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Az ébredő magyarság
Évek óta csendes és lázas ke-

resés, meg akarás élt és vajúdott
a magyar tömegek lelkében. Feltörő
ismeretlenek öntötték betübe aka=
rásukat és írtak a "Parasztság" -ról,
kutatták az "Ismeretlen Magyar-
országot", megszólaltatták a "Pusz-
ták népét" és megirták, hogy "Néma
forradalom" -ban él ez a nép. Híres
lolHorgatók és névtelen magyarok
nekidőlve és együtt végezték az
eszrnéltetést. Mondanivalójuk kez-'
det ben süket íülekre talált, de végre
mégis belehersant a szívekbe s
tömegeket mozgatott meg. Egyikük
megmaradt régi, kopolt paraszt s
munkásgúnyájában, a másik szürke
vagy kék inge! és csizmát öltött,
de valamennyien egyet akartak:
új Magyarországot. S becsületére
válik tömegeinknek, hogy már ön-
tudatosan tudnak élni s viselkedni
is: tudtak a felvidéki nehéz na-
pokban szótalanok és ~egyelmezet-
tek lenni, megszűntek saját jobb
sorsukért harcolni. Minden percben
készek voltak rá, hogy úgy, aho-
gyan vannak, rongvos mostoha-
gyermek voltukban utolsó öröksé-
güket, életüket is odaadják a jövő
Magyerországért.

Most pedig már ott vagyunk,
hogy felelősen dönteni és harcolni
is tudnak ezért. Felmérték valósá-
gos helyzetüket, felbe cs ülték régi
berendezésünketsintézményeinket.
Ebben valami nagyon világos lett.
Az, hogy más a mai és más a
jövő Magyarországa. Tömegeink a
jövő Magyarországát akarják. Nagy
nekileszülésükben eljutottak odáig,
ami nagyon-nagyon ritkán történt
mega magyar történelemben: szinte

az egész magyarság egységesen
tudott dönteni magatartása tekin-
tetében. Ma még felmérhetetlen
nagy dolog ez. Felelős vállalása
a döntésnek, a Pató Páloskodás
utolsó órája, s első nagy lépése
a népi Magyarországnak.

Vajjon mi tett ennyire eggyé
bennünket? Röviden szólva az
életigenlés. Élni akar a magyarság.
És jól látja: hogy élete csak új
élet lehet, megváltozott formák
között, megváltozott tartalommal.
Ekettőnek összefogója és kifeje-
zője a szociális Megvarország.
Küzdenek tömegeink, vezetőink és
a névtelenek egyaránt, mert szo-
ciálís újjászületést akarnak. Ma
közöttünk már minden ennek a

I
szolgálatában áll. Abeigért és el-
jövendő földreform, a család véde-
lem, a családi munkabér, a töke
megzabolázása és a millíós jöve-
delmek eljövendő lelörése. Ma már
együtt újonghal az eszméltető és
eszmélő egyaránt, mert minden je!
arra mutat, hogy aszociális újjá-
születés küszöbén állunk.

De nézzünk őszintén szembe a
kérdéssel: elég-e ennyi? Az két-
ségtelen, hogy kell a szociális újjá-
születés. Kell, de önmagában még
kevés. Ha 'jól csinálják, létrehoz
ez egy új és fellendülő korszakot,
de csak egy korszakot és nem egy
gyökeresen új és gyökerében erős
magyarságoL Nekünk pedig ez
kell. Az egészen megújult és egé-
szen újjászületett magyarság.

Hát ezt honnan vegyük vagy
hogyan csináljuk? Nemvárhefunk
vele az .utolsó percig. Mert ha

megújulásunkat a tizenkettedik
órára akarjuk hagyni, ebbe bele-
halhatunk. Akkor már igen véres,
operatív beavatkozásra lenne szük-
ség. S hogy ebből élet lenne-e
vagy halál? - Ki tudja. Még ma.
és egészen újjá kell születnie a
magyarságnak.

És ennek az újjászületésnek egy
munkása van:' a keresztyén ség
vagy többes számban a magyar
keresztyén egyházak. Döbbenjen
rá végre valamennyi, hogy milyen
nagy felelősség alatt áll. Mert ha
megtörtént a magyarság szociális
újiászületése, akkor jövendő sor-
suk jóformán már teljesen az egy-
házak kezében lesz.És tudnak-e
az egy házak egészen és hiányta-
lanul lélekformélők lenni? Tud-'
nek-e és mernek-e minden politi-
kai és felekezeti érdektől menten
csak a teljes újiászűletésért dol-
gozni ? Nagy kérdések ezek, mert
a jövendőnk van benne. Fonto-
sabbak minden felekezeti érdek-
nél. Ezért nagyon sürgős és meg-
valósításra váró leladat az, hogy
találkozzanak egymással hazánk
egyházainak hivatalosai. Legalább
is azok, akik felelősségük teljes
tudatában akarnak dolgozni a ma-
gyarságért. Igen, találkozzunk, is-
merjük meg egymást, tanuljuk be-
csülni egymást és fedezzük fel,

.hogy hogyan tudunk együtt dol-
gozni a teljes megújulasért. Mert
az ébredő magyarság akkor ébred
fel teljesen, ha nemcsak részben,
hanem egészen újjászületik. Ezt
pedig az egyházak kezébe tette
le-az Isten ..

M. S.
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A kassai

evangélikus magyar-nemet egyházköz-
ség f. é. november 20-án Gömöry János
felügyelő és- Greguss Gyula lelkész el-
nöklete alatt tartott rendkívűli közgyű-
lésének jegyzőkönyvéből közöljük a kő-
vetkező, megörökítésre is méltó részeket.

Gömöry János egyházközségi fel-
ügyelő lelkes szavakkal méltatja Kassa
fölszabadulásának nagy jelentőségét. Je-
lenti, hogy november hó ts-an hálaadó
istentiszteletben köszöntük meg a [ó Is-
tennek e nagy eseményben megnyilat-
kozó irántunk való jóságát. Ugyanezen
a napon, az egyházközség az egyház-
községi felügyelő beszédjének kíséreté-
ben koszorút helyezett a kassai 9-ik
honvédgyalogezred megcsonkított em-
lékművének talapzatára. Ezután ismer-
teti a 20 éves idegen uralom hatását a
mi egyházközségünkre. Megállapítja,
hogy e nehéz időszakban az egyház-
község megtett mindent, hogy elv-ne
sorvadjon és megmentse azokat az ér-
tékeket, amelyek a magyar kultúra
szempontjábólszázadokonát drága örök-
ségként apáról fiúra szálltak. Elsősor-
ban mint nemzeti egyház ápolta az anya-
nyelvet. Nem engedte feledésbe múlni
a mult hagyományait. Felolvasásokban,
összejövetelekben és minden életmeg-
nyilvánulásában az evangéliumi ma-
gyarság méltó képviselője volt itt Kas-
sán a mi egyházközségünk. Anyagiak-
ban is teljesítette kötelességét, amennyi-
ben kívül-belül restaurálta templomát,
hadi célokra fölajánlott harangja helyett
IŰj harangot öntetett, a 'hívek áldozat-
készségéből. A szellemiekben a bel-
missziói intézményeknek egész sorát
szervezte meg, amely intézményekben
különösen az ifjúság szellemének ápo-
lására nagy súlyt helyezett. Kiemeli,
hogy e 20 év alatt az egyházközség
magyar és német tagjai között a test-
véri viszony nemcsak hogy nem hide-
gűlt el, sőt megerősödött. Viszonyunk a
testvér egyházzal abban nyer megvilá-
gítást, hogy a templom-restaurálás költ-
ségeihez a szlovák testvér egyházköz-
ség is hozzájárult. Az egyházközségi
felügyelő megállapítja, hogy ez a szo-
morü kerszak és az egyházközség ne-
héz helyzete az Isten különös megse-

. gítő kegyelme folytán arra volt [ó, hogy
az egyházhívekben felébredjen az egy-
házhoz való ragaszkodás és az anya-
nyelv megbecsülhetetlen nagy jelentő-
ségének tudata. Ezek után indítvá-
nyozza, hogy az egyházközségi közgyű-
lés jegyzőkönyvében is örökítse meg
Kassa városának Magyarországhoz való
visszacsatolásának örvendetes tényét.
Erre vonatkozó határozati javaslatát az
egyházközségi közgyűlés egyhangú lel-
kesedéssel elfogadja. A határozat kö-
vetkezőképen hangzik:

A kassai ágohitv. evangélikus magyar-
német egyház hívei ezen az ünnepélyes
közgyűlésen hazafias lelkesedéssel,
örömteljes érzésektől eltelve, jegyző-
könyvükben megörökítik Kassa városá-
nak az idegen uralom alól való fölsza-
badulását, valamint azt, hogy ilymódon
egyliázközségünk ismét visszakerül a
magyarországi ágo hitv. ev. egyetemes
egyház főhatósága alá. Egyházközsé-
günknek tehát méltán örömnapj a volt
november hó l1-e,amikor Horthy Miklós
kormányzó ür őfőméltósága a magyar
kormány kiséretében részt vett a város

A lelk észképzés reformja
Évtizedek óta van napirenden a lelkészképzés ügye. Ez évtizedek

visszanyúlnak a világ háborút előző időkre. Mikor még három akadé-
miánk volt. S mikor azokból csak egy maradt, és az az egy, a soproni
theológiai akadémia, mint a pécsi egyetem egyik tartozéka, fakultássá
emelkedett, az evangélikus egyház lelkészeinek képzése akkor sem
jutott végleges megoldeishoz. Tizenöt esztendővel ezelőtt én kaptam azt
a kitűn tető megbízást, hogy a lelkészképzés ügyében készítsek javas-
latot. EI is készítettem, be is nyuitottam, de a rendezés ügyében gyenge
kísérleteken kívűl nem történt semmi komoly lépés. Most maga a fa-
kultás tanári kara dolgozott ki javaslatot. Lássuk, alkaImas-e ez a ja-
vaslat a régóta panaszolt állapot megváltoztatására. különösen pedig
ez evangélikus lelkészképzés reformjának megnyugtató elérésére.

Prőhle Károly dr. a tudós férfi világoslátásával és a szakember
teljes otthonosságával tárja elénk a magyar evangélikus lelkészképzés
reformja tárgyában írt Emlékiratában úgy a kérdés történetét, mint an-
nak mivollát, [elenlőségét és a megoldásra vonatkozó egyéni nézeteit.
Egyéni nézeteit azonban a fakultás tanári kara is elfogadta és így az
Emlékirat a fakultás hivatalos előterjesztésének tekintendő.

Mindaz, amit az Emlékirat a multakról mond, egészében megáll.
De nem teljes. mert az 1935. évi egyetemes közgyűlés előtt is foglal-
koztalta ez a fontos kérdés a magyarhoni evangélikus egyház közön-
ségét. Es a régebbi multban is merültek fel olyan tervek és ötletek,
amelyek a kérdés végleges megoldása tekintetében ma is irányadók
lehetnének. Mivel azonban az Emlékirat a régebbi terveket és javas-
latokat nem kivánja a további tervezésbe bevonni, azokat én is mel-
lőzöm és csak az elénk terjesztett javaslatot veszem vizsgálat alá.

A "Visszapillantás" a szőnyegen lévő kérdés születése napját az
1934-35. tanév végén tartott szigorlat ok idején "konkrét eset" előter-
jesztéséből eredő javaslattételben állapítja meg. A javaslat az volt, hogy
az egyetemes egyház tegyen valamit "a lelkészi pályára méltatlan ele-
mek kellő időben való eltávolítására." E javaslat alapján az 1935. évi
egyetemes közgyűlés "a lelkészjelölteket minősítő bizottságot" küldött
ki s egyúttal "felhatalmazta a püspöki kart, hogy az el készítendő ügy-
rendet az egyetemes theológiai bizottság által való letárgyalás után
már a következő tanévre életbe is' léptesse." Az 1936. évi . közgyűlés
elfogadta a felterjesztett ügyrendet és annak életbeléptetésére felhatal-
mazást adott a püspöki karnak. Ugyanakkor felkérte a hittudományi
kart, hogyalelkészképzés reformját illető tervezet et készítsen.

Ez a tervezet áll most előttünk.
A tervezetnek két része van. Egymást egészítik ki. Az egyik rész

a lelkészképzés szükségességét fejtegeti, a másik a megoldásra vonat-
kozó javaslatokat tartalmazza .

Amit az "Emlékirat" a reform szükségességéről mond, teljes egé-
szében megáll. Szükséges a reform tudományos, gyakorlati és nevelési
szempontból. .

A tudományos reform keretében megállapítja, hogy a görög nyelv-
nek a középiskolából való oktalan törlése milyen nagy gondot okoz a
papi pályára készülő ifjúságnak, de talán még nagyobbat a professzo-
raknak. Ennek megtanulására tehát időt kell találni. Hasonló szükség
van a bölcsészeti anyag felvételére, ami azonban a vallástörténet és a
vallásbölcsészet tanításával is összekapcsolható. Ugyanolyan szükséges
a jelenkor szellemi áramlatainak ismerete is. Helyesen mutat rá Pröhle
professzor a történeti anyag (én még hozzáteszem: általában a lexi-
kális anyag) bizonyos mértékű korlátozására. Ezzel igen sok órát nyerne
a fakultás a reform érdekében szükséges anyag feldolgozására. Mert a
iő mégis csak a szükséges anyagnak minél teljesebb és alaposabb el-
sajátítása, nem pedig az apróskodó részletekkel való mutatványozás.
Helyesen állapítja meg az "Emlékirat" azt is, hogy ma túlságos az óra-
szám, amelyek jó nagy részét repetitóriumokra és szerriináriumí önképző
munkára kellene fordítani.
- A gyakorlati reform keretében az "Emlékirat" elsősorban is a két

lelkészi vizsgálat anyagát és módszerét kifogásolja. "Töredékesnek.
tervszerűtlennek és beleíezetlennek" .minősíti a lelkészi vizsgálatokat.



Nézetem és tapasztalatom szerint alaptalan ez az itélet. A lelkészi vizs-
gálatok tárgyai kivétel nélkül szükségesek és helyesek, a vizsgálat
komolyságáért és színvonaláért pedig a bányai egyházkerületet illetőleg
bárki előtt öntudatosan helytállok. Szívesen veszem, ha egyszer egy
ilyen lelkészi vizsgálaton a fakultás tanárait tisztelhetem.

Amit a gyakorlati képzés terén a fakultás tanári kara tesz,-
igaza van Prőhle professzornak, - annál többet "a mostani tanulmá-
nyi keretek között igazságosan nem lehet követelni", Abban azonban
nincs igaza. hogy felteszi a bántó és feltevése lényében már itéletet is
tartalmazó kérdést: "ki felelős a fakultáson kívül folyó gyakorlati kép-
zésért"? Ma a készülő ifjúság hivatásérzete,az őket irányító lelkészek
lelkiismerete és a lelkészi vizsgálatot végző bizottság kornolysága. EI-
ismerem azonban, hogy minden tekintetben legjobb volna a theologiai
szeminárium. Ebben teljesen egyetértünk. Abban is, hogy vétek volna
a gyakorlati képzés érdekében a tudományos képzést korlátozni vagy
megrövidíteni. A probléma azonban éppen az, hogya kettőt miképpen
hozhat juk összhangba. .

A valláserkölcsi képzés, illetőleg a fegyelmezés reformja terén
Prőhle professzor túlságosan nagy súlyt helyez az egyetemi fegyelmi
szabályok feltétlen tekintélyére. Ha azonban az egyetemes egyház ki-
köthette a tanárokra vonatkozólag a fegyelmezésnek bizonyos esetek-
ben egészen az elmozdílásig teriédhetö jogát, azt hiszem, nem lesz
nagyobb akadálya annak, hogy' ezt a jogot megfelelő módosítással a
theologusokra is kiterjesztesse. "A lelkészi pályára készülőket minősitő
egyházi bizottságra" azonban nézetem szerint semmi szükség nincs.
Elég volna a tanári kar ítéletét vagy javaslatát végleges elbírálás vé-
gelt a püspöki kar elé terjeszteni. S itt minden fegyelmi és minősítési
ügy befejezést nyerne. Azért tartanám ezt elegendőnek, megnyugtató-
nak és megfelelőnek, mert annak. elbírálása, hogy ki viselkedik evan-
gélikus lelkészhez méltó módon, később is, elsősorban és kiváltképpen
a püspökökre tartozik. Az egyetem általános fegyelmi szabályai az
egyházat a lelkészjelöltek megfelelő voltának elbírálésánál nem korlá-
tozhatiák. .

Ami már most magát a reformot illeti, meg kell állapítanorn, hogy
két Iökérdés körül forog a dolog. Az egyik az idő, a másik a hely
kérdése. Az "Emlékirat" a theologusok tanulmányidejét négy eszten-
dőről öt esztendőre óhajtja kileriesztení. Hivatkozik arra, hogy ez más
fakultáson is megvan, sőt a budapesti r. k. egyetemi hittudományi karon
és az erdélyi reformátusoknál is megvan. Igaz, elvileg mi sem tehetünk
és nem is 'teszünk ellene kifogást.

Sőt többet mondok: már meg is volna az ötéves tanfolyam, ha
Sopronban nem harcoltak volna az ellen, hogy az ötödik évfolyam ot
tévő szeminárium a fővárosban állíttessék fel. Pedig az egyház köz-
véleménye akkor ez utóbbi terv mellett óriási többséggel nyilatkozott
meg. Oe, mert ezt elgáncsolták, azért kellett a két lelkészi vizsgálatot
bevezetni. Nézetem szerint azonban ma sincs annak semmi komoly
akadálya, hogy egy felállítandó szemináriumban töltse el az ifjúság az
ötödik tanulmányi éve! és a ténylegesen (de kivételt meg nem engedve)
gyülekezetben töltendő egy (hatodik) év után tegyék ·Ie a lelkészi vizs-
gálatot, amí azután rendes lelkészi állás betöltésére jogosítja őket.

Az egész "Emlékírat" azonban és Deák professor munkálala is'
minden vonatkozásában a hely kérdésében köti csokorrá az összes
kérdéseket. A reformtervezet kőzépponti kérdése tehát az, amiben a
megoldás kicsúcsosodik, hogy a soproni theológusotthont kell lelkész-
képző intézett é átszervezni.

Sajnálom. hogy tniként eddig, úgy most sem tudok a soproni
tanári karral ebben a kérdésben azonos véleményre jutni. Nem tudok
pedig a következő okokból:

1. Az .Emlékírat" szerint az ötödik esztendő folyamán a lelkész-
képző rmn.kába a vezető mellett működő fia/al munkaerőkön s egyes
kiváló lelkészeken kivül a hittudományi kar professorai is rendszere-
sen bekapcsolódnának ... és irányt mutatnának abban a tekintetben,
hogy az illető tudományszak belátásait -és eredményét miként lehet a
gyakorlati egyházszolgálatban értékesíteni. Ez arra is [ó volna, hogy
kimélyitené az egyes szaktanárok elméleti és kutató munkájának az
eleven élettel való kapcsolatát." Elismerem, hogy erre a tanároknak
'nagy szükségük van és okos dolog volna az ez irányban való kornolv

fölszabadulásának örömünnapében. A.
kassai ágo hitv. evangélikus egyházköz-
ség jóban és rosszban a századok vérzi-
vatarai között igazi evangéliumi hűség-
gel ragaszkodott a magyar határhoz,
Bocskay. Bethlen, Rákoezt és Thököli
szabadságharcaiban, majd 1848-49-ben
a mi kassai híveink életüket és vérüket.
ál~ozták a magyar haza szabadságáért.
Varosunknak .Kurucz-Kassa- büszke-
elnevezését a 16., 17. és 18-ik században
bebizonyítottan a mi egyházközségünk
fiainak köszönhetjük. Kurucok voltunk
a multban, labancok sohasem. Ezekben
az ádáz harcokban, az ellenreformáció
szomorú idejében elsők voltunk élet és
vagyon áldozatban ott, ahol a magyal'
haza szabadságának megmentéséről volt
szó. Pelikán madár módjára önvérünk-
kel, magunk föláldozásával áldoztunk
eszményeinknek. A hosszú harc alatt
számban megfogyatkoztunk, de lélekben
ma is ,azok vagyunk, amik elődeink. A
régi lélekkel őseinkhez méltóan éltük át
az utolsó húsz év szomorü korszakát.
Tisztában voltunk azzal, hogya szolga-
ság idejében nem szólamokkal, nem
hiábavaló okvetetlenkedésekkel, de be-
csületes, önfeláldozó és kitartó munká-
val készítjük elő a jobb jövendőnek az
útját. Olyan munkássággal, amely ennek
az egyházközségnek megerősödése, sőt
felvirágzása által javára vált Kassa ma-
gyarságának is. Itt ebben a gyülekezet-
ben nem volt senki a vezetők közül, aki
a maga önző érvényesüléséért tette azt,
amit tett. Férfiak és nők ernyedetlenül
fáradtak, csüggedetlenül munkálkodtak
még akkor is, hlt az elvetett mag szíklás
talajra került. Isten segítségével a mi
erőtelenségünk erőben végeztetett el. Az
isteni gondviselés velünk volt a meg-
próbáltatások idejében és vetésünk et
nem verte el a zivatar. És most, ha el-
hangzik az Ul' szava: Sáfár adj számot
a te sáfárkodásodról 1, mi nyugodt lelki-
ismerettel felelünk. Egyházi öntudatunk-
ban megerősödtünk, az evangélium szel-
leme hovatovább utat tört a tőlünk már-
már elpártolt hívek lelki világába is.
Anyanyelvünket drága kincsnek tekin-
tettük és a magyar haza szeretetének
tüze sohasem aludt el házi tűzhelyeink-
nél és magasan lobogott együlekezet
életében. Jól tudjuk, hogy ez nem a mi
érdemünk! Mi míndannyían, akik e gyü-
lekezet tagjai vagyunk, csak, eszközök
voltunk ehúsz év alatt is az Urnak ke-
zében, aki az elrejtett igazságot immár
napfényre hozta és ismét megmutatta,
hogy az ő jóvolta míndörökkön: örökké
megvagyon az őket félőkön és az Oigaz-
sága azoknak fiaiknak fiain. Aldott le-
gyen az Ul' neve most és mindörökké.
Ámen. -

Sohlmann Gyula másodfelügyelő a
német hívek nevében német nyelven
mondott meleghangü üdvözlöbeszédet,
melyben szívből köszöntötte a magyar
testvéreket a régi hazához való vissza-
csatolásukörömünnepén. Készséggel erő-
sítette meg az egyházfelügyelőnek a
magyal' és német hittestvérek egyetér-
tésére és szeretetben és hűséges kítar-
tásban együttmunkálkodásra vonatkozó
megállapítását. Mint ahogy egyek vol-
tunk a régi Magyarország boldog idői-
ben, egyek maradtunk - mondotta-
a szenvedések és elnyomatás ideje alatt
is és egyek akarunk maradni a jövő-
ben is. Amint örülünk és büszkék va-
gyunk abban, hogy őshazánk újra nagy
és erős, éppenúgy örülünk annak, hogy
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Magyarország visszakapta a Felvidék-
nek egy részét és egész szívből kíván-
juk, hogyaZipserek földje is térjen
vissza. Magyar-testvéreinkkel továbbra
is kéz a kézben és váll a váll mellett
akarunk együttdolgozni. ~rre segítsen
minket a Mindenható az O kegyelmes
áldásával ...

UTOLSÓ TÁNC
Herczeq Ferenc, az írófejedelem hal-

latja szavát újra a Kamaraszínházban.
Az irodalmi nagyságoknak kijáró tisz-
telettel, áhitattal és csodálattal ültük
és élveztük végig az előadást. Valóban
brilliáns és utolérhetetlen az, amit szel-
lemi csemegeasztalunkra rakott. Lucul-
lusi lakoma. Csupa szellem, csupa derü,
bravúros színpadtechnika, elképesz-
tően frappáns emberábrázoJás, fínom
gúny, enyhe karikatúra, mélyről zengő
szívhangok, elnéző mosolygás a mult
emberének, illetve asszonyának, ele-
gáns, elismerő gesztus a mának, némi
szimbolizmus, egy kls: alig konturozott
szatíra, - és olyan könnyed, ínyesik-
landozó vígjátékot remekel öreg feje-

. delmünk, hogy a legklasszikusabb és
legmodernebb franciák is beiratkozhat-
nak hozzá tanulni.

És mégis ... Jó lenne, ha ez az "Utolsó
tánc" utolsó tánca lenne ennek a sza-
lonirodalomnak is. Mert ahogy elmondja
a dolgokat, az már a mai világban köz-
veszélyes amiatt, amit elmond. Ma már
lejárt az ideje annak a világnak, ame-
lyik a clubokban, szalónokban, lokálok-
ban hajszolta a f!örtök és pillangó sze-
relmek szitakötő-táncát. Amelyiknek
paríömös, forró levegőjében csak a
külszín, a. tisztesség látszata volt a fon-
tos és a fínom modor, a könnyed ele-
gancia. Amelyik ezen az elegáns, jólva-
salt világon kívűl nem tudott és nem is
akart tudni más világról, amelyik olyan
kéjesen jól érezte magát ebben a lan-
gyos, parfőmös, Unom rothadásban.
Amelyiknek legeslegnagyobb problé-
mája, hogy meg kell öregedni és erköl-
csösnek, szolídnak, komolynak, nagy-
mamának kell lenni és nem lehet to-
vább járni a pillangó-táncot. - Ha
van is még ilyen világ, erélyesen és
gyökeresen ki kell irtani.

Igen, hát mondjuk, jóindulatúak va-
gyunk, megengedjük még ezt az utolsó
táncot, de aztán legyen már vége! Jöj-
jön azúj világ! Szívből sajnáljuk,
hogy ezt a rengeteg tehetséget, szelle-
met, rutint, színpad technikát miért nem
lehet komolyabb irodalmi vállalkozá-
sokba befogni? Ha pl. a "Villámfény"-
nek ő adta volna a dörgést, vagy a
"Vidéki történet"-nek a színpadtechní-
kát, mennyire messzevilágító fároszok
lehetnének úgy a magyar éjszakában;
mint az irodalomtörténetben. De így az
egyik édes 'csemege, amitől a csupa ke-
serű és sós ízekhez szokott gyomrunk
émelyedik, a másik kettő meg fanyar,
éretlen gyümölcs.

Bennünket ez a kellemesen átkaca-
gott este is csak árról győzött meg,
hogy ami világunk még nem találta
meg az igazi művészi interpretatorát a
színpadon. Herezeg világa már nem a
miénk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy
a .mí-világunk művészi megszólaltatója
nem is lehet az "irodalom-hercege",
csak a toll egyszerű szolgája, aki nem
szellemi lakomát, de kenyeret és bort
ad az éhezőknek. -. A. B.
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irányváltoztatás, de azt nem ismerhetem el, hogy "fiatal rnunkaerök"
az ifjúság gyakorlati kiképzésében eredményesen dolgozhassanak.

2. A tanári ka-r maga bevallja. hogy nyolc tanszék. birtokában -is-
csak éppen, hogy el tudja látni a tudományos képzés követelményeit,
sőt ennek érdekében még egy filozofia-pedagógikai tanszék felállítását
tartie kivánatosnak. Hogyan maradhat hát ideje a tisztán gyakorlati
természetű képzés ellátására is?

3. Minden tisztelet és elismerés megilleti a fakultás tanári karát
a tudományos minőség szempontjaból. - de gyakorló lelkész na-
gyobb részük sohasem volt s így a lelkészképzés gyakorlati részét
inkább csak elméleti oldaláról ismerik.

4. Sopron nem alkalmas a gyakorlati szeminárium helyéül, mert
nincs eleven és változatos gyülekezeti élete és mert a tót nyelvű - ki-
képzésre Sopronban semmi lehetőség nincsen:

5. A theologusotthonnak lelkészképző intézette való kiépítése úgy
a szemelőtttartott cél, mint az anyagiak tekintetéből nem kívánatos.
A cél tekintetéből azért nem, mert a gyakorlati és az elméleti képzés
határvonalait csakis egymástól elkülönített intézetekben lehet egész-
ségesen megvonni és érvényesíteni. Anyagi tekintetből pedig azért nem.
mert a Deák-féle terv szerint az átalakítás költségeit nem birnők el.
Ezt érzi a tervkészítő professzor is: azért mondje. hogy na pénzügyi
kérdés megvilágítását és tárgyalását a tervezelből szándékosan hagy-
tuk ki."

Meggyőződésem, hogy a theologiai szemináriumot fel kell állí-
tanunk; a fakultásról való elbocsátás után az ötödik esztendőt vala-
mennyi theológusnak kivétel nélkül és még a külíöldön való időzést is
kizárva, ebben a szernináríumban kell töltenie. Ez a szeminárium a
fakultás tói teljesen külön és pedig Budapesten állítandó fel. Azért
Budapesten, mert az egyház gyakorlati életfeladatainak és lehetősé-
geinek megismerésére ott nyílik legtöbb alkalom; ott vannak külön-
böző nyelvű egyházközségek; ott van lehetőség a szociális élet jelen-
ségek közvetlen megfigyelésére ; ott gyakorolhatja bele magát az ifjú-
ság a gyakorlati lelkészi teendők végzésébe; ott maradhat állandó
kölcsönhatásban a tudományos és a maga választott élethivatásával
érintkező, de attól eltérő, sőt azzal esetleg szemben is álló irány-
zatokkal.

. A theologiai szemináriumot pedig az egyetemes egyház épületé-
ben kellene elhelyezni, ahol megfelelő istentiszteleti helyiség is van.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók kihelyezésével elérhelnénk a tovább
már alig odázható célt: a lelkészképzésnek a ma követelményeihez
méltó és szükséges reformját.

Egyelőre ennyit. A tanulmány anyagáról és rendjéről külön kell
szólanunk. D. Raffay Sándor.

A totális államkérdéséhez
,

Lapunk múlt heti számában Prőhle Sándor "Határozzunk" cirnu
cikkében a következöket írja: "A totális állameszme. a nemzeti szocia-
lista világnézet, domináló hatalom lelt Középeurópában. Csak a vak
nem látja, hogy a mi nemzetünk is belekerült már ellenállhatatlanul a
vonzási körébe .... A huszadik századnak ezt az elementáris szellemi
és politikai mozgalrnát végig viharoztatja a marxizmusba ájult és új
életformát kereső és áhító emberiségen ... nemzetünknek földrajzi hely- .
zete szinte fizikai törvényszerűséggel kényszeríti népünket az új világ-
nézet áramkörébe ... Itt többé nem az egyház-állam-politika elméleti
kérdése forog a szőnyegen, hanem az Egyház és a totális állam kér-
dése ... amelyik sokkal hamarabb döntés elé állítja Egyházunkat, rnint- .
sem idő múltán megszülethetik egy, az állam és egyház viszonyában
elméleti síkon mozgó elvi deklarácíó. A meglévő és valóságos hely-
zettel kell számolni ... " .

Hogy a totális állameszme diadalútjának eme lelkes feltárásában
mennyi a "megléyő és valóságos helyzet" ismerete, valamint, hogy a
felőle mondott próléciának a végső diadalt illetően mennyiben van



helye" nem óhaitom most bolygatni. Bizonyára lesznek.' akik a cikk
tárgyi ,és hangulati tévedéseit részletesen feltárják majd lapunk hasáb-
jain. En most csak az ú. n. totális állameszme dolgáról szeretnék egyet--
mást elmondani, mert a "határozzunk" című mozgalom helyett és (a
szükség miatt) elé, inkább a "lássunk tisztán" mozgalmat szeretném
munkálni.

Cikkíró. sajnos, átveszi a nérnet mintájú nemzeti szocializmus
"ideológiai" kiindulópontját, úgyhogy ezzel is le kell számolnunk,
holott ez egyáltalán nem kérdés Magyarországon. Magyar vonatkozás-
ban állítani ugyanis azt, hogya "marxizmusba ájult és új életformát
áhító emberiségen" "viharzik" át ez az új szellem, - legalább annyira
túlzás, mint azt mondani: "nemzetünk belekerült ellenállhatatlanul a
totális állam vonzökörébe. « Magyarország sohasem ájult a marxizmusba.
Ami itt efféle megnyilvánulás volt, az egy talajtalan, jórészt zsidó
réteg proletárdiklatúréia volt, a mai magyarságlól pedig tökéletesen
idegen a marxizrnus. Magyarországon egy hatalmas szociális probléma
van, amit a marxizmusnak sohasem volt módjában megolda-ni. Szociá-
lis megújulásunlmak azonban egész más erők állanak ellene, mint a
marxizmusba ájultak. Ha pedig Magyarország marxizmusba ájult volna,
akkor is teljességgel helytelen volna kibontakozásnak egv totális álla-
mot ajánlani, mert az államvezelésig eljutott marxizmus szinléri totális
állam az eddigi példák szerini.

A magyar probléma kettős~ Egyik oldalán egy helyesen értelme-
zett 'faji kérdésről van szó, amit talán úgy lehetne megfogalmazni:
hogyan tudjuk a mag y ars ágo t döntő szóhoz jutta/ni Magyar-
Qrszágon? Ez azonban nem a német jelszó szerinti "nemzetközi
m arxista" elemeken akad el nálunk, hanem a zsidóság ilyenirányú
befolyása mellett legalább ilyen erővel azokon a főként némelségből
asszimilált megkísérlhetőkön, akik mindnagyobb szóhoz akarnak jutni
a magyar élet irányításában, s akik ,a magyar' népi és az ezzel össze-
függő szociális kérdés megoldását totalitásos nemzeti szocialista módon
látják csak megoldhatónak. A magyar probléma másik oldala pedig
az ezzel összefüggő szociális kérdés, mert magyar területen az a hely-
et, hogy zsidókon és nemzetiségeken túl, a magyarság három milliója

van elesettségben, a magyarság döntő szava tehát a három millió fel-
emelésének függvénye. Ez a szociális probléma azonban megint nem
a marxizmuson akadálvozódik (nevetséges dolog a merxizrnust állítani
oda .a szociális igények akadályaként), hanem azokon a reakciós
hatalmakon. akik - zsidóktól íöpapokig, feudalistáktóI kapitalistákig
- a magyar nemzeti vagyon hihetetlen arányát tartják kézb.en. Ezek
ellen azonban a totális állameszmét propagálni felesleges, rnert ahogy
Q liberális állam a magánkapilaliz musok, a totális állam leyalábbis
úgy a monopolkapitalizmusok önkifejezési formája.

Magyarországon van tehát egy nemzeti kérdés és azt magyarul
kell megoldani, s van egy szociális kérdés. ezt becsületesen és keresz-
tyéni alapon kell megoldani. Nincs azonban marxista kérdés, amit
nemzeti szocialista módon kellene megoldani. Pröhle Sándor egy helyen
indokolás nélkül kárhoztatja azt az "és-t, amit a magyar programban
így szeretnénk kitenni: nemzeti és szociális. Ennek az "és"·nek azon.
ban igen komoly magyar oka van nézetem szerint is. Itt nem jobb-
oldal és baloldal küzd, nem "világnézetek mérkőzése" folyik, hanem
küzd a magyarság a szellemi és gazdasági elnyomói ellen, kétfelé.
Nagy hibát követ el tehát Prőhle Sándor, amikor cikkében szüntelenül
.összekeveri a nemzeti, a szociális és a totális államrendszerű Magyar-
ország utáni kívánságait. Hibázik magyar szempontból, mert a szociá-
lis és nemzetí Magyarország kérdésének van a totális államon túl
magyar megoldása is, s hibázik egyházi szempontból, mert addig,"míg
a magyar és a szociális Magyarországot kívánná csak. lehetne, sőt
akkor lenne keresztyén lelkipásztor. de mihelyt leköti magát a totális
411amú nemzeti szocializmushoz, abban a pillanatban már pár/politikus.
Es ha híveink nem bírják ki azt, nézete szerint, hogy "a lelkeket
kényszerű döntés elé állítsuk", hogy merészeli ő a lelkeket aző fel-
Iogása kényszerű döntése elé állítani ? Mi addig vagyunk a szociális
és magyar ország Isten-küldölteköteles és hű szószólói, amígle nem
kötiük magunkat a pértpolitikának, s .különösen olyan pártpolítikának,
ami, nem a magyar nép lelkéből lelkedzett pártelgondolás s alkalmas

Jer, örvenölünk
\kereeztvének!

.. (Luther írásaiból mindennapi áhítatra,
Osszeállította D. Karl Witte. Fordította:
Szabó József lelkész. Átnézte: Németh
Károly esperes. S ami ebből a címla-
pon .kímaradt : a nagy könyvhöz ked-
ves, meleghangú s a könyv értékét bi-
zonyító előszót írt D. Kapi Béla püspök.):

Régen láttunk nyomdatechnikai szem~·
pontból, célkitűzése szerint ilyen ügye-
sen kiállított könyvet. Már olyan gaz-
dag evangélikus egyházunk, hogy több
nyomdával rendelkezvén, azt a bátor-
ságot is megengedheti magának, hogy
nemcsak válogatbat a jó és jobb nyom-
dák között, hanem nyomdájára rákény-
szerítheti azt az akaratát is, hogy az
egyházi, építő célzatú könyveket úgy
nyomassa, ahogy az a keresztyén em-
ber naponkíntí használata szempont-
jából a leghasznosabbnak látszik. Bizo-
nyos az, hogy az e könyvet használó
evangélikus ember olyan jól kezelhető
könyvet kapott kezébe, amelynél nem
lesznek kételyei, hogy mit is kezdj en
vele s kihez forduljon tanácsért, hogy
miképen olvassa azt. A könyv maga
megmutatja azt, hogy míképen kell
használni, - reméljük, sok áldással.

A legnagyobb barátság hangján azt
is fel kell jegyezzük, hogy ez évben a
legalaposabban meghírdetett könyv ez
volt. Keresztyén életünkben még kissé
szokatlan a reklámnak és a felhívás-
nak az a sok figyelmeztetése, amely e
könyv megjelenését megelőzte. Egyházi
vonatkozásban is áll az a mondás, hogy
jó kőnyvnek nem kell reklám és az erő-
teljes beharangozással sokszor annyira
fel lehet fokozni a hallgatóság figyel-
mét, hogy aztkielégítenirendkívülnehéz.

Az az érzésünk, hogy a könyv nem
is elégíti ki a felfokozott várakozást. S
ha ilyen mondatot leírunk, akkor sokak
szemében azt a súlyos sérelmet követ-
[ük el látszólag, mintha nem értenénk
egyet Luther írasmagyarázatí megálla-
pításaival. Aminthogy valóban nagyon
megszívlelendö kérdés az, hogy lehet-e
bírálat tárgyává tenni azt, amit Luther
mondott, írt, vagy tanított? Azok közé
szeretném számítaní magamat, akik
nem érzik feljogosítottnak magukat ilyen
bírálat megtételére, de mégsem helyes-
lem azt, hogy e könyvben közölt írás-
magyarázatok tulajdonképen részek
Luther hosszabb lélegzetű írásaiból.
Azok, akik a reformáció hősének ige-
hirdetését horniletikai búvárkodás alap-
ján igyekeztek megismerni, ebben az
áhitatsorozatban nehezen fedezik fel azt
a lelket, amelyet más s nagyobb léleg-
zetű Lutber írásokban felfedezni vé1tek.
Ha e sorok írója e vélekedésében té-
vedne is bizonyos mértékig, valószínű-
nek látszik, hogy e könyv német ere-
detijében van a hiba. Amennyire vissza-
emlékezünk e könyvnek német sajtó-
ban megírt kritikáira, úgy emlékezünk,
hogy az elismerés anémet kiadással
szemben is elég szűkszavú volt. Ebben
az állítat-sorozatban Luther együtt ol-
vasható Karl Witte szövegezésével és
Szabó József fordításának egyéni teoló-
giájában megnyilatkozó kifejező erőivel
és ha ez a színtézís nem minden eset-
ben egészen szerencsés is, mégis ha azt
az ürt nézzük, ami a -magyar evangé-
likus egyház házi és napi áhítatírodal-
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-maban és irodalmából felénk ásít, meg-
nyugvással állapíthatjuk meg, hogy [ó,
hogy ezt a könyvet olvashatják evan-

·gélíkus 'híveink. Sőt tovább megyünk
és azt mondjuk, hogy sokkal jobb, ha
ezt olvassák naponkint, mint a Brüder-

_gemeinde kiadásában megjelenő Losun-
·got, vagy aC. E. kiadásában megjelent
Bibliaolvasó naptárt, melynek kezelésé-
hez külön kommentár kiadása volna
szükséges. Még nem tökéletes könyv ez

·a mindennapi áhitatok céljaira, de bíz-
tatás a jövőre s remélhetjük azt, hogy
egy bizonyos időn belül a magyar evan-
gélikus egyház ugyanezen céllal adhat
ki olyan könyvet, amelyik minden tekin-

·tetben megfelelő lesz. G. L.

•••• 1•••••• 1•••••••• 1 ••••••••

GEORG SAVA:
, "

'GYOGYITO
,

KES
Rég leszögezett tény, hogy a mai

-embert inkább érdeklik az életrajzok,
vagy a tisztán életrajzi regények, mint

·a tisztán kitalált történetek. Még a re-
·gényeket is csak úgy kedveli, ha "élet-
·szagú"-ak, vagyis el tudják velünk hi-
tetni, hogy valóban megtörténhettek.
Nos, Georg Sava álnév alatt Író mene-
kült orosz herceg, jelenleg neves angol
sebészprofesszor a maga Gyógyító kés
cimű önéletrajzi regényéveI alaposan
szíven találta az önéletrajzéhes nagy-
közönséget. Nem csoda, ha kapkodják
a könyvét. T. i. az életrajzéhség tünete
a mai ember belső erötlenségének, élet-
bizonytalanságának szimptómája. Erős
példákat, világító fáklyákat akar látni
maga előtt, hogy ösztönzést, erőt, biz-
tatást merítsen belőle a maga küzdel-
meihez. Es Georg Sava könyvében az-
tán találhat, amennyit akar. A letöröl-
hetetlen életerő, a mindenen keresztül-
törő céltudatosság, a legázolhatatlan
optimizmus és a mély emberi jóság, ne-
mes, tiszta gondolkodás éposza ez az
-élet. A modern ember odisszéája. Tár-
-sadalmi kasztok, nemzetek, fajok, 01'-
szághatárok, nyomorúságok, magasztos
célok és alacsony ösztönök .Scylláí és
Charibdiszei, Circéi és vak óriásai kö-
zött hányódik-vetődik, zuhan és zúzó-
dik, harcol és roskad, mindent felad
és mindent újrakezd, míg az elpusztít-
hatatlan hivatásérzet roppant vitalitás a
mégis, révbe juttatja élethajóját.

Az igazi mai 'ember, a háborútól undo-
rodott háború utáni ifjúság küzdelmei-
nek szinte Deák Ferenc-féle állatorvosi
"lóábrája" ez az élet, amelyben össze-
sítve, sűrítve, kapjuk mindazokat a pro-
blémákat, amelyek között a háború
utáni ifjúság egyes egyedei, egyes cso-
portjai külön-külön vergődtek. Es pe-
dig olyan életet kapunk, amelyik győ-
zött. Sőt ékesen kíviláglanak ennek a
.győzelemnek erői is: a lélek uralma a
test felett; a hit győzelme az alacsony
indulatok, ösztönök felett; a lélek ma-

251) peogti iulDhtm.
1834 és 1849 között Magyaroszág terüle-
tén született Maíer, Mayer, vagy Meier
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek "Keresztlevél"jeligére Blockner
hirdetőj ébe, Budapest, Városház-u. 10.
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arra, ahogy az általa nyitolt ideológiai kapun keresztül beláthatatlari
a következményű idegen hatás beárasztója legyen.

De mi is a totális állam? ·A tofalitásos állami -töre-kvés oly-an,
az összes emberi ,és társadalmi élet jelenségekre való igénybejelentése-
a személyesült Allamnak, meli; igénybejelentésnél az illetékesség
kérdését senkinek sincs jogában felvetnie.

A totális állameszme a "líberális", alkotmányos állam munkáiát
csak személytelen. hivatali munkának látja és ezt kevesli, azért, mert
ezalatt a társadédmi mozgolódások s a szabadjára hagyott társadalmi
erők útjában állanak az állami összmunkának. Ez az összmunka
elsősarban a termelés ügyét jelenti. Az állam feladata, értelme, célja
a termelés. Ennek a termelésnek az összhangja érdekében rendezni
kell elsősarban a termelésben mozgatható tőkének és a munkának a
viszonyát, sőt szervezni kell nemcsak a termelést. de a fogyasztást is.
A termelés és fogyasztás ilyen totalitásos rendezése rendszerint ön-
ellátás os gazdasági berendezkedést és ugyanakkor nagy kiviteli szokott
célul tűzni.

Különböző totalításos államok a tőke-munka kérdést különbözö
módon igyekeznek rendezni. A Szovjet a magántulajdon elvének fel-
adásával, az összes termelési eszközök kommunizálásával, államosí-
tásával és' munka kényszerrel próbálja megoldani a kérdést. Olasz-
ország a munkát szintén szociális kötelességnek tartja, de a
termelési eszközöket lehetőleg magánkezekben akaria hagyni (bár
bizonyos iparokat államosít), mert a termelés érdekének látja ezt, s
mert alapelvileg le akar számolni azzal az ábránddal, mely a magán-
tulajdonnélküli társadalom lehetőségében hisz. A világon egyedülálló
munka-törvénnyel, szindikalista alapon ugynevezett corporációkba
szervezi a társadalmat, a corporációkban nem választva külön a munka-
adót a munkástól. A tőke-munka kérdést szerződéses alapon oldja meg.
Megvédi a tőkét, de megvédi a munkást is. Németország a töke-
munka kérdését elsősorban ideológiai, nemzet-eszmei alapon akarja
elintézni. A magántulajdon az államban szabadságjogot kap, a cél az
önellátásos termelés, melyre minden nérriet népközösség í tagnak kész-
nek kell lennie. Az ujjáébredő nép nagy expanzivítása, - szolidarítása
és Iőlea a reviziós sikerek tartják állandó emelkedő lázban ezt a
nemzeti termelést, melynek érdekében a rnunkás vállalja a munka-
szolgálalot, ha kell, a tőkés pedig a szociális áldozatokat.

Nyilvánvaló s lássuk meg, hogy a totalitásos államokban a ter-
melés az első és döntő kérdés, az a íö ok, aminek okozata az ilyen
berendezkedés. A nagy termelő I állam logikusan jut el a diktatúrás,
imperializmusos megoldáshoz. ha termelése növekedése mellett a szo-
ciálís fejlődés bizonyos szakaszai kimaradnak. <,

Ai állam ilyenkor megszűnik személytelen lenni s a termelés ér-
dekében egy határozott politikai akaratot képvisel. Ez az állami poli-
tikai akarat kifelé mindig (elsösorban gazdasági) imperializmusban, be-
felé mindig diktaturában nyilatkozik meg. Imperialista azért.. mert ön-
ellátásos törekvése mellett kénytelen mégis termelés-felesleg ének kül-
földi' piacot szerezni s diktútárás azért, mert egy ilyen terrnelő-érdekű
oolitikai akarat csak egyetlen lehet egy államban, melynek propaga-
[ásához és végrehaitásához csak egyetlen párt szükséges, rnely persze .
nem az alkotmányos' államokban szokásos kormányzati kontroll szere-
pét játsza, hanem készkötletes végrehajtója az állam terjeszkedési fo-
lyamatának. Az egy párt vezére az egy Vezér. Az állam társadalmi
berendezkedése a fasiszta államokban hierarchikus, a tekintély-elv
alapján, a kommunizmusban demokratikus az egyenlőség alapján.
Gyakorlatban azonban ez a kommunizmus is, mint tekintélyi berendez-
kedés érvényesül.. Mindkettő tagadja .az osztálvelkülönülést, de a gya-
korlatban ez mégis fennáll. A tekintélyi államokban a parancsnoklás
hatalmát maga a parancsoló helye adja meg, nem a személye. (Füh-
rer-prinzip.) Jelenleg az a kívülálló megfigyelése, hogy mindkét tekinté-
lyi államban a fiatal nemzetek egészségességévei érték szerinti kivá-
lasztás állítja a tekintélyi helyekre a hatalom birtokosait, ennek az
egyenes-szelekciónak azonban semmi garanciája nincs. Azok az alkot-
mányos garanciák, amelyeket 'a nemzet összessége szokott birtokolni
abból 'a célból, hogya kormányzás folyamatába beleszólhasson, álta-
lában hiányoznak. 'A hitlerizmus pl. alapelvszerűen mondia ki azt, hogy
a népnek nincs akarati szerepe az' államkormányzatban, csak érzelmi



-alapiát adhatia meg az állernéletnek. Lehetetlen a gyülekezési-, saitó-,
szervezkedési-, vélemény- és sztrájk-szabadság. Elv az, hogya nép
érdekét a nép nem tudhatja. S ha tudja is, nem tudná megkeresni a -
végrehajtás eszközeit és módiait. Ezért az államban csak egy politikai
akarat lehet. Ez pedig a díktátoré. -

Ez az egész állarneszrne-komplexum kissé zavaros átvételben,
komplikálva a "Hungária egyesült földek" eszméjévei s azzal a kény-
szerű feszengéssel, melyben mindez magyar nyelven kénytelen megje-
lenni, található meg abban a hungarista programmban. amelyre Prőhle
Sándor valószínűen céloz.

Nyilvánvaló, hogy a totális állam nem megoldás, csak egy meg-
oldás. Kétségtelenül korszerű annyiban, hogy ő -már a monopolkapi-
lalizmusok meqnuiloánuiása, a nagy termelésé s nem az inoiduál-li-
berlil-kapitalizmusok államformája. A monopolkapitalizmus pedig a
kapilalizmusnak épen olyan önoédelme, mini a szaksz: roezet a munka
-számára. A töke-rnunka probléma örök és örök is marad. Időnként le-
het népközösségi, világnézeti neveléssel, vagy szerződéses alapon, vagy
épen erőszakkal prolongálni a válságot, de amig az államok a terme-
lésben látják céljukat s az önellátás mellett expanzív túltermelésben.
addig mindig szükség fesz nagy tőkékre s nagy dolgozó tömegekre, ez
el fogja határozni az államok belpolitikáját s mindig zsákmány területe
lesz egyik nemzet a másiknak, vagy akadálya s ez el fogja határozni
a "művelt nyugat" külpolítikéiát. Megoldás tehát nem államrendsze-
rekben van, mert ezek mind csak próbálkozások. Ebben az árnyékvi-
lágban megnyilatkozásai a bünös emberek szervezett közösségeinek.
Nincs keresztyén államforma s nem is lesz s egyikre sem lehet rámon-
dani : ez a biblikus államforma. E világban mindig nyomorúságunk és
tusánk lesz az anyaggal s így a termelésseI. Azért ott van a hangsúly,
milyen emberek csinálják az államot? A termelés és így az anyag
rabjai-é? Vagy egy ennél magasabb célnak? S azért az egyház fel-
adata sem az, hogy egy politikai párt. vagy egy politikai elgondolás
szekerét húzza, mert ezzel lekerül a sárba, megbotránkoztat ja és földi
szempontok szerint szakítja szét a lelkeket. hanem feladata az ember-
nevelés az újjászületett ember közösségi életére, a fogalomtisztázás és
a tiszta élet követelése szóban, írásban, életstílusban egyaránt. (Ezt
nyilván vallja Prőhle is, mert kárhoztatja, hogy eddig az egyház ki-
szolgálta a hűbériséget, a leudálizmust, a - cárizmust és a liberális de-
mokráciát stb. s így nyilván ő sem akarja, hogy most meg szolgálja ki
az egyház a totalításos nemzetiszocializmust is.) Különösképen pedig
nem szolgélhatia a totalis állam politikáját, mert ahol a gazdasági, vi-
lágnézeti, kulturális, erkölcsi, vallási, társadalmi élet minden jelensé-
gére bejelenti az állam az igényét, ott ne legyünk olyan naívak, hogy
bízzunk népünk "vallásos lelkiségében", mint garanciában arra nézve,
hogya magyar totális állam az egyházat tiszteletben fogja tartani az
igehirdetés véleményszabadságától a sajtónkig minden téren. Es nyil-
vánvaló, hogy a lelkésznek sem szabad pártpolitizálni aMammon
ügyeiben, csak az igazság harcosának maradnia párt állás nélkül, ami
Magyarországon azt jelenti, hogy beáll a keresztyén pap abba a
munkába, amellyel olesza lehet fizetni a magyar földet a magyar
népnek s a magya-r népet az lsienneh ! Dezséry László

Magunkról- magunknak
A rádióban szereplö emberek még akkor is, ha a hiúságtól egé-

szen távol állanának, kiváncsiak arra, hogy hányan hallgatták s rnilyen
kritikát mondanak szereplésükről. Az újságok írói is nagyon szeretnek
beszélni feleikkel megjelent cíkkeikről. Egyszer a villanyoson hallgat-
hattam végig egy olyan beszélgetést, melyet egy azóta elhalt híres
evangélikus vallású újságíró folytatott azzal a tísztelöiével, aki a vasár-
napi cikkére nem talált elég elismerést. Bizonyos az is" hogy a rend-
őri -rioortertöl a nagyszerű sajtótudósítóig mindenki egyformán büszke
:írásban megjelent cikkeire, sőt azok is. akik a sajtóban ;,egynapl
hallhatatlanságot" kapnak, oda vannak ettől a boldogságtól.

