmaradhet vagy elmehet, (ha más helyi-
éégben tartják), aki akar, még egy másik összejövelelre is, ahol a lelki
sIetnek egészen gyakorlati problémáiról hallhat, s ahol alkalom nyílik
személyes megnyilatkozásokra (kérdések feltevésére, bizonyságtételre,
közös imádságra) is. Ide csak azokat hívja az evangélizálor, akiket
"az Ur mezszólított, s akik az 6 hívásának egész szívvel engedelmes-
kedni is akarnak." - És az emberek jönnek. Jönnek seregestől.
Otvenen-hatvanan vagy három·négyszázan. Aitól függ, hogy milyen
nagy az a gyülekezet. És egymásután szólalnak meg a félénk, dadogó
és reszkető imádságok, amelyek ott feküdtek bénán, halottan. elteme-
tetten a betanult gyermekimádságok hímporvesztése óta a szívek
mélyén és nem tudtak testet ölteni, nem bírlak az ajkig jutni valami
rettenetes ős-tehetetlenség, irgalmatlan átok bénító súlya alatt. A bűn
átka, terhe, nyomorúsága alól való szabadulás első jelei ezek a félén-
ken felfüstölgő Ábel-oltárok: az első saját szavakkal, gondolatokkal
elmondott dadogó, reszkető imádságok. Úgy folynak a könnyek. úgy
ö sszeíorrnak. egybelorrósulnak l!- szívek 1 Először érzik igen sokan:
micsoda az a közösség! Sokkal-sokkal drágább, boldogabb, magasz-
eosabb valami, még annál is, mint mikor egy nagyon meleg, szerető
tsaládi körbe újszülött érkezik. t:s amikor egymásután, néha tízéve],
huszával érkeznek ezek a lelki újszülöttek !... Ezt csak együt!sírva,
együtt imádkozva, együtt halleluiázva átélni lehet, leírni nem.

A "szent divat"
Napközben lelkipásztori beszélgetésekkel tölti idejét az evangéli-

zátor. Vagy hozzá mennek el a paplakra, vagy ő megy el olyan csa-
ladokhoz. ehová meghívják. Rendszerint a papiakra mennek el, mert
csupán barátkozási beszélgetésekre a Szentlélek rnűhelyében nincs idő,
viszont ritka család az, ahol a lelkiekről való beszélgetést mindnyájan
kívánják. Sokszor magángyónás is ez a beszélgetés, ezért is inkább
négy fal és négy szem közé való. Jellemző a lalusiakra. hogy mennyire
félnek minden új szokástól. Heroikus szakításra kell fel készülnie annak,
aki valami úja! kezd. Erre majd talán később adhatunk is egy-egy
telélő példát. De ha már áttörte valaki az idegenség gátját, akkor
rögtön divat-ol csinálnak belőle és árada!tal mennek az újdonság után.
Az evangélizálor nem nélkülözheti munkáiában a népi lélek ismeretét,
sőt még ezen felül a ..lelkek megílélésének" kegyelmi ajándékával is
O. Kor. 12: 10) bírnia kell, hogy megszabadítsa az embereket a diva!
hatalma alatt keletkező farizeusságoktól. (Hja, ahol a Szeritlélek rnű-
ködik, ott a sátán fokozott erővel dolgozik!) Egy faluban pl. ..divatba
jött", hogya fiatalság, ifjak, de leginkább leányok kettesével. hárma-
sával mentek a paplakra az evangélizátorhoz lelkipásztori beszélge-
tésre. (Pedig azelőtt ilyen célzattal soha senki meg nem jelent a pap-
lakon.) A második, harmadik párnél már észrevette az evangélizátor,
hogy miről van itt szó. A következöket már szép-szelíden ilyenféle
beszéddel fogadla: nagyon örül. hogy eljöttek, de vajjon tényleg azért
jöttek-é, mert szorongatta őket a lelkük ügye? Vagy pedig, mert hal-
lották, hogy már ez· is volt, meg az is volt, hát jertek, meniünk el mi
is! De csak azért, mert egyedül nem mert eljönni. - Természetes,
hogy ettől a leplezetlen őszinteségtől egyszerre lehervadtak a lelkekről
azok a hurkek. amelyet a sátán szőtt köréiük a "divattal" s mind-
annzian nagyon áldott lelki hatásokkal távozhattek.

(Foly tat [uk.)

