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EVANGELIKUS ÉLET

Mivel folytassuk ?
A közösségi imádkozásnak ugyan

az a helye, ami az Istenigéje hir
detésének és a szentségek kiszol
gáltatásának : a templom. Lehet 
másutt is összegyülekezni biblia- 
olvasásra, együttimádkozásra, de 
a templomban, az Isten házában 
mégis a templom népe, mint ke
resztyén gyülekezet jelenik meg 
Isten előtt s amit ez a közösség 
együtt elmond, az a gyüleke
zet szava, amit kér, az a gyüle
kezet kérése és amiért hálát ad, 
abban ennek a közösségnek az 
együttes érzése nyilvánul meg.

Jól és helyesen állapította meg 
a „Hol kezdjük ? “ c. cikk írója, 
hogy a gyülekezet és a lelkipász
tor, akik együtt szolgálnak az egy
ház istentiszteletén, annak érdeké
ben, hogy ez az istentisztelet min
denkor és mindenekben ékesen, 
rendben és lelki áldásokkal men
jen végbe, kezdjék ott, hogy magát 
ezt a közösségi lelki életet kölcsö
nösen hordozzák imádságaikban a 
gyülekezet is és a lelkipásztor is. 
Tehát kezdjék azzal, hogy tudjon 
és szeressen egymásért imádkozni 
a pásztor és a nyáj. Bizony mond
juk, hogy meg fog akkor nagyon 
hamarosan szűnni az egymásiránti 
közömbösség és felelőtlenség, ha 
imádkozás kezdi összekapcsolni 
őket. Akiért imádkozni tudunk, az 
már mély részt kapott az életünkben.

Ha a gyülekezet imádkozik pász
toráért és a pásztor imádkozik 
gyülekezetéért, akkor egészen ter
mészetesen találkozni fognak a 
következő lépésnél és az imádság 
útján való lépéseik nem is fognak

elválni többé. Természetes sorrend
ben fog előttük állni az imádság
nak az a közös szava, mely az 
egyháznak az életéért szólal meg. 
Övék ez az egyház, amíg ők gyűl
nek a templomba az Isten igéjéhez, 
de csak ideiglenesen az övék. 
Mindörökre Istennek a tulajdona 
az, ide helyezve a földi életbe, 
változó nemzedékek szíve és hite 
számára. Imádkozni kell tehát az 
egyháznak a földön való terhei, 
feladatai és céljai elhordozása és 
betöltése érdekében. Minden ilyen 
közösségnek, tehát minden egyház- 
községnek, mint szervezetnek, meg 
vannak a maga nehézségei, bajai, 
külső és belső akadályai, melyeket 
nemcsak ügyeskedéssel, erővel és 
akarattal kell feloldhatóvá tenni, 
hanem az imádságnak az erejével 
is. Igen-igen ritkán hallottunk olyan 
gyülekezeti imádságot, amelyben 
a gyülekezeti élet anyagi vagy lelki 
bajaiért, azoknak rendbehozataláért 
a templomi gyülekezet kifejezetten 
imádkozott volna és így a maga 
jószándékainak felajánlásán kívül 
az Isten segítségét is megnyerni 
igyekezett volna. Pedig ez már

Bajt hordoz valaki közietek ? 
Imádkozzék. Vidám valaki? 
Zengjen éneket. Beteg valaki 
köztetek ? Hivassa el a gyüle
kezet presbitereit és azok imád
kozzanak felette . . .  Imádkoz
zatok egymásért, hogy gyó
gyulást nyerjetek. Az igaznak 
buzgó imádsága hatásos.

Jakab 5 :1 3 — 16.

csak egészen magától értetődő 
volna. Bizony mondjuk, hogy ilyen 
imádságok nagyon meg tudják szelí
díteni az ellenkezőket és megnyerni 
őket a segítő munkához.

Éppen így fájdalmasan hiányzik 
gyakorta a gyülekezeti imádságok
ból a megemlékezés és könyörgés 
a gyülekezet szegényeiről, betegei
ről, özvegyeiről és árváiról. A régi 
kollektákból ez sohasem hiányzott. 
Közösség- és felelősségnevelő ér
téke igen nagy. De tanító-értéke 
is nyilvánvaló. Bizony mondjuk azt 
is, hogy az igaz keresztyén szere- 
tetre kiváltképpen nevel. Mert a 
keresztyén gyülekezet nemcsak jogi 
szervezet, nemcsak igehallgató és 
imádkozó közösség, hanem szeretet- 
közösség is. Sőt az ige hallgatása 
és az imádság közössége által éppen 
ez az, amiben naponkint növe
kednie kell. Ne szegényítse meg 
tehát soha a gyülekezet a maga 
együttes életét és ne halványítsa 
meg az Isten igéjét azzal, hogy a 
gyengékért és erőtlenekért való 
imádság hiányozzék könyörgései
ből, melyek a gondviselő Isten felé 
fordulnak. A gondoskodásból reá 
eső részt ne bízza nagylelkűen 
Istenre, hanem benső kötelesség
érzettel maga is tegye meg a ma
gáért. Talán nem tévedünk, ha azt 
mondjuk, hogy sokkal több szeretet- 
intézménye volna egyházközsé
geinknek, ha az erőtlenekért és 
szerencsétlenekért való templomi 
imádságok szívből szívbe találva, 
a testvérszeretet édes ösztönzését 
életteljessé tennék és cselekede
tekre gerjesztenék.
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EVANGÉLIKUS ÉLET

Ne szenteld meg 
az ünnepnapot ? !

Arról a cigányról, aki saját maga 
alatt vágta a fát, már sokat írtak és 
beszéltek. Arról a »keresztyén állam«- 
ról azonban, amelyik saját maga és 
saját rendeletéivel nehezíti meg vagy 
teszi lehetetlenné alattvalói számára a 
harmadik parancsolat megtartását, 
mindmáig senki se szólt. Pedig van 
ilyen is.

Az evangélikus vallástanároknak 
rendszeres panasza ugyanis, hogy ami
kor megkérdezik fiúiparostanone növen
dékeiket, hogy »voltál-e vasárnap 
templomban ?« nagyon gyakran kapják 
ezt a választ: »Nem, mert levente
kivonulásra kellett mennem.«

Persze könnyelműség volna most azt 
mondani, hogy a levente-intézményre 
nincs szükség. Igen nagy szükség van 
rá, hogy minél fegyelmezettebb, erősebb 
és katonásabb legyen a felnövekedő 
nemzedék. Ha rajtunk állna, mi még 
egyetemesebbé és még komolyabbá ten
nénk a levente-kötelezettséget. Mert a 
fáradtságot kerülő, aszfaltstílusba- 
puhányodott korcs magyarokra semmi 
szükségünk nincs. Legyen csak a velünk 
és utánunk jövő nemzedék erős test
ben és lélekben. De ezt épen így nem 
lehet megcsinálni. Már, t. i. úgy sem, 
hogy a levente-foglalkozásokra vonat
kozó rendeletek és az Isten törvénye 
összeütközzenek egymással. És ezt az 
összeütközést nem Isten törvénye csi
nálta. Mert a leventeségnek még se 
híre, se hamva nem volt, amikor Isten 
már kiadta a parancsot, hogy: »Meg- 
emlékezzél az ünnepnapról, hogy azt 
megszenteljed.*

Keresztyén szempontból tehát egészen 
lehetetlen és egészen elhibázott, hogy 
fiainkat pontosan azon a napon és ab
ban az időben vezényelik ki kivonu
lásra, amikor gyülekezeteinkben folyik 
az istentisztelet, tehát maga Is
ten akarja tanácsát tartani fiatalságunk
kal is.

De ha valakinek semmi érzéke nincs 
a keresztyénség tanításával szemben, 
annak még mást is tudunk mondani 
ebben a kérdésben. Azt, hogy fiaink 
nyolc vagy tíz éven keresztül Isten 
szent törvényeként tanulják a harma
dik parancsolatot. És a levente-kivonu
lásokon mégis azt látják, hogy ennek a 
parancsolatnak a megtartása nem kö
telező, mert épen a hivatalos hatóságok 
intézkednek másképen. Mi ennek a foly
tatása? Az, hogyha egyik parancsolat 
nem kötelező, akkor nem kötelező a 
másik sem. Tehát ne ölj, ne lopj, ne 
paráználkodjál stb., mind múzeumba 
való requizitum, aminek ma már csak 
kultúrtörténeti értéke van. És mivel 
egyiket az egyház mondta, a másikat 
meg a felettes-hatóság, hát vagy az 
egyiknek, vagy a másiknak nincs igaza, 
de az is lehet, hogy egyiknek sem, 
gondolhatja a kivonuló ifjú a vasárnapi 
gyakorlatokon.

Most már csak azt szeretnénk tudni, 
hogy hisz-e valaki ilyen körülmények 
között komolyan és igazán a magyar 
fiatalság keresztyén magyar nevelésé
ben? Nem valószínű. Ezért nekünk a 
legkomolyabban tiltakoznunk kell az el
len, hogy Isten szent napján tartsanak 
levente-kivonulásokat és ezzel lehetet-

Lelki hátteret!
A 7  ifjúság problémáinak és az ifjúság problémájának tárgya

lásában újra sok pro és kontra vélemény hangzik el. A gyökeret azon
ban csak nagyon ritkán találják meg, és így még a legjobban újat 
mondani akaró vélemények is csupán a meglevő helyzet feltárására 
irányuló kísérletek maradnak. Kiéleződnek az ellentétek, összecsap 
egymással két korosztály, de megoldássá semmi sem érik.

Apák és fiák
ütköznek össze. De mi lenne, ha ezt az összeütközést egyszer nem a 
»nemzedékek problémája:: szemszögéből néznők? Nézzük egyszer in
kább a közösség szempontjából. Mert ez is közösség i kérdés. Apák 
és fialt ugyanis mindig a család tagjai. A család pedig a legkisebb, 
legelemibb, de a legzártabb közösség is. Itt születnek meg a tervek, 
innen indulnak el hódító útjukra az ifjú életek. De ezen túl menedék 
is a család, nem csak nevelő, elindító orgánum. Ide mindig vissza
térhet az, aki nem szakította ki magát szándékosan és örökre onnan, 
új erőért. A család a lelki háttér mindenki számára. Az íj, amelyik 
megfeszül és kiröpíti a belé helyezett nyílvesszőt, az ív, amelyre 
felépülhet az új épület. Hordozó közösség, ahol megoszlik a bánat 
és megsokszorozódik az öröm. Örök erőforrás.

Ez a lelki háttér azonban jelenleg felbomlott. Ennek pedig két 
oka van. Az egyik gazdasági-erkölcsi, a másik világnézeti. 1. A gaz
dasági-erkölcsi felbomlás mindenki előtt világos. A nehéz viszonyok 
otthonmaradásra kényszerítik az állástalan ifjúságot, abban a kor
ban, amikor jobb időkben már saját családjának feje lehetett. Most 
erre nem képes. Házasságon kívül éli ki és vezeti le testi vágyait. 
Ettől nem képes sem eltiltani, sem pedig ez elől megóvni őt a csa
ládi közösség, pedig tulajdonképpen szeretné megtenni ezt. A szülők 
tudva hunynak szemet gyermekük erkölcsi botlásai felett, a gyer
mekek cinizmussá érlelődött közönbösséggel tesznek úgy, mintha 
semmit sem tennének. A lelki háttér mindenesetre odavan. A szülő 
nem érez magában erőt és szánalomból elnéz sok minden felett, az 
ifjú: megalkuszik. Hallgatnak. És ez a legrettentőbb bomlás. 2. A 
világnézeti harc szintén nem új. Amióta apák és fiák vannak, mindig 
megvolt. Világnézeti különbség van kettőjük között. De ha erről van 
szó egymás között, a »jelenvalók mindig kivételek:: szabály alatt az 
apák sohasem értik a másik generációba fiukat, és hasonlóképpen a 
gyermekek sem szüleiket. Be nem vallottan ott van mégis a keserű
ség azzal szemben, aki a másik nemzedéket képviseli. És újra hall
gatnak. Minden elfojtódik, míg egyszer aztán kirobban és aminek 
már régen vége: a lelki háttér végképp felbomlik, szakadnak a szálak.

Mindakettő együtt persze keresztyén szeretetünk roppant csődje 
is. Nem tudja elviselni egymást a szülő és gyermek, atyák és fiák. 
Egymásért talán megtesznek sok mindent, de egymással, együtt hor
dozni a titkokat, terheket, a különbségek súlyát már alig képesek. 
Ez az állapot persze kihat mindkét félre. A legköznapibb eseményeken 
kívül legtöbbször nincsen ma témája szülőnek és gyermekének. Az 
ifjú nem kap inieiativát, nem tud egybeforrni azokkal, akiknek pe
dig teste és vére. De künn az életben, másokkal szemben is érvénye
sül ez benne. Feltétlenül háttérbe szorul azokkal szem ben, akik 
vagy szándékosan és tudatosan, vagy a sors csapása miatt eloldot
ták magukat a családi közösségtől, nevezetesen  annak fejétő l, az 
apától és  nincsen semmi gátlásuk, még tudat alatt sem, ha »másik«. 
generációról beszélnek! így aztán elmarad. Nincsen sem lelki háttere, 
pem feszítő ereje. Már pedig ezek nélkül nem képes előremenni az 
ifjúság.

Az ifjúsági szervezetek
szintén nem tudják megadni a lelki hátteret. Nem tudják azért, mert 
csoportokra, sőt inkább: érdekkörökre oszlanak. Legtöbb ifjúsági 
szervezetünk egyéni érdekek szolgálatában áll. Ki-ki ugrik egy-egy 
vezető, de elmaradnak a vezetettek, akik háta mögött a »súlyt« adták 
hangjának, és , követeléseinek. Ugyanez a folyamat játszódik le itt 
is, mint a feltörekvő  alsóbb néprétegek és a középosztály harcában.
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A középosztály felszippantja az alulról jövő istenadta tehetségeket, 
de maga fel nem frissül általa, mert ennél sokkal nehézkesebb. Ugyan
akkor azonban az alsóbb népi közösség, amelyik felrepítette őket, 
egyedül marad. Aki kiment belőle, nem tér vissza többé, hogy fel
emelje őt. Rabul e jtette  a középosztá ly életform ája és abban mintha 
csak veleszületett volna, olyan nosztalgiával vágyakozik feljebb , vagy 
zúgolódik, ha új életform áját nem a fővárosban élheti. Azok az if
jak is, akiket kilőtt az ifjúsági mozgalom nyila, hasonlítanak azok
hoz, akik befogadták őket. És az ifjúság, annak harcai és problémái, 
már csak szép emlékként élnek a szivükben.

Sajnos, mindkét esetben a felkínált javak túlságosan nagy kísér
tést jelentenek az egyesek számára. És egyesek  jobb jövő je  sohasem  
\azonos a százak, ezrek, osztályok és nem zedékek jobb jövendőjével. 
Ha pedig nem azonos, akkor a jövő szempontjából semmiesetre sem 
értékes. Mert sem az ifjúság, sem az alsóbb rétegek nem azért adat
tak, hogy legyenek, — és azért sem, hogy belőlük, mint valami ál
landó tartalékból mindig lehessen az elmaradtak helyébe újabb pót
lást szerezni. Inkább azért, hogy állandó ellenőrzők legyenek, élő  
lelkiism eret, amelyik a nem zet érdekében protestál minden osztá
lyokká merevülő társadalmi rend, és minden m egkövesiilni akaró 
világnézet ellen. Ezért nem csoda, hogy mindig az ifjúság képviseli 
az újabb világnézeteket, és nem csoda az sem, hogy a társadalmi el
lentétek mindig az alsóbb rétegekben éleződnek ki. Minden fenn
álló rend ellen mindig azok agitálnak, akiknek a legkevesebb a vesz
teni valójuk, de a legtöbbet nyerhetnek. Ez az agitáció azonban sok
szor figyelmeztetés: vigyázz, baj lehet. És mert reá szükség van a 
bctokosodás ellen: szükség az is, hogy legyen egy lelki háttér, egy  
hordozó közösség , ahonnan ez erőt és támogatást kap, éppen nemzeti 
érdekből. M ert csak így látják meg azok, akik ellen szól, hogy itt 
nem lázadásról, hanem javítási, újulási kényszerről van szó, a sa
ját érdekükben.

Az egyházak ifjúsága
sem áll másképpen. Keresztyén gyülekezeti életünk elvilágiasodása, 
nagyobb gyülekezetek különleges közönbössége rengeteg lelki fá
radtságot mutat. A legtöbb gyülekezet még arra sem képes, hogy 
lelkésze számára lelki hátteret, feszítő  erőt tudna jelenteni. Hogyan 
tudná akkor megfelelően hordozni saját ifjúságát, hogyan tudná ak
kor új, evangélikus, Istennel járó életre nevelni gyermekeit, a jövő 
gyülekezetét? Azt látjuk sokkal inkább, hogy a könnyebb módszerhez 
folyamodnak a gyülekezetek: a nemtörődömséghez, vagy pedig az 
ellenséges elutasításhoz. Mit akar az ifjúság? Várjon, ráér még. 
Mintha bizony csak az ifjúságról lenne szó! De itt nem az ifjúság 
szó l csupán. A  jövő  hallatja követelő  szavát, és az ifjúságnak csak 
annyi köze van hozzá, hogy nyelvet ad ennek a hangnak és elkiáltja. 
Hiszen az ifjúság a jövő, és szüksége van mindarra, amit a jövő 
érdekében követel. De szüksége van erre az egyháznak is, ha nem 
akar megsemmisülni. Szüksége van erre a gyülekezeteknek, ha nem 
akar olyan jövőt, amelyben kiürülnek a templomok és egyszer, ha 
így megy tovább, senki sem foglalja el az ősök padjait! Egyházi 
ifjúságunknak is szüksége van erre a feszítő erőre, a gyülekezet 
imádkozó hordozására, az igazi lelki háttérre, ahol egymásból újul
nak meg a hívek, a vének az ifjakból és az ifjak a vénekből Pál 
apostol igéje szerint: Hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás 
hite által, a tiétek meg az enyém által! (Róni. 1:12.)

Ki hordozza hát az ifjúságot ?
Amint látjuk: senki. A régebbi nemzedék, az apák nemzedéke gyenge 
lett arra, hogy elhordozza a fiakat. Az alsóbb rétegekből elveszik azo
kat, akik legfeljebb emelhetnék őket. A gyülekezetek nem hordozzák 
saját javaikat, a családi közösség felborult. Az értelmiségi ifjúság 
az értelmiségi »öregekkel« vívja harcát szintén gyökértelenül. Őket 
igazán nem hordozza senki, különösen amióta mélyebbre szálltak 
alá. A falukutatás sokakat elzárt még a kiugrási lehetőségtől is. 
Ez ugyan nem ártott az erőseknek, de a gyengék számára egyelőre 
halálos ítélet. Azok hordozzák még őket is, akikért dolgoznak, de 
akik a magukéit sem bírják elviselni? A parasztság? Rettentő a
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lenné tegyék fiatalságunk számára Is
ten akaratának a betöltését.

Az igazság kedvéért meg kell mon
danunk azt is, hogy van néhány ‘falu 
és város, ahol a levente-kivonulások 
azzal kezdődnek, hogy a kivonulók első 
útja templomba vezet. Ez azonban szór
ványos jelenség csak.

Arra a magyarázatra pedig, hogy na
gyobb kivonulásokra egyedül csak a 
vasárnap alkalmas iparostanoncaink mű
helyi elfoglaltsága miatt, az a vála
szunk, hogy úgyis túlontúl ki vannak 
használva iparos-ifjaink a műhelyek 
meg nem engedett, de mégis gyakorolt 
túlórázása miatt. Tehát egyetlen pihenő 
és ünnepnapukat ne vegyék el tőlük, 
hanem találják meg annak a módját, 
hogy hétköznap végezhessék ezeket a 
nagy kivonulásokat. Talán nem lehet, 
mert a munkaadók nem egyeznek bele? 
Hát akkor gondolkozzunk azon, hogy 
kinek kell inkább engedni a saját 
hasznát néző munkaadónak, vagy a ha
talmas Istennek, akinek mégis csak az 
a parancsa, hogy »Az Ünnepnapot meg- 
szenteljed.« M.

Bizonyításkiegészítés
Professzori szakszerűségi igénnyel 

nyúlt hozzá az új miniszterelnök az év
ezredes magyar perhez, s bejelentette, 
hogy bizonyításkiegészítést fog elren
delni. A parlament ki fog küldeni egy 
bizottságot, amely újra foglalkozni fog 
a földbirtokreformmal, szakszerűen fel
méri az adott helyzetet, a lehetőségeket 
józanul fogja mérlegelni, s beterjeszt 
egy olyan javaslatot, amely zökkenő- 
mentesen oldja meg a feudális Magyar- 
országnak kisgazda Magyarországgá 
való átváltását. Erre a szakmunkára 
három éve lesz a bizottságnak.

A miniszterelnök tudós professzor. 
Bemutatkozó beszédeit pártja is, ellen
zéke is a tudósnak kijáró tisztelettel 
hallgatta. Csak helyeselni tudjuk mi is 
a szakszerűséget és az alaposság igé
nyét. Ezt a legnagyobb magyar kérdést 
ne a politikai élet nebulói vegyék ke
zükbe és ajkukra, s ne tarthassa senki 
játékszernek. Ne vegye senki a magyar 
földkérdést a politikai propaganda fe
lelőtlen Ígéretei közé és senki se mond
hassa róla, hogy könnyű kérdés. A 
földreform ne lehessen egy párthoz, 
vagy egy emberhez kötött reménység 
tárgya s ne lehessen illúzió éhes tö
megek előtt.

Éhez tehát elsősorban igenis az kell, 
hogy a földkérdést minden használható 
hatóeszközzel úgy állítsuk a magyar 
közvélemény elé, hogy mindenki tartsa 
nehéz létkérdésünknek. Nem mumusnak, 
de nehéz és komoly kérdésnek, aminek 
megválaszolásához nem elég néhány lel
kes fiatal szociografálása, nem elég még 
egységes közvélemény sem, hanem csak az 
egységes nemzeti áldozat és tehervise
lés. Egy földreform mindig nemzeti pró
batétel is egyben, melyre fel kell készí
teni a lelkeket és a gyomrokat is. A 
földreform lefolytatásához szükséges 
idő ugyanis nem lakodalmi hét, nem 
is farsang, hanem kemény böjt annak 
’s, aki adja a földet, s annak is, aki 
kapja Az egész termelési rendünknek, 
társadalmi életünknek, nemzeti munka
végzésünknek megváltozása nem járhat 
zökkenők nélkül, s böjt nélkül. Tehát
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helyes az, ha a miniszterelnök nem 
akar játszani a földkérdéssel.

Igaz az is, hogy a földreform előké
szítéséhez komoly tudományos szak
munka szükséges, mely a nemzet ag
rártudósainak összmunkájára vár. De 
meg kell mondanunk ezzel a három évi 
tudós munkával kapcsolatban egy pár 
dolgot.

Összes nemzeti tragédiáink a földkér
dés miatt következtek be. Mohácsban 
épenúgy a feudális Magyarország bu
kott el, mint Trianonban. Aki látta a 
trianoni erdélyi határt, látta, hogyan 
szállta meg a románság Nagyváradtól 
Kolozsvárig, Kolozsvártól Aradig, s 
Aradtól Segesvárig a magyar földet, 
aki tud arról, hogy a háború élőtt 
három évtized alatt másfélmillió ma
gyar vándorolt ki a »földhiány« miatt 
hazánkból, aki tud arról az állandóan 
erősödő »Földindulásról«, amelyben a 
nagybirtokoktól egykésre ölelt magyar 
Dunántúl kerül sváb kézre, az kicsit 
ijesztően soknak tartja a három évet 
a földkérdés tanulmányozására.

Az elmúlt esztendőkben átlag 17—20 
ezer katasztrális holdat telepítettünk. 
Ezzel a tempóval körülbelül kétszáz 
esztendő szükséges ahoz, hogy olyan 
birtokeloszlás legyen Magyarországon, 
amely már ma élet-halál követelése né
pünknek. Az Imrédy-féle százezer hol
das földbirtok reform-terv ötven izgal
mas évet hozott volna arra, hogy ret
tegve figyeljük, vájjon kibírjuk-e a népi 
erők végre való feltöréséig ezt a hosszú 
időt a fajok versenyében. Telekynek, 
a magyar földrajztudósnak még ezelőtt 
az izgalmas ötven év előtt is lenne 
három esztendeje a tudományos búvár
kodásra? A tudományos elmélyülésnek 
eme békés munkájához a tudomány 
békés azilumaira van szükség. Csend
re és zavartalanságra. Hol van az ma?

A mi evangélikus egyházunknak nin
csenek nagybirtokai, még középbirtokai 
sem. Saját anyagi létében nincsen ér
dekelve, csak az agrárproletár tömegei 
által. És érdekelve van a nemzeti lét 
mindent magába ölelő kérdésében. Üj, 
jobb, igazabb, szociális szempontból is 
evangéliumibb magyar életet akar. És 
ha ehez sokalltuk az ötven esztendőt, 
sokallnunk kell az ötvenhárom eszten
dőt méginkább. Dpi.