Mi is kiváncsiek vagyunk arra, hogy milyen területre terjed ki
~jságunk ható köre sezt most néhány példán tudjuk szernléltetni.

gasztos eszmékkel telítettségének vér-
tezettsége a mínden szenny és tisztáta-
lanság ellen. Nyakig szenny és nyomor
között járkál, de "sohabe nem piszkoló-
dik, mert viszi magában a lelki tiszta-
ság, jóság, előítéletnélküliség napfényét,
amely minden sötét zúgot bevilágít,
minden sárt, könnyet felszárít...

Kár, hogy Georg Sava annyira sze-
mérmes volt és nem leplezte le világo-
sabban, tisztább an ennek a roppant
belső életerőnek, tisztaságnak és mély
emberi jóságnak transcendens tápláló
forrását. Csak itt-ott sejt meg az éles-
szemű ember egy "titkos kamrát" is
emögött a Ielkesítóen szép élet rnögött,
Igy csak lelkesít, úgy azonban bizony-
ságtévő szolgálat lehetett volna. A. B

-KÜLFÖLDI HíREK
A svéd evangélikus érsek D. Eidem a

jövő tavasszal résztvesz Dániában Ribe
püspökének beiktatásán. Jelen lesz Nor-
végiából Berggrav püspök, valamint a
finn és izlandi evangélikusok kiküldötte
is. Ez az első eset, amikor az északi
államok evangélikusságának vezetői hi-
.vatalos püspökibeiktatáson találkoz-
nak. Az északi evangélikusok ugyanis
az apostoli succesio kérdésében egy-
mástól eltérő véleményen vannak. Ribe
püspökének a be ikta tását úgy kell majd
elvégezni, hogy ez a succesio vitás kér-
dését ne érintse. _

A" norvég evangélikus gyülekezeti fő-
iskola Oslóban 30 éves fennállását ün-
nepli. A múlt század végén anémet li-
berális teológia az oslói egyetem teo-
lógiai fakultása révén behatolt Norvé-
giába is. A Bibliában gyökerező evan-
géliumi hitükhöz hű emberek önálló,
az államtól független egyházi, gyüleke-
zeti lelkészképző főiskolát állítottak fel.
1913-ban ez a főiskola megkapta az ál-
lami elismerést és egyetemi rangra emel-
tetett. Több, mint kétszáz haUgatójával
hatalmasan túlszárnyalta a hivatalos
állami egyetemi teol. fakultást. Nor- _
végiában így a lelkészek javarészét
nem az állami, hanem az egyházi egye-
temen képezik ki. Ez a gyülekezeti
egyetem kizárólag az egyháztag ok ön-
kéntes adományaiból tartja fenn ma-
gát. Van négy tanára és négyelőadója.
Az eltelt 30 év alatt 694lelkészjelöltet
képezett ki. Ez igen jelentős szám, ha
elgondoljuk, hogy Norvégiában össze-
sen mintegy 700 ev. lelkészi állás van.

A szudéumémet-teriüetele evangélikus
egyházi iskoláit az állam veszi keze-
lésbe. Az egyik vezető német újság a
következőket írta: "A német evangé-
likus iskolák, melyeket a Szudétaföld
gyülekezetei a csehek idején csak nagy
áldozatokkal tudtak fenntartani, igen
fontos szerepet játszottak anémetség
harcában és a fennmaradásért folytatott
küzdelmében. Ennek a kűedelemmek a
célját a Szudétafőld elérte a felszabadu-
lással. Ezért a Szudéta-tartomány né-
met evangélikus egyházának a vezető-
sége körlevelet küldött az iskolafenn-
tartó egyházközségekhez, melyben
ajánlja az evangélisus gyülekezeti isko-
lák feloszlatását."

Modern mohamedánizmus. A mo-
hamedánok templomának, a mecset-
nek a tornyából a müezzinnapontatöbb-
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ször kiáltja az imádság idejét. Az utcai
forgalom azonban a keleti városokban
is egyre nagyobb és zajosabb lesz, úgy-
hogy mindkevesebben hallhatják meg a
mináret tetejéről a hangot. Legutóbb
Singapore városában mikrofont éshang-
szórót szereltek fel a minaretre. Eleinte
a lakosság meglepődött, amikor az imád-
ságra való felhívást ilyen hangosan és
elutasíthatatlanul hallotta. A meglepe-
tés azonban örömmé lett afölött, hogya
lechnika ilyen szelgálatot tehet a valt
ásnak. (virág)-••••••••••••••••••••••••••

Úiségunk elsőnek ismertette a Hazatérés c. lilmet.cAzután a.ha-
zai felekezeti lapok is loglalkoztak a lilm ismertetésével és egy némel;
egyházi lap írt néhány nappal ezelőtt hosszú ismertetést ugyancsak a
Iilmről. (Wartburg.) Elfogultság nélkül mondhatiuk és írhatiuk azt, hogy
a magyar és német ismertetések között nagy különbség van a magyar
egyházi újságok javára.

A Pesti Napló 19:~8 november 27-iki számában hoz egy teljes
oldalt betöltő cikket az erdélyi magyar evangélikus egyházkerület
sorsáról, melyről lapunk négy héttel ezelőtt emlékezett meg. A cikk az
erdélyi kírálvhágói református egyházkerület problémáinak ismertetésé-
vel kezdődik s azután tér át arra a tényre, hogy az erdélyi evangé-
likus egyházkerület kiküldöttei Bukarestben kihallgatáson- voltak. A
Pesti Napló bizonyosan jót akart, de látszik az, hogy teológiai, egy-
házi és egyházpolitikai tekintetben mennyire tájékozatlan a világi saitó
sok kitünű munkása s amikor egy kérdésről kell cikket csinálni, még
a legkitűnőbb tollú riporter is, a legalaposabb információk esetén is
bizonytalank . --

zóvá kell tennünk az UPP szolgálatát. Az UPP a magyar pro-
testántizmus két egy háza által fenntartott saitó tudósító, amely rend-
szerint német és angol nyelven továbbítja a magyar protestáns egyhá-
zak híreit. Ez a szolgálat kitűnő kezekben van s megvagyunk győ-
ződve arról is, hogy itthoni szerkesztői pontos felekezeti meghatáro-
zással adják híreiket. Mégis azt lehet tapasztalni, hogy több német
egyházi lap, különösen pedig a Christliche Welt, amely majdnem min-
den számában közöl magyar protestáns híreket, a református híranyag-
nál megjegyzi pontosan azt, hogy az esemény református jellegű, az
evangélikusoknál pedig ezt a pontos jelzést elmellőzi. Igy pl. fenti lap.
említést tesz a kistarcsai Tessedik Sámuel népfőiskola alapításáról, de
nem jegyzi meg, hogy az evangélikus mtezmény.

Megemlítjük, hogy lapunk felvidéki száma milyen nagy feltűnést
keltett a hazai sajtóban. Napilapjaink közül valamennyi megemléke-

. zett O. RaHay Sándor vezércikkéről, sőt voltak napilapok, amelyek
kétszer-háromszor isIoglalkozlek cikkeinkkel. Kész örömmel ismerjük
el, hogya Magyar Ertesítő [ó, szolgálatot tett akkor, amikor ezt a cik-
ket megismertette a saitó nyilvánosságával. Ennek a cikknek nemes
hangja után nagyon feltűnő, hogya Felvidék ügyei vel is foglalkozó
parlamenti tárgyalásokon lejátszódott eseményeket magán beszélgetések-
ben is, és alig észrevehető tendenciával némely sajtóorgánumban is
úgy tárgyalják, mint amiért néhány embernek a fejét kellene venni .
Meg vagyunk arról győződve, hogya nyilvánosság előtt beszélő em-
berek, meg nem írt szövegek esetén elragadtatásukban és a felhevült-
ség izgalmában mondanívalóíknak olyan formát adnak, amelyek félre-
értésre adhatnak alkalmat. Oe az, aki már vétett ilyen hibákat, - s ki
ne vétett volna - szívesen meg tud bocsátani az ilyen hibákért annál
is inkább, mert maga a szenvedő fél is bocsánatot kért. Nag%n saj-
náljuk, hogy időben nem esett egészen egymás mellé a napisajtóban
a kettő: a parlamenti vihar tárgyalása s a felvidéki számunk vez-ér-
cikke. Talán akkor a második kevesbítette volna az első hatását.

Oe mindezeken felül is azt látjuk és kornolvan úgy érezzük, hogy
egyházi sajtónk jelentősége és hatása rnindiobban emelkedik. Ha van
némi aggodalmunk, az csupán az, hogya mi jót hirdető s békessé-
get nvúitó lapunknakvalamivel kevesebb olvasója van, mint amennyi
a betiltott lapok akármelyikének volt.

Az indítványozom, hogy azt a pénzt, amit hittestvéreink, vagy
olvasóink a betiltott lapokra fordítottak, adják oda önként adventi
áldozatul az evangélikus egyházi sajtónak, amelyik adja - lsten, hogy
sokaknél bőven kárpótolhassa a betiltott lapok hiányát. G. L.

,
HIREK

A Magyar Általános Kőszénbánya
Rt. tatabányai telepén a banyatársaság
új evangélikus templomot épített, a
melyet vasárnap adott át rendeltetésé-
nek Kovács Sándor dr. dunáninneni
püspök. Az ünnepen megjolent Vida
Jenő dr. titkos tanácsos, a "MÁK" el-
nök-vezérigazgatója is, továbbá az-Ipar-
ügyi minisztérium részéről Erbx Sán-
dor bányaügyi főtanácsos, ott voltak
Rehling Konrád bányaigazgató és Csa-
nády László bányaügyi rötanácsosok, a
testvéregyházak képviselői, Podhrad-
szky János evangélikus főesperes, Ka-
Iavszky Kálmán letkésszel. Az érkező
püspököt Vida Jenő s a hatóságok ki-
küldöttei fogadták, majd Kovács Sán-
dor megrag-adó beszéddel szentelte fel
az új istenházát a békesség, megértés
és igazság szent otthonául. A díszebé-
den az épitettő bányatársaság részéről
Vida Jenő elnökigazgató az egység és
összetartás nemzeti szempontból any-
nyíra fontos követelményét hangsú-
lyozva, üd vözlőszót intézett Kovács püs-
pökhöz, aki hálájának adott kifejezést
az új templom nagylelkű létrehozóinak.
Az ünneptől távolmaradni kényszerült
egyházkerületi felügyelőt, Sztranyav-
.szky Sándor dr.-t üd vözölték ezután és
:még számos felszólalás hangzott el. (Ma-
gyar Ertesiiö.}-

Harangadomány. A Láng család né-
hai édesatyjának, Láng Lajosnak em-
lékére, születésének 100_évfordulója al-
kalmából a budapest-angyalföldi tem-
plomnak egy négy mázsán felüli súlyu
harangot adományozott, melynek fel-
ayatása december l8-án, advent negye-
dik vasárnapján fog megtörténni.

_A tengelici missziói egyházközség
anyaegyházzá alakult és első lelkészeül
Lehel Ferencet hívta meg, aki a gyü-
lekezet templomépítését is, mint szer-
vező lelkész sikerre vezette.

Személyí változások. Az ostííy-
asszonyfai gyülekezet lelkészi állására
Nagy Istvánt választották meg. D_Kapi
Béla püspök Zólyomi Gyula segédlel-
készt Gecséről Porrogszenkirály-Csur-
góra, Komjáthy Lajos enyingi missziói
lelkészt a gecsei gyülekezet admíníszt-

Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszereklegolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.



Bereczhy Sándor köszöntése
Nem emberé az ég és a dicsőség,
J:enyérnyi kékje, suuámui fénye sem.
Es a teremtett ropoani bolt alatt
Sár és semmi csak - tett és gondolat,
Mikre büszkék vagyunk oly kényesen.

Csak Őt illeti meg nagyság és dícséret,
A Teremtés Urát!" ,
Mi éppen élij,nk. O maga az Elet;
Mi leltünk, O öröktől fogva van!
Övé a parancs, mienk az alázat,
Övé az igazság, mienk a gyalázat.
S ha valaki ezt nem birná, leverve
És fejét fölvetni, több lenni a terve:
Jaj annak ezerszer, mert Ellene fázadt!

Csak Őt illeti meg nagyság és dícséret -
Azért is, mi köztünk szép és ragyogó!
A dicsőség leertie Neki nyit - fűszálig;
Nem minket dicsér parányi dísze sem,
Egy leoélhe vagy bogyó.
Ne .tépjünk hát oirágot Isten bokrairól
Ékesítni vele egymás homlokát;
Hamar hervad otl, s ha tart is olykor,
Lefagy majd a zordon Alagúton át.
Kiáltsák bárkiről : hős, szeni, hallhatatlan,
Szavát, művét népek ünnepelve lesséh, -
Mi Istenre nézünk s foszlik rang és érdem,
S marad egy csupán: a kötelesség!

Csak Őt illeti meg nagyság és dicsőség,
Az Urat! .

Szolgája tudja ezt. Ő is tanította
lsten dicsőségét sok évsoron ái,
S nem kér ősz fejére tőlünk koronát.
Nem is fonjuk hulló koszorúnkat.
Nincs örök virág, csak Odaát.

S mégis!
Bennünk szarulion hála és öröm,
Leoecséieliűe ajkunk némaságra,
S ne lépnénk túl e dermesztő körön ?
Nem nyílhatunk meg itt köszöntö szóra?
Nem lehet ünneppé nekünk ez az óra?
Ne pillantsunk vissza elfutott időre,
Ne lennénk halálig örökségünk őre?
S nem kiálthatjuk el sziből, szeretetből,
Mely most ajkunkon van, a nevet? l

Óh, dehogy kisebbítünk, Uram.
Tied a dicsőség!
Köszönjük őt, őt is - Teneked!

Solt Lász[ó.

Ezt gondplta lsten: Hiába, az emberi értelem nem tud engem
felfogni, túlságosan hatalmas és magas vagyok neki. Kicsinnyé teszem
magam, hogy felfoghasson engem és odaadom Fiamat, hogy Ő bűnné,
:testté és halállá legyen. Ez az igazi kicsinnyé tevés! Csak tudna
,benne hinni az ember! L.u the r.

rálására, Tóth Sándor porrogszentkirá-
Iyi segédlelkészt pedig 'Pápa=-Mezó-
lakra küldte ki. Prőhle Károly soproni
segédlelkészt ideiglenesen Szentgott,
hárdra, Sopronba pedig Tessényi Kor-
nél aszódi segédlelkészt osztotta be.

Egyetemi istentisztelet. A buda-
pesti egyetemi főiskolai evangélikus if-
júság részére december hó 4-én és
ll-én délelőtt 11 ..órakor az egyetemes
egyházi székház Ullői-út 24. sz. a. ima-
házában külön istentisztelet lesz, mely-
nek szolgálatát Dezséry László, az egye-
temí ifjúság lelki gondozásával megbí-
zott lelkész végzi.

Az angyalföldi templom felszentelé-
sekor az új templom oltárára négy da-
rab gyertyatartót adományozott dr.
Tomcsányi V. Pál egyházfelügyelő, ke-
resztelő kancsót és tálat D. D. Raffay
Sándor püspök, oltári íeszületet Kemény
Lajos fasori lelkész.

Halálozás. Báró Szterényi Sándor
ny. miniszteri osztályfőnök 66 éves ko-
rában Budapesten elhunyt. Mint a fa-
sori Luther Szövetség választmányi
tagja, éveken át buzgón tevékenyke-
dett az egyháztársadalmi életben.

A Iasorí Luther-szövetség adventi es-
téi a II. hitágazat alapján az ádventi
Jézusról szólanak. Előadók: Kemény La-
jos, dr. Gaudy László, Scholz László és
Dezséry László. Az előadások helye a
fasori lelkészi hivatal gyülekezeti terme,
ideje pedig minden csütörtökön d. u. 6
órakor.

A Budapest-Ill. ker. egyházközség
ádventi estéinek közös tárgya: Keresz-
tyének készüljetek! Igehírdetők Mórocz
Sándor, Dezséry László, Zászkaliczky
Pál és Zulauf Henrik. Minden pénteken
este 7 órakor a Selmeci-u. 1. sz. a. tem-
plomban.

A Fébé tliakonissza egyesület mín-
den vasárnap d. u.fél5 órakor az Ullőí-út
24. sz. a. imateremben tartja ádventi es~
téít "Imhol jön a vőlegény!" címmel.

A budavári egyházközség minden
pénteken d.ru 6 órakor ádventi esti is-
tentiszteleteket tart.

A kelenföldi egyházközség minden
csütörtökön d. u. 6 órakor tartja ád-
venti estéit a templomban, Bocskay-u.
56. sz. alatt.

A budapesti evang. Iiúgimnázium
ifjúsági gyámintézete november 24-én
tartott ünnepén az ifjúsági gyámintézet
negyvenedik évfordulóját tartotta. Meg-
nyitót mondott Déri János titkár, zon-
gorán játszott Siki Béla, a negyven év
történetéről megemlékezést olvasott fel
Bereczky Sándor ny. vallástanár, az
egyesület alapítója, akit Scholz László,
a gimnázium mostani vallástanára szép
költeménnyel köszöntött, melyet lapunk
mostani számában közlünk.: Két régi
egyházi éneket adott elő a gimnáziumi
énekkar és zenekar Schenk Endre ve-
zetésével. Dr. Vladár Gábor, kuriai ta-
nácselnök, az igazságügyminisztérium
törvényelőkészítő osztályának főnöke
tartott ezu.án, mint a negyven évelőtt
megalakult ifjúsági gyám intézet első
titkára, buzdító beszédet az ifjúsághoz,
melynek a kötelességteljesítésröl szóló,
rendkívül érdekes és meleg hangú fej-
tegetéseit a hallgatóság feszült figye-
lemmel és nagy tetszéssel fogadta. Eger-
vári Gyula szavalat a után Scholz László
tartott írásmagyarázatot, majd a 150-ik
zsoltárnak szavalókórusban való elö-
adása zárta a szepen sikerült estélyt: .
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Arozsnyóievangélikus egyház meg-
nyitotta újból evangélikus polgári isko-
láját, melyet a csehek alatt szüneteltetni
volt kénytelen.

Orvost keresnek. Evangélikus vagy
református vallású fiatal, kezdő orvos
biztos exístencíát teremthet magának
Bénye községben (Pest megye). Havi jö-
vedelem kb. 200-250 pengő. Az eddigi
orvost községi orvosnak választották
meg máshová. Az eljövetel azonnal szük-
séges. Felvilágosítást szívesen nyújt:
Solymár .János lelkész Bénye.

Egy egyházi hírhez. A napisajtó hírt
adott arról, hogy egyik evangélíkus egy-
házközségünk új harangokat szerzett,
s közölte ezek versbeszedett felírataít.
Lehet, hogy vannak romantikus lelkek,
akik szépnek találják az ilyen verseket,
nekünk azonban meg kell mondanunk,
hogy legyenek bármi szépek is, nem il-
lenek a harangokra. Oda csak kettő való:
egy egyszerű mondat, amelyik meg-
mondja kinek az adománya, vagy kinek
az emlékére van, és egy szentírási hely;
A harang Isten Igéjének hallgatására
hivogat, legyen rajta egy Ige, amelyik
megmondja ezt. De' ne legyen rajta
semmi más emberi gondolat, vagy vers-
befoglalt admonitió. Mert bármiféle em-
beri igazság legyen is az: e mulandó
földön csak egy az örök, az Ige. És ha
vannak is, akik nem ismerik el, hogy az
Ige örök, vagy azt hiszik, hogy érvényét
vesztheti, minden hívő tudja azt: Isten
Igéje nem kedves a világ előtt.De ha már
a világ előtt nem is kedves, legyen leg-
alább kedves Isten szolgái és Is-
ten házának dolgai és látogatói előtt.
Tartsák azt ők a világ elé! Ezért: Igét a
harangokta is!

Délszabolcsi egyház. Miután a múlt
év október 24-én önálló anyaegy-
házzá alakult délszabolcsi egyház ön-
állóvá alakulását az egyházi főhatósá-

. gok az idei közgyűlés eiken jóváhagy-
ták és megerősítették, rnost került sor
a két lelkészi állás betöltésére. A no-
vember 13-ára összehívott közgyűlés,
amelyet Pass. László tiszavidéki espe-
res és Szohor Pál polgármester egy-
házmegyei felügyelő helyettes vezetett,
egyhangúlag elfogadta és megerősítette
az egyháztan ács azon határozatát, mely-
nek értelmében a Délszabolcsi egyház-
község a két lelkészi állást az eddigi
mísszíóí lelkészek meghívásával óhajtja
betölteni. Ennek ,értelmében a közgyű-
lés kimondotta, hogy az 1.számű, nagy-
kállói lelkészi körzet lelkészévé Tarján
Béla eddigi missziói lelkészt; a II. szá-
mu, orosí lelkészi körzet lelkészévé
pedig Megyer Lajos eddigi misszió lel-
készt hívja meg. Az ünnepélyes köz-
gyűlésnek minden tekintetben egyhan-
gu és egységes megnyilatkozásáért
Pass László esperes mondott köszöne-
tet, aki a híveket a további közös össze-
fogásra és munkára hívta fel, az espe-
rest pedig Margócsy Emil egyházfel-
ügyelő köszöntötte közreműködéséért,
majd a Himnusz eléneklése után mínd-
nyálan átvonultak a templomba Rőzse
István nyiregyházi lelkész ünnepélyes
beiktatás ára.
, A kelenföldi egyház kiadványainak
4. sz. füzete "Diadalmas jövendő" eím-.
mel jelent meg s Szántó Róbert lelkész
egyházi beszédét tartalmazza, melyet. a
lelvidéki visszacsatolás alkalmából a

, kelenföldi templomban mondott, A füzet:
ára 10 fillér.
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ÚJ FELADATOK .ELŐTT
A magyarhoni ágo h. ev. egyház új feladatok előtt áll. Észak~

magyarország egy részének felszabadítása folytán körülbelül 35 anya-
és 25 Íeányegyház, valamint több szórvány, hozzávetőleg számítva
40-45.000 lélekkel tért vissza a magyarhoni ágo h. ev. egyetemes egy,,:
házhoz. Elenyészöen csekély ez a szám azzal szemben, amit ra róm.
kath. egyház nyert. Hiszen csak az' esztergomi lőegyhézrnegyéhez
mintegy 152 plébánia, körülbelül 500.000 lélekkel került vissza! (Lásd
a "Magyar Nérnzet" 1938. nov. 19. szárnát.) Mi azonban tudjuk, hogy
az lstenországa számára egy lélek is nyereséget jelent, s azért sürgő-
sen kell gondoskodnunk, hogy azok közül, akiket az Ur reánk bízott.
egy sem vesszen el.

Első feladat a felszabadított egyházak beosztása- az egyes egy-
házmegyékbe, illetve az új egyházmegyék megszervezése. Ez különö-
sen a pozsonyi egyházmegyére vonatkozik, amelyből csak Somoría,
Dunaszerdahely, Alsó- és Felsőszeli. talán Magyargurab (?), szóval
5-6 anyaegyház szabadult fel két leányegyházzal és szárnos szór-
vérinyal. Ersekújvár, rnely 1918. előtt a rév-komáromi anyaegyház fiók-
egyháza volt, a csehszlovák uralom alatt Komárom'mal együtt a po-
zsonyi szlovák-magyar esperességhez tartozott.· 'Most kívánatos lenne,
ha Érsekújvár, mely 1928. óta anyaegyház lett, a pozsonyi egyház-
megyében maradna, ámbár egy 6-7 egyházközségből álló esperesség
akkor sem volna életképes. Legcélszerűbb lenne a fejér-komárom-
pozsonyi esperesség egyesítése.

Hasonló probléma a barsi egyházmegye két anyaegyházának :
. Lévának és Fakóvezekénynek, valamint a nagyhoriti csperesség egyet-
len egyházának, Százdnak s Ípolyszakálos és Ipolység fiókegyházak-,
nak hovácsatolása. A földrajzi helyzet a nógrádi csperességhez való
csatolast ajánlaná.

Ezeknél el kérdéseknél azonban vannak még sokkal fontosabb, a
magyarhoni ágo h. ev. egyetemes egyház előtt talán teljesen 'ismeret-
len kérdések, megoldásra várá íeladetok. Ez a csehszlovák földreform
telepítési akciója folytán előállott új helyzet.

1918. óta, különösen a Csailóközben. igen sok kolónia létesült
s a kolónisták között nagy számmal vannak evangélikusok. I-gy
pl. a dunaszerdahelyi anyaegyházhoz 7 nagyobb kolónia tartozik, ami
az anyaegyház szórványainak számát 39-re emelte. Hasonlóképen
Somorja, Alsó- és Felsőszeli. Érsekúivár, Komárom anyaegyházakhoz
is több kolónia tartozik. A dunaszerdahelyi anyaegyház külön sza-
bályrendelettel, mely három éven át tartó viták és alkudozások után
létesült. rendezte ezeknek a kolóniáknak az anyaegyházhoz való
viszonyát. Így a telepítés előtti 330 lelkes dunaszerdahelyi ev. egyház
lélekszáma 640-re emelkedett s a gyülekezet vegyesnyelvű, magyar
és. szlovák gyülekezetté lett. A szlovák telepesek lelki gondozásáról
azonban nemcsak az anyaegyház gondoskodott, azáltal. hogy beve-
zette a havonként egyszeri szlovák Istentiszteleteket. hanem a pozsonyi
püspöki hivatal is, mely vasárnaponként káplánokat s theológusokat
küldött a kolóniákre. A lelkigondozás így is sok nehézségbe ütközött,
mível a kolóniák többnyire igen messze vannak az állomástól s külö-
nösen télen a járatlan utak miatt, szinte megközelíthetetIenek.

A felszabadító magyar csapatok bevonulása előtt sok telepes
elköltözött, többnyire. csehek és morvák, de a szlovákok legnagyobb
része itt maradt. Lelkigondozásuk negy- probléma, ha pedig anélkül
maradnak, akkor vagy a szekták karjaiba dőlnek, vagy a róm, kath.
egyházhoz csatlakoznak, illetőleg térnek át. Ez utóbbi veszedelem
különösen ott fenyegeti evangélikus egyházunkat, ahol a kolóniákon,

, mint pl. Sárrétpusztán. vagy Hodzsovón a róm. katholikusok nak már
templomuk is van. Lehetséges azonban, hogy a szlovák evang. tele-
pesek egy része még elköltözik. Már most is több kolónia, ahol főleg
csehek laktak, teljesen lakatlan, Nem tudom, kikkel fogja a magyar
korrnány ezeket a telepeket benépesíteni. lehet, hogy' vitézi telkeket
csinál belőlük, annyi azonban kivánatos lenne, ha a magyar telepítés
szem előtt tartaná a felekezeti hovatartozást és nem tisztán a vélet-
'lenre bizhá a. keveredést, mint azt a csehszlovák Iöldreíorm -tette, a-



mely nem gondolt arra, hogya telepesek lelkiéletet is akarnak' élni.
Avegyesvallású kolóniákon állandóan voltak nézeteltérések, cívó-
désok, veszekedések. Ezt az Hj magyar telepitéssel teljesen el kell
tüntetni. Lelkigondozás szernpontjából pedig óriási előnyt jelent, ha
egy-egy kolónián csak evangélikusok laknak. Mert ha valaha, úgy
különösen ma fontos a vallás-erkölcsi nevelés!

E néhány sorban igyekeztem röviden rámutatni azokra a felada-
'tokre, amelyek előtt a magyarhoni ev. egyház áll, amelyek első tekin-
tetre talán túlbonyolultaknak látszanak, de a melyek Isten segítségé-
vel és megértő jóakarattal könnyen megoldhatók.

Stadtrucker Gyula...----.._ ----====---- .
Seentlelek műhelyében

1. Evangélizáció falun

Mit cselekedjem?
A hitélet megújulása után feltétlenü! következik .a mindennapi

élet megújulása is. Az evanaélízátor sohasem beszél arról, hogy az
igazi keresztyénnek, a "lelki embernek", mit szabad és mit nem sza-
bad cselekednie. Ezzel a legszörnyűbb törvényeskedésbe fulladna az
evangélium csodálatos szabadsága. "Minden szabad nekem", mcndia
Pál apostol. (1. Kor. 6: 12.) "Oe nem minden használ", teszi hozzá. És
hogy mi használ. mi nem használ (már t. i. lelkemnek, illetőleg Jézus
Krisztussal való szorosb első életközösségernnek), azt minden embernek
külön-külön maga a Szentlélek mutatja meg. Az én tapasztalataim,
illetőleg az én számomra adott belső parancsok nem húzhatók ré, mint
egy kényszerzubbony, a többi felebarátaimra. Ha ezt a keresztyének,
az újjászületetlék épúgy, mint az újjá nem születettek, valóban meg-
értenék és kornolvan vennék, megszünnének azok az útálatos ítélke-
zé sek, botránkozások, vitatkozások stb., stb., amelyek olyan vissza-
taszítóvá teszik az állítólagos "megtért keresztyéneket" a többi fele-
barátaik előtt. Viszont megszünnének azok a gyűlölködések, terrorizá-
lások is, amelyekkel némelyek minden áron másféle élellolvtatésf akarnak
ráerőszakolni azokra, akik életrnódjukra nézve már Isten Lelkének
vezérlete alat! állanak. Oe hogy Isten Lelke mennyire biztosan, milyen
azonnal megadja a feleletet erre a kérdésre: mit cselekedjem, hogyan
éljek? - arra csak egypár jellemző példát.

Egy fiatal leány- elmondja, hogy előtte megvilágosodott, miszerint
ő többet nem mehet a táncba. Ott olyan dolgok folynak, amiről nem
tudja elképzelni, hogy Megváltójával együtt lehessen, amíg azt míveli.

Egy másik fiatal lányról elmondják, hogya gyárban már másnap
észrevették. mennyire megváltozott (persze előnyére) és hogy mindent
máskép csinál, mint azelőtt.

A békéltetés szolgálata
A másik terület, amelyre a lélek azonnal rávilágit azoknál. akik-

ben az új "ember" megmozdult, a haragtartás. Hogy mennyiléle harag-
tartás tüskéje mered a lelkekből egymás felé, az borzalmas. Ha tényleg
tüske ként állna ki az emberekből a harag, némelyik falu szinte tüsko-
erdővé változnék, És íme, ha megszólal a lelkekben a Lélek, azonnal
letörnek a tüskék, sőt kényszerítő szükségét érzik annak is, hogy
elmenjenek haragosukhoz és bocsánatkérő megalázkodással húzzák ki
annak szivéböl is a harag, megbántás beletört tüskéit, Persze, nehéz
út az ilyen odamenetel. Ráillik Ady szava: "Keserves út, felséges
mégis." Az ember saját esze. ezer érvet tud felhozni ellene. Tulajdon-
képen ő bántott meg, vagy ő is. megbántott, mit szól : majd a 'világ,
félre fogja rnaayarázni, ellenem fogják fordítani, ha én kérek bocsána-
tot stb., stb. Oe a legnagyobb iélejem : nem fogadnak-e majd csúnyán
ha beteszem hozzájuk a lábam? Igy aztán rendszerint megkérik az
evangélizátort, menjen velük víllémhárítónak. Vagy menjen oda előbb,
tapogassa ki, mit -szólnának hozzá, ha eljönne a haragosuk bocsánatot

A Deák-téri Konfirmáltak Egyesü-
lete november 20-án tartott műsoros tea-
délutánján a tiszta jövedelem 100pengő
volt, melyet a "Magyal' a magyarért"
akció [avare küldött el.

Harangavatás.A budai egyházközség
a világháború idején elvitt két harangja
pótlására két új harangot öntetett,mely-
nek felavatása december 4-én a délelőtt
11órai istentisztelet keretében fog meg-
történni.

Ádventi esték. A Deák-téri Luther-
szövetség négy adventi estéjének, mely
minden pénteken d. u. fél 7 órakor lesz
a leánygimnázium na.gytermében, közös
címe: Tekints körül és láss! Az egyes elő-
adások címe: A világban. A nemzetben.
Az egyházban. A szívedben. Előadók:
Dr. Gaudy László, Mórocz Sándor, Ma-
gócs Károly és D.Raffay Sándor püspök.

A budai hegyyidéki Evangélikus Hő-
sök Templomát Építő Egyesület alaku-
ló közgyűlését december 12. napján d. u.
fél 8 órakor tartja a Böszörményi-uti
polgári iskolában. A tárgysorozaton
alapszabálymódosítás is szerepel.

Pálmai Kálmán, székesfővárosi pol-
gári iskolai igazgató, a pesti magyar
egyház presbitere munkában és isten-
félelemben eltöltött életének 62-ik évé-
ben Budaposten elhunyt. Áldás emlé-
kére.

A sajógömöri egyházközségnek
örömnapja volt november 20-án, ami-
kor a gyülekezetnek annak idején a
csehek által kiüldözött lelkésze, Egyed
Aladár szegedi lelkész meglátogatta
régi gyülekezetét és átadta azokat a
ajándékokat, amelyeket a szegedi nő-
egylet küldött a község szegényeinek,
az elemi iskolának pedig a zászlót, me-
lyet a szegedi evangélikus iskola tanulói
küldöttek a sajógömöri elemi iskolának.
ee
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A Felvidék népe elé. A külpolitíkaí
események napi hullámzásában még
nem tudjuk belátni, hogy mit hoz a
jövő. Hiszen még az összefüggő magyar
nyelvterületek sorsa is mily nehezen
dőlt el.

Mégis ezek a napok felvetették bizo-
nyos nemzetiségi csoportok csatlakozá-
sának lehetőségét is. Ma még talán
ellentétek és nagy bizonytalanság ural-
kodik ebben a kérdésben. De nem tud-
hat juk, nem fogja-e a közeljövő egyszer-
csak az elé a kérdés elé állítani a
magyar társadalmat: tud-e olyan kere-
teket alkotni, melyekben együtt élhet
az- ezeréves Magyarország különböző
népeivel? A magyar társadalomnak
nem szabad várnia, amíg ez a lehető-
ség tényleges valóságként lép eléje;
már most mínden lehetőségre felkészül-
ve, határozott állásfoglalással kell el-
oszlatni a bizalmatlanság légkörét és
ezzel talán előmozdítani a közeledés
történelmi lehetöségét.

S ha nagyképűség volna részünkről
részletekbe menő tervezetekkel elő-
állni, mégis szükséges néhány elvnek
a leszögezése.

A magyar ifjúság előtt ugyanis a kér-
dés világosan áll. Az az ifjúság, mely a
magyarság népi, faji egyéniségének ki-

,13



műveléséért, megfisztulásáért küzd, már
eleve elvet magától minden asszimilációs
ábrándot. Sőt éppen a magyarság érde-
kében kell örülnünk ezeknél a népeknél
a népi egyéniség, a nemzeti kultúra ki-
fejlődésének, mely a kulturálís érdeklő-
dést és az emelkedés vágyát befelé for-
dítja. mínden egyedét megtartja a saját
kultúra szeretetében és a népi közösség
keretében. Ez nem zárja ki a másik nép
kultúrájának ismeretét, megbecsülését,

. sót még a magasabbrendűségének el-
ismerését s vonzó hatását sem. De mi a
magyal' kultúra, a magyar népi egyéni-
ség vonzó, ösztönzö hatását nem abban
akarjuk látni, hogy más népek renegát-
[ai lepjék el és oldják fel ezt az egyéni-
séget, hisz láthattuk eléggé, mire veze-
tett az asszimiláció társadalmunkban!
Hanem a magyar társadalom és kultúra
belső ereje fogja biztosítani azt a szel-
lemi erőt és megbecsülést, mely termé-
szetes úton lehetövé teszi számunkra
a vezetőszerepet a különböző népek
közt.

Tehát minden lehetőséget meg kell
adni. hogy ezek a népek a lehető leg-
teljesebb nemzeti életet életet élhessek az
állam egységének legtágab bkeretei közt.
Nincs mit búsulni azon, hogy ezek a te-
rületek egy más nép társadalmi életét
fogják hordozni. Elég, hogy az állam ha-
tárok közösségében, a gazdasági élet, az
államterület egységében számunkra
nyitva állnának.

Természetes azonban, hogy ezek a
népek sem követelhetik a nemzetállam
kereteinek összes kellékelt. Hiszen Ke-
let-Középeurópa legtöbb kís népének
bele kell nyugodnia, kogy önálló állami
életet nem élhet és meg kell elégednie
egy államkeretben a nemzeti egyéniség
lehető legteljesebb kiélésévei, akár egé-
szen az önálló parlamentig. De ehhez
a népi nacionalizmus szemléletének kell
uralomra jutnia a soviniszta középosz-
tály-nacionalizmussal szemben, melyet
csak a nemzetálIam legfelsőbb íunkéióí-
nak, hivatalainak birtoka elégít ki.

Magától értetődő, hogy ilyen külön
nemzeti életet csak azoknak a népek-
nek lehet biztosítani, melyek egy össze-
függő terület nagyobb egységében él-
nek. Azoknak a szórványoknak, melyek
a nagyobb néptestekben összefüggés
nélkül elszóródva élnek, vállalniok kell
a kisebbségi sorsot es a lemondást a
nemzeti élet olyan mértékéről, mint az
az előbbieknéllehetséges. Annálinkább,

Szépvonalú divatos modellieím
tartós kivitelben, -szolid árakon
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kérni. Csodálatos, felséges tapasztalatokkal jár ez a "békéltetés szol-
gálata H. A békesség. evangéliumának [ó illata mennyei levegőt visz a
házakba, szívek be egyarént.' Rendszerint szem nem marad szárazon.
Lepattognak a, szívekről a harag kövesült kérgei és új élet erői árad-
nak beléjük. Forró imádságok, áldott lelki közösségek sarjadnak utána.

Azért persze nem mindenütt egyforma hatást idéz elő az ilyen
békülési kísérlet. Van, ahol csak színböl. immel-ámmal békülnek. Van,
ahol" mégegyszer megmondják a magukét". mielött békülnek. Van,
ahol feltételeket szabnak: mezbékülök, ha .. : Es van, ahol kemény
marad a szív és hiába minden bocsánatkérés, kérlelés. az evangélizá-
.tor bizonyságtétele, alkalmazott igehirdetése - nem békülnek. Egy
ilyen házban egyszerűerr leborult a bocsánatkérő és az evangélizátor
Isten színe előtt és hangosan, a kemény szivűek íüle hallatára tették
le ügyüket Isten kezébe, ugyancsak fülük hallatára könyörözvén értük.
hogy Isten 'legyen hozzájuk irgalmas, törje össze szívüket, nehogy ilyen
keményen zuhanjanak a kárhozatha. Az imádkozókat az előbb még
átkozódó haragosok megrendülten és némán hallgatták végig. Egy
oisszenésse! sem rnerlék zavarni. Tűzfallal vette körül őket a Lélek.
Imádság után azonban egy szót sem szóltak többet hozzájuk. Némán
eltávoztak. A többi már a Lélek dolga ...

A Lélek hadakozik. ..
Igen, a Lélek hadakozik egy-egy ilyen békéltető úton. Egy csa-

ládban a "menye~ske" (fiatalasszony) volt minden rossznak és harag-
nak a forrása. Ő áskálódolt az illető rokon ellen. ő szőlte-Ionta a
fonalakat és rníkor a békülesi szándék hírét hozták haragosuktol. ak-
kor is ő lázított az ellen, hogy béküljenek. A bocsánatkérő rokon
mégis csak megjelent az evangélizátor társaságában. Immel-ámmal
fogadták. A rnenyecske fagyos arccal, a többiek zavart savanyúsággal
és érezhető feszélyezettséggel a menyecske irányában álltak vele
szemben. A rokon azonban nem próbált "kimagyarázkodni", hanern
mindenért egyszerűen magát hibéztatta. magát okolt a, a haragosairól
pedig csak a legjobb indulatot léte lezte fel. "En tudom, hogy ti mind-
nyájan a legjobbat akartéleknekem rnindig" - mondja beszéd közben
és körülnéz a íelenlevőkön. Es íme, a fagyos arcú menyecske, aki
egy perccel előbb még olt állt a cserép tűzhely mellett az ajtó köze-
lében, most nincs sehol. Eszrevétlen kisomlordált. A Lélek kardja
elialáita ... Nem bírta ki, hogy csupa jót tételezzenek tel róla. Termé-
szetesen feloldódtak erre az összes arcok és meleg, könnyes békülésí
jelenetbe olvadtak szívek és kezek ...

Önkéntelen komikum itt is adódik néha. Egy asszony beállít' az
evangélizátor társaságában egyik haragosának házába. A férfi kinn ű]
az udvaron. Azzal beszélő viszonyban vannak, a feleségével volna a
nehéz ügy elintézendő. A íérli feláll s kérdi, mi járatban? Az asszony
elrnondia, hogy az evanaélizációban megismert evangélium arra kény-
szeríti, hogy megengesztelje minden haragosát, s hát ezért jött volna
az ille'ő feleségéhez is ... Még be sem fejezte. máris kikiabál a szobá-
ból egy éles asszonyi hang : "Én nem békülök l En mindig jó katolikus
voltam .. En nem bekülök l" S az evangélizálornak bizony hosszas
léradtsáaába került megértetni vele, hogy talán még Serédi. Jusztinián
sem látia a jó katolikusság alapteltételeit abban,' hogy "nem békül"
az ember. L. M. V.

(Folytatíuk.)

mert ezek a csoportok nem a természe-
tes terjeszkedés útján jutottak mai te-
rületükre, hanem eredeti. közösségük-
ből kíszakítva, egy már kialakult nem-
zeti közösség testébe való mesterséges
telepítés útján. De ezekkel szemben is
fennáll épúgy az asszimilációs szándék-
tói való tartózkodás, mint a többiekkel
szemben. Mcrt a jövendő magyar társa-
dalom nem népek keveredését akarja
ezen a földön; hanem öntudatos, ön-

-rnaga életét élő népek barátságos" köl-

,
csönös megbecsülésben való egymás
mellett éléset.

A részletek kidolgozása a politikusok
feladata. Mi csak a társadalom lelki ál-
lá!';foglalásáp.ak, az atmoszférának ki-
alakúlásához akartunk hozzájárulni,'
mely ezt az együttélést a jövőben a ma-
gyarság és a környező népek számára
lehetővé fogja tenni.

. (Fiatalok Országútján.)
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Afa-p-rr;a"? Legelsö lüzoltószer -, kul, szivatttu- és Alapítva:
1816. gépgyár. harang-, fém· és vasönlöde. 1816.

A Budapest-Tisztvise15telep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a györi református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbizható céghez. A parisi világkiállításon arany-.
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel.kitüntetve. -Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetélit és kiszállást díj men tes en. e 8 z köz 1ü n k

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker 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 figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye·
sület közponíja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Teldon : 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscseba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottaí vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és Ioglalkoztetunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket-is.

Hirdessen
az Evangélikus Életben'

15



S~!:!:r!l~r~Yko~!~!e~Ó! A hálaadás kelyhe
h é é·· töd h f I lé' h láb á 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111arang- s reon e, arang eszere s es arang gy r

SCHOLZ' LÁSZLÓ
,

Budapest. XIII.. Petnehúzy-ulcu 78.
(XIII., Frangepán-utca mellett.)

:: Telefón: 291-353.
tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

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

sorra veszi.

Saját ház-.

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

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

O 1vas suk é s tér jes s z ü k!

szám.

I
70 éves cég!

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.

Aktuális %

A Szepesség népe
Néprajzi és rnűvelődéstörténelml tanulmány.
Írta: dr; Bruckner Győzö. Ára 2 P.

Kapható SCHOLTZ TESTVÉREitkönyvl(ereskedésében,
BU,dapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világhábor Ú·
utáni készült budapesti harang ok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait
Szivvel-lélekkel készíteDl barangjaimat

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

(WEBER GVSZTÁV)
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EGYHÁZTÁRSADALMI. !<l.JLTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS .LAPJA

. Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, t dr. Benezur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudv László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László,

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

Megjelenik minden szombaton
5zerkesztőség: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség,

Fel~lős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. nGrafika" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások 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.

Bányai Sándor
Bányai Sándor
Dendely Károly

TARTALOM:
Amit Isten akar
A kereszt ma

Egyházunk. és a magyar jövő
Határozzunk ?

Szentlélek műhelyében

Gyógyalap

A budapesti leánygimnázium felvidéki útja
A .Luther-Szövetség Sopron ban
Részletek egy felvidéki levélből

Hírek

•

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.december ll.
Deák-tér 4; (némel nyel-

ven) d. e. 1/210. Broschko G. A. .
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Csaba László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Szántó Robert (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Gaudy Lászlo dr.
Fasor d. é. II Benkő István
Fasor d. u. 4 Dezséry Lászlo
Fasor (német nyelven) d. u. 5
Kőbánve, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya . d.u.4
Simor-utca 35, d. e. II
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-ú! 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
Abonyí-utca 21. d. e. 11
Fóti-ut lO/b. a. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
!S.oronaőrség d. e: 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbuda (német nyelven) d. e. 9
Qbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Obuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11
!S.elenföld ,,' . " d. u. 5
Erdí-úton d. e. 10
Báthorv Lészló-u. 7. d. e. 1/211 Zulaul Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

Mínden templomban úrvacsoraosztás.

Morhács Márton
Lamnek Vilmos
Magócs Károly

Szuchovszky Gyula
Süle Károly
Dobos Dezső
Rimár Jenő
Gvimesy Károly.

Danhauser László

Danhauser Lászlő
Stovicsek Gusztáv
Benczur László
Papp Ferenc
Szántó Róbert



nyekben. Azért történt ez, hogy
lásd meg: lsten az lsten és higyj
benne.

Igaz, hogy ezt" megláthatja és
megértheti mindenki: a filozófus is,
meg a tudós is, meg a tanulatlan
is. Oe honnan vegyük a, hitet
hozzá 7 lsten adja ezt is, mert azt
akarjo, hogy minden ember "el-
jusson az igazság megismerésére. "
Oe mi az igazság 7 A tegnap, a
ma vagy a holnap igazsága 7 Plá-
tóé vagy Bergsoné 7 - Egyik sem!
Hanem az, hogy Isten elött csak
az igaz ember állhat meg. Léleg-
zetelállító és rémületes igazsag ez!
Hol van az igaz ember 7 Melyi-
künk áll meg Isten előtt ugy, hogy
"üdvözíts hát engem Uram, mert
érdemem van rá 7" Nekünk csak
arra van érdemünk, hogy elkár-
hoztasson bennünket az lsten. Mi
lesz hát velünk 7 ...

Mindennél többet mond az, hogy
Isten akarja a mi üdvösségünket.
Mivel mi nem tudunk igazak lenni
előtte, ő ingyen adott nekünk igaz-
ságot. Krisztus fizetett értün'k. És
ami a mienk i. bűn és halál, azt ő
viselte el. Ami pedig az övé: tisz-
taság, hűség és örök élet. megosz-
totta mivelünk. Ez az egyetlen és
megdönthetetlen igazság. Ezt akarja
és ezt kinália nekünk az Úro

Advent van. Itt van a mi kirá-
lyunk, aki azt akarja, hogy min-
den ember üdvözüljön és az igaz-
ság ismeretére eljusson. És mii
a!?Qrst: Te, kedves olvasó? M, S.

Amitl5ten OROr
A napi politika nem az ő gondja.

Számontartja, hogy mi történik"
benne és művelőit felelőssé teszi,
sőt eljön az ideje, hogy felelős-
ségre is vonja őket azért, amit tet-
tek. Oe a napi politika mégsem az,
ő legnagyobb gondja.

Még a nemzetközi heluzet sem
nyugtalanítja öt. Ura ugyan min-
den uralkodónak és éllamiérlinak.
Őket is az élő Isten kéri majd
számon, azért, "amit testben cse-
lekedtek, jót, avagy gonoszt". Oe

, Isten számára van ennél még lon-
tosabb kérdés is.

Sőt még a felekezeti harcok
sem az ő ügyei. Ismeri ugyanis a
hamis és az igaz tanítást. Számon-
tartja, hogy hol szolgáliák őt és
kik azok. akik "az igazságot ha-
missággal leltartóztatiák ", Oe az
Úr nem gyönyörködik az ő szol-
gáiban, akik a szó székről doron-
gokkal támadnak egymásra.

Ml hát Isten legnagyobb gondja 7
Az, hogy hol töltöd az örökkéva-
lóságot! Nem az, hogy általában
és tudományos alapon üdvözül-e
az ember, vagy elkárhozik, hanem
az, hogy te, aki olvasod e soro-
kat, hol töltöd te az örök életet l

Isten azonban nemcsak törődik
ezzel a kérdéssel, hanem határo-
zott programmja van hozzá. Azt
akarja, hogy .rnirideri ember üd-

- vözüljön". Oe nem csak akarja II "Aki azt akarja, hogy minden I
ezt. Mart amit ő akar, azért dol- ember idvezüljön: és az igazság

ismeretére eljusson."gozik is. Amióta a világ világ, ls, I. Tim. 2, 4.
ten tulajdonképen azért munkálko- . ;.. •••• __ ••• ...;

dik, hogy senki, még ennek a
cikknek az olvasói se kárhozza-
nak el, hanem üdvözüljenek ..

Mit tett érte 7 Megbizonyította,
hogy egyedül ő az erős és igaz
Isten, hogy higyjünk végre benne
és bízzuk rá életünket. Aki nem
vak vagy süket, az megláthatja é s
megértheti. Ezer és ezer évvel ez-
előtt adott egynéhány hihetetlen'
ígéretet. Megígérte azt. hogy Mes-
siás szülelik és szűzlöl fog szü-
letni. Bejelentette a próféta által
azt, hogy ez a Messiás szenvedni
fog és meghal a mi bűneinkért.
Oe tudtul adta azt is, hogy ez a
Megválto megdicsőíttetik aZ~lstentől.l

Es mi történt 7 Jézus Krisztus
..fogantatott Szentlélektől és szü-
letett Szűz Máriától." Ha jól meg-
értjük ezt, azt jelenti, hogy igaz
Isten a mi Urunk. Oe lett folyta-
tása is. "Kínzatott Poncius Pilátus
alatt, megfeszíttetett és meghalt."
Nagyon igaza lett megint az Úr-
nak. Végül pedig megdicsőíttetett :
Jelment a mennyekbe, ott ül Is-
tennek a mindenható Atyának jobb-
ján, ahonnan eljő ítélni élőket és
holtakat." - Ne vegyük mi eze-
ket olyan nagyon természetesnek
és mindennapinak. Hihetetlen, fel-
mérhetetlen és elfogadhatatlan ígé-
retek teljesedtek be ezekben a té-

3



§gítugalop
néven ismerték a Felvidéken, ezen a
néven keresik a hazatért magyar test-
vérek és nálunk sehol sem találják.