·llNcnl~u~tLQ
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KONYVISMERTETES
Dr. Kovács István: A Kármel tete-

jén. (Előadások és prédikációk, Cegléd,
1!;38. Szerző kiadása. Ara: 2.50 P.) Dr.
Kovács István a református egyházi la-
pok állandó munkatársa, Neve főkép,e~
a mai magyar élet íeltárását munkalo
cikkekkel kapcsolato san ismeretes. Mos-
tani, első megjelent könyvében ez~k?ől
mégsem találunk egyet sem. Itt fokep-
pen egyházi oldalról mutatkozík be a
szerzö előadásai is inkább vallásos es-
tékre 'voltak szánva. Igehirdetésében
igyekszik mode~n lenn! és a j~I~J?,k?r
nyelvén megszolaJtatm Isten igéjét es
mégis, módszere kissé a mult korok
igehirdetési módszeréhez áll közel, Gon-
doljunk itt arra, hogy a jelenkori gya-
korlati theologia hangsúlyozott Igecen-
tralitása nála inkább csak az igében
való kícsücsosodásban mutatkozik. Azt
lehetne mondani, hogy kíssé messziről

Ikezdi az Ige hirdetését. Ez mutatkozik
meg abban is, hogy beszédei nagy ré-
szében világosan két részt lehet elkü-
löníteni: a filozófiai, esztétikai, ill. iro-
dalmi első részt, és a valóban igét ma-
gyarázó, "igeszerű" második részt. Leg-
jobbnak és leg-..igeszerűbb" -nek a pün-
kösdi beszédet mondhatjuk, ebben igen
mélyen és igen igazan szólal meg a je-
len kor nyelvén Istennek Igéje. Ott,
ahol nem szorosan a felvett textust ma-
gyarázza, kicsillan belőle a képzett és
sok írásban edzett tollú szociológus.
Terminológiája érett tudományosságot
mutat. A gúnyosan" új evangéliumnak"
nevezett szociális és társadalmi kérdés
azonban nála mindenütt szorosan ama
"régi evangéliumhoz" illik, a kettő kö-
zött nincsen ellentmondás, látszik, hogy
a szerző valóban tudja és érzi azt,
hogy mindennek alapja az életben csak
egy, akár réginek, akár újnak mond-
[ák : Krisztus, az Istennek testté lett
igéje. Nagyon mély és érdekes theoló-
giai jellegű előadása a predestináció ról,
bár érzésünk szerint a rel'. theológia
képviselői nem mennek el mellette majd
szó nélkül. Minden esetre komoly érté-
ket képvisel a könyv és aki olvassa,
nemcsak egy új embert ismer meg
benne, hanem látásban gyarapszik is.

K. P.

Szépvonalú divatos modellieím I
SÓÜVMOGyil

SZŰCSMESTERNÉL

IV. EGYETEM-UTCA 3.
-, .

Átalakítás. festés,
kepp kölcsönzés.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

ct
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hang sze:rtelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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A bányai evangélikus egyházkerü-
letben az ősz Iojyaman eddig 4 helyen
volt gyülekezeti evangelízácíó : Nagy-
lakon (szeptember 17-:!5-ig), Kendore-
son (október 15-23-ig), Szeutetornyán
(október 30-, november 6-ig) és Ceglé-
den (november 12-2ü-ig). A 8-9 napos
evangélizációk alatt a részvétel mín-
denütt növekedő volt úgy az esti tö-
összejöveteleken, mint a napközi biblia-
órákon és reggeli istentiszteleken. ls- .
tennek Lelke mindenütt életre szólí-
tott egy-egy csoport hívőt, akik -
Lutherrel szólva - "mit Ernst Christen
sein wollen", csakugyan keresztyének I

igyekeznek lenni az ébredésnek és
szolgálatnak abban az új életében,
amely előfeltétele a keresztyénségnek,
jóllehet sokszor már az evangélium
egyházaiban is szinte ismeretlenné vált.

Diakonissza főnöknő választás. A
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egye-
sület Trauschenfels Elza főnöknő el-
hunytá val megüreseden tisztségre és
egyben a FEBÉ társ elnöki tisztére no-
vember 20-án tartott közgyűlésén egy-
hangúlág dr. Farkas Mária eddigi fő-
testvért választotta meg, főtestvérré
pedig Sírnon Mária diakonissza test-
vért. Az Ur áldása kisérje munkálko-
dásaikat.