Még egyszer 
a Luther-életrajz

Dr. Wiezián Dezső az Evangélikus 
Élet február 18-iki számában a bíráló 
hibát kereső szemével újból végigmegy 
Luther-életrajzomon. Észrevételeire, az 
utolsó szó jogán, az alábbiakban vála
szolok.

1. Wiezián Dezső szememrehányja, 
hogy munkába »történelmileg helyt 
nem álló, sőt legendás«, vagy éppen 
olyan részleteket keverek bele, amiket 
én magam »költöttem«. Ezek közé szá
mítja mindenekelőtt az »Elek-legendát«. 
Legenda? Melanehthon tesz először arról 
említést, hogy a búskomorságra hajlamos 
Luther egészen megrendült, amikor egy 
jó barátját gyilkosság folytán (interfec- 
tum) elvesztette. Luther titkára, a jól 
ismert Mathesius megerősíti ezt a tényt, 
midőn kifejezetten arra mutat reá, hogy 
Luther pajtását agyonszúrták. Ez tehát 
vitathatatlan történeti tény. De a szeren-
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kérdés: ki hordozza az ifjúságot? Ki adjon neki lelki hátteret? Mert 
erre szüksége van, különben ellobban vagy kiég a nemzet szolgála
tában felhasználható ereje!

Nincs más út: vissza kell térni újra a családba. Már annyit 
csalódtunk egymásban, újjá építeni csak ott lehet. Itt van még le
hetőség arra, hogy az ifjú megismerje a múló világot, és megtanulja 
becsülni értékeit, de az apa is meglássa az újat, ami felé a régi, min
dig történeti szükségszerűséggel vezet. Ám ezzel még nincsen minden
nek vége. Kell az is, hogy a gyökértelen , háttértelen családokat is 
hordozza valaki. Ez pedig nem lehet más, mint az egyház. Mert 
egészen hiába minden erőfeszítés mindaddig, amíg valami, valaho
gyan, de össze nem fogja a családokat társadalmi, és egyéb különb
ségek felett. Magyar életünk legújabb fejlődése, azaz visszaesése 
pedig semmi mást nem bizonyít jobban, mint azt a tényt, hogy még 
ma is csak az egyház az a hely, ahol ez lehetséges. Csak az egyházban 
lehetséges, hogy egyenlőként családok álljanak egymás mellett, és 
hordozzák egymást szeretetben. Az egyház számára ez rettentő fele
lősség, de a legmegtisztelőbb feladat is. Ha máshol sok minden miatt 
nem lehet: itt kell megépülnie az egységes, lelki feszítő  erővel ren
delkező M  agyar országnak. Attól nem félünk, hogy ebből evangélikus, 
vagy református külön-külön Magyarország lehet. Ennél erősebb az 
Egyház Ura, aki ha összeforrasztott minket, megsegít ott is. Csak 
egyre kell fig3'elnie az egyházaknak, hogy ez a családi összefogás, 
lelki háttér, amelyik családokat feszít, nem azonos egyes  templomba- 
járók közösségével. Szükségünk van azokra is, akik nem tartoznak 
egészen szorosan hozzánk, szükségünk van elsősorban a férfiakra, 
az apákra, hogy a gyü lekezet feszítő  lelki közösségéből elindulva 
meg tudják teremteni a családi-lelki hátteret, és alapjai lehessenek  
a magyar jövendőnek. K. P.

A büki evangélikus egyházközség helyzetképe
A világháborút követő idők sok evangélikus gyülekezet helyze

tét változtatták meg. Ennek megállapításával nem a hitélet átalaku
lására, hanem egyéb helyzeti adottságok megváltozására gondolok. 
Gyülekezeteink helyzeti adottságainak vizsgálata sok szempontból 
szükséges. Szükséges elsősorban azért, mert ezzel lelkészi hivatá
sunk teljesítése könnyebbé válik, másodsorban pedig azért, mert sok 
olyan kérdést válaszolhatunk meg, melyekre eddig feleletet adni 
nem tudtunk.

A büki evangélikus gyülekezet helyzetének a vizsgálata szerény 
munkámban mintának is szolgálhat, mert azon gyülekezetek közé 
tartozik, melyek a világháborúval és az azt követő időkkel rendkívül 
súlyos változáson mentek át.

Ha egy gyülekezet helyzeti adottságait akarjuk megrajzolni, 
magát a gyülekezetét nem tehetjük elszigetelten vizsgálat tárgyává, 
hanem szükséges, hogy tanulmányozzuk azt az egész várost, vagy 
községet, ahol a gyülekezet él.

Újból is hansúlyozni akarom, hogy a következőkben nem a hit
élet, hanem egyéb helyzeti adottságok vizsgálatáról lesz szó.

Bük politikai község, a Sopront Szombathellyel összekötő vasút
vonal mellett fekszik. Legközelebbi piaca Szombathely. A községtől 
23 km.-re fekszik. E piacra való árufelvitel a nagy távolság miatt nem 
kifizetődő. Pótadó alapja 23.777 P (49o/o).

Felekezeti adók megoszlása:Róm. kát. egyházközség:2426 =  6% . 
Ág. hitv. ev. egyházközség: 4955 P =  20.8%. Iskolai adó. Róm. kát. 
egyházközség: 2426 P =  10.2% Ág. hitv. ev. egyházközség:2043 P — 
8.60/0.

A számokból mindenki következtetheti, hogy a kát. egyház
községnek kegyuraságai vannak.

Egészen természetes, hogy az összlakosságot nemcsak a fenti 
terhek nyomják. Egyéb közteljesítmények még a következők:

Vármegyei és községi közmunkaváltság: 5.268 — kéményseprési 
díj: 1.309 — mezőőri fizetés: 1.200 — éjjeli őrök fizetése: 720 —*
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tenyészbikák fenntartása: 3.775 — húsfogyasztási adó: 684 — , össze
sen: 12.956 pengő. Ez az Összeg egyébként a pőtadóalap 54.5o/o-át 
teszi ki. Nincs módomban, hogy kimutassam a legantiszociálisabb 
lisztforgalmi és általános forgalmi adó végösszegeit. E terheket viseli 
az összlakosság, 2552 lélek. Ennek felekezeti megoszlása a következő:

Róm. kát. 1.612, ág. hitv, ev. 890, ref. 10 izr. 40, Összesen 2.552.
Hogy az adatok lelkiismeretesen igazak legyenek, szükséges

nek tartom megjegyezni, hogy az evangélikus egyházi terhekből le
vonásba hozhatunk 350 pengőt, melyet a filiák viselnek. Szükséges
nek tartom még annak a megjegyzését is, hogy az adatok az 1937. 
évről szólnak.

Összes születés 42. (Ebből evangélikus 12 , a gyülekezetben a 
születések száma 13 volt, de egy filiákra esik.)

Házasságon kívüli születések száma 2, együk se evangélikus. 
(0.784 ezrelék.) Egyke nálunk nincs, mégis érdekes megjegyezni, 
hogy a kisbirtokosok gyerm'ekei tartózkodnak a házasságkötéstől, 
a teljesen vagyontalanok ellenben nem. Házasságot kötött a kisbir
tokosok gyermekei közül: 1937. évben 1 pár, 1936-ban 1 pár, 1935-ben 
3 pár, 1934-ben 2 pár, 1933-ban 0 pár.

Ezeknél az adatoknál már meg kell állni. Községünkben kimon
dottan egyke nincs. Nincs pedig azért, mért nagyon sok a szegényünk 
(később kitűnik, miért), a szegényeinknél egyáltalában nincs gyermek
hiány. A gazdáinkat azonban évek múlva eléri a gyermekhiány ve
szélye, melyet most az adatok feltárása nélkül egyáltalában nem lehet 
észrevenni. Ha ezeket a megállapításokat későbbi idők társadalmi 
harcainak síkjára transzponálom, komor súlyos következményeket 
vonhatok le, melyeket az olvasóra bízok. Ezeken a pontokon mind
két felekezet lelkészének már most kell kezdenie a munkát, sőt az 
sincs kizárva, hogy már elkéstünk vele. Már most vannak szép szám
mal 30— 40 éves férfiak, kik a házasságra gondolni sem akarnak. A 
lányok helyzete jobb, közülük többen férjhez mennek egy-egy állami 
alkalmazotthoz. Az okok között kétségkívül feltalálható a birtok
elaprózódástól való kínos félelem, a családfő igen sokszor szűkmarkú 
a házasodni akaró fiával szemben stb.

A teljes vagyontalanoknál a másik véglet tapasztalható, a gyer
mekek alig serdülnek, már házasodnak.

Az anyagi motívumok megváltoztatására nagy szükség volna az 
örökösödési jog megváltoztatására, ezt a nemzet közérdeke kívánná 
meg. A lelkészi kar szolgálata pedig csak úgy lehetne eredményes, 
ha a munka egyidőben egyöntetűen indulna meg.

(Folytatjuk.) Fiilöp D ezső.

A Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság konferenciája

A magyar protestántizmus élete részben a nyilvánosság kriti
kája alatt áll, részben pedig meghitt közösségek buzgó fáradozásá
ban meditál a múlton, foglalkozik a jelennel s belenéz abba a jö
vendőjébe is, mellyel szemben minden hite dacára pesszimista. Az 
utolsó évek evangélikus, vagy református egyházi külön és közös 
konferenciák alaphangja idehaza is s külföldi nagy tömegmegnyíl- 
vánulásoknál is sokszor a sötétlátás ködében csendesedtek meg. 
Nemcsak apokaliptikus látás tette ezt, hanem az eschatologiai teológia 
átélésének hibás sínen való haladásakor is meg-megszólalt az ilyen 
hang s ilyenkor nem egyszer a gyülekezet valamelyik tagjának buzgó 
bizonyságtevése úgy hangzott fel, mint merész prófétálás, amelyik 
uralma alá veszi a közösség lelkét és ismét bizakodik a jövendőben.

D. Kapi Béla püspökünk, mint a Társaság elnöke nyitotta meg a 
két napos konferenciát. Azt a gondolatot szólaltatta meg, amely mint 
várakozás élt az összegyűltekben: milyen lesz a holnap társadalmi 
formája s abban milyen lesz a holnap embere? Ijesztő képet jele
nített meg azzal a kettős ábrázolással, amikor a társadalmi és 
állami rend alakját a deszpotikus állam formájához hasonló alak-

csétlenül járt jó barátnak a nevét sem, ő, 
sem Melanchthon nem említi. A refor
mátornak egy másik tanítványa, Valen- 
tinus Bavarus, ki Lutherra vonatkozó 
visszaemlékezéseit 1548-ban könyvalak
ban is megjelentette, még arra is emlék
szik, hogy az erőszakos halállal kimúlt 
jó barátnak Elek volt a neve. Az Elek 
név ugyan előfordul az egyetem anya- 
könyveiben, de mivel az egyetem anna- 
lesei Elek meggyilkolásáról nem tesz
nek említést, ellenben arról tudnak, 
hogy Jeronimus Buntz, kinek Lutherral 
égy napon kellett volna vizsgáznia, a 
szigorlat előtt mellhártyagyulladásban 
meghalt, az újabb történészek (Oergel) 
azt akarják velünk elhitetni, hogy Élek 
sóhsem élt, ellenben az »ágyban, pár
nák közt meghalt« diáktárs esete volt 
az, ami Luther lelkét egészen kiemelte 
sarkaiból. Ennék semmi valószínűsége 
nincsen. Ez a beállítás nélkülözi a szük
séges lélektani alátámasztást. Én azért 
szószerint vettem azt, amit Melanchthon, 
Mathesius és Bavarus mondott. Elek 
erőszakos halála történeti tény és nem 
legenda, aminek Wiczián feltüntetni 
akarja.

2. A »fejedelem álmát« nem én ta
láltam ki. Nem, Wiczián téved, ezt az 
álmot Ranke írja le Deutsche Ge- 
schichte im Zeitalter dér Reformation 
című művében (141. o.) azzal, hogy ez 
az álom, ha valóban úgy kapcsolódtak 
egymásba a szálak, mutatja, milyen sze
repe volt Bölcs Frigyesnek a reformáció 
megindulásában.

3. A wartburgi tintafolt az egyetlen le
genda Luther életében, mely évszáza
dokon keresztül makacsul tartotta ma
gát és még ma is él a köztudatban, 
bár Luther iramaiban nem találunk reá 
határozott utalást s a kortársak sem 
tesznek róla említést és csak 1650-ben 
hivatkoznak először arra, hogy Luther 
a tintatartót Wartburgban hozzávágta 
a sátánhoz. Mindez nem zárja ki azt, 
hogy ez valóban megtörténhetett. Sőt, 
amennyire Luthert ismerjük, több mint 
valószínű, hogy meg is történt. Az a Lu
ther, aki a wartburgi várkapitány' felesé
gét, Berlepschnét megkérte, győződjék 
meg róla, hogy Luther kis szobájában min
den hemzseg az ördögöktől, az a Luther, 
aki sohsem ijedt meg a Sátán árnyé
kától és a szobájában talált fekete ku
tyát, mert a megtestesült ördögnek tar
totta azt, haragos kézzel kivágta az 
ablakon, erre a Lutherra ráismerünk 
a tintafolt jelenetben. Ez a mondaszerű 
történet hozzátartozik egy Luther-élet- 
rajz teljességéhez.

4. Wiczián Dezső valami szánó mo
sollyal tekint le a »liberális theologia« 
Luther-arcképére, amelyből erősen ki
emelkedik az a vonás, hogy Luther a 
lelkiismereti szabadság hőse volt és 
erősen kifogásolja, hogy az első spe- 
yeri birodalmi gyűlés határozataival elé
gedetlen Lutherral szemrehányást téte
tek barátainak, amiért veszni engedték 
a reformáció »legnagyobb vívmányát« 
a lelkiismereti szabadságot. . . Nem vo
nom kétségbe, Luther nagy volt a szó
széken is, de a legeslegnagyobb akkor 
volt, amikor mint a lelkiismeret hőse, 
széttörte a lelki despotizmus láncait. 
Nagy volt Luther akkor is, amikor 
Wormsban a lelkiismeretnek adta az 
első helyet, »ott állott és máskép nem 
cselekedhetett*. Ezt nevezte Carlyle az 
újkor legnagyobb napjának. Világvo
natkozásban az volt Luther legnagyobb 
cselekedete, hogy bilincseket tört szét.
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Nem hiába nevezte önmagát valami pró- 
fétaszeríí öntudattal »felszabadító Már
tonnak*. Hogy nem lehetett többé Ga
lileibe a szót belefojtani: »és mégis 
mozog«, hogy nem lehetett többé egész 
országokat interdiktummal sújtani, azt 
a világ Luthernak köszönheti. Ezt a 
diadalt ne kicsinyelje le Wiczián Dezső, 
mert ezzel nem tesz szolgálatot egy
házunknak.

5. Könyvemnek az üdvözítő hitre vo
natkozó szakaszait fenntartom. Nincs 
mit elvennem belőlük. Én nem hirdetek 
synergismust, sem semmiféle más eret
nekséget, hanem a tiszta lutheri fel
fogást. Az Erasmussal vívott csatában 
azt mondatom Lutherral: (186. o .) :
»Nem teszek egyebet, nem is tehetek 
egyebet, rá hagyom magamat egészen 
az Istenre. Ötőle nyertem mindenemet. 
A hit világosságát ő gerjesztette fel 
szivemben . . . Nincsen egy szivdobbaná- 
som, nincsen egy lélekzetvételem, amit 
ne Isten vinne véghez bennem. Porszem 
vagyok, kit az Isten hordoz. Ö visz 
engem nagy kegyelmesen a mennyei 
cél felé . . .« Ezt a tiszta lutheri fel
fogást hirdetem könyvem minden lap
ján, ahol a hitről szó van. Tételezze 
fel Wiczián Dezső rólam, hogy az evan
gélikus dogmátikából tudok annyit, 
amennyit minden VI. osztályos elemis
tának tudnia kell: »Hiszem, hogy a 
saját értelmemből vagy erőmből nem 
volnék képes Jézus Krisztusban az én 
Uramban hinni, vagy őhozzá eljutni.. .« 
Wiczián Dezső, hogy a hit kérdésében 
a tiszta látás magaslatára eljussak, fel
hívja figyelmemet Luther, mint profesz- 
szor című művére. Luther-tanulmányaim 
(során ezt a könyvet is elolvastam.

6. Végül még egyet. Wiczián Dezső 
szerint egy jó Luther-életrajznak egy
ben Luther-breviáriumnak is kell lennie. 
A Luther-breviáriumot már mások meg
írták előttem. Az ő vetésükbe nem 
akartam beleszántani. Én Luther-életraj- 
zot akartam írni. És ezt az életrajzot 
a magyar evangélikusság az egész vo
nalon szeretettel és elnéző jóakarattal 
fogadta. (Ha könyvem megéri a máso
dik kiadást, lesz rá gondom, hogy az 
jobb lenne az elsőnél.) Egyetemes egy
házunk püspök-elnöke, D. Kapi Béla, 
szerény munkámról egyik körlevelében 
ezt írta: »Varsányi Mátyás dr. könyve 
széleskörű történelmi és teológiai ta
nulmány gyümölcse. Nem elégszik meg 
Luther külső életének rajzával, hanem 
igyekszik belső lelki fejlődését is nyo
mon kísérni. A mű erőteljes evangélikus 
szellemet sugároz és markáns vonások
ban állítja elibénk Luther Márton alak
ját, mint az igazi evangélikus ember 
prototípusát.«

Ezzel a vitát a magam részéről be
fejezettnek tekintem.

Dr. Varsányi Mátyás.

A református egyház ú] zsinata, me
lyen a most visszatért egyházak zsi
nati képviselői is résztvesznek, március 
2-án kezdődött. Az ünnepélyes meg
nyitó istentiszteleten, valamint a meg
nyitó ülésen evangélikus egyházunk ré
széről D. Kapi Béla püspök, a leg
utóbbi zsinat egyházi elnöke, Dr. Mikler 
Károly, a zsinat főelőadója és Kemény 
Lajos, a zsinat gazdája jelentek meg. 
D. Kapi Béla meleghangú testvéri szó
val köszöntötte a munkáját kezdő zsi
natot és Isten áldását kérte egyház
építő munkájára.

zatban rejtetthez hasonlította s a benne élő emberről pedig úgy 
szólt, mint akiben el akarják törülni Isten arcának képét.

Dr. Vasady Béla debreceni egyetemi teológiai tanár: Egyház, 
állam, nemzet viszonya dogmatikai és etikai szempontból címen, 
beszélt hármas tagozatban az angol communitás, a német Volk és a 
magyar nemzet fogalmi köréről. Előadása során a következő gon
dolatokkal állított fel meditálásra alkalmas anyagot: A keresztyén 
ember nem hisz a nemzet öncélúságában, az egyház nem az egyetlen 
eszköz Isten kezében, hanem egyik eszköz, Isten célja az, hogy az 
egyetemes emberi érdekeknek alárendeljük a nemzeti öncélúságokat, 
a keresztyén embernek küzdeni kell az állam istenítése ellen, nem 
az állam nyújtja a szeretet közösséget, hanem az egyház, az egyház 
üdvközösség, az egyházi közösség Krisztus valóságos jelenléte, az 
ő Igéje és Szentlelke által van; óvatosan kell szemlélődni a tekin
tetben, hogy az egyháznak a demokratikus, vagy a totalitásos állam
forma egyházzal szemben mutatkozott magatartása közül melyiket 
helyesli.

Turóczy Zoltán győri lelkész, mint hozzászóló a következő téte
leket mondotta: Az egyházakat sok vád érte a politikai némaság 
miatt, híveink között még mindig ott kísért az állást osztogató po
litikai katolicizmus képe, a mai politikai protestántizmusban több 
az alkalmazkodás és a gyávaság, mint az Igéhez való hűség, ha 
az igehirdetés nem hat a politikára akkor ez azt jelenti, hogy ez 
szolgálatunk ítélete; az egyház képviselje az állam és nemzet ügyét 
közbenjáró imájával az Isten előtt, a mi közimáinkból nem hiányoz- 
hatik Magyarország, az is kötelessége az egyháznak, hogy az állam
mal és a nemzettel szemben képviselje az Isten ügyét s ha erre a 
szolgálatra elégtelennek tartjuk az igét és az imádságot, akkor zár
juk be templomainkat. Merjünk egyház lenni és egyház maradni.

Dr. Szentpéteri Kun Béla debreceni egyetemi tanár: Az egyház 
és állam jogi kapcsolatai, c. előadásában ezeket mondotta: A re
formált egyházak elvileg sohasem tagadták az állam földi felsőbb- 
ségét, komoly figyelemre kell méltatni a tordai országgyűlés vallás- 
íszabadságot kimondó határozatait, amelyen arról volt szó, hogy a 
három nemzet között milyen szabadsága van a négy bevett vallás
nak, de a többi csak »tűretik«, ennek a törvénynek a szelleme s sok 
tekintetben szövege vétetett át az 1848 :XX. t.-c.-be, e törvény alap
ján kimondott vallásegyenlőség vettette fel a magyar életben azt a 
nagy problémát, hogy a puritán protestáns prédikátorok is szóhoz 
jussanak a főrendiházban s hogy így a róm. katolikus lelkészekkel 
egyenlő jogokkal ruháztassanak fel, vagy pedig a róm. katolikus fő
papokat fel kell kérni arra, hogy hagyják el politikai pozíciójukat. 
Az állam érthetően vállalta inkább azt, hogy a protestáns püspökök 
politikai jogokhoz jussanak. Az egyház joggal számíthat az állam 
támogatására, hiszen sok munkát vállalt át az államtól (tanítás, 
anyakönyvvezetés, szegényügy stb), de ezek hijján is megérdemelné 
az egyház az állam támogatását, mert a hazafiúi erények kialakítására 
semmi sem alkalmasabb, mint az egyház. Nálunk ma vallásszabadság 
van, de egyben vallási kényszer is van s ezért születik bele min
denki valamilyen egyházba, de egyik egyháznak sincs joga pl. sen
kit excommunikálni, mert erre az állami törvények nem adnak mó
dot. Az egyház és állam kapcsolata az egyházra nézve nem mindig 
előnyös s látni jeleket, amelyekből azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az állam igyekezik lefejteni magáról az egyházzal szemben 
ígért és vállalt kötelességeket. Épen ezért a magyar protestántiz- 
musnak legfontosabb mai kötelessége az, hogy erre a várható ese
ményre felkészüljön.

Dr. Karner Károly soproni egyetemi teológiai tanár hozzászó
lásában azt hangsúlyozta, hogy az egyház és állam viszonyában 
nincs állandó formula s a döntést mindig az határozza meg, hogy 
minek tudja magát az egyház s minek tudja magát az állam. A mai 
magyar állam helyzetét az határozza meg, hogy minek tudja magát 
vele szemben a római katolikus egyház, függvénye ennek a gondo
latnak az, hogy az államnak milyen viszonya van a protestántizmus- 
hoz. Totális államban csak a totális keresztyénség tud megállani.

Dr. Prőhle Károly soproni egyetemi teológiai tanár: Nemzeti ál
lam és felekezeti iskola címen értekezett s ezeket mondotta: Egyház
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és állam viszonyában az iskola kérdés adja a legszélesebb surlódó 
felületet, a 900 éves keresztyén államban szükség van felekezeti is
kolákra s ezért kell tisztázni az ökumenizmus századában a felekezet 
jogosultságát. Minden rész-egyház annyit ér, amennyit megvalósít az 
una sancta-ból, felekezetieskedés helyett keresztyén testvéri össze
fogás a helyes s iskoláinkat ez a szellem hassa át, amikor oktatva 
nevelő munkájukat végzik.
 ̂ Szabó Imre budapesti ref. esperes hozzászólásában a szülő neve
lési felelősségéről beszélt.

Dr. Schulek Tibor evang. katona-lelkész hozzászólásában feleke
zeti iskoláink válságáról beszélt, arról, hogy az egyház elfelejtkezik 
tanítói tisztéről, az üdvismeret tanításának szükségéről s az egy
háznak eszmélkednie kell a felett, hogy egyházunk tanítói és tanári 
kara beletartozik az egyetemes papságba, s velük szemben az egy
háznak missziói felelőssége van.