A napokban egy felvidéki nyugalma-
zott evangélikus lelkész kereste fel szer-
kesztőségünket és az iránt érdeklődött.
hogy most itt, idehaza betegségi bizto-
sítás és gyógykezeltetés címén hogyan
lesz ellátva. Elmondta, hogy ő havon-
ként 12 és fél cseh koronát fizetett, a-
melyért feleségével együtt orvosi szol-
gálatra és díjtalan gyógyszerekre tart-
hatott igényt. Ha az orvost rendelője-
ben kereste fel, két cseh koronát (28
fillér !), ha az orvost házhoz hívta, négy
cseh koronát (56 fillér!) kellett bélyeg-
ben az igazoló lapra leróni. Az orvos
őt különböző gyógyhelyekre utalta be,
ahol szintén a gyógykezelési, sőt rész-
ben az ellátási díjak is ingyen állottak
rendelkezésére. Most azt kérdezi, hogy
évek óta betegeskedő feleségének to-
vábbi gyógykezeltetéséhez hol, hogyan
és mennyi támogatást fog kapni.

Olvasóink tudják, hogy csak egy
szót lehetett felelni rá : SEMMIT! Nyug-
dijasainknak semmi ilyen intézmény
nem áll rendelkezésre. Az aktívegyhá-
zi alkalmazottaknak sem.) A különböző
szociális reíormtervezetek rejtelmesen
szűkszavú információra és igéreteire
nem támaszkodhatunk, azokkal szem
ben, akiknek ez éveken keresztül nem-
csak valóság, hanem jótétemény volt.
Ilyen, kicsinynek lát szó, de valójában
súlyos jelentőségű dolgokban látszik
meg, hogy mennyi mulasztás terheli
mindazokat. akik az ország közügyei-
nek intézésében felelősséggel bírtak a
legutóbbi évtizedekben. De ajánljuk
ezt a kérdést és a vele együtt sorjá-
ban előkerülő többi kérdéseket is egy-
házunk vezetőinek a figyelméhe is. -

'+?&biM+ §#§léOiiK@

A Budapesti
Leánygimnázium

felvidéki útja
A budapesti evangélikus leánygim-

názium 40 tagú csapata társasgépko-
csin felkereste a felszabadult Felv idé-
ket. November 29-én Losoncuál lépte
át a régi határt, ott a református gim-
náziumot és Kármán József szobrát
nézte meg. Maid a festői Fülek vára
alatt elhaladva Rimaszombatba ment,
ez volt első állomása. Itt Baráth Károly
evangélikus lelkésszel élén az evangé-
likus társadalom uzsonnával várta a
csapatot. Tompa, Blaha Lujza szülöhá-
zát, az értékes múzeumot, Ferenczi
István szobrászművésznek a református
templomban lévő sírját és kint elhelye-
zett emlékét nézték meg ezután. Itt
már látható a csehek barbársága . kö-
vel ütötték le a szob or orrát, a gimná-
zium pompás épületéből meg minden
képet elvittek. De megmaradt az 1904-
ben épült szép palota s most a Tíszolcra
elvitt tót osztályok helyén bennlakást
nyit a fenntartó ref. és evang. egy-
ház, amely már át is vette az intézetet.
~ I Eddig is, ezentúl is minden kís hely-
ségben is diadalkapuk, lelkesen inte-
gető mosolygó lakosok fogadták a ki-
rándulókat, Rimaszombatból ködös idő-
ben estefelé ment a kocsi a szilicei
fennsíkon, hol [égbarlang is van, a gyö-
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A kereszt manapság kikerüli a templomok csöndjéből. Az uta-
kon ujságpapirból kivágott keresztek hevernek, a plakátokról és gomb-
lyukakból szemedbe tünnek, ha külíöldön jársz, szinte leigáznak, ha
ujságot olvasol, a cikkek kiáltják feléd: kereszt, kereszt, kereszt, ho-
rogkereszt. nyíl as kereszt, kaszáskereszt, tűzkeresztesek, mindenütt a
kereszt. Csak egy helyen nincsen, ott, ahová Luther helyezte jelvé-
nyében : a szívben. Ehelyett, miután ezrek haltak mialte vértanú ha-
lált és tettek bizonyságot az Egy mellett, akinek egyedül volt joga
keresztről beszélni, kikerült az utcára, jelszóvá és eltorzitoltan jel-
vénnyé lelt szegény és elérte a jelvények sorsa: mindenki beszél róluk,
mindenki használja őket, de nem igazi értelmében,

A kereszt és a politika
A keresztet a háboru utáni évek vitték ki az utcára. A zürza-

varas évek után el kelleti tünnie a felforgató elemeknek. Fel kellett
számolni a régi irányt. Mind a. háboru elötti nyugodt békét, mind a
háboru utáni lorrongások et. Oda lehetett csak menekülni, azokhoz a
rétegekhez, amelyek a leginkább változatlanok maradt-ak a "avar évei
alatt, és megmaradva bennük a háboru elötti évek nyugalma, bizto-
sítékul szolgálhatlak egy nyugodtabb fejlődés felé. Mivel a zivataros
évek legnagyobbrészt elsöpörlék, vagy legalább is hitelében nagyon
megingatták az arisztokrata vezető osztályt, az utána legjobban kifej-
lődött társadalmi rétegről, a polgárságról lehetett csak szó.

Az új irányt kereső fejlődésben a polgárság jelentette a tradiciót.
Az alapot. Ellene indított hajszát a forradalom, mert ő zárkozolt el
már régóta az alsóbb társadalmi osztályok feltörehő szándéka elől.
A mostani ujjáépítés azonban a rombolásnak természetes reaktiója
lévén, csak őket veliette elő, ha a rombolással ellenkezőt akart. Ez a
réteg egyúttal keresztyén réteg is volt. És keresztyénségének is meg-
volt a kihatása. De,ez a hatás is csak reaktió volt. A tradíciózus és
rr orális, kispolgári keresztyénség reaktióia azok ellen és azon világ-
nézetek ellen, akik őket ebben az alapjukban is megtámadták egykor.

Eppen ezért a megmozdulás tipikusan kispolgári volt. Magán vi-
selte ennek az osztálynak minden jellemző vonását, abban is, ahogy
keresztyén volt és a hogy a keresztyénségéből politikai fegyvert ko-
vácsolt magának. Polgáriassága, (rnert életlormáját nem lehet másként
nevezni) és keresztyénsége egymást alakítotték. Es a keítöböl alakult
ki az a pár jellemző vonás, amelynek árnyalati eltérései lehetnek
ugyan, de amelyek a világ valamennyi polgéri rétegénel ugyanazok.
Es pedig: 1. Nehezen mozdíthatóság. A polgárság csak akkor mozdul,
ha már nagyon érzi, hogya bőrére megy a játék. 2. A kizárólagosság
tudata. A polgári réteg a keresztyénségben épúgy mint az életben,
nem hisz a megtérés lehetőségében. Altalában vérévé lelt a morál és
ezért csak a fejlődésben hisz és abban, hogy aki amiben indul el,
azzá is lesz. Aki polgárnak születik, az polgár marad, aki ió keresz-
tyén családból származik, az [ó keresztyén, mindaddig, amig ennek
az osztálynak morális törvényeit át nem töri. Mert aki egyszer eltért
a jó utról, az oda visszafogadást soha sem remélhet már. A polgári
társadalomban nincsen rriegtérés, csak bukás. 3. A kegyetlenség. Senki
sem olyan kegyetlen, mint az uralomra jutott kispolgár, de senki sem
olyan vakon következetes, mint ő. Senki sem hisz annyira életformája
üdvözítő voltában mint Ő, és senki sem tud annyira áldozatokkal
szemben elutasító lenni, mintő.

Az ujjáalakulás évei azonban nagy áldozatokat követeltek, első-
sorban szociális téren. Az eddig elnyomott népi erők, most újra fel-
vetették az egyenlőség problémáját, A polgári osztály pedig nem min-
denütt tudott ellenállni nekik. A népi erők kibírhatatlan erővel feszí-
tették a polgári társadalom és vele együtt a polgárosult keresztyén-
ség abroncsa it is. Olaszország után a legkispolgáribb állam, Német-
ország törik meg, és ad utat a feltörekvő népi erőknek. Mível minda-
két helyen elzárkóztak az evangelium élő forrásai elő!' (a morál min-
dig elzárkózás az evangélium elöl), mégpedig Olaszországban akalho-
licizmus megrnerevült dogmáinak, Németországban pedig a hitetlen



liberáli" theológiának segitségével, velük bukott a polzérosult keresz-
tyénség is. Alkeresztyénség volt, buknia kellett. Az új irányok tiszta
vízet követeltek a pohárba, tiszta kereszlyénséget, és mert nem talál-
tak, a, meglevőt értelmezték ál a maguk szájaíze szerint.

Eszakon ellenben, ahol a keresztyénség már régebben utat nyi-
tott a polgári osztályok ba a ,népi új erők előtt, ebből a válságból na-
gyon keveset éreztek meg. Eszak keresztyénsége nem épült egy társa-
dalmi osztályra, hanem a népi erökböltáplélkozott. Es ennek eredmé-
nyei most mutatkoztak meg. Bennük és náluk bizonyosodott meg, hogy
nem kell félni attól, hogyakeresztyénség internacionalissá tenne egy
népet és megakadályozná népi erőinek kifejtésében. De egészen oda
kell állni a kereszt alá, mert megújulás csak a teljes odaadásból le·
het. Eszak példája a legerősebb bizonyíték amellett, hogy a keresz-
tyénség nem internacionalizmus, hanem a határokon- felett-valóság.
Minden nemzet egyformává lesz benne azáltal, hogy megtalálja a
Krisztust. Minden nemzet vallhatja : énértem jött Krisztus. Minden nem-
zet felismerheti benne saját, egészen sp eciális megvállóját, annak taga
dása nélkül, hogya többi nép is ugyanígy megtalál hatja őt.

A keresztyén jelszavakat hangoztaló társedalmak, amelyek a ke-
resztyénséget igazában soha meg nem valósították, értelmetlenül álltak
a feltörekvő új erőkkel szemben.i-Sern ök, sem keresztyénségük nem
tudta és nem merte befogadni azokat. Az új mozgalmak vezérei pedig
ezt elvi elzárkózásnak véve, velük szemben álltak értelmetlenül. Ezzel a
társadalommal nem tudhattak együtt működni. /:.Z újjászületni kívánó
népiség ennélfogva el kellett, hogy nyelie őket. Es velük együtt nyelte
el keresztyénségüket is. Ugy, ahogy az IVOIt. Hazugon, morálisan. A
keresztyén jelszavak helyett a kereszt jelvény lett, de hogy mellékes
volta kitűnjék: átalakítva, a keresztyénség pedig paragraiussá konzer-
válva. Eme lett pedig megindult a harc minden ellen, ami igazán ke-
resztyén. Természetes is ez. Az igazi keresztyénségnek már régen meg
kellett volna cselekedni mindazt, amit ezek méltán hiányoltak benne.
De éppen azért, mert ezek a mozgalmak csak köveíelik a keresztyén-
séget és valójában íélnek tőle, hazug a keresztyénségük és hazug a
keresztjük is, mint ahogy hazug minden keresztyénség és kereszt. ame-
lyik előtt nem áll ott az egyetlen jelző: Krisztus.

Es hazug minden más kereszt azért is, mert kérdéseik nem a ke-
resztyénség kérdései. Faji kérdés és a vele együtt járó kérdések nem
problémák a keresztyénség számára. Ez megoldódott a keresztyénség
számára Krisztusban. A· szociális programm sem új a keresztyénség
számára. Sokkal régebben hirdeti már, mint bárki más a világon, csak
elalkudták kuiáriaí. De mert bőven voitak kulárok, azért még nincsen
szükségünk semmiféle más keresztre, amelyik egy újnak mondolt szo-
ciális programmot akar Iémielezni. Minden relébredt és megúiult élet
számára természetes kötelesség ez és természetes programm. Ebredésre
és újulásra van szükségünk, hogy amit alkotunk, maradandó lehessen.
Meg nem újult életek csak tüneti kezelést végezhetnek, csak pár év
számára dolgozhatnak, újjá azonban semmit sem tehetnek. Horogke-
resztes és nyilaskeresztes ádventekből sohasem lesz igazi, egy nép
élete számára döntő Megváltot szűlő karácsony, csak látszatmegoldá-
sok és ezek mögött évezredekre kinvúló várakozás. Ha egy nép- élni
akar, akkor nem deformált keresztekre van szüksége, hanem Krisztusra
és Krisztus keresztjére. K. P.-
Egyházunk 'és a magyar jövö

Nem éreztem magama! arra hivatottnak, hogy egyházi életünk
számára felvessem a kérdést, mit parancsol számunkra az evangelium
és magyar voltunk abban a nagy társadalmi világvál ságban, mely ál-
lamokat alkot és semmisít meg, nemzeti erőket rejt ki és évtizedes kor-
mányelveket söpör el. De hogy az Evangélikus Elet 47. számában
Prőhle Sándor tiszteletre méltó bátorsággal relvetette a kérdést és a
szerkesztőség elismerésre méltó vélemény tisztelettel közölte a cikket,
kötelességemnek érzem, hogy az események megfigyeléséből és olvas-
mányaimból leszűrt meggyőződésemet közöljern.

Nagy háborúknak mindig meg volt a hatása, nagy intézményeket

. nyörű íekvésű Rozsnyóra. Smid István
evangélikus főesperes, Vargha Sándor
igazgató lelkész, a református lelké-
szek, a Nőegylet tagjai, magyarruhás
Hjúság, szóval az egész város szeretet-
tel várta a csapatot. Hiszen a bevonu-
láskor már elküldte iskolánk a lobo-
gót, mely most az evangélikus templom
oltára előtt áll, s 1000 P-őt, mely sok
szegénynek könnyét törölte le, most
meg száz szeretetcsomag került elő a
hatalmas gépkocsi rejtekéből. A Rá-
kóczí-toronv kivilágítva hirdette: "Ma-
gyarok voltunk, vagyunk, leszünk",
alatta a színes magyar címer. Mennyi
szép példáját hallottuk a kitartó, nya-
kas magyarságnak ! Ezeket a városo-
1;:at és falvakat ne íéltse senki: ök
megedzve várták bevonuló seregeinket.
Családok fogadták be éjjeli szállásra a
leányokat, továbbá dr. Bánkúti Dezső
igazgatót, Jeszenszky Ilona és dr. Ze-
Ienka Margit tanárt, végül 81 éves édes-
anyja Fialka Margit tanárt. Gazdag va-
csora után a leányok az iskola nyelv-
védő munkájából adtak ízelítőt sike-
rült jókedvű számokban, majd kedélyes

. együttlét után tértek nyugovóra.
Reggel az áldozatkészséggel nyújtott

éjjeli szállásért újra megfelelő összeget
nyújtottak át a rozsnyói szegények ka-
rácsonyára. Azután elind ultak a "büszke"
Krasznahorkára, hol a vár a magyar
multat hirdető emlékei között Jókai
szellemének hódoltak, az Andrássy-
mauzóleumban pedig az áldozatos hit-
vesi szeretet ragadta meg a fogékony
fiatal lelkeket. Innen az út Magyaror-
szág egyik legszebb vidékén vezetett,
balra elmaradt a még kétséges Mecen-
zéí-Stósz felé vezető erdős vidék. At-
vezetett a kigyózó út a Pipityke olda-
lán s így jutott el Kassára. Ide délben
értek, bevonultak a még álló diadal-
kapun a Sohalk-ház elé, innen gyalog
meatek a Dóm megtekintésére. Letet-
ték koszorújukat a koszorúborította,
csupa nemzetiszínszalag Rákóczi-sírra.
Az .evangélikus egyház ebéddel várta
a kiránduló kat, kik ide is száz meg
száz szeretetcsomagot hoztak. Gömöry
János, az eperjesi kellegtum utolsó
magyar igazgatója most itt az egyház
felügyelője, ő meg Greguss Gyula lel-
kész s Mohr Gedeon segédlelkész, a
kassai hölgyek, ifjú leányok, cserké-
szek mind vetélkedtek vendégszeretet-
ben. Gömöry János vezette a város-
falak, bástyák megtekintésére a lelkes
csapatot, megmutatta a csehek emelte
városi házakat, melyek most üresek, a
hatalmas, mint ő mondta "túlméretezett
s éppen ezért a csehekre jellemző"
posta és rendőrségi palotát.

Mindezek a gyors, s még a felszaba .
dulás lelkes hangulatát tükröző emlé-
kek mély nyomot hagytak mindnyá-
junk lelkében. 4 órakor azonban már
indulni kellett s Miskolcon át (ott kís
megállással) 30-án este tíz órakor gör-

, dült be a hatalmas kocsí a Deák-terre.
Minden zavaro eset nélkül, szép uta-
zás, nyugodt emlékgyüjtés után tértünk
vissza. Elhatároztuk, s ezt fenn rima-
szombati, rozsnyói és kassai barátaink-
nak is megigértük, hogy tavasszal az
iskola nagyobb csapata fog ezekre a
helyekre kirándulní, hogy- ott nemcsak
futólag, hanem alaposabban is megis-
merkedjék azzal, amit visszakaptunk.
S megtanulja értékelni ennek az or-
szágrésznek szépségét és a benne visz-
szanyert nagy természeti és lelki kín-.
cseket. B. D.
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l'INCnMJ~~g
Az Országos Lúther

Szövetség Sopronban
Közegyházi életünkben fogalom Sop-

ron. Nemcsak azért, mert egyetemes,
közép és középfokú iskoláí vannak és
több száz év nevelő munkája után ez
a város a maga iskolai közösségeivel
látta el sok gyülekezetünket lelkész-
szeI és világi vezetővel, hanem legfő-
képpen azért, mert olyan egyházi és
theológiai közszellemet reprezentál egy-
házi köztudatunkban, amelyre minden-
kor felfigyeltek s amelyre ma is Ielíl-
gyelünk.

Abba a városba, ahol "tanítás"
végeztetik s az ú] lelkész-generáció a
mesterek lábainál ül, vajjon ki vihet
új tanítást vagy meggyőzőbb bizony-
ságtevést vagy olyan egyéni elméletet,
amely mint gazdagító célkitűzés kö-
vete mutatkoznék be. S mégis .az Or-
szagos, Luther Szövetség kiszállása,
alig 24 órai ottartózkodása, a nem is
egészen tiz budapesti evangélikus em-
bernek a soproni egyházi és lelki kö-
zösségbe való bekapcsolódása, olyan
hitbeli keringést indított meg, amely-
nek áldása bizonyosan meg lesz. .
. Szombaton este a Luther Szövetségi
kultúresten Bencs Zoltán "Isten a po-
litikában" című előadása szólaltatta
meg a Luther Szövetség vezetőjének
azt az egyházunkban való szerepkörét
és vezetői képességét, amely minden-
kit meggyőzött afelől, hogya Luther
Szövetség munkája a munkamezőkön
nagyszerüen dolgozó közösségekben is
hiánytpótló. Vasárnap a ném et isten-
tiszteleten Szántó Róbert, magyar isten-
tiszteleten pedig D. Kapi Béla püspök
emelték fel azt a gyülekezetet, amely-
nek van alkalma az Igében gyönyörű-
séget találni. Vasárnap délután pedig
Gündisch Guidó dr., Rózsás Pál és dr.
Gaudy László előadásokban akartak
testvéri alázattal és szolgáló vezetésseI
rendelkezésére állni a szép számu nagy
közönségnek. Ezeken az alkalmakon
művészi képességeik tárházából adtak
és mutatták értékeiket Votisky Emil
zongora és Votisky Ilihegedűművésznők.

Az Országos Luther Szövetség tagja-
inak kiszállás a első percétől az utolsóig
a testvéri szeretet élményeinek soro-
zatából állott. A soproni egyetemi ta-
nári kar és a lelkészi kar megérkeze-
sünktől az elutazásig, velünk voltak s
ezek a testvéri szeretet drága percei
voltak.

Az Országos Luther Szövetség válla'-
kozása mindig anyagi erők dolga is. S
ahogy most erre ilyen területen meg
volt a lehetősége, hisszük. hogy a jö-
vőben is, más városokban is megtalálja
a kiutazásnak, még pedig a tömeges
kiutazásnak a médozataít. S ezt annál
is határozattabban remélhetjük, mert
most bizonyította meg igazán a Luther
Szövetség igazgatója, Szántó Róbert,
hogy milyen kiváló utimarsal.

G.L.

231)penge jutalom
1834 és 1849között Magyaroszág terüle-
tén született Maíer, Mayer, vagy Meier
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek "Keresztlevél" jeligére Blockner
hirdetőjébe, Budapest, Városház-u, 10.
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. bontottak szét és új felfogások kialakulását segítették elő. Annál in-
kább meg kellett éreznie az emberiségnek a világháború hatását. Új
államelméletek jutottak uralomra és az elmélet mellett a népi erők ha-
talmas alkotásokat hoztak létre.

Fegyveres hatalomra épített diktaturák keletkeztek, amelyek fel-
függesztették a polgári jogokat, megsemmisítették a szabad vélemény-
nvilvánítást. A diktátor lett a közhatalom letéteményese, vele szem-
ben nincs helye a felebbezésnek. Jogrenden kívüli állapot keletkezett.
Vagy a régi rendszer megerősítése, ahogy például Ausztriában Doll-
íusék akarták, vagy új rendszer megteremtése. mint Törökországban,
Itáliában és Németországban.

Ezek a mozgalmak és újítások Magyarorszégra is hatást gyako-
roltak. A népi erőknek államhatalommá emelése a törnegekre nálunk
is megtette hatását. Már Kemál műve is figyelmet ébresztett. Előtte az
ifjú törökök hiába kisérleteztek, mert nem volt kapcsolatuk a néppel.
Kemál megszüntette a vallés és állam egységét, kiirtotta a nemzetet
gyilkoló török klerikalizmust, európaivá tette Törökországot, az arab és
perzsa befolyás alól felszabadította a török faj lelkületet és megterem-
tette a török rracionalizrnnst.

Jobban hatott már közelségénél fogva is az olasz fasiszta állam
megteremtése. A frontharcos nemzedék alkotta meg. Megszüntelte a
iélliberális államot. Lelkiekben leszámolt a bomladozó individualizmus-
sal és beleültette az alapokba a hódító erejű nacionalizmus szellemét.
Ez volt a fasizmus legnagyobb eredménye. Mussolini középmértéket
talált a szabadelvű tőkés gondolkodás és a marxi szocialista gondol-
kodás között. Megszüntette a szabadelvű kerszak felelőtlen és anar-
chisztikus gazdálkodását. Az állam nála a nemzet fölé emelkedett
és ezáltal teljes ellentétben áll a nemzeti szocializmussal, amely a né-
pet az állam fölé helyezi.

A nemzeti szocialista állam nem' öncélú, mint olasz testvére. Az
állam csak eszköz arra, hogya népközösség fennállhasson és fejlőd-
hessék. Az államigazgatás megszűnt, helyébe lépett a népvezetés. Hit-
ler, mint államfő, az alkotmány és törvény létrehozója. Nagyobb a ha-
talma, mint egy abszolut uralkodónak, mert az csak az állammal azo-
nosította magát, a néppel nem azonosul hatott.

Ha a török, olasz és német népnek hatalmas alkotásait átgondol-
juk, számot kell velni magunkkal, nem kellene e a magyar népi erő-
ket, a magyar lélek ősi értékeit felhasználva, olyan fejlődésnek indítani,
mely jövőnket evilágválságok között is megszilárdítaná?

Mert nem optimizmussal és csodavárással alkottak ezek az újjá-
született nemzetek. Nem szabad azt hinnünk, hogy nemes hagyomá-
nyaink elegendők és nem kell szembeszállnunk az európai problémák-
kal. Korszerű magyar szellemiséget kell kitermelni. A magyar állam,
mint liberalis tekintélyi állam, tagadása annak, amit olasz és német
szővelségesei nk vallanak. Valóságos harci szervezet ezek ellen az úi
európai eszmék ellen. Ez a magyarázata annak, hogy ezek az eszmék
is támadólag lépnek fel közéletünk ellen.

E nagy szellemi válság idején nagy felelősség hárul egyházunkra,
mely századokon keresztül a magyar szabadság meg nem alkuvó hősi
harcosa volt. Ma a szabadság eszméje új tartalmat nyert. A szabad-
ság, mint közéleti tényező, lehetővé tette az egyenlőség és testvériség
megbénítását, mert nem tudta .megvédeni a gyengéket és szegényeket
az élelmesekkel szemben.

Ezért, ha ma egyházunk a magyar élet segítségére akar lenni, a
gyengéknek lelki megerősitését kell célul kitűzni.

Ez a feladat az evangéliuru tanításából következik. Jézusnak nem
a gőgös farizeus a példaképe, aki hálát ad azért, mert nem olyan,
mint egyebek. Aki különbnek tartja magát embertársainál. előkelő
helyen áll a templomban és azt kivánia, hogy hódoljanak neki. Jézus
érezte a néppel való közösséget. Előre látta népének katasztróléiát,
mert ez a: nép nem tudta megérteni világhelvzetét és a belőle fakadt
világmegváltót megfeszítette.

Lelkészeinknek fel kell készülni, hogy a legutóbbi évtizedek tör-
ténetét alaposan megismerve, az evangélium szellemével hassák át ezt
a tudásukat. Többet kell tudniok, mint azoknak az agitátoroknek. akik
a nép között járnak. De velük szemben a magyar gondolatnak, a ma-
gyar fajiságnak és elsősorben a magyar népnek védelmezői is legye-



nek. Vidékenként számon kell venniök a nép szenvedésének okait és
lehetőség szerint meg kell [elölniök ci módokat. amelyekkel ezeket a
szenvedéseket enyhíteni lehet. Mert nem elég a puszta értelmi meg-ál-
lapítás. Mussolini azt mondia : Elni nem annyi, mint számolni. Élni
annyi, mint cselekedni. .

Az evangélikus lelkész nem lehet agitátor, még kevésbbé forra-
dalmár. De meg kell látnia a forradalom hoz vezető veszedelmeket és
ki kell mondani a figyelmeztetés szavát. Nem szabad elveszteni a nép-
pel való közösséget. Vezérré kell lennie, mint ama nagy vezérek, akik
ki tudták népükból termelni fajuk értékeit. ..

Mert a magyar nem alkalmas a tömegéletre. Utemre lépkedő
csapatokat igazán számottevő emberekből itt nem lehet szervezni. Itt
egyénenként kell a faji öntudatot helyes irányba vezetni, hogy egy
nagy alkoto közösség lehessen belőle.

Az igazi nemzeti erő itt is a népben van. A reformáció kezdettől
fogva a nép lelkének megmentésén dolgozott. Egyszer már át tudta
teremteni a magyar nemzetet, mikor a Moháccsal pusztult hitvány ma-
gyarság helyére száz év alatt olyan nemzetet nevelt, mely hitéért és
hazájáért minden áldozatra kész volt. Az evangélium ereje azóta sem
avult el. Csakhogy most nincs száz esztendőnk arra, hogy megment-
sük a magyart. Hamvas József.

HATÁROZZUNK ?
Prőhle Sándor rákospalotai esperes-Ieikész arra biztatta e helyen

evangélikus egyházunkat, -hogy "határozzunk 1". Az én lelkemben ha-
tártalan megdöbbenést kiváltott cikkéből elég érhetően kitűnik az, hogy
ő úgy szeretn é a határozá st, hogy evangélikus egyházunk "totálisan"
olvadjon be a "Hungaristának" nevezett nyilas mozgalomba, amelyről
ő azt hiszi, hogy igen hamarosan ura és parancsolóia lesz evangéliumi
egyházunk nak is, mert - szerinte - "csak a vak nem látja, hogy a
mi nemzetünk is belekerült már ellenállhatatlanul a vonzási körébe."
Azt, hogy Prőhle Sándort már "totálisan" felszívta ez a ..vonzási kör"
a maga saiátos, delejes eszközeivel, e cikkéből nyilván láthatjuk ;de
hogya magyar nemzet is ebbe a vonzási körbe került volna, azt sem
a nap-nap után a hungaristák által bevert üzleti kirakatok, sem az
Erdős Kárpátokban velünk szemben mutatkozó ellenhatások nem bi-
zonyítják valami meggyőzően.

Nekünk. világiaknak, különösen fáj az, hogy evangélikus egyhá-
zunk néhány hivatásos tisztviselője és lelkipásztora ezzel az úi kön-
tösben bolsevista-ellenes jelszavak hangoztatásával jelentkező politikai
mozgalommal kacérkodik. Mi nem akarjuk megfosztani lelkészeinket
és más tisztviselöinket attól az emberi [oguktól, hogy politikai meg-
győződésüket az urnák előtt szabadon érvényesíthessék :- de egyhá-
zunk jól felfogott érdekében tiltakozunk az ellen. hogy lelkipásztoraink
a pártpolitikai harcokban aktiv szerepeket vállaljanak és élharcosi mi-
nőségben szerepelienek.

Igen kornoly egyházvédelmi okaink vannak erre. .
Egyházunk és egyházközségeink sajnálatos módon szegények.

Nemcsak azért, mert külön egyházi célvagyonunk nincs, hanem első
sorban azért, rnerl evangélikus egyházunk tagjai általában szegények.
Hála a hitvalló őseink által megteremtett nemes szellemnek, evangéli-
kus társadalmunk iskoláeottsága és kultúráia kiemelkedő és ezért egy-
házaink fenntartásának anyagi terheit példátadóan viseljük. De érez-
zük azt is, hogy a világi mozgalomban az utolsó évtized sajnálatos
hanyatlás jeleit mutatia. Ez pedig igen nagy hiba. Gyűléseinken sokat
beszélünk erről és ezért csináltuk' a Luther Szövetségi mozgalmat is.
Csekélységem minden alkalommal őszintén rá is mutatott arra, hogy a
világi elemeknek az egyházépítő és védő munkáben való közönyössé-
gét legtöbb helyen az egyház hivatásos munkásainak, a lelkészeknek.
a tanárok nak, a tanítóknak és más egyházi tisztviselőknek a világi
munkától való húzódozása, kényelmeskedése : sokszor - nézzünk
őszirilén a valóság szemébe - bűnös közönyössége váltja ki. Különös
kegyelme a ió Istennek, hogy áldott, [ó papnéink ezzel szemben álta-
lában igyekeznek belekapcsolódni a karítaiív társadalmi rnunkába és

Részletek egy
felvidéki levélből

"V égre van egy kis időm és sietek,
hogy megköszönjem és megválaszoljam
kedves soraitokat.

Le sem tudom írni, milyen nagyon jól
esett figyelmetek, valamint jóleső érzés
tudni és érezni azt, hogy mennyire osz-
toztok ti is a mi nagy örömünkben.

Hogy mít éreztünk mi abban a pilla-
natban, mikor november 10-én, (Apus-
kám születésnapja) d. e. 10 óra után,
az összes haraugole megszólaltak, s mí
felszahadultunk a cseh uralom alól, ezt
sem leírni, sem szóval elmondani nem
lehet.

Bizony szeptember közepe óta sok
izgalmon mentünk keresztül. Előbb a
háborútól tartottunk, majd jött a sok
összetűzés. az ifjúság, a cseh katona-
ság, sőt a cseh, szlovák és a magyar
civilek között is. A csehek nem bírták,
ha mi nemzetiszínü jelvényeinket hord-
tuk vagy a férfiak Bocskai-nyakkendőt
viseltek. Napirenden voltak emiatt a
veszekedések. Sokat lehetne róluk be-
szélni, de most csak egy esetet írok le.
Volt egy cseh hadnagy, aki valósággal
uszította katonáit, hogy ha valakln Bocs-
kai-nyakkendőt látnak, tépjék le róla.
Erre a Húk nagyon "pikkel tek. .. Két
fiatalember egyik éjjel bement a főhad-
nagy lakására azzal az ürüggye', hogy
parancsot hoztak neki. Mikor felkelt az
ágyból, jól összevertek, azután Bocskai-
nyakkendőt kötöttek a nyakára, hom-
lokára meg nemzetiszínű szallagot. Igy
bosszulták meg magukat. Utolsó napok-
ban a Hlinka-gárda tagjai fosztogatták
a főutca üzleteit.

Titokban és nagy boldogan készítet-
tük a nemzetiszínü lobogókat. Közben
dugdostuk őket, mert híre járt, hogy
házkutatásokat fognak' tartani a lobo-
gók, után. Ez ugyan 'nem történt meg,
csupán annyi, hogyakereskedőket vet-
ték elő, hogy kik vettek lobogó ra való
anyagót. Titokban jöttünk össze az
evangélikus, református és a katolikus
nőegylet tagjai és titokban készültünk
a nemzeti hadsereg fogadtatására.

November tü-én, mielőtt a magyar
hadsereg bevonult, d. e. 11 óráig nem
volt szabad az utcára kimenni, csak
akkor, míután a csehek kivonultak. Tíz
óra után azonban már kezdtük kitüzni
il, zászlókat és mikor fél Ll-ker megszó-
laltak a szirénák és a harangok. az em-
berek sírtak az örömtől és nem men-
tünk, hanem rohantunk. mindenki oda.
amelyik egyesülettel vonult ki.

... Este fáklyásmenet volt és a város-
háza erkélyéről Sörös rel. püspök tar-
tott beszédet. .

Mit írjak még? Egy-kettőre lekerül-
tek a szlovák felírások. Nagy tisztoga-
tás indult meg minden vonalon. Csak
az a baj, hogy ezek a drága csehek
még mindig igen közel vannak hozzánk.

Húszéves imádságunkat hallgatta meg
a jóságos Isten, Minden reggel és min-
den este imádkoztam húsz év óta, hogy
én ezt a napot megérjem ... Most aztán,
amíg élek, mindennap hálát adok a Mín-
denhatóna k, hogy engem eddig megtar-
tott s én ezt megérhettem ...

Adjon az Isten mindnyájunknak bol-
dogabb és szebb magyar [övöt,"

L__
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A hazatért felvidéki gyülekezetek
meleghangú üdvözlő iratokat küldenek
egyházunk vezetöinek és egyes egy-
házközségeknek is. Igy az átmeneti
időre megalakult magyar evangélikus
nemzeti tanács nevében Szentivány
József világi elnök és Baráth Károly
lelkészi elnök üdvözölték az egyetemes
egyház vezetőségét A kassai, érsek-
ujvári, somorjai, dunaszerdahelyi és
ungvári egyházak is üdvözlő leveleket
küldöttek és a lapunk felvidéki szá-'
mában D. Raffay. Sándor püspök tollá-
ból megjelent "Űzenet"-ré is örömtel-
jes szívvel küldöttek választ.

A rozsnyói országzászló előtt, mint
azt a Rozsnyói Hírlapban olvassuk,
megemlékezésre és megjegyzésre érde-
mes jelenet folyt le. Az országzászlót
Gödöllő ajándékozta Rozsnyó városá-
nak és azt nagy küldöttség vitte ej,
melyet Endre László, Pestvármegye al-
ispánja vezetett. Endre László beszéde
után Privitzky Gyula dr. rozsnyói plé-
bános, Vargha Sándor evangélikus al-
esperes és Vizváry László református
lelkész szóltak egymás után. Vargha
Sándor nagy hatással mutatott arra,
hogy Magyarország múlta, jelene és
jövője függ attól, hogy az országzász-
lón lévő két angyal [elentöségét he-
lyesen fogják fel: t. i. hogy Magyar-
ország fenntartója nemcsak a katoliciz-
mus, hanem a protestantizmus is. Ez a
hármas együtt-cselekvés - a her-
cegprimás ismeretes rendelkezése elle-
nére is - olyan természetes és test-
véries volt a magyarságában sok pró-
bát kiállt rozsnyólak előtt, hogy éppen
az ellenkezője vagy a hiánya lett vol-
na rájuk nézve lehangoló és káros.
Ugylátszik csakugyan sok mindenben
van tanúinivalónk a felvidékiektől.

Kitüntetés. D. Raffay Sándor a .bá-
nyai egyházkerület püspöke Mendelé-
nyi János kiskörösi evangélikus elemi
iskolai tanítót igazgatói címmel tün-
tette ki. Mendelényi János több éven
keresztül elnöke volt a bányakerületi
evangélikus tanítóegyesületnek. A ki-
tüntetés a tanítóegyesület elnöki szé-
kében végzett értékes munkának el-
ismerése.

Pusztaföldvár. Ádvent első vasár-
napján ünnepelte temploma felavatásá-
nak 25 éves évfordulóját. A délelőtti
hálaadó istentiszteleten Fürst Ervin
orosházi lelkész prédikált. Az esti temp-
lomi ünnepélyen Bartos Pál egyház-
megyei főjegyző, szarvasi lelkész tar-

• tott előadást. Rédei Károly nagykárolyi
és Honéczy Pál pilisi lelkészek, mint
Pusztaföldvár volt lelkipásztorai, me-
legszívű levelükkel keresték fel e na-
pon régi gyülekezetüket. A gótstilű ha-
talmás templom 1911. október 31-től
1913. november 30-ig, no ezer korona
költséggel épült, az egyház szülöttié-
nek, nagy jótevőjének, néhai Bolla Mí-
hály miniszteri tanácsosnak áldott tá-
mogatásával, akinek emlékét e jubile-
umi évben a templom falán elhelyezett
márványemléktáblával örökítette meg
a zünneplő egyház.

Arckép leleplezés. Kegyeletes ün-
nepet ült november hó 28·áu a mís-
kolci evangélikus egyház; e napon lep-
lezte le az egyház nagy hagyományo-
zójának: Báró Seckendorff Hermannak
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a kulturális megnvilvánulásokba. Bizony, bizony: a papnék nélkül még
szernbeötlöbbek lennének a világi mozgaloru hiányosságai.

A világi egyháztagok joggal kifogásol hatják azt, hogy terjed azok-
nak a papoknak száma, akik tevékenységüket főleg csak az egyházi
iunkciókre szoriliák - magánéletükben szabadon élnek és szabadon
hagyják az egyháztagokat. Ennek meg kell változnia. Egyházunk nem
tud külön tisztviselőket alkalmazni a világi mozgalom organizálására
és állandó kimunkálására. Ezt a munkát lelkipásztori és egyházi alkal-
mazoIti karunktol követeliük meg.

Ezt a munkát nem lehet csak a szószékről elvégezni. Ha tetszik
Prőhle Sándornak ez a jelszó, hát legyen: mi igenis "totális" papokat
akarunk, akik "totálisan" csak az egyháznak és az egyházért dol-
goznak. Ha úgy érzik papjaink, hogy "a föld dübörög alattunk", akkor
menienek a hívek közé, toldlék meg a napi munkaidejüket annyival,
amennyit csak el bírnak, menjenek távolabb lakó egyháztagok kis há-
zaiba is - mi nem kívánjuk, hogy Nürnbergig menjenek - és vigyék
el a szeretet, a rágondolás szelíd kis virágát ahhoz a lelkileg magára
hagyotl egyszerű kis evangélikus családhoz. Érezze az az evangélikus
rnunkás, iparos, földműves vagy hivatalnok, hogyha "dübörögnek" is a
földalatti erők, ha a gyűlölködés és gonosz indulat tombol is a gom-
bamódra tenvészlő "mozgalmakban", a mi evangélikus egyházunk an-
nál szilárdebban áll mellette a Krisztus szerető hitével, az emberek és
osztályok közötti békesség eszrnéiével, az építő és alkotó munkának.
nem pedig a rombolásnak a hirdetésével.

De hogyan tudja ezt a krisztusi munkát elvégezni az a pap, aki
maga is odaáll a "dübörgők" közé a föld alatt, vagy a föld fölött?
Aggódó lélekkel látjuk, hogya különbözö mozgalmak szélrombolják
evangélikus ggyháztagjaink lelki egységét; félünk attól, hogya rombo-
lás befelé is irányul, rnert hiszen minden erő a legkisebb ellenállás
irányában érvényesül. Egész emberekre és egész papokra van szüksé-
günk, különösen Budapest környékén, ahol legkönnyebb .xlübörögni",
ho ry legyen egy fix pont, amelyen megtörik a zajlás, amely körül elül
a .xlübörzés". Az evangélikus egyház és az evangélikus pap befelé
csak a tudatos béke egyháza és a tudatos szeretet papja lehet. De ho-
gyan forduljunk a papunkhoz. ha azt tudjuk róla. hogy jobbra vagy
balra ő is a szélsöséget. a gyűlöletet, a saját politikai elfogultségának
érvényesülését követeli a másik egyháztestvérünkkel szemben?

Isten óvja meg ezvházunkat attól, hogy ez bekövetkezzék, mert
ez katasztrófa lenne. Ezért nem lehet ma vitatkozni arról, hogya ma-
gyar lélektől idegen új politikai divatlal alkudiék meg egyházunk. Nem
lehet alku tárgya az evangéliumi lelkiismereti szabadság és Krisztus
igéjének szabad hirdetése. Az evangélikusság bölcsőjénél a hitvalló
evangélikus papok ezrei ülnek börtönben, vagy vesztették el állásukat.
Micsoda absurd és gyáva gondolat: előre elalkudni szabadságunkat?
Az ezer éves magyar alkotmány és szabadság talán mégis csak más
lelkiséget jelent, mint az igazi alkotmányos és szabad politikai életet
sohasem élt német vagy olasz lelkiség.

Azok a papjaink, akik szabadidejüket nem egyháztagjaink lelki
öntudatának ápolásával és neveléséveI töltik, hagyjanak föl politikai
szenvedélyeikkel és térjenek vissza annak a politikának családi ott-
honból családi otthonba járva-kelve való hirdetésére, ami Krisztus po-
litikája: a szociális szeteleté. a megértése, a megbocsátásé, a társa-
dalmi békességre való törekvésé. A mi papunk a mi pásztorunk le-
gyen és ne térítgessen híveket a társadalmi rendünket, a lelki rnegbé-
kélésünket, a polgári nyugalmunkat fenyegető akármilyen szélsőséges
politikai pártnak. Csak az Isten házanak építésén munkálkodíék és ne
akármilyen színű más házakéri. .

Jaj lenne evangélikus egyházunknak, ha a külső állandó táma-
dások minden erővel való visszaverése helyett belső politikai harcok
kötnék le alkoto erőit! Ezért protestálunk lelkipásztoraink politizálása
ellen. Prőhle Sándor azt kéri: határozzunk ! Legyen, határozzunk ! A
legszigorúbban tiltsuk el lelkészeink nyilvános pártpolitikai szereplését,

Moór Jenő.

Az emberi szellemnek az ad szépséget, ha kerest-az igazságot és az
egyszerű kis dolgokban is örömét leli. Lu the r.



Szentlélek műhelyében
1. Evangélizáció falun

Akadál yok az új úton
Nem hagyhatjuk egy pillantás nélkül. azokat az óriási nehézsége-

ket sem, amelyekkel az evangélizáció által. felébresztett, az ú] életben
első tipegő lépéseket próbálgato lélek szembetalálja magát. Heroikus
élet roppant terheit vállalja, aki Krisztus evangéliumát befogadja.

1. Szembe találja magát a családjával. Különösen fiatal lányok-
nál akut ez a helyzet. Azt hiszik a szülök : majd senki se veszi fele-
ségül, ha "kegyes" lesz a lányuk. És minden eszközzel igyekeznek'
visszatartani. Megfigyeltünk egyszer egy jelenetet. Az utóösszeiöveteli
helyiség a templom melletti iskolában volt. Egy fiatal lány is épen be
akarl fordulni az iskola ajlaján a többiekkel együtt.. mikor odaugrott
az anyja és visszarántotta a karjánál fogva, mintha csak valami nagy
veszedelem elől mentené. Szegény édesanya! Táncba biztosan elküldi,
az evangelium .hatása elől elrántja.

2. Szembe találja magát a falu szokásaival és közszelleméveI.
A falu erősen kollektív szellemű+Az egyedülvalóság, szinte a kitaga-
dottság bélyegét veszi magára, aki a szokás tabu-ként tisztelt törvé-
nyein túl teszi magát. Az evangélizáció,: mint az élet lgéiénekszórása,
szinte csak íélmunke, ha nem vezet az oltári szentség, az Ur szent
teste és vére élvezéséhez. Az evangelizátor kihírdeti az Úrvacsorát egy
gyülekezetben, ahol az utóösszeiövelelek már nagyon látogatottak és
áldottak voltak. Mikor az úrvacsorai szertartás kezdödnék, meglepődve
látja, hogy az oltár körül álló lányok testületileg hátraarc-ot csinálnak
és indulnak kifelé a többi távozóval. Nem értette a dolgot, hisz sok
volt közöttük, akíröl tudta, hogy nagyon kornoly lelki indíttatásokat
nyertek. Az Urvacsorát meg nem kívánják? Egész elszomorodott és
elhibázottnak látta a munkáját, ha az nem viszi a híveket éhező és
szomjazó lélekkel az Ur testéhez és véréhez. Mikor a lányok elvonul-
tak, látja azonban, hogya két szembelévő sarkon ott maradt egy-egy
lány, akik lehajtott fejjel, becsukott szemmel, összeszorított szájjal.
szinte dacosan és konokul állnak ott. Az ő magatartásuk is furcsa volt
előttük. - Úrvacsoraosztás után aztán megvilágosodott a helyzet. A
gyülekezetben az volt a szokás, hogy minden úrvacsorai alkalomnál
más kerréteg vette az Úr testét és vérét. De akkor ment mind. Szo-
kásból persze legnagyobbrészben, mint valami nyá], Mikor az evan-
gélizáló lelkész egy szokatlan alkalomra hírdetett Úrvacsorát, a lányok
nem mertek bent maradni, mert ez "nem az ő alkalmuk" volt. Az a
kettő azonban halálraszántan és eltökélten, "történjék bármi," helyén
maradt. Egyik se tudott a másik szándékáról, tehát teljesen egyedül
érezték magukat az egész gyülekezet fürkésző szemének tűzében. Innét
a dacos testtartás, lehajtott fej, becsukott szem. - Ha egy ilyen cse-
kélységnél egész erkölcsi akaraterejük megfeszítésére volt szükségük,
hogy kövessék belső indíttatásukat, gondoljuk el, micsoda heroizmus,
emelkedettség szükséges, hogy nagyobb dolgokban, sőt igen sokszor
majdnem minden vonalon túl tudják tenni magukat a kollektív nyáj-
szellemen !

3. Szembe találja magát a bűn háiáiáoa], amelyet vagy maga
szőtt önmaza köré eddigi életében, vagy pedig olyanok szőttek köréie,
akik iránt engedelmességgel és tiszteletadással tartozik. Kemény kö-
vetkezményü döntések és elhatározások elé állítja őket Krisztus köve-
tése. Benne éltek a bűnben. Egész anyagi existenciáiuk arra alapszik
sokszor. Sőt jólétben, rendezett anyagi körülmények ben éltek belőle.
Es most egyszerre mindennek vége legyen? Még könnyebb a döntés,
ha a család felelős fejét állítja Krisztus ez elé a választás elé. Az
vagy jobbra, vagy balra dönt. De mennyi nehéz jelenet, súrlódás, gyű-
lölködés származik abból, ha a család valamelyik engedelmeskedéssel
tartozó tagja kénytelen kijelenteni. hogy bűnös üzelmek ben ezután
nem vehet részt···

Sírva jön egy leány tanácsért: mit tegyen? Szülei összeveszik a
tejet a faluban és beszállítják a városba eladni. Ebben már maga az
a bűn, hogy ha jön a vizsgálat, azt kell mondania, hogy minden tej

művészi értékű arcképét. Az ünnepség
presbiteri díszülés keretében folyt le,
melyen megjelent Homrogdi Lichten-
stein László egyházkerületi felügyelő,
mint a miskolci egyház örökös tiszte-
letbeli felügyelője, valamint a miskolci
evangélikus Nőegylet küldöttsége Hom-
rogdi Lichtenstein Lászlónéval az élén,
úgyszintén a joghallgatók Luther-szö-
vetsége s az Evangélikus Leányegylet
szamos tagja Pálffy Margit elnök veze-
tésével. Az ünnepélyes presbiteri ülés
Gusztáv Adolf svéd király énekével
Kezdődött, majd dr. Bruckner Győző
egyházfelügyelő figyelmet lekötő, gon-
dolatokban gazdag megnyitó beszéddel
üdvözölte a megjeleuteket s az egyház
szeretetéről olyan szép bizonyságot tett
örökhagyó emlékét, mint buzditó pél-
dát tárta a gyülekezet elé.

Ezután Duszik Lajos esperes tartotta
meg emlékbeszédét. .E napon, - mon-
dotta-nov. 28-án az Ur 1921.évében egy
83 éves aggastyán zárta le szemeit II
nagy álomra, tőlünk messze Stájeror-
szágban és nem is sejtette akkor senki,
hogy ez a nap, báró Seckendorff Her-
mann halálának napja a mískolcí egy- .
ház új életfejezetének a napja lesz.
A szépen meghalni-tudás példája az ő
balála; mert sírba-térésekor vissza-
mosolygott a lelke és megmutatta belső
gazdagságát, hithűségét és egyházsze-
retetét. Végrendeletéből egy nemes és
nagy lélek arca ragyog ki.

A megható mozzanatokban gazdag
emlékünnep' templomi áhitattal fejező-
dött be. Az arckép Kürti Sándor festő-
művész alkotása.

Figyelmes adomány. Lapunk egyik
lelkes .barátja Lingsch Pál, az Evangé-
likés Eletnek a felvidéki evangélikus
testvérek közötti terjesztésére 5 pen-
gőt adományozott.

Az egyetemi és főiskolai ifjúság
részére tartott egyetemi ístentísztele-

. ten az ifjúság egészen megtöltötte az
Ullői-ut 24. sz. istentiszteleti helyet. A
legközelebbi istentisztelet december
t l-én d. e. 11 órakor ugyanott. Igét
hírdet Dezséry László.

A Bányai Egyházkerületi Tanító
Egyesület elnökévé választotta Dex
Ferenc budapest-deák téri tanítót.

A nagytarcsal népíöfskola ötödik
szám ú körlevele megjelent, melyben
Szenczy Gábor lelkész ennek az új
ifjúsági missziói intézetnek megnyitó
ünnepélyéről írásban és képekben szá-
mol be.

A Lutheranta vegyeskar december
12-én este 7 óra 15 perckor rádióval is
közvetített egyházzenei hangversenyt
rendez a Deák-téri templomban. Közre-
működik Basilides Mária, Zalánfy Ala-
dár, a Budapesti Hangversenyzenekar
karának együttese, a Leánygimnázium
180 tagú énekkara. A hangversenyen
Kapí-Králík Jenő vezényel.

A Fasori Jótékony Nőegylet és
Luther Szövetség december 13-án dél-
étán fél 7 órakor a Fasori evangélikus
templomban a szegények karácsonya
javára ádventi ünnepélyt tart, amelyen
művészi számok mellett Vargha Sán-
dor rozsnyói evangélikus lelkész, al-
esperes fog előadást tartani a felvidéki
evangélikusok nehéz esztendőinek tör-
ténetéről.

Halálozás. Winter Lajos a budafoki
egyház gondnoka, a Luther Szövetség
lelkes híve 66 éves korában hosszú
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szenvedés után Budafokon . elhunyt. -1
Bargiel János cégvezető, a pesti német
egyház presbitere 62 éves korában
hunyt el.