Az Országos Luther Szövetség Kís-
kőrösön és Halasen. Az alsópestmegyei
csperesség presbiterei és hívei Bakay
Péter esperes vezetésével e hó 20-án
gyülekeztek össze Kiskőrösön, hogy az
Országos Luther Szövetség üzenetét
meghallgassálc Az igehirdetést az ifjú-
sági istentiszteleten Bonoyai Sándor, a
felnőtteknél Szántó Robert végezte.
Majd a nagygyűlés előadói voltak rend-
re: Szántó Róbert, Magócs Károly és
Belohorszky Lajos. Az ifjúsággal egész
napon át Bonnyai Sándor foglalkozott.
A nagygyülést követő ebéden a felszó-
lalók is mind aktuális kérdésekkel fog-
latkeztak. - November 20-ának délután-
ján a Szövetség kiküldöttei a nemrégen
alakult halasi üókegyház tagjai között
jelentek meg és a szeretetvendégségen
Szántó Róbert, Belohorszky Lajos és
Sikter András szóltak az egybegyültek-
hez. Meg kell említeni, hogy Halason a
református testvérek nagy szeretettel
karoltálc fel meginduló gyülekezetünk
ügyét. A szeretetvendégségen Halas
város polgármestere is megjelent.

A Tessedik Sámuel Evangélikus Ifjú-
sági Missziói Intézet, amelynek szerve-
zési munkálata Népfőiskola címen in-
dult meg, mint örömmel értesülünk,
megnyílt és 14 magyar földműves ifjú-
val munkáját megkezdte.

Templomszentelés. A battonyai evan-
gélikus egyházközség ú] templomát ád-
vent harmadik vasárnapján, december
ll-én szenteli fel D. Raffay Sándor püs-
pök. Ez alkalommal iktatja be Rákóczi
Dániel főesperes a battonyai gyülekezet
egyhangúlag meghívott lelkészét, Tóth
Károly makói helyettes lelkészt,

A Budapesti Evangélikus Leány-
gimnázium e hónap végén két napos
autó-kíránduláson vesz részt, amelynek
keretében felkeresi a felszabadított Fel-
vidék városait; többek között Loson-
cot, Kassát, Rimaszombatot és Rozs-
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El1yetemi lelkész
Akik felelősségteljesen gondolkoznak a magyarországi egyetemi és

főiskolai ifjúság életéről, régen beszélnek és tervezgetnek arról, hogy
rendszeres és készséges szolgálattal kellene a mi egyházunknak is az
egyetemekre és íöiskolékra járó evangélikus ifjúságról gondoskodni.
Akármennyire elterjedt általában az a felfogás. hogy a főiskolai tanul-
mányokat végző ifjúság egészen jól érzi magát egyházának gondosko-
dása nélkül, ezt a véleményt felületesnek és ezért következtetéseiben
is helytelennek tartjuk. A középiskolákból kinőtt evangélikus ifjú meg-
érzi ugyan azt a lelki zökkenést, amit a családi otthonból való kike-
rüléssel együtt, vagy anélkül is jelent számára az egyetemi városok-
ban való ú] élet, lelki függetlenség és az egyszerre megmutatkozó tár-
sadalmi. világnézeti, sőt politikai problémák halmaza, de egyenesen
igazságtalannak tartjuk azt a vádat, hogy ezek sodrában egyetemi
ifjúságunk elsőnek és legkönnyebben a hitét és egyháziasságát vesz-
tené el. Meggyőződésünk. hogy itt is az a csalóka látszat van, amelyik
a szembetünő egyes jelenségekből azonnal általánosít, elitél és vég-
romlást állapít meg. Sokkal igazságosabb volna azt venni vizsgálat
alá, hogy mennyiben teljesíti az egyház azokat a kötelességeket, ame-
lyekel éppen az ifjúságnak ezzel a rétegévei szemben tartozik.