Dr. Ravasz László ref. püspök felszólalásában két célt akar el
érni: megmutatni azt, hogy milyen nehéz kérdés a felekezeti iskolai 
kérdés s megmutatni, hogy a helyzet és a viszony úgy jó, ahogy 
van. Az államnak és egyháznak egyaránt kötelessége az iskola fenn
tartás. Hazánkban az egyházak költségvetésük 50—80°/o-át költik 
iskolai célokra s ez az összeg az iskolai kiadások 25o/o-át adja. A 
hazai ref. iskolákba az ifjúságunk 50°/o jár, iskoláinkban 40°/o más 
vallású növendék jár. Vájjon a felekezeti, vagy állami iskolába járó 
ref. értékesebbek egyházi szempontból? Statisztikát kellene vezetni 
arról, hogy a teológus ifjúság hány százaléka jön a felekezeti isko
lákból, és hány százalék jön idegen iskolából? Az állam iskoláiban 
érdektelenséget mutat, elhatározza, hogy keresztény szellemben ne
vel, s ezt úgy teszi, hogy az iskola mérsékelt katolikus szellemű, 
az ilyen iskolákban a hitoktatóknak szerepet juttat, természetesen 
legnagyobb szerepet a katolikus hitoktatóknak.

Dr. Makkai Sándor debreceni egyetemi teológiai tanár: Keresz- 
tyénség és nemzetnevelés címen tartott előadást s tételei a követke
zők voltak: A nemzetnevelés legfontosabb s első parancsa az adott 
világhelyzet mellett a katonai, vagy honvédelmi nevelés, az isko
lában és az iskolán kívül is, ez megkívánja a társadalom állandó 
készültségét, az egyéni élet teljes odaáldozásával. Ez a nevelés irá
nyított, egyéni és irányított nemzetnevelés, de a nagy cél érdeké
ben irányított lesz a termelés, s a képességek és a lehetőségek is 
e cél szolgálatába állíttatnak; nagy változás lesz a vagyon kérdésé
ben, amely csak sáfárság lehet ebben a nevelési programmban olyan 
katona nemzetnél, mint amilyen a magyar. Nem lehet idegen eszme- 
áramlatokat követni, a legfontosabb az, hogy az önmagára nézve 
önmaga a lényeg s hogy a nemzet higyjen önmagában. Ezért legyen 
segítője ennek a katonai, honvédelmi nevelésnek a keresztyén szel
lemben való nevelés, azaz a keresztyén nemzetnevelés. A nemzet 
saját erőit akkor tudja kiaknázni, ha Krisztus arcának tükrébe néz, 
ha hisszük azt, hogy Krisztus a magyarságért is meghalt s a ma
gyarságért is feltámadott. Fel kell emelnie szavát a keresztyénség- 
nek az ellen a tévedés ellen, hogy az államnak nincs szüksége Krisz
tusra, hanem csak erőre és fegyverekre. Prófétai feladat hazánkban 
elfogadhatóvá tenni azt, hogy katonai szellem és keresztyénség nin
csenek ellentétben, örvendetes dolog az, hogy a lelkészek katonáskod
nak a jövőben s ezt a tételt személyes jelenlétükkel igazolják, en
nek a nevelésnek szociális elgondolásai egészen mások lesznek, mint 
a múlt nevelési ideáljának, mert a nemzetnevelésben tetté válik a 
magyar önismeret, a magyar szeretet s a magyar testvériség. Nagy 
lehetőségek állanak előttünk s látjuk, hogy a magyar nemzet így 
több, mint a vér és faj elméletén épült nemzeti öncélúság. Ezen elvi 
elgondolás életbelépése után nyilvánvalóvá válik, hogy az ifjúság és 
a nép sohasem vonhatók ki a keresztyénség hatása alól, mert ezzel 
a nemzet halálra ítélné magát. Krisztus megtalálja rejtett utakon is 
az ő népét, de nekünk imádkoznunk kell azért, hogy a magyar nem
zet ne Krisztus nélkül csinálja meg nemzetnevelési programmját.

Dr. Bencs Zoltán miniszterelnökségi miniszteri tanácsos hozzá
szólásában a megbízható és hű állampolgár alakját rajzolta meg, aki 
életében az evangélium tanítását éli s hozzászólásában bizonyságtevő 
erővel bizonyította azt, hogy a szeretet és példa milyen eredményekre
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H Í R E K
Lelkészválasztás Nyíregyházán. A nyi- 

egyházi evangélikus egyházközség 
közgyűlése most töltötte be a Dómján 
Elek püspök elhunytéval megüresedett 
lelkészi állást. Streicher Andor egyház- 
megyei felügyelő, szatmári alispán és 
Turmezei Sándor alesperes, tokaji -lel
kész elnököltek a közgyűlésen, amely 
szavazás mellőzésével, közfelkiáltással 
Turóczy Zoltán győri igazgató-lelkészt, 
a Magyarországi Evangélikus Lelkész- 
Egyesület főtitkárát hívta meg új lelki- 
pásztorává.

A Magyar Luther-Társaság február 
27-én a Deák-téri nagyteremben szépen 
látogatott és magas színvonalú estélyt 
tartott, melyet »Szarvasi esté«-nek ne
vezett. A műsort Dr. Fabinyi Tihamér 
ny. miniszter, a Társaság világi el
nöke nyitotta meg, aki találóan »evan- 
gélikus fócus«-nak nevezte Szarvast, az 
evangélikus alföldi iskolavárost. Dr. Ná
dor Jenő, a szarvasi gimnázium tanára 
»Az ország papja Szarvason« címmel 
Tessedik Sámuelről tartott gondosan 
felépített és jellemző felolvasását, mely
ben kifejtette, hogy Tessedik Sámuelt, 
az európai hírű szarvasi lelkészt méltán 
nevezhetjük az első magyar falukutató
nak, aki munkájával korát messze meg
előzve már a 18-ik században elkezdette 
ugyanazt a sociográfiának nevezett mun
kát, amelyet a mai modern falukutatók 
végeznek. Ezután D. Kovács Sándor püs
pök, a Társaság egyházi elnöke tartott 
megemlékezést Zsilinszky Mihályról, a 
szarvasi gimnázium volt tanáráról, aki 
magasra emelkedett közpályáján az 
evangélikus egyháznak és irodalomnak 
mindvégig hűséges munkása és egyik 
vezető szelleme ma: adt. Megörökítette 
emlékét úgyis, mint a Luther-Társaság 
alapítóját és elnökét. Dr. Gyökössy 
Endre, a Petőfi-Társaság tagja egy 
szarvasi diákról: Szabolcska Mihályról 
és egy szarvasi igazgató-tanárról: Benka 
Gyuláról írott két szép költeményét ol
vasta fel. Szalay Eszter művészi ének
számai után a Társaság tiszteletbeli 
elnöke: D. Raffay Sándor, úgyis, mint a 
Szarvasi Öregdiákok Szövetségének el
nöke, köszönte meg a mindvégig érde
kes és tartalmas est megrendezését és 
összefoglalóan megállapította azt, hogy 
gazdag lelkekből folyt össze az a szel
lem, mely a szarvasi iskolából áradt 
a magyar evangélikus egyház és a nem
zet életébe.

A Lutherisches Einigungswerk (az
Allgemeine Evangeliseh-Lutherisehe Kon- 
ferenz utóda) elnöki tanácsának tagjai 
közé választotta D. Kapi Béla püspö
köt és D. Dr. Prőhle Károly egye
temi teológiai tanárt.

A békéscsabai egyházközségbe új 
segédlelkészül D. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök Endreffy Zoltánt osz
totta be.

Halálozás. Kárpáti Sándor ny. tanító
képzőintézeti zenetanár, az ismertnevű 
zeneszerző, a Frankenburg Irodalmi Kör 
alelnöke, a Magyar Dalosegyesületek 
Országos Szövetsége művészi bizottsá
gának tagja, a soproni daloskerület mű
vészi bizottságának elnöke, 68 éves 
korában Sopronban meghalt. Febr. 28-án 
temették a soproni evang. temetőben.
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Lapunk zártakor vesszük a szomorú 

hírt arról, hogy Jakab fi György a bé
késcsabai egyházközség nagy tehetségű 
lelkésze, békéscsabai lelkészkedésének 
17-ik évében, 57 éves korában hosszú 
szenvedés után elhunyt.

A Budapest—X. kér. lelkészkor Lu- 
ther-Szövetsége és Nőszövetsége febr. 
26-án böjti estét rendezett, melynek 
megnyitóját Szabó Aladár vallástanitó- 
lelkész, írásmagyarázatát Kemény Péter 
s.-lelkész tartotta. Dr. Lux Kálmán lel
készköri elnök érdekes előadást tartott. 
Az estet a cserkészapródok zászlajának 
felavatása zárta, melyet Majba Vilmos 
lelkész végzett. A zászló Császár János 
és neje adománya.

Az egyetemi ifjúság lelkigondozásá
nak március havi programja. Istentisz
teletek; (Mindig délelőtt 11 órakor az 
Üllői-út 24 szám alatt.) Március 5. 
Dezséry László, március 12. Mórocz 
Sándor, március 19. Dezséry Lász
ló igfehirdetése. Evangelizációs hét 
és országos egyetemista kongresszus 
márc. 20—26. napjain. Főkérdés: »Ez 
vagyok én?« Előadók: Mórocz Sándor, 
Hilseher Zoltán, Dezséry László, Dan- 
hauser László, Benczúr László. Az or
szágos kongresszus márc. 25. és 26. 
napján lesz ezzel a főcímmel: Az evan- 
gélikusság mérlegen. Előadók első na
pon Kemény Péter és Mórocz Sándor. 
Másnap akadémiai istentisztelet, mely
nek igehirdetője D. Raffay Sándor püs
pök. A délutáni ülésen két előadás, 
tartja Urbán Ernő és Dezséry László. 
A március havi rendes bibliaórákat Ma- 
gócs Károly, Kemény Lajos és Dr. Szu- 
chovszky Lajos vezetik az Egyetemi 
Luther Szövetségben (IV., Bástya u. 
12 sz. a.) szerdán d. u. 6 órakor.

Egyházi károk bejelentése. A Ma
gyar Értesítő jelenti: A csehszlovák 
állam a bécsi döntés értelmében a visz- 
szacsatolt felvidéki területeket rendes 
állapotban volt köteles átadni. Mint a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az egyházi főhatóságokhoz legutóbb in
tézett értesítése mondja: a »rendes ál
lapot* fogalmához tartozik egyebek kö
zött mindazoknak az egyházi iratoknak, 
könyveknek, feljegyzéseknek, nyilvántar
tásoknak, térképeknek hiánytalanul és 
épségben való átadása is, amelyek az 
illető terület egyházi igazgatásának el
látásához szükségesek. Sürgős felvilá
gosítást kér tehát a miniszter arranézve, 
hogy a csehszlovák katonai és polgári 
hatóságok, vagy esetleg az említett ha
tóságok elnézése folytán magánosok is a 
visszacsatolt magyarlakta Felvidék te
rületének átadása előtt az ottani, azóta 
visszakerült egyházi szervezetek (egy
házközségek, intézetek, alapok, alapít
ványok, stb.) irattárából minő iratokat, 
könyveket, feljegyzéseket, nyilvántartá
sokat, térképeket, vagy egyéb irodai fel
szereléseket stb. vittek el, semmisítet
tek, vagy rongáltak meg. A kárt szen
vedett egyházi közületeknek pontosan 
meg kell jelölniök, hogy a hiány, vagy 
rongálás mikor történt, a kár előidé
zésében ki, illetve melyik csehszlovák 
hatóság működött közre. Meg kell je
lölni az irat, könyv stb. rendeltetését, 
általános tartalmát (pl. iskolai anya
könyv, születési anyakönyv, felszerelé
sek leltára, tanácskozási jegyzőkönyv, 
stb.), a darabszámot, pénzértékben ki
fejezhető tárgyaknál (pl. térképeknél) 
azok csehkoronában meghatározott érté
két is. Végül a lehetőséghez képest a

képes. »Látni kell azt, hogy Isten nevel nemzeteket s Isten iskolá
jában a nemzetnevelés tökéletes.«

Dr. Ravasz László záróbeszédében összefoglalta a négy előadást 
és a hozzászólásokat és hangsúlyozta, hogy mindig előbb volt a gon
dolat, mint a tett, aminthogy a konferencián megszületett gondo
latoknak is át kell menni az életbe. S mivel a gondolat nagyobb, 
mint a tett, a történelemben a gondolatot követik a tettek, tet
tekből kialakul egy korszak, a korszak a történelem különálló egy
sége s itt szűnik meg a gondolatok sugárzó ereje. A korszakok alkot
ják az átmenetet s élik végig azt a folyamatot, hogy határukon meg
jelennek az új gondolatok, amikor kezd más lenni minden, a fiatal, 
a szabadság, az egyéni szabadság, maga a közösség, mint cél és élet, 
az állam és az egyház fogalma és az is, hogy mi a keresztyén ember 
rendeltetése. Ilyenkor legjobb visszamenni az alapfogalmakra és meg
fejteni a gondolatok alapjelentését. S ha a nemzet fogalmát pl. így 
vesszük vizsgálat alá, akkor látjuk azt a naturát, amely alkotja, de 
látjuk azt az érzést is, hogy értéknek tartja magát s legfőbb rendel
tetésének érzi azt, hogy legyen. Erre vonatkozólag programmot ad 
magának és kifejleszti önmagában a küldetéstudatot s végeredmény
ben ez akkor lesz teljessé, amikor nemcsak a fizikai és a történelmi 
világgal, hanem az örökkévalósággal is szembeáll és megvallja, hogy 
ő egy megmagyarázhatatlan teremtésből kapta létét ajándékul s létét 
küldetésében hordozza. Ha a nemzettől azt kérdezzük: miért van, 
azt mondja, először önmagáért, minden észszerűséget kizárva, az 
existencia titokzatos törvénye szerint lett és van, és akar lenni, nem
csak azért, hogy legyen, mert ha becstelenül és állatiasan van, ak
kor nem érdemes, hogy legyen, tehát egy minősítésért érdemes küz
deni. A  nemzet azért van, hogy becsületes, hű, igaz, hívő legyen s 
ha nem tudna ilyen lenni, akkor lenni sem akar. Léte minősített lét 
legyen. Ebben a munkájában mindennek összefoglalója az állam, 
amelyben benne lüktet a nemzet akarata. Az állam gondolatában két 
véglet lüktet, a minimális és maximális felfogás. A minimális az, 
amit a XVI. század protestántizmusa vallott, hogy az állam azért 
van, hogy a rendet fenntartsa, a lázadókat elfogja és megbüntesse. 
A másik véglet a totális állam. Az állam és egyház viszonyában a 
zebedeusi kérdés hozza a zavart, a főség kérdése. A világos megoldás 
a szolgálat szellemében való egymásmellettiség. Mindkettő sok alkal
mat talál arra  ̂ hogy egymásnak szolgáljon. Az egyház a nyugalmat 
adja, a lelkiismeretet adja s ihlető erővé válik az állam számára, az 
állam azzal szolgál, ha segítségére van az egyháznak s arra szorítja 
az egyházat, hogy önmaga dolgát végezze. Hogy a totális gondolat 
felmerült, azt jelenti, hogy a keresztyénség csődöt mondott. 
Az, ami ma antikrisztusi, az keresztény kultúránkból származott, a 
megkeresztelt pogányság, az egyházon belüli nem keresztyén gondol
kodás és élet eredményezték. Az egyháznak a prófétaság a joga és a 
kötelessége. Nincs hatalmi eszköze, hanem szolgálati kötelessége van. 
Borzasztó ítéletet von maga után az, amikor az ige hirdetésébe fel
vesz egy politikai ideológiát, vagy emberi bölcsességet és úgy árulja 
azt, mint Isten árúját. Az egyház két bűnt követett el: akkor beszélt, 
amikor hallgatni kellett volna s akkor hallgatott, amikor Isten azt 
rendelte, hogy beszéljen. S ezért merül fel előttünk állandóan az a 
nagy kérdés: nem vagyunk-e méltatlanok arra az ajándékra, vagy nem 
éltünk-e vissza azzal az ajándékkal, amit, mint egyház kaptunk. 
Az Igével élni nagy és nehéz dolog. Nincs benne az írásban a zsidó- 
törvény s az sincs benne, hogy a nemzet érdeke miatt tartózkodjunk 
a megszavazásától, nincs benne az írásban a földkérdés, nincs benne 
a vagyonkérdés, hogy akinek van, attól el kell venni azt, amije van — 
de az benne van, hogy akinek van, az segítsen a felebarátján.

A két napi konferencia nem fogadott el határozati javaslatot, 
nem küldött ki bizottságokat, de gondolatok hangzottak el, amelyet 
az életben bizonyára tettek fognak követni. Kapi Béla püspök záró
szavaival ért véget a konferencia. Talán kissé részletesnek ítélik 
sokan ezt a bő referátumot. E sorok írója mégis azt érzi, hogy a ma
gyar protestántizmus szellemének kiváló reprezentánsai megérdem
lik azt, hogy végzett jó munkájukat ezzel honoráljuk.

G. L.
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kárra vonatkozó esetleges bizonyítéko
kat. Amennyiben pedig a decemberben 
végzett általános kárösszeírásnál az egy
házat érintő mástermészetű káreset be
jelentését bármely okból elmulasztották 
volna, az ilyen káreseteket is kötött 
határidőig be lehet jelenteni, az adatok 
közlésével. (MiEJ

A budai-vári egyházközség Mária Do
rottya nőegylete március 5-én Mária 
Dorottya főhercegnő emlékünnepélyt 
rendez, melyen Basilidesz Mária, Thoma 
József, Glatz Oszkár, Sándor Erzsi, 
Varsányi Mátyás és Dr. v. Mátyásfalvy 
Erich szerepelnek.

Ózd. Az egyházközség régi orgonája 
helyébe újat építtetett, melynek felava

tása böjt első vasárnapján folyt le. 
Ugyanaz nap estéjén templomi orgona
hangverseny mutatta be a hívek új or
gonájuk hangjának szépségeit. A hang
verseny műsorán Schulek Imre buda
pesti karnagy művészi orgonaszámai és 
az Énekkar és a Gyermekkar ének
számai jelentettek a hallgatóknak igaz 
gyönyörűséget.

Konfirmációi fogadalmi emléklap, mű
vészi kivitelben, aranynyomással és a 
Kövess engem című konfirmációi ima
könyv, melynél alkalmasabb útravalóval 
nem tudnék gyermekeinket az életbe 
kibocsátani (a szerzője özv. Stefezius 
Istvánná), újból kapható és a budai 
lelkészi hivatalnál megrendelhető. Az

emléklap ára: 20 fillér és a postakölt
ségek: 10 db-ig 22 fillér, 30 db-ig 32 
fillér, 40 db-ig 50 fillér. — A Kövess 
engem imakönyv ára: 2.— P, posta
költséggel: 2.22 pengő. — Felhívjuk a 
lelkésztestvérek figyelmét erre az olcsó 
és mégis művészi kivitelű konfirmá
ciói ajándékra. — A tiszta jövedelem a 
budai egyház egyik kegyes rendelte
tésű alapítványát növeli. Rendeléseket 
felvesz a budai evangélikus lelkészi 
hivatal: Budapest, I., Verbőczy-utca 28.

Az újpesti nőegylet és ifjúsági Lu- • 
ther-szövetség március 11-én jótékony
célú m kultúrestet tart, melyen művészi 
műsor keretében Dr. Renk Ernő és Zá- 
goni Dezső tart előadást.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C f l D R A N  udvari szállítók, I X v z l t l ,

Alapítva : Legelső tözoltószer-, hűt, sziuattyií- és Alapítva :
isié. gépgyár, harang-, fém- és vasöntöde 1816

.A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a 
pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus 
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőferencvárosi re
formátus templom, a pápai református templom, n győri reformá
tus templom, bagaméri református templom stb , stb. harangjai 
gyárunkban készültek. — Harangrendelés esetén bizalommal for
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi 
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.

' Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság, 
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. 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 központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8— 10. (Ev. 
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok : 
Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kassa, Mis
kolc, Pécs, Szeged, Szombathely. Minden egyház- 
községben megbízottai vannak az egyesületnek. — 
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő 
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.
Uj ezüstrókák, keppek

SOMOGYI
S Z Ű C S M E S T E R N É L   
IV., EGYETEM-U. 3.
T E L E F O N :  18-63-95,

Átállítás, festés és kepphöicsönzés!
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S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntéde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, XIIL, Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. "  Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest—óbudai—kőbányai—tisztviselőtelepi és csillaghegyi 
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború után 
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most 
készítem a pusztaföldvári Cevang. templom új harangjait. —

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Újdonság! Újdonság!
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Őszből—Tavaszba.

Versek. Ára : P 3.—, 3.90, 4.—
Dr. Varsányi Mátyás : Isten Embere. (Luther Márton élet

rajza.) Ára : P 3.30, 6.—, 8.—
Royd Krisztinia : Napországban. Elbeszélés. Ára : P 1.20 
„Három Barát" c. folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban 

P 1.40, könyvalakban P 1 '60.
Széles út — Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13— 14 

alapján. Ára : P 2.80
Megrendelhető :

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

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV., 
Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház, Alberti-lrsa gr. Szapáry- 
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.

, Ugyanitt kapható leszállított áron, arrjíg a készlet tart, 
Kis Samu : Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. 
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5, 6.50 P-ért.

70 éves cé g l
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és 
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből 
és ezüstözött bronzból. — Kérjen árajánlatot t

SZIGETI  NÁ ND O R ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE
Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány. 

Irta : dr. Bruckner Győző. Ára 2 P.
Kapható SCHDLTZ TESTVÉREK  hönyuhePBShedBSBbBn,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19— 21.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., 
evangélikus bazár.

G A R A B  J Ó Z S E F
KÖNYVNYOMDA ÉS KÖNYVKÖTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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VII. ÉVFOLYAM. 10. SZ. 1939. MÁRCIUS HÓ 11.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, 
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László, 

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 

Előfizetési ár : egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

T A R T A L O M :

„Ezt cselekedjétek“

Az új pápa

A lelkiismereti szabadság kérdéséhez 

Az Ige és a film 

Ezren írtak már róla 

Szepesi levél 

Böjti ének 

Ludas Matyi 

Filmkritika 

Hírek

Lapszemle

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje

— 1939. március 12. —

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. ValO Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. V29 Kádár Gyula
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 ■ Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2 IO Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Dezséry László
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Várady Lajos
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Ullői-út 24. d. e. 10 Dendely Károly
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Lehel László
Mária Valéria-telep d. e. 10 —

Gyarmat-utca 14. d. e. Vall Virág Jenő
Angol-utca 25. d. e. 11 Kemény Lajos
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Harsányi László
Fóti-út 10/b d. e. 10 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 7*12 Smid István (rádió)
Koronaőrség d. e. 10 —

Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Óbuda (német nyelven) d. e. 9 —

Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Danhauser László
Óbuda d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Benczúr László
Érdi-úton d. e. 10 —

Báthory László-u. 7. d. e. V2 1 1 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V2I2 —

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Mikor a magyar evangélikus 
egyházban néhány évvel ezelőtt 
újabb liturgiái mozgalom kezdő
dött, nem csupán az istentisztelet 
rendjének egységes megállapítása 
felől indult meg a vita, hanem erő
teljesen kidomborodott az a fel
fogás is, hogy az evangélikus ke
resztyén istentiszteletek mindegyi
kének az úrvacsora kiosztásával 
kellene végződnie. Ez a felfogás 
teljes összhangban van az ős
keresztyén istentiszteletek rendjé
vel és Luther „Deutsche Messe“- 
jével is.

Az erről szóló viták azóta el
hallgattak. De az életbeléptetett 
istentiszteleti rend, melyet fáradsá
gos munka árán való megalkotója 
sem tart végleg lezártnak, hanem 
fenntartotta a további kiépítés lehe
tőségét is, ezt a kérdést nem zárta 
le. Sőt véleményünk szerint az 
úrvacsorái istentiszteletek tartásá
nak számát és idejét valószínűleg 
a közeljövőben egyetemlegesen kell 
megállapítani és e kérdésben is 
egyöntetű álláspontra kell jutni.

E kérdés felvetését éppen a böjti 
vasárnapok teszik időszerűvé. Nem 
áll pontos kimutatás rendelkezé
sünkre abból a szempontból, hogy 
milyen vidékeken van életben a 
minden böjti vasárnapi úrvacsorái 
istentisztelet, milyen vidékeken szo
kásos a böjt első vasárnapján és 
a böjtöt záró nagypénteken, vagy 
pedig csupán nagycsütörtökön és 
nagypénteken az úrvacsorázás. Ha 
a liturgiái egység bevezetése meg
szüntette ugyan a helyi szokások 
és eltérések nagy részét, az úr
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vacsorái istentiszteletek tekinteté
ben nagyon is sértetlenül maradt 
meg az egyes gyülekezeteknek az 
a szokásjogon alapuló szabados
sága, hogy esetleg bőségesen, eset
leg nagyon fukarul kínálják az al
kalmat a megterített Urasztalhoz 
való járulásra.

Kétségtelenül helytelennek kell 
tartanunk azt, — a kérdést a jelen 
esetben csupán a böjt idejére szo
rítva — hogy ugyanannak a böjti 
evangéliumnak az üzenetére össze
gyülekezett hívek előtt egyik temp
lomunkban nyitva legyen a lehe
tőség úrvacsoravételre, a másikban 
pedig nem. Ez a kérdés ugyanis 
nem csupán úrvacsoraosztás kér
dése, hanem az egész böjti munka 
felépítésének és folyamatának a 
kérdése is. Ha tehát nem csupán 
liturgiái egység szempontjából te-

A páska ünnepe előtt pedig 
tudván Jézus, hogy eljött az ő 
órája, hogy e világból átmenjen 
az Atyához, szeretetével hal
mozta el a világból való híveit, 
mindvégig szerette azokat.