Pályázat. A hegyaljai egyházmegye
elnöksége a fancsali megüresedett lel-
készi állásra pályázatot hirdet. A szol-
gálati nyelv magyar. Az állás kon-
gruás. A pályázók kellően felszerelt
kérvényüket december hó 30-ig küld-
jék el erre a címre: Evangélikus Es-
peresi Hivatal Ózd, Borsod-megye.

A budavári evangélikusok kettős
ünnepe. December 4-én .a Bécsikapu-
téri evangélikus templom a világhábo-

.rúba elvitt harangokat pótolta s ezek-,
nek felszentelése történt meg tegnap.
Az avatóbeszédet Kemény Lajos buda-
pesti esperes végezte, Márk evangéliu-
mának 1: 15. verse alapján, majd Var-
sányi Mátyás dr. lelkész prédikált. Este
a budai evangélikusok Mária Dorottya
Nőegylete ádventi ünnepet rendezett,
amelyen nagyszámú, szép közönség
élén jelen volt Sándy Gyula örökös tb.
felügyelő, műegyetemi tanár, Demel
Aladár dr. egyházfelügyelő, a Földhi-
telintézet vezérigazgatója, Valkay Ber-
talan másodfelügyelő, miniszteri osz-
tályfőnök és számosan mások. Az ün-
nepségen Raffay Sándor dr. bányaxe-
rületi püspök .Isten ádvent"-jéről be-
szélt : Várjuk Isten megújuló áldásait
- mondotta a püspök -, O pedig az
ember megtérésére vár, arra, hogy az
örök isteni világterv kézzelfogható va-
lósággá, mindennapí gyakorlattá legyen
itt a földön. K. Comenscll Mária Cho-
pin-szerzeményt ,zongorázott, Breznóy
Judit és Lorx Eva énekkettőst adott
elő, Varsányi lelkész mondott megnyitót
és zárószót. • (M. É.)

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége
a Felvidék visszacsatolása alkalmából
magas színvonalú ünnepséget tartott.

Raffay Sándor dr. elnöki megnyitója
örvendezve mutatott rá a történelmi
nagy magyar fordulat ra és mindarra a
reménységre, amelyet ez a változás
jelent. A nemzeti összetartás ma mín-

Szépvonalú divatos modellieím
tartós kivitelben, szolid árakon

SZŰCSM ESTERN ÉL

IV. EGYETEM-UTCA '3.
8

Átalakítás. festés,
kepp kölcsönzés.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy á r e n g ed mé n y !

MARNI'TZ
hang szertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 31.
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az ő teheneiktől származik, mert a törveny szerint csak a saját tejet
szállít hatja be a városba és adhatja el minden termelő. Ha tehát kér-
dik, minden alkalomrnel hazudnia kell. Eddig lelkiismeretfurdalás nél-
kül megtelte. De most már ezt nem teheti ... De ezzel még nincs vége
a problémának, A teles kannák mellé a kocsis lába közelébe oda-
állítanak egy vízzel teli kannát is, Ha valami hatósági közeg közele-
dik, csak rúg egyet rajt a lábával, kiborul a víz és nyugodtan nézhet
szembe bármilyen vizsgálatfal. De ha nem jön hatóaági közeg, akkor
túl minden vizsgálaton és veszélyes zónán, a vizból feltölti a lejes
kannákat. Eddig ezt is megcsinálta, de mit tegyen ezután? Otthon már
megmondta. hogy nem teheli. Csak szitkot és ütleget kapott érte, meg
fenyegetéseket. - S bizony ebben az esetben nem volt más megol-
dás, mint kiválás a családi közösségből és ú] becsületes kenyérkereset
után látás. Hogy milyen teher vállalását jelenti ez, azt nem kell a mai
világban közelebbről magyarázni.

Ez csak egy eset. Hány ilyenféle konzekv enciát zúdít azonban
Krisztus követése az új úton megindult lelkekre INem könnyü keresz-
tyénnek lenni, Csak az bírja el, aki egyszersmind azt is elmondhatja:
"Mindenre van erőm a Krisztusban!" Krisztus nélkül hamarosan össze,
roppan mindenki. Azért olyan véglelen fontos az evangélizáció után a
Krisztussal való belső életközösség min é] intenzivebb ápolása ...

Nem azé, aki akarja ...
Még egy szempontot szeretnék érinteni annak megvilágítására,

mennyire a Lélek munkáia az evangélizáció. Minden lelkész előpró-
bálja sorolni azokat a lelkeket és családokat, akikreez evangélizáció
"hatással lesz." Es még eddig mindegyik tévedett. O ismerheti gyüle-
kezetét, de csak" tükör által, homályosan látva." A Szentlélek azon-
ban máskép ismeri. Rendszerint olyanokat szólíí meg, akikről ezt senki
sem várná és olyanok maradnak közömbösek, akikről mindenki azt
várta volna, hogy az első szóra elindulnak a "keskeny úton!" A Lé-
leknek van hatalma arra, hogya homályból elöszólítsa azokat, akiket
O akar. De igen sokszor megbizonyul. hogy "nem azé, aki akarja, sem
nem azé, aki fut, hanem a könyörülö Istené." A templomos, vallásos,
bibliás, egyházias, "becsületes" evangélikusok legtöbbször nem bírják
levetni a kegyességükben való bizakodást, a "Selbstgerechtigkeit"-et.
Míg "Istentől elrugaszkodottság" hírében álló emberek a legnagyobb
örömmel fogadják az evangéliumo!. Egy fiatalember megy el előttünk.
mikor a templomból kifelé igyekszünk. "A tékozló fiú," - mutat rá a
háta mögött egy öreg néni boldogan mosolygó arccal. Megtudom. hogy
a néni a fiatalember anyja, a fiatalember pedig iskoláskora óta az
evangélizációig nem volt templomban. - De nagyon vigyázni is kell
az ilyen visszatérő gyermekekkel, mert olyan gyenge a hitük hajtása.
Durva és ügyetlen kéz végleg letörheti. Egy helyen feltűnt az evangéli-
zációkon egy marcona fiatalember, hogy minden alkalommal ott van,
sőt később a rendezés körül buzgólkodik. Egy nap csak eltűnt s töb-
bet nem is került elő. Utánajárt a dolognak, hát kiderült, hogya mar-
cona fiatalember régi, hírhedt ellensége volt egyháznak, Istennek, val-
lásnak. Az evangélizáció visszahozta. Azaz, hogy kezdte visszahozni,
de a helyi lelkész visszatérése feletti örömében egy társaság előtt vi-
gyázatlanul el dicsekedett, hogy: lám az X. Y. is, aki eddig ilyen meg
olyan volt, már visszatért, sőt a rendezés körül buzgólkodik! Ez, ki
tudja, ki által, milyen formában visszakerült a marcona fiatalember
fülébe és egyszerre tönkretett benne minden jószándékot. A sátánnak

- sikerült az önérzetével meglasszózni és visszarántani.
(Foly tat [uk.) .



dennél fontosabb - mondotta -, nem
a pártoskodás, hanem a nemzet tagjai-
nak egyetemes összefogása szükséges,
hogy a míndennél nagyobb: ezeréves
nagymagyarprogramníot megvalósu-
láshoz segítsük.

Kovács Sándor dr. püspök a revizíó-
ról fízikai és lelki értelemben szólt ez-
után; hangsúlyozva, mennyire elenged-
hetetlen a magunk megjobbulása is.

Lukács György dr. ny. kultuszmínísz-
ter "Mit értünk el húszéves munkánk-
kal ?" címen tartott előadást, majd a
műsor további részében Gyökössy Endre
nemes művészettel megírt új verseiből
mondott el néhányat, Kéler' Marianne
énekelt, Siki Béla zongorán játszott.

Példa a szerénységre. Levélrészlet:
."Magamra nézve bátor vagyok hiva-
talosan közölni, hogy ámbár lelki és
testi erőim teljében érzem magam és
ebben az 'erőben még soká szeretnék
drága magyarhoni evangélikus egyhá-
zunknak kifogyhatatlan lelkesedéssel

szolgální, egyházaink vísszacsatolására
való tekintettel a~ Abaúj-zempléni egy-
házmegye 19 évig viselt főesperesi
tísztségéröl még november.ű-énIemon-
tam s méltóztassék engem, mint egy-
szerű köz katonát kezelni, tekintet nél-
kül 19 éven at becsülettel viselt, ma-
gyar szívvel vezetettfőesperességemre."

Marg6csy Aladár
ungvári, evang. lelkész.

Mit láttam Németországban? Ezen
a címen jelenik meg Karácsonyra Har-
mati Béla részletes beszámolója múlt
nyáron tett tanulmányútjáról. Aggo-
dalmasan lessük állandóan a reformá-
ció hazájából érkező egyházi híreket.
E könyvecskének különös értéket ad,
hogy szemtanú állítja elénk, élvezetes
formában kint szerzett tapasztalatai-
nak egész sorozatát. A fejezetcímek
között szerepelnek ilyenek is: Magyar
munkások között. - A német nép, mint
nemzetünk barátja. Az Egyház hely-
zete a Harmadik Birodalomban. A né-

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő 'gyára

SELTENHOFER FIffGYES FIAI
Imagyar királyi SO PRO 11..1
udvari szállitók, 1'1I.

~Pfu~-;'Legelsö tüzoltószer-, kul. szivatttu- és Alapítva:
1816. gépgyár, harango, fém- és vasöntöde. 1816.

.ABudapest-Ti~ztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
tom, a 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 világkiállításon arany-
éremmel, azonkívül sok: arany és ezüst éremmel és sok. dissokle-.
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszál~ást díj m e n tes elle szk ö zt 1li IIk

, , ." . ,". ',i'~

met 'evangélikus egyház ".jeléiilegi'leiRi
arca. A sívár egyházi állapotok okai.
'Panulságok. A könyvecske kb. 48 ol-
dalnyi terjedelemben jelenik meg ,(is
30-40 í.es áron lesz kapható. Tiszta

. jövedelme szegény gyermekek .karA,
csonyi felruházása célját szolgálja, MF
vel kerlátolt 'példányszámban jelenik
meg, igénylők jól teszik, ha levelező-
lapon, előre megrendelik. Cím: Evang.
Lelkészi Hivatal Osagárd, u. p. Keszeg
Nógrád-m. '

A "Protestáns Szemle" decemberi
száma 'Makkai -Sándor és Kerecsényi
Dezső szerkesztésében Kutas Kálmán:
Látások, Makkal László : Visszajöttek ...
Nagy Lalos ; Uj szempontok az egyke
kérdéséhez, Márkus Jenő: Liberalizmus
és reuerzális, Makkay Miklós: Az öku~

_ménikus gondolat s a ualuisnevelés,
Fehér Gábor: Earácsony Sándor, a
pedagógus és Gaál Endre cikkei vel,
valamint gazdag kritikai és szemle-ro-
vatt al jelent meg.

•

Mit nyujt az Evangélikus EgyházkerGletek
. Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló' halálesetkor temetkezési
segélyt, Kihézesításí, tanulmányi és neveltetesi segélyt.
Elet, nyugdíj, fűz, 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 Egvesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-:
sület központia: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-.
héz.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen. Győr, Kaposvár. Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. , -,-Állandóan' felveszünk és Ioglalkoztatunk
megielelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is..

Hirdessen,
az Evangélikus Életben I

II
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Túrmezei' Erzsébet diakonissza testvér: Őszből- Ta-
vaszba. Versek. . Ára: P 3.-, 3.90, 4.-

Dr. Varsányi Mátyás: Isten Embere, {Luther Márton
életrajza.)' Ara: P 3.30, 6.-, 8.-

Royd Krlsztínía: Napországban. Elbeszélés. Ára: PL20.
"Három.Barát" c. folytatásával egybekötve P .2.80

Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alak-
ban P 1.40, könyvalakban PL60. \

Széles út - Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13-14
alapján. Ara: P 2.80.

.Megrendelhető:

a FÉBÉ könyvkeresk-edésében
Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a.

Kapható azonkívül a Fébé fiókűzleteiben Budapest,
IV., Deák-tér 4, Nyiregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa
gr. Szapáry-út 579 és minden hazai protestáns könyv-

kereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, amíg a készlet tart, I
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk.
Evangéliumi posztilla háziáhitatok tartására 5, 6.50P-ért;

Magyarország aranykoszorus mestere
lIarang- és ércöntöde, haranglelszerelés és haranglibgyir

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

Saját ház. :: Telefón: 291-353.

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

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

KARÁCSO NYRA
KÖNYVET
AJÁNDÉKOZZUNK

§119.lhI2119.1~111:III~§!y.~!~!f.!'Q,!I
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang..templomok új harangjai, valamint a világháború
utaní-készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készűlt.
Mostkészítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait
Szivvel-lélekkel készítem harangjaimat

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

.,
~IY O tJlJ) ;.\V;.\II;.\l ;.\·r

(WEBER 'GUSZTÁV)
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EGYHÁZT ÁRSADALMl, !<.ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Félelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

'Szerkesztő-bizottség : Bácsi Sándor, t dr. Benczur Vilmos, dr. Csenződy Lajos, Dezséry Lászlo, dr. Gaudv László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Schelz Lészló,

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség : 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. "Grafika" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden Jelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások 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 csekkszámlájánák száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

. - 1938.december 18.
Deák-tér 4. (nérnet nyel-

ven) d. e. 1/210
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6
Fasor, Vilma kírályné-út

19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Vlr'ág Jenő
Fasor d. e. 11 Dezséry László
Fasor d. u. 4 Süle Károly
Fasor (nérnet nyelven) d. u.5
Kőbánya, Kápolna-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. to
Szvelenai-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
Abcnyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut to/bo d. e. to
Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10

! Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (német nyelven) d. e. 9
Obuda, Selrneci-u. 1. d. e. 11
Óbuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskey-út 56) d. e· 11

• Kelenlöld " d. u. 5
Erdí-úton d. e. to
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulaul Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212 -
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Régen vártuk
t

Régen vártuk" de egészen vá-
ratlan oldalról pattant most elő
egy kancsalító gesztus a Luther-
szebor ügyében .. Egyik fővárosi
bizottsági tag hosszú levelet inté-
zett a Református Élet szerkesztő-
[éhez, melyben válaszol a székes-
fővárosi tagok hoz intézett nyílt le-
vélre, mely aszékesfőváros isko-
láiban és tanácskozó termeiben
tervbe vett kereszt-kifüggesztés dol-
g~an az ismeretes református ál-
lásnonto! fejti ki - és ebben a vá-
la~ban sikerül úgy mellékesnek
feltilntetetten kifejezni a katolikusok

. visszafojtott aggályait a Luther-
szobor felállítása ellen.

Advent idején és még inkább
a felvidék visszatérésének adventi
kezdetén, nemkülönben az ebből
folyó gyors feladatoknak szoron-
gató napjaiban keresztyén szívböl
is és a mai magyar szívból is
egyéb mondanivalók és egyéb ten-
nivalók is kívánkoznának napvi-
lágra, -rnégis jobb erről minden ha-
logatás nélkül beszélni. Nem szán-
dékozunk feljebb becsülni kelleté-
nél a bizottsági tag ebben a do-
logban való megs zólalását, de
azt joggal elvárhat juk míndenkí-
től, hogy amit állít, az kiindulásá-
ban és kövelkeztetéseiben is meg-
feleljen az igzzságnak.

A. kiindulás egészen felületesen
és tudatlanul azt állítja, hogy a
Luther-szabor "csak egy keresz-
tyén egyháznak az alapítóját áb-
rázolja". Bármilyen szokallan ud-
variasság és előzékenység van reb-
ben a nem hivatalos elisrnerésé-
ben a mi keresztyénségünknek
ugyanolyan súlyos tévedés van ab-

Iban, hogy Luthert· egyháza lapító-
nak nevezi. Azzali a mi gyerme-
keink már legkésőbb tizenkét éves
korukban végleg és' el nem téveszt-
hetően tisztában vannak, hogy a
mi egyházunk, sőt maga az egy-
ház a Jézus Krisztus egyháza, egy
egyház, egy keresztyénség. mely-
nek Iöldl és történeti alakja több-
felé ágazhatik, de a keresztyén
egyház örökre és egyedül a Jézus
Krisztus teste. És mivel a keresz-
tyén egyháznak a neve maga azt
mondja, hogy az keresztyén, vagvis
krisziusi, az nem lehet senkinek az
egyháza. egyedül a Krisztusé. -
azt lehet szervezni, egységesíten t
töredeztetni, gyarló korok és irány'
zatok életében, de nem lehet azt
alapítani, - nem, alapítani igazán
nem lehet, csak lehet és kell foly-
ton visszaformálni Krisztushoz.

Téves kiindulásból csak téve-
sen lehet kövelkeztetní. De még
téves kövelkeztetés tekintetében is
hihetetlen felületes tudatlanság van
abban az állításban, hogy a Lut-
her szobornak a felállítása "tehát
a keresztyén egység megszűnésé-
nek a kezdetét jelenti". A keresz-

.tyén egység nem a reformáció ko-

Közületek mindenki ezt
mondja: én Pálé vagyok, én
ApolIószé, én Kéfásé, én pedig
Krisztusé. Hát részekre van
osztva Krisztus?

1. Kor. 1: 12-13.

Minden a tiétek: akár Pál,
akár Apoilósz, akár Kéfás, akár
világ, akár élet, akár halál, akár I
jelenvalók, akár jövendők, mín-
den a tiétek, ti pedig Krisztu-
séi vagytok, Kriszius pedtg az
Istené. 1. Kor. 3. 21-23 ...

•.• e

rában kezdett megszűnni. Már egé
szen vége volt ennek az egység-
nek a XI. században és Luther
csak a XVL században jött. Cse-
kély ötszáz esztendő mulva. És
nem az egység mezbontásáért jött,
hanem a Krisztushoz való vissza-
lérésért. Mert a keresztyén egység·
nek nem az egyházszervezet ben,
hanem a Krisztusban kell meg-
lenni. És az egység hez való visz-
szatérésnek is nem az egyházszer-
vezetben való. összeolvadéson át,
hanema Krisztusban való összeol-
vadásan át vezet az útja. Azok előtt,
akik ebben a sorrendben egyetérte-
nek, ma sincs elzárva ez az út.

Arról pedig ne is beszéljünk.
amire ügyesen céloz ez a megszó-
lalás, hogy a Luíher-szobor felál-
lításának felekezeti [elentőségevan.
Hát milyen jelentősége van annak
a sok szobornak Budapesten, mely
a katolikus egyház szentjeit ábrá-
zolja nemcsak éppen magyar vo-
natkozásúakat, hanem egészen
idegeneket is. Mi nem felekezeti
szobrot akarunk felállítani a Deák-
téren. Nem egyházalapítónak a
szobrát. Mi a Krisztusra mulató
Luther Márton ernlékét akarjuk
köbe vésni, aki nem kereste a
maga dicsőségét, nem akarta el-
venni a másét, de nem tudott en-
gedni semmit a Krisztusnak kijáró
dicsőségből, mely közötlünk a ke-
resztfán való alázatosságig nyilvá-
nult meg. Nem .szentnek a szobra
lesz ez, hanem egy hívő emberé,
akinek igazán élet volt a Kriszlus
és aki egységet' akart a Krisztus-
ban, hogy Krisziusban mindnyájan
egyek legyünk az' Atyáb~n ....



Egy felvidéki
templom kiáltása
Attól kell tartani, hogy dobra vernek

egy felvidéki evangélikus templomot!
Egyelőre ugyan még nem, de ha a

magyarhoni egyetemes evangélikusság
oltalmazó karját ki nem nyujtja föléje,
akkor rövidesen bekövetkez hetik ez a
minden evangélikus öntudatot meg-
csúfoló, mínden magyar evangélikust
megszégyenítő esemény. A felszabadult
Felvidékről van szó, annak egyik leg-
mag-yarabb és fejlődés szempontjaból
legreményteljesebb városáról: Ersek-
újvárról. .

Aki azt mondja, hogy Ersekújvár
katolikus város, ne feledje, hogy az
1620-as években itt evangélikus püs-
pökség és kálvinista superintendencia
.székelt s hogy -ma is vannak itt, je-
lentékeny kisebbségben ugyan, de an-
nál öntudatosabb evangélikusok, egy-
házunk végvárainak elszánt és minden
áldozatra kész őrzői. Eddig kettős kís-
sebbségben éltek: mint magyarok és
mint protestánsok. Kibírták. Kitartásuk
gyümölcse volt a felszabadulás, amelyik
leütötte róluk nemzetiségi kissebbsé-
gük bilincsét s új reményt adott nekik,
erőt ahhoz, hogy vallási kisebbségük-
ben is megálljanak, sői fejlődjenék, ha
fejük fölül az egyetemes magyar evan-
gélikusság elűzi az anyagi megsemmi-
.sülés fenyegető rémét. Jánossy Lajos,
volt komáromi lelkész és főesperes (az
egyetlen a megszállott Felvidék lelké-
szei közül, aki a rabság 20 nehéz esz-
tendeje alatt is hű maradt a magyar-
országi egyetemes egyházhoz) építtette
ide kb. 33 esztendeje a templomot, bás-
tyaként, világítótoronyként az itt külö-
nösen morajló katolikus tenger köze-
pébe s homlokzatára fehér márványba,
aranybetűkkel irat ta : Erős vár a mí
Istenünk! Később, 1926-ban a templom
mellé paplak épült, olyan szép, mint
maga a kicsiny, de büszke és impozáns
templom. Fenyőfák ég felé mutató su-
dár derekai és ágai veszik körül ; igazi
felvidék a magyar róna határán. A
lélekszámban egyelőre szegény egyház
azonban, egyelőre még nem tudott
megbirkózni a költségekkel 160.000 ko-
ronás (kb. 23.000 pengő) adósság s an-
na'k kamatai, évi 11.000 korona (kb.
1500 pengő) terhét nyögi elssántán s
egy jobb jövő, egy evangélikus ma-
gyar felszabadító sereg megmozdulásá-
nak reményében az a néhány száz lé-
lek, aki ezen a nehéz őrhely en hivatott
el megőrizni és terjeszteni drága örök-
ségünket, az evangéliumot.

Magyarhoni testvéreink! Evangé-
likusok! Segítsetek! Most amikor szí-
vetek összedobban a Felvidék húsz
éves rabság után visszatérő rabma-
gysrla'nak szívével, amikor kitárjátok
karjaitokat és kebletekre ölelitek húsz
esztendő sivárságából a napvilágra ke-
rülö testvéreiteket, gondoltok-e hittest-
uéreitekre v Gondoltok-e Luther egyhá-
zának harcosaira s különösen azokra,
akik egyházunk szempontjából ma is,
szorongatott helyzetben kisebbségben
vannak és maradnak? Hajlandók vagy-
tek-e bekötözni, gyógyítani az evangé-
likus sebeket, siettek-e elszántan, evan-
gélikus hirnevünkhöz híven kardot rán-
tani azokért, akik veszedelmes túlerő-
vel-kö~ülzárva őrzik a végvárakat. Ne

a szeminárium előmunkálatai
\
c

A világháborús veszedelem evangélikus egyházunkat is nehéz
helyzetbe hozta. Az ország nagyobb részének elvesztése a pozsonyi
és az eperjesi teológiától fosztotta meg egyházunkat. A kiüldözött tanárok
Budapesten húzódtak meg és új akadémiává tömörültek. Az állam-
kormány a teológiai iiiúségot is internátusba helyező nagyszerű egye-
temi épülétet bocsátot! a lelkészképzés szelgálatára. Ma is ott lehetnénk,
ha .. , Oe most maradjunk csak a szeminárium kérdésenél.

Az 1921.1 évi egyetemes kőzgyűlésen (ikv. 46.) a dunáninneni
kerület és a Lelkészegyesület indítvényt tett a teológiai szeminárium
felállítására vonatkozólag. Az egyetemes gyűlés az indítványt helye-
selte és megbízta a püspöki kart a részletesebb javaslat meglélelével.
Az általam elkészített és a püspöki kar által elfogadott szebálvzatot
az 1923. évi egyetemes gyűlés (jkv. 36.) határozattá emelte. ,,1. §. A
magyarországi :ág. h. ev. egyetemes egyház a lelkész- és vallástanér-
képzés érdekében teológiai szemináriumot állít fel.

2. §. A teológiai szemináriumban a tudományos kiképeztetést
szabályszerűen elvégzett ifjúság egymást kövelő legalább két félévet
köteles tölteni.

3. §. A teológiai szemináriurn a gyakorlati lelkészi pályára és a
szakszerű valléstanári foglalkozásra képesít, miért is a szeminárium
által kiállított b'izonyítvány nélkül evangélikus egyházunkban rendes
lel késszé és vallástanárrá senki sem alkalmazható, illetőleg vélaszlható.

4. §. A szeminárium tananyagát, tanulmányi és ügyrendjét, vala-
mint fegyelmi 'szabályzatát az egyetemes egyház által kiküldendő
bizottság állapítja meg, de azokat az egyetemes közgyűlés [őváhegyása
alá köteles bocsétani." . g.
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Hogy az egyetemes gyűlés milyen kornolvan akarta a szerniná-
rium felállítását, mutalia az, hogya svájci segélyek (akkor még voIt~ !)
nagyobb részét a szeminárium fenntartására szánta. ~!

A tervezet részletes kidolgozását vállaItam, el is készítettem, a
kerületek tárgyalására meg is küldöltern s az 1924. évi egyetemes
gyűlés a beérkezett észrevételek feldolgozására külön bizottságot ala-
kított. Ez a bizottság a munkálatokkal elkészült, - de már az 1926.
évi egyetemes gyűlésen (ikv. 95.) már sürgetnie kellett a végleges
intézkedést, mert az ügy kezdett megíenekleni. Pedig közben a vallés-
és közoktalásügyi rninisztérium is kimutatta jóakaratát, mert az 1927.
évi egyetemes gyűlésen (jkv, 49.) már azt az örvendetes dolgot jelent-
hette be az elnökség, hogy az államkormány 1927. évi júliustói kezdve
évi 16.000 pengőt folyósít a teológiai szeminárium céljaira.

A szeminárium mégsem nyilhatott meg, mert a soproniak számára
akarta azt megszerezni a dunántúli kerület. Kitűnik ez az 1928. évi
egyetemes kőzgyűlés határozatából (jkv. 60.). mely szerint a dunántúli
kerület javaslatával szemben a szeminárium nem Sopronban, hanem
Budapesten állítandó fel és pedig 1928. szeptemberlöl kezdődő lanévvel.

Az 1924-25-ben elkészült és elfogadott tervezet a szeminárium
minden kérdését tisztázta. Sajnos, hogy az egyetemi épületeket, mivel

. azokból az időközben Sopronba telepített fakultás miatt az iljúságot
kívontuk, elvesaitettük. A szerninérium helyéül tehát vagylagosan a
Luther Otthont és a Damianich-utcéban lévő gimnáziumi internátus
épületét jelöltük meg.' Egyikben sem járt volna nehézséggel az éven-
kint szeminárium ba kötelezett 10-14 ifjú elhelyezése,

Elkészült a költségelőlranyzat is. A szükséglet évi 30.000 perigőre
rúgott, aminek fedezetéül. szolgáll volna az államsegély 16.000 P, a
már tökésített összegek kamataiból 3000 P és a teológusok által ellá-
tott valléstanítási órák után évi 8000 P. A többit a kerületek viselték
volna. ' .

Ki volt dolgozva' a tanterv is. Heti 14 órát töltöttek volna a
szeminaristák elméleti előadások hallaatésável, a többi időt a' külön-
bözö nyelvek 6s gyakorlati ismeretek elsajátítása céljából lelkészi
hivatalokban és vallástanítással töltötték volna el. -

A vallástanéri hivatásra való kiképzés tananyagát és tanmenelét
a bizottság szinlén kidolgozta. -



· A tananyag a kővetkező kört ölelte volna fel: gyakorlati írás-
magyarázat; hitvallási iratok ismertetése; liturgiai órák; katechetikai
kérdések; szociológia ; jogi enciklopédia; gyakorlati egyházjog; belső
és külső misszió ismertetése; gyakorlati teológiai kérdések a heti
tapasztalatok alapján; német és tót nyelvi gyakorlatok. Heti két óra
repetitorium. Ez összesen heti 20 órát jelentene, de )némelyik tárgy
csak féléves és így a heti kötelező elméleti óraszám 14+2 repetiterium.

Természetes, hogy ez a tanterv akkor sem volt, tha sem olyan,
hogy ne lehetne rajta változtaini. Egyébként az akkori tervezetben a
tananyag kérdése egész részletesen ki van íeitve és meg van okol va,
az ifjúság napi elfoglaltsága is pontosan meg van állapítva.

Ki volt dolgozva a szeminárium házirendje és fegyelmi szabály-
zata, valamint az egyetemes egyház szervezelébe való- beillesztése is,
amint azt Kemény Lajos bizottsági előadó 1929. [úníus S-én benyujtott
"Előadói javaslata" részletesen bemutatta. Az iratok az egyetemes
levéltárban megtekinthetők.

Még az is meglörtént, hogy az egyetemes felügyelt úr 1929. június
13-án kelt 536. sz. hivatalos levelével Ielhívoti, hog); "a megnyitás
technikai előkészítése tekintetében is minden szüksége~sé váló intéz-
kedést (rnegtegyek) olyképpen, hogya szemináríum a Damianich-utcai
internátusban szeplernber hó derekán a kilátásban lévő tizenkét taggal
akadálytalanul megkezdhesse müködését.

Még sem kezdte meg. Miért? Hát bizony vannák ilyen találós
kérdések a mi egyházunk legújabb történetében! Minek azokat most
bolygatní l A íő ugyanis az, hogy a kérdés hat év múlva újra íelmerült
és ma ismét napirenden van.

Egyet azonban még közölnörn kell, A hely kérdé~ét az egyetemes
q.!zoftság és, annak javaslatát ellogadó egyetemes közgyűlés !gy, fejtette
k~: "Arra nezve, hogy aszemmanum vidéken vagy, a fovarosban
áíl'íttassék-e fel, alig merül fel ellentétes vélemény, Egyrészt azt a fájó
h~nyt, hogy snm teológiai akadémiánk, sem íakultásunk nincs a
f~árosban, de még egyetemi városban sem, valamennyire enyhílhetjük
azzal, hogy Budapesten állít juk fel a szemináriumot; másrészt ezzel
nemcsak a nagyvárosi élet megfigyelései, hanem a ndgyvárosi gyüle-
kezeti élet megligveléseí közé is vezetjük a lelkészjelölteket. A Iövá-
rosnak a szellemi élet minden terén való gazdagsága nyilvánvaló. Kell
is, hogy lelkészeink legalább egy évig éljenek az ország fővárosában.
Éppen így foglal magában a fővárosi gyülekezeti élet is egy helyen
majdnem mindent, ami az egyházi életben máshol csak szétszórtan
található. A szociális ellentétek, jóléti intézmények, a kórházgondozás,
a börtönmíssziő, az egyháztársadalmi, egyesületi élet, "az összes iskola-
fajokban való valláslanítás, kisebb-nagyobb templomok, vallásos ünne-
pélyek, az egyházi élet találkozásai, a gyülekezeti élet nagy változa-
tossága, a gyakorlati kőzigazgalás megfigyelésének lehetőségei a
lelkészkörí tanácstól kezdve az egyetemes közgyűlésig olyan gazdag
Íehetöségeket nyujtanak megfigyelésre és tapasztalatszerzésre, melyet
kihasználatlanul hagyni nem szabad." _

"Oe Budapesten oldható meg az a helykérdés is, mely a szerni-
nárium internátusi elhelyezkedését illeti. Az egyetemes egyház által
fenntartott főiskolai internátus, a Luther Otthon jön itt elsősorban
tekintetbe. Egyelőre egy négyszobás lakás felmondása is megtörtént
erre a célra. Az épületben lévő, imateremnek is használatos nagy-
terem, valamint kisebb tanácsterem is előadásokra vagy istentiszteleti
gyakorlatokra felhasználható. Másodsorban a budapesti magyar és
német egyház közös tulajdonát képező evangélikus főgimnáziumi inter-
nátus, mely a Damjanich-utca 28/b. sz. a. van, jöhet tekintetbe. Az 50
növendék részére teljesen berendezett és felszerelt inlernálusban 12-
14 hely biztosítható arra az esetre, ha az üllőiúti épületben átmene-

· tileg fennakadás lenne. Ott is van egy erre a célra, előadásokra fel-
I használhatő gyülekezeti terem, valamint mellet!e a lasori templom."

Olyan érvek ezek, amelyeket ma sem lehet ért~küktől megfosz-
· taní. Ha még ezekhez vesszük, hogy Budapesten a szernínérium hall-
gatói a nélkülözhetetlen tót egyházi. nyelvet is gyakorlatból megtanul-.
hatják, mindenkí előtt kétségtelen, hogya szernináriurnot az egyház
egyetemes érdekeire való tekintetből csakis Budapesten lehet· felállí-
tani. Hát akkor állítsuk is fel minél előbb!

*'

hagyjátok veszni egy f~ntos állásukban
őrt álló egyházat okat, Ersekújvárt. Ha
magyar a magyarért. úgy evangélikus
az evangélikus ért ! Karácsony van, sok-
kal boldogabb karácsony mint az elő-
zőek. A szeretet, az ajándékozás ün-
nepe. A kegyelmes Isten megajánbéko-
zott bennetekel a Felvidék magyarlakta
részeiveL közöttük sok evangélikussal.
Gondoljatok azokra, akiken segíteni
kell, ajándékozzatok Ti is. Féimillió
evangélikus él Magyarországon, ha
míndegyík közületek 10 fillért ad ka-
rácsonyi ajándékul Ersekújvárnak, ak-
kor kétszerannuit. adtatok, mint ameny-
nyire. Érsekújvár evangélikusainak
szükségük van, Ennyire keveset kér
tőletek karácsonyra az evangélikus
Ersekújvár, az evangélikus kötelesség-
érzet, az evangélikus szeretet! Adja-
tok! - mentsétek meg magatoknak,
mentsétek meg Lutherániának, mentsé-
tek meg Krisztus evangéliomának Er-
sekújvárt.

Tudjuk, hogy a félmillióból vala-
mennyi evangélikus nem adhatja ezt a
10 fillért sem. A félmillióban vannak a
gyermekeitek, szegényeitek, adjatok
helyettük is. Ki többet, ki kevesebbet.
Legyenek az érsekujvári templomot
őrző felvidéki fenyők ezévben a Ti ka-
rácsonyfáitok, aggassátok reájuk aján-
dékaitokat s ez lesz a Ti legszebb evan-
gélikus karácsonyi ajándéktok ebben
az esztendőben. Kevesebbet az otthoni
saját karácsonyfáitokra és ezt a néhány
fillért felszabadult felvidéki evangélikus
templom javára. .

Ha megmentettük az evangélikus Er-
sekújvárt, el fogjuk juttatni hozzátok,
minden adakozónak, a megmentett ér-
sekújvári templom tényképét. Adomá-
nyokat az érsekújvári evang. egyház
címére kérünk, de elfogadja és továb-
bit ja bármelyik lelkészi hivatal, vala-
mint az egyházi lapok szerkesztősége
is.
•••• l•••••••••••••• i••••••••

a katolikus egyház egyik legújabb cse-
lekedete. Amintt a rádióműsorok kö-
zölték, Ádvent 1. vasárnapján a belvá-
rosi főplébánia-templomból közvetített '
misén a szentbeszédet Csókás Károly
segédlelkész mondotta. Nemrégiben ná-
lunk is szőnyegre került a kérdés, de

.kielégítő bátor megoldást nem nyert.
Cikkeztünk már arról is, hogya rádió-
istentiszteleteknél nem az a fontos,
hogy neves szónok prédikáljon, hanem,
hogy valóban Isten Igéjét hirdesse az,
aki szól a láthatatlan templom kétségen
kívül hatalmas gyülekezetéhez. Egy-
házi, belső mcgújulás döngeti a kapu-
kat, felébredt lelkek áhitanak Igét, és
ehelyett bizony sokszor' még mindig
szónoklatokat kapunk. Nem tudjuk azt,
hogy a katolikus egyháznak rádiós
istentiszteletekért felelős szerve felül-
vizsgálta-e ennek a fiatal segédlelkész-
nek prédikációját, ha megtette és he-
lyesnek találta: jó, ha nem tette, még
jobb. Csak azt mutatja meg ezzel, hogy,
bízik a feltörekvő új nemzedék lelki
felkészültségében. Ha mi esetleg nem
bíznánk benne, nem ártana az előzete-
sen bekért Igehirdetés megbírálása és
az előzetes engedélyezés. Csakhogy ezt
meg kellene tenni minden rádiós be-
széddel. Nem hiszem, hogy azok közül,



akik evangéliumot szólnak, lenne, aki
tiltakozna eilene. Nem az evangéliumot
hirdetők ellen szólna ez a szabály, ha-
nem a szónokok ellen. Lehet, hogy az
első pillanatban korlátozásnak tűnnék
fel, de nagyon szükséges volna. Evan-
gélikus egyházunk csak nyerne vele,
épp úgy, mint minden bizonnyal nyerne
a fiatal erőknek a mikrofon elé enge-
désével is. Igy talán kimúlna egyszer
az a szinte babonás felfogás egyházi
közvéleményünkben, hogy igazán pré-
dikálni csak a "márkás nevek" tudnak,
a többi pedig csak jó reménység a jö-
-vőre. K. P.•••••••••••••••••••••••
A nászindulók

nem szélalhatnak meg többé a székes-
.fehérvári megyéspüspök, Shvoy Lajos
egyházkerületének templomaiban eskü-
-vők' alkalmával. A püspöki pásztorlevél
nagyon helyesen jegyzi meg, hogy "ez
a zene szép .muzsíka, de csak a maga
helyén a színpadon". Gyakorlati utasí-
tásként pedig közli, .hogy el kell ma-
gyarázni a közísmert nászindulót köve-
.telőknek azt, hogy Wagner Lohengrin-
jében a nászinduló gyilkossági kisérle-
tet, meg egy' emberölést, és a házas-
társak elhidegülését vezeti be. Men-
deissohn Szentivánéji álom c. operája-
nak nászindulója mellett szamárra
változik át a vőlegény a színpadon. Ez
a két tény valóban jó meggyőzési esz-
.köz azok részére, akik nehezen értenék
meg a tilalmat. Véleményünk szerínt
.azonban kissé az érzékenyebb lelkeket
a babonaság felé vezetheti. Egészen
egyszerüen el kellene tiltani minden
világi zenét, amelyik templomaink áhí-

.tatát világi hangulatokkal teIítené. Mí-
lyen nagyszerűen lehet az említett
nászinduló hangjai mellett sok minden
templomba nem való dolgot megbe-
szélni, és mennyíre gátolja egy-egy ha-
tározott egyházi ének, mint nálunk sok
helyen az Erős várunk játszása az ilyen
beszélgetéseket. A templom lsten háza,
itt még a zenének is Isten díesóségét
kell hirdetni. .Vigyázzunk arra, hogy

.ne az érzelmes oldalak tűnjenek ki,
hanem az Ige és a szertartás ko moly-
sága. Evangélikus templomainkból is
jó lenne, ha püspöki rendeletek kítílta-
nák az esküvők ilyen szentimentális
tartozékait. IC P.

Szép vonalú divatos modellíeim
tartós kivitelben, szolid árakon
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A tananyag mennyiségét és feldolgozását illetőleg is 'volt a ter-
vezetben valami. Vázlatosan azt is közlöm.

Az 1. tanfolyarnon : héber nyelv heti 3, görög heti 1, ném et 1,
tót 1; úiteslarnentomi bevezetés 1; újlestamentomi exegézis 3; bibliai
szöveg és kanontörténet heti 2; egyetemes egyháztörténet heti 3;
egyháztörténeti szeminárium heti 1; neveléstörténet heti 2; vallástör-
ténet heti 2 óra; gyakorlati szeminárium 2, összesen 22 óra.

A II. tanfolyamon: ótest. exegézis heti 3, úitest, exegezis 3;
ólest. szernináriurn 2; úitest, szeminárium rl : német 1; tót : bibliai
szöveg és kánontörténet (bibliai teológiával) heti 2; egyetemes egyház-
történet 4;. egyháztörténeti szeminárium 1; történeti kútíök ismertetése
1 ; bölcsészetlörténet 2; pszichológia 1; teológiai enciklopédia 2; gya-
korlati szeminárium 2; összesen heti 25 óra .

A Ill. tanlolvamon : ótest. exegezis heti 3 ; úiíest. exegézis 3; ótest.
szeminárium 1; újtest. szeminárium 1; hitvallási iratok ismertetése 2;
dogmatörténet 2: szimbolika és apologetika (irénika) 2; dogmatika 3;
dogmatikai szerninárium 1; magyar protestáns egyháztörténet 3; szo-
clológia 2 ;liturgika 1; horniletika 1; gyakorlati szeminárium 2; össze-
sen heti 27 óra.

A' IV. tanfolyamon: ótesl. exegézis heti 3; úitest. exegézis 3;
-ótest. szerninárium (Izrael vallása) 2; újlest. szeminárium (úiszöv. teoló-

gia) 2; etika 3; rendszeres teológiai szeminárium 2; egyházjog 3;
egyházjogi saeminárium 1; katechetíka 1; pasztorálís 1; gyakorlati
szeminárium 2,f összesen 23.

Ismétlem, ez csak vázlat, amelyről lehet még beszélni, de a heti
30-35 órát mindenesetre alaposan lecsökkenti és így több ideje
maradna az iljúságnak az olvasgatásra és az önképzésre. Ez pedig
döntő szükséglet I

D. Raffay Sán~r.

------------------------------------ •••• 1 •• -------

A kereszt res a közélét
Magyarországon keresztyén éra van, a keresztyénség valósága

nélkül. Az ellenforradalom óta állandóan tart. Oe semmi sem mulatia
jobban, hogy milyen üres ez a keresztyénség. mint éppen a nagy bi-
zonygatás, amellyel állandóan hivatkoznak reá. Ahol annyira kell bi-
zonyitani, hogy már el sem tudunk képzelni sem korrnénynyilatkoza-
tot, sem képviselői vagy egyéb vezető állásban lévő férfiak részéről
elhangzó megnyilatkozást ennek hangsúlyozása nélkül. ott bizonyára
van valami hiba. Hogyan lehet az, hogy a 95 százalékban megkeresz-
telt Magyarországon programmá kell lenni a keresztyénségnek. amely-
nek véghezvitelére pártot is kell szervezni? Nevetséges és szomorú
jelenség. Egészen lejáratiák és jelszóvá silányítotiák a hereszíuénsé-
get azzal, hogy ami önmagában keresztyén! lenne, azt politikai ered-
mény gyanánt tűntetik fel, ami pedig a keresztyénség megvalósításá-
ban mint hiányosság jelentkezik, azt politikai programm gyanánt hir-
detik. Ha egyszer keresztyén éra lenne, akkor legalább mindkét irány-
ban csakugyan igazság is lenne. Oe mert csak beszélnek róla -és va-
lólában nincsen, az egyoldalú igazság aláássa a kereszténység hitelet
is. Ugyis kevés a keresztyénség hitele, hát még ha eredményeit "ne-
mes "emberbaráti" tetteknek, "humanista" gondolkodásmódnak és "sza-
badelvű" beáliitoltságnak nevezik. Olyan elképzelhetetlén az, hogy va-
laki hitből cselekednék jót, minden egyéni, önző érdek nélkül? Bizony

-minden "átértékelő irányzat" saját keresztyén hitéről és jelszavas ke-
resztyénségről tesz ilyenekben bizonyságot.

Jellemző példája ennek az a szomoru történet, ami a szegény-
kérdés megoldásakörül lejátszódott. Hogyan igyekezett a város és az
állam megtenni mindent, amit csak lehetett és hogyan könyveltek el
minden eredményt a nagyszerű propaganda és adminisztráció eredrné-
nyeként. A soliszor kellemetlen individuális lelkiismeret helyeit bele-
menekültek a kollektív lelkiismeretbe, amelyik ahelyett, hogy a mások
felelősségében oszioznéh, csupán a mások felelőtlenségéből kér osztály-
részt magának és mindent mástól várván, megnyugszik abban: csak
nem tehetem egyedül én ? Itt nem volt szó keresztyén ősszelogásról ,



riem volt egy hang sem, amelyik a keresztyénség termé~zetes hangja
lett volna és a segílés szent magálól-értetődésével szólalt volna meg.
Itt nem történt más, mint hogy reklámot csináltak valaminek amíg
ment és visszahúzódtek csendesen, amikor kátyúba 'jutott. Soha gú-
nyosabb és jobban jellemző plakátot nem láttam még, mint ebben az
időben. A véletlen szűlte. Két plakát került egymásra: az egyik a Fé-
nyes cirkuszé volt, a másik a íövérosé. Igy festettek egymáson: Fényes
cirkusz. A főváros gondoskodik a szegényekről... stb. 'Ebben az idő-
ben az egyházak kénytelenek voltak külön felszólításokat kibocsáteni.
hogy speelélis szegénygondozásuk fennakadást ne .szenvedien. Jól tud-
ták az egyházak, hogy ez úgyis megmarad. Oe hiába-l hirdették, hogy
ha már egyszer a közélet vette a kezébe a dolgot és jobb, nagyobb
anyagi forrásokat tudnak megnyitni, mint az egyház, ne kövesse az
egyházak által is kényszerűségből űzött alamizsnás módszert, hanem
tüneti kezelés helyett teremtsen egzisztenciákat. A begyűlt összegek'
szétloly tak, [órészük adminisztrációra ment el, a mozgalom megbukott
és lassan visszacsúszik az egyház nyakába minden, úgy, mint azelőtt
volt. Az illetékesek és a segítésre felszólítottak többet beszéltek, mint
adtak: hiányzott a keresztyénség. A szókeresztyénság ismét meghalt,
mielőtt tettekké valósulhatott volna.

A jelszavas keresztyénség másik jellemző példája irredentizmu-
sunk olyan nagyon ismert trianoni keresztes jelvénye. lA keresztre fe-
szített Magyarország mögött gyönyörű szentimentális gondolat lappang.
Oe ezen túl arra senkinek sem volt kedve, hogy ha egyszer már a
megfeszített Magyarország képét hordja szíve felett, hát még is vizs-
gálja, hogy ez a Trianonban büntetését elnyert ország rnilyen törté-
nelmi vagy kőzségi bűnök miatt nyerte el büntetését Istentől. A törté-
nelmi és politikai ok ok vizsgálata is csak úgy-ahogy' történt meg, az
azonban, hogy mit vétett a magyar az élő Isten ellen, senki számára
sem volt probléma. Hiányzott a történelmi bűnök számonvétele és a
velejáró bűnbánat Isten színe előtt: vétkeztünk ellened; Oe volt nagy-
szabású tömeggyűlés, demonstrációk, orszégzászlók. élő és kiáltó em-
lékeztetők, a nép pedig nem tért meg Istenéhez. A [elvénnyé lett ke-
reszt üres ruhadísz lett, hordotfák is a keresztre feszített Magyarország
képét, de elleleltették. hogy emberek ácsolta keresztről, még ha Tria-
nonnak is hívják azt, csak Isten tud feltámasztani. Kiszabadítani, le-
venni tudnak emberek, de feltámasztani csak az Úr tud.

Amikor azonban Isten feltámaszt, sohasem emberi kezdeménye-
zéseket jutalmaz vele, Róma híveinek egyik újabb gondolata ugyanis
azt a magyarázatot próbálla bevinni a közéletbe, hogya Felvidék visz-
szanyerése jutalomként történt. Ez azt mutathatná, hogy megtért a ma-
gyar és a meglérés következménye volt minden. A meg íérés azonban
szerintük az Eucharisztikus Kongresszus eredménye és így maga a
Kongresszus a közvetlen oka hazánk megnövekedésének. Szent István
jobbja, annak kőrülhordozása művelte volna ezt. Nemkülönben az is,
hogy végre. katolikus miniszterelnöke volt az országnak. Ha minden
csak ennyiben állna, akkor a "do ut des", adok, hogy adj elv alapján
Istennek csak adni kell, hogy hazánk növekedjék. Mi tehát adunk.
Adtunk Szent István évet, Szent Jobb körülhordozását, az Euchariszti-
kus Ev imáit és rögtön visszakaptuk a Felvidéket. Milyen egyszerű
lenne továbbra is; csak újabb kongresszust, körrnenetet. szent évet
kellene rendezni és máris visszajönne Erdély rnez Bánát. Közben pe-
dig tovább élnének a történelmi és szociális bűnök, a leudal-kapltalista
társadalmi rend tovább Iolytatná kisded játékait és belevonná, ahol
csak lehetne és ahogy meg is teszi, az egyházakat is úgy, ahogy lehet.
Oe vajjon gondolkozhatunk'e ilyenformán, hogy a íőrténelem-Iorrnáló
Isten, aki megbünteti az atyák vétkeit, a fiak ban kiegyezik velünk eny-
nyiben ? Vajjon nem azt akarja-é kegyelmével, hogy észrevegyük:
nekünk nem lehet másban menedékünk, csak az Istenben és minden,
ami a fennálló történelmi bűnök ellenére történik: kegyelem, - egye-
dül kegyelem ?... . .

Úgylátszik, erre alig gondol valaki, Az ország éli a maga látszat-
keresztyén életét és igyekszik ezt a látszatot a lehetőségig fokozni is.
Oe minden Ú. n. "keresztyén" megmozdulás csak külsőleges dolog. A
keresztek kilüggesztésének közel 3 éves története is csak ezt mulatia.
Politika szólal meg, külsőséggel akarják megoldani a 'belsőleg szüksé-

,ges relormokat. A faj ikérdést, a zsidóMrdést ,pedi9 nem lehet meqol-

ORDASOK
August Kjtsberg eszt író drámájának

fordításával nagyon értékes szolgálatot
tett a magyar irodalomnak Lauetna
Ödön, ifjú evangélikus hittestvérünk.
aki nemrég kezdte irodalmi pályafutá-
sát az evangélikus értelmi ifjúság folyó-
iratában, a "Fiatalok Országútjá't-ban,
most pedig tanulmányuton jár Esztor-
szágban. Egyszerűen nekiült ennek a
remek eszt drámának, lefordította és
beküldte a Nemzeti Színház igazgató-
jának. A Nemzeti Színház igazgatója
pedig nem nézte ki az, mi az, aki ezt
a drámát beküldte, hanem látván, hogy
jó, hamarosan színre is hozta. Míndeze-
ket igaz szívbeli örvendezéssel szög ez-
zük le. E'7.t vártuk az evangélikus ér-
telmi ifjúságtóI, ezt vártuk a Nemzeti
SzínháztóI. Tetteket a meddő kritika
helyett az egyik oldalon, előítélet és
protekciónélküliséget a másik oldalon.

Kitsbergdrámája egyébként igazi népi
és igazi északi dráma. Egy kís lbsen-
Strindberg hatást ugyan a legjobb szán-
dék mellett is kénytelenek vagyunk fel-
fedezni. A mult század elejére teszi az
eseményeket, ami erős valószínűséget
kölcsönöz neki. Annál inkább kilóg azon-
ban a szövegből néhány fajvédelmi pro-
paganda-mondat, amelyet a darab "eszt
Údő Mártonr-jának, a nagymamának
szájába ad vagy a szerző, vagy a for-
dító.