Nem akarjuk most az elmúlt ötven év idevonatkozó mulasztásait
méregetni, habár kétségtelen az, hogya. liberalizmus és a szabad-
gondolkozás évtizedei következetesen vigyáztak arra, hogy az egye-
temi ifjúság szabad prédája legyen minden szabados irányzatnak. Kö-
vetkezményei ma is élnek az ebből az időből kikerüli nemzedék lelki
életében. Következményeit az egész nemzeti életben éppenúgy meg-
láthattuk, mint egyházunk életében is. Még azt is elismerjuk. hogy
volt egy átmeneti korszak, amikor nehezen lehetett az egyházaknak a
legelső lépéseket megtenni saiát ifjúsága lelkigondozása felé. mert
gyanakvással fogadták azt. De ezeknek' a kezdő kisérleleknek a ne-
hézségein már túl vagyunk és ma már megbecsüléssel kell megern-
lékeznünk arról a kezdeményezésről, amelyik az egyetemi ifjúság felé
az egyház kezét nyújtotta, hogy existentiális kérdéseiben és lelki kér-
déseiben is segítségére legyen. Az egyetemes egyház felügyelője a
legutóbbi évtizedben csüggedés nélkül próbálta újból és újból felkínálni
az alkalmakat arra, hogy egybegyűjtse, egymással is megismertesse és
közösségbe jutni is segítse egyházunknak ezt az ifjúságát.

Most örömmel látjuk, hogy ez a nagyon szükséges munka meg-
elégelte a kezdeményezés idejét és a tervszerű és felelősséggel dol-
gozó munka stádiumába lép. Az egyetemes közgvűlésen elhangzott
lelki munka programm feladatainak elsorolásában az egyik legnagyobb
figyelmet keltő pont éppen ez volt. Az egész egyetemes közgyűlés
örömmel és szeretettel helyeselt annak a bejelentésnek, hogy megindul
e munkának most már a második része és az egyházegyetem hordozni
akarja felelőssége teljes tudatában a főiskolai ifjúság lelkigondozásá-
nak kötelezettségét. Azt a beielentest 'is örömmel hallottuk, hogy tár-
gyalások folynak és remény van az egyetemi lelkészség megszerve-
zésére, de még inkább örvendezlünk azon, hogy az egyetemes egy-
ház addig is a maga erejéből és az érdekelt egyházi közösségek se-
gítségül hívásával azonnal hozzá kezd a rendszeres munkához. Már
december hó elején megkezdődik a minden vasárnapi istentisztelet a
budapesti egyetemi és főiskolai iljuság számára, élénkülni fog a vidéki
egyetemek evangélikus ifjuságával való kapcsolat, erősödni fog az
egyháznak az ifjuság egész életéhez szóló az a szava, hogy jelentse
az evangélikus egyetemi ifjúság a nemzet életében azt a kornoly és
kiemelkedő értéket, amelyet jelentenie kell családi nevelésénel. ' evan-
géliumi bensöiénél, lelki képességeinél és munkakészségénél fogva.

Aki azt hiszi, hogy egyházunk ezt önérdekből teszi, az nem is-
meri evangélikus egyházunkat. A mi egyházunk nem önmagáért van.
Ennek az emberi világnak a javáért van. A Krisztus megváltásának
evangéliumával megy az ifjuság közé is, hogy férfiakat neveljen evan-
gélium szerint való életre, akik munkában, családi életben. nemzeti
igaz javakért küzdö harcokban maguknak is és a nekik adott kor-
szaknak is tisztes szándéku és mindenben jó számadást adni tudó
sáfárai legyenek. ,. K. L.
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nyót. A közbeeső éjszakát Rozsnyón
töltik. Rozsnyóra és Kassára nagyobb
mennyiségű élelmiszercsomagot visznek
magukkal az ínségesek számára. A fel-
keresendő helyeken találkoznak az

-evangélikus egyház illetékes köreivel
·és azokkal való megbeszélés után oszt-
ják ki a csomagokat. A kiránduló csa-:
patban 45 növendék és 5 tanár vesz részt

A Deák-téri Luther Szevetség kul-
• turális szakosztáiga ebben az évben, is
.megrendezi szokásos ádventi előadá-
.saít, minden pénteken este fél 7 óra-
kor a Leánygimnázium dísztermében.
~z előadások vezérgondolata : "Tekints
körül és láss".· Az egyes előadások
-círne : A világban. A nemzetben. Az
egyházban. A .szívedben. Előadók: Dr.
H: Gaudy László, Mórocz Sándor, 1VIa-
gócs Károly és D. Raffay Sándor püs-
pök.