János 13:1.

Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, az ben
nem marad és én őbenne.

János 6 : 56.

Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan, akik fáradtak és megter
heltek vagytok és én megnyug
tatlak titeket. Máté 11 : 28.

kintjük, hanem a böjti szolgálat 
szempontjából is, már akkor is kí
vánatosnak kell látni a világos 
egyetértést abban, hogy minden 
böjti istentiszteletnek, böjti estének, 
böjti időszakban tartott bibliaórá
nak egyöntetűen és következete
sen szolgálatot kell teljesíteni abban 
a tekintetben, hogy felbuzdítsa, elő
készítse és odasegítse a keresztyén 
sziveket az úrvacsorához.

Nem tartjuk nehéz munkának 
azt, hogy a minden böjti vasár
napi úrvacsorázást minden gyüle
kezetben bevezessék. Nem félünk 
attól, hogy a királyi menyegző 
asztalához hívottak mindnyájan 
mentegetni fogják magukat. Bizo
nyosra vesszük, hogy az útak és 
az ösvények széléről bejönnek az 
Isten Fiának asztalához, különösen 
akkor, ha az úrvacsora nem előzi 
meg a vasárnapi istentiszteletet, 
hanem befejezi azt, mert az alkal
mas és alkalmatlan időben való 
hirdetés parancsa erre is vonatko
zik. A böjt pedig kiválóan „alkal
matos idő“ .

Egyházunkban kétségtelenül ta
pasztalhatjuk az ébredésnek a 
jeleit. Az evangélizációs munka 
áldásairól mindig több gyülekezet 
önmaga életében győződhetett meg. 
Éppen az evangélizációs hetet be
záró úrvacsorái alkalom szolgál
tatja a legerősebb bizonyságot arra, 
hogy nemcsak tradicionális alkal
makkor lehet és szabad, hanem 
máskor is kell alkalmatos időket 
teremteni az úrvacsorázás részére. 
Ajánljuk ennek meggondolását a 
liturgiái bizottság figyelmébe.
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Ezren írtak már róla,
hogy közvéleményünkben a nyilas reak
ciósnak tart mindenkit, aki nem nyi
las, a reakciós nyilasnak nyílvánítja 
azokat, akik szociális reformokat akar
nak, »vörös« gyanúval ijesztgetik a 
népi demokrácia híveit ete. Méltóan 
csatlakozik ehhez a csoporthoz az év
százados felekezeti megállapítás, hogy 
eretnek mindenki, aki protestáns, neve
zetesen evangélikus mer még lenni. De 
nem is merjük folytatni tovább ezt az 
elmefuttatást, mert végül is az derülne 
ki belőle, hogy alig van becsületes és 
hivő keresztyén magyar ember ezen a 
magyar glóbuszon.

Pedig van. Sőt nem csak van, hanem, 
hála Isten, vannak már sokan. De a 
konjunktúra besorozza őket is a nyilas, 
reakciós, halványrózsaszín, normál, vi
rító vörös, stb. kategóriákba. Ez olyan 
mindennapi jelenség, hogy nem is ér
demes rajta keseregni. Sokkal észsze
rűbb más kiutat keresni ebből a káosz
ból.

Van-e erre egyáltalán remény? Van! 
Csak azt kell hiány nélkül és világosan 
látnunk, hogy ennek a sötét egymás
vádolásnak és becsmérlésnek kettős 
alapja van: tudatlanság a szó szoros 
értelmében társadalmi és hitetlenség 
vallási vonatkozásban.

Mert ma a társadalmi kérdéseknek 
külön terminológiája van. Sok évszázad 
mulasztását akarja jóvátenni a magyar 
élniakarás és olyan kérdésekkel kell 
foglalkoznia, amelyekről évszázadokig 
szó sem volt. Ezek közé tartozik a 
földreform, a parlamentárizmus re
formja, nemzetnevelés, közigazgatás és 
az iskolapolitika reformja, stb. Termé
szetes, hogy ezeket a kifejezéseket hasz
nálja ma mindenki, aki sarskérdéseink- 
kel foglalkozik. Csak abban nem tud
nak különbséget tenni az egymást vá
dolok, hogy ezek a kifejezések mást 
jelentenek a nyilasok, marxisták, re
akciósok, zsidók, nagybirtokosok és a 
valóságos magyar jövőt-csinálók száján. 
Pedig olyan egyszerű az egész ügy. 
Csak tanulni, tudni és érteni kellene 
hozzá, hogy különbséget tudjunk tenni 
a fekete és fehér között. Azt akarjuk 
ezzel mondani, hogy az ezerféle pro- 
grammadást, agitálást, ígérgetést és 
ítélgetést előzze meg végre az alapos 
és komoly fölkészülés. Aki a magyar 
társadalmi kérdésekben nyilatkozni 
akar, az először ismerje meg a magyar 
társadalmat történetileg, statisztikailag, 
Összetételében, osztályaiban, ismerje 
meg a várost, falut és tanyát, a köz- 
igazgatást és kultúrpolitikát. Mert 
akik ezt meg nem teszik, azoknak min
den megnyilatkozása csak felelőtlen fe
csegés, amivel lehet vádaskodni, de a 
hangulaton kívül semmi mást nem le
het felkelteni vele. Tehát hangos vá- 
daskodóink kezdjenek el tanulni. Még 
nem késtek el egészen.

És ugyan ez áll felekezeti vonatkozás
ban is. Ahol a protestántizmust még 
most is csak ereknekségnek, reverzális 
adásra predestináltnak és politikai mód
szerekkel kezelendő kisebbségnek tart
ják, ott is ismereteket kell pótolni, 

de sürgősen. Ezek az ismeretek pe
dig Isten szent könyvében, a Bibliá
ban vannak kijelentve, s ebből az igé
ből fakad az egyedül igaz hit, mert 
Isten támasztja azt. Ezért a ma fele- 
kezetieskedőinek csak egy orvosságuk

Az új pápa
Az Úr Jézus Krisztus egyházának legnagyobb földi szervezete, a 

római kat. egyház megválasztotta legfőbb papját, a római pápát. Az 
előző pápa első munkatársa, a személye szerint nálunk is ismert 
Pacelli bíboros lett az új pápa, aki a X II. Pilis nevet vette fel. Cí
meréül a csőrében olajágat tartó galambot választotta, amely végig
repül a világ felett. Jelszava pedig ez: Opus iustitiae pax =  a béke 
az igazság műve.

A római katolikus egyház szervezkedése, püspöki székeinek be
töltése minket csak akkor érdekel, ha ellenséges vagy barátságos 
jelenségnek látszik. Most, hála Istennek, barátságosnak Ígérkezik, 
ezért foglalkozunk vele. Mert az ellenséges magatartás mindkettőnk
nek hátrányos, a Krisztus egyházára nézve pedig szégyenletes.

Az új pápa első hivatalos szózatában rólunk is megemlékezett. 
Ezt mondta: »Ebben az ünnepélyes pillanatban gondolatban mindazok 
felé is fordulunk, akik az egyházon  (értsd: róm. kát. egyházon) 
kívül állanak és azok  — hisszük  — öröm m el fogják hallani, hogy a 
pápa imádsággal és minden lehető fő t kívánó óhajfal fordul őértük  
is a Mindenható lstenhez.n

Csakugyan örömmel halljuk és örömmel vesszük tudomásul, hogy 
a római pápának számunkra is van imádsága. Mi ezt a figyelmet 
és jóindulatot ugyanolyan imádsággal viszonozzuk és minden lehető 
jót kívánunk neki Istentől. Aki ránk szeretettel gondol, azt mi is 
szeretettel köszöntjük. Aki nekünk testvéri szivet kínál, annak mi 
is testvéri szívvel kívánjuk Istennek áldását.

Az új pápa a Pius nevet vette fel. Ez a név minősít és jelle
mez. Pius tehát kegyes, hivő, alázatos és öntudatos követője és 
szolgája az Úrnak. Ezt igazolja beszédének első mondata is: »Szinte 
rémület tölt el az előtt a rettentő fe lelősség  előtt, amely elé az 
isteni Gondviselés kifürkészhetetlen  akarata állított.« Aki így nézi 
hivatását, arra bizalommal nézhet mindenki, mert él benne a fe
lelősség tudata.

Ez a tudat indította jelvénye megválasztására is. A béke olaj
ágát hordozó galamb ez a jelvény. Magyarázatát és célzatát az új 
pápa e szavakban adja: »Ki akarjuk fejezn i óhajunkat és  felhívá
sunkat. a béke érdekében . . .  Isten em e szen tséges és minden érzel
men fölülálló adománya érdekében, am elyet minden igazszívű em
bernek kívánnia kell és amely a szeretet és az igazság gyüm ölcse 
kell, hogy legyen. Minden em bert felszólítunk a béke érdekében, a 
nyugodt lelkiism eretek békéjére  Isten szeretetében , az egységes, Isten  
szeretete  által egybekapcsolt családok békéjére  és végül a nem zetek  
közötti békére.n

Komoly beszéd ez, jólesik hallani. Még jobban esik hinni, hogy 
nem marad puszta szó. Mert »az Isten szent szeretete  által egybe
kapcsolt családok békéjén  bizony sokat szenved. Még pedig éppen 
a Corpus Juris Canonieiban. Ha a vegyesházasságok megítélésé
ben gyakorolt magatartás megszűntetésével akarja az új pápa a 
családok békéjét visszaállítani és biztosítani, akkor mi is őszinte 
Isten-hozottal üdvözöljük őt és megjósoljuk, hogy működése kor
szakalkotó lesz. Ha azonban a tisztán hatalmi célokat szolgáló kánon
jog érvényesítésével a családok békéje továbbra is szenvedni fog, 
hiába vette jelszóul az Opus iustitiae pax mondatot, mert törekvése 
az igazságnak és a békességnek nem a növekedését, hanem a további 
pusztulását eredményezi. Pedig a mai meggyötört és naponként gyöt
rődő nemzedék már szeretné látni az új eget és az új földet, amely
ben igazság és békesség lakik! D. Raffay Sándor.

Senki se avatkozzék bele olyan dolgokba, amelyekhez nem 
ért. Az udvari emberek irányítsák az udvari dolgokat, de az 
egyházat bízzák Istenre és az Ő elhívott szolgáira!

Luther.
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A lelkiismereti szabadság kérdéséhez
A Luther-életrajz körül folyt vita egyik fontos pontja volt »a li

berális theológiának amaz állítása, hogy Luthert, mint a lelkiismereti 
szabadság harcosát« kell szemlélnünk. Egészen kétségtelen dolog az, 
hogy a vitának ezen a ponton is ki kellett élesednie. Mert az a két 
irány, illetőleg felfogás, amelyik közül egyiknek az életrajz szerzője, 
a másiknak a tudós bíráló a képviselője, egymás mellett egy ösvé
nyen nem haladhat. A múlt és a jelen összeütközése ez. A dolog ter
mészetéből folyik, hogy egymásnak éles elvi ellenségeivé kell válniok.

A lelkiismereti szabadság
kérdésében azonban figyelnünk kell arra, hogy a reformáció kora 
nem ismerte ilyen fogalmazásban a vitatott elvet. Akárm ennyire is 
lázadás és tiltakozás a reform áció minden klerikális önkény és kleri
kális egyeduralomra való igény ellen : a lelkiism ereti szabadság 
problémáját mai értelm ében belemagyarázni nem lehet. Sokkal in
kább el kell mondanunk azt, hogy a lelkiismereti szabadság kérdése 
tulajdonképpeni virágzását a liberalismus, azaz szabadelvűség idején 
éri el. Abban a korban, amikor az eredetileg egyedül az állami gaz
dasági beavatkozást ellenző fiziokrata iskola jelszava: Laissez fairé, 
laissez passer (hagyjátok a dolgokat a maguk útján) átmegy a po
litikai és szellemi élet területére is. Ennek a jelszónak egész iskolája 
támad. Az iskola minden tekintetben és az élet minden területén a 
teljes szabadságot hirdeti. Mindenki érvényesüljön. Ne legyen semmi
féle kényszer. A kis népek irredentát és szabadságharcot csinálnak 
belőle, az irodalom kezdi elvetni miatta a már sablonná lett klasszi
kus formákat. Szabadság mindenben: szabadság a lélek számára is! 
Ne tegyen senki olyat, amit nem tesz szívesen. Az individuum felett 
ne uralkodjék semmi, az legyen a döntő, amit az ember önmaga 
számára a legjobbnak tart. Leben und leben lassen! Élni és élni 
hagyni. Ez mozgat mindent.

A politikában, ahol végeredményképpen a fegyverek döntenek, 
hamarosan elcsitul ez a hang. A szellemi élet területén azonban egyre 
nagyobb hullámokat vet. A zsidóság elnyomott helyzete szinte vérig 
sérti az eszmei és elvi liberalistákat, és emancipációs törekvések 
élére a legnagyobb elmék állnak. Átmegy azonban az erkölcs terü
letére és a vallás régióiba is ez a tanítás. Természetesen támasz 
pontokat keres magának, és elővévén a régi korok nagy alakjait: 
átértékeli őket, és kimutatja róluk, hogy ők már maguk idejében is 
ezt hirdették, csak koruk nem volt elég intelligens ennek felismeré
sére. így kerül elő Luther is. A Rómával dacoló és neki lehetőleg 
mindenben ellentmondó, egymásról semmit el nem ismerő, vagy jót 
fel nem tételező irányzat Luther nevével fedi magát és azt hiszi, 
hogy az a Luther, aki az evangélium alapján és annak igazságait 
felismerve volt kénytelen szakítani Rómával, valójában azért szakí
tott, mert nem tudta tűrni Róma lelki bilincseit. Akárcsak a mai 
német nemzetiszocialista történetszemlélet, ugyanúgy a liberalista is 
elsősorban emiatt kezdi értékelni Luthert. Ma ugyan azért, »mert ő 
volt a szolgaságot nem tűrő germán léleknek XVI. századbeli kifeje
zője*:, akkor azonban amiatt, hogy elmondotta a wormsi gyűlésen: itt 
állok másként nem tehetek .. . nem jó az embernek, hogy lelkiismercte 
ellen cselekedjék . . .

A keresztyén  életben azonban a lelkiism ereti szabadság túlságos 
hangsúlyozása szabadságosságra vezet. A  moralismus kerekedik felül. 
Aranyszabályokból élnek az emberek és nem az evangéliumból. > Tégy 
mindenkivel úgy, ahogy akarod, hogy veled is tegyenek« ez mindennek 
teteje. Aki úgy érzi, sokat kell templomba járnia, mert ezáltal nyer
het csak üdvösséget, így cselekszik, aki pedig az ellenkezőjét hiszi, 
annak megfelelően viselkedik. »Mert nem jó az embernek lelkiismerete 
ellen cselekedni.« Előkerül a kultúrprotestantizmus is és minden ereje 
a Róma elleni oppozitióban, és a lelkiismereti szabadság hangsúlyo
zásában merül ki. Em ellett persze senki sem figyel arra, hogy vannak, 
lehetnek tévelygő lelkiism eretek is, és  magunkat csak akkor bízhatjuk

van: vegyék kezükbe a Szentírást és 
meg fogják ismerni Istennek az igaz
ságát, ami minket őseinkben már év
századokkal ezelőtt meghódított.

Úgy társadalmilag, mint egyházilag 
csak akkor lesz jövője a magyarság
nak, ha az üres fecsegéstől vissza tud 
térni a komoly tudáshoz és Istennek 
mindent megszentelő igéjéhez. M.

Szepesi levél
Kedves Barátom!

Bizony, nagyot változott körülöttünk 
a világ! Sajnos, az utóbbi hónapok 
annyira túlzsúfoltak voltak események
kel, hogy mindent leírni nem lehet, 
de a cenzúra sem bírna el mindent. Rö
viden igyekszem néhány sorban vázolni 
mostani helyzetünket, talán sikerül úgy, 
hogy sokat kiolvastok belőle.

Hát az első és egyúttal a legszomo
rúbb hír, hogy a régi cipszerek ketté
szakadtak: a Szepesi párt feloszlott 
és a német párt — Karmasin — és 
a Magyar párt közt csúnya, elkeseredett 
harcok folynak. Mi természetesen mind
nyájan a Magyar Pártban vagyunk, sőt 
már ott tartunk, hogy — üzletemberek 
dacára — nyíltan hordjuk a jelvényt és 
magyar ruhát varratunk; 28-án a Sz. 
M. K. E. (Szepesi Magyar Közm. Egy
let) Liszt-hangversenyét rendezzük. Rö
videsen felépül a Magyar-ház — gyö
nyörűen gyűlik a pénz rá, anélkül, hogy 
külön gyűjtenének rá, mindenki önként 
viszi a pénzt! Mondhatom, megható je
leneteknek vagyunk a szemtanúi. Hála 
Istennek, nagy a lelkesedés, sőt any- 
nyira nagy, hogy az ember csak néz, 
hogy honnan kerül elő egyszerre az a 
sok magyar, hiszen az utóbbi időben 
azt hitte az ember, hogy lassan már 
nem lesz magyarul beszélő ember a 
Szepességben, de most látjuk, hogy van. 
A németek nagy terrorral dolgoznak, 
mi csak csendben. Senkit se kénysze
rítünk, és mégis sokkal több tag van 
a Magyar pártban, mint a németben! 
Persze ők maguk az oka mindennek, 
mert ha nem hajtogatnák már az elemi
ben a gyermekeknek, hogy a magya
rok cigányok, zsidóbarátok, sőt még 
rosszabbakat is, és nem használtak 
volna még egy csomó csúnya kifejezést, 
— mindez másként lett volna.

No de most, egy hónap óta, mi is 
szervezkedünk és dolgozunk és ők dúl- 
nak-fúlnak mérgükben. 12-én volt a 
szomszéd városkában egy sportbál — 
ezt a németek kikiabálták magyar bál
nak — hát láttad volna azt a lelke
sedést: Késmárk, Igló, Poprád, sőt Eper
jes felől is jöttek az emberek. Párat
lan erkölcsi és anyagi siker volt. Sok 
férfin és nőn volt magyar ruha, olyan 
jó volt nézni, hiszen 20 év óta nem volt 
ilyen napunk, reggel felé a Himnuszt, 
Szózatot énekeltük, Horthyt, Magyar- 
országot éltettük és a köszönésünk: Él
jen Horthy! A néme:ek lépten-nyomon 
Heil Hitler-el köszönnek — nekünk ez 
a feleletünk rá! Egy szepesi.

(E lelkes hangú levél mellé ellentét 
gyanánt ideiktatjuk a legutóbbi pozso
nyi hírt: A szlovákiai magyarság kui- 
túrális megmozdulásai elé a hatóságok 
mindig több akadályt gördítenek. Leg
utóbb Eperjesen tiltották be a magyar
ság kultúrestjét. A betiltás, amelyet
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akkor kézbesítettek, amikor a közönség 
már gyülekezett, nagy felháborodást 
keltett, mert a betiltott előadás csu
pán megismétlése lett volna az előző 
heti kultúrestnek, amely iránt oly nagy 
volt a környékbeli magyarság érdeklő
dése, hogy többszáz főnyi közönség 
nem tudott bejutni a terembe.)

Böjti ének
után kutatva kezembe került a szar
vasi énekeskönyv is. A már ismert éne
kek között véletlenül éppen a »Szerel- 
mes Jézus vájjon mit vétettél« kez
detű éneknél nyitottam ki a könyvet, 
Heermann János ismert régi és gyö
nyörű énekénél. Mivel ezt az éneket 
valahányszor elém kerül, mindig öröm
mel olvasom el, most is belekezdtem. 
Csakhamar azonban csodálkozva nyúl
tam a dunántúli énekeskönyv után, hogy 
összehasonlítsam, mert valahogy rövi- 
debbnek tűnt fel. És valóban, két vers
sel kevesebbet közöl a szarvasi énekes
könyv, mint a dunántúli. A legjobban 
azonban az lepett meg engem, hogy 
éppen a 4-ik vers maradt ki. (A másik 
a 10.) El sem tudom képzelni máskép
pen, mint, hogy valami sajnálatos félre
értés következményeképpen történt így 
a dolog. Az énekeskönyv ugyanis elég 
terjedelmes ahhoz, hogy ennek az egy, 
ill. két versnek kimaradása takarékos- 
sági szempontból is indokolatlan le
gyen.

A 4-ik vers kimaradása annál is ért
hetetlenebb, mert theológiailag ez a vers 
az, amelyik a helyettesítő elégtételnek 
laikusok számára nagyon nehéz taní
tását népszerű és érthető formában a 
legjobban közli. A vei’s így hangzik:

Ily nagy büntetést, oh ki ne csodálna, 
A juhokért a pásztor megy halálba. 
Nagy adósságát im a bűnös szolga 
Urára rótta.

Krisztus a jó pásztor, és az engedet
len, tévelygő ember egymáshoz való 
viszonya gyönyörűen áll elénk ebből a 
versből. Ezt kihagyni olyan nagy vétek 
és kár, hogy el sem tudom képzelni 
a szándékosságot. Éppen ezért szeretet
tel kérjük és figyelmeztetjük a szarvasi 
énekeskönyv szerkesztőbizottságát, hogy 
egy esetleges második kiadás alkalmá
val korrigálják ezt a hiányt, és ne 
vonják el a szarvasi énekeskönyvből 
énekelő gyülekezeteket sem attól, hogy 
ezzel az énekkel is közelebb férkőz- 
hessék szivükhöz Krisztus igazi evan
géliuma, amelyik e versben lehet ugyan 
az emberi verseiési készség számára 
versforma szempontjából kifogásolható, 
de tartalom szempontjából mindenesetre 
kifogástalan, sőt: elengedhetetlenül fon
tos. K. P.

A Magyar Értesítő, protestáns fél
hivatalos laptudósító, német és angol ki
adósban is megjelenik, a német kiadás 
Ungarischer Pressedienst, az angol pedig 
Hungárián Press Service címen Farkas 
Sándor felelős szerkesztésében és kiadásá
ban. Főmunkatársai Budaker Oszkár sop
roni evang. lelkész és Móthé Elek dr. ref. 
theol. m. tanár.

lelkiism eretűnk szavára (csak akkor Isten szava a lelkiismeret szava), 
ha viszonyunk helyes Istennel szem ben, és azt újra meg újra az ige 
ellenőrzése alá merjük állítani. Ezt azonban a következetes liberalis- 
mus, a lelkiismeret szabadságának sok hívével egyetemben nem akarja 
megtenni. Mert ebben az esetben önmagával ellenkezésbe jutna: 
elismerne maga felett egy felülvizsgálatra jogosult hatalmat!