Egy asszonyt halálra korbácsolnak az
esztpuszták "tanyaközpontjában," a tem-
plom előtt, mert állítólag eszt-boszorkány
"farkasember" volt. Hat-hét éves kíslá-
nyarémülten világgászalad és Tammaru
jobbigygazda fogadja házába. Egy fia
van a gazdának : Margus és egy másik
fogadott lánya :Marin. A kis boszorkány-
ívadé c Iü év mulva gyönyörű és mély
érzésű, játékos kedélyű, melegszívű.
lánnyá fejlődik. Margus él-hal érte. De
ott sötétedik a lány mögött a pletyka
árnya boszorkányszármazásáról. Es a
Margus miatt féltékeny és irígy Marin

. világgá is kiáltja. Szörnyű [elenetekben
űzi el ez a pletyka az érzékeny lelku
Ainót nevelő szülei házából, szerelmese
közel éből, mert Margusnak nincs ereje
és hite, hogy áttörje fajtája ősi megkö-
töttségeit és vele menjen. Az erdőn kó-
borol, ordasok közt él Aino esztendőkön
keresztül, mert "farkasemberré" vadítot-
ták az "emberfarkasok." Margus pedig
boldogtalan Marinnal. Egy kegyetlen,
süvöltő téli éjszakán aztán épen szerel-
mese puskagolyójától hal meg Aino. Sö-
tétben farkasnak nézte Margus és rálőtt.
De Aino haldokolva megköszöni neki,
hogy golyójával megváltotta szenvedé-
seitől.

Kicsit vigasztalan és kegyetlen a dráma,
mint a kietlen és kegyetlen eszt puszták
tele. De érezzük, hogy Aino tragédiája
tulajdonképen csak egy melegebb égövi
virágnak szomorú pusztulása a neki nem
való klimában. Az eszt nép. annak kö-
szönhetí létét, hogy erős, tiszta és hideg.
Rideg törvények páncéljába szorítva, de
a mélyben telve élettel, mint a befagyott
tavak.

A rendezés tökéletes illuziót keltő mun-
kája nagyon elősegíti, hogy a darabon
keresztül az eszt népi élet szívéig lás-
sunk.

A.B.



A megváltó képe
Blázy László könyve

ThienemanÍl Tivadar egyetemi tanár
Magyarországon az elsők között volt,
akik a szellemtörténeti irányt magyar
,tudományos életben ismertették és ta-
nították. Ennek a szellemtörténeti iro-
dalomtörténeti írodalornszemléletnek
gyakorlati megvalósítására alapítottak
Thienemannék a Mínerva-könyvtárt,
Ebben ~ kiadványsorozatban jelent meg
Blázy Lászlónak, a budapesti evang,
gimnázium tanárának érkezése (Blázy
László: A Megváltó képe az újabb ne-
met irodalomban. Minerva-könyvtár
127. szam. Bp. lS38). '

Másfél évszázad német irodalmi ter-
mésén vizsgálta Blázy a vallásosság ki-
ütközését, a költők egyéni állásfoglalá-
lását Krisztussal szemben, a MegváItó
arcának tükröződését a német irodalmi
élet változó kerszakaiban. Herderne
1791-bep. megjelent filozófiai munkájá-
val kezdi és egy Deutsche Rundschau
1936 januári számában megjelent cik-
kel fejezi be az értekezés alapjául szol-
gáló művek igazán tekintélyes sorát
Ezt a .hatalmas anyagot dolgozta fel
szellemtörténeti alapon. Bemutatja, hogy
a különbözö korok szellemi irányzatai
mennyire befolyásolják a korabeli köj-
tők vallásosságát, Krisztus szemléletet.
A művek nagyobb hányada protestáns
szerzők munkája, a katolikus német
irók csak később, mintegy a protestáns
példa hatása alatt kezdték ezzel a té-
mával foglalkozni. Különbség a protes-
táns és katolikus Irók Krísztus-mun-
kái között elég nagy, mert az előbbiek
számára csak Krisztus jelent problé-
mát, iUíg a katolikus Iróknal Jézus
néha háttérbe szorul Mária mellett.

Nemcsak az irodalomtudomány bará-
talnak sz imára jelent örömet Blázy
László derék munkája, hanem - azt
hiszem - egyházunk vezetői is szíve-'
sen üdvözlik, mert megfelel annak a
kivánságnak, hogy egyházi ískoláínk
tanárai vallásos érdeklődésüket is do-
kumentáiják. ' Laki Tibor.

Rév..KomlÍrom
m~úyar egyháza

Az .Evángélíkus Elet" 1938 dec. 3-i,
48. számában, a 12. lapon Stadtrucker
Gyula" Uj reladatok előtt" címen cik-
ket írt, amely egyebek közt ezt állítja:
... .Ersekujvár, mely 1918 előtt a rév-
komáromi anyaegyház fiókegyháza volt,
a csehszlovák (sic!!!) uralom alatt Ko-
márommal együtt a pozsonyi szlovák-
magyar esperességhez tartozott."

Mivel ez az állítás megtévesztheti az
"Evangélikus Lap" olvasóit, a tiszta
igazság és valóság érdekében szüksé-
gesnek' tartom megállapítani, hogy'
Rév-Komárom nem tartozott az 1919 es
egyházi forradalommal, az egyházi
autonómia elpusztítása révén létesített
tót egyházi szemezethez és így nem volt
a poeeonueiot-maouo» esperességtagja,
hanem a 111agyar Egyházalkotmány
alapján megmaradva, önálló, független
egyházközségként élt, harcolt, szenoe-
dett lelkészének 1936 októberében SÚ'
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danitrzzal, ho!JY keresztek kifüggesztésevel keresztyénséget mutatunk.
Egy kifüggesztétt kereszt megváItoztathalja egy fal képét, de nem vál-
toztatja meg az emberek lelkületét. Amig pedig ugyanazzal a régi, el-
koptatott liberalis lélekkel humanistáskcdnak. tanítanak és szónokol-
nak előadó termekben és üléseken, addig a falon függő kereszt meg-
gyaláztatik minden egyes mondattal. Egyszer s mindenkorra fel kell
hagyni az ilyen külsőségekkel és önvizsgálattal kezdeni mindent. Ne
keresztkifüggesztéssel akarjuk a zsidó-liberalista szellemet kiűzni a
tantermek és 'üléshelységek falai közül, ne trianoni jelvénnyel akar-
junk magyarkddni. Nagy önfeláldozással és komoly önmegtagadással
neki kell fogni 'a magyar keresztyén élet megteremtésének. Protekciók
és a keresztyén éra konjunkfuráiának minden egyéb áldása csak álmo-
kat szűl, amik soha valóra .nem válhatnak. Csak kornoly és öntudatos
keresztyén emberek tisztíthatiák meg a levegőt és tudhatnak munkál-
kodni lsten elötti felelősséggel MagyarországérI. Jelvények ád ventiéböl
sohasem lesz karácsony, sem magyar karácsony, sem másmilyen. Az
ilyeneknek ne nil születik meg Krisztus, mert nem úgy fogadják, mint
kellene. Számukra olyan lesz Krisztus, mint volt Heródesnek: félnek
tőle, hogy hatalmukra tör. Csak szelíd és áhitatosan kornoly pásztor
lelkek.szémára- születik meg a Megváltó, - aki az egyedüli "Meg
tartóI"..., . . .

Ezér! a kereszten meghalt, feltámadott és eljövendő Krisztust vár--
juk és reá várva égő szemmel nézünk az élet nagy kérdéseibe és az
egymás ellen harcoló világnézetek felé. De nincsen semmi dolgunk ki-
egészített' keresztekkel és politikába belevitt álkereszlyénséggeL. KP

Szentlélek műhelyében
Az éhes csecsemők

Az egészség ott kezdődik, amikor valaki éhes lesz. A lélek egész-
ségének is ez az első és legfontosabb jelensége. Ezen a ponton lehet
megfigyelni a legszembetünőbb külömbséget azok közt, akiket a Lélek
megragadott az evangelizáción és azok közt, akiket' nem, Akiben új
élet támadt, az rnohón kap a lelki táplálék, az lsten Igéje után és
olyan étvággyal, olyan sűrűn keresi, hogy csak a Szentírás hasonlata
alkalmazható rltja: úgy kivánia, mint a csecsemő az anuaieiet. A
"szokáskereszlyéneknek" a vasárnapi egyszeri, esetleg kétszeri igehir-
detés is terhes. sőt túlsok. Alig várják, hogy túllegyenek rajta. Eme-
zeknek azonban naponta kétszer is kevés lenne. Ha tehát nem olyan
öröme' a lelkésznek az igehirdetés, mint az édesanyának a gyermeke
táplálása, akkor ugyancsak meggyűlik a baja egy ilyen "éhes csoport-
tal". Hamarosan "kifogy" és az éhes csecsemők "dajkák"-ra szorulnak.
És hány ilyen éhes lelket neveltek ezek a "dajkák" ,;hamisítolt
tejjel" lelki nyomorékká! Videant consules !... Deha a lelkész maga
is "felülről tépláltatik", tehát van mit adnia az éheseknek. akkor ezek
között tapasztalja meg igazán, mennyire a legszebb, legboldogítóbb
szolgálat a lelkészi szolgálat. Kiapadhatatlan örömforrás!

Ha a lelki tápláltatás . szolgálata nem tud elegendőször eljutni
hozzájuk maguk gyűlnek egybe és táplálják lelki éhségüket közös
énekléssel, bibliaolvasással, imádsággal. Sőt rövidesen akad közlük
olyan is, aki a maga gyarló, együgyű, dadogó módián bizonyságot is
tud tenni mindarról, amit a Lélek neki az lsten Ígéjé n keresztülnyúj-
tott. Tehát kezdenek kialakulni az olyan közösségí élelnyilvánulások,
mint a finn ;,seurat". Ott is, itt is belső szükség és éhségérzet hozza
létre. A Iinneknéi azonban a lelkészek a keletkezés első idejében nem
igen tették be a lábukat ezekre a külön összeiövetelekre, csak később,
amikor már teljesen kijegecesedet! és határozott népi és nemzeti val-
lásos életnyilvánulás jellegét nyerte. - Nálunk azonban annyi idegen
elem befolyásolhatja az ilyen gyenge palántát, hogy [ó, ha a lelkész
olt áll mellelte . és gondozza, öntözi, neveli csírakorálól kezdve. .

De igazi lelkiörömöt is jelenthet egy ilyen kis magától keletkezett
közösség felfedezése. Az egyik helyen, ahol é!. tavasszal folyt evan-
gelizáló munka, kimegy a lelkész a filiéjába. Osszetalálkozlk ott egy



ásszonnyal, aki nagy Íélénken megkéri, ném maradna-e kínt estig, hogy
eliöhetne hozzájuk az "összejövetelre", mert hát ök ai evan gelizácíó
óta össze szoktak jönni páran, még a nyár folyamán is, hogy énekel-
jenek, bibliátolvassanak, imádkozzanak. Most ősz óta meg már
annyian vannak, hogy bizony nagyon [ó lenne, ha eg>, kis "magya-
rázat" is lehetne. - • Hát én bizony olyanformán éreztern magam,
mesélte ragyogó arccal a lelkész. mint a feleségem tayasszal, amikor
egy. eltünt tyúkia egyszer csak elősétált egy nagy csomó gyönyörű esi-
bével. .. Allandóan szomorkodtam, hogy ebben a Iiliában semmi ered-
ménye sem volt az evangelizációnak és ime, egy egész fészekalja
.Ielki-csecsemöre" bukkanek. Oe boldogan ültem közéjük este a nyi-
tott biblia elé! Azóta is legkedvesebb munkám oda kigyalogolni ... "

Énekeljetek úi énekei!

Még egy tünetet kell megemlítenünk: az éneklést. Mit kfnlódnak
sok helyen a kántorok, hogya végtelenbe nyújtott, unalmas éneklést
kissé üternesebbé, lelki érzéseket jobban kifejezőbbé tegyék! Oe na-
gyon kevés sikerrel. Az evangéliúrn által érintelt lelkek pedig egy-
szerre, maguktól érzik meg, hogy-réz álmosan nyúitózkodó éneklés
nem lehet helyes. Már az éneklés módján is meg lehet érezni, hogyan
lüktet benne a szívükben feszülő öröm és úi élet. Mínt a mézet, úgy
szeretik az ütemesebb és tartalmilag is a lelki élet nagy változásairól
bizonyságot' tévő énekeket. Az ilyen, evangelizációs munhábati hasz-
nálható énekekkel minél előbb ki is kell egészíteni énekgyüjteményein-
ket, ahogya "szarvasi énekeskönyv" már meg is tette ezirányban a
kezdő lépéseket. Ugy a ném et, mint az északi evangélikusok ének-
kincsében található annyi gyöngyszem, amennyi mi elég lenne nekünk
addig, mia a nagy magyar evangélikus lelkiébredés is ~egtermi a maga
új magyar, népi gyökerű és zamatú "lelki énekeit". Oe a küllöldi gyöngy-
szemek mellett igen áldott dolog lenne visszanyúlni a reformáció és
pietismus kerának elfeledett. eltemetett ütemes, patinás és belső erők-
től duzzadó énekeire is. Sőt legelőször erre. Ezeknek a nyelvezetén
azonban nagyon congeniális, műértő kézzel kellene valamit újítani is,
mert így maga a nép nem érti s nem teszi egy csapásra a magáévá.
Ahogya bíbliából is jobban szeretik es értik az úlebb vnyelvüeket,
mint az öreg, "csupa-patina" Károlit.

Evangéliuma! az egész magyarságnak I
I

Még egy dolog nem maradhat elmondatlanul. A felekezeti kérdés
és az evangélizáció viszonya. Gyönyörű értekezések és hozzászólások
jelentek meg az evangélikus sajtóban arról, hogy nekünk magyar evan-
gélikusoknak az egész magyarsághoz van küldetésünk, hogy Vigyük,
adjuk neki az evangéliurnol. Eddig mit tettünk ezirányban ? Vitatkoz-
tunk, hogya mi hitvallásunk a legjobb, legbiblikusabb, legtisztábban
keresztyeni. Hány lelket nyertünk ezzel, ---'---nem magunknak - Krisz-
tusnak? Álljon elő, aki tud csak egyet is.

Az evangélízáció viszont ebben az irányban is megmutatta már
áldott életcsiráit. Az evangelizációs igehirdetésekben másról semmiről
sincs szó, csak a bűn és kegyelem dolgáról. tehát Krisztusról. Feleke-
zeti kérdésekről, vallás-összehasonlításról, apologiáról egy szó se. Es
az evangélizációs hetet lezáró Úrvacsoraosztás előtt mégiscsak jelent-
kezik az egyik vegyes vallású faluban három asszony. az evangélizáló
lelkésznél és kérik, hogy szolgáltassa ki nekik is az Urvacsorát a töb-

. biekkel együtt, mert ők már idetartoznak lelkileg. Később valósággal
is át fognak térni, _de amíg a formaságokat elintézhetik, addig is elő-
legezze nekik a bizalmat, mert ők tudják, hogy itt a helyük, ha Krisz-
tust igazán követni akarják. I

Ime az ékes bizonyság, .hogy közelebb jutnánk a célhoz, ha vi-
tatkozás helyett Krisztust prédikálnánk, apologia helyett evangelizál-
nánk. Jól mondta egy orosz keresztyén: "Az evangélium olyan orosz-
lán, amelyet csak addig kell védelmezni, ameddig ketrecbe zárva tart-
juk. Teljesen felesleges fáradtság. Inkább ki Kell engedni és majd meg-
védi önmagát azáltal, hogy támad." .

*

lyos betegség míatt történt kényszerű
nyugalomba-vonulásáíg, sőt azon túl is,
egészen 1937 végéig. Ezzel az álláslog-
lalással ,csak papi eskümhöz maradtam
hü, amely lelkiismereti kötelességemmé
tette, hogy: Egyházunk önkormány-
zatát megvédjem, hogy csak szabadon
választott elöljáróimnak engedelmes-
kedjeru és csak tőlük fogadjak el ren-
deleteket! Egyb.ázközségem azonosítva
magát elvi állásíoglalásommal, hűsége-
sen követett hitvallástételnek az útján.
. Brsekúroar pedig 1928-ban, a gyüle-
kezet hivatalos küldöttsége révén,
egyházi törvényünknek megfelelő sza-
bályszerü elbocsátást kért és kapott
rév-komárorní egyházközségünkWl és
csak így lett - 1928-ban - a tót egy-
házi szervezet tagjává!

Jánossy Lajos
ny, esperes,•••••••••••••••••••••••

KÜLFÖLDI HíREK
A keresztyén világ állandó érdeklő-

désseI fordul Oroszország felé: Mi tör-
ténik a Szovjetben a keresztyénséggel ?
Egységes képet kapnunk nem lehet,
csak rövidebb-hosszabb híradásokat. Az
"Antireligiosuik" (Vallásellenes) című
szovjetorosz folyóirat f. évi 7. száma
közlí a következőket:

"Jelenleg mintegy 30.000-re tehető a
különböző irányzatok működő imahá-
zainak a száma. Ha a moszkvaí kerü-
let új beosztása szerint nézzük, átla-
gosan minden rayonra tízennyolc ima-
ház esik.

A Szovjetúnióban legalább 30.000 egy-
házi alkalmazott van, ha minden ima-
házra egyet számítunk.

Minden működö imaháznak legalább
20 "alapító tagra" van szüksége, hogy
működésí engedélyt kérhessen 20x30.000
összesen 600.000 ember. Jaroslavskij
elvtárs az egyházi életben tevékenyen
résztvevők számát egy míllíóra becsüli.
De ezzel még nincs kimerítve a teljes
létszám. A falvakban .különbözö "ván-
dorok", "zarándokok", (valamikor apá-
cák és szerzetesek), "vándorpapok" jár-
nak.

Ami az istentisztelet végző személye-
ket illeti, pl; Moszkvában a következők
az adatok: a 83 pap közül negyven
éven aluli 3, negyvenen felüli .80. Ezt
csak azzal lehet magyarázni, hogy a
papoknak - bármennyit is fáradnak
- nem sikerül széleskörü előkészítő
munkát kifejteni az utánpótlás érdeké-
ben. Származásuk szerint: lelkészi szár-
mazású 68; alkalmazottak köréből való
10, munkások közül 3, iöldmüveskörböl
való 2.

Gyakran közönséges hívő munkások
lépnek be a huszas csoportokba. Ujab-
ban az egyházi emberek a huszas cso-
portok állományát igyekeznek meg-
változtatni : a kollektív gazdaságok elő-
munkásait és a Sztachanov-munkásokat
is igyekeznek magukhoz csalogatni.
Moszkvában háziasszonyokat és nyug-
díjasokat akarnak a huszas csoportokba
bevonni. A moszkvai imaházak 584
"alapitó tagja" közül beteg és nyugdí-
jas 62, háziasszony 185, alkalmazott 130,
munkás 104. A vándorpapok, vagy
"Krisztus gyalogosai" faluról-falura
vándorolva házról-házra járnak és így
végzik el a vallásos szokásokat. Ezek
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közjil egyesesek titkos" kémkedest űz-
nek, szovjetellenes célokat szolgálnak,
valótlan híreket stb. terjesztenek ..

Néhol imár", az is előfordult, hogya
templomban a pap hivatalos szolgálatát
egészenjmellözték. A pap munkakörét
ilyen esetekben a gyülekezetek tevé-
keny tagjai egymást felváltva töltik be.
Ilyenkor szolgálatukat igyekeznek mun-
kájukkal összeegyeztetni.

Mozgósítaní kell azért a munkások
éberségétfa papok'[és a szekták prédi-
kátoraí ellen. Türelmes, fáradhatatlan
munkát kell folytatni a hívők és az in-o
gadozók között, hogy leleplezzük a pa-
pokat és a vallás reakciós, népellenes
magatartását." -.

*
Bízunk abban, hogyacikkíró és a I

"Vallásellenes" C. folyóirat minden em-
beri erőlködése kudarcot vall Isten
Lelkének a munkájával szemben. Tud-
juk, hogy csak idő kérdése a Krisztus
teljes diadala Szovjetoroszországban is.

(ViTágJ

,
HIREK

Az anyaország s a Felvidék evan-
gélikus vezérférfiatnak találkozója.
A magyarországi evangélikus egyház
egyetemes és kerületi elnökségei Rad-
vánszky Albert báró dr. egyetemes fel-
ügyelő és Kapi Béla dr. püspök vezeté-
sével értekezletet tartottak, amelyen
résztvett a: visszacsatolt Felvidék evan-
gélikusságának három vezetője: Szent-
lvány József országgyűlési képviselő,
Baráth Károly esperes és Vargha Sán-
dor alesperes. Radvánszky Albert báró
testvéri hangú, hosszabb beszédben kö-
szöntötte a magyarhoni anyaszentegy-
ház kebelébe hazatért, húsz év óta várt
atyafiakat, élőszóval is idézve a novem-
ber' iz-íkí Egyetemes Közgyűlés hatá-
rozatát, amellyel ünnepélyesen vissza-
ölelte a felvIdéki gyülekezeteket és hí-
veiket. Szent-Ivány József válaszolt az
egyetemes felügyelőnek. Valamennyiük
boldogságát hangoztatta, hogy annyi
szenvedés után ismét az ezeréves haza
egyházában foglalhatnak helyet és meg-
köszönte az Egyházegyetem határoza-
tát, amellyel anyai szeretetébe őket
visszafogadta. Radvánszky 'Albert báró
a felvidéki urak tiszteletére a törté-
nelmi találkozó napján vacsorát adott.

(M. E.)
Templomszentelés. Abattonyai evan-

gélikusoknak vasárnap templomszen-
telő és Ielkész-beíktató kettős ünnepük
volt. A templomszentelést D. Raffay Sán-
dor bányakerületí püspök végezte. Er-
kezésekor a püspököt vitéz Purgly Emil
egyházmegyei és egyházközségi fel-
ügyelő, titkos tanácsos, Kászonyi Ri-
cfiárd dr. főispán, Ring Béla dr. alispán,
Egyed Aladár tb. főesperes és Benkóczi
Dániel főesperes üdvöz ölték. Az isten-
tiszteleten Benkóczi esperes,· mint a
battonyaiak volt lelkésze búcsúzott,

- 'Még sok' mindent lehetne elmondan] az eddigi igeh gyér és Igen
csekély -magyar evangélikus evangélizációk már most is dúsgazdag ta-
pasztalataibóI. De egyelőre legyen elég ennyi. Majd időnként visszaté-
rünk rá újabb beszámolókban. Evangélizátorok, lelkészek és gyüleke-
zetek csak egy~t kérnek e sorok olvasói tól : imádkozzunk, hogya ma-
gyar evangélikus evangélizáció minél hatalmasabb, erőteljesebb mun-
kája lehessen az egyháznak és minél inkább lehessen valósággal a
"Szentlélek műheiue", L. M. V.
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majd beiktatta utódjává Tóth Károly
volt makói segédlelkészt, aki ezután el-
mondta beköszöntő prédikációját. Vitéz
Purgly Emil egyházfelügyelő, ny. mínísz-
ter elnökölt a díszközgyűlésen. Kli-
viányi Lajos római katolíkus főesperes-
plébános felszó lalásában nagy elismerés-
sel emelte ki azt a/rokouszenves és oda-
adó munkát, amellyel Benkóczi Dániel,
az evangélikus esperes megszervezte a
battonyai evangélíkusokat ; Vörös La-
jos református lelkípásztor, Pandurovits
Mihály görögkeleti szerb főesperes és
Magdu János görögkeleti rornán lelkész
állottak egymásután Raffay püspök elé,
hogy köszöntsék. Igy az ünnep öt keresz-
tyén egyház testvéri találkozásává lett.
Raffay püspök válaszában kifejtette, hogy
mint aki már a harminckettedik új tem-
plomot szenteli, mínden ilyen ünnepen
áldott, boldogító tapasztalattal lesz gaz-
dagabb: ha a hétköznapok szürkeségé-
ben a felekezetek sokszor surlódnak is
néhanapján, a templomavatasok ünnepi
óráiban ugyanezek az egyházak, ame-
lyek ugyanannak az Istennek igéjét hír-
detik a különböző oltárok körül, egy-
mással fenntartás nélkül találkozni tud-
nak. Ebből is látszik - úgymond, hogy
minden felépült templom Isten' ked vére
való ... Ring alispán a vármegye igaz
nagyrabecsülését fejezte ki Raffay Sán-
dor, a templomépítő püspök iránt. .

(M. E.)
Papp-Váryné emlékünnep. Abból az

alkalomból, hogy a Nemzeti Hiszekegy
írójának, Papp- Váry Elemérnének szülö-
földje, a Felvidék magyarlakta egyrésze
fölszabadult az idegen rabság ból , nemes
színvonalú ünnepet rendezett 'az Evan-
gélikus Nőegyesületek Országos Szövet-
sége a Deák-téri leány gimnázium dísz-
termében. Előbb a budapesti evangé-
likus leánygimnázium énekkara Kapí-
Králik .Jenö vezetésével énekelte a Ma-
gyar Hiszekegyet, azután Kapi "Magyar
visszhang" című nagyszabású kórusát.

Fabinyi Tihamér dr. titkos tanácsos,
a Magyar Luther Társaság világi elnöke
mondott közvetlen hangú megnyitót,
amelyet mély figyelemmel hallgattak.
Mindannyiunkra - mondotta Fabinyi
Tihamér - érthetően megrázó hatással
van it Magyar Hiszekegy s ennek oka,
hogy ebben a néhánysoros mondatban
valamennyiünk legizzóbb vágya, bizalma
és az Isten segítségébe vetett remény-
ség lángol. Ezt a költeményt csak nő,
csak magyar asszony írhatta, akiben az
értelemnél nagyobb dolog: isteni sugal-
lat nyilatkozott meg. Csals. női .lélek tud
érzést és logikát, hitvallást és értelmet

úgyegybeforrasztani, hogya Magyar
Hiszekegy propaganda erejével a legkü-
lönb propagandára építő államok sem
képesek megbírkózni ... Fabinyi Tiha-
mérnek látható megindultsággal elmon-
dott beszédét percekig tapsoltak és élje-
nezték Bánó Gyula hegedűlt ezután,
majd egy rozsnyói matróna, Vargha Jó-
zsefné dr.-né olvasott fel kedves vissza-
emlékezéseketPapp- Váryné Sziklay Sze-
rénáról, a rozsnyói evangélikus iskola
'ötven évvel ezelőttinövendékéről; Basill-
des Mária nagy művészettelrégi magyar
dalokat énekelt, Kürti József, a Nemzeti
Színház örökös tagja Papp-Váryné ver-
seit szavalta, különösen feledhetetlen át-
éléssel a .Hítvallasv-t, Pesthy Pálné, az
"ENOSz" országos elnöke' mondott kö-
szönetet végül az. előadóknak és hálát

. adott Istennek, hogya magyar remény-
ségek, aN cmzeti Hiszekegy írójánakjós-
latai részben megvalósulhattale Az ün-
nep jövedelméből emléktáblát állítanak
a rozsnyóí evangélikus iskola, Papp-
Váryné egy korí nevelőintézeténekfalára.

, (M. É.)

Hatvan. Az egyháztörténet feleleve-
nítésére s egyházunk mai kérdéseinek
megbeszélésére a helyi Luther Szövet-
ség ismeretterjesztő előadást rendezett,
amelyet ezentúl a gyülekezet köréböl
felvetett kérdések megtárgyalásával
havonta megismételnek. A nőegyesület
kézimunka kiállítást és vásárt-rende-
zett, melynek tiszta jövedelmét a, sze-
gények karácsonyi felsegélyezésére for-
dítják. Az ifjúsági egyesület rendezé-
sében a vasárnapi iskolások részére
Míkulás-délután ·volt, amelyen' mesével,
énekkel s a nőegyesület ajándék-csó-
magjaival örvendeztették meg: a . gyer-
mekeket.

Cegléd. A gyülekezetben 9 napos
evangélizációt tartott vitéz Sréter Fe-
renc bányakerületi missziói lelkész. -
December 14-én leplezi le a gyülekezet
két jóttevőjének 91~i.festmény-!j."r.cképét.
Egyik kép néhai Mester Istvánné, ~Gál
Zsuzsánna emlékét őrzi meg, aki a gyü:
lekezetnek szeretetintézmény. céljaira

. teljes vagyonát, mintegy 25.000P érték-
ben ajándékozta, - a másik; kép néhai
Patz Béla, volt gondnek nemes tettét
hálálja meg, aki végrendeletileg általá-
nos örököséül az egyházközséget [elölte
meg, mintegy 6.000 pengőt hagyva az
egyházra. -:- December lS-án avatja.
fel a gyülekezet lelkésze azt a 17 má-
zsás harangot, amelyet 7.00p pengős
adományával özv .. Nyiry Sándorné el-
halt szülei emlékére szerzett be. .;

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

MARNITZ
hang szer~~lep
vm., JÓZSEF~KRT. 37.
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A Miskolci Evangélikus Nőegylet
gyermekfelruházó üunepélyt tartott,
mely Homrogdi Lichtenstein Lászlóné
elnök, Pazar Istvánné, dr. Brucker Győ-

,zőné, dr. Sztehló Zoltánné özv. dr. Markó
Lászlóné, Weidlich Pálné, dr. Henszel-
mann Aladárné és Molitor Gusztávné
rendezésében s a miskolci római' kato-
likus nöegylet, az evangélikus leány-
egylet és Miskolc város képviselőinek
jelenlétében foly le. Száznyolcvanhat
gyermek részesült ruha- és cipő-aján-
dékban. Duszik főesperes beszédében
megemlékezett a legelső magyar em-
berről, akinek szemelyiségét a legiga-
zibb magyar és keresztyén szellemben
végzett. fajvédelemmel, gyermeksegí-
téssel ünneplik a miskolci evangélikus
nők. Dr. Máday Lajos tanácsnek Mis-
kolc városa nevében fejezte ki elisme-
rését a nagylelkű nőegyletnek.

Adventi-esték. A most elmult hét hét-
főjén a Deák-téri templom telt meg a
Lutheránia-énekkar, a Deák-téri leány- .
gimnázium énekkara, a Budapesti Hang-
versenyzenekar és Zaláníy Aladár 01'-
gonaművész, a Zeneművészeti Főiskola
tanára egyházzenei hangversenyén. Ba-
silides Mária ez alkalommal is csodá-
latos művészettel adott egy Schütz-zsol-
tárt. Kapi Králik Jenő fáradhatatlan
előkészítő munkája és karnagyi veze-
tése méltó eredményt ért el. Kedden
este a fasori templomban volt adventi
estély, melyen Weltler Jenő orgonamű-
vészete, Arany János meleghangú szép
éneke után Vargha Sándor rozsnyói al-
es peres tartott nagy figyelemmel foga-
dott előadást a felvidéki evangélikusok
nehéz esztendöíről. Szerdán este a Ma-
gyar Luther Társaság tartott magas-
színvonalú .örömünnepet a Felvidék
visszatérése alkalmából, melyen meg-

. nyitót mondott dr. Fabinyi Tihamér, a
Társaság elnöke és Pozsony magyarsá-

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntií gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
.magyar királyi SOPROb.l
'udvari szállitók. I~.

Alapítva: Legelsö tüzoltószér -, kut, szivattyu- es L\1:l pitva:
1816. gép gyár, harang-, fém. és lJasöaWEle. 181G.

A Budapeat-c-Tisztviselötclep Külsöferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a györi református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany·
-éremmel, azonkivül sok arany és ezüst éremmel és 80k diszökle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj ID e n tes e n esz köz 1ü n k

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kihézasítási, 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 ~karolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi Bókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
meglelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

gáról érdeke 3 előadást tartott dr. 'Hoff'!:
mann Edith.

Pályázat. A hegyaljai egyházmegye
elnöksége a fancsali megüresedett lel-
készi állásra pályázatot hirdet. A szol-,
gálati nyelv magyar. Az állás kon-.
gruás. A pályázók kellően felszerelt
kérvényüket december hó 30-ig küld-
jék el erre a címre: Evangélikus Es-
peresi Hivatal Ozd, Borsod-megye.

!~IJpengő iulalltm
1834 és 1849 között Magyaroszág terüle-
tén született Maier, Mayer, vagy Meíer
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek "Keresztlev~" jeligére Blockner
hirdetőjébe, Budapest, Városház-u. 10.

Hirdessen
'az Evangélikus Életben'
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SZLEZÁK -LÁSZLÓ I

IMagyarország aranykoszorus mestere
harang- és ércöntöde, haranglelszerelés es haranglábgyár

Budapesi. XIII.. Pelneházy-ulcD 78.
(XIII., Frangepán-utca mellelt.)

:: Telefón: 291-353.Saját ház.

(}ödöllői ev. egyházközség részére szállított 241kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztvlselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok ú] harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti harangole gg százaléka nálam készült.
Mostkészítem a pusztaföldvári evang. templom új barangjait
S~ivvel·lélekke) készítem barangjaimat

Ujdonság! .Ujdonság!._
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Őszből-Ta-

vaszba. Versek. Ára: P 3.-, 3.90, 4.-
Dr. Varsányí Mátyás: Isten Embere. (Luther Márton

életrajza.) , Ara: P 3.30, 6.-, 8.-
Royd Krísztíuía: Napországban. Elbeszélés. Ára: P1.20.

"Három Barát" c. folytatásával egybekötve :g 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-.·e. Leszakítós alak-

ban P 1.40, könyvalakban P 1.60.
Széles út - Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13-14

alapján. Ara: P 2.80.
Megrendelhetö :

a FÉBÉ könyvkereskedésében
Budapest, VII., Damjanich-u. 25/a.

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben Budapest,
IV., Deák-tér 4, Nyíregyhaza Luther-ház, Alberti-Irsa
gr. .Szapáry-üt 579 és minden hazai protestáns kőnyv-

kereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, arníg a készlet tart, I
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk. "
Evangéliumi posztilla háziáhitatok tartására 5, 6.50P-él't.

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAP'EST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

h~ ,~ ~~' ~~ .: •

• ' l' •

KARÁCSO NYRA
KÖNYVET
AJÁNDÉKOZZUNK

§llslhl9.I!.9.I~IIIIIII~I$~y.~!~!f.!.§,!I
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipest,
Jókai utca l8. Felelős nyomdavezelő: Holl Béla.

,
~IY O tJl f) 1-\VJ-\II .L\ l ).\~r

(WEBER .G~s?:TAV)

c ."...."
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1938. DECEMBER HÓ 24.vr ÉVFOLYAM. 51. SZ.

EGYHÁZTÁRSADALMI, !<ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÚI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

dr. Vácz Elemér. dr. Vető Lajos. Virág Jenő. Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő 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 (Weber Gusztáv).

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások akiadóhivatalba küldendök,
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő. félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

. A sz.erkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.

TARTALOM:
Örömhirdetés

Luther a karácsonyi történetról
A kereszt és karácsony
Advent - Ka~ácsonyvárás

Karácsony Erdélyben
Karácsonyi vendég

Búcsúszó
Alföldi karácsony

Zsidók karácsonya
Szerel et a villamoson

Karácsonyi ajándékozás
Szomorú karácsony

Áljósok
Szépség ünnepe
Könyvismertetés
Külföldi hírek

Otthont a dolgozó nőknek!
Hírek

1I!1l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!I1!!!II!1

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.december 25. -
Deák-tér 4. (némel nyel-

ven)
Deák-tér 4. (magyar)
Deák-tér 4. (magyar)
Fasor, Vilma királyné-út

19. d. e. 1/210 Süle Károly
Fasor 'd, e. 11 Kemény Lajos
Fasori Gimnázium d. e. 11 Kemény Péter
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5 Váradi Lajos
Kőbánya. Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. u. 4 Bányai Sándor
Simor-utca 35, d. e. 11 Majba Vilmos

_ Rákóczi-út 57. (tót nyel-.
ven) d. e. 10

Rákóczi-út 57. I d. u. 3
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
Abcnyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut 10/b. d. e. 10
Koronaőrség d. e. 10
Bécsikapu-tér (némel) d. e. 10 dr. Varsányi Mátyás
Bécsikapu-tér d. e. 1/412 dr. Varsányi Mátyás

(rádió)
Mohr Henrik
Mohr Henrik
Stovicsek Gusztáv
Szántó Róbert
Szántó Róbert

d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. II Raffay Sándor
d. u. 6 Kendeh K. Gy.

Morhács Márton
Szilády Jenő
Algőver Andor
Lehel László

Virág Jenő
dr. Szuchovszky L.
Soltész Elemér
Rimár Jenő

Óbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Qbuda (magyar' d. e. II
Obuda, Selmeci-u. 1. d. u. 4
Kelenföld(Bocskay-út56) d. e· II
I).elenfÖld " d. u. 5
Erdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulaul Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

-Minden templomban úrvacsoraosztás.



ÖRÖMHIRDETÉS
Isten kegyelméből megint ránk

virradt szerit karácsony ünnepe. Is-
métálzeng a sölétségbenszunnyadó
világon a karácsonyi angyalok ál-
dott éneke: Íme, hirdetel: nektek'
ndgy örömei, melu az egész nép-
nek öröme lészen: meaeriileteii:
riektek a Megtartó, aki az Úr Krisz-
tus! Éspár rövid napra újból a
szerétet ömlik szét aszíveken és
eszeretet kicsordulása szelíd bé-
kességgel, örörnszerző jósággal tölti
meg a családok otthonát és a né-
pek lelkét.

Mindezért legyen áldott az Isten
szerit neve!

De mintha ma mégsem volna
olyan édes az ünneplésünk, nem

T

volna olyan zavartalan a békes-
ségünk, mint máskor. Mintha ma
nem volna szívünkben olyan gond-
űző az öröm, nem' volna olyan ked-
vesen derűs a karácsony, mint
ahogy megszoktukés vártuk. Valami
nyugtalanság zizeg benn ünk és körü-
lőltünk, mint készülőzivatar előtt a
felhüthúzó szél lassú indulása.

Merhetünk-e az egész nép örö-
méről beszélni. mikor a világ tele
van nyugtalanító bizonytalanság-
gal 1 Mikor sanda szemekkel néz-
nek egymásra a békét hírdető, de
háborút készítő nemzetek! 'Mikor
igaznak kell látnunk a proléta szo- I
morú ítéletét: Hazuasáaoa! gyó- .
gyítgatják népem romlását, ezt ,
mondva: Békesség, békesség! -
pedig nincs b~keSség! (Jer. 6, 14.)

S beszélhetűnk-e az egész nép ,Megjelent mínden embernek
~rprp~r~1, 111ik,prh,qtp;8koq iqpep ( az'I~t~p jidvözitö kegy.elIne.
~S h~'~m~Qn~ú!él~eg~s~ ~l11P~ri t4r,- " , 'I'ítús 2: 11.1
Sl:Jrl~km} R@lsp forróngásban ernész- JézU§ Kriszju,sbap kímoudha-

d k . d ' t~tllln -és megdipsÖÜJ.t örömmel'ló' i s rnín en rétegében pártokre ~tv;ndézüfi'ögtok~"'" .S, .. '-,,!
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ugrásra, készen egymás nyugalmá-
nak lelborítéséra I

Beszélhetünk-e csak a magunk
egész népének az öröméről is, mi-
kor valóra vált rajtunk az Ótesta-
mentum bölcsének mondása: Ne-
velés közben is fáj a SZÍv és végre
az Öröm szomorúságra fordul!
(Péld. 14, 13). Mert íme a magyar
igazság hajnalhasadásának első
drága óráján, a hosszú szenvedés
után visszatért felvidéki városok
és falvak népével való ölelkezés
első napján éppen az, akit bará-
tunknak hittünk, éppen az ütötte
ki kezünkből az öröm poharát!'

De mit várhatunk az idegentől,
mikor az öröműző szeretetlenség
átokhintő szava körünkből is hang-
zik 1 Lehet-e ott az egész nép örö-
méről beszélni, ahol az ölelkezésre
hajló kart és az ölelkezésre vágyó
szívet a kicsinyes elfogultság hangja
riasztja szét : Megállj, be ne menj
annak templomába. akivel eddig
együtt tűrtél. szenvedtél. reméltél
és akivel most együtt akarsz őr-
vendezni ! Dugd be a füledet a
közös haza boldogságáérl a közös
Megvaltóhoz szárnyaló testvéri
imádság előtt, mert az nem a te

. táborod ból repül az ég lelé!
I . _ . '

I
És szólnak ama napon: Imé

Istenünk, akit mi vártunk '~S
aki megtart minket; ez az Ur,
akit mí vártunk, örüljünk és ör-
vendezzünk'Szabadításában!

• 1 . Ésaiás 25: 9,

Beszélhetünk-e ma, mikor ilyen
bennünk és köztünk alélek és az
elgondolás, beszélhetűnk-e olyan
örömről, amely az egész népnek
öröme lehet?

Beszélhetünk és akarunk is be-
szélni. Mert azt az v örömet nem
embé'rek készítették, hanem az Is-
ten. Az az öröm nem ennek és
nem annak a népnek: nem is en-
nek vagyaInannak az egyháznak
szól, hanem megjelent az Isten üd-
vözílő kegyelme minden embernek!
(Tit. 2, 11). Minden embernek, még'
a hitetleneknek, még a 'képmuta-
tóknak, még a szeretetlen és a 'gyű-
lölködő embereknek is. Ezt a szent
karácsonyi ajándékot nem embe-
rek adják, hanern az lsten. Ez a
karácsonyi öröm magva, gyökere,
gyümölcse egyaránt. Ezt az örö-
met lehet megkeseríteni. de meg-
másítani vagy megsemmisíteni
nem. Ezt az örömet et' lehet vitatni
a gőgös önhittség eHogultságával
az eretnekséggel bélyegzett hívők
táborétól. de elvenni nem I~het"
mert az Isten adia. És ha az em-
berek. a maguk balga bölcsesége,
gyermekes korlátoltsága. szánal-
mas elbizakodása vagy .vétkes
hitetlensége miatt még ma sem.
tudnak és ma sem akarnak test-
véri megértéssel és illendő türelem-
mel egymás mellé térdelni az isteni
kegyelem zsárnolvénél; azért az a
kegyelern mégis minden embemek
;zóí, mert Isien úgy akarta .

Mi tehát ma is hálaadó szívvel
vesszük át a karácsonyi angyalok
énekét és hírdetjük a nagy ö~ö-
met, amely az egész népnek egyGt-
tes öröme '1 '

, Legyen érte~ldoU,azI~ten szen]:
neve! ':: ;.J)..R,áffay Sán€t8i:::'

, o.·.;.:;) _, .'."' I



Szibéríai télben jött a villamos az új-
temetőből a város szíve felé. A farkas-
ordító hideg haragosra marta a tömött a
kocsi utasait és amint zökkent egyet-
egyet a kocsi, az egymásnak tántorodó
utasok mérges haraggal bíráltak egy-
mást is, meg a villamostársaságot is. Akik nem keresztyének, azok a Krisztus születéséről szóló tör-Ugyancsak puskaporos volt a hangulat,
s minden perc közelebb vitte az utaso- iéneiet egy régen megírt, de ma már halott dolognak tartják. A ke-
kat ahhoz, hogy nyilvánosan is hajba- resztyéneknek azonban nem pusztán törtenetet kell látni benne, ha-
kapjanak. A csendes ebb ek néma szo- nem. ajándékot és hincsei. amelyet te kaptál s amelyen neked kell
rongással ültek a helyükön és várták, oroendezned. Törekedj arra, hogy ez a történet a te számodra aián-hogy mikor tör ki valami kis botrány.

És a készülő nagy konflíktust simán dék legyen. hogy Krisztus teneked, teereiied is megszületelt és meg-
és egyszerüen elintézte két ölben ülő halt Krisztus legyen. Gyakorold magad a hitben, hogyazraponkénl

. gyerek. Lehettek vagy két-három éve- erősebh legyen, hogy kedved és örömöd legyen benne. Mert ha akár
ek. Egyiken rózsaszín, a másikon meg D 't k' B 'l tIk 'l l 'k .. k . k k k kpiros mackó versenyt virított a hideg- re er, G ar a aoos o o ro em e ezun IS meg, eze csa pata o ,
csípte piros arcocskájukkal. Mindketten de te a forrást keresd, meri Krisztusban van meg minden érték, min-
nagy ügyben Iáradcztak : édesanyjukkal den bölcsesség és igazság.
j~tszottak.Egyik a ~z~gény, k?p?tt ..m.~lll- Ha azt hallod, hogy "ennek vagy amannak van százezer forint ja
k~s~sszon?-yal, ~masIk ,megaJolo.l!o~ott, aNagyhegyen " - mii ér az teneked 7 Míg ha az a pénz a ti d Ikozeposztalybeh mamaval. De [átékuk .... , . . '" , le vo na,
csak addig tartott, amíg fel nem fedez- _orulhetnel nehi. Ha azt ha.llom: "A Szentlelektol valo gyermek a te
ték egymást. Felesillant erre kölcsönö- 1 sajátod és te hallod, amit O tanít szóval és cselekedettel" ~ ez így
se? a ~zemük. !YIit sem törődve a leg~I,e-' megmarad és gyökeret v~r a szívedben. Az ember minél idősebb,
míbb Illemtam szabályokkal, hogy Jol- ',." bb l 'It I 1 k II K' t th' d t .. k h ..nevelt leány villamoson nem köt isme- C:.r:na" era.se esz a ..a a '. gy e a, rlS~,us Ir e nun , ogy Ismer-
retséget, hangos kiáltozással kezdtek Juk Ot, hiszen a nevunk IS (keresztyen) Tale ered.
tsmerkední egymással. "Baba, baba" Gyermekkoromban, ha Jézus Krisztus nevét hallottUk, csak asz-
szólta~ át egymásrak. Nag)\ kétujjas szonyoknak és gyrrmekeknek való szóbeszédnek tekintettük. Nem igen
~eztyukbe bujtatott kezecskejükkel meg hal/halta az ember Jézus Krisztusnak, a prófétáknak, az apostoloknak
integettek hozzá, de ugy, hogy benne 'd 'l . k 'bb A . t lesé ,. d lk' b Ilfvolt abban az integetésben egészszívük. a nevet. e anna mans ote eset, a paoai ren ,e ele et st . ivem
Aztán illem ide, illem oda, az úrinak ezt kell tenni, hanem úgy kell hirdetnünk az Ur Krisztust, hogy
induló kis~sszo~y k~jelentet!e, ho~~ ő Benne,,, mint Udvözí!öben kedvünket és'örömünket mectaláliuh, abban,
meg akarja csókolni a másikat, Hiába hO" ti" k hit' f li ' d It E " ., k
tiltakozott a mama. O bizony ennek el- ogy n:.rere, un, me,f!. a .. ": e ,c:ma o. z n~m csu~an reqi t;ne
lenére is akarja, de ha a mama nem en- egy ezerotszaz ev eloItI tortenetrol. Ez sokkal tobb, mini egy reqes-
gedi, hát akkor sírvafakad Ennek az régen lejátszódott történel. Ez örök ajándék és Q90mány is. Meri éri-
~!vnek a~tán e~gedni kellett. Mozgásba érettem, az én javamért történi. Ezért született Ó. Akik nem hisznek
Jott az ~gesz vl~Jamos, he!y~~ SZO!ltot- a Kris;;tusban, azok nem fognak fel többet ebből, mint az árnyékát.
tak nekik egymas mellett, es ok, míntha M' A .. 'b k 1- fl" , ,
csak régi ismerősök lettek volna, 'szé- Int esopus meseie en a uiua, ame .ll egy o uon atuszva az ar-
pen megölelték, megcsókolták egymást nyék után kapolt s a szájában lévő húsdarabot kiejtette.
és el sem váltak egymástól a végállo- A Krisztus születéséről szóló történet azért történt .hogy aján-
másig. Percek alatt eltünt a kocsiból a d 'k kk' I . t ' k I'''k' Ő h T"l' h t d Ahideg is, meg a harag is. A mogorva ar- ..e ~.n ..a .. eg,yen :"amm "ene ~ JU IS:." ozza, o e nyer e.~" z
cok mosolygóssá váltak és testvéri bé- udvot, orok eletet . Ha o valoban a tied, akkor nem puszta tortenet,
késségbe olvadt össze az előbb még ug- hanem örök ajándék. (virág.)

, rásra kész tömeg.
A csendes szemlélő meg elgondolko-

dott. Micsoda hihetetlenül rossz és bűnös
a mi nevelésünk, amivel szét tudjuk vá-
lasztani az embereket. Mert ha az úri
kisasszony már bálozó dáma lesz, a
munkásasszony leánya meg szürke kis
gyárimunkásnő, egészen biztos, hogy
nem ismerik és nem szeretík már többé
egymást. Más-más kasztba tartoznak
majd és halálos szigorúsággal őrködik
viselkedésük felett akasztszellem . .I\Ieny-
nyit kell nekünk rontani és pusztítani
ezekben a bimbózó lelkekben, amíg
közönyösek, némák és ellenségesek
tudnak lenni egymással szemben a sze-
retet helyett. Mennyit kell nekünk de-
formálni rajtuk, amíg olyanok lesznek
mínt mi: számítok, hajlottgerincüek és
osztály tudatosak.

Bizony ez a két gyerek képe és pél-
dája volt annak, hogy milyen is lehet
az a kiengesztelődés, amiben egymásra
kellene találnunk. Pedig ők nem hal-
lottak még semmit Krisztus megváltó
és összekapcsoló evaugéliomáról.

Jó uraink, egyháziak és világiak, ta-
nítók, papok és szülők: igazság-e a
szánkon a .karácsonyí evangéliom ad-
dJg,;amígígy'.el tudjuk rontani a mély- ,
ből f.~ltöro szeretetet ? M.

llNau~s~g
S~ a V~ftt,(j.8-(j.h Luther

karácsonyi tiirténetriíl

Karácsony az egyes embert kérdezi meg: hogyan is .állsz a ke-
reszttel? És ha szélnézünk a mai ember lelkivilágát hivatalosan kép-
viselő sajtóban, a napilapok karácsonyi mellékleteinek papírőzőnében, .
nem látjuk sehol sem a keresztet. Szentimentálízmust tömegével talá-
lunk. A mellékietek vezető cikkei ontják majd a "karácsonyi csillag-,
fényt" és a "magyaroknak is felragyogó betlehemi csillagot", "szent
karácsony éjszakájának csodálatos misztériumát", de a kereső szív
nem" fogja. benne megtalálni a keresztet és Krisztust. Mert a karácsony
keresztvénséget nem biztosítja az, ha liberális . napilapok püspököket
szólaltatnak meg, és ezekben szó van a "keresztyén ség által hozott
csodálata's szeretetről", .amitpér oldallal odébb" mint a zsidókérdésnek
és más nagyon fájó kérdésnekaz ő szájukíze szerint való megoldá ...
sává "mélyítenek" el. A mai vezércikkekben keresztyén karácsqnyok
--:: .sa] t10~ -.:.. csak' arra' 'ja!?; hogy a kispolgári morál és sxeniimentá-;
lizmushöiJekedjék általl;1k,' Hogy könnyekel ejtsenek 'a ,;csillogó gyer-
mekszernek" és a ",szeretet ünnepe" nagyszerűsége'<lelett, ésaz ünnep
elmultával minde2íLeHeleitsék. A mai karácsonyok Krisztust-eltakeriék.s
mért <'megelégs~e~ek -a<z:zara:~'i'a "felszínen van: felszínesi érzésekkel,



felszínes imádságokkal, felszínes jócselekedetekkel. Egy nap jónak
lenni, egy nap elérzékenvední, egy nap arra gondolni, hogy ma nin-
csen probléma: ez az, amit a mai, keresztyén ség karácsonyának
nevez. , .

A mai karácsonynak a vezércikkek mellett a 'legnagyobb
meghamisítója a szeretetcsomag-kereszfyénség. Az adakozó azt hiszi:
Krisztus szavának tesz eleget, amikor feleslegéből ad. Pedig nem tesz.