FELHIVÁS
tanítók gyermekneveltetésí segélyére

vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel léte-

sített "Protestáns Tanítói Internatusok
Alapjából" való segélyezésre evangé-
likus . egyházunk nevében pályázatot
hirdetek olyan gyermekeiket az 1938/
39-ben taníttató tanítók gyermeknevel-
tetésének céljaira, akik falvakon, tanyá-
kon teljesítenek szelgálatot és-ennét-
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről
a maguk erejéből gondoskodni nem
tudnak, Kivételesen s külőnösen indo-
kolt esetben ezen kategórián kívül eső
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá
kerül. Figyelemmel az alap rende teté-
sére a miuiszter intenciójára, különös
figyelemben részesülnek azok a folya-

. modók, akik gyermekeiket evangélikus
internátusban helyezték el. A kérvény-
ben feltüntetendő: a tanító, neve, élet-
kora, működési helye, családi viszo-
nyai, teljesített hadiszolgálata, házon-
kívül taníttatott gyermekeinek neve,
életkora, ískoláztatásí és elhelyezésj
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HIRDESSEN
.az ::Evangélikus Életben!

adatai (internátus, magánház, rokon-
ság), tanulmányi előmenetele. Továbbá
a tanítói javadalom pontos adatai- téte-
lenkínt s végösszegben aranypengő ér-
ték szerint. Feltüntetendő tehát: a fize-
tési 'osztály és fok,..a helyi javadalom
(értékegység, kezdő fizetés százaléka,
föld, termény, tüzelőfa, készpénz, fize-
téskiegészítő államsegély, esetleg más,
bármilyen természetű javadalmi tétel)
s végül a magánvagyon. Folyamodási
ívet megkeresésre az illetékes püspöki
hivatal bocsát a folyamodó rendelke-
zésére. Tekintettel az egységes eljárás
szükségére, a segélykérés ezen folya-
modási íven nyújtandó be. Az illetékes
püspökhöz intézendő, bélyegmentes
kérvény az illetékes espereshez folyó
évi december 31-éig nyújtandó be, on-
nan pedig 1939. évi január hó 5-éig az
illetékes püspökhöz terjesztendő fel,
hogy január hó 10-éig kezeim között
lehessen.

Budapest, 1938 november 19.

D. báró Radvánszlcy Alberl s. k
egyetemes felü~yelő.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fermálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~
udvari szállitók, I~.

Alapitva: Legelsö tűzoltószer -. kul, szívattru. és Alapítva:
1816. gépgyár, harang-. fém- és vasöntöde. 1816.

.A -Budapest-Tisztviselőtelep Külsöferencvárosi Református temp-
aom, a pápai református templom, a györi református templom,
bazarnéri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
ké~zültek. Harangrendelés es etén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
-véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi .iótállás.
Költségvetést és kiszállást díj men tes e n esz k ö z l ü n k
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.Mit nyujt az ~vangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság.
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelrnét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztalással szolgál az egye"
süle! központja: Budapest. IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-8é3-32. valamint a kerületi fiókok;
Békéseseba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs;
Szeged, Székesfehérvár, Szornbaíhely, Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbízottai vannak az egyesü-
le!nek. - Allandóan felvef\zünk és foglalkozIatunk
megfelelő ievedalmezéssal tagszerzőkel, hölgyeket is.

CJiMiiiH

Hirdessen
, ,

az Evangélikus Eletben ,
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lING~lI~U~~lbI
SZLEZÁK LÁSZLÓ I Megjelent!

A hál~adáskelyhe
. SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsoréiáról.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolikus
eucharisztia-tant, a református tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsorai kérdéseinket is

sorra veszi.

Ára - portómentes küldésseI - 3 pengő.
Nagy, összefoglaló. 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Scholz László, 35.332.

MegjeJent! Olvassuk és terjesszük!

Magyarország aranykoszorus mestere
harang· es ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár

Budapest. XIII.. Pelnehózy-utcD 78;
(XIII., Frangepán·utca rnellelt.)

Saját ház. :: Telefón: 291·353.

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

,,
SZIGETI NANDOR ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI.UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A Szepesség népe
Néprajzi és rnűvelödéstőrténelrni tanulmány.

Írta: dr. Bruckner Gyözö. Ára 2 P.

Kapható SCHOLTZTESTVÉREKkönyvkereskedésében, I
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztvlselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti harangok gg százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföJdvári evang. templom új harangiait
Szivvel-lélekkel készítem barullg.tllimat

"Grahka" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipesl,
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla.

»GR,t f'~<'j.\«
. ,

~I Y O tJl f)j.\V j.\ lL j.\ l j.\r
(WEBER .GUSZTÁV)
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