Ezt hozta volna a reformáció ?
Világos, hogy nem. A reform áció Isten Igéjéhez, az Isten tiszta akara
tának hirdetéséhez tért vissza. Abban pedig nem találunk seholsem 
holmi autonóm erkölcsiséget, hanem mindenütt csak egyet: Isten fel
tétlen uralmát és primátusát. Vagyis theonómiát. Isten törvényszabó 
és törvényt követelő hatalmának elismerését és elismerésének szük
ségességét. Individuális csak annyiban a reformáció követelése, hogy 
az egyes embert figyelmezteti: rólad van szó, neked kell megtérni, 
neked kell ügyelned arra, »hogy az egész életed szakadatlan meg
térés (naponkénti Istenhez fordulás) legyen«. És ebben a tanításban 
éppen nem az áll, amit a »lelkiismereti szabadság« tanához ragasz
kodók hangsúlyozni szeretnek. Nem arról van s z ó h o g y  hagyjunk 
mindent menni a maga útján, hanem arról, hogy minden hiába: Isten  
ellenőrzése alól kibújni nem lehet, de ez az ellenőrzés nem azonos 
a lelkiism eret szavával. Mert amíg a lelkiismeret részrehajló, és saját 
érdekeit nézi, addig az Ige objektív, »élő és ható, elhat a szíveknek 
és veséknek mélyéig«. A szabadság helyett állandó ellenőrzést hozott 
a reform áció. Isten ellenőrzésének konkretizál ód ásóit, azt a tudatot: 
ő előtte nem rejtőzhetik el semmi. Az emberi rendeletek, emberi 
tanítások, emberi hatalmak alól fel vagyunk oldva, senkire sincsen 
szükségünk, hogy Istenhez eljussunk, semmiféle közvetítőre, de Ö ott 
áll és nézi, hogy eljutunk-e hozzá? Nincsen már tehát ilyesféle remény
ségünk, mint amilyen előbb lehetett: a közvetítő kezébe teszem le 
magamat, és ha ő nem visz jól engem Isten elé, rajta a felelősség. 
Hanem ott áll az ember maga Isten színe előtt és saját magán van a 
felelősség. Szem élyesen szólhat Istenhez, de szem élyesen is kéri őt 
számon az Űr/

Az egyetemes papság elve,
így nevezzük ezt, és ez a nagy ajándék, amit a reformáció hozott. Fel
szabadította az embereket az emberi törvények alól, amik számára 
az útat ki akarták szabni Isten felé, és odaállította őt magát az útra: 
menj, indulj, ez a te útad. Nincsen szükség közvetítőre, nincsen szük
ség semmi másra, mint arra: vesd alá magadat Isten törvényének. 
Szolgálj neki. Szabad a lelkiism eret (Luther ezt a szót használja: hit), 
minden »jócseleked ettőh , amelyeket az ember abban a reményben 
tesz, hogy általa Isten előtt megigazul. A z ember nem adhat Istennek  
semmit, és éppen ott mond csődöt mindig, ahol a leggörcsösebben  
hiszi, hogy eleget tett a törvénynek. De végtelen a felelősség: szol
gálnom kell néki. A reformáció tanítása szerint minden egyes keresz
tyén ember átveszi mindazokat a kötelességeket, amiket addig csak 
kizárólag a papok kötelességének tartottak. Az Isten útjára való 
figyelmeztetés, a példaadó élet, a reánk bízottak iránti felelősség és 
a másokért való imádkozás mázsás súllyal nehezedik a lélekre. 
Egyáltalán nem csodálatos, hogy az em berek menekülni igyekeztek  
és igyekeznek mindezen kötelességek  alól, és kényelm esebb útat, 
széles útat keresnek a keskeny ösvény helyett. Szabadságot a szol- 
gá'at helyett, és önállóságot a parancsok betöltése helyett. Luther 
maga is érzi és mondja, hogy mennyivel nehezebb és komolyabb 
dolog így keresztyénnek lenni, amikor hitére van utalva az ember, 
és nem remélhet segítséget sem a szentek jócselekedeteiből, sem pedig 
jócselekedeteinek bűntörlő erejéből. De érezte ezt mindenki. Mert 
összehasonlíthatatlanul nehezebb Istennek eleget tenni, mint annak, 
amit a saját »szabad lelkiismeret« követelne.

*

A liberális theológia Luther képe, amelyik Luthert, mint a »lelki- 
ismereti szabadság« harcosát igyekszik beállítani, ezért nem állhat 
helyt. Luther Márton elsősorban Isten harcosa, Isten Igéjének kato
nája volt. A  lelkiism eret pedig önmagában nincsen tele Isten Igéjével,
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sőt annak emberi term észetünk miatt mindaddig ellentmond, amíg 
Isten akaratának szolgájává nem lesz az ember. A lelkiismereti 
szabadság, mint a liberálizmus theológiai kifejezése tehát helytelen 
tartalommal tölti meg Luther wormsi mondását és azt félre is érti. 
Luther nem a lelkiismeret parancsoló szavát emeli ki, hanem annak 
a szilárd hitbeli meggyőződésének ad kifejezést, amire az írás tanul
mányozása alapján eljutott. Az ő lelkiismerete éppen nem szabad, 
telve van Isten igéjével, foglya annak, és azért nem tehet másképp. 
»Nagyobb Isten a mi szivünknél!« Ő inkább engedelmeskedik, magát 
egészen Istennek adva, és nem a lelkiismeretnek adja az első helyet 
és a döntő szót, hanem Istennek. Isten előtt áll, azért nem tehet 
másképp.

Luthert éppenúgy, mint a liberálizmust, önmagukból kell megér
teni. Mert veszedelmes félreértésekhez vezet minket, ha Lutherből 
liberalistát, és a liberálizmusból protestántizmust akarnánk csi
nálni. K. P.

(Folytatás)
Birtokviszonyok, birtokmegoszlások különben a következők: 200 

holdon felül 1 birtokos, 50 holdon felül 3 birtokos, 30 holdon felül 
6 birtokos, 20 holdon felül 13 birtokos, 10 holdon felül 48 birtokos, 
5 holdon felül 58 birtokos, 3 holdon felül 55 birtokos, 1 holdon felül 
104 birtokos, 148 birtokos 1 holdas és 1 holdan aluli. Az 1— 5 holddal 
bírók 342 személyt (hozzátartozók) tartanak el. A földbérlet, mint 
önálló kereseti ág, nem fordul elő. A földbérlő mindig birtokos is.

Gazdasági cseléd van 126. Eltartottjaik száma: 166. Gazdasági 
munkás 208. Eltartottjaik száma: 382. A gazdasági munkások közül 
egészen vagyontalan: 86 családfő, 198 családtaggal. 17 családfőnek 
van háza 41 családtaggal, háza sincsen 69 családfőnek 157 család
taggal. Önálló iparos 59. Eltartottjaik száma: 146. Ipari alkalmazott 
48. Eltartottjaik száma: 61. Önálló kereskedő 16. Eltartottjaik száma: 
32. Kereskedelmi alkalmazott 3. Eltartottjaik száma: 7. Egyéb 8. 
Eltartottjaik száma: 27.

A község határa 3657 kát. hold. Ebből szántó 2853 kát. hold. 
Kert 65 kát. hold. Rét 473 kát. hold. Legelő 28 kát. hold. Erdő 13 kát. 
hold. Földadó alá nem eső terület 225 kát. hold.

Külterületi földparcellák száma 3264. A parasztbirtokok közül 
egy sincs egy tagban. (Kivételt képez itt egy uradalom. E birtok 
tekintélyes része azonban idegen községek határába nyúlik át.)

Védett földbirtokok száma 15. Területe 41 kát. hold.
Földárak 60— 140 fillér. Olcsóbb, mint a szomszédos községekben 

kialakult földárak. (Ok: cukorgyári parcellázás, melyről később 
lesz szó.)

Következtetések:
1. Mint minden községben, úgy itt is az evangélikus birtokosok 

a jobb gazdák. Szorgalmasok, takarékossági érzékük eléggé fejlett. 
Az 1931-ben megindult nagy gazdasági válságot könnyebben vészel
ték át, mint egyéb vallású birtokosok. Ennek oka az volt, hogy meg
takarított tőkével rendelkeztek s köztudomású, hogy a gazdasági vál
ságot csak a tőkével rendelkezők tudták nagyobb veszteség nélkül 
átvészelni. A tőkével nem rendelkezők aránylagosan sokkal nagyobb 
veszteséget szenvedtek. Ez az osztály volt az, mely állami és egyházi 
adózásának itt is és más községekben is eleget tett és eleget is tesz. 
Tartozni nem szeret. Földhöz való szívós ragaszkodása egészen saját
ságos vonásokat ölt, ez egyúttal nemzetfenntartó erő, melyre min
dig számítani lehet. Ez a földhöz ragaszkodás sokszor bálványozássá 
fajul, ez pedig az egyház szempontjából nem mindegy. Itt tárul 
fel előttünk újra egy igen nehéz terület, melyet elhanyagoltunk, 
tudomást róla nem is vettünk, vagy a benne rejlő veszélyt az ér
téke szerint nem mértük fel. Különleges problémája egyházunk
nak a földműves osztály földhöz és egyházhoz való viszonya, mely- 
lyel, ha nem strucc módra akarunk élni, foglalkozni kell, mennyi

H á n y  András Ludas Matyija
Aki olvasta Fazekas Mihály jóízű, ré

giességében is zamatos, hexameterekben 
írt verses elbeszélését, nagy örömmel 
nézett a Nemzeti Színház újdonsága elé. 
Sajnos, Dékány András feldolgozása 
csalódást hozott számára. Az eredeti 
elbeszélés naiv, együgyű bája helyett 
vásári összevisszaságot, újságírói lele
ményességgel összehordott műfaji ve
gyes felvágottat kapott. Commedia dél’ 
artenak indul a darab, aztán vígjáték 
lesz belőle, némely jelenete szabályos 
operett, máskor stílusos népszínmű, leg
több tapsot kiváltó képe pedig tiszta 
bohózat. Nem tudjuk, bosszankodjunk-e 
ezen a műfaji sokoldalúságon, vagy 
dicsérjük a szerző leleményességét? 
Mindenesetre szokatlan és meghökkentő 
ez a nagy változatosság. — Elismerjük, 
hogy a történeti anyag primitív, a cse
lekmény sovány; de talán mégsem ilyen 
formában kellett volna azt felduzzasz
tani. — Egyetlen érdeme, hogy népies 
és magyar; bár a Nemzeti Színháznál 
talán szabad szigorúbb válogatási mér
téket is elvárnunk. Laki Tibor.

FILMKRITIKA
Bors István

filmtörténetéről sokat beszélnek ma 
Budapesten és nagyon ellentétesen be
szélnek. A nagy többség a legnagyobb 
elragadtatás hangján szól róla, azt 
mondják, hogy végre ez az a magyar 
film, mely meghamisítás és a szokásos 
érzelgősség nélkül mutatja meg a való
ságos magyar életet, amelyben van 
ugyan sok páratlan és vonzó kedvesség, 
de vannak benne olyan fajtabéli bűnök 
is, amelyeket hiábavaló takargatni és 
tagadni. Ezzel szemben talán nem is 
azok, akik mindenáron kritizálni akar
nak, hanem inkább azok, akik szívük 
mélyén nagyon szeretik mindazt, ami 
magyar, most is kifogásolják a magyar 
film produkcióinak kaptafa-szerűségét, 
hogy t. i. mindig ugyanazokkal a motí
vumokkal dolgozik és csak a kivitelben 
igyekszik a fejlődésre, de a magyar 
életnek mély mondanivalóihoz még min
dig nem jutott el. Jelen esetben azt 
kifogásolják, hogy Bors István történe
tében is a szegény fiú és gazdag leány 
bonyodalmai és a meggazdagodás hely
zetébe beleigazodni nehezen és mégis 
meglepően tudó magyar legény alakja 
került feldolgozásra.

Kétségtelenül van ebben az utóbbi 
kifogásban igazság. A mese-keret elég 
ismerős, más népek, de a saját film
termelésünkből is. De ezt az ismerősségi 
érzést egészen ellensúlyozni tudja két 
tényező. Az egyik az, hogy a rendező 
nagyon ügyesen keveri a komoly és a 
nevettető jeleneteket. Reális színekben 
jelenik meg végre az igazi magyar falu. 
Éles az ellentét a béresházak és a kas
tély é’ ete között. Erős szociális érzék és a 
belső beesületességű, egyszerű magyar
ságnak mély szeretete hatja át. A másik 
az, hogy nagyon jól választott színészek 
kapták a szerepeket. Amit Páger, ez a 
nagytehetségű színész, nemkülönben 
Bihari nyújt, az a művészi teljesítmény
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és az emberábrázolás mérlegén is egé
szen elsőrangú.

Ezt mi nagyjelentőségű dolognak te
kintjük. A magyarságnak e világ előtti 
ábrázolása, ami bizony a mai viszonyok 
között főképpen a filmen át lehetséges 
leginkább, a mi sajátságos külső és 
belső életünk valódi arcával hathat és 
ezt a valódi arcot tartozik is meg
mutatni. Ezzel szolgálunk legjobban. A 
nemzetközi vonások, a színtelen embe
rek bármelyik nemzet neve alatt jöhet
nek és mutatkozhatnak. Van ebben a 
darabban néhány olyan jelenet, amelyik 
a magyar ember természetes szemérme- 
tességét és a gyámoltalanságig le nem 
hanyatló jóhiszeműségét bravúrosan áb
rázolja s azt hisszük, hogy ezek a 
részletek erősen megjegyezhető hatást 
fognak tenni külföldiekre is. Minket 
pedig jólesően kielégítenek. Ezekben 
tetszik meg az örök emberi vonások 
tekintetében megismerhető speciális el
térésünk egyik-másik része. És ez is 
főképpen a művészi játék öntudatos 
szándékából valósul meg. Ezért ítél
jük a vitatkozók közül azoknak az 
igazságot, akik örvendeznek azon, hogy 
Bors István történetében az örök em
beri a magyar ember megható egysze
rűségén át rokonszenvet ébresztő mó
don jelenik meg.

Tudnánk mélyebb, komolyabb, életbe
vágóbb jelentőségű meglátnivalókat is 
ajánlani azok számára, akik keresztyén 
magyar szívvel járnak a mai élet zűr
zavarai között, de erről a filmről azért 
mégis azt mondjuk, hogy ha már meg
nézni való filmet keres valaki, ne 
hagyja ki a Bors Istvánról szóló fil
met.

H Í R E K
Lapunk előfizetőit és olvasóit szere

tettel kérjük az előfizetési díjak bekül
désére. Annyi elismerő levelet és me
leghangú nyilatkozatot kapunk lapunk 
szolgálatára vonatkozólag, hogy elérke
zettnek gondoljuk az idejét annak is, 
hogy lapunk barátait a lapnak terjesz
tésére és előfizetők szerzésére kérjük 
meg. Lapunk előfizetési ára olyan cse
kély, az ellenértéket olyan bőségesen 
nyújtja, hogy szerénytelenség nélkül 
igényelni merjük olvasóink további és 
fokozott érdeklődését és támogatását is.

Pozsonyba küldött lappéldányunk, me
lyet éveken át küldtünk a pozsonyi 
theologusoknak, a múlt héten vissza
jött. A címszalag hátlapján a következő 
szöveg olvasható: »A bratislavai evan
gélikus theologiai fakultáson nincsenek 
magyar theologusok, ezért ne fáradja
nak az ujságküldéssel.«

Halálozás. Dr. Tepliczky Aladár ügy- 
lyet éveken át küldtünk a pozsonyi 
házi munka terén is buzgón fáradozó 
életének 63. évében Kiskőrösön elhunyt. 
Lapunk hűséges barátja és munkatársa 
volt, akinek emlékét szeretettel meg
őrizzük.

Özv. Velky Jánosné, evangélikus lel
kész özvegye, 88 éves korában Rozs
nyón elhunyt.

Oppel Ödön, a keszthelyi egyházköz
ség tiszteletbeli gondnoka 64 éves ko
rában hunyt el.
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közönynek és álvallásosságnak az okait lehet ezen a területen fel- 
íiedni. Nem akarok ennél a pontnál tovább időzni, mert itt részle- 
tekbemenően kellene sokféle vonatkozást kibontani.

2 . Három kereskedő evangélikus (önálló). Mind a három jó 
kereskedő. Az elég nagy konkurenciát jól viselik. Nyereség kalku
lációjuk tisztességes.

3. Az iparosok közül 19 evangélikus. Kettő kivételével hely
zetük nagyon nehéz. A sokszor hangoztatott szabadverseny s en
nek következtében létrejött kartelek életlehetőségeiket szinte egé
szen tönkre tették. Középületek építésénél több alkalommal figyel
tem meg iparosok árajánlatait, mindannyiszor azt a tapasztalatot 
szereztem, hogy evangélikus iparosok árajánlatai mennyire komo
lyak és értékesek. (Mindez iskoláinkat dicséri). T. i. akármennyire 
szomorú is, az igazság mégis az, hogy nagyon sok egyébként értékes 
iparos nem tud rendesen kalkulálni, aminek hátrányát látja a nagy- 
közönség, máskor az ipari alkalmazottak. Néha a silányabb árún, 
máskor a munkabéren igyekeztek a rosszul végzett számítások kü- 
lönbözeteit behozni. (A Bornemissza féle mestervizsgára égetően nagy 
szükség volt.) Nemcsak a szakiparosok, hanem igen sokszor a szak
munkások is nagyon sok tanulásra szorulnak. Erdőírtásnál például 
a munkás munkabérilletmény fejében fát is kap, mégpedig köbmé
terben. Azonban még egyetlen olyan munkással nem találkoztam, aki 
köbözni tudott volna.

Munkanélküliség. Községünkben az 1860. év óta virágzó cu
korgyár volt. Itt volt a Nagycenki Cukorgyár Rt. gazdasági közép
pontja, gépjavító és építési üzeme. Ez a cukorgyár nemcsak a mun
kások százait foglalkoztatta, hanem bőven adott munkát szakipa
rosoknak is. 1930-ban váratlanul minden munka beszünt. (Valószínű, 
hogy nemcsak a kényszer, de a lcartellizálódás felé való törekvés 
is segítette ezt a folyamatot.) Az igényes, jókeresethez szokott ipa
rosok és napszámosok százai maradtak itt. Közreműködött ebben a 
megszerzett kis ház és az érzelmi motívumok. (Most már értjük, 
hogy sok munkásnak miért van háza Bükön.) Ha ma, mikor e so
rokat írom azt kérdeznék tőlem, mennyi Bükön a munkanélküliek 
száma, azt kellene felelnem, nincs közöttünk munkanélküli. Pillanat
nyilag nincs munkanélkülink, t. i. most van a legszorgosabb munka
időszak, viszont községünkből kb. 200-an bevonultak.

Munkásunk sokkal több van, mint amennyit a büki és környéki 
munkapiacon elhelyezhetnénk. A munkapiacot is a kereslet-kínálat 
törvénye határozza meg és a falusi munkanélküliséget egyszerű szám
adattal jellemezni egyáltalában nem lehet.

1931-ben az itt maradt munkásokra ráköszöntött a szörnyű gaz
dasági válság. Ehhez járult még az is, hogy az 1931-et követő pár 
évben a burgonyánkat valami eléggé jól nem ismert betegség egé
szen tönkre tette.

Gyülekezetünkben 1931-től kezdődően minden évben -colt adó
hátralék. Mindenképen szégyelltem, hogy egyházi közterheinket nem 
tudjuk pontosan fizetni. Bük sohasem tartozott egyházi közterhekkel 
— gondoltam — tehát ezentúl sem tartozhat. Idegőrlő próbálkozá
sokat tettem. Pontosan kimutattam az egyházi adóhátralékokat és 
szigorú végrehajtást követeltem. Úgy gondolkoztam, hogy az egy
házzal szemben mindenkinek meg kell tennie a kötelességét, mert 
az egyházközség csak szintén így tehet eleget a maga kötelezettsé
geinek. Ez a próbálkozás nem vezetett sikerre. A munkásoknál nem 
volt mit lefoglalni. Nem is lehetett, hiszen annyit sem kerestek, ami
ből kenyeret vehettek volna. Megbántam, amit tettem. A sikertelenség 
késztetett arra, hogy hűvös tárgyilagossággal vizsgáljam egyházköz
ségem anyagi helyzetét. Világosan akartam látni és ehhez szabni a 
teendőimet. így jöttem rá, hogy községünkben egészen speciális 
helyzetünk van. Rendelkeztünk egy eléggé vagyonos réteggel és egy 
egészen szegény, nincstelen osztállyal. Azokat az egyházi közterhe
ket, melyeket egyházközségünkre kiszabtak akkor, midőn itt egy
formán jól ment a gazdának és munkásnak, nem bírjuk el. Az sem 
lenne igazságos, ha a jelenben minden közterhet a vagyonosabb ré
tegre hárítanánk, hiszen így ők kétszeres terhet viselnének. Közter- 
heink 20°/o-a az, amitől szabadulnunk kell, mert vele megbirkózni nem
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tudunk, ez az összeg az, ami állandóan nyom bennünket és olyan 
aggodalmakat okoz, melyek egyéb vonatkozásokban is éreztetik rossz 
hatásukat. Egészen természetes, hogy helyzetünk jobbrafordulásá- 
val újra vállalnánk az említett 20o/o tehertöbbletet. Most is hálával 
és mélységes köszönettel gondolok Püspök úr Őnagyméltóságára, 
ki szomorú helyzetünket megértette és ahogy csak tudott segített 
rajtunk.

Egyházi közterheink a következők: Kerületnek 523 P. Lelkészi 
Nyugdíj I. 217 P. Tanítói Nyugdíj 424 P. Egyházmegyének 90 P. Adó 
270 P. Egyenértéki adó 125 P. Biztosítás 40 P. Egyéb 50 P. Össze
sen: 1739 P. Ez az összeg a szorosan vett egyházi adónak igen nagy 
százalékát teszi ki. Vagyis ekkora összeget adunk ki, amikor még 
magunkra egy fillért sem költöttünk, semmit nem javítottunk és tiszt
viselőket nem fizettünk.

A helyzet megértéséhez hozzátartozik még az is, hogy közsé
günkben a kataszteri tisztajövedelmet akkor állapították meg, ami
kor itt a szó igazi értelmében földművesnek és munkásnak nagyon 
jó sorsa volt. Az állami adószámítások alapja pedig a kataszteri 
tiszta jövedelem.

Fejtegetéseimmel kapcsolatosan szeretnék még kitérni a cseléd 
és ezzel kapcsolatosan a földkérdésre, beszélni ezekről a kérdésekről 
úgy, ahogy azokat a falun élő lelkészek (gondolom, hogy többen is 
vagyunk lelkészek, akik e kérdéssel kénytelenek voltunk többször 
szembenézni) látják. Ez a kérdés azonban súlyosságánál fogva is 
több helyet kívánna, itt pedig csak részletkérdés.

Mindezt pedig megírtam azért, mert világosan érzem, hogy sok 
lelki tervünk, megmozdulásunk igen sokszor kárbavész azért, mert 
gyülekezeteink egyéb irányú helyzetét nem ismerjük.

Nem azért íródott e pár sor, hogy a mai közélet lépten-nyomon 
tapasztalt hibájába essen, mely szerint nem egyszer azon vagyunk, 
hogy a mások kötelességeit súlyosbbítsuk, a magunkét pedig 
enyhítsük.

Egyházunk számtalan kérdését és problémáját nem fogjuk tudni 
megoldani addig, míg önmagunkról nem adunk tiszta, világos képet. 
Ehhez pedig a szükséges első lépés az őszinteség. Fiilöp De~sö

Az Ige és a film
Anglia merész gazdaságpolitikai elhatározásaival, nagyszerű 

pénzügyi politikájával, stabil gyarmati berendezettségével s egyházi 
intézkedésekben való újszerűségével hat a kontinens közönségére 
és keresztyénségére. A múlt év karácsonyi ünnepkörében vezette be 
sok angol város azt az újítást, hogy a mozgóképszínházakban vetített 
előadások szünetjelben nem gazdasági reklámoknak adott helyet, 
hanem a lakosság összetételének megfelelően a szünetekben a külön
böző egyházak papjai tartottak öt perces evangélizációs előadásokat. 
A hírszolgálat nem emlékszik meg arról, hogy amint a hazai mozgó
képszínházakban a reklám alatt a közönség az előcsarnokban dohány
zik, vájjon ott a közönség hány százaléka menekült a papok térítő 
beszéde elől a dohányzóba? Éhez hasonló merész vállalkozást foly
tattak az amerikai papok akkor, amikor a nagyhéten kibérelték a 
Metropolitán operát s a színpadról beszéltek a nagyszámú s állító
lag előkelő közönséghez.

Hazánkban, vagy legalább is egyházunkban kevesen vannak ab
ban a meggyőződésben, hogy egyházunknak, vágj' a hazai protestán- 
tizmusnak joga volna ahhoz, hogy az Igét a mozi által is hirdettesse. 
Angliában a »Religious Film Society« az egyházakkal való egyet
értésben egy bizottságot alkotott »Cinema Christian Counsil« címen, 
amelynek célja és rendeltetése olyan bibliai tárgyú filmek megal
kotása, amelyekben egyfelől Krisztus bármilyen profanizálása elke
rülhető, másfelől az evangélium tanításai mint győzedelmes igazságok 
szólalnak meg. Olyan missziói tárgjú anyagot szeretnének összeállí
tani, amelj'ek a missziói munka iránt való érdeklődést s a vallási

Segédlelkész-áthelyezés. D. Kapi Béla 
püspök Güttler Vilmost a magyarbolyi 
gyülekezethez küldötte segédlelkészül, 
Farádi Mihály uraiujfalui és Smidé- 
liusz Ernő körmendi segédlelkészt köl
csönösen áthelyezte. A győri egyházhoz 
Spiegel-Schmidt Frigyest, a kőszegi egy
házhoz Fliegenschnee Frigyest osz
totta be.

Kapi-Králik Jenő Két balatoni im
presszió című nagyzer.ekari új kompozí
ciója első bemutatása március 11-én, 
délután 5 óra 40 perckor kerül rádió
közvetítésre, amire o vasóink figyelmét 
felhívjuk.

A Deáktéri Luther Szövetség Gyá- 
molító Szakosztálya a Tabitha Nőegy
lettel együtt március 9-én jótékonycéíú 
teaestét rendezett, melynek előadója 
Szent-Ivány József országgyűlési kép
viselő volt.

A Pesti Luther Szövetség 223. számú 
cserkészcsapata március 12-én fél 6 óra- 
kor a Deák-téri dísztermében csapat
ünnepélyt tart.

A Soproni Hittudományi Kar Hall
gatóinak Ifjúsági Köre március 5-én 
vallásos estét tartott, melynek előadó
ja Szabó József győri lelkész volt, aki 
»Evangélikus sajtót a magyarságnak« 
címen szólt az evangélikus egyházi sajtó 
nemzeti jelentőségéről.