. mást, mint megcsalja önmagát, és eltakarja szeme elől a szent, és
és állandóan követelő parancsot: Annak, aki kér tőled, adj. Igazi ka-
rácsony csak akkor lenne, ha a szeretetcsomaggal ellátottaknak nem
kellene arra gondolniok: mi lesz holnap 7 Holnap honnan jön egy
szerelelcsomag 7' Oe a' mai kereszlyénség berendezkedett már erre az
öncsalásra: egyszer adni és ezzel mindent elinlézni. Ez van a kará-
csonyi mesékben is, ez van a karácsonyi színdarabokban is: "jó"
kisliúk és kisleányok hogyan látogatják meg a "szegény" és mindig
"beteg" anyával, és "részeges" apával rendelkező "kispajtásukat", és
hogyan viszik el nekik tavalyi játékaikat. Egyébre kinek lenne gondja 7
Tegyük még hozzá a karácsony napi istentiszteletet, 'szorongiuk végig
ott, ahol nagy a tömeg, hogy érezhető legyen áldozatunk, és utána

-rneniünk haza megnyugodva és boldogan: eleget leltünk egész évre
keresztyénségünknek, rnéltán nevezzük magunkat keresztyéneknek.

A kereszt alatt járó keresztyénség karácsonyának azonban van
egy sokkal fontosabb kelléke, ami teljesen elsikkad a fent említett
karácsonyokban : Krisztus. Nagyon különös dolog, de a legtöbb kará-
csonyban külöriösen ő hiányzik. Mialatt a tanyákon lelkészt egész év-
ben alig látott, vagy szekták karjai közé menekült emberek gyalo-
golnak sáros vagy behavazott utakon, hogy egyszer mégis lsten há-
zába menjenek, és ott istentiszteleten érezhessék a hívek közösségének
erejét, azok akik keresztyénségükkel olyan nagyra vannak, megelég-
szenek az érzésekkel is. A ezereieicsomaa-heresztuenséc nem gondol
azokkal, akiknek azért is drága lenne a Krisztus, mert nem érhetö
el olyan könnyen az Igéje, mini nekik. Nem gondol azzal, hogy a
szekták karjaiba nem azok meriekülnek, akiknek már nincsen mit ve-
szíteni az életben. azok sem, akik olyan szociális nyomorúságban van-
nak, hogy egyetlen 'vigaszuk itt lenne, hanem azok, akik nagyon szorn-
jazzák az Igét, és nem találják meg sehol. Rongyosok, akik nem me-
hetnek. mert valami különös szégyenérzet tartja őket vissza nyomorú-
ságos külsejük miatt az emberek közösségeitöl, messzi tanyákon
templom és lelkipásztor nélküliek, akiknek kezébe került egy-egy Irás.
vagy csak részlet belőle, olvasták, és elkezdtek elmélkedni felelte. El-
hagyottak és kivetettek, akiket annyira földrevert az Ur, hogy rnegf a-.
nullák: senki sem segíthet az emberen, ha az Isten nincsen vele, A
mi felületes, Krisztus-meglalálásának alkalmaival teli életünk fel sem
tudja fogni azt, hogy lsten mekkora éhséget tud kelteni az ő Igéje és
a Megváltó után. Ha valaki egyszer rá tudná venni ezt a mai látsza-
tokban olyan nagyon keresztyén világot arra, hogy a testi szeretetcso-
magok rnellé, vagy akár azok helyett is. a szomjazó és éhező lelkek
számára lelki szeretelcsomagoka! vinne, hogy Istentől távolélő embe-
reket rá tudna döbbenteni. karácsony küszübén arra, hogy mi csak
azért ünnepelhelünk karácsonyt, és szeretetünkről csak azért lehetünk
bizonyságot, mert Krisztusban lsten előbb szeretett minket, - ha va-
laki erre rá tudná venni a keresz!yénséget, minden bizonnyal több jót
cselekednénk, mint a pillanatnyi segítséget [elentő szeretelcsomagok.

Ha máskor nem, karácsonykor kellene gondolf1i kereszlyénsé-
günknek arra is, hogy hányan vesztek el az egyház. tagjai közül,
csak azért, mert sohasem született meg nekik a Krisztus. Hányan
tűntek el a templomok padjaiból, miután elszálltak az iskolaévek. és
hányan nem jöttek vissza azok közül, akiket felvett a gyülekezet fel-
nőtt tagjai közé. Karácsonykor valami különös, eleinte érthetetlennek
látszó, és mégis szent missziói elszántságqal menni kellene azokért,
akik elmaradtak. és megkérdezni kornoly szívvel, és bizonyságtevő
lélekkel: meg született-e néked a' Krisztus? Megkérdezni . mindenkitől,
akit ismerünk: meglátszik-e az életedben Kriszfus 7 Tudsz-e igazságos
lenni? Hibáka! belátni, megújulni, mint aki megvan váltva, mint aki
Krisztussal jár 7

Oe ebben a mai világban olyan nehéz keresztyén karácsonyt
ülni. A látszat-keresztyén karácsonyfák, a mindenki karácsonyiáinak

lINalMJ~~La
Karácsonyi

ajándékozás
Karácsony tele van jelképes csele-

kedetekkel. Olyan kívételes szokásokkal,
amelyet csak egyszer, karácsonykor'
enged meg magának az ember, Vala-
mikor ezek a . szokatlan, rendkívüli
cselekeaetek eleven vonatkozásban ál-
lottak azzal a lelki tartalommal, ami
karácsonyt. jelenti. Ma olyanok, mint
az üres csigahéjak, Kihalt belőlük az
élet, megmaradt a szekas kemény
gyöngyház páncélja. Jelkép lett, amely-
ből csak a kép van már meg, a "jel"
elveszett.

Keressük meg ezt a "jel"·et, hátha
átalakul tőle maga a "kép" is.

~':

Itt van pl. a karácsonyi ajándékozá-
sok szokása. Elképesztő, hogy az átla-
gos középosztálybeli családfőknek hány
személy karácsonyi ajándékáról "kell"
gondoskodni. E napokban egy gondterhes
családanya mutogatta ezeket az aján-
dékokat. Volt abban a barchet alsó-
ne mütöl kezdve a legújabb irodalmi
remekeken keresztül a villamos kávé-
főzőig minden. "Egy vagyont kell az
embernek elajándékozni! Engem egé-
szen kirabol a karácsony" - panasz-
kodik keservesen. '

Íme a csigahéj. Semmi élet, semmi
vonatkozás benne a lelki őstalajon,
ahonnan leszakadt és önálló életet kez-
detta karácsonyi ajándék. Pedig ér-
telme csak úgy van, ha egész lényével
oda utal vissza. -

A Icarácsonyi ajándék csak gyönge
tükörképe szeretne lenni annak a Nagy
Ajándék-nak,' amelyet Isten adott a
világnak Jézus Erisztusban, Aitindék-
képpen adta, mert semmi más úton
nem volt elérhető az ember számára.
Ingyen adta, mert megfizetni, ellen-
értéket adni tökéletes lehetetlenség.
Szeretetből adta, mert önmagát adta.
Örömmel adta, mert örömöt akart sze-
rezni (Hirdetek néktek nagy örömöt...").

Ezzel szemben nézzük meg a mi
karácsonyi ajándékaink tartalmát.
Mennyi bennük a vonatkozás erre a
Nagy Ajándékra? Van bennük vonat-
kozás az őrök emberi gyűlölködésre
(katonák, - tankok, bombavető repülő-
gépek a gyerekeknek), van bennük
vonatkozás az örök női hiúságra s a
test ékesítésének hiábavalóságaira (par-
fümök, ékszerek. toalet-szerek stb.), van
bennük vonatkozás az emberi ész, tu-
domány, inteJJigeucia legújabb eredmé-
nyeire, amelyek egy hangyalépéssel
előbbre vitték a világtalányok előtt
tépelődő örök emberi valóságot- (kőny-
vek stb.), van bennük vonatkozás a
testi élet minden dolgára - csak egye-
dül arra nincs, ami a karácsony igazi
tartalma': a Krisztusban nyert kegye-
lem és ingyen üdvösség csodálatos
örömhírére. Ha igazán keresztyének
volnánk, kiirtanánk a "hasznos" és
drága ajándékokat a karácsonyfa alól.
Ezek megvételére kínálkozik ezer más
mód és alkalom is. Ellenben igen erő-
teljes, bizonyságtévő formában figyel-
meztetnénk egymást közös örömünkre,
a karácsonyi evangéliumra.

És akkor másmilyen lenne az aján-
dékozás módja is. A háziasszeny feje
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nem főne a' gondtól, nem akarna szét-
pattani az idegességtöl, nem robotolna
a "muszáj-ajándékok" miatt kelletlen,
zúgolódó szívvel, és nem képmutatós-
kodna nyájas szavakban és levélkékben
az átadáskor. Viszont nem is lenne
"üzleti alapra" helyezve a karácsonyi
ajándék a "do ut des" elve alapján s
nem kellene számontartani azt a kínos
kettős könyvelést: "én ennyi értékűt
adtam, ő csak annyit adott vissza.
Legközelebb majd én is csak .. -cc stb.

Akkor lehetne a karácsonyi ajándék
ingyen, szeretetből, örömmel adott ...
Akkor? Míkor ? - Ha megértjük, hogy
karácsony nem azért van, hogy "agyon
strapáljuk" magunkat a különféle kará-
csonyi ajándékok kiizzadásával, hanem,
hogy legyen egy különös, kedves alkal-
munk a karácsonyi "Nagy Ajándék"
elfogadására. Mert aki megtanul el-
fogadni, az egyúttal megtanul ajándé-
kozni is: ingyen, szeretetből, örömmel ..

A.B

~ZOMOIR1ŰJ
l[{AIRAC~OJNfY

Karácsonyi ajándékot jóformán mín-
denki kap. Ki szüleitöl, ki gyerekeitől,
ki barátaitóI. A nincstelenek a kará-
csonyi szeretetakcióktói és így tovább.
Hogyan maradhatott volna ki ebből a
sorból a magyarság? Kapott ajándékot
ő is. Szomorú ajándékot. Betiltották a
táj- és népkutató kiállítást, központlá-
nak a munkáját pedig nem fogja ki-
sérni az a hivatalos támogatás, amivel
indult.

Nem lehet elmenni szó nélkül nekünk
sem emellett a kérdés mellett. Mert
amióta a magyarság magyarság, épen
a táj- és népkutató központ rendezte
az első, minden befolyástól, igézettől és
hamis magyarkodástól mentes, gyöke-
resen magyar kiállítást. Igaz, hogy nem.
vonultak fel rajta hatlovas díszfogatok.
Nem állítottak ki rajta se szóló szőlőt,
se mosolygó almát, se csengő barackot.
Hanem felvonultatták a magyarság
nagy tömegeit, úgy ahogyan vannak.
Mertek és tudtak számokban és graíí-
konokban beszélni arról, hogy hatmil-
lió proletár él itt. Mertek és tudtak
arról beszélní, hogy egészen radikális
földbirtokreform mentheti már csak
meg haldokló nagy tömegeinket. Meg
merték látni, hogy ez· a haldoklás a
papi és egyéb nagybirtokok gyengéden
ölelő karjaiban lassan, de biztosan ha-
lál lesz. Bemutatták agyonraméretezett
közigazgatásunkat, adatokban sorakóz-
tatták fel a nagybirtok méltó párjának,
a tőkének munkáját és felrajzolták s
számokkal is alátámasztották azt, amit
az Rt.-ék és kapcsolt részeik a szegény
magyar ember zsebéből pénzformájá-
ben kimosolyogtak. Számokban és té-
telekben beszéltek a megszállott és a
felszabadult Felvidék helyzetéről és
viszonyairól. Kiállították azokat a tér-
képeket éstáblázatokat, melyek adataik-
kal döntő módon szóltak bele a felvi-
déki vitába. Több volt ez mint kiállítás.
Eszméltetés volt, magunkradöbbentés
és a valóság megismerése. Semmi nem
volt benne a heje-hujás meg piros-
csizmás mondvacsinált magyarságból.
Hanem benne volt egy szenvedő 01'-
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hamis és talmi fénye elhomálvositia az igazi karácsonyi Íényessége}.
Az álláshalmozó leadia a maga obolusait, lehetőleg oda, ahol sokan
tudomást szerezhetnek róla, a rádió karácsonyi éneket játszik, hadd
higyje mindenki, hogy az ő karácsonyfa-gyertyagyujtásának percében
boldog az egész világ, boldogok a rabok, boldogok a szegények, bol-
dogok a nem régen még sírók, mert ebben a pillanatban nincsen se- .
hol sem halál, sem gyász,mindenütt öröm van és boldogság.

Az ~mber meg tudja csalni önmagát. Istent azonban nem szed-
heti rá. O látja, hogy a sok boldog szív között is vannak nyomorú-
sággal, betegséggel, halállal, rabsággal meglátogatottak. hogy nem
ragyognak mindenütt a gyermekszemek, nem zeng mindenütt boldogan
az ének, hanem ez a világ és minden ember bünös, nyomorult. Azért
nem mond mást senkinek sem a karácsonyi angyal, nem beszél ke-
nyérről, és nem beszél boldogságokról, hanem csak egyet szól : Krisz-
tus megszületett ! Gyermek adatott nékünk!

Karácsony felett is olt áll é! kereszt. Karácsony a megfeszített
Krisztusról mondia : megszületett. Es nincsen semmiféle élet, és semmi
féle komoly harácsonu, sem a világ, sem egy nép, sem az egye-
ember részére, csak őbenne, őá/tala. A kereszt jegyében. Ma iss
mindig.' K. P,
.••__mm ••~ ------__ ••••--__••--_

Budapest külvárosi nyomortanyáit járva' így adventi napokban
olyan sokszor mondom el magamban ezt a két szót. Vajjon mi vár-
juk a karácsonyt 7, készülünk-e karácsonyra 7 Es, ha igen, mire vá-
runk, .hogyan készülünk 7

Azt mondjuk, karácsony a szeretet ünnepe, azért lázasan dolgo-
zunk, gyűjtünk, kérünk, írjuk össze, kinek mire van szüksége, latolgat-
juk, kinek mit tudunk adni - és azt gondoljuk, karácsonvra készü-
lünk. Angyalföldön és a többi külvárosi nyomortanyákon soha nem
olyan nehéz tanítványainkat meglátogatni, mint ilyenkor, adventi napok
idején. Milyen nehéz megállni hideg, fűtetlen szobákban, hallgatni a
sok keserű szót, látni a sokszor el nem mondott panaszt, nyomorúsá-
got és rnilyen nehéz ilyenkor karácsonyi örömről beszélni. Úgy érzem
sokszor, éhező, beteg, szomorúszemű gyermek édesanyjának nem tu-
dok Isten szeretetéröl beszélni, nem tudom azt mondani: úgy szerel-
te. .. téged is, neked is. Sokszor úgy érzem, előbb kenyeret, tüzelőt,
meleg ruhát, orvosságot kell adnom. Pedig mennyire nincsen igazam.
Ilyenkor egy elemi-iskolás kisliú jut eszembe. .

Mielőtt róla beszélnék, el kell mondanom, hogy Budapesten min-
den kültelki iskolában tartunk karácsonyfa-ünnepet. Aki egyszer egy
ilyen kis ünnepre eljött, nem felejti el. Mennyi ragyogó szem, kipirult,
boldog gyermekarc ! Milven gyönyörű a karácsonyfa - utólag mindig
megállapít juk, hogy ilyen szép, mint az idén még soha nem volt - s
a fa alatt a fehér papirba szépen becsomagol! "nagy csomag," amit
nem szabad csak otthon kibontani s ami addig a legszebb, amíg ki
nem bontoltuk. Olyan nagy a boldogság, hogy még a legkedvesebb
karácsonyi énekünket is alig tudjuk elénekelní. S a sok kipirult arcú,
boldog gyermek mellett a könnyes szemű édesanyák. fáradt arcú édes-
apák, akik mintha mind elfeledkeztek volna egy kis időre é! minden-
napi gondról és mintha ők is az örömüzenetet hallanák. Es mégis,
nem ezekre gondolok. Egy rongyes ruháiú kis liúnak ijedt, szégyen-
kező tekintetél látom, aki rnost már felnőtt "nagy" fiú, kárpitosinas ;
akiról az édesanyja nemrégen, mikor beszéltem vele, azt mondta, ió
fiú, igaz, még csak inas, nem keres, de, ha valami kis pénzt kap, azt
hazaadja.

Mondiuk, hogy Nagy Gézának hívják. A Kén-utcai elemi iskolébe
járt é s azt mondták róla, hogya legrosszabb fiú az iskolában. Min-
denki így mondta, még a társai is. Hittanórára nem jött. Az édesanyja,
mikor egyszer óra után meglátogattam, szomorúan mondta, hogy nem
bír a fiával. Most is úgy tudta, hittanórán van. De - ígérte - a jövő
órára maga hozza el. - Igy is lörtént.. - Sovány, 12 éves fiú, a



szala körül keserű, dacos vonás, a hangja felcsattan, ha telel a kér-
désemre; hiszen vele nem szoktak szepen beszélni. Oe ettől kezdve
eljár az órákra. Lassan melegszik; szégyenli magát; óh, nem azért,

. ami eddig volt, hanem azért, hogy itt .van. Azután advent lesz és mi
kezdünk karácsonyi énekeket tanulni, karácsonyt várni. Egyszerre kezd
figyelni, érdeklődni. Most már sohasem hiányzik. Azután ez az idő is
elmulik és itt van az utolsó óra karácsony előtt. Akkor, persze', szó
esik a karácsonyfáról is. Az idén is lesz, kérdezi egyszerre mindenki
(először tanítottam abban az iskolában). Hogyne, persze ... alig győzök
felelni.

S amikor a karácsonyfa-ünnep délelőttjén megérkeztem az isko-
lához, az iskola kerítése mellett félve, elbújva ott vár Nagy Géza. A
kezében piszkos, gyűrött újságpapírba csomagolva. vigyázva tartogat
valamit. S amikor meglát, rohan felém, nyújtja a csomagot, alig tud
megállni, úgy mondja : "a tisztelendőnéninek hoztam, a karácsony fára
csináltam." Kibontom a csomagol. Hosszú, fehér selyempapírból és
szalmaszálból fűzött rózsalánc van benne. Maga fűzte. Alig tudom meg-
köszönni. - .

Ilyenkor karácsony láján olyan sokszor kell erre gondolnam. Tő-
lünk, emberektől semmi ajándékot nem kapott. Oe - úgy látszik -
a legnagyobb karácsonyi ajándékot mégis ő kapta.

Porkoláb Márla.

Kcrócsonv Erdélyben.
Ebben az évben nem kap Budapest és a magyar nép tenyőfát

Erdélyből. Nélkülözni fogjuk azokat:" a szép és a Felvidéken is alig
található tömött ezüst lenyőket. amelyeknek illata hetekig tarfolt ott-
honainkban. Oe azért Budapest is és hazánk .többi városának és tal-
vának népe is fog karácsonylát állítarii, ha kisebbet is, ha nem is
olyan szépet s bizonyára Erdélyben sem fognak a magyar és az
oláh családok szobáikban külön külön és több karácsonyfát felállí-
tani, hanem bizonyára csak egyet-egyet. Néhány évvel ezelőtt. amikor
Róma és Berlin nem voltak egymással nagyon jó viszonyban, olyan
cikkek láttak napvilágot olasz lapokban, hogy bizonyos mértékben
barbárság az a karácsonyi szokás, amelynek ma egész Európahódol
s amely annyi fiatal Íenyőjál pusztít el.

. Erdélyben igazán sok fenyőfa van. Még negyedszázad távlatéből
is gyönyörűség visszagondo!ni arra az illatra, amit erdélyi fenyőerdő-
inkben élvezhettunk meg. S ha a magyar embert azzal jellemezik so-
kan, hogy mennyire szeréti állatát. el lehet mondani azt, hogy az er-
délyi ember az állát ja mellé az erdőt veszi. Ahogy Uz Bencze a fil-
men mindig fejszével jelenik meg, úgy van ez otthon is. Ha az erdélyi
ember sétálni megy az erdőbe, fejszével sétál. Nem azért mert pász-
tor korából emlékszik arra.j hogy a fejsze a legjobb fegyver a medve
ellen s azért sem, mert iátékos kedvében valami fiatal fát vágna ma-
gának, hogy abból a legszebb ostornyél! faragja meg, hanem azért,
hogyha az erdejében a vihar kárt tett a lákban. vagy a zuzrnók össze-
kötötték a nap világa lelé törö jlgakat, erre a munkára a tejsze kell.

I Más az Erdélyben élt magyar,· a székely, a csángó, a szász s az
oláh, (ma már rornánl lelke. Nehéz volt ezeket a tajtákat közel hozni
egymáshoz. Tölgyerdőben alig -lálni fenyőfát s a fordított esetre is alig
van példa. Ezek a külön íeiték nehezen keveredtek egymással s
mindegyik másképen örült s másképen ünnepelt.

A legevangélikusabb magyar vármegyének evangélikusai a józan-
ságnak, szorgalornnak, becsületességnek. istenfélelem nek és puritán
életnek pompás reprezenlánsai. Ugy élnek, mint akik tisztában van-
nak az élet lehetőségeivel s úgy cselekszenek, mint akik tudják, hogy
nemcsak magukért vannak, hanem gyermekeikért is.

Egy negyedszázaddal ezelőtt Erdélynek az a része, amelyről
írunk, a meggazdagodás nagyszerű kerszakában élt. Oe ebben az álla-
potában sem engedte meg magának ez a nép azt. hogy a gyerme-
keitagyondédelgesse. Vallásosságéból érthető, hogy a karácsonyi ün-

szág szenvedő tömegeivel és kívált-
ságosaival.

Hej, de nagy volt a magyar öröm,
mikor ez a kiállítás megnyilt. Üröm
'(olt, mert azt hittük, hogy vele új feje-
zet kezdődik életünkben.' Remeltük,
hogy egyre nagyobb magyar tömegek-
nek nyílik majd ki a szeme, hiszen tu-
dósoktól kezdve csoportosan kivonuló
iskolás gyermekekig és csizmás rend-
őrökig mindenkí látogatta ezt a kiállí-
tást. De koraí volt ez az öröm. A köz-
pontot, amely a kiállítást létrehozta,
hivatalosan leértékelték s a táj- és
népkutatást megtették elméleti egye-

~terni kérdésnek, egyetemi kérdésnek,
~egyetemi tanár vezetése alatt. Lehet,
hogy egészen szép tudományos munka
lesz majd belőle.

Mert a feloszlatásnak ugyis az volt
az oka, hogy nem méltányolták eléggé
a tudományos módszereket s így disz-
kreditálták a tudományos reputációkat.
Hogy anagy tudomány tisztelet mellett
éppen kenyérhiány teszi torkunkra a
kést? Ez igazán elhanyagolható gya-
korlati meI1ékszempont.· .

Akik pedig kínlódva és gyötrődve
keresik az új magyar életutakat, megint
megtanultak valamit. Azt, hogy a leg-
nagyobb intelligencia és legszélesebb
látókör is kevés ehhoz, hogy eggyé
tudjunk lenni IImagyarság életért való
kiáltásaival. Es ez az élni akaró ma-
gyarság jobb karácsonyi ajándékért
könyörög. Adják nekünk ajándékul azt,
hogy minden társadalmi kapcsolat és
megkötöttség nélkül való rnagyarok,
akik végig élték és szenvedték a ma-
gyar sors minden kínját, szólhassanak
és cselekedhessenek végre már döntő
módon népünk életében. 11(.

Áliésck
A rendőrség összefogdosott néhány

áljóst és álgrafológust, s megbüntette
őket. Az "engedély nélküli jóslás vét-
ségében" marasztalták el őket. A buda-
pesti közönség meg lehet nyugodva, a
rendőrség nem fogja tűrni a csalást,
kóklerek nem fognak jósolni, csak már-
kázott, engedélyezett, "szakképzett",
hiteles jósok és grafológusok. A sok
újságolvasó polgár ma már meg lehet

. győződve, hogy nem dobja ki hiába
a pénzét, megbizható jósokhoz fog
kerülni.

Körülbelül ezzel a pár sorral tudhat-
nánk kommentálni ezt a bűnügyi hírt,
ha - épenséggel semmi közünk nem
volna Istenhez. Mivel azonban épen
Isten nevében: akarunk szólni és irni,
kénytelenek vagyunk kínosan jellem-
zőnek tartani ezt a rendőrségi hírt.
"Keresztény" társadalmunk nyárspolgári
moráljának egyik ragyogó fegyverté-
nye ez. Tipikus farizeúsi cselekedet,
mellyel a lelkiismeretünket nyugtattuk
meg. Nem engedjük a nyilvánvaló csa-
lást a [óslással, meg a grafológiával.
De mí lesz általában a [óslással ? A
jóslás általában nem csalás?! Mi az,
hogy "engedélynélküli jóslás?" Ki ad-
hat engedélyt arra, hogy emberek a
jövőbelátás tudományát. hirdethessék
magukról? Micsoda képesítés, milyen
ismertető jelek, milyen képességek alap-
ján merheti valaki is, vagy bármilyen
hatóság is kiállítani valakiről a bizo-
nyítványt: ez az ember jósolhat ? Hogy
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juthat valaki olyan képességekhez,
melyekkel a sorsintéző Isten terveit
lehet kíkutatni? Ki mondhatja magá-
ról azt, hogy tovább lát a mindenkori
jelennél, s hogy tanácsot adhat mások-
nak olyan kérdésekben, amelyeket IIs_
ten a mában élő ember számára soha-
sem tál' fel, hanem épen míndíg elrejt?
Mi a különbség az engedélyezett jós-
lás és a nem engedélyezett jóslás kö-
zött? Bizony csak a nyárspolgári fa-
rizeizmus itélete szerint lehet különb-
ség. Különben mindkettő egyezik abban,
hogy hazugság, s abban, hogy vaskos
visszaélés a hitetlen emberek híszé-
kenységével, vagy talán épen csak
ügyes kihasználása annak. Olyan tar-
sadalom, melyben az engedély nélküli
[óslást rendőrileg tiltják el, vészesen
szomoru bizonyítványt állit ki a meg-
üresedett kereszténységről, hiszen nyil-
vánvaló, hogy ezt csak azért teszi,
hogy az .engedélyezett" jóslás annál
szabadabban, védettebben, nyiltabban,
közbecsültebben, s főleg "megbízha-
tóbban" működhessék e, Ezzel pedig ez
a ."keresztény" annak az örök emberi
óhajtásnak, sőt, - nevezzük nevén a
gyermeket, - lázadásnak a szabadsá-
gát, védelmét, becsülését munkálja, a-
mely "olyan akar lenni, mint az Isten."
Isten azért Isten, hogy ő egyedül tud-
hatja a sorsunkat, az ember azért em-
ber, hogy ne tudhassa a holnapot. Az
ember sorsát nem tudhatja sem a kár-
tya, sem a tenyérránc. sem a .paszuly
a rostában. Az embernek egy köteles-
sége van: kiszolgáltatni magát Isten-
nek, aki nem tűri a holnap után kér-
dezést, csak azt az egy keresztyén bizo-
dalmas ráhagyatkozást, amely nem
aggodalmaskodik a Holnap felől, csak
hisz Abban, aki a Holnap Ura. Azért
nem ezt a pár engedélyntlklili álióst
kellett volna csak megbüntetni, hanem
a keresztény társadalmat kell kijóza-
nítani az igehirdetés komolyságával a
hitetlenség hiszékenységéből. s azon
kell tusakodni, hogy ezek az ezrek,
akik válaszoltak egy pengővel o' prof.
Papp" felhívására, Istennek válaszol-I
[anak, az ő hívására, és hittel átadják
magukat 'il Holnap igazi és csodálato-
san megbízható Urának. Dyl........._ _-- .
Szépség ünnepe

Az olimpiászról készített film második
része már erős hanyatlást mutat az el-
sőhöz képest. S ennek nem az az oka,
hogy nem mutat be elég anyagot, vagy
a címhez mért elegendő "szépségű"
anyagot (noha a tömegjelenetekben,
csapat-mutatványokban eléggé szegény),
hanem az, hogy ebben a részben már
nem sikerűlt annyi "lélek-fényképet"
hozni, mint az első részben Mert hiába,
az Izmoknak. a testnek arányai és akro-
batikája felett szinte közönyösen siklik
tova a szemünk, de rögtön az izgalom,
feszültségévei teIítődünk, ha valahol
valami .igazán "emberit", a léleknek
valamely pillanatfelvételét találjuk. akár
csak egészen kicsi, de leplezetlen és
őszinte mozzanatban is. Tehát: nem a
test, a lélek' érdekel bennünket. Ez
minden művészet örök törvénye. A
test csak eszköz a lélek titkainak fel-
tárásához. Érdekes, de nem meglepő,
hogy ehhez az örök müvészetí törvény-

nepek előtt a gyermekei, reformáció korabeli szokás szerint csopor-
o lokra verődve jártak házról-házra s evang. egyházi énekeket énekelt
tek. Amelyik csoport legszebben énekelt, az egész ajándék-vagyont

. szerzett magának össze. Az éneklők ininden udvaron megkérdezték:
szabad-e énekelni s nem volt ház vidékünkön, ahol ezt megtiltották
volna. Még a gyászoló családok is engedélyt adtak erre.

, Egy hétig tartó nagy eseménye volt ez a falu gyermekseregének.
Oe ezek a gyermekek nemcsak énekeltek, hanem hírhordók is voltak.
Ők tudták a legjobban, hogy a faluban melyik család állít karácsony-
fát. Éneklés közben a berekedt éneklő befutotta a nagy udvart s a
csűr mözé lopakodott, ahová a hóba szekták a szülők elrejteni az
erdőből hazahozott fenyőfát. Ilyen vizsgálódások után másnap az is-
kolában a j~l informált s mindent látott fiuk, riportereket megszégye-
nítő huncutsággal adták elő próléciáikat, hogy hol lesz karácsonyfa.

Karácsonyfát nemcsak az úgynevezett urak állítottak, hanem a
földműves s a szegényebb emberek is. Oe abban a társadalmi osz-
tályokra való tekintet nélkül megegyeztek, hogya karácsonyfa' díszi-
tése rendkívül primitiv és puritán vólt. Házílag aranyozott diók és
almák, vagy a jobb házak asszonyai által készítet! teasüternénvek
voltak a karácsonyfa legdrágább cikkei. Egyébk,ént pedig a praktikus
célok vezetlek. A karácsonyfa alatt é vekig eltartó és örökölhető játé-
kok, lehetőleg otthon a háziiparban készített hintalovak és kirakó koc-
kák, a muzsikálítást előkészítő zenei játékok s könyvek. Azon a vtdé-
'ken, ahol mi magyarok voltunk az tJ;.ak, de mégis két nagy nemzeti-
ségi .tengerben : a szászok és a románok között éltünk, amennyire
vísszaemlékezem. m indiz csak erdélyi vagy magyar tárgyú könyvek s
magyar iparban készült játékok voltak a kerécsonvia alatt.

A karácsonyest munkáiát minden házban a ház asszonya ké-
szítette elő, de az aiándékozást legtöbb helyen az apa végezte. Erdély-
ben érthető okokból s abban az időben sok kal nagyobb volt a férfi
jelentősége. mint ma napjainkban s hazánkban. A megajándékozás
nem egyenlő mértél{ét az apai szigor tekintélye óvta meg mindenléle
lázadó go -dolattól. Ou természetesen nem volt gyermek, aki a kará-
csonyfa alatt testvérével cserére londolhatoft volna. Abban az időben
mPg három, karácsonyi ünnep volt. S a családok míndahárom nap
délelőttiéri te-mplomban voltak, a délutánok pe dig kedves alkalmak
voltak arra, hogy szornszédolni mentek a gyermekek s egymás aján-
dék aíban gyönvörködtek.

Azon a vidéken szilveszter estével végződik a szép karácsonyi
ünnep. A szilveszteresti istentiszteleten az egész falu részt vett s míg
S7.i1vpsz1er-estén a nagy európai VÁrosokban orgiákat és bachanáliá-
kat tarta nak. ott ilyesmire gondolni sern mertek , HAnem az esti isten-
tisztpiet után a templom tornvába ment fel a fAlu Hjúsága, majd éjfél-
kor újból főleg a: katona szolaálatott kitöltött ifjúság s a templomto-
ronyból énekelt ek először templomi énekeket. azután a himnuszt s
mindezek befejezése után, ahány fegyver és lőszerszám volt a falu-
ban, az mind measzélalt. Bár 'ezen a vidéken a nép közül alig volt
valaki vadász s lőfegyverékért bizonyosan kevesen fizettek fegyver-
víselési enzedélvdiiat s lőfegyver által okozott gyilkosság, vagy ön-
gyilkosság évtizedeken át nem volt, ezen a napon annyi fegyverropo-
gás volt, mintha fegyver-arzenál lelt volna a faluban.
• A karácsonyi ünnepek után pedig felnőttek és gyermekek, gazda-

gok és szegények a kedves és melez" ünnepek áldásaival indultak to-
vább annak a Krísztusnak a hűségében, akiröl újra hallották a temp-
lomokban, hogy benne Istennek kegyelme megjelent... G. L.

Énekeljetek kedves gyermekek, énekeljetek az újszülött Királyról!
Mert ha Neki nem énekelünk, kinek is énekelbetnénk? Most hallgatnak a
népek, Igen kevesen énekelnele De az angyalok zengenek és csodálkoznak
az Újszülött eljövetelén, ez nekik is végtelenül fenséges és mélységes. Lejön-
nek és látják ragyogni a legmélyebbet is, t. í. amint testben jön el a Meg-
váltö, Majd feltekintenek az égre, látják az Ő dicsőségét és nem győznek
csodálkozni afölött, hogy a legmagasságosabb Fenség ilyen mélyen megaláz-
kodik s a legmélyebb a Legmagasabbal találkozik. (Luth e r.)



·Karácsonyi .uendég
Ezelőtt nyolc évvel történt. Azt hittem, nagyon .kietlen lesz a ka-

rácsonyom és egyike lett a legszebbeknek. Würtlembergben voltam
akkoriban, a híres egyetemi városban, Tübingában. Tanulmányoztam
az egyházi élet minden ágát-bogát, s így el-el látogatlam egy evangé-
lízáló mozgalom összejöveteleire is. Pár nappal karácsony 'előt! csak
elém áll egy hosszú langaléta fiatalember, valami Immanuel kereszt-
nevű egyetemi hallgató és megkérdi, hol töltöm a szeritestét ? "Még
igazán nem tudom," ieleltem, mire gyorsan szavarnba vág, hogy akkor

ő nagy szeretettel meghív, meniek el hozzájuk. Edesanyja és az egész
családja nagy örömmel vár. Egy idegen családban töltött karácsony-
estétől valahogy még jobban irtóztam, mint az egyedülIéttől, de olyan
kedvességgel hívott, hogy nem utasíthattam vissza.

Előzetes érdeklődésből megtudtam, hogy igen szegény, de nagyon
rnély hitű, meleg szívű és intelligens család. Az édesapa mérnök volt,
aki felesége hite es az evangélizációs munka révén .lelébredt s maga
is végzett vidéken laikus eve ngélizációt. -llyen munka közben meghűlt
és meghalt nem sokkal azután, hogy az ötödik gyermek is meg szüle-
tett. A kis család itt maradt minden fix jövedelem nélkül. Ennek tíz
éve. S ma már meghívnak, hogy töltsem köztük a karácsonyt. t:n, az
árva az árvák közölt.

,Sohse felejtem el ezt az estét. Elfogódottan állítottam be egy kis
csomag édességgel. Több nem igen tellett tőlem. Hogy négyszobás,
linoleurnpadlós, kornforlos lakásban találtam meg őket, azon már nem
is nagyon lepődtem meg. Azt már tapasztaltam odekünt, .hogy e szo-
bák számát nem a pénztárca vastagságához, hanem a család létszá-
mához mérik. Létszám pedig volt. Ép, erős, egészséges mind az öt
gyermek. Már a legkisebbik is 10 éves. Oe még a legnagyobbik is
diák. Ugyan miböl élnek?

'Meglepett azonban az a közvellen, meleg, örvendező, szeretet,
amellyel fogadtak. Mintha csak édestestvérük lettem volna. Ugy körül-
vetlek, olyan bize lrnasan fecsegtek, mcséltek. természetes, tiszta kőz-
vetlenséggel Búk-lányok, hogy egy perc alalt úgy éreztem, mintha
szűletésem óta ebbe a családba tartoznék, csak épen távol voltam és
most érkeztem haza.

, Volt egy asztal tele ajándékkal. Azon rögtön ielíedeztem az én
nevemet is. A lányok vacsorához terítettek. engem befogoU a két egye-
temi hallgató fiú meg a kísöcskös a karácsonyfa diszítésébe. Vidáman,
ragyogó arccal sürögtünk, Ioroatunk, Iecsegtünk. .

Aztán jött a családi ünnepély. Együttes karácsonyi ének. Az édes,
anya felolvasta a karácsonyi evangéliurnot és imádkozott szabadon,
saját szavaival. Utána mindegyik gyermek előadott valamit. Kezdte a
kis Ottó, aki bátran szavalt el egy szép -kis versikét, végezte a 22 éves
Georg, aki szintén .riem átallotta nyilvánosan előadni saját költerné-
nyét, amelyben' az édesanyai szeretetről fűzött egybe jónéhány rig-
must. Az egyik lány zongoraszámot. a másik ének-számot adott elő,
majd együtt énekelt az egyik fiú és lánya másik kettőnek hegedű- és
zongora kíséretével. Természetesen csupa vallásos darabot. S mindezt
édesanyjuk tiszteletére, akinek a szereletet és ajándékait így akarták
meghálálni. .

Az ajándékok széfosztása után általános örvendezés, mutogatás,
'hálálkodás. Utána vacsora.

Vacsora után a Búk-lányok Iolvtatták a zenélést s egymásután
[átszották-énekelték végig kedvenc darabjaiket. En pedig félreültem a
divány sarkába az édesanyável. akinek a térdeihez a kis Ottó támasz-
kodott és faggatni kezdtem ennek a rneleg, boldog családi kőmek és
ennek a felejthetetlen estének titkai után.

Először is azt szerettem volna tisztázni, hogyan is kerültem én ide?
Az már régi-régi szokásuk, még férje életében kezdték, mondotta,

hogy minden karácsonyestére kérnek valakit az Urtól, akivel megosz-
szák a szenteste örömét és ajándékait. Valakit, akinek mindebből nem
jutott. Ezzel a megosztással az ő örömük növekedik, úgy tapasztalták,
azért ed el nem hagyták volna férje halála utáni első karácsonyuk
'" ,- . ,. - . . . , .

hez éppen a test kultuszának világ,
ünnepéről készített film szolgáltat újabb
bizonyítékot. A legjobb részek tehát itt
is azok, ahol a figyelő lenesének ilyes-
mit sikerült elkapni, mint pl. Morris
amerikai őttusa-bainokróludott [elene-
tekben. Vagy a lovasokról hozott, egyik-
másik szinte humoros jclenetben. Ezek
a jelenetek megteremtik a kép és néző
között azt a sajátságos mágneses áram-
kört, amelynek vonzó és kötöző ereje
legtöbb magyarázata a filmmüvészet
óriási népszerűségének az egész világon.
A csak testi arányosságot mutogató
képek közönyösen, a záró jelenetek
szimbolizmusa meg egyenesen hidegen
hagynak. A- szimbólumok mögött
ugyanis mindig izzó eszrnéknek, lük-
tető életnek, feHorrósult léleknek kell
állania, hogy megragadj on és Ienyügöz-
zön. Ami pl. meg is ragadott, valahány,
szor láttunk egy cserkoszorús győztest
ott állani merev pózban hazájának
lobogó zászlajával szemben a nemzeti
himnusz hangzáporábsn, mert e lobogó
zászló, himnusz és vigyázzba mereve-
dett cserkoszorús ember mögött hosszú-
hosszú, küzdelemteljes, valóságos élet
állt. Maradjon meg tehát a tanulság a
jövő olimpiász operatőrjei számára:
lelket, lelket kérünk, mert a test nem
érdekel, a szimbolizmusok üresek enél-
kül! C O.

Wi. ...aB•••••••
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Die Lehre del' zwölf Apostel. Eine
altkirJiche Kirchenordung. Von: Hanns
Lilje. Berlin. Furche kiadás 1938.80 lap.

Erről a könyvecskéről valamennyi
teologus hallott. Akkor úgy hallottuk

l és tanultuk: dídache, Bizonyosan so'
~ kan vannak olyanok is, akik bővebb
~ idézeteket is olvastak ebből a könyv-

ből. Azok, akik a gyakorlati teológia
müvelésére készültek, sokszor szerették
volna teljes egészében is megismerni,
hiszen a beavatottak azt hirdették;
hogy ez a könyvecske közöl egy olyan
eucharisztikus imát, ame ynek nincs
párja a keresztyén irodalom történeté-
ben. (Amikor ezt az imát elolvastuk,
Scholz Lászlóra gondoltun k és azért
gondoltunk rá, rnert a xönyve még
értékesebb lett volna, ha erre a gyöngy-
szemre is kítért volna.)

Hanns Lilje a fiatal nórnet teológus
nemzedék egyik büszkesége. A Luthe-
ránus Világszövetség titkára. Jelentős
állás ez. Párisban tűnt fél a Ill. Luthe-
ránus világgyűlésen, amint kapásból
fordított franciábóJ németre és viszont
és angolból franciára vagy ahogy épen
szükség volt. Odahaza a Furche folyó-
irat szerkesztője s mindezeken felül [ő-
szemü újságíró, aki amerikai látogatá-
sárol olyan beszámolót írt, amelyet
megirígyelt tőle sok vérbeli újságíró.

Lilje bátorságát, vállalkozási készsé-
gét s teológus voltát egyaránt bizonyítja
ez a munka.

Az olvasóközönség előtt áll ime egy
könyv, amelynek keletkezési ideje Kr.
u. 80-120 évek közé tehető s lelőhelye
Egyptom vagy Syria vidékéről való s
most a jeruzsálemi patriarcha könyvtá-
rában őrizték.

A könyvecske fejezetcímei: Az életre
vezető út, a halálra vezető út, a ke-
resztelésröl, a böjtölésról és az imád -".
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kozásról, két úrvacsorai ima, a· gyüle-
kezeti életről. az apostolokrólés a pró-
fétákról, az utazó testvérekről, a prófé-
ták eltartásáról, a vasárnap megünnep-
lésérőI, a püspökökről és a diakonu-
sokróI, az Úr visszajöveteléről.

A hazánkban is lezajlott halhatatlan-
sági vita margójára leteszem a 33. ol-
dalon található eúcharisztikus ima egyik
versszakát:
Wir danken dir, heiligér Vater,
für deinen heiligen Namen,
den du in unsern Herzen hast wohnen lassen,
und fül' Erkenntnis und Glaube und Unster-

. . ~li~kci~
die uns kund getan hast durch Jesus. deinen
Dir sei Ehre in Ewigkeit! [Knechr.

Bibliánk olvasása közben ritkán gon-
dolunk arra, hogy az mílyen régi s két
ezer év távlatában íródott a' mi szá-
munkra. Ennél a könyvnél pedig mindaz,
ami megíratott bizonyára a mi szá-
munkra is, az idők súlyával hat első-
sorban reánk, .te nem kevésbbé azzal
is, amit nyújt és ad.

Bizonyára közel járunk az igazság-
hoz, amikor azt hangoztat juk, hogy
ezen év teológiai kiadványai közül ez
a legkedvesebb ajándék, amit kaphat-
tunk. De nemcsak a papoknak, hanem
a világiak közül is azoknak, akik ér-
deklódnek a hitbeli dolgok után.

Ernst zur Níeden r Unter uns, Dres-
den Ungelenk 1938. 136. lap.

Dr. Vető Lajos pompás fordításában
két éve [elent meg ugyanezen szerző
másik könyve: .Eneddel beszélek". A
könyv német kiadásban több mínt
60.000 példányban fogyatt el s a ma-
gyar fordításának két kiadása kelt el.
A szerző első könyvének sikerén fel-
buzdulva adta ki második könyvét így
fordítható címen: "Magunk között"."

Formális tekintetben olyan ez a
könyv is, mint az előző. Lelkipásztori
beszélgetés könyvbe foglalt levelek for-
májában. Főképpen az ifjúságra gon-
dolva válogatott témákat és célja az,

. hogy a lelkipásztornak és az evangé-
liumi ifjúságnak olyan vezetőt adjon,
akire biztosan hallgat s akit esetleg
követ is.

Ebben az elgondolásában és célkitű-
zésében bizonyos papi magatartással
dolgozik, ami olvasó közönségét is-
merve, nem kecsegtet sok sikerrel.

A könyv egyszerű igényeket kielégít
s bizonyára elvégzi munkáiát úgy is,
ha a szülő elolvassa s amit a könyv
nyujt gyermekeinek, elmondja. G. L.

ISzépvonalú divatos modellieím
tartós kivitelben, szolid árakon
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nehéz idejében sem. Régebben a gyermekek maguk osztottak meg
minden -kapott édességet a karácsonyi vendéggel. Most úgy adják
össze spórolt pénzükból a vendég ajándékainak költségét.

Mosolyozva hunyorít a legkisebbre. Egyszer egy vele egy idős,
4-5 éves kisgyerrnek volt a karácsonyesti vendégük s a kis attó
annyira kornolyan vette az aíéndékmezosztást, hogy még a kapott fa-
lovat is ketté akarta lürészelni, hogy a felét odadhassa a kis vendég-
nek. Minden évben másik gyermeké a jog, hogy vendéget hívjon. Az
idén Irnmanuelé volt. Így lettem én -testvérük a karácsonyfa alatt. Az
óta is az vagyok. Megkeresem őket minden karácsonykor.

Én sokszor elgondolkodom rajta, mennyivel másabb lenne a "sze-
gények karácsonya" nálunk js, ha nem a pénztárcák nyílnának meg
szűkebb vagy bővebb tömegajándékozások céljaira, különléle karácsonyi
csomagok összeállítására és gépies szétosztogatására, hanem a családi
otthonok nyilnának meg és árasztanák ela materiális jellegű ajándé-
kok mellett szeretettel, örömme!' melegséggel a szegények árva; didergő
lelkét. Még ha kevesebb jutna is így egy-egy szegény "karácsonyi ven-
dég" -nek anyagi javakban, megmérhetetlen lenne, amit kapna lelkiek-
ben. Még többel, nyerne vele azonban a vendéglátó család. Megtapasz-

- telná az öröm megosztásának fordított rnatematikáiát : hogyan sokszo-
rozódik a megosztott öröm. Közvetlenül látná a nyomort és szegény-
séget s nőne a szociális felelőssége, omladoznának benne az egyéni
és társadalmí-íosztály-Iönzés falai. S ha mindezt valóban Krisztusért,
Krisztus nevében termék. ak kor Krisztus valósággal bevonulna házukba
a "karácsonyi vendég" képében. Megtapasztalhatnák, hogv nem hideg
adományokra, szociális morzsák szétszórására van .szüksége a világ-
nak, ami felett. rendszerint összevesznek, irígykednek, marakodnak a
rászorultak, - (kérdezzük meg csak azokat, akik a szélesztéssal fog-
lalkoznak):hanem szeretelre, szereteireven szüksége a világnak Tehát
arra, amiért Krisztus világra jött, ami Ot ide lehozta, amit csak Nála
lehet elnyerni, ami a karácsonyi evangelium egyetlen tartalma és ér-
telrne ... A szeretet pedig nem küldhető póstán, ulalványon, közvetítő
eszközökkel. Szeretet csak szívlől szívig mehet közvetlenül.' Krisztus
szívétől az én szívemig, az én szíverntöl a "karácsonyi vendég" szí-
véig. Közvetítés kizárva.

Bizonyára megint ott fog állani köztereken, vasuti várótermekben
. a "mindenki karácsonyfája." Mícsoda hideg, kegyetlen elirítézése ez a
legnagyszerűbb dolognak, "a karácsonyi evangéliumnak! Elképzelem
milyen lett volna ott, az idegenben az én karácsonyom, ha csak 'egy
tér vagy várőterem üres csillogású "mindenkikaríksonyfája" alatt áll-
hattam volna meg ma nyolc éve. És milyen felejthetetlenné vált ez az
este, mert volt abban a városban Krisztusnak egy kis népe, aki meg-
nyitotta előttem az otthonát. Kívánom, hogy tűnjenek el tereinkröl a
.mrindenki karácsonyléi, " de sokasodjék családjainkban a "karácsonyi
vendég." L. M. V.

Ne legyenek látomásaim, nem fogadok el csodákat, még angya-
loknak se hiszek, ha másképp tanítanak, mint Isten Igéje. Isten .Igé- _
iében és cselekedeteiben azért hiszek, meri ezek egymás' között és

"mitulen részletükben összhangban vannak a világ kezdete óta. Az
Ige kezdettöl fogva szilárdan áll. Testemben-lelkemben azt tapaszta-
lom, hogy úgy történik minden, ahogyan lsten Igéje mvndja és min-
den történetben azt látjuk, hogy lsten műoei ezzel egybehangzanak.
Mert amint ezer évvel ezelőtt, úgy működik Isten ma is. Az Igét
aharom. nem csodatefteket! Lu the r.

*
A hit az igazi istentisztelet s. ez tetszik Istennek leginkább. De

ez nem a mi akaratunkból, ,erőnkből és munkánkból származik, ha-
nem egyedül a Szentlélektől, aki a hitet a hírdeleft ige által kelti fel
a szívbe'; akkor, amikor és ott, ahol akarja, ha az ember lsten igéjé-
nék a hirdetését szorgalmasan hallgatja,· Luther.



Búcsúszó
___a felvidéki ttEvangélikus Lap" olvasói

táborához
./

Tizenhét esztendő alatt ez az első karácsony, amikor az "Evan-
gélikus Lap" -ot már nem hozza többé a pósta olvasóink meghitt haj-
lékába. A volt "Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség" hivatalos
lapjának határozott hangja ez év szeptemberében váratlanul elnémult. A
nyomdatechnikai nehézségek és a pósta forgaimában beállott zavarok
még azt a tervünket is meghiusították, hogy egy utolsó számban ked-
ves olvasóinktóI elbúcsúzhassunk.

Tizenhét esztendőn keresztül az "Evangélikus Lap" volt a felvidéki
Magyar Evangélikus Szövetség életének iránytűje es munkájának hű
tükre. Magyar és evangélikus jogainkért és érdekeinkért mindenkor bát-
ran szállt síkra. Krisztus Urunk parancsa szerint komolyan hírdette az
egyházi erők összpontosításának és testvéri együttműködésének szük-
ségességét, de rnindenekíelett legjobb igyekezete szerint azon fárado-
zott, hogya magyar evangélikusságot nemzethűségében és a Krisztus
evangéliumának megvallásában megtartsa és erősítse. .

Magas hivatásának és kornoly szolgálatának ellenére mégiscsak
örülni tudunk, hogy lapunk megjelenését be kellett szűntetnünk. Mert
ez a vég nem az összeornlást, hanem egy új nemzeti és vallási lét
igéretteljes kezdetét jelenti. Amikor az "Evangélikus Lap" megszűnik,
az a felemelő érzés jut neki osztályrészül, hogy küldetését betöltötte,
nincs már rá szükség, mert a felvidéki magyar evangélikusság zöme a
jóságos Isten irgalmassága folytán visszatérhetett a magyar hazába és
a magyarhoni ágo h. evangélikus egyetemes egyház anyai karjába,
mellyel húsz évig távol voltgyérmekét forrón magához öleli.

A jövőben nemcsak a hazatért felvidéki magyar evangélikusok,
hanem a Szlovákiaferületén belül maradotlak is az egyetemes magyar
evangélikus lelkiségnek akarnak szívükben helyet adni és reményünk
van arra, hogy ez minden tekintetben lehetövé is válik.

Éppen ezért arra kérjük kedves olvasóinkat, hogy most már tömött
sorokban az Országos Luther-Szövetség hivatalos lapja, az "Evangé-
likus Elet" köré csoportosullanak. Fogadják változatlan szeretettel és
hűséggel a magyar evangélikus értelmiségnek ezt az ertékes heti folyó-
iratát, amely ezentúl sokkal jobban, tökéletesebben szolgálhatia felvi-
déki evangélikus népünk lelki szükségleteit is, mint azt az "Evangé-
likus Lap" eddig tehette. Kedves szerkeszíő- és munkatársaimat is arra I
kérem, hogy új lapunk, az "Evangélikus Elet" számára az ú], boldo-
gabb élet által ösztönzött szeretettel, buzgalommal' és kitartással dol-
gozzanak. .

Amikor mindazoknak, akik az "Evangélikus Lap." megjelenését
akár anyagi, akár szellemi készséggel és áldozatokkal lehetővé tették,
leghálásabb köszöneternet fejezem ki, kérem a magyarhoni evangélikus-
ságot, fogadják új Író- és olvasógárdánkat evangéliumi testvéri szeretettel.

- Adja a megválto Úr Jézus Krisztus, akinek keresztje úgy az "Evan-
gélikus Élet," mint a megszűnt "Evangélikus Lap" címlapján jelképesen
és tartalmában valóságosan evangéliumi hitünk komoly el kötelezését
hirdeti, hogy a jövőben teljes lelki-munkaközösségünk drága magyar
népünknek evangéliumi erökböl eredő lelki megújhodásához járul has-
son húzzá!

Szepesolasziban, az 1938. karácsony hetében.

A Krisztus Jézusban testvéretek:
KOW ARIK SÁNDOR

az "Evangélikus Lap" utolsó szerkesztője.

, Milyen nehéz volna, ha Isten közülünk valakit úgy vezetne, mint
Abrahámot .: Izsákot, Jákobot és nem volnának elöttünk példaképek.
Mielöttünk a hitnek sok példája van. itt is és a Szentírásban is -
hitünk mé{Jis igen gyenge. Luther.

KÜLFÖLDI HíREK
Az arabok Krisztusról. Az Elsass-

lotharingiai .Fríedensbote" c. lapban
Parrot lelkész ír arról, hogy mikép vé-
lekednek ma az arabok Krisztus felől.

"AZ: arabokkal való találkozásaim
megragadó és ismeretlen tényt tárnak
fel előttem. Ugyanis az arabok várják
Krisztus visszatérését. A jeruzsálemi
Omár-mecset őrei azt mondják, hogy az
aranykapu egyszer majp. megnyílik, és-

. pedig azért, hogy az Ur Jézust áten-.
gedje. 'Nemrégen egyik ísmerösömet,
aki sokat jár a' mecsetbe, megkérdez-
tem, mit gondol Krisztus felől. Ezt
mondta : "Mi mobamedánok.híszünk az
Úr Jézusban. Halála után Isten feltá-
masztotta a prófétát s .az idők végén
Jézus 'vissza fog térni. Míndenkí őt
fogja követni s a próféta eltűnik. Hi-
szen láthatod, hogy a mai politikai ese-
mények így nem folytatódhatnak. A~
Ur elfog jönni. Lehet, hogy kettő, le-
het, hogy tíz év mulva".

Algirban ezt mondta egy arab: "Ra-
mazán hónapban minden mecsetben na-
ponként prédikálnak arról, hogy az Ur
Jézus egy napon visszatér és megítéli
a világot."

Egy más embert is megkérdeztern itt
Jézus újra eljövetele felől. "Az Ur J~;
zus most készül, hogy megjelenjék. O
fog uralkodni. Ebben egész Arábia és
Marokkó hisz. II .

Az Elefántcsontpartról így ír egy
misszionárius: "Egészen rendkívüli do-
fog, hogya Krísztus újra eljövetelében
való hit az összes törzsek között elter-
jedt. Törzsfőnökeik sokszor egyenesen
azt kérdezik, hogy mikor jön már el?

Ghandi álarca lehull. A norvég
.Dagen" c. napilap ezzel a címmel cik-
ket közöl az indiai keresztyén mísszíók
kilátásairól. Kimutatja, hogy az igen
nagyjövőjűnek feltüntetett indiai mísz-
sziókmunkájának sok-sok akadálya van.
Ghandi, aki eredetileg semleges, sőt
néha barátságos volt a keresztyén
mísszíók irányában - az utóbbi idő-
ben a keresztyén igehirdetés ellensé-
gének mutatkozik. A lap utal egy
Ghandival folytatott beszélgetésre, aki
nemrég ezt a kijelentést tette: "A ke-
resztyénséggel mindaddig nem kötök
békét, míg meg nem ígérík, hogy ab-
bahagyják a kasztonkívülíek térítésé-
nek a munkáját". Ghandinak az a vé-
leménye, hogy a .mísszíó zavarja az ő
munkáját. Ezzel kapcsolatban három
írányelvet dolgozott ki: 1. Felhívást inc
téz minden keresztyénné lett emberhez
azzal a felszólítással, hogy tartózkodja-
nak a kasztonkívülíeket térítő lelké-
szektől. 2. A missziói országokban mű-
ködő keresztyén egyházak képviselői-
vel igyekszik megérttetni, hogya benn-
szülött gyülekezetek útjában vannak
az indiai egységnek. 3, Mindenütt, ahol
az önálló alkotmányt bevezettek, a
hinduknak bármely más vallásra való
áttérését ellenőrzik és megnehezítik."

A norvég lap utal még arra, hogy
Ghandi beielentett intézkedései milyen
káros belolyassal lehetnek az indiai
missziók munkájára. (virág.)

•••••••••••••••••••••••••
HIRDESSEN

az Evangélikus Életben %
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.Otthont
a dolgozó nőknek!

... , , " .,

ALFOLDI, KARACSONY
'Karácsony közeledik. Meglátszik ez ~indenkin, és mindenen. A

Pár hónappal ezelőtt Gaudy László Alf ld I '" l b)ll' t ' dessévallástanítási igazgató erőleljes cíkkberr- magyar ö végte en rónam mé ységes, szinte an o a csen esseg.
mutatott rá arra, milyen szegény egy- Nincs semmi zaj, csak a. városból a tanyák felé haladó kocsi kerekei-
'házunk a, charitatív és szociális jellegű nek a zörgese töri meg a csendet. Fehér hótakaró borítja a földeket.
intézményekben és intézmények alapí- A dúsan termő föld is vár valamit. Vária, hogy ezekben a napokban

. tására hívta fel az evangélikus társ/a- ne járjon rajta senki.
dalmat. Az első visszhang- erre a felhí-
vásra az eoarutélikus nők szívéből in- Szürkül. Az út mellett elterülő kicsiny tanyák ablakai ból csak' itt-
dult el. Az Evangélikus Nőegyesületek ott szűrődik ki' kevés világosság. Néhány kilométerre több fény látszik.
Országos SzÖvetsége elhatározta a ,;Dol- A h k f I ~kIk k k Egozó Nők Otthoná",nak felállítását Bu- vastag óta aró ö ött erre is, arra is le ele a a o mozogna., gy
dapesten. Aki csak egy kicsit is ismeri pont felé igyekezik mindegyik. Cél a tanyai iskola, ahol karácsonyi ünne-
a kenyérkereső munkára kényszerült pély lesz. A szeretet ünnepén a tanyák magyar népe is ott akar lenni.
egyedülálló nők helyzetét a nagyváros- Ha az év többi ünnepén nem is tud a munka, a gond miatt a többi-
ban, az tudja, mennyíre égetően, szük- 1 tt I . k k kIk t ti h bűséges és mennyire szociális jótétemény ve együ ünnepe Ol, arácsony or . öte ességéne ar Ja, ogy un-
lenne az evangélikus dolgozó nőknek bánó lélekkel, de szeretettől sugárzó örömmel hallgassa meg a világ
egy ilyen .otthon, Már csak az/ anyagi legcsodálatosabb 'történetet. Csodálatos az ilyen tanyai karácsony. A
megélhetés szempontjából is. '30-60 pos magyar föld igazi népe ünnepel.
ha vi ,kereset mellett elgondolhatjuk,
mit jelent 15-20-30 pengőt csak lao, ,A kocsi megérkezik az iskolához. A teremben- csend és béke ural-
kásért kifizetni! Ha pedig olcsóbban kodik., Megható dolog látni a magyar föld napszámosait. Itt nincs semmi,
igyekszik megoldani a' lakáskérdést, ami zavarólag hatna az emberre. Mindenki figyel, mindenki kapni akar
akkor a nyomornak, bűnnek; erkölcsi valamit, ami 'eddig hiányzott az életéből. Kisimulnak a mélyen ráncoltingoványnak legszörnyűbb talajára
kényszerül. Hány tiszta, jobb sorsra ér- . homlokok, amikor Isten szeretetéről szól az Ige. -:A szemek fénylenek
demes életet nyelt már el a nagyváros és most mindenki boldog" mert megérzi a szavakból Isten szeretetét,
az otthontalanság illetőleg a szörnyű amely a Jézus Krisztusban szállt le a földre. Lassankint nedvesek lesz-
"otthonok" következtében. A városszé- nek az öreg ernberek szemei. Az érzések korlátlanul törnek, fel a lel-
~~~~ti!~~f:~~s~~~~~t!~~:t~Z~iY~(I~;~~~ kek mélyéböl. Az ünnep meghittséget még jobban emeli a gyermekek
nyákat, ahol serdülő lányok idegen fér- <műsora. A szülök klmondhatatlanul boldogok kicsiny gyermekeik sza-
H~kkal lakna,k eg:f helyiségben és pe-. vait hallván, amelyekből a jézusi szeretet hangja szól -feléjük. .
dI,g oly~n. zsűtoltságban, hogy, meg el- Az ünnepség lefolyt" Szinte hangtalanul kopognak a lépések. Meg-képzelni IS nehez, hogyan femek el. . . ",', "
Lelkipásztorok hányszor találnak er' nyugod va, megbékélve, egymasnak boldog karácsonyt kivanva megy
kölcsí lejtőre jutott személyeket, akik mindenki kicsiny háza felé, hogy otthon, a megszokott családi körben
azért. jutott~k oda; ~ert. lakásuk~t, folytassák karácsonyi ünneplésüket. Előkerülnek a bibliák, az énekes-
kos:z;tjukat Jn kellett f~~etm akkor IS, könyvek. Elcsitulnak a családi civódások és minden csak a szerétet-
amikor nem volt munkáiuk, . "1 J' K' t b föld 'lit t t "1 b '1

Azt bizonyítani, hogy milyen sürgős ro, a .e~us . nsz us an o. resza sz~re e r~ "esze: ..
és szükséges egy ilyen otthon, szinte KIvancslan mentem ki erre a karácsonvi ünnepélyre, EddIg nun-
felesleges. Sokkal nagyobb kérdés, ho, den kerácsonvomat városban, szüleim körében töltöttem el. Sokat hal-
gyan lehetne felállí!ani? Er~e, ~z~~ban lottam a tanyai csendes karácsonyokról. Nem is csalódtam. Ez magyar
egy, a felelet: qsak~s .hüte,s~ven ossze- nép, amely egész életét a szabadban tölti el íáradtségos munkában,

, fogassal. Ha mindenkí segíti az otthon- VI" l' , . t . h kará k . J' K' t b íöldberendezés előállításának nehéz mun- a osagga szoszenn veSZI, ogy aracsonyor ezus nsz us an IÜ re-
káiát, Egy új házaspár otthonát egy szállt a szeretet. A tanya népe nem tanakodik azon, hogy Betlehem
hét. alatt ,t~lj.~sen be!end~zt~ nemr~,g éjszakáján megnyílt laz ég a föld ielett. Neki valóság a ,föld, melyen
a híttestvért oGsze~ogas. Kicsinyen hu- küzdelmek között él és az ég, melytől az áldást .vária, Es karácsonyt
nek mutatkoztunk. Most sokkal na- " ld" k é • Fl' hidec ét ké b ik " '11 kgyobbrá bízott- bennünket az Úr: 30- az eg a asana erzi. e nez a 1 eg ejsza a an SZl razo CSI ago ra
40-50 lélek otthonának megteremté- és látja közöttük Krisztus csillagát. Nem beszél róla sokat, leginkább
sé!e. "Hüsé~ü~ket, mutass~~ n;eg ú,ira! semmit, - de én azt hiszem, mélyebb karácsonya van, mint a palo-
N~zzunk ,koru! házunk táján es .amIn~- takkel ékes városoknak Süle Károly.
künk talán mar felesleges, azzal hozza- ' .[árulhatunk az otthon felszereléséhez. 11I _

Butordarabok. ágyneműek, terítők, lám.
pák, képek, konyhafelszerelési tárgyak,
stb" stb. Mindent használni tudnak.
. Akik tudnak egyet-mást ajdndékozni

a készülö otthonnak, egy levelezőlapon
tudassák a szerkesztőséggel, hová lcűld-
jenek értük. Pénzadonuinuokat is, szí-
vesen veszünk! Az adományokat és
felajánlásokat mielőbb kérjük, mert ja-
nuár hónapban lehetőleg már szeret-
nék az o,tthont megnyitni.

_11iIIIIIiIl _

Családi hír. Keve Lajos, nag'ymagó-
csí missziói lelkész és neje, sz. Dusek
Valéria házasságát, lsten fiúgyermekkel
áldotta meg, aki a szent keresztségben
a Lajos Endre nevet nyerte.

Fogjunk hozzá az imahét megszer-
vezéséhez. Az Evangéliumi Világszö-'
vetség imaheti felhívása és programmja
a napokban megy széjjel az összes pro-
testáns gyülekezetekhez és egyesüle-
tekhez. Hogy azonban az előkészülete-
ket már most meg lehessen tenni, az
alábbiakban az egyes napi imatárgya-
kat röviden közöllük : Január 2. (hétfő)
hálaadás, bűnvallás és könyörgés, Ja
nuár 4. (szerda) : Nemzetek és kormá-

.nyaík. Január 5. (csütörtök}: .Külmísz-
szió. Január 6. (péntek): Családi élet és
nevelés. Január, 7. (szornbat) : Belmísz-'
szió és a zsidók üdvözítése. Akik az
"Evangéliumi Szövetség" most megje-
lenő igen gazdag számaból árúsításra
rendelni óhajtanak, sürgősen 'közöíjék

ezt egy levelezőlapon a Magyar Evan-
géliumi Szövetség ügyvezető alelnöké-
veI. (Dr. vitéz Csia Sándor, Budapest,
VI., Andrássy-út 83, Isz. '2.) ,

A, legszebb karácsonyi ajándék. Az
októberben Ielszerelt. nagymagócsi tem-
plom 'első harangját december 24· én d,
e. .10 órakor szenteli fel Kovács Andor
esperes, m. kír. kormányfőtanácsos. Az
új harangot a község katolíkus kegy ura,

. gróf Károlyi Imre ajándékozta. A .sze-
g·ény missziói egyház ezuton is. kőszö-
netet mond az áldott karácsonyt _aján-
dékért. Bár példaadássá lehetne, a sze-
retet ünnepén ez a keresztyén cseleke-
det, hogy kevesebbet beszélnének a ke-

I resztyén és nemzeti egységről, de an-
nál többen követnék a nemes példát.
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ZSIUDK KARACSDNYA

r
/ Ebben az esztendőben a keresztyének karácsonya nemcsak a

- keresztyéneket érdekli, hanem Magyarországon nagyon közelről érdekli
-a keresztyén egyházak valamelyikébe áttért, vagy oda áttérésben lévő
:zsidókat is. Szándékosan választottuk így külön kategóriába őket, mert
habár állítólag már harmincezer zsidó tért át Budapesten és talán né-
hány ezret kitesz az ország többi részében áttértek száma is, valója-
ban nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyi közöttük a telje-
:sen szabályosan, az érvényes áttérési törvény rendelkezéseinek pontos
betartásával áttértek száma. Ez a különbségtétel csaknem kizárólag a
budapestiekre vonatkozik, mert itt a rabbinátusi hivatal több hónapi,
legújabban pedig már egy évnél hosszabb terminusú sorszámokat oszt
ki és első kijelentkezésnek csak azt fogadja el, amelyik ezeknek a
névre szóló sorszámoknak a dátumán történik. Ez az eljárás kétség-
lelenül kijátszása az 1868. évi 53. t. c. vonatkozó rendelkezéseinek,
melynek intencíóia világosan az, hogy 30 nap alatt mindenki szabá-
lyosan elvégezhesse a vallásváltoztatási eljárást. Mivel pedig nagyon
kevés azoknak a száma, akik szabályosan tudták elvégezni a kijelent-
kezést és sokkal nagyobb azoknak a száma, akik egyszerűen jegyző-
könyvet vettek fel arról, hogy nem tudtak a rabbi elé jutni és ezzel
a [egyzókönyvvel jelentkeztek felvételre a keresztyén egyházaknál,
joggal használtuk azt a megkülönböztetést, hogy áttérés ben lévők is
vannak, miután ennek a rabbi elötti megjelenésnélküli kilérésnek az
elfogadása tekintetében egyfelől a keresztyén egyházak álláspontja
különböző, az állami hatóságoknak az álláspontja pedig még ismeret-
len. Tudomásunk szerint a római katolikus plébániák az ilyen, sikerte-
len kisérletről szóló jegyzőkönyvet is elfogadták és az így jelentke-
:zetteket megkereszteltek, hosszabb-rövidebb előkészítő tanítás után.
Húszezernél többre kell tenni a katolikus egyházba befogadott zsidók
számát, - a reformátusokét nem ismerjük, a görög katolikus és görög
keleti egyháznál is sokan jelentkeztek. A budapesti evangélikus egy-
háznál jelentkezettek száma megközelítette az ötezret s az egész esz-
tendő alatt felvettek száma az utóbbi évek átlagosan kétszáz körüli
számával szemben ebben az évben 1000-1100 (a számok még nem
Véglegesek), tehát szabálytalan áttérési eljárás miatt körülbelül 4000
visszautasítás történt.

Vannak azonban a megkereszteltek között olyanok is, akik a
leghatározottabban kiielentették, hogy nekik nem fontos az áttérés dá-
tuma és a' szabályos betérési bizonyítvány alapján történő állami anya-
könyvi kiigazítás: ők majd be fogják tartani a rabbi által adott féléves,
vagy még ennél is hosszabb terminust a kiielentkezésnél, ellenben
erre való, tekintet nélkül kérik a keresztelésre és az egyházba való. ,

előkészítést és a megkeresztelést. rnert nem áttérők, hanem -keresztyé-
nek akarnak lenni. Ezek legnagyobb része olyan családokból való,
ahol vannak evangélikusok, rendszerint a házastárs az, vagy az egyik
:szülő'. A legnagyobb meglepetés a lelkipásztorok számára az .volt,
hogy kőzülük többen meglepően ismerték az újszövetséget ; nem állí-
tás,4anernvalóság volt .az, hogy éveken át tanulmányozták az evan-
géliumof Ezeket valóban érdemes volt kiválogatni és a Lélektől felin-
dítottaknák kellett tekinteni őket: Ezeknek lesz karácsonyuk, nyiltabb
,~S.öntudatosabh~, mint eddig, .mert eddú~ .csak titQk.pi;\r,,~§j~k<ll>b~Jná-,
.sok, ' még .Iióazátértozóík előtt' is titkolódzva ünnepélték a megigért
Messia~ rrlegszül~té~ét:

,
H·I R E K

A tiszai evangélikus egyhazkerü-:
letnek az új egyházi törvény alapján
legutóbb alakult presbitériuma meg-
tartotta első ülését, homrogdi Lichten-
stein László egyházkerületi felügyelő és
Duszik Lajos püspökhelyettes-esperes
elnöklésévei. A presbitérium, meleg sze-
retettel emlékezett meg- elhúnyt püspö-
kéről, Domján Elekről és emlékét ün-
nepi határozatba foglalta. Az egyház-
kerület számos gyülekezetet kap vissza
a felvidéki részekkeL Ezek bekapcsolá-
sának előkészítésére kimondotta a pres-
bitérium, hogy előreláthatólag január
közepén kerületi gyűlést tartanak,
amelyre már meghivják valamennyi
visszakerülő felvidéki egyházközség
vezetőit is, Ez alkalommal több fontos
állásfoglalásra készül a kerület: ünne-
pélyes deklarációt tesznek a hazatérők-
ről, visszaállítják a gömörí és kishonti
esperességet, majd a jelenlegi egyház-
kerületi presbitérium lemond és az
összehivandó kerületi gyűlés új pres-
bitériémot választ, végül pedig rendel-
kezni fog a püspöki tiszt betöltésérőL

Szent-Ivany Józse! beszéde. A
Deák-téri Evangélikus Nőegylet szere-
tetmunkája javára D. Raffay Sándorné
ünnepet rendezett a Zeneművészeti Fö-
iskolán, szépszámú és lelkes közönség
részvételével. A műsor élén megnyitót
a felvidéki magyar közélet egyik vezér-
alakja, Szent-Ivany József országgyűlési
képviselő, a volt felvidéki Magyar Ev.,
Szövetség világi elnöke tartotta.

Elmondta Szent-Ivany József. hogya
magyar evangélikusság helyzete odaát
kezdettől fogva igen bonyolult volt,'
mert a szlovák evangélikusság által
1919-ben alakított forradalmi egyház-:
szervezet teljesen figyelmen kívül hagyta
a magyar hittestvéreket. Politikailag
pedig az "egyesített cseh-szlovák nem-
zet" iaeológiáját vallotta az akkori
szlovákság, ezzel hajlandó lévén le-
mondani a maga. szlovák nemzeti ön-
célúságáról is. Am alig néhány esz-
tendő múlt el csupán, amikor már
közös értekezletet hívtak össze az egy-'
házi vezetők számára Pozsonyba s itt
hosszú időn át foglalkoztak a Bibliának
cseh nvelvröl szlovákra való fordítá-
sával. Igya "cseh-szlovák" gondolat a
gyakorlatban voltaképp már akkor
megbukott s a szlovák evangélikusok
egyházi és világi hangadói kénytelenek
voltak ezt a politikai ötletet már akkor
feladni, A magyar evangélikusság mínd-
ezzel' ellentétben és jóeleve tudatára
ébredt annak, hogy az egyházi szerve-
zet kérdésében is a lutheri lelkiségnek
megíelelöen színt kell vallania; ez az
evangélikusság szembefordult a forra-
dalmi egyházkormányzással, követelve,
hogy az egyházi szervezethez való
csatlakozás szempontjából sorsát, ön-
maga határozhassa meg. Most már el.,
lehet mondani, hogy a magyar egy-:
házak' túlnyomó része minden külön.
szervezkedés nélkül erre az álláspontra ,
helyezkedett. Több oldalról megnyílat-, .
kozott kívánság és sürgetes hívta-létre:
a Magyar Evangélikus Szövetséget., ~
Ennek az egyháztársadalmí szervnek:

-it' fefa:data 'volt ·létrehóznI'a,' 'magyar'
evangélikusok tömör együttesét, egysé-

'gét;-azzal a' céllal, hogy az alkotmányt'
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jogi kérdések dolgában azonos felfogást. Lesz karácsonyuk azután azoknak is, akiknek a családjábanképviselve, erőteljesen tudja érvénye- ~
síteni különleges ígényeínket. A szö- apró és a szülőkkel együtt keresztelt gyermekek vannak. Ezeket meg-
vetség megalakítása feletti általános tanítolluk a gyermekekkel együtt való helyes karácsonyi ünneplésre.
öröm hamarosan korainak bizonyult,
mert a cseh hatóságok újabb és újabb Ezzel szemben tudjuk azt, hogy lesznek olyanok is, akiknek a szíve
ürügyeket találtak az alapszabályok hideg fog maradní ezen a szent ünnepen is, hiszen a széntólöldak .
jóváhagyásának halogatására. Végül is
a szlovákiai egyetemes egyház kebele- nem egyformák. De ismerünk olyan megkereszteltet is, aki arra a kér-
ben felállított magyar egyháztársadalmi désre, hogy a karácsonyt hogyan fogja megünnepelni. ezt a meglepőszervvé kellett szövetségünket átalakí-
tanunk és csak így tudtuk a tényleges feleletet adta: "Hiszen elmondtam. hogy feleségem is és szülei is
munkát megindítani. Hangoztatnom kell mennyire ellenzik az én megkeresztelésemet. Eddig is, valahányszor
- így szólt Szent-Ivany József -, hogy
a Magyar Evangélikus Szövetséghez elővettem az újszövetséget, ha azt háborítlanul akartam olvasni, ki
csatlakozott magyar egyházak mind- kellett mennem vagy a konyhába, vagy a cselédszobába, Bizonyára
annyija kényszer alatt működött együtt
az ottani egyetemes egyházzal, sőt két most is ott fogom tölteni a szent estét. De boldogan fogom olvasni a
egyház: a somorjai és a komáromi, születésröl szóló evangéliumot és kőnyőrögni fogok Krisztushoz, hogy
szabad egyházként müködütt tovább.

Az előadó részletesen méltatta ezután hozzon nekik is világosságot" ...
a felvidéki magyar evangélikusság ma- Mert anélkül, hogy túlzott reménységekben ringatnánk magunkat,gyar evangélikusság nagyszerű vezé-
reinek működését, végsőkig helytállását, ebben a termésben is van a konkoly közölt ió búza is. Van, Isten
majd így végezte: üdvözítő kegyelméből. K. L.

- A Magyar Evangélikus Szövetség
emelt fővel áll a magyar közvélemény
előtt. Az elmúlt két súlyos évtized
során feladatát teljesítette és mindent
elkövetett, hogy a magyar evangélikus
egyházat s tagjait magyarnak tarthassa
meg!

Az evangéliumi alapon álló bírák
és ügyvédek december l7-én vallásos
ünnepet rendeztek, teaesttel egybekötve.
Közének után dr. Pogrányi Géza ügy-
véd imádkozott, majd dr. Eördögh Ar-
pád dr. kir. közigazgatási bíró elnöki
megnyitójában utalt arra, hogya ma-
gyar protestáns jogászokat az Evange-
lium alapján óhajtják összegyüjteni.
Vitéz Szirmay-Kalos Pál dr. kir. kúriai
bíró szibériai hadifogságának egy mély
lelki élméuyéröl-számolí be. Előadását
a Biblia életformáló és problémákat
megoldó erejéről szóó bizonyságtétellel
zárta be. Molnárc Gyula dr. kir. köz-
igazgatási bíró, aki az Evangélikus
Misszióegyesületnek is élén áll, egy
bibliai textust magyarázott. Szeleczky
Olga énekelt, Graf Elemér dr. kir. járás-
bíró pedig az evangéliumi jogászok
körének jövő programmját vázolta: a
keresztyén orvosok körével együtt az
elkövetkező hónapokban közösen kí-
vánnak gyűléseket tartani, ahol a köz-
erkölcsiség problémáit beszélik meg. A
két kör együttesen általános mozgalmat
óhajt indítani a magyal' életet pusztító
mindennemű erkölcstelenség ellen, hogy
az Evangélium erőivel küzdhessen a
tisztább, igazabb és boJdogabb magyar
életért.

Salgötarjánban az Evangélikus Nő-
egylet és az Evangéliumi Leányegylet
dec. lO-il-én az acélgyári olvasóegy-
Tet nagytermében nagy-sikerű karácso-
nyi vásárt és kiállítást rendezett. Ozv.
Pántyik Arpádné és Moticska Nándorné
nöegyletí, dr. Csengődy Lajosné és
Medzihradszky Márta leányegyleti el-

Isten Igéiéröl '

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbhane_
Evangélikusoknak n a gy á r eng ed mé n y !

M'ARNITZr: "'; .• A.
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.nöknök vezetése alatt saját készítmé-
nyű kíállításí tárgyak kerültek eladásra,

-samelvek másfél nap alatt 1300 P-n fe-
C::ij.lí bruttóbevételt eredményeztek, mí-
bUJ 6-700 P tiszta haszon. lesz az el-
cSZ.imolások után. A kiállítás sikerét
rfagyban mozdították elő a megnyitó-
val kapcsolatos . előadás, a vasárnap
délutáni gyermekelőadás és az esti mü-
sor miknek keretében feltűnést keltett
a Mátéffy Ilona diakonisszatestvér által
megépített és Suhár Klárika betanítá-
sában éneklő 70 gyermekből épített bá-
jos élő karácsonyfa, Bartholy Klára és
Diviaczky Márta melodrámája, Patay
Erzsi szavalata, Kamarás Zoltaíi elő-
adása, Dianiska Mária éneke a leány-
egylet Suhár Klárika. betanításában
szereplő 10-es magyar táncegyüttese.
Csarba Mária óvodásaí, Stenczel László
hazafias szavalata, Ehn János mono-
lÓgja stb. stb. A kiállítást az egyház
presbitériumának élén a lelkész nyi-
totta meg.

Kískörösí hírek. Píetíla Hannu je-
lenleg Magyarországon tanulmányi úton
tartózkodó finn. lelkész a karácsonyi
szünidő egy részét Kiskórösön tölti. .A
gyülekezet ősztől kezdődően vasárnap
esténként megnyitotta' a templomot az
ifjúság számára, amit az ifjak nagy
örömmel fogadtak. E vasárnap esti if-
júsági órákon alkalmanként 600 (hat-
száz) ifjú szokott résztvenni. A gyüle-
kezet ifjúsága másfél éven át négy
nagy vallásos ünnepélyt rendezett,
melynek hatszáz perigőnyi jövedelmé-
ből az idei karácsonyra teljesen fel-
szőnyegezte a templomot. Az egyház
az évek óta működő Napközi Gyermek-
otthona számára 33QOpengő ért félhol-
das telken épületet vásárolt. A püspök
ur december 1-vel Moravek Samu ed-
digi igÍói segedlelkészt rendelte a gyfr-
lekezetbe szolgálattételre. Dec, 11-13
között volt a Nőegylet és Leányegylet
karácsonyi vására 450 pengőnyi bevé-

~ tellel A megkomfirmált serdülő ifjúság

egy hosszabb'<ádventí műsorral Ielké-
szülve abelterületi és tanyai iskolák-
ban -szolgált a hívek között. -

Pályázat. A maglódi evang. egyház-
'község pályázatot hirdet eltávozás foly-
tán megüresedett másod tanítói állásra.
Az állás államsegélyes. Lakás termé-
szetben. Kötelessége a reá bízott osztá-
lyok vezetése, belmissziói tevékenység
és szükség esetén magyar és tót kán-
torízálás, dalárda vezetése. Pályázati
határidő a -Iap megjelenésétől számított
21 nap. Kellően felszerelt kérvények
válaszbélyeggel Evang. lelkészi hivatal,
Maglód címre küldendők.

2~()penUíf jutalom
<,

1834 és 1849között Magyaroszág terüle-
tén született Maíer, Mayer, vagy Meier
Cecilia keresztlevelének felkutatásáért.
Levelek "Keresztlevél"jeligére Blockner
hirdetőj ébe, Budapest, Városház-u. 10.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
[magyar-királyi SOPRO •...'
ludvari szállitók, .-..! .

.Alapítva: LegelSŐ tüzoltószer -, kut, szivattyu- es Alapítva:
1816. gépgYár, harang-, fém- és vasönUhle. 1816.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egye~ülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt, Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt:
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a regolcsóbb díitételeít. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel -
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja míndenki..
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja .. Hívja fel mindenkí
a hittestvérek figyelr-nét a Jóléti Egyesületre.
. Felvilágosítással és táiékoztatással szolgál az egye

süle! központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev.bér-
liáz.] Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szo.obathely, Szolnok, Min-
den egyházközségben megbízettai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk·
megfelelő iavadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

ABudapest-Ti~ztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református te~plom, stb.,. stb .. harangjai gyá~unkban
készültek. Harangrendeles eseten teljes bízalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. Apárisi világkiállításon arany-
érénlinel, azonkívül 'sok aranyés ezüst éremmel és sok diszolele-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj men tes e n es zk ö z ~ ű nk

Hirdessen
~z ~vang6liltus .Életben I
~~. . . ,
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(WEBER GUSZTÁV)

Kellemes karácsonyi ünnepeket kiván:

SZLEZÁK LÁSZLÓ I
Magyarország aranykoszorus mestere -

harang- és ércöniöde, harangfelszerelés és haranglábgyár

Budapesi. XIIlolI Pelnehúzy-ulco 78.
(XIII., Frangepán- utca me llelt.)

Saját ház. :; Telefón: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tiszlviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti liarangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait
Sz!vvel-Iélekkel készítelJ)barüJJgjaimat

lR

f
' ,-/-
" ~./Ujdonság! ,/'

.. ,,7 .
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Oszből-Ta- ;,'

vaszba. Versek. Ara: P 3,-, 3.90, 4.- ;
Dr. Varsányí Mátyás: Isten Embere, (Luther Márton

életrajza.) Ara: P 3:30, 6.-, 8.-
Royd Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P1.20.

"Három Barát" c, folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bíbnaolvaso naptára 1939-re. Leszakítós alak-

ban 1·' 1.40, könyvalakban P 1.60.
Széles út - Keskeny út. Színes képMáté 7, 13-14

alapján. Ara: P 2.80.

Ujdonság!

Megrendelhető :

ft FÉ8É könyvkereskedésében
Budapest, VU., Damjanich-u. 25ja.

Kapható azonkivül a Fébé fióküzleteiben Budapest,
IV., Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa
gr. Szapáry-út 579 és minden hazai protestáns könyv-

kereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, amía a készlet tart, I
Kis Samu: En és az én házam az Úrnak szolgá lunk ..
Evangéliumi Dosztilla·házláhitatok tartására 5, 6,.50P-ért. I

70 éves cég! ,
. Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és

arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból.' . - Kérjen árajánlatot r

SZI-GE'TI N'ÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM~

KARÁ'CSONYRA
.K Ö N Y VET
AJÁNOEKOZZUNK

Scholcz Testvérektől
1111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I:~
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

»Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipest,
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, !<.ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

Megjelenik' minden szembeton
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.Kérdések az egyházhoz
Egy naptári esztendőnek a vé-

gén vagyunk és egy új esztendő
felé tekintünk. Habár egyházi szem-
pontból. semmi különös ok nincsen
arra, hogy éppen Szilveszter esté-
jére csináljunk számadást és éppen
január elsejétől készítsünk új ter-
veket, mégis megálló pontnak te-
kintjük a lelki munka felelősségé-
nek tekintetében ezt a napot és
mi is gondolkozunk a jövendő
felelt.

Egészen kétségtelen az, hogy
egyházun k tagjai nemcsak a poli-
tikai vezelöktöl, nemcsak a köz-
élet férfiaitól, hanem magától egy'
hézunktól is 'útmutatást várnak
minden olyan alkalomkor, amikor
bármilyen vonatkozásban újabb
nekiindulás történik. Most is van-
nak olyan kérdések, amelyek ér-
deklik egyfelől az egyház hivatá-
sos munkásait, másfelől az egyház
hívő és cselekvő tagjait. Ezek közé
tartozik elsősarban az a kérdés,
hogy rniképpen fog végbemenni az
új egyházi, törvények által megvál-
toztatott egyházi szervezetnek élet-
beléutetése a Felvidékről vissza-
térő egyházi szervezetek életében.
Ezek az egyházközségek és közü-
letek még a régi egyházi alkot-
mány idején szakadtak el, kény-
telenek voltak beilleszkedni az ott
'kiíeilödött ésa míenktöl sokban
eltérő egyházi szervezetbe, ezen-
felül pedig most az itt is megvál-
tozott és új törvényes rendelkezé-
sekkel találják szemben magukat.
Ez készteti a református egyházat

arra, hogy a felvidéki hazatért egy-
házak bevonásával új zsinatot
tartson, holott a református egy-
háznak is nem régen zárult tör-
vényhozó munkáia, Tudomásunk
szerint evangélikus egyházunk nem
gondol új zsinat tartásra a Felvidék
visszatérésévei kapcsolatban még-
pedig két okból. Először azért,
mert a visszatért egyházi részek
nem képezik olyan nagy százalé-
kát az anyaország evangélikus egy-
házának, hogy visszelérésük anél-
külük hozot! törvények szabályos-
ságát vitássá tehetné. Másodszor
azért, mert az új egyházi törvé-
nyek-a legtöbb tekintetben olyan
haladó gondolatokat képviselnek,
amelyek nek alkalmazása megfelel
nemcsak a régi egyházi alkotmány
feltétlenül megőrzendő alapelvei-
nek, hanem az új kívánalmaknak is.
Azt hisszük, hogy az alkalmazás
tekintetében a kölcsönös jóakarat
is elegendő lesz az egyházi szer-
vezet és közigazgatás terén életbe-
léptetendo változások zökkenés
nélküli keresztül vitelére.

Mindenkit, aki az egyház életé-
vel kornolvan törődik, a legmé-
lyebben érdekel az egyházak belső
élete. Érezzük, hogy döntő idők
következnek reánk. Az egyházak-
nak erőteljesen kell vállalni az
evangéliumi feladatok bátor kép-

IDe mi nem vagyunk a 'meg-
hátrálás emberei, hogy elvesz-
szünk, hanem a hitéi, hogyéle-
tet nyerjünk. Zsid. lev. 1039,

viseletél. Magának az evangélium-
nak a hirdetése a. mindennapi
kenyérrel egyenlő jelentőségűvé
vált a lelkek számára. Mennél
jobban meginog minden körülöl-
tünk, annál szilárdabban és ön-
tudatosabban kell állni az egy-
háznak. Mennél több megalkuvás
fog igyekezni pozíció szerzésre,
annál kevésbbé szabad az egy-
háznak a megalkuvók közé tar-
tozni. Belül rnennél erősebb egy-
ség és kifelé mennél hűségesebb
megállás. Ez a- pajzs és a kard,
amellyel fel kell az egyháznak öl-
töznie.

Itt jön előtérbe az evangélizáció
kérdése és a Luther Szövetség
kérdése. Most kezd kitünni,
hogy ez a kettő fegyvertárs és
hogy mind a védekezésre, mind a
hercolásra egyformán szükséges
mind a keltő. Aki akár az egyiket,
akár a másikat lekicsinvli, végze-
tes kárt okozhat. Mert vezetőknek
és híveknek, részeknek és magá-
nak az egésznek rninden félelem
nélkül, sőt a szép küzdelemnek
az örömével kell az egyház [ö-
veridője elé- tekinteni. Ami Isten
'nevében történik, az. egyideig si-
kerlelennek látszhaÍik talán, ve-
reséget azon han nem szenvedhet.

Ezért a minden fegyvert állűtő
erőhöz: a hithez kell fordulnunk
Hittel kell előre tekinteni. Hittel
kell tovább folytatni minden küz-
delmet és hittel' kell nekiiogní
minden új küzdelernnek. Aki győz,
'azt eszioppá teszi az Isten. K. L.
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INCnWS~Lg
A zsidó rabbi és

az áttérés
Az utóbbi időben nagy arányban in-

dult meg a zsidók áttérese az egyes
keresztyén vallasokra. Tömegesen je-
lentkeznek, vagy ha úgy tetszik, mene-
külnek a zsidók az egyes keresztyén
egyházakba. Köztudomású az is, hogy
a zsidó rabbik ezt a íolyamatot oly
módon igyekeznek megállítani - leg-
alább is Budapesten -, hogy híveik
kijelentkezéseit az 1868: 53. t.-c. szelle-
mével össze nem egyeztethető módon
elgáncsolni törekesznek azzal az el-
[árással, hogy a zsidó lelkészi hivatalok
túlzsúfoltságára való hivatkozással sor-
számot adnak híveiknek, akik ilyen
módon csak hónapok elteltével juthat-
nak a rabbi magas színe elé kilépési
szándékuk alakszerű kijelentéje céljából.

Távolról sem célunk emiatt az illető
zsidók védelmére kelni. Elvégre is ők
intézzék el saját rabbijukkal vélt jog-
sérelmüket, úgy ahogy tudják. Azt a
kérdést sem kívánom jelen oktejtésem-
ben érinteni, vajjon a keresztyén egy-
házak szempontjából kívánatos-e a
zsidó jelentkezők tömeges felvétele,
vagy sem? Ezt megint döntse el az
illetékes keresztyén egyházi hatóság,
bölcs belátása szerint és szuuerén
módon.

Van azonban a fentebb érintett jelen-
ségnek tételes jogi szempontból egy
olyan mozzanata is, amely a keresztyén
egyházaknak a magyar törvényekben
biztosított felvételi jogát elvi szempont-
ból érinti s ebből az okból a zsidó
rabbik eljárása, hogy úgy mondjam
szabotálása szempontjából még sem
lehet egészen közömbös.

Az áttérés kérdésében jelenleg ha-
tályban lévő 1868. évi 53. törvénycik-
künk a következő eljárási szabályokat
állítj a fel:

,,3. §_ Az áttérni kívánó, bármely egy-
ház tagja legyen, ebbeli szándékát ön-
maga által választott két tanu jelen-
létében saját egyházközségének lelkésze
előtt nyilatkoztatja ki.

S ezen első nyilatkozattéteJtől számí-
tott 14 nap eltelte után és legfölebb 30
nap eltelte előtt ugyanazon, vagy más,
színtén általa választott két tanu jelen-
létében ismét saját egyházközségének
lelkésze előtt jelenti ki, hogy áttérési
szándéka mellett továbbra'ísmegmarad."

,,4. §. Az áttérni akaró mind első,
mind másodízben tett nyilatkozata felől
azon lelkésztől, ki előtt áttérési szán-
dékát kijelentette, mindkét ízben külön-
külön bélyegmentes bizonyítványt kér."

,,5. §. Ha a lelkész a kívánt bizonyít-
ványt bármelyik esetben, akármelyik
okból ki nem adná: mindkét ízben tett
nyilatkozatáról külön-külön a jelenvolt
tanuk adnak bélyegmentes bizonyít-
ványt". .

,,6. §. Az így nyert bizonyítványokat
az áttérni akaró azon . vallásfelekezet
lelkészének, melybe át akar térni, be-
mutatván, ezáltal az illető egyház tel-
jesen fel van jogosítva őt kebelébe fel-
venni."

Tudvalevőleg az 1868: 53. t-c. "a
törvényesen bevett keresztyén vallás-
felekezetek viszonosságáról" szól, Azon-
ban "a vallas szabad gyakorlatáról"
szóló 1895: 43. t.-e. 22. §-a akként ren-
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Egyházunk és közösségeink
A keresztyén egyházak 1937-es oxfordi okumenikus koníerenciéia

az egyházak megúiulásában igen nagy szerepet szánt az Ú. n. seiimoz-
galmaknak. Világosan meglátták ott azt, hogy a történeti egyházak ke-

. retein belül kisebb-nagyobb közösségek alakultak és alakulnak ki, ame-
lyek semmi mást nem akarnak, hanem "csak" lelkekel menteni. Más
szóval Krisztushoz és Krisztus uralma alá akarják vezetni az embere-
ket. Természetes, hogy ezeknek a sejteknek a munkáját egy történeti
egyház sem nézheti közörnbösen, mert minden sejtmozgalom egyházi
mozgalom, a szó eredeti és tiszta értelmében. Azaz nem az adminisz-
tráció vagy az "egyházpolitika" a legfőbb gondjuk, hanem a szentek
közössége értelmében igeolvasó, irnádkozó, egymás terheit hordozó
keresztyén közösségben akarnak élni. Igy minden munkájukat csak az
határozza meg, hogy Krisztusban egymásra találtak és lehetetlen ezért
nekik Krisztusnak és Krisztus ügyének nem szolgálniok.

Itt természetszerűen következhetik az az ellenvetés, hogy ehhez
a munkához nem kellenek külön sejtek, hiszen ez kifejezett en és el-

- mellőzhetetlenül egyházi munk a. A tétel elméletileg igaz is. De a gya-
korlatban' valami egészen más történt. Az, hogy az egyház vagy az
egyházak a két utolsó században túlságosan elvilágiasodtak, s mun-
káiuk inkább kultúrprograrnrn és erkölcstanítás volt, mint Krisztus ki-
rályságának a szolgálata. Viszont Isten igéje mindenütt és minden
szervezettől függetlenül elvégzi a maga munkáját. És Isten ébresztet!
az ige által hívő lelkeket, akik többet akartak kapni, mint amennyit a
történeti egyházak nyújloltak .és ahol két vagy három felébredt lélek
összetalálkozott, olt már együtt is volt egy keresztyén "sejt" amelyik
habozás nélkül vállalta azt, hogy Jézus Krisztusról tesz tanuságot a
világban. Ha jól megérljük, hogy rniről van itt szó, akkor már azt kell
mondanunk, hogy az egyház nemcsak hogy közörnbös nem lehet a
sejtmozgalmak munkájával szemben, hanem egyenesen számot kell
tartania minden egyes sejt munkájára, merl azért dolgoznak ezek,
amiért az egyháznak is dolgoznia kell, t. i., hogy Krisztus valóban Ur
legyen mindenek felett.

Ha ezt a kérdést egészen magunkra vonatkoztatva nézzük, elő-
ször azt kell meglálnunk, hogy az oxfordi határozatot évekkel meg-
előzve nálunk is megindultak a seit-rnozgalmak. Itt ebredési mozgalom
a nevük és rendesen kisebb vagy nagyobb közösségbe gyökereznek.
Ezeket a közösségekel név szerint nem is kell lelsorolnunk. mert mun-
káiuk révén már többé-kevésbé ismertek. Hiszen az ebredési mozgal-
mak és közösségek rnunkájának az eredménye a nagytarcsai néplő-
iskola, ők kezdték meg a konferenciázásokat, ők újítolták fel nálunk
az imaközösségeket, tagjaik bármikor hajlandók segíleni lelkészeinket
az evangélizációs hadjáratokban, annak elő és utómunkálataiban. Amit
pedig általában tenni akarnak, azt így szekták kifejezni: "Szolgálni
szeretnék Krisztusnak az egyházban." .

Természetes, hogyegyházunknak ezt 8 kérdést egészen kornolyan
kell vennie. Nem intézhetjük el úgy, hogy az ébredés! mozgalmasok
különcök vagy szakadárok, akiket egyházi átokkal kell sújtani, mert
aki az igében kijelentelt Istent akarja szolgálni, az ige és hitvallásaink
értelmében, az nem lehet szakadár. Sőt azt is meg kell látnunk, hogy
minden ebredési mozgalom útja a kezdettől egyenesen vezet a törté-
neti egyházakhoz. Az evangélikus ebredési mozgalomnak útja vezet
az evangélikus egyházhoz. Tehát nagyon sokszor az a helyzet, hogy
az elhullott vagy közönyös híveink az ébredesi mozgalmakon át jut-
nak vissza egyházunk hoz. .

Különös azonban, hogy ugyanakkor leszűltség is van, de még
inkább volt egyházunk közösségei és ebredési mozgalmai között. Holott
az lenne a természetes, hogy kezdettől fogva úgy rnűködienek közös-
ségeink, mint az egyház hódító szervei. (Természetesen missziói érte-
lernben.) Miért nem történt így? Mert a hivatalos egyház bizalmatla-
nul nézte közösségeinket, közösségeink pedig a hivatalos egyházzal
szemben voltak bizalmatlanok s ezért túl éles kritikável illették műkö-
dését. Talán ott volt a hiba, hogy senki nem vállalta a központi agy
és kéz szerepét, amely összefogta volna mozgalrnainkat és a szárnta-
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lan munkalehetőségben munkára indította volna őket. Így közösségeink
dolgoztak saját elgondolásaik szerint és az általuk elérhető munkaterü-
leteken. Eredményeik azt mulatják, hogy munkáiuk nem volt hiába-
való. A sok imádságot, akarást és munkát megáldotta az Isten.

Tovább azonban már nem engedhetjük meg magunknak azt a
fényűzést, hogy Krisztusnak ugyanazt a szent ügyét ugyan avval az
igével részekre szakadozve szolgáliuk. Maguk közösségi mozgalmaink
már utat és módot találtak az együttműködésre. Kezet. tudtak fogni a
népíőiskoláért, az evangélizálésért, a saitó munkáért. Es ezeken kívül
még rengeteg égető munkaalkalom és kölelesség van egyházunkban.
Most már arra van igen nagy szükség, hogy egyházunk maga akarja
és merje vállalni mozgalmaink szerves önmagábakapcselását és mun-
kéraküldését. Ne úgy, hogy beolvasszuk őket az adminisztrációba, mert
ők ennél többet akarnak. Hadd legyenek belőlük, akik egyházunk sza-
badcsapatai voltak, reguláris csapatok, hogy együtt hódítsunk a Krisz-
tusnak. Nagyon szükséges és nagyon sürgős dolog ez. -Találiuk meg a
módját, hogy egymás között, a sajtóban, főleg pedig egyházunk hiva-
talos' és hivatott vezetőivel vigyük dűlőre ezt a kérdést egyedül és Id-
zárólag Isten dicsőségére. M. S.

--

A minap egy katonával beszéltem, aki a legelső, felszabadító csa-
patokkal vonult be hozzánk s azt kérdeztem tőle, mondia meg nekem,
mi volt reá a legnagyobb hatással az egész bevonulásból ?

Az illető így yálaszolt : "Szép volt az egész bevonulás! Felejthe-
tetlen napok! ... Üröm volt nézni a boldog magyar arcokat, látni az
örömmámorban úszó népet, átvonulni a sok-sok diadalkapun, mely ott
állott minden falu határában, de mégis valamennyi emlékem közül a
legszebb és a leglelejtheletlenebb az marad, amikor ráléptérn a medvei
hídra, mely az anyaországot a felszabadított országrésszel .összeköti."

Rajtam is valami különös érzés vett erőt, amikor nemrég Győrbe
utaztam s a medvei hídon átkeltem ... Ez a híd több, mint egy össze-
kötő kapocs, amely eddig hiányzott! Ez a híd nemcsak a Csallóközt,
a Mátvuslöldiét köti össze a Dunántúllel s így az anyaországgal, ez a
híd szíveket köt össze. Összeköti a magyart a magyarral, a testvért a
testvérrel. i , Nagy jelentősége van katonai, gazdasági, kultúrális szem-
pontból, de felbecsülhetetlen nagy jelentősége van evangélikus egyházi
szempontból is. S én most főleg erre szerelnék rámutatni és ama óha-
jomnak szeretnék kifejezést adni, vajha már a közel jövöben minél
több híd épülne közlünk, magyarországi evangélikusok és a szloven-
szkói evangélikusok között! ...

Igen, hidakat kell építenünk! Nem fából, vasból, betonból, hanem
a szerétet aranyszálaiból ! . .. Ennek szükségét mi érezzük a legjob-
ban, akik húsz évig éltünk elszakítva az anyaországtól és nemcsak
területileg, hanem - sajnos "- szellemileg is. Mi tudjuk, mit jelent az
országhatár, a cenzura, a könyvbehozatali tilalom. Ml tudjuk, mit jelent
az, ha egyelszakítolt területen egy kis csapat maga kénytelen gondos-
kodni arról, hogya' híveknek legyen egyházi lapjuk, naptáruk, énekes-
könyvük, az iskolás gyermekeknek megfelelő tankönyvük. Mi tudjuk,
mennyi munka, mennyi utánajárás, mennyi anyagi áldozat kell ehhez! ...
. Szlovenszkón húsz éven át körülbelül 25.000 magyar evangélikus
élt. Ezeknek a magyar evangélikusok nak lelkiszükségéről a szloven-
szkói magyar ev. szövetség gondoskodott Szent-Iványi Józsei és Bándy
Endre, majd Fábry Viktor vezetése alatt. A nagy mecenás, Szent-Iványi
József, egy nemes gesztussal még 1922-ben lehetövé telte az Evangé-
likus Lap megjelenését, melynek szerkesztője és szellemi vezetője, Lic.
Fizély Odön volt. Ez a lap kb. 700 példányban jelent meg s a szlo-
venszkóí magyar evangélikusok ban nemcsak a magyar evangélikus
öntudatot fartolta ébren, hanem védte jogaikat is. A nép számára egy
külön .néplap jelent meg kb. 1200 példányban, a "Luther" Vargha Sán-
dor szerkesztésében. Az Ev. Naptár évente átlag 2500 példányban je-
lent meg. Az Énekeskönyv kiadását a nemes Kosztolánvi-család 10.000

delkezett, hogy: "Az 1868: 53. t.-c. 1-8
szakaszaiban foglalt rendelkezéseknek
hatálya minden bevett vallásfelekezetre
kiterjesztetik". Minthogy pedig ezt meg-
előzőleg "az izraelita vallásról" szóló
1895: 42. t.-c. 1. §-akimondotta, hogy
"az izraelita vallás törvényesen bevett
vallásnak nyílváníttatik", ennéltogva az
1895: 4.'1. t.-c. hatálybalépte óta a ke-
resztyén vallásról is át lehet térni az
izraelita vallásra, mert az 1868: 58. t.-c.
1. §-a kimondotta, hogy: "a törvény
által megállapított föltételek és forma-
ságok megtartásával mindenkinek sza-
badságában áll más hitfelekezet kebe-
lébe, s illetőleg más vallásra áttérni."

Ez volt tulajdonképen az a nagy
vallásegyenlőségi vívmány, amit az
1895: 43.' t.-c. 22. §-a a zsidóknak bizto-
sított.

Az 1895: 43. t.-c. hatálybalépte előtt az
államjogi helyzet az volt, hogya keresz-
tyén egyházak lelkészei kilépésttanusító
igazolvány felmutatása nélkű! is nem-
csak, hogy jogérvényesen megkeresz-
telhették a jelentkező zsidót, hanem
ezzel állam.fogi vonatkozásban is jog-
erősen megállapíthatták keresztyén val-
lását. Ha az utóbbi vonatkozásban ma
már az 1868: 53. j.-c.-ben körülírt bizo-
nyítványok felmutatása is elő van írva,
ez semmi esetre sem [átszhatta át a
zsidó rabbi kénye-kedvére a zsidóknak
azt a jogát, hogy a keresztyén vallásra
áttérhessenek; még kevésbbé tette füg-
gővé a zsidó rabbi törvénymagyaráza-
tátói és elzárkózásától azt a lehetősé-
get, hogy a keresztyén egyházak át-
térni kívánó zsidókat kebelökbe íelve-
hessenek és pedigállam.fogi hatállyal is.

Mitörténhetik mégis, ha netán akadna
olyan míníszter, aki egy panasztemelő
rabbi feljelentésére "szabálytalan bizo-
nyüvány" okából érvénytelennek mon-
daná ki konkrét esetben az áttérést ?
Ebben az esetben legfeljebb tovább is
fizetné az izr. bitközségi adót. Viszont
a meqkereszteiés miatt semmiféle bün-
tetőjogi joghátrány nem érné a keresz-
telő lelkészt, amint ezt a m. kir. Kúria
1887. okt. t t-én 7190 sz. a. kelt ítéleté-
vel világosan eldöntötte, mondván, hogy
"Korhiányban nem szenvedőknek - de

_ a törvényben előirt formaságok mellő-
zésével eszközölt - felvétele büntetendő
cselekményt nem képez." Nem kihágás
ma már a korbiányban (18 éven aluli)
szenvedőnek illetéktelen lelkész részé-
ről való meakeresztetése sem, mert a
polgári anyakönyvezés életbelépése kö-
vetkeztében a cselekményt kihágásnak
minősítő korábbi rendeletek hatályát a
vall. és közokt. ü. m. kir. miniszter
1675/1895.eIn sz. rendelettel megszün-
tette. Dr . .Mikler Károly.

A Helsinkii olimpiász miatt egy
évvel elhalasztjak a finn-észt-ma-
gyar lelkészkongresszust? Tudvalévően
a mult év májusában Budapesten volt
az első finn-észt--magyar evangélikus
lelkészi nagygyűlés, amelynek viszon-
zásaképpen északi rokonaink 1940-ben
akarták megrendezni ahelsinki-tallinni
finn-ugor lelkészkongresszust. Most a
finn püspöki kar a gyűlés előkészítői-
nek javaslatára azzal a gondolattal fog-
lalkozik, hogy az 1940-ben Finnországba
egybehívott olimpiai játékokra való te-
kintettel a nagygyűlést egy évvel ha-
lasszák el és így 1941 júliusában tart-
sák meg.
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Az új zs'.-do"to" rve' ny koronás adománya tette lehetövé. 'De már imádságoskönyv, vagy kon-
iirrnációi káté kiadását nem merle vállalni a Szövetség a magyar evan-
gélikusok csekély számára való tekintett el.

még csak javaslat, amely hivatalosan Most Szlovenszkón alig marad 3000-4000 magyar evangélikus.
a NEP meggyőződését fejezi még csak A tíz ujjarn sok ahhoz, hogy rnegszámláljam, hol Iogiák ezentúl Szlo-ki. Hogy megmarad-e mai szövegezésé- ,.
ben és tartalmában, az még a jövő venszkón az Isten Igéjét magyarúl js hirdetni? Tiszta magy~r evangé-
titka, mert a szöveg legkisebb megval- likus egyházközség nem is lesz. Es mégis lesznek magyar evangé-

-toztatása a törvényjavaslat, vagy a likusok Pozsonytol Eperiesiz szétszórtan, mint csillagok a sötét éisza-
~i~f:z~~t~~~~~yegész tartaimát is meg- kában ... Ezeknek lelkiszükségéről csak az Igehirdetés, a belmisszió

Egy azonban már most i~kétségtelen, és a pasztorizáció útján gondoskedhalnak Szlovenszkón maradt lel-
Az, hogy a második zsidótörvény sok- kész-testvéreink, de három-négyezer lélek számára sem egyházi lapot,
kal radikálisabb akar lenni, mínt az sem könyvet kiadni nem lehet. Ezt a hiányt Magyarországból kelleneelsővolt. Leglényegsebb benne az, hogy
az előbbi törvényben nem tisztázott faj pótolni s itt kell az első szakadékot áthidaini ! Ki kel] építenünk a
vagy felekezet-e a zsidóság kérdésében hidat a magyarországi és a szlovenszkói Lutheránia között, ha magyar
határozottan a faji megítélés mellett evangélikus testvéreinket meg akarjuk menteni a szellemi haláltól!.; .
döntött és ha ebben a formájában tör- A felszabadított terüleltel viszont szlovák evangélikusok is kerül-vény lesz a [avaslatból, akkor a ma- .
gyarországi zsidók hivatalosan másod- tek Magyarországhoz. Több helyen pásztor nélkül maradt a nyáj. Ezek-
rendű állampolgároknak minősíttetnek nek lelkiszükségletét nem lehet csupán a lelkészi állások betöltése által
és ugyanakkor faji kisebbségként fog- kielégíteni. Ezek hozzá voltak szokva, hogy voltak evangélikus nép-
[ák kezelni őket., ,., lapj aik, könyveik. Húsz' év alatt egy olyan nemzedék nőtt fel, mely

Ezzel a megoldassal valoJab8;n az _=tökéletésen beszéli az irodalmi szlovák nyelvet, melynek ma már kul-
ú. n. szélsőjobboldal felfogása diadal- ,.,' k H t· k k t ki lé ít i? Ahh hmaskodott a zsidótörvény elintézésében. tűr-igénvei vanna. ogyan 10gjU eze e le egr em oz, ogy
Ha az ilyen értelmű törvényt gyakor- külön szlovák evang. sajtót tartson fel ev. egyházunk, ép oly kevesen
latilag is egészen következetesen vannak .itt Magyarországon a szlovák evangélikusok, mint odaát, Szlo-
keresztülviszik, szinte kétségtelen, hogy venszkón a magyar evangélikusok. Itt valami hidra volna szükség,
a- problémát .hosszú időre kiveszik a
társadalmi viták eddigi témaköréből. valami megoldást kellene találni, hogy a magyar sajtótermékek rnin-

A zsidóság bűneit mi is nagyon jÓl den fennakadás nélkül átjuthassanak a határon magyar' evang. testvé-
ismerjük. Ilyen értelemben világosan "reink kezébe s viszont Szlovenszkóról kaphassák lapiaikat, könyveiket
és félreérthetétlenül nyilatkoztunk la- a Magyarországon élő szlovák evangélikusok.
punk' hasábjain az első zsidótörvény Természetesen mindkét oldalon úgy kellene szerkeszleni ezeketmegjelenése I után. Ez azonban nem
jelenti azt, hogya törvényjavaslat el- az evangélikus saitótermékeket, hogy azokból csakis az evangéliom
fogadása és törvényerőre emelkedése szelleme áradjon ki, minden politikai íztől menten. Itt látom a leghatal-
után az egyház számára ismegszünne masabb szakadékot, itt van szükség a legerősebb hídra! ...

la zsidókérdés kérdés lenni. Mert félre- Én azonban mindég úgy tudtam, hogya magyar ember nem fél .
érthetetlenül meg kell mondanunk,'
l}ogy más az egyház és más a vílág.. semmiféle nehézségtől, nem riad vissza semmiféle akadály előtt. A
'Allámi törvényeinket mindig is tiszte- magyar erő, a magyar akarat, a lankadatlan magyar munka mindég
-letben tartottuk és tiszteletben' is fog- le tudta győzni az akadályokat. Hogy ez ma is így van, meggyőződ-
juk tartani. De minket a világtól az tern akkor, amikor a medvei hídra ráléptem ..• Az a híd a magyarválaszt el, hogy Istent hatalmas és
erős Istennek ismerjük el, aki ma is erő, a magyar akarat, a magyar munka hirdetője ! ... Hiszem, hogy mi
tűd életeket hódítani és óembereket szelremi téren is meg tudnánk építeni egy ilyen hidat! ...
újjászülni. így egyházunk számára a A háború utáni időkben' mind a mai napig sokat konlerenciáz-
zsidókérdés lényege ez: mi lesz azok- tunk. Voltunk Stockholmban, Lausaneban, Ei'senachban ... Azokon azkal a zsidókkal, akik nemcsak áttértek,
hanem valóban megtértek a Jézus evangélikus konlerenciákon sok szép, tartalmas előadás hangzott el,
Krisztushoz? Mert tény és igaz, hogy az érintkezés az északi államokkal sok testvéri kapcsolatol tererntett
nem csak Saulusból lett Pál, hanem meg a svédek, a finn ek, az észlek és mi kőzöttünk. de valahogy messze
~;g ma ~~i~g~~~f hív~a ~:~s~~y~~:t maradtunk azoktól, kikkel ezer évig együtt éltünk, kikkel együtt szen-
És az sem vitás, hogy ezeket a keresz- vedtünk Eperjes piacán a Caraffa által felállított vérpadon, a nápolyi
tyén életből vagy a gyülekezet életéből gályákon" kikkel együtt 'harcoltunk Bocskay, Bethlen, Rákóczy, Kossuth
kirekeszteni nemlehet. Mert az egyház zászlói alatt, kikkel együtt véreztünk Doberdón, Galíciában, Szerbiában
éppen az az egyetlenegy hely a világon, ' , It
~~~~Is;,~ea~~jib~e~ an~~s~~~~it~~~~ es mM~st' ~~y vértelen háború után vagyunk ... Bizonyos, hogy újból
egymástól a hívőket. Ezért, ha a [avas- megindulnak a mindenléle tanácskozások, újból napirenden lesznek a
latból törvény lesz, nekünk erre a kér- külőnléle konferenciák. Mi evangélikusok is újból" felvesszük az érint-
désre m~g r.i§sza kell térnünk. És addig kezést a külíöldi evangélikusok kal. Ne felejtsük el, hogyelsősorban azok-is egészen komolyan kell az élő keresz-
tyénségnek azon dolgoznia, hogy' a kal az államokkal lépjünk szoros érintkezésbe, ahol magyar evangé-
Krisztusban újjászületett zsidó, azaz likus testvéreink laknak, akik tőlünk várják a segítséget, a nagy hídverési '!
már keresztyén, megtalálja helyét a Stadtrucker Gyula.
hívők és a szentek közösségében, még
akkor is, ha ezért támadások érnék
Krisztus egyházát. ' M.