A Pápai Evangélikus Nőegylet március 
5-én szeretetvendégséget rendezett, 
melynek kísérő műsorában Baltazár Já
nos révkomáromi lelkész tartott elő
adást »Magyar evangélikus élet a Fel
vidéken a cseh megszállás idején«.

Az Egyházkerületek Jóléti Egyesülete
március 6-án igazgatósági ülést tartott, 
melynek fő tárgya a visszatért terüle
tek egyházi biztosításainak kérdése 
volt.

Két finn-magyar nyelvkönyv jelenik 
meg a közeljövőben. Magyarországról 
Finnországba cimen gyakorlati finn 
nyelvkönyvet ad ki Zongor Endre vé- 
sei segédlelkész, mely a finn nyelvet 
alaposabban elsajátitani szándékozók 
részére készült. Egyidejűleg ugyancsak 
tő’e Finnországban megjelenik egy gya
korlati magyar nyelvkönyv. A finn-ma
gyar nyelvkönyv március hónapban jele
nik meg. Előjegyzéseket elfogad Zon
gor Endre vései segédlelkész.

A másik finn-magyar nyelvtant kez
dők részére Dr. Györffy Béla lelkész 
készíti »Tanuljunk finnül« címmel. Ki
adja a Harangszó. Megjelenik április 
elsején. Megrendelhető a Harangszónál 
Győrött.

A Dunántúli Egyházkerületben az el
múlt évben 47 Missziói Gyermek Szö
vetség működött körei kétezer taggal.

A felvidéki szegényekért. Dr. Raffay 
Sádorné nagyobb összeget juttatott a 
Deák-téri Nőegyesület hangversenyének 
jövedelméből három felvidéki város: 
Kassa, Losonc és Rimaszombat evan
gélikus n fí egye fűi eleihez, szegényeik 
megsegítésére. Az a ományokat maguk 
a segélyezett szegények köszönték meg 
há’ás szavakkal. Ugyancsak Dr. Raffay 
Sándorné további háromszáz pengőt 
küldött a »Magyar a magyarért«-moz- 
ga'.om vezetőségéhez. (MÉJ

Bűnösségünk meggondolása és a bűn
bocsánat : ez a hit tápláléka, amelytől 
gyarapszik és növekedik. Luther.
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LAPSZEMLE
Áttérési adatok Magyarországon az 

1920—1939 évekről. A Magyar Statisz
tikai Szemlében olvassuk a következő
ket: »Az áttérési mozgalom eredménye 
szerint az elmúlt 17 év folyamán ösz- 
szesen 42.409 férfi és 52.441 nő, együtt 
tehát 94.850 egyén tért át más val
lásra. Általában az áttérési mozgalom 
fokozódását észlelhetjük, mert az át
térések összes száma 1920-ban még csak 
4.276 volt, 1936-ban pedig már 7.834-et 
tett. Az emelkedés az iraeliták kivé
telével minden vallás körében csaknem 
fokozatosnak mondható, az izraelitáknál 
azonban az áttérések zöme két egy
mástól távoleső időszakra esik. Az első 
időszak közvetlen a háború utáni év
ben, 1919-ben kezdődött, amikor a val
lásukat megváltoztató izraeliták száma 
hirtelen rendkívül magasra, 7.146-ra szö
kött, majd a következő években számuk 
ismét gyors ütemben visszaesett, 1922- 
ig évi 499-re. Az izraelita áttérési moz
galom megvilágítása érdekében megem
líthetjük, hogy Magyarország régi te
rületén az izraeliták áttérési veszte
sége 1896-tól 1917-ig összesen 7.924 
volt, tehát 22 év alatt csupán 900 fő
vel tett többet mint egy évben, 1919- 
ben. Mintegy 10—11 évi stagnálás után 
ismét rohamosan emelkedik az izraelita 
áttérések száma, 1936-ban már újból 
1.647-en tértek át más vallásra.

Az evangélikus vallásról áttértek 
száma az elmúlt 17 év folyamán 11.571, 
az evangélikus vallásra áttértek száma 
pedig 10.315 volt. A veszteség tehát 
1.256, mindössze 0.4°fo.

Az áttérések hitfelekezetenkénti több
lete a tárgyalt időszak alatt összesen 
15.265-öt tett; ebből 51.3 o/o a római 
katolikus, 48.0o/o a baptista és 0.7°/o az 
unitárius vallásúak számát gyarapította. 
Az áttérési veszteség túlnyomó része, 
62.3o/o-a az izraelita felekezetre jut, a 
fennmaradó rész pedig a többi vallások 
között oszlik meg. Említést érdemel 
még, hogy 1920-tól 1936-ig 2.354 férfi és 
3.232 nő, összesen 5.586 egyén lett fele- 
kezeten kívülivé és ez alatt az idő alatt 
402 férfi és 439 nő, összesen tehát 751 
egyén tért ismét vissza valamely vallás 
kötelékébe. A tárgyalt időszak folyamán 
felekezeten kívülivé lettek közül előzőén 
40.8 o/o református, 31.3 °/o római kato
likus, 21.7o/o ág. h. evangélikus vallású 
volt, a fennmaradó 6.9% pedig az egyéb 
hitfelekezetek között oszlott meg . . .«

A „Missziói Lapok" márciusi száma 
egy olyan lelkész érdekes véleményét 
közli, aki évtizedek óta dolgozik a misz- 
szióban. Véleménye a következő:

»A mai zsidóság keresztség-krizisé- 
ben aránylag csekély részben látok ér
dekmozgalmat. Legalább számomra egé
szen világos, hogy amögött egy sokkal 
komolyabb probléma búvik meg: az 
egész zsidó hitéletnek teljes és végleges 
csődje, a vallásos zsidóság összeomlása. 
Sokan a zsidóság jobb elemeihez tar
tozók közül érzik ezt, és hogy belső 
meggyőződéses alapot találjanak, a ke- 
resztyénséghez próbálkoznak csatlakoz
ni, bár elég sokszor igen ügyetlenül.

A keresztségre jelentkezőknek hóna
pokig tartó »próba«-időre utasítását 
határtalan naívság megnyilvánulásának 
tartom, ami nem vezet másra, mint a 
képmutatás kitenyésztésére. Az én ta-

ébredést vonnák maguk után. Olyan egyháztörténeti filmekre is gon
dolnak, amelyek keresztyén és hazafiúi nevelést adnak, végül pedig 
erkölcsi és szociális kérdések szemléltetésére alkalmas filmekkel 
propagandát akarnak jelenteni az egyház számára.

Ebben a gondolatkörben lehet ugyan beszélni az anglikánizmus 
elvilágiasodásáról, de ez a kérdésnek kényelmes elintézése volna. Ne 
kicsinyeljük le azt, hogy idegen államokban a protestáns keresztyén- 
ség a film propagativ erejét is az egyház szolgálatába tudja állítani. 
Emlékezzünk, hogy pl. a betheli misszió hazánkban is meghordozott 
filmje feltűnő jó hatást váltott ki. Emlékezzünk arra, hogy a Thö
köly úton levő Vasmunkások volt otthonát a Domokosok megmerték 
venni s a helyiségekből nagyszerűen jövedelmező mozgóképszínházat 
mertek alkotni. Ha még arra gondolunk, hogy a magyar filmgyártás 
anyaga átmeneti zavarokkal küzd, talán akadna egyházi ember, aki 
akár általános keresztyéni témakörből kiindulva anyagot találna egy 
forgató-könyv céljaira, s talán akadna élelmes vállalkozó is, aki egy 
ilyen filmvállalkozásban »fantáziát« találna s kerülne olyan bátor 
vállalkozó, aki szerezne, vagy venne egy mozgóképszínházat, amely 
filmprodukciók adása mellett egyházi céljainkat is szolgálná.

Igaz ugyan, hogy a Luther Társaságnak juttatott újpesti Árpád
mozi annak idején a hozzáfűzött reményeknek nem felelt meg, de el 
tudjuk gondolni, hogy ha a Luther Szövetség a pesti oldalon egy 
ilyen lehetőséghez juthatna, úgy annak erkölcsi munkája, mint többi 
szolgálata is hasznára lehetne egyházunknak.

Az eddig elmondottakhoz legyen szabad a legutolsó évekből szár
mazó megbízható statisztikai adatokat közölnöm: Budapesten 50 róm. 
kát. templom, 96 kápolna és 5 imaház áll a hívek rendelkezésére 196 
pappal; 5 görög kát. és görög keleti templom, 11 pappal; 14 evang. 
templom és imaház 28 lelkésszel; 19 református templom 51 lelkésszel; 
3 unitárius templom 6 lelkésszel; 7 baptista templom 7 prédikátorral, 
12 adventista imaház 7 prédikátorral, 2 methodista imaház 2 prédiká
torral és 62 zsinagóga és imaház 127 rabbival. Összegezve: 279 isten- 
tiszteleti hely 355 lelkész és lelkészi szolgálatot végző alkalmazottal 
végzi Budapest lakosságának nemesítő munkáját.

Viszont Budapesten 10 színház folytatja működését körülbelül
10.000 férőhellyel és 79 mozgóképszínház 39.100 férőhellyel. Az utóbbi 
számot naponként néggyel kell megszorozni, hogy magunk előtt lássuk 
azt a tömeget, amely a mozikban megfordul.

Hozzávetőleges számítások szerint a közel 300 templomban átlag 
ünnepnapi látogatottságot véve alapul hetenkint megfordul maximum
300.000 ember, viszont a színházakban és a mozgóképszínházakban 
hetenkint, azaz a templomok azonos idejű munkája alatt minimum 
1,000.000 ember. Ezek a nagyon is valószínűsíthető számok mindennél 
ékesebben beszélnek.

E sorok írója a legritkább esetben látogatja a mozgóképszínhá
zakat s nincsenek üzleti ambíciói sem, de úgy gondolja, hogy gon
dolkozásra érdemes az a bátorság és tervszerűség, amellyel az angol 
keresztyénség e területen a jelenre és jövőre vonatkozó terveit szol
gálni próbálja. Pusztán negatív kritikával nem védjük magunkat 
és a reánkbízottakat a rontó hatások ellen. Azt reméljük, hogy az 
amerikai és angol keresztyénség összefogásából annyi filmanyag kerül 
majd forgalomba, hogy a közönség hosszú időre el lesz látva s ha a 
mai budapesti mozgóképszínházak tulajdonosai nem óhajtanak tu
domást venni arról, hogy milyen positiv új hang fog megszólalni a 
filmiparban, jogot kapunk olyan kezdeményezésre, amellyel népünk 
és híveink megszokott mozianyaga megnemesedhetnék.

G. L.

Tudom, hogy nagyon sok balga ember van, aki bűnös volta miatt 
nem mer Istenhez fordulni, aki meg akarja várni azt az időt, amikor 
már bűntől mentes lesz, mert azt hiszi, hogy Isten nem hallgatja meg 
a bűnös embert. A hamis igehirdetők vezetik így félre, mert nem az 
Isten kegyelmébe vetett hitet és bizodalmát hangsúlyozzák, hanem a 
magunk cselekedeteit. Luther .

EVANGÉLIKUS ÉLET
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pasztalásom szerint az áttérésnek — 
megjegyzendő: ha az elfogadtatik — 
bizonyos gyors energiával, és a hoz
zátartozó melegséggel kell történni, 
hogy maradandó eredményre vezessen, 
tehát értelmetlen halogatás nélkül, 
mert ez csak a kínzás érzetét kelti. 
A  keresztség rendeltetése nem az, hogy 
kész hitárut szállítson, hanem hogy 
kezdő ütem legyen egy új élethez.

Ellenben a lelkészeknek olyan beál
lítottságúaknak kell lenniük, hogy a 
keresztséget megtagadják, ahol az il
letőben a belső ébredésnek semmiféle 
jelentőségét nem látják. A lelkipász

tori ösztön észreveszi ezt. Véleményem 
szerint a keresztelésprobléma meg van 
oldva, mihelyt a lelkészek megtanulták, 
mikor és hol kell nem-et mondaniok. 
Minden általános állásfoglalás, különö
sen elutasító értelemben, könnyen igaz
ságtalanná válhatik.«

Ehhez — a szerzője miatt — nagyon 
figyelemreméltó véleményhez csak any- 
nyit tartok szükségesnek hozzáfűzni, 
(mondja a Missziói Lapok cikkírója) 
hogy részemről igen különösnek talál
nám, hogyha egy lényegénél fogva misz- 
szionálásra rendelt egyház a zsidók 
áttérésével kapcsolatban elvi aggályo

kat táplálna vagy azt gondolná, hogy 
a zsidók megkereszteléséért magát men
tegetnie kell. A misszionáló egyház 
egész történelme folyamán soha sehol 
nem helyezkedett arra az álláspontra, 
hogy valakit valamelyik fajhoz való tar
tozása miatt a keresztyénségtől el kell 
rekeszteni. Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek megjelent (Titus 2, 
11). A misszióra vonatkozólag az egy
ház Urának olyan világos és határozott 
parancsa van (Máté 28, 19), hogy at
tól az egyház senki kedvéért nem tá
gíthat.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
m agyar királyi C A P R A M  udvari szállítók. o U i  I \ w i r l .

Alapítva Legelső tüzoltószer-, hőt, sziuafíyií- és Alapítva : 
1816 gépgyár, harang, fém- és Dasöntőde. 1816

,A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a 
pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus 
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőferencvárosi re
formátus templom, a pápai református templom, a győri reformá
tus templom, bagaméri református templom stb , stb. harangjai 
gyárunkban készültek. — Harangrendelés esetén bizalommal for
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi 
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt. 
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság, 
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. 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 központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8— 10. (Ev. 
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok : 
Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kassa, Mis
kolc, Pécs, Szeged, Szombathely. Minden egyház- 
községben megbízottai vannak az egyesületnek. — 
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő 
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.
Új ezüstrókák, keppek

SOMOGYI
S Z Ü C S M E S T E R N  ÉL 
IV., EGYETEM-U. 3.
T E L E F O N :  1 8 -63 .95 .

Alakítás, festés és keppkölcsönzés!

Serken j föl, aki aluszol
G á n cs  A l a d á r
posthumus műve.

Theologiai tanulmányaiból, előadásai
ból, prédikációiból, nagy levelezéséből 
k iválogatta  és egybeszerkesztette:

S c h o l z  L á sz ló .
A 222 lapos nagy munka az Evang. 
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Á ra 
portómentes  küldéssel :  3'— pengő. 
Megrendelhető a könyv összeállítójának 
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
III.. 24.) — C s e k k s z á m l a :  35 432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy 
ébresztőjének egyetlen nagyobb művét
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S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntÉde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. :: Telefon: 291-353.

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

SZIGETI  NÁ ND O R  ÉS FIA
BUDAPEST, IV.. KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Újdonság! Újdonság!
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Őszből—Tavaszba.

Versek. Ára : P 3.—, 3.90, 4.—
Dr. Varsányi Mátyás : Isten Embere. (Luther Márton élet

rajza.) Ára : P 3.30, 6.— , 8.—
Royd Krisztinia : Napországban. Elbeszélés. Ára : P 1.20 
„Három Barát“ c. íolytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban 

P 1.40, könyvalakban P 1 '60.
Széles út — Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13—14 

alapján. Ára : P 2.80
Megrendelhető :

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

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV., 
Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa gr. Szapáry- 
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, amíg a készlet tart, 
Kis Samu : Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. 
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartósára 5, 6.50 P-ért.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest—-óbudai—kőbányai—tisztviselőtelepi és csillaghegyi 
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború utón 
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most 
készítem a pusztaföldvóri (evang. templom új harangjait. —

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Aktuális !

A SZEPESSÉG NÉPE
• ----------, ------- m ii-H l |  | ______ ________________________________ ______________________________________________

Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány. 
Irta: dr. Bruckner Győző. Ára 2 P.
Kapható SCHOLTZ TESTVÉREK  hönyuheresliedésében,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19— 21.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., 
evangélikus bazár.

GARAB JÓZSEF
KÖNYVNYOMDA ÉS KÖNYVKÖTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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VII. ÉVFOLYAM. 11. SZ. 1939. MÁRCIUS HÓ 18.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, 
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László, 

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 

Előfizetési á r : egész évre 4'40 pengő, félévre 2‘20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

T A R T A L O M :

Ötezer pengő egy hét alatt 

Elkallódó evangélikusok 

Az életrajz

Az egyház, mint közösség 

Szentlélek műhelyében 

Csevegés a „luteránusok“-róI 

Széljegyzetek 

Nyilatkozat

Egyetemisták nagyhete 

Hírek

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje

— 1939. március 19. —

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. YalO Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 7s9 Lehel László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Kendeh K. György
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Magócs Károly
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2 IO Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
Fasor d. u. 4 Sülé Károly
Fasor (német- nyelven) d. u. 5 —
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Kemény Péter
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Dendely Károly
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Morhács Márton
Üllői-út 24. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Üllői-út 24. (egyet, ist.) d. e. 11 Dezséry László
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10 —
Gyarmat-utca 14. d. e. V*ll Sülé Károly
Angol-utca 25. d. e. 11 Rimár Jenő
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Soltész Elemér
Fóti-út 10/b d. e. 10 Benkő István
Bécsikapu-tér d. e. Ví 12 Varsányi Mátyás
Koronaőrség d. e. 10 —
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda d.u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Szántó Róbert
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Benczúr László
Érdi-úton d. e. 10 —
Báthory László-u. 7. d. e. V d l Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V2 I2 —■

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Ötezer pengő egy hét alatt
Nem álláshalmozóink heti zseb

pénzeiről akarunk ez alkalommal 
írni. S nem is olyan 5000 pengőről 
van szó, amely valami pártkasz- 
szába folyt be. Az első magyar 
evangélikus népfőiskola, a nagy- 
tarcsai Thessedik Sámuel Evangé
likus Ifjúsági Misszió Intézet kapta 
ezt a nagy összeget egy hét alatt. 
A Stühmer Frigyes csokoládégyár 
tulajdonosai édesanyjuk emlékére 
4000 pengőt adományoztak a ma
gyar keresztyén parasztnevelés cél
jaira. Alig írták alá ezt az ado
mánylevelet, máris megérkezett a 
másik. A Dreher-Haggenmacher 
gyár küldött ötszáz pengőt ugyan
erre a célra. És befutott még a 
héten az Országos Luther Szövetség 
100 pengője, a kelenföldi egyház- 
község 100 pengője, s egy egész 
sor kisebb adomány a Népfőiskola 
állandó megajánlóitól és új bará
taitól. (Az egész hónap alatt ötszáz 
pengő folyt be kis adományokból, 
s ezeken kívül a Földmívelésügyi 
Minisztérium 250 drb. facsemetét, a 
Faluszövetség könyvtárt, s névte
lenek csemegeszőlőtőkéket juttat
tak a Népfőiskolának.) A Luther- 
szobor gyűjtése óta, meg azelőtt 
sem emlékezünk egyetlen alkalomra 
sem, amikor ilyen „nagy hete" lett 
volna egy egyházi intézménynek.

A nagytarcsai Népfőiskola fel
építi most a harmadik házát, s 
nyolcadik számú körlevele szerint 
csudálatos terveket épít erre a 
váratlan nagy segítségre. A magyar 
evangélikus parasztnevelés első 
közintézménye megerősödött alap
jaiban. Akik eddig már imádságaik

ban hordozták, azok most meg
erősödnek a reménységben, akik 
pedig „józanul ítélték" életképte
lenségre az imádságból összehor
dott hajlékot, most talán elragad
tatnak attól a Szentlélektől, akinek 
ereje van megcsúfolni a józanságot. 
Nekünk pedig jó alkalom ez, hogy 
néhány nagyon döntő kérdésben 
való véleményünkben megerősöd
jünk.

Lassankint tényekkel is tudjuk 
igazolni, hogy az evangéliumi egy
házakban vannak azok a közösség- 
formáló erők, amelyek a magyar 
élet átalakításához szükségesek. 
A népfőiskola megerősít abban az 
öntudatunkban, hogy mégis mi 
fogjuk megmutatni a példát, mi 
koldús egyház, a latifundiumos 
egyházaknak, s „népi irányzatú" 
államnak egyaránt, mit kell csi
nálni és mit lehet önzetlen áldo
zatból csinálni a magyar paraszt
ért. Arról ugyanis sokat beszélnek 
itten, hogy agrárország vagyunk, s 
a parasztság kérdése az ország 
létkérdése, az ország paraszti ér
dekű átalakítása azonban messze 
késik, s még az a munka sem 
indul meg, amely a parasztságot 
magát készítené fel egy ilyen vál
tozásra. Persze, ha magaskultúrájú 
parasztságunk lenne, mi lenne az

Ez volt az álnoksága Sodo
rnának — a szűkölködőnek ke
zét nem fogta. (Ezék. 16:49.)

Minden embertől, akinek a 
szíve szabad akarata szerint 
hajol az adásra, vegyetek né
kem ajándékot. (Ii. Móz. 25:3-8.)

utolsó mentsége a parasztság ké- 
születlenségéről beszélő feudáliz- 
musnak ?

A népfőiskola azonban nemcsak 
arra lesz jó, hogy paraszti öntudatú 
magyarokat neveljen az új ország
építéshez, de jó lesz arra is, hogy 
az evangélikus egyház ébredését 
szolgálja. S ezzel kapcsolatban 
erősödünk meg abban, hogy egy
házunk ébredése a paraszti töme
gek ébredésének függvénye. Ennek 
a népfőiskolának most már bizo
nyos életképessége bizonyíték arra, 
hogy mégis rákerülünk arra az 
útra, mely a parasztok felé vezeti 
az egyházi érdeklődést, az a munka 
pedig és azok az eredmények, 
amelyeket a népfőiskola paraszt
legény növendékei között elér, 
egybevetve a vidéki evangélizációk 
eredményével, bizonyíték arra, hogy 
ez az egyházi munka meg is fogja 
találni a talaját a magyar paraszt
ságban.

Azzal pedig, hogy Isten most 
nagy gyárosokat hívott el a ma
gyar parasztok keresztyén nevelé
sének szolgálatára, megerősödtünk 
abban a véleményünkben, hogy a 
tőkét is bele lehet állítani a közös
ségszolgálatba, ha eleven bizony
ságtétel folyik tulajdonosai előtt a 
közösség szent kötelezéseiről.

Várjuk egyházunk földbirtokosai
tól is, hogy a budapesti gyárosok 
után ők is észreveszik az első ma
gyar evangélikus népfőiskolát, s 
megerősítenek abban a vélemé
nyünkben, hogy a földbirtokok tulaj
donosai is megmozdíthatok a föld 
népe érdekében. Dyl.
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Csevegés
a „luteránusok“-ról

Szüllő Géza a Pesti Hírlapban »Húsz 
magyar esztendő« címen az elszakított 
Felvidék küzdelmeire emlékezik vissza, 
s a VII. közleményben csevegő stí
lusban ír a felvidéki evangélikus egy
házról. (A többi egyházakról is nyi
latkozik, de ez őreájuk tartozik.) Még 
szép tőle, hogy előre bejelenti: »A lu- 
teránus egyházról keveset tudok ma
gyar szempontból.* így azokat a vaskos 
tájékozatlanságokat, melyeket »a Felvi
dék igazi magyar vezérének* tenden
ciózusan kikiáltott politikusa írásba mer 
adni, ennek a »magyar szempontból* 
való keveset tudásnak számlájára nyug
tázzuk. Hogy »luteránus« szempontból 
nem tud szólni egyházunkról, az nem 
baj, mert nem kívánható meg tőle, 
más egyház fiától, hogy a mi szempon
tunkból beszéljen, meg aztán a mi szem
pontunk amúgysem a »luteránus« volna, 
lévén mi evangélikusok. Általános mű
veltségi szempontból azonban nyomta
tásba adott mondatain néhány baga- 
tell változtatást szeretnénk eszközölni, 
azon olvasóink részére, akik a Pesti 
Hírlapot, a »legproíesíánsabb ujságot« 
járatnák véletlenül.

Kénytelenek vagyunk mondatról mon
datra menni. »A pozsonyi theológia 
mindig melegágya volt a pánszláv gon
dolatnak.* Hát hogy pánszláv törekvé
sek a háború előtt erősen támaszkod
tak Pozsonyra általában, azt minden 
iskolás gyermek tudja. Igaz az is, hogy 
szláv érzelmű evangélikus theológusok 
is akadtak. A theológus ifjúság egésze 
azonban Pozsonyban egészen példa- 
adóan volt hitvallásos magyar és ön
tudatosan hordozta a szláv törekvések
kel szembeni magyar szolgálat diákok 
által elvégezhető részét. A szabadság
ünnepeken először kezdett Pozsonyban 
ünnepelni, s volt olyan eset, amikor 
kiközösített maga közül pánszláv ér
zelmű hallgatókat, akiket a mindig ki
fogástalan magyar érzelmű tanári kar 
el is távolított a fakultásról. Erről 
a vádról különben, amit Szüllő egy
szer már megpróbált itt elhinteni, Raf- 
fay Sándor és Kovács Sándor püspö
kök közösen nyilatkoztak a Pesti Hír
lapban és határozottan tiltakoztak el
lene. Mert a pozsonyi evangélikus theo- 
lógiát tenni meg a pánszlávizmus me
legágyának, minden újságolvasó ember 
számára bosszantóan nevetséges egyol
dalúság. Hiszen a Hlinka páterek és a 
Tisó atyák is felnőttek valahol.

Aztán azt írja: »A papság nagy
része onnan (Pozsonyból) került ki, 
ezek örömmel fogadták a huszitizmus 
felé hajló lelkűkkel a csehszlovák ál
lam megépítését.* Hogy a papságunk, 
mely a rendszerváltozás után egészen 
a pozsonyi fakultásról került ki, lei
kével a huszitizmus felé hajlott, nem 
tudjuk honnan veszi Szüllő. Azt sem 
tudjuk, mit tud ő általában arról, mi 
is a huszitizmus, s mi is a »luterániz- 
mus«? Mindenesetre, ha annyi öröm
mel fogadták ott lelkészeink a Csehszlo
vák állam megépítését, amennyire a hu
szitizmus felé hajlottak, akkor Szüllő 
csevegése fényes rehabilitációja a ma
gyarságukban gyanúsított aknak.

Aztán beszél Szüllő »Luteránus hit
községekről*, amelyekben a nemzet
hűség megnyilvánult, de szerinte nyu-

Elkallódó evangélikusok
Köztudomású dolog, hogy az Alföld szétszórt tanyavilágában a 

nagy katolikus tömegek között hősi küzdelmet kell folytatnia az 
evangélikus lelkipásztoroknak minden egyes evangélikus hívőért. De 
egyházunk itt már többé-kevésbbé magáratalált. A sorozatosan fel
állított missziói állomások, ha nagy nehézségek árán is, de mégis 
lehetővé teszik az evangélikus hívek lelkipásztorolását. Senki előtt 
sem kétséges, hogy ebben a munkában további fejlődésre és további 
erőfeszítésekre van szükség.

Ugyanakkor azonban nem vesszük észre_, hogy az evangélikus 
hívek elkallódásának egy egészen új folyamata indult meg a nagy
városokban. A megszokott munkamódszerekkel dolgozó egyházköz
ségeink kezéből és soraiból lassan, de feltartóztathatatlanul kihullik 
ipari munkásságunk, elsősorban annak a fiatalsága. Könnyű lenne 
nagyon a megszokott frazeológiával vádat kovácsolni ebből a »mar- 
xista propaganda lélekromboló munkájáról*. Ez azonban annyira 
elcsépelt, hogy többé már hírlapi kolportőrjei sem hisznek benne. 
Egyházi szempontból éppen így lehetne beszélni a »túlzó jobboldal 
demagógiájáról*, de ez meg nyilvánvalóan csak a saját aggkorával 
vívódó liberális sajtó olvasóinak jelentene elfogadható érvet.

Az igazságot más oldalról érhetjük el. Onnan kell elindulnunk, 
ahonnan az iparostanonc is elindul. Faluról. Nagyon jól tudja min
denki, hogy a nagyvárosok mágnesként szívják fel a falu nincstelenjeit 
vagy a jobbsorsra érdemes párholdföldes kisembereit. Közülük azok, 
akik hazulról egészen mély egyházi gyökereket hoznak, megtalálják 
a helyüket a nagyvárosi gyülekezetben is, — az első generációban. 
A gj'ökértelenek azonban, vagy a kevésbbé gyökeresek egyszerűen 
elvesznek az egyház számára. Mai munkamódszereink mellett ennek 
így is kell lennie. Mert az iskolákban agyon nem kulturált paraszt 
vagy már iparos rétegeink éhesek a szellemi kielégülésre és készek 
az egymással legellentétesebb benyomások felvételére is. És itt kez
dődik iparosifjúságunk elkallódása. Mert a mozi utánuk megy és 
visz nekik egy sereg íny- és érzékcsiklandozó reklámot. Öle el is 
fogadják. A napilap szintén utánuk megy és szállítja a jobb vagy 
baloldali kendőzéssel ellátott, gyökértelenül könnyű és magyartalanul 
magyar politikai programmot. Ök jóhiszeműen ezt is elfogadják, mert 
hisznek a nyomtatott betű igazságában. A ponyvaregény is utánuk 
megy és visz nekik tíz- vagy húszfilléres keretbe burkolt könnyű 
szerelmet. Ök ennek is hisznek, sőt vélik, hogy ez az a sokszor vágyott 
és képek nélkül megálmodott szebb életstílus, amelyet keresnek. 
De utánuk megy a pártpolitikai propaganda is füvet, fát ígérve. Ezt 
is könnyen el lehet fogadni, mert a nagyváros poshadtan szentimen
tális és talmi-mód ragyogó életstílusának átvételéhez csak egy szüksé
ges már: az előnyösebb gazdasági helyzet, amelyet az ígéretek szerint 
egy jobb- vagy baloldali politikai rendszerváltozás hoz majd ma
gával. ____ ___/

Tehát felnövekedő iparosgenerációink után mindenki utána megy. 
Mi pedig még mindig azt várjuk, hogy ők jöjjenek mihozzánk. Erre 
azonban legjobb esetben is csak házasságkötés és keresztelés, vagy 
halál esetén kerül sor, mert időközben az egyház annyira kihullik 
tudatukból, hogy nem tudnak mit kezdeni vele. Nem is értik mire 
való, mert tanítómestereik után indulva, az életnek csak az anyagi 
síkban mozgó értelmét látják.

Halaszthatatlanul itt van az ideje, hogy végre mi menjünk e lső 
nek iparosaink elé. Szükséges nagyon, hogy ezt a kérdést egészen 
komoly és teljes felelősséggel tárgyaljuk meg. Most csak annyit, hogy 
esetleges és időleges megoldások nem megoldások. Vagy egyházközsé
genként kell külön-külön iparosmunkát kezdenünk, vágj7 központilag, 
de legalább egy, minden más elfoglaltságtól mentes egyházi munkás 
vezetése alatt. Az ifjúsági lelkészi állások megszervezésénél sietve 
kell gondoskodni az iparos ifjúságot gondozó lelkipásztori munkáról.

M órocz Sándor.
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Az életrajz
Két igen értékes evangélikus író és tudós vitája folyt e lapok 

hasábjain arról, hogy helyes-e, hogy Varsányi így írta meg Luther 
életrajzát, ahogy megírta? A vita eldöntése igen egyszerű.

A történelmi művek az író egyénisége által megvilágított adatok. 
A múltat, úgy, ahogy volt, nem lehet áthozni a jelenbe, mert se az 
író, se közönsége nem tud letűnt századok módján gondolkodni. 
Annál nehezebb a feladat, ha életrajzról van szó, ahol maga a tárgy, 
az egyén, egész életberendezésével a világnézeti, társadalmi, állami 
fejlődésnek egy már elhagyott állomásával függ össze.

Ezért az életrajz írásának két módja van. Az egyik a megszerez
hető adatok tárgyilagos felsorolása. A másik, ha az író a megszerzett 
adatokat lelkének kohójába dobja és az írói egyéniség erejével önti 
műalkotássá a jelenkor számára a múlt értékét.

A vita arról folyt, melyik eljárás a helyes. Tény, hogy a világ- 
irodalom minden értékes életrajzában van legalább is akkora száza
lék az író egyéniségéből, mint az összegyűjtött adatokból. Ez a sajá
tosság már az adatok kiválogatásával kezdődik. A pozsonyi káptalan 
könyvtárában együtt dolgoztak annakidején Thaly Kálmán, a kurue- 
világ íródeákja és Fraknói Vilmos, a modern magyar katolikus 
történetírás megalapítója. Fraknói tréfálkozva nyújtotta Thaly - 
nak az adatokat Rákóczi párisi életéről, Thaly meg viszonzásul 
Pázmány Péterről közölt néhány kellemetlen fóliánst. Természetesen 
Se Thaly nem írta meg, amit Fraknóítól kapott, se Fraknói, amit 
Thaly ajánlott a figyelmébe

Mi ez? Történelemhamisítás? Szó sincs róla! Mind a két történet
író eszménnyé emelté a maga nagy emberét, hogy hirdesse áltáluk 
életének céljait. Mert az életrajz kiválóan alkalmas arra, hogy világ
nézetet propagáljon és ebben a világnézetben megerősítse az olvasót.

Természetes, hogy Varsányi is ilyen célból írta meg Luther élet
rajzát. A mai világnézetek felszínen és földalatt folyó küzdelmeiben 
éppen a rendezett életű embereket fenyegeti a megalkuvás vesze
delme a szélsőségek között csapongó szerencsevadászokkal szemben. 
Ha Luthert valaki a jelen píedesztáljára emeli, utat jelöl vele a 
zavaros hullámok fölött.

Ha a tudós professzor dogmatikai kifogásokat emel, ezeket a 
kifogásokat Varsányi bizonyosan fontolóra veszi a második kiadás
nál, de a legendás epizódokét; há azok a történeti képet élénkítik, 
nem szabad elhagynia.

Az új protestáns szépirodalom legértékesebb terméke Stickel- 
berger Emánuel svájci írónak Reformation című munkája, mely 
Svájcban és Németországban rohamosan közeledik az ötvenedik ki
adás felé. A könyv magyarra is le van fordítva és legközelebb 
megjelenik.

Ez a reformáció történetéből vett jelenetek sorozata. Nem térek 
ki a többi részre, bár csábít az az erőteljesen megrajzolt kép, mely
ben azt mutatja be, hogyan szabadította ki Ruyter admirális a nápolyi 
gályákról a magyar lelkészeket. Csak, amit Lutherről ír, az szolgál
jon tanulságul.

A Lutherről szóló fejezet címe: Itt állok! Ebből megtudjuk, 
hogy Luthert a wormsi birodalmi gyűlésen mutatta be. A birodalmi 
gyűlésnek mozgalmas, változatos, forró lélekkel megírt képe tele van 
költött részletekkel. A svájci író egyéniségét mutatja, hogy egy szol
gálattevő svájci katona lelke tükrözi vissza azt a hatást, amit Luther 
már akkor is ott környezetére gyakorolt. íme, van svájci lélekben 
élő Luther is.

Luther wormsi fellépését soha senki se írta meg így. Hatalmas 
győzelmi ének ez, úgy szól, mint valami orgona. Áhítat és diadal
érzés fogja el azt, aki hallja. Micsoda semmiség az, hogy kétségbe
vonják a sok harcot átélt derék kapitánynak szavait, amikkel meg
hatottságát árulta el, mikor a fiatal, sápadt szerzetes beindult a 
birodalmi gyűlésbe? Hiszen a Katolikus Lexikon azt is tagadja, hogy 
elhangzott az: Itt állok. Ugyanez a munka azzal kezdi a reformátor
ról írt cikkét, hogy Luther atyját gyilkosság gyanúja terhelte. Aztán 
ott v an a megdöbbentően gyalázó mondat, hogy Luther a megigazulás-

EVANGÉLIKUS ÉLET
gáton »egy-két esperességi kerülettől 
eltekintve a magyarságnak támpontja 
nem volt«. Hát »hitközségről« csak zsi
dókkal kapcsolatban szoktunk beszél
ni. »Esperességi kerület« pedig nálunk 
nincs. Vagy esperesség, vagy kerület. 
Különben egész Szlovenszkóban össze
sen két kerület volt, melybe a nagy 
szlovák többségnek és a németeknek 
társaságában együtt volt összeszervezve 
és bekényszerítve a magyar evangé- 
likusság is. Hogy a szlovák evangéli- 
kusság nem volt a magyarság támasz
pontja, az természetes. A szlovák ka- 
tholicizmus sem volt az. Az evangéli
kus magyar támaszpont azonban nem 
az evangélikusok miatt nem alakulhatott 
ki, hanem azért, mert még azt sem en
gedték meg, hogy külön magyar espe- 
rességet alkossanak magyar gyülekeze
teink, pedig ez állandó, komoly és küz
delmes kívánság volt.

A gömöri magyar evangélikusokról 
azt írja aztán Szüllő, hogy ezek Czinke 
Pál püspök vezetésével mindenkor 
helyt állottak. Köszönjük ezt a rész
leges elismerést, de Czinke Pál, bár 
mi is büszkék vagyunk rá, — refor
mátus püspök volt, s nem volt Pál, 
hanem István.

Ha azonban Szüllő Géza úgy feketé- 
zés közben, ahogy a véleményeit cse
vegi egyházunkról, fogadná a kevés 
számú felvidéki magyar evangélikus 
gyülekezet papjait, tudnának neki szép 
ékes beszámolókat tartani a cseh bör
tönökről, vagy azokról az előkészített 
túsz-listákról, amelyeken ők mindig ve
zették a lajstromot. Mindezt azonban 
nem akarjuk Szüllő tollába mondani, 
mert általában a mi egyházunk szolgái 
nem az újság riportok számára akar
nak anyagot szolgáltatni, hanem belső 
hűségből vállalkoznak bizonyságtételre 
és szenvedésekre. Dpi.

Széljegyzetek
Kinevezések tömegét olvastuk az el

múlt napokban. Államtitkárok cseréltek 
államtitkári székeket, főispánok jöttek 
ás mentek s úgy látszik a magyar ál
lampénztár a nyugdíjazások gondját is 
nyugodtan vállalja. Csak annyit kel
lene mondanunk: üdv az újonnan jöt
téknek és hálás köszönet a távozók
nak. Akiknek szolgálatuk letelt, bizo
nyosan megérdemlik derék munka után 
a pihenést, az újonnan jövők pedig bi
zonyára tele vannak országunk mentése 
iránt határtalan és jószándékú akarat
erővel.

Üdvözöljük a kinevezettek között az 
új kultuszállamtitkárt, aki természete
sen ismét református. Őszintén és meg
ingathatatlanul valljuk református 
testvéreinkkel a sors és életközösséget, 
úgy szeretjük őket, amennyire gyen
gébb testvér az erősebbet csak szeret
heti s mégis úgy érezzük, hogy néhány 
szót szólhatunk a kinevezéshez.

Immár az ötödik kinevezett reformá
tus kultuszállamtitkárt üdvözölhetjük s 
a sort eddig még nem szakította meg 
egyetlenegy evangélikus ember sem. 
Tudjuk nagyon jól, hogy nincs olyan 
írott törvény, mely szerint a kultusz
államtitkári székben református és evan
gélikus politikusok váltogatnák egymást, 
de vannak férfiáink, akik valóban mél-
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tők volnának erre a székre s joggal 
várnak arra. Vannak olyan egészen ki
váló miniszteriális evangélikus vallási! 
testvéreink, akiket nemcsak mi evan
gélikus emberek, hanem református test
véreink is kitörő örömmel üdvözölné
nek, vannak olyan evangélikus vallási! 
képviselőink, akik ebben az állásban 
ugyanolyan hűséggel és alázattal szol
gálnák a protestántizmust, mint bár
melyik derék református testvérünk, s 
vannak egészen kivételes s nagy kon
cepciójú világhíres budapesti evangéli
kus vallású egyetemi tanáraink, akik
nek államtitkári kinevezésével maga a 
minisztérium is jóljárna s van bizonyo
san egy-két olyan evangélikus . lelkész 
is, aki be tudná tölteni az államtitkári 
tisztet. Nem hisszük, hogy valamikor 
is hátránya lett volna a másik protes
táns egyháznak abból, hogy nem az 
ő egyházához tartozó »protestáns« ál
lamtitkár fogadta és hallgatta meg 
ügyeiket, — most sem tartunk ettől, 
— de ne engedjük elmosódni a ter
mészetes szokásokat, amelyeknek akár 
szándékos, akár véletlen megtörése min
dig sajnálatos.

Nem rekriminálunk, hangos ellenzé
kiek sem leszünk, hiszen nem akarunk 
ma még politizálni, de egy elhatározá
sunk mindig erősebb lesz: Evangéli
kus lelkészek, próbáljatok képviselők 
lenni! Van egy nehány választókerület, 
ahol híveink bizonyosan választanának 
meg papokat képviselőknek, nem a falu, 
vagy a mezőváros a saját papját, ha
nem azt és olyant, aki az állásra egy
házi okból a legalkalmasabb. Amíg az 
országgyűlésben 5—8 evangélikus pap
képviselőnk nem lesz, addig mindig 
érnek ilyen és ehez hasonló sérelmek.

G. L.
*

Az Ügető versenypálya a tél utolsó 
vasárnapjain már megnyitotta kapuit. 
A kora vasárnap délutáni óráiban em
berek fekete serege özönlik a szeren
cse megálmodott kapujához. Azt mond
ják azok, akik voltak már ilyen ver
senyeken, hogy hirdetések vannak a ver
senypálya falain belül, hogy az, aki a 
helyszínén szomszédja ruháját megvásá
rolja, szigorú büntetésben részesül. De 
»leégések«, nagykabát eladások, zseb
tolvajlások minden veszélye nem ele
gendő ahhoz, hogy az emberek távol
maradjanak e nagyszerű szórakozástól. 
Szomorú dolgok ugyan ezek magukban 
véve is, de nem ezért tesszük most 
szóvá, hanem egyszerűen csak azért, 
mert az elmúlt vasárnapon olyan eset
nek voltunk a tanúi, amelyet megszív
lelhetne Budapest székesfőváros is. Az 
Ügető mellett van a Kerepesi temető 
is; ezt bizonyára tudják a város ve
zető urai is s tudták akkor is, amikor 
a két üzemet egymáshoz ilyen közel 
építették. De azt talán nem tudják sem 
a polgármester, sem a tanácsnok urak, 
hogy újabban az Ügetőn hangosbeszé
lővel mondják be a startot s az ered
ményt is, vasárnap délután, sokszor 
olyankor is, amikor keresztény és ke
resztyén emberek áhitatos tömegek je
lenlétében imádkoznak nyitott sírok mel
lett. Ez a sors szeszélye folytán egy
más mellé került két üzem ebben a 
gyakorlatban, a hangosbeszélő alkalma
zásával semmiképpen sem hirdeti az 
Űr 1939. évében azt, hogy Budapesten a 
keresztyénség van hatalmon. Polgármes
ter és tanácsnok uraim, segítsenek ezen 
rendetlenségen és ne engedjék, hogy az

ról szóló tanítását a félreeső helyen gondolta ki. Ezek után nem volt 
égetően szükség egy lelkes, szónoki lendülettel megírt Luther élet
rajzra? Nem tartozunk-e köszönettel Varsányinak, hogy a száraz 
közlés hatástalan módja helyett a hatás minden eszközének felhaszná
lására törekedett? Hamvas József.

Az egyház, mint közösség
Sokszor szoktuk idézni, amikor az egyházról esik szó, az Ágostai 

Hitvallás VII. cikkelyéből: »Az egyház a szentek gyü lekezete, mely
ben az evangéliumot igazán tanítják és a szentségeket helyesen  
szolgáltatják ki«. Feltűnő, hogy legtöbbször az utóbbi kettőről be
szélünk: az ige hirdetéséről és a szentségekről. Szinte észrevétlenül 
elkerüljük az első, alapvető megállapítást.

Amikor egyházi életünk megújulásáról beszélünk, emlegetjük az 
ige igazi hirdetéséért, sőt a szentségek helyes szolgáltatásáért ví

vott tusakodásunkat, de milyen ritkán gondolunk a hívők közösségére. 
A szentek gyülekezete, vagy a VIII. cikkely szavaival, »a szentek és 
az igazán hívők gyülekezete« csak mostanában kezd égető kérdéssé 
és életbevágóan fontos gyakorlati feladattá érlelődni.

Ezen nem csodálkozhatunk, ha meglátjuk, hogy még a hatalmas 
német evangélikusság is csak az utóbbi évtizedekben kezdett ráesz
mélni sorskérdésére: az egyház egyház-voltára és ezzel a gyülekeze
tekre. Iloll Károly csak 1911. és 1915-ben szólaltatta meg Luther alap
vető tanításait tanulmányaiban (Luther és a tartomány-fejedelmi egy
házkormányzat; Luther egyházfogalmának kialakulása). Ezek is csak 
később kezdenek hatni szélesebb körökben, amikor nagy feltűnést 
keltő Luther-kötetében látnak napvilágot. Nyomában Althaus Pál ta
nulmánya meg egyenesen csak 1929-ben jelent- meg. (Communio 
sanetorum. A gyülekezet a lutheri egyház-gondolatban.) Megvalósu
lásra pedig csak az utóbbi években került sor, mondhatni majdnem 
minden egyházpolitikai táborban.

Annál örvendetesebb, hogy nálunk is már hosszabb múltra te
kinthet vissza ezeknek a kérdéseknek a tisztázása, többek között 
Wiczián Dezső írásaiban. (Az Ágostai Hitvallás egyháza. Emmaus 
Felé II, 242 1. Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. 
Szerző kiadása, 1934.) Az összefoglaló áttekintések után, amelyekben 
a részletkérdések szükségképpen rövidséget szenvednek, itt az ideje, 
hogy az egyházról szóló tanítás és az egyházi élet egyik legfontosabb 
részletkérdése: a gyülekezeti közösség, komolyan napirendre kerül
jön és alapos, tárgyszerű megvitatás után komoly lelkipásztori és 
egyházi célkitűzéssé legyen.

Két megmozdulás történt ez irányban. Két szerény lépés, ame
lyet sok másnak kell követnie. Február 18 és 19-én a Keresztyén 
Igazság rendezett konferenciát Kelenföldön, amelyen az egyházta
gok számára próbálta elevenné tenni a »keresztyén gytilekezet« aján
dékát és feladatait. Több száz lélek tapasztalta meg, hogy az evan
gélium népéhez, Krisztus gyülekezetéhez tartozik. Március 6-án pe
dig az evangélikus testvéri szolgálat tartott összejövetelt a Fébé- 
Egyesület nagy termében, amelynek központi tárgya ugyancsak a 
gyülekezeti közösség volt. Mintegy ötvenen gyülekeztek össze: az 
evangéliumi mozgalmak tagjai, bibliaköri és vasárnapi iskolai veze
tők stb. Azok, akikre a lelkipásztorok gyülekezeti munkásként szá
míthatnak. Sokak szívére helyezte Isten a gyülekezeti közösségek 
kialakulásának gondját. Egy kis ízelítőt megpróbálunk az elhangzott 
felszólalásokból közölni.

A mai ember vallásos, ellentétben a tegnapival. Érdeklődik Is
ten iránt, vágyódó és kereső, de nem egyházi ember. Nem akar hal
lani dogmákról, eltávolodott attól, ami az egyházban más, mint tár
sadalmi vagy nemzeti. Az egyház azonban a mai ember számára is a 
szentek közössége akar lenni. — Az egyház megindítója, megalapozója 
és véghez vivője nem ember. Nem emberi akaratból gyülekezik össze. 
Valaki összehívja, aki az emberen kívül van. Nem vallásos emberek 
társasága az egyház, hanem kihívottaknak, összegyűjtötteknek a kö
zössége, akiket Isten egészen birtokba vett. isten hívásából keletkc-
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zik a szentek: Isten tulajdonába jutott embereknek a közössége. — 
Az egyház legfőbb jellemzője: nem e világból való. Ennek meg kell 
látszania. Az Istenhez tartozók közössége; akik meghallották: Én 
vagyok a te Urad! és válaszoltak erre: a tied vagyok, Uram! min
denemmel. Egyház ott keletkezik, ahol döntés előtt állnak emberek 
és Isten megszólítására életükkel felelnek. Ahol Isten hívása hang
zik az evangéliumban és emberek válaszolnak. — A keresztség Isten 
döntő elhívása, amire szolgálatunkkal kell felelnünk. Az úri szent va
csora teszi nyilvánossá: nem egyedül hívott el. Másokkal együtt állok 
Isten előtt. — Az egyház szó idegen a mai ember fülének, de nem az 
az esemény, amit ez a szó fed: Isten maga gyűjt embereket magához. 
— Az egyház tagja nem azért vagyok, mert jónak tartom, szükségét 
érzem, munkatérnek kell nekem, hanem azért, mert Isten akarja. Ő 
a kezdeményező. Ő tett magáévá a szent keresztségben. Ö újítja meg 
a szövetség ígéretét mindannyiunknak együttesen. — Mi másként 
akarjuk az egyházat. Azonban egyedül Isten akarata számít. Más a 
mi felfogásunk, de az ige győz meg erről minket.

Isten akaratát úgy fogadhatjuk el, hogy egyszerűen benne élünk 
a szentek üdvözítő közösségében. (Járosi Andor).

Megelevenedett előttünk az őskeresztyének gyülekezeti élete. Kö
zöttük sem tökéletesekből, bűn-nélküliekből állt az egyház, hanem 
bűnösökből, akiknek sok kérdése, sok kísértése, botlása volt, de aki
ket az evangélium hatalma megigazított, bűnbánatra vitt és Krisztus 
uralma alá állított. Korinthusban, ebben az igazi világvárosban is az 
ige hatalmából kialakulnak gyülekezetek. ígéret ez számunkra, hogy 
az ige hatalma ma is meg tudja ezt cselekedni közöttünk. (Karner 
Károly).

Isten minden egyest szolgálatra hív. Keresnünk kell, hogy mi
lyen gyülekezeti munkát akar reánk bízni. Minden gyöngeségünkkel 
Isten munkatársa lehetünk, ha eszközül Krisztus rendelkezésére szán
juk magunkat. Csak az végezhet munkát a gyülekezetben, akinek 
életében Isten már végezheti munkáját. Első az, hogy Isten tulajdo
nává legyünk, azután a szolgálat. (Sréter Ferenc).

A gyülekezet tagjai azok, akik felelősséget éreznek egymás iráni. 
Arról ismerszik meg az egyház, hogy hogyan bánik tagjainak bűnei
vel (mert semmilyen bűn előtt nem húnyhat szemet), hogyan gyako
rolja Máté 18 alapján a dorgálást és a megbocsátást. Isten megbíza
tása az ítélet és a megtérőknek a kegyelem hirdetése. Nem menekül
hetünk meg semmi ürüggyel sem a gyülekezeti fegyelem gyakorlásá
tól. Könyörögjünk egymásért, gyülekezeteinkért, hogy igazán gyü
lekezetté legyünk. (Sólyom Jenő).

A kelenföldi konferenciát szeurat, finn-mintájú összejövetel 
zárta be. Többen tettek bizonyságot Krisztus gyülekezetéről a Je
lenések Könyve hét egyházának szóló intés alapján. Közben énekkel 
felelt a gyülekezet az igére. Az együttlét szíve a közös csendes imád
ság volt, amikor a keresztyénség ügyét vittük Isten elé, a Kér. Igaz
ságban közölt imádságos vezérfonal alapján.

A márciusi összejövetelt 1. Kor. 14:12 igével nyitotta meg Hil- 
scher Zoltán. A lelki ajándékok elnyerésének, a keresztyénségben 
való gyarapodásnak előfeltétele: a gyülekezet szolgálata. A megbeszé
léseket Urbán Ernő és báró Podmaniczky Pál vezette be.

Az ige körül ki kell alakulnia a gyülekezeti közösségnek azok
ból, akik Luther szavai szerint »komolyan keresztyének akarnak 
lenni«. Ezeknek élni kell az egyetemes papságot: imádságaikban kell 
hordozniok az egész gyülekezetét, minden egyes tagnak nyomorúsá
gát. Azok a reforinátori belátások hangzottak el, amelyeknek talán 
Gáncs Aladár adott nálunk először szót. (L. pl. Bünközösség, a Kér. 
Igazság márciusi számában. Idézet a Serkenj föl, aki aluszol kötet 
16!). lapjáról.)

A lelkipásztoroknak fel kell használniok a gyülekezeti tagok és 
evangéliumi egyesületek szolgálatát, hogy valóra válhassanak azok 
a nagy ígéretek, amelyeket Isten minden igazi egyháznak, így a mi 
megújuló evangélikus egyházunknak is adott.

A megbeszélések nyilvánvalóvá tették, hogy sok nyitott, tisztá
zatlan kérdés állja még el utunkat és sok közös tusakodásra, mun
kára van szükség ahhoz, hogy; Isten akaratát világosan felismerjük a 
gyülekezeti közössegek kialakításában. Efezus 4:1—6 alapján fél

isten igéjének vigasztaló szavait túlhar
sogják a megafonok azzal a világrendítő 
hírrel, hogy a tötalizatőr tízre mennyit 
fizet a könnyelmű emberek lóverseny
szenvedélyéért. G. I .

Nyilatkozat
Miután dr. Varsányi Mátyás az általa 

kiadott Luther-életrajz ügyében támadt 
vitát az Evangélikus Élet március 4.-Í 
számában közzétett nyilatkozatával a 
maga részéről befejezettnek nyilvánítja, 
magam részéről, ugyancsak befejezés
képpen még a következőket tartom szük
ségesnek megjegyezni:

1. Varsányi Luther-életrajzán gyako
rolt bírálatomban nem a mindenáron 
való hibakeresés, tellát nem személyi el
fogultság vezetett, hanem a legteljesebb 
tárgyilagosság, a Luther személyével 
kapcsolatos történeti igazság és egy
házi érdek megvédése. Éppen ezért tör
téneti és teológiai kifogásaimat, melye
ket csak a legkirívóbb hibákra korlá
toztam, változatlanul fenni ártom. Egyéb 
részletkérdések boncolgatásába azonban 
nem kívánok belebocsátkozni.

2. A részemről csak mellékesen emlí
tett Elek-legenda ügye a következőkép
pen áll. Luther visszaemlékezéseiben se
hol sincs szó egy diáktársának hirtelen 
haláláról s annak olyan hatásáról, mintha 
ez az esemény jelentősen befolyásolta 
volna Luther szerzetessé léteiét. Lehet
séges, hogy Luther baráti körben valami 
ilyesfélét említett, Melanehton már csak 
nagyon bizonytalanul emlékezik erre. 
Mathesius tudni véli, hogy ezt a barát
ját agyonszúrták. Más elbeszélésben vi
szont arról van szó, hogy Luthernak 
vele együtt sélá'ó barátját villámcsapás 
sújtotta agyon. Hogy Luthernak ezt a 
barátját Aíexiusnak hívták volna, azt 
Bavarus igazolná. Bavarusra azonban 
először Seckendorff hivatkozik 1692-ben; 
viszont Bavarusnak ismert és Secken
dorff által is felhasznált irataiban erről 
az állítólagos Alexius (Elek) nevű, ba
rátról semmi sem található- Iit tehát va
lami félreértés történt, de a félreértés
ből támadt elbeszélés átment a köz
tudatba és egyre legendásabb színező
dést nyert. Igen valószínű, hogy az 
Elek név onnan került Lutherral kap
csolatba, hogy Luther ezen a napon (jú
lius 17.) lépett a kolostorba. (V. ö. 
Scheel Ottó: Martin Luther, I. köt. 3. 
kiad. 246. sk. lapjával.)

3. Amit Varsányi könyvének 45. lap
ján a hitről teljesen synergisztikus érte
lemben ír, azt könyvének egy másik — 
általam nem kifogásolt — helyére való 
hivatkozással el nem tünteti. Ezen csak 
az segít, ha tévedését beismerve, a 
hivatkozott szakasznak olyan új fogal
mazást ad, amely ellen kifogás nem 
emelhető. űr. Wiczián Dezső.

A fancsali egyházközség egyhangú
lag lelkészévé választotta Bojtos Sán
dor debreceni segédlelkészt.

Evangélizáció. Március hónapban 
12—19 napokon a csomádi egyházköz
ségben, március 26-tól pedig április 2-ig 
Gércén lesz evangélizáció.

♦ ♦ ♦
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 Egyetemistáink nagyhete
Egyházegyétémünk régi óhajtása való

sul meg azzal, hogy az evangélikus 
egyetemisták rendszeres lelkigondozása 
megindult. Ennek a nemzet vezetésére 
és reménységünk szerint a bizonyság
tevő egyházban elöljáró életre készülő 
ifjú értelmiségnek különösképpen szük
sége van arra, hogy a készülés éveiben 
elérkezzék hozzá az élő Isten beszéde. 
Ezek az évek a leginkább megkísértett 
évek a diákifjúság életében. Világnéze
tek, tudományok, a felnőtt ember kibon
takozó életének kérdései egyszerre 
ostromolják a lelkét, s igen soknak 
közülük egészen eldől a lelke sorsa 
ezekben a forrongó, döntő években. 
Szükségük van Jézusra. Mintahogy min
denkinek már ifjúkorában van szüksége 
Jézusra.

Azért egész egyházunk szeretettel fi
gyeli és imádságaiban hordozza a ma
gyar evangélikus egyetemi és főiskolai 
hallgatók között megindult lelki munka 
és lelki élet első igazi nagyhetét.

1939. évi március hó 19—26-ig állandó 
programja van az egyetemista lelkigya
korlatnak szánt hétnek.

Március 19-én d. e. 11 órakor aka
démiai istentisztelet lesz az Üllői-út 
24. sz. imateremben, melyen Dezséry 
László a lelkigondozással megbízott lel
kész hirdeti az Igét Ezék. 3:17—19. 
alapján > Felelnem kell magamért« 
címmel.

Március 20-tól kezdve minden este 
nyolc órakor tartanak összejöveteleket 
az Üllői-út 24 sz. alatt, melyeken »Ez 
vagyok én?« címmel evangéiizáló elő
adássorozat fog elhangzani. Sorrend a 
következő: március 20. I. Saul, aki el
lenszegül. Tartja: Mórocz Sándor. Már
cius 21. II. Salamon, a bálványimádó. 
Tartja: Ililseher Zoltán. Március 22. 
III. Jónás, aki miatt szenvednek. Tart
ja: Dezséry László. Március 23. IV. A 
gazdag ifjú, akinek fogyatkozása van. 
Tartja: Danhauser László. Március 24. 
V'. Zakeus, aki békességet talált. Tart
ja: Benczúr László.

Március 25—26-án Országos evangéli
kus egyetemista kongresszus lesz, mely
nek rendezésében a Pesti Egyetemi Lu
ther Szövetség működik közre, mint 
vendéglátó egyesület. Résztvesz a kon
gresszuson a soproni theológus ifjúság, 
a miskolci jogakadémiai ifjúság és a 
debreceni, pécsi, szegedi egyetemi Lu
ther Szövetségek ifjúsága. A kongresz- 
szus programmja, melynek összefoglaló 
címe: Az evangélikusság mérlegen, a 
következő: március 25-én d. e. 11 óra
kor: Ünnepélyes megnyitás. D. u. 1 óra
kor : Közös ebéd. 5 órakor: Előadás: 
I. Kik vagyunk? Tartja: Kemény Pé
ter. II. Mi az evangélikus mondani
való a magyarság számára? Tartja: 
Mórocz Sándor. — Március 26-án d. e. 
11 órakor: Akadémiai istentisztelet. 
Igét hirdet: D. Raffay Sándor püspök. 
D. u. 5 órakor: Előadás: I. Mozgalmi 
evangélikusság. Tartja: Urbán Ernő. II. 
Az evangélikus ifjúság szolgálata. 'Part
ja: Dezséry László.

Ügy az evangéiizáló héttől, mint az 
országos kongresszustól sok áldást vá
runk a mi Urunk tói. Az egyetemisták 
szívesen látják minden alkalommal az 
értelmiségi ifjúságot általában. Imád
kozzunk mi is ezekért az alkalmakért!

mutatta Benczúr László az egyház egységének alapját: Isten munká
jában és egymás elszenvedésében. Az egység Krisztus alatt talál
ható meg. ------

Egyházi életünk két kis mozzanatáról számoltunk be vázlatosan. 
Azonban olyan kérdések szólaltak meg ezekben, amelyek mellett 
nem mehetünk el közönyösen, hanem amelyeknek a legszélesebb 
rétegekig szét kell hullámozniok. Urbán Ernő.

 

Szentlélek műhelyében
II. „A belső szobában."

Olajkutak . . .
Az amerikai olajmezők felett évszázadokig, sőt évezredekig jár

káltak az emberek és nem tudták, hogy micsoda kincs, micsoda erő
forrás, micsoda világhatalom rejtőzködik a mélyben. Aztán jöttek 
más emberek, akik fúrókat és csöveket engedtek a mélybe, megfa
kasztották az olajforrásokat és ezek az olajkutak mérhetetlen gaz
dagokká, mérhetetlen erősekké és mérhetetlenül hatalmasokká tették 
őket. Cikkeket, sőt könyveket olvashat az ember arról, hogy ma a 
világ leghatalmasabb nemzeteinek iszonyú erőfeszítéseit, lihegő ver
sengéseit elsősorban az olajkutak birtoklása mozgatja.

. . .  és az imádság.
Milliószámra vannak emberek ma is, akik kincsre, erőre, hata- 

lomra éhesen, illetőleg kincsekben, erőben és hatalomban koldüsszé- 
gényen járják az életet anélkül, hogy tudnák, hogy a világ összes 
olajkútjainál nagyobb kincs-, erő- és hatalomforrás hever hozzájuk 
közelebb, mint kinyújtott karjuk távolsága. Egy lépést sem kell ten
niük, egy kapavágásnyi munkát sem kell végezniük, mégis felfakadhat 
számukra a világ legdúsabb »olajkútja« (23. Zsoltár 5b), amelyből 
szünet nélkül árad a lelki érték, erő és a szó szoros értelmében vett 
hatalom. Ez az »olajkút«: az imádság.

Hogy fakad ?
Mondjuk, hogy erre a leleplező szóra: »imádság«, nem forgatsz 

tovább, hanem próbálsz egy kissé megértő lenni és azt mondod: 
»Rendben van. Én elhiszem, hogy az imádság az a csodás »ölajkút«, 
amelyre nekem és millió meg millió embertársamnak szüksége van, 
de szeretném látni azt is : hogyan fakad meg számomra és hogyan 
válik valósággal ilyen érték-, erő-, és hatalomforrássá?«

Köszönjük ezt a kérdést. Boldog örömmel feleljük reá: »Ennél 
egyszerűbb és könnyebb dolog nincs is a világon: állj Isten színe éléin 
Hogy oda állhass, nem kell sehová elutaznod, nem kell a föld mé
lyébe lcásnod, sem a felhők közé felszállnod, nem kell semmiféle 
díszruhát felvenned, stb., stb. Megteheted ott, ahol vagy és úgy, 
ahogy vagy. Csak egy kicsit el kell csendesedned, magadba szállnod, 
s ahogy valamikor Dániel a szobája ablakát Jeruzsálem felé, a lel
ked ablakait kell kitárnod az örökkévalóság felé és ott állasz Isten 
színe előtt. S aki valóban Isten színe előtt áll, abban ö n m a g á t ó l  
felfakad az imádság kútforrása, mert az imádság nem más, mint az 
Isten színe előtt álló em ber szívének beszélgetése Istennel.

Képzelet vagy hit ?
Szinte hallom a méltatlankodásod: »Ez azért nem ilyen egyszerű. 

Hiába vonulok én magamba, hiába »képzelem« (?), hogy én most Is
ten színe előtt állok, ép úgy nem tudok imádkozni, mint azelőtt.« 
Természetesen. Nézzünk csak a dolog gyökerére! Az ilyen önmagám
nak Isten színe elé való »képzelése« bizony nem fakasztja meg az 
imádság kútforrását, mert az Isten színe előtt való állást nem »kép- 
zelni« kell. Képzelni csak azt kell, ami nincs. De az Isten van. Sőt: 
»jelen van«. Tehát bennem nem »képzeletnek« kell lenni, ha az Isten 
színe elé állok, hanem »/uf«-nek, »mert aki Isten elé járul, — mondja 
Isten igéje — annak hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azo
kat, akik őt keresik.« (Zsid. 11, 6.)

Imádság és a „kútak“.
Valaki egyszer nagyon szellemesen azt mondta: »Az imádság 

kútjának is három féle alakja van, mint a közismert kutaknak. Az
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Első ú. n. pumpás kút, melyet magyarul »rángatós kút«-nak ne
veznek. A második az »artézi kút«. A harmadik a »szökőkút«. Az 
első csak akkor folyik, ha rángatják, a második állandóan folyik, a 
harmadik nemcsak folyik, de magasba is szökik a nagy lökőerő foly
tán. Ugyanígy van az imádkozó emberekkel is. Az egyik csak akkor 
tud imádkozni, ha a különféle nyomorúságok alaposan »megrángat- 
ják«. ( G oeth e: IV er nie sein Brot mit Tranen á s s . . . )  A másik »szün- 
teleniil imádkozik«, mint ahogy Pál apostol ajánlja (1. Tessz. 5, 17). 
A harmadikból pedig állandóan boldog ujjongással szökik fel Isten 
dicsérete. De ez majd csak az örökkévalóságban következik be, ha 
majd ott állunk Isten trónja körül és szemtől szembe szemléljük 
nagyságos és csodálatos dolgait.«

A „rángatós kút“.
Ez a hasonlat élénken világít rá az Isten színe elé állás legegy

szerűbb és leggyakoribb formájára. A nagy veszélybe, nagy nyo
morúságba került, >>nagyon m egijedte ember mindjárt tud imádkozni. 
Rögtön Isten színe elé tud állni. Nem kell semmiféle »odaképze- 
lés«. Hiszi azt, hogy Isten tud arról, hol van ő most s hiszi azt is, 
hogy Isten ki tudja menteni, ha akarja. És nem gondolkodik az imád
ság külső formáján sem, hanem sóhajt vagy kiált, ahogy jön: »Édes 
Istenem, csak most az egyszer segíts meg!«

A"„kerekes kút“.
Természetesen, ahogy a »rángatós kút« nem a legmagasabb for

mája a kútnak, úgy az ilyen »szükség szülte imádság« se a legmaga
sabb formája az imádságnak. De imádság. Az Isten annak fogadja 
el, sőt eszközül használja eltévelyedett gyermekeinek színe elé állí
tására. (Lásd: Lukács 15, 11— 32: a tékozló fiút, vagy Zsolt. 50, 
15-ben: »És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszaba
dítják téged és te dicsőítesz engem.«) Az ú. n. »szokás-imádságnál« 
mindenesetre százszor és ezerszer többet ér. Sőt, ha belegondolunk 
a dologba, a »százszor és ezerszer« mint mennyiségi külömbségjelzés 
nem is felel meg a valóságnak. Itt egy lényegi, minőségi külömbség- 
tétellel kell élnünk, azért —- hogy a hasonlatnál maradjunk — azt 
kell mondanunk: azok az este, reggel, evés előtt, evés után ledarált 
»szokás-imádságok«, melyhez a jó nevelést kapott emberek gyermek
koruk óta hozzászoktak, de viszont emberemlékezet óta minden ko
moly odagondolás nélkül hadarnak el, hasonlók a »kerekes kutakhoz* 
amelyeknek megvan a kerekük és így könnyedén, vígan lehet őket 
forgatni, tekerni, de hiányzik a kerékről a kötél és a veder s így 
nem hoznak fel semmi üdítő, élő vizet. Az ilyennek a »rángatós kút« 
természetesen magasan felette áll. A »kerekes kút« birtokosa viszont 
annyival könnyebb helyzetben van, hogy ha egyszer észreveszi »kútja« 
fogyatékosságait, könnyedén felszerelheti a vedret, kötelet és símán 
húzhatja fel az »élő vizet« minden megrázó fordulat, esemény, él
mény nélkül.

Az „ijedtség".
De térjünk csak vissza a »rángatós kút«-hoz, vagyis az imádság 

felfakadásának legegyszerűbb és leggyakoribb formájához. T. i. az, 
ami a »szükség szülte imádság« legfőbb alkotórésze: az ijedtség, 
megrémülés, megrendülés, tulajdonképen minden igazi imádságnak 
lényeges alkotórésze. Azért mondotta Luther: »Csak a nagyon meg
ijedt ember tud nagyon jól imádkozni.« Ez az ijedtség azonban az 
Isten színe előtt való hosszabb tartózkodás után és következtében 
nagy minőségi változásokon megy keresztül. A »rángatós kút« gaz
dája rendszerint azért imádkozik, mert megijedt a földi, anyagi, testi 
exisztenciáját fenyegető veszedelmektől. Az ^artézi kutak« viszont 
szintén csak akkor adnak bőséges és üdítő vizet, ha egy »magasabb- 
rendií ijedtsége bennük az állandó felnyomó, feszítő erő. Ez a »ma- 
gasabbrendű ijedtség« az ember testi-lelki, örökkévaló exisztenciáját, 
létét fenyegető veszedelemtől: a bűntől való alapos m egijedés, afölött 
való gyökeres megrendülés. Akiben nincs bűntudat és bűnbánat, az 
még nem állt Isten színe előtt soha. Az Isten jelenléte leleplezi a 
bűnös embert. Az Isten jelenléte összetöri a bűnös embert. Az Isten 
jelenléte bűnbánatra indítja a bűnös embert. A bűntudat, bűnbánat 
állapota az igazi és állandó feszítő, felnyomó ereje az imádság »artézi 
kútjának«. Ha gyengül az az imádságra hajtó belső erő, akkor baj

HÍ RE K
A Petőfi Társaság ezévi nagygyűlé

sén, melyet vasárnap tartott az Aka
démia dísztermében, tiszteleti tagjává 
választotta D. Kovács Sándor dunán- 
inneni püspököt, a je'es egyháztörténet
tudóst. Kültagjául választotta Landgráf 
Lőrincet, aki Petőfi összes költeményei
nek kiválóan sikerült német fordításá
val érdemelte ki a megtisztelő válasz
tást. örömünkre szolgál az is, hogy 
a Társaság az idei Petőfi nagydíjat a 
100 éves Torkos Lászlónak, a kiváló 
költőnek a Társaság egyetlen élő ala
pító tagjának ítélte oda. Az előkelő 
közönség lelkes tetszésnyilvánítása mel
lett adták át a bronzplakettet Torkos 
Jenőnek, Torkos László fiának.

Turóczy Zoltán beiktatása. A nyí
regyházi egyházközség, mint arról hírt 
adtunk, a Dr. Dómján Elek püspök 
nyíregyházi lelkészi állásának örökébe 
egyhangúlag Turóczy Zoltán győri lel
készt hívta meg. Beiktatása március 
19-én lesz. Nyíregyháza evangélikus egy
házközsége Turóczy Zoltán személyében 
nemcsak olyan lelkipásztort kap, akit 
Isten gazdagon áldott meg kiváló te
hetségekkel és építeni tudó szolgálat
tal, hanem új helyén előreláthatólag or
szágos vonatkozásban is nagyjelentő
ségű munkakörhöz és vezetéshez fog 
jutni, ami egész evangélikus egyházunk 
életében örvendetes eseményt fog je
lenteni.

„Protestáns államtitkár." így szoktuk 
nevezni a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium politikai államtitkárát, aki 
a katolikus miniszter mellett a protes
táns egyházak ügyeinek vezetője. Leg
utóbb Zsindely Ferenc töltötte be ezt 
a bizalmi pozíciót, a múlt héten azon
ban a miniszterelnökségi államtitkári 
székkel cserélte fel. Helyére a kor
mányzó úr Dr. Jalsoviczky Károlyt, a 
vallás és közoktatá ügyi minisztérium 
osztályfőnökét nevezte ki. Személye 
előttünk, evangéliku ok előtt is isme
rős, nemcsak minisztériumi munkájá
val kapcsolatban, hanem protestáns 
egyházi és egyháztár; adalmi közös mun
kákból is. Ügy személyét, mint egyhá
zainkkal való munkálkodását bizalom
mal és szeretettel fogadjuk. Ez a bi
zalom és szeretet személyi tekintetben 
enyhíti ugyan, de tárgyi tekintetben 
mégis felszólalásra kényszeríti egyhá
zunkat, mert hiszen most aránylag rö
vid idő alatt az ötödik változás ment 
végbe és ötször egymásután reformá
tus vallásu államtitkár jött a protes
táns ügyek vitelére, holott az evangéli
kus egyháznak a protestáns belső test
vériség íratlan törvényei szerint ezen 
a helyen is igénye van a váltakozó 
rendszer magától értetődő betartására, 
mintahogy ezt lapunk más helyén szóvá 
is tesszük.

Halálozás. Jánossy Lajos, a fejér
komáromi egyházmegye egykori főes
perese és a révkomá omi egyházközség
nek 41 éven át volt lelkipásztora éle
tének 71-ik, boldog házasságának 39. 
évében az Urvaeso.a áhitatos vétele 
után, március 12-én Sopronban elhunyt. 
Áldozatos papi szolgálatának 44 évéből 
18 éven át vívta a cseh megszállás alatt 
a Krisztus jó vitézének hősi küzdelmét 
az esküjéhez való tántoríthatatlan hű
ségben: egyháza magyarságáért és al-
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kotmányos szabadságáért, mely harcá
ban révkomáromi gyülekezetével végül 
is egyedül maradt. Sopronban történt 
megáldása után holttestét Révkomárom- 
ha, szeretett gyülekezetébe szállították 
és ott osztatlan részvét mellett már
cius 15-én, a templomból kisérték pi
henőre. Az elhunyt érdemes és példás 
magyar evangélikus lelkészben Jánossy 
Lajos dr. hittudományi egyetemi tanár 
édesatyját gyászolja. Emlékezetét, példá
ját, nagyhűségét kegyelettel és áldón 
fogjuk őrizni.

Özv. Schaádt Gyuláné sz. Láng Irma, 
ny. középiskolai tanárnő, aki előbb az 
iglói, majd a besztercebányai iskola 
tanárnője volt, később pedig Budapes
ten végezte nevelő munkáját, Budapes
ten március 10-én 75 éves korában hir
telen elhunyt. Temetése március 12-én 
volt a kerepesi-úti temetőben. A te
metést Szántó Róbert kelenföldi lel
kész végezte. Az elhunytban Dr. Rán- 
kuti Dezső, a Deák-téri leánygimná
zium igazgatója anyósát gyászolja. Em
léke legyen