Megáldott-az Isten a mült évben
- ,-- [mínket,

Visszaadta nékünk drága véremket.
Legyen az új évben is szentneve áldott
S adja. vissza egész Nagymagyar-

[országot!

Az lsten iránti igaz szereiei a szioben ilyen, és ezt ki is mondja:
"Uram, Istenem, mennuei Atyám, éri a te teremtményed vagyok. Tégy
velem, amil Te akarsz, nekem mirideau. En a Tied vagyok, ezt tudom
és ha Te azt akarnád, hogy ebben az órában meghaljak, vagy vala-
miluet: nagy, szerencséilenséabe jussak, ezt is szioesen »eioiselném.
Eleiemet, becsűletemet. vagyonomat és mindenemet sohasem becsülöm
többre a Te akarafodnál. A Te akaratod nekem mindenkor kedves".

Lúther.



lz egyházi sajtó mondanivalója
Az egyházi sajtó is nagyhatalom. Csakhogy ez itt nem azt je-

lenti, hogy valamiféle saitó hatalommá lesz az egyházban, hanem
épen azt, hogy az Egyház ha/alommá lesz a sajtóban. Olyan "egy-
házi" saitó, amelyben az Egyház nem tud hatalom lenni, úgysem ha-
talom sohasem. A mi kis egyházunkban különösen nem élhet meg
más saitó, mint amelyeket valóban lsten használ a lelkek között.
Amint az egyházi igehirdetésünk számára nem tudunk mi emberileg
tömegeket szerezni, s amint tele templomokat nem lehet teremteni
semmiféle emberi propagandával, csak a szent Lélek mozgatta eleven
Igével, úgy nagy tábort sem lehet gyüjteni egyházi saitó számára .
másképen, mint ezzel az egyetlen hatalommal, hogy az lsten Lelke,
az Egyház Lelke úrrá lesz az ólom betűk között. Az utca sajtója csak
abból a szenzációból.él, amelyre szornias és éhes a tömeg. Az egy-
házi saitó csak abból a szomjúságból élhet, amit rajta keresztül, s
vele szemben ébreszt maga Isten azzal, hogy az Egyház mondani-
valóját elevenné és érdekessé teszi a lelkek előtt. Tehá/ akkor hatalom
az egyházi sajtó, ha a mondanivalója valóban az Egyház mondani-
valója. Ennek súlyos következményei vannak. I

Elsősorban azt jelenti ez, hogy az egyházi saitó nem lehet ma-
gánvállalkozás sem szellemileg, sem anyagilag. Szellemileg nem le-
het egy bármily jóakaratú magánember, vagy társaság külön ügye,
hanem az egyházi saitó az egyház közügye. Az egyházi sajtót az egy-
ház Írja, vagyis mindenki, aki tagja az. egyháznak. Mindenki felelős
érte. S ahogy számolni fogunk minden bennünk maradt bizonyság-
tételért, számolni fogunk minden bennünk maradt cikkért, gondolatért,
mert Isten a sajtót is a lélek áramlásának közegévé akarja tenni. Hogy
a seitönk egyházivá váljék igazán, sokkal szélesebb író- rétegek be-
kapcsolására lenne szükség. Elhallgatott, -vagy meg nem szólalt cikk-
irók ébredjenek fel a felelősségre! .

Sajtónk szellemi tartalma nem lehet ötle/szerű, s' magángondo-
latok ezubiehiiu megnyilatkozásainak szinhelue. Az egyházi saitó irá-
nyítja az egyházi közvélernényt, de legalább ilyen fontos, hogy Egy- .
ház valóságos kőzvélernénye szólaljon meg a sajtóban. Amit az egy-
ház hisz, vagy vall az élet konkrét kérdéseiben. Sajtónknak ma kü-
lönösen hitvallásos jellege van. Nemcsak olyan értelemben, hogya
bátor színvallás szükséges benne, hanem úgy is, hogy az élet egészen
új kérdéseivel szemben, a mai embert foglalkoztató nagy döntenivalók
között hozzámérje magát a Szentíráshoz. Úgyhogy a mai sajtómunka
lelelősségtelíes hitvallásos munka. Hogy igazán egyházi saitó lehes-
sünk, ezen a téren is, ahhoz szükséges lenne az, hogy állandó saitó-
konferenciákon az egyház vezetői, megbízható theológusai, s különö-
sen társadalomtudományokban otthonos szakértői az egyházi saító
hitvallásos konszenzusát kornolyan és Iolvtatólagosan munkálnák. A.
világi sajtó megengedheti magának az elhamarkodott döntéseket, s az
ellenkező véleményeket is. Minekünk az igazság igényével és bizton-
ségával kell egyet hangoztatnunk minden kérdésben.

Es az egyházi sajtó anyagilag is közügy ! Ma úgy látszik, hogy
különben igen sokoldalú, széles skálájú, s általában igen nívós egy-
házi saitónk sem tud megélni pusztán előlizetőiből. Az egyháznak
azonban kell, hogy legyen' anyagi ereje a fenn.tartásukhoz. Minden
mozgalom, de még minden egyház is súlyos. pénzeket költ a sajtójára.
Nekünk is áldoznunk kell rá. Ahogy 'az igehirdetés többi alkalmait
meg kell teremtenünk. úgy a saitőn keresztüli evangelizálásra is épen
Így kell költeni. Ez ugyanolyan fontos éstermészetes kötelezettsége az
egyháznak, mint a szórványegyhéz segélyezése, vagy a lelkészfizetés.
Es itt az egyszeri sajtóoffertórium nem elég. Külön sajtoalap kell, szé-
les bázissal.

. A sailó .esztendeiének fordulóján ezek alapján két kérdést kell
Ieltennünk : EI-e az Egyház valóban a saitónkban, s él-e sajtó az
egyházunkban? A kérdésre együtt szeretnénk felelni azzal, hogy ki-
keressük egész évi saitóterrnésünkből azokat a fő kérdéseket, amelyek
körül a legtöbb cikkezés Iolyt. Ezekről könnyen lehet megállapítani
azt, hogy a sajt? probléma-gocai valóban az egyház kérdései-é. Az

. Rév-Komárom
magyar egyháza
Az "Evangélikus Élet" 1938, dec. 17-i,

50. számában Jánossy Lajos nyug. fő-
esperes tollából egy helyreigazító cikk
jelent meg az "Evangélikus ÉJet" 1938.
december 3-i, 48. számában "Uj felada-
tok előtt" cím alatt írt soraimra.

Mivel nem. akarom, hogy soraimban
bárki is rosszindulatot lásson, köteles-
ségemnek tartomkijelenteni, hogy ami-
kor azt írtam: .Erseküjvár, mely 1918
előtt a rév-kornáromi anyaegyház fiók-
egyháza volt, a csehszlovák uralom
Komárommal együtt a pozsonyi szlovák-
magyar csperességhez tartozott" - csak
a legutóbbi időkre gondoltam, amikor
már Jánossy Lajos főesperes nem állott
a gyülekezet élén. Bevallom, hogy hi-
bát követtem el akkor, amlkor nem
fejeztem ki magam világosabban. Ta-
lán azért, mert Jánossy Lajos kálváriaja
és hősies küzdelme az egyház autonó-
mláiáért annyira közismert, hogy azt
szinte magától értetődőnek véltern. hogy
a rév-komáromi ev. egyház története
mindenki előtt ismeretes.

Magam pedig a legnagyobb tisztelet-
tel tekintettem reá mindig, s ha olyan
kényes helyzetbe jutottam, hogy a
hivatalos egyház engem, mint szomszéd
lelkészt, küldött ki Komáromba valami
egyházi ügyben, akkor azt előzőleg
vagy levélben, vagy személyesen meg-
tárgyaltam vele. S amikor nyugalomba
vonult, vállaltam a nehéz feladatot s
minden héten, egy éven át, lejártam
Komáromba hittant tanítani. Ezzel is
csak azt akartam elérni, hogy a fő-
esperes úr ne tudja teljesen elhagya-
tottnak szeretett egyházát, melynek
felvirágoztatásáért, szabadságáért egész
életét áldozta. .

Hogya cseh uralmat "csehszlovák"
uralomnak neveztem, azzal csak azt
állítottam, amit a történelem is állít,
hogy 1918-tól 1938-ig csehszlovák re-
publíka volt. S ha valaki, akkor azt
hiszem, éppen a főesperes úr eléggé
érezte annak az uralomnak kettős su-
lyát

Mindezek azonban elmúltak! Rév-
Komárom már valóban révbe jutott s
'az ottani ev. egyl1ázközségre a sok
megpróbáltatás és hűséges kitartás után
egy szebb, boldogabb jövő következik!

Dunaszerdahely.
Stadtrucker Gyula.

lHIÓfJElHIIERJ[]Ers A IHItt tÖ!R1P]E
Wall Disney művészetét ebben az egy

mondatban lehetne [ellemeznt : a meg-
elevenedett aquarell; Az aquarell festé-
szetnek van valami üde bája, frissesége,
átlátszósága, úgy, hogy régóta elismert
törvénye az illusztráló művészetnek:
gyermekmesékhez legjobb az aquarell .
Walt Disney a leggyönyörűbb aquarell
zuhatagát önti elénk ebben a filmben,
hogya szemünk csak úgy káprázik
tőle. Az aquarell-művészet barátai úgy
érezhetik magukat, mint akincséhes
ember, ha beszabadul egy indiai maha-
radzsa kíncsesnazába.
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Ez a megelevenedett aquarell azért egyházi sajló kivánatosságát, s szolgálatát ezen a kérdésen aztán
is legalkalmasabb a népmese-művészet egészen le, lehet mérni.
értékeinek felszínre hozásához, mert A seitönk a lap han g J' á t egy· állandó hármasakkord adjamaga a népmese sem más, mint a leg-
alapvetöbb emberi érzések és indulatok meg. Elsősorban észlelhető egész sejtonkben a kritikai, átértékelő be-
kídesztíllálása és kikristályosítása. Ami állítottság. A revizió! valósággal magunkon kezdtük el. Bámulatos
bennünk keveredett, zavaros és homá- őszinteség, a bajainkat kitáró szigorú nyíltság jellemezte az 1938, év
Iyos képlet, az a népmesékben széjjel- termését. Olyan igazságokat állapított meg, amelyek ezelőtt féltve rej-válogatva, hófehéren vagy boszorkafe-
ketén jelenik meg. S ezt a széjjelvá- . tett sebeink voltak, s olyan kövelkeztetéseket tett mai jelenségekből a
lasztott, átlátszó tisztaságot, a friss jövendőre nézve, hogy az olvasó sokszor megijedt tőle. A kritik ai szel-
gyermekfantázia színekben tobzódását lern azonban érvényesült kifelé is. Rájöttünk, hogy az egyház láthat
legjobban az aquarellel lehet kihozni. és szólhat a világban, s lehet más véleménye, mint a' világnak Az

WaltDisneyjellemábrázoló müvészete, egyház missziói bátorsága ma minden munkaeszkőz ünk közül a saitó-amellyel önálló egyéniséget, határozot- ~
tan kielemezett emberi jellemet tud ban érvényesül elsősorban.
adni minden kís mókusnak, madárka- A másik alaphang a konszenzusért, az egyházi egyetértésért való
nak, sőt élettelen tárgyaknak is, már kiáltás volt. Az egyházi sajló k ooperációjának első kornoly esztendeje,
régebbi műveiről is közismert A HMe- 1938, lesz a történelemkönyvben. Messze vagyunk az "egységes" [el-hérkében özönével adja ezt is, Valami
vidám, jóságos humor· lengi át ezeket zölől, de őszinte egységkeresés éve volt ez a sajtónkban.
a jellemábrázolásokat: ne nagyon bOSZ-, A harmadik alaphang a ,Jogalmazzuk meg 1" volt. Soha olyan
szankodjatok, em,b~rek, em~ertá~sai~ok elevenen nem vágott husába az egyháznak a fogalomtisztázás és tiszta-
sok- sok torz vonasan, lássatok inkább láté ké dé . t 1938 bEt 't' d ki mak k" t It. komikus oldaláról értsétek bocsássátok a as er ese, mm - an, z az eve mm en Imagana. ove e e,
és viseljétek el' mosolyo'gva! Híszen-Ir s nehéz de kényszerítő szolg álat volt követelni ezt is mindenestül Is-
mind,enf~}szeg,ség,ferdeség önmagában lennek. A sajló szolgái érezték legjobban azt, hogy mennyire tisztázat-
hordja bunt~tesét. , , lan, eldöntetlen, határozatlan számunkra a legégetőbb kérdések egész

Na,gY0l!-mélyre, ~ gyermekek es,nep- tömege s hogy mégis sürgősen kell nyilatkoznia róla, Az utókornak
mesek világába szallt le Walt Dísney k 'Il 'd" b ' . kevé bé íz ] I I k d ' k IIművészete, azért hatásos bölcsessége ~~g .. e ,maJ ocsat,am~ ~ ev:s e pre~lz ~ e ete et, e meg IS e
az evangélium ~'bölcsességével, derűje köszönnie a logalomtisztázás elso eredményeit.
Jézus példáz~t,air:ak derűjével. Gyer- SajtÓDk mondanivaló.iáról meg lehet állapítani, hogy nagyon ered-
mekkorunk vll~g~t ~lOzza,vls~za, hogy tnénues hadiáratai voltak, Ma már lehet azt mondani, hogy az egy-
rávezessen az orok igazsagra : ha olya- hé k Iö ,.. , 1 . "1 lősézü d lá 't ile ké 'nok nem lesztek, mint a gyermek .., azun" jovojene { Ige!1 nagyJe en osegu megmoz u asa!, ~ ,S~j, o ..esz!-
De hogy ne csak két óra hosszat le- tette elo, Gondolunk lit elsosorban arra, hogy az evangélizáció szukse-
gyünk olyanok, mint a gyermek, hanem gének elismerését, s nagy lendületél a saitó alapozta meg.
egészen,mindig,ahhozmárWaltDisney S t -k ban 'h' Idd' , k ikk té ,művészete is kevés ahhoz már az evan- zere ne azon an ne any o yan e 19 meg csa CI ernara
gélíum ereje szükséges, Épén azért rámutatni, amit talán [ó így összefoglalva meghallgatásra ajánlani az
igazi művészet, mert sóvárgást ébreszt egyházi sajtóból. Ez .a felsorolás nemcsak arra lesz [ó, hogya mult
az evangélium után. C, O, év betűtömegére kis rendszeres visszapillantás születhessék, hanem

. arra is, hogya sajtót öntudatositsa néhány kérdés szükséges ujra han-
goztatásához, az egyházat pedig e kérdések kornoly napirendretűzésére
kérje,

Egész saitónk egész éven át hangoztatta az egyházi munhamód-
szer változlatásának szükségét. Világosanlátók előtt ma már nyilván-
való, hogy nem elég elvszerűen felszámolni fl liberálizmus és a kultúr-
protestantizmus egyházát, hanem el is kell dobáini a liberál- kullúr-
munkaeszközöket. Az élet más lett, más kell legyen a lelkészi munka
is, Ez, nemcsak szervezeti. ügyviteli, hanem elsősorban szolgálati kér-
dés. Uj stílus kell, új rendszer, ehhez pedig új munkások új nevelése,
vagyerrevaló újjászületés,

Ennek az új munka módszernek alapvonását a személyes evan
gélizáció és a pásztorolás szolgálatában látta a sajlónk. Az egyháznak
kornolyan kell gondolkodnia azon, hogy szaporít hatja a lelkészeket. a
szaklelkészeket, s hogyan tehermentesítheti más munkából a szolgáit
erre a belterjes egyházi munkára.

Ezzel az új kérdéssel függ össze az is, amit egész sajtónk szól
ma már, hogy az egyháznak a hívekre kell berendezkednie, s nem az
államra, Az államtól való függetlenítődés gondolala, - ami nem az
élvezett segélyek felmondását jelenti, de azt, hogyelőkészítjük ma-
gunkat egy ilyen lehetőségre, - mind erőteljesebb kívánság a sajtóban.
Ezt csak belterjes egyházi munka készítheti elő, s alighanem igaza
van a sajtónak, hogy ez életkérdésünk.

Új hívő nevelés kell tehát, s talán -ezért tolul olyan nagyon elő-
térbe az egyház ifjúságának kérdése, Saílónk megrázó cikkeket hozott
az ifjúsági munkánk ügyéről, s meg kell hallgatni ezt a pusztai kiáltást.

Ezzel kapcsolatos az iskola-ügyünk is, Nagy felháborodást keltet-
tek idén az egyházi iskolákkal foglalkozó cikkei seitönknak. Mégis
talán igaza van azonban ezeknek a kiáltásoknak s amig nem késő
gondolkodni kell arról, hogy az egyházi iskoléir k mégis evangéliumi
iskolák legyenek az internátusaikkal együtt.

Pályázati hirdetmény.

Az Orszáeos Református Tanáregye-
sület és az Országos Evangélikus Tanár-
egyesület közös tankönyvbizottsága
pályázatot hirdet a református és evan-
gélikus gimnáziumok és leánygimná-
ziumok 1" II, és lll. osztályaiban hasz-
nálandó, az új tanterv szerint készült
földrajzi tankönyvekre. A pályázat tit-
kos, Jeligés levéllel ellátott pályaművek
1939. évi március hó 15-lg adandók be
a debreceni református gimnázium igaz-
gatóságához. Apályadíjnyertes mű
Debrecen szab, kír, város és a Tiszán-
túli Reformátns Egykázkerület Könyv-
nyomdavállalatának tulajdonába megy
át. A szerzöí díj a tankönyv eladási
árának 10 százaléka, amit az említett
könyvnyomdavállalat az illető szerző-
nek a teljes kiadás után a tankönyv
megjelenésekor folyósít.

Debrecen, 1938, december 20.

Az ORTE és OETE közös tankönyv-
bizottsága nevében:

Dr. Papp Ferenc s. k.
Dr. Bánkuti Dezső s. k.

••••••••••••••••••••
HIRDESSEN

az Evangélikus Életben!_1 .
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Nagyon megszívlelendő hang volt az is, mely intézményeket ke-
velell. Egyházunk mindjobban képtelenne válik az intézmény teremtésre.
A reformátusok szeretetszövetsége csudákat művel, a katolikusok pe-
dig végtelen gazdagságukból ontják az intézményeket. Ha Luther-szeb-
runkra lett pénz egy hónap alatt, akkor talán mégis megvan nálunk :
is az intézmény-teremtés lehetősége.

Sajtónk kezd nagyon egyöntetű lenni abban is, hogy átirányít ja
a figyelmet a némel egyházról, theológiáról, s kegyességről a testvér-
nemzetek, s általában az észak evangélikusságának egyházára, theoló-
giájárq, kegyességére. Ennek nemcsak nagyon kornoly magyar oka van
úgy gondolom, hanem nagyon kornoly keresztyén oka is. A magyar
evangéliumi mozgalmak, a végre megjelentnek látható kis ébredési csí-
rák mind alaposan idegenek a germánság eddig nálunk sikertelenül
próbálkozó ébredesi mozgalmailól, s mind az északi ébredesek lelkéből
valók. Egyházunknak meg kell látnia a saitónk ezen megfigyelését, s
céltudatosan elvégezni az átváltásunkat..

Orveudetes az az állandó érdeklődés és az a nagyon jól megfo-
gott cikk- tömeg is, amelyben egy házi sailónk a magyar népi kérdések
felé fordult. Van mondanivalónk a magyarság számára, s kell rnun-
kálnia véleményalkotést, s iránymutatást a nemzet életében a mi
gazdag evangéliumi szolgálati lehetőségeinkkel.

Hadd kérhessék azért mindezek alapján a sajló munkásai azt az
egyháztól, hogy vegye kornolyan az egyházi sajtót, szeresse, támogassa,
s hallgassa meg. S a sajtó bo/dog új esztendeje legyen oz, hogy a
cikk-témák közgyűlési témákká, s a közgyű/ési témák eletie váljonak!

Dezserit Lász/ó.
M

"HATÁROZZUNK !"
Az Evangélikus Élet legutóbbi számaiban több olyan cikk is je-

lent meg, rnelyek felfogásbelileg a legellentétesebben tárgyalják a ma-
gyar jövendő és benne egyházunk állásfoglalásának kérdését. A cik-
kek rámutatnak arra, hogya nagy világnézeti harc nem lehet közöm-
bős egyházunk számára sem. Hisz jövője, sorsa, ezen harc kimenele-
létől függ.

De ép a kérdés komolyság a miatt őrizkedni kell minden olyan
állásloalaláslól, mely végzetes következrnényekkel járhatna egyházunk
jövőjére. Ennélfogva az egyház nem leh~t sem a Hungárizmus csat-
lósa, de ugyanúgy nem állhat be egy régi bűnös rendszer zsoldosának
és védelmezőjének 1 Az Evangélium nevében a legerélyesebben tilta-
kozunk az "ellen, hogy az egyház bármilye irányban is elkötelezze
magát és kényszerítse állásfoglalásra lelkészeit. Minket egy kölelez el
és csakis egy lehet a zsinórrnértékünk : az Ige!

Es ha az élő Krisztus, aki minket is meg akar eleveníteni, meg-
világosít minket, hogy új életet kell kezdenünk és feltárja közösségi éle-
tünk sok bűnét, romlottságát, nekünk le kell vetnünk az ó embert és
fel kell öltöznünk .az új embert! Evangélium-ellenes önámítás volna
és elkendőzött csalás, ha mi az ősök hagyomány tiszteletének folytonos
emlegetésével maradiságunkat akarnák csak íörvényesiteni l .

Az Ige egyháza nem fél sem liberálizmuslól és nem fél semi-
ly en új nacionálizmustól. Az Ige egyháza tudja azt, hogy tagjait a
szeretet kell, hogy összefűzze ! Az Ige egyháza tudia azt, hogy Krisz-
tus Isten szerelele mellett rögtön az ember szeretetét parancsolta a
nagy oarancsolatban. Ezért az egyház soha semmiléle löldrelorrnnek,
társadalrrii reformnak, gazdasági reformnak nem fog ellentmondani,
amíg benne a nagy parancsolat betöltésének vágyát látja! És biztosít-
halom Moór Jenő testvéremet, nem lesz egy lelkész, aki - ép mivel
ismeri Krisztus nagy parancsát - ellene lesz Krisztus törvénye való-
raválásának.

Hogy pedig a lelkész polilizáljon-e avagy nem, szintén megkér-
dőielezendő kérdés j I A magarn részétől - habár távol állok minden
politikától -, nem merném oly határozoltsággal azt mondani, hogy
tillsunk el minden lelkészt a politikától. Ma a politika fogalma egészen

flNalfldJt~Lg
UGYANAZ

",MA GA ZIN((-BAN
Nem átalljuk bevallani, hogy naiv

emberek voltunk és alaposan csalód-
tunk. Nem átalljuk, de nem is áltatjuk
magunkat. Megmondjuk őszintén, mí is
ott voltunk azok, soraiban, akik tapsol-
tak a Szin házi Elet és hasonszőrű tár-
saik betiltásának hírére, de mi akarunk
lenni az elsők, akik kimondják szörnyü
csalódásnkat a "megtisztított" színházi
sajtóról is. Mert itt nem történt semmi-
féle utisztogatás", itt csak névcserék és
személycserék történtek. Lefejezték a
Színházi Életet? Porondra ugrott he-
lyette a "Színházi Magazin" meg a
"Film Színház Irodalom". Menesztették
Incze Sándort, hogy élvezze csinos kis
vagyonkáját, amelyet a magyar társa-
dalom érzékcsiklandozásából halmozga-
tott össze, megkapta a "csiklandozási
koncessziót" bizonyos Rácz Vilmos, aki
még csak annyi fáradságot sem vett ma-
gának, hogy valami új külső formát,
más beosztást, vagy betűtípust adjon a
Magazin-jának, Hát akkor új szellemet,
ú] belső tartalmat! Ugyan, kérem. Foly-
tatja ott, ahol Inczéék abbahagyták,
csak épen új címmel (ami a réginél
legalább egészen magyar volt, nála meg
csak félig) és kicserélt munkatársi gár-
dával, de teljesen a régi vágányon, a
régi .Jezsídózott'' szellemben. Ebben is
ugyanazok a levitézlett primadonnák
nyilatkoznak, ugyanazok a szellemtelen
szellemességek sziporkázuak, ugyanazok
az ostoba körkérdések írásban és l,ép-
ben, ugyanazok a mazsolaszerűen elhe-
lyezett mezüelenségek, ugyanazok a
reklámízű és reklámcélzatú "komoly
cikkek", ugyanazok a silány krokik,
ugyanaz a "lelki kliníka", csak most a
"lelki szanatórium" szenzációsan új el-
nevezése alatt ugyanaz a limonádéször-
pös slágermelléklet, ugyanazok az or-
szág 90 százalékának elérhetetlen H-
nornságokat pertraktáló rovatok (divat,
kozrnetíka stb.), ugyanazok az irodalmi
súlytalanságok, ugyanolyan színdarab-
mellékletek, stb., stb. Tehát minden
benne van, ami a régiben rossz volt,
de semmi sincs benne ami új, ami sa-
játosan magyar, ami mélységes komoly-
sággal müvészet lenne.

Hát köszönjük szépen. Ebből az "új
színhází sajtóból" épúgy nem kérünk,
mint a régiből. Ettől ép úgy féltjük
családi otthonainkat, rnínt a régltöl, Ez
ép úgy nem építi a születendő Uj Ma-
gyarországot, mint a régi. Ezt az egész
"tisztogatást" nem tudjuk immár más-
nak tekinteni, mint a zsidó és nemzsidó
ügyesek marakodásának a koncon. Eh-
hez azután igazán semmi közünk. Mi
"új eget és új földet" várunk s a mű-
vészet ugyanennek volna örök harcosa,
ha el nem temetné a benne rejtőző "is-
teni szikrát" az - üzlet. S hogy BZ az
üzlet zsidó üzlet-e, vagy keresztyén
üzlet-e, az már aztán majdnem teljesne
míndegy: A. B.

A Protestáns Országos Árvaház
december 22-én, csütörtökön rendezte
karácsonyfa-ünnepét, vitéz Sréter Fe-
renc evangélikus egyházkerületi misz-
sziói lelkész beszédével és az árvák
énekkarának közremüködésével.
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más, ~int .rézente v~lt, a~ikor tényleg kis pártérdekek vIvtak egymás:.
sal közömbös csetérozásokat. A politika ma az ember iaazsáaénak ke-
resése, az egyetemes emberé és" nem kis csoportok és klikkek sakk-

- mozdulata. Az ember éleljogáért küzd, azokért a millíókért, akik idáig
Budapesti imaheti összejövetelek. nem sokat érezlek abbó!' hogy egy közösség tagjai és hogy -a keresz-

Budapest evangéliumi keresztyénei az tyén testvériség részesei!
egyetemes imahetet 1939-ben is a kü- Mint falusi lelkész írom e· sorokat. Mint olyan ember, aki a nép
lönböző evangéliumi felekezetek temp- között él és ismeri minden J'8J'J'át, baiát. Kedves Moór Jenő Testvérem,lomaiban felváltva tartják meg. Hétfőn,
január 2-án, a Kálvin-téri rel. templom- mondhatom .igaz lelkiismeretemre, súlyos harcaim voltak önmagammal,
ban, kedden a fasori reí, templomban, hogy nem szabad hallgatnom, hogy nem szabad nem politizélnom,
szerdán a Deák-téri ev. templomban, mert bűnt követek el lelkészi .eskümmel, egyházammal. Istennel szem-
f~~~~~~kpÖé~t~k~~P~~~:lé~~~~~\~~f~~: ben, ha nem szólok és nem leszek kiáltó szó a pusztában!
templomban, szombaton a Wesselényi- Látnom kell, hogy híveírn milyen sorban élnek, hogya legrnódo-
utcai baptista templomban. Minden este sabb gazda sem engedhet meg semmit magának, hogya gyülekeze-
7 órakor kezdednek az összejövetelek, h d
mindig más-más egyház énekkara éne- tem áromnegye része szegény nincstelen, hogy nem vehet magának
kel, minden este két-három előadó tart egy talpalattnyi földet sem, mert csupa hitbizomány és nagybirtok ve-
rövid ~lőadás.t a világsz~.ve!ség, p.~?- szi körül. Hogy napszámban csak 1.20 pengőt keres és ezt is csak
grammja szer~nt. ? he}Yr:ol ~s kérjük időszakosan, hogy erdei nehéz favágó munkáért 1.50 P körüt kap
Budapestnek es kornyekenek evange- k dí th' . f ' ért 3 P díi h "tiumi keresztyéneit, hogy az összejöve- mun acnjat, ogy. egesz napl uvarozaser a IJa, ogy szorvany-
heleket odaadással látogassák. Az ima I ban élő és nagybirtokosoknál alkalmazásban levő cselédek - nagy
hé~ országos. rendezésének~KöItségeir~- -családú cselédek -, ép hogy lengetik életüket, hogy bényernunkások
szant adomanyokat a Magyar Evangé- hé b t t' li h '1' t dk" it t d ék f Iliumi Szövetség 38.681. számu posta- ne ~z ~o o u an ..a 19, o~y ~ ol u na es, meg mennyi u. ne ,e so'
takarékpénztári csekszámláiára kell rolni mmdazon konnyekbol es panaszokból. melyeknek rru lelkeszek
beküldeni.' hordozói vagyunk.

A Protestáns Irodalmi Társaság Moór Jenő Testvérem, ezek mind evangélikusok, mind az egyház
most tartotta évi közgyűlését. Dr . .Kapi gyermekei mind az egyház adólizetöi mind a mi Krisztusban test-
Béla evangélikus püspök dr. Hegedüs véreink I ' ,
Loránt ny. miniszterrel elnö'költ a gyű- ; " . .",
lésen, Kapi püspök bevezető szavaiban Hat nem gyavasag, ha ezt mind elhallgatíuk, hat nem eretlenseg,
azt iejtegette, hogy a társaság egyaránt ha ezeknek egyházi egyletesdit játszunk!!! Lehet-e mást tennünk,
kívánja szolgálni 11:. ~.r0~estántizmust és minthogy belekiáltsuk ,a magvar éjszakába: Krisztus, élő Krisztus jőjj
a nemz~tet, ~e~gyozodese, hogy.a nem- el ho~zánk és adj kenyeret is nékünk!' ,
zetnek IS szuksege van erre az eszme- , .. ,.. . , , .. '
közösségre. A Protestáns Irodalmi Tár- Népünk, elesett magyar népünk neveben kerunk benneteket evan-
saság azzal, hogy önmagát adja, már gélikus Testvérek, határozzunk, igenis határozzunk, hogy az élő Krisz-
hasznára van a magyarságnak : közre- tus egyszer már e/jöhessen erre a sóvárgó magyar földre'
munkál a nemzeti egyéniség ki alakítá- . " , -
sában. Éppen a protestántizmus sokat Wemberger Guszta~;
tehet, hogy a nemzeti öncélúság esz-
méje kellően fejlődjék, - nflgy szük-
sége van ennek különösen ma. A
protestántizmus államszemlélete ugyan-
csak idetartozik, a protestántizmus ezen-
kívül lelki, erkölcsi tartalmat képvisel:
a hívő magyar embertípust óhajtja ki-
dolgozni és az- egyetemes magyar érde-
kek.szolgálatába állítani. A Protestáns
Irodalmi Társaság - így végezte Kapi
püspök - a Felvidék visszatérése al-
kalmából hálát ad Istennek, egyúttal
bűnbánatra hajlik s ösztönöz; Egyszerre
magyar és protestáns, nélküle nem lehet
magyar jövendő. Kesztler László pénz-
táros anyagi, Szabolcska László dr.
főtitkári jelentést adott elő. A "Pr-otes-
táns Szemlev-hez Mákkai László dr.
múzeumi tisztviselőt helyettes szerk esz-
tőnek hívták meg. A közeljövőberi
sajtókongresszust rendeznek, később
protestáns zeneszerzők közreműködé-
sével nagyobbszabású hangversenyt,
tavasszal pedig az egyik felszabadult
felvidéki városban díszközgyűlést. A
lelkipásztorok között taggyüjtési moz-
galom indul. Behatp vita folyt a pro-
gramm felett, többen a protestáns egy-
házi sajtó megfelelő védelmét kívánták,
majd a közgyülés köszönetet szavazott

a társaság távozó titkárának, Vácz
Elemér dr-nak, aki Szabölcs vármegye
főlevéltárosa lett. Tárgyalták még a
gyűlésben a társaság alapszabályainak
módosítását olyirány ban, hogy tisztelet-
beli elnököt is választhassanak. a vá-
lasztmányi tagok létszámát hetvenötről
százra emelbessék fel, négy vidéki vá-
rosban pedig körzetí titkárt fognak állí-
tani.

A rendőrök karácsony-heti úrva-
csorája. Karácsony küszöbén Úrvacso-
rát vettek a budapesti államrendörség
református és evangélikus vallású tag-
jai, az előbbiek a rasort református,
templomban, az utóbbiak a Deák-téri
templomban. Az evangélikus rendőrök
körülbelül .kétszázan jelentek meg a
templomban, élükön Török János dr:
főparancsnokkal, Szent-Ivány Kálmán,
Reidl Rezső, Dubraviczky Imre, Benárd
Vilmos, Gömbös László főtanácsosokkal,
Vasskó Gyula, Csizmadia Béla, Kemény
Gábor, Szepesváry L?-,jos,vitéz Szondy
Lajos tanácsosokkal, Kárpáthy Gyula,
Guoth Jenő, vitéz Barcza Pál, Barcs
Tibor, Lipkay Károly és Bánó Dénes

főfelügyelőkkeJ, valamint Meskó Arisz-
tid kapitánnyal. Az urvacsorai előké-
szítő beszédet H. Gaudy László 'dr. hit-
oktatási szakfelügyelő mondotta, Lukács
evangéliuma 2: 15. alapján.

Átalakítás. festés, .
kepp _kölcsönzés.

ISzépvonalú divatos modellieim
tartós kivitelben, szolid árakon
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Raffay püspök üdvözlése. Az újév
.alkalmából a bányai evangélikus egy-
házkerület, az Országos Luther Szövet-
.ség, a budapesti egyházmegye ésannak
egyházközségei, iskolát, a pesti evan-
gélikus magyar egyházközség egyház-
tanácsának tagjai, a gyülekezeti Luther
Szövetségek és Nőegyletek tagjai január
'hó 1-én, vasárnap délben 12. óra 30·
perckor a IV. ker., Sütö-utca 1. sz. alatti
leánygimnáziumi díszteremben össze-
gyűlnek, hogy D. D. Ralíay Sándor bá-
nyakerületí püspök előtt [ókívánatajkat
kifejezzék és a püspök úrnak az újév
munkaprogrammjára vonatkozó útmu-
tatásait megha !lgassák.

Eljegyzés. Tarján Béla déJszabolcsi
lelkész eljegyezte dr. Palitz Rózsa Má-
riát Nyíregyházán. (Minden külön érte- .
sítés helyett.) - Kotyinszky Károly
békéscsabai s. lelkész dec. 26-án elje-
gyezte Laurouics Zsuzsánna okI. taní-
'tónót Pitvarosról.

Halálozás. Hetvényi Lajosné, sz.
Sztanó Janka, a néhai kiváló egyhází
író és Japszerkesztő, soproni evangéli-
kus liceumi tanár özvegye hosszas
szenvedés után, Karácsony első napján
Sopronban elhunyt.

Az Országos Bethlen Gábor Szö-
vetség IV., Semmelweis-utca 17. I, eme-
leti új helyiségeit s az ugyanott létesí-
tett diákotthonát december 27-én este
fél hétkor adták át rendeltetésének. Ez
alkalommal Raffay Sándor dr. püspök,
szövetségi társelnöke mondott avató-
imát, a szövetség országos elnöke mon-
dott avatóimát, a szövetség országos el-
nöke, Tasnádi Nagy András dr. igaz-
ságügyminiszter pedig beszédet tartott.

Lelkészavatás. Materny Imre nagy-
váradi evangélikus főesperes Kolozs-
várott lel késszé avatta Jónás László,
Mezei István és Kovács László végzett
teológusokat; a szertartáson 'Nikodé-
musz Károly brassói lelkész, egyházlee-

Hazánk legrégibb, több .mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOfER FRIGYES FIAI
,magyar királyi SOpnOlrro..1
,udvari szállítók, I~" •

.Alapítva: Legelső tűzoltószer -, kut. s~ivattvu- és Alapitva :
1816. gépDtár, harang-, fém- es vasöntöde. 1816.

A Budapest-Tísztviselőtelep Külsöferencvárosi Református temp-
Iom.. a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
.készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
Jegrégibb és megbízható céghez. Apárisi világkiállításon arany-
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
v~llel kitiintetve. Kedvező .fizetési feltételek' és sok évi jótállás.
JK~iltségvetést és kiszállást díj men tes e n esz köz l ü n k
'... ,;,.. .....

[VANG~lI~U~~LIT
rületi főjegyző és Járosi Andor kolozs-
vári lelkész, teol. tanár is közreműkö-
dött.

Lelkészek figyelmébe ajánljuk, hogy
vízkereszt ünnepére külmísszióí költe-
mények, színdarabok, elöadások és ige-
hirdetési vázlatok Dannhauser László
titkárnál, Budapest, VI" Bajza-ú. 45.
kérhetők.

Pályázat. A maglódi evang. egyház-
község pályázatot hirdet eltávozás foly-
tán megüresedett másodtanítói állásra.
Az állás államsegély es. Lakás termé-
szetben. Kötelessége a reá bízott osztá-
lyok vezetése, belmissziói tevékenység
és szükség esetén magyar és tót kán-
torizálás, dalárda vezetése. Pályázati
határidő a lap megjelenésétől számított
21 nap. Kellően felszerelt kérvények
válaszbélyeggel Evang. lelkészi hivatal,
Maglód címre küldendők.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt, Kiházasítási: 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 mindenkí,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékozlatással szolgál az egye·
sület közponíja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Gvör, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székeslehérvár, Szo.nbathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egyesü-
letnek. "'7" Állandóan felveszünk, és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Hirdessen
az Evangélikus Élelben ,
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Boldt}g új évetkiván:.. .. ,
SZLEZAK LASZLO

Magyarország aranykoszorus mestere
harang - és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár
Budopesi. XIII.. Pelnehúzy ..ulco 78.

(XIII., Franaepán-utca mellett.)
Saját ház. :: Telefón: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisziviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború,
utáni készült budapesti harang ok 99 százaléka nálam készült.
Mostkészítem a pusztaföldvárí evang. templom új harangiait
S:r.;hvel-Iélekk(~)készítem haru~gjnimat

Ujdonság! Ujdonság!
Túrmezei Er~sébet diakonissza testvér: Őszből-Ta-

vaszba. Versek. Ara: P 3.-, 3.90, 4.~
Dr. Varsanyi Mátyás: Isten Embere, (Luther Márton

életraiza.) Ara: P 3.30, 6.-, 8.-
Royd Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P1.20. .

"Három Barát" c. folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alak-

ban P 1.40, könyvalakban PL60. .
Széles ut - Keskenyút, Színes kép Máté 7, 13-14

alapján. Ara: P 2.80.
Megrendelhető :

a FÉBÉ kiinyvkereskedésében
Budapest, VII., Damjaních-u, 25ja.

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben Budapest,
Iv., Deák-tér 4, Nyiregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa
gr. Szapáry-út 579 és minden hazai protestáns könyv-

kereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron; amíg a készlet tart,
Kis Samu: En és az én házam az Úrnak szolgalunk.
Evangéliumi posztilla háziáhitatoktartására 5, 6.50P-ért.

·70éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
ésezüstözött bronzból. - Kérjen árajánlatot!

SZIGETI NÁNDOR, ÉS FIA
BUDAPEST,IV., KECSKE~Én-UTCA 9. SZÁM.

Ú J É V R E
KÖNYVET
AJÁNDÉKOZZUNK

Scholcz Testvérektől
1
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Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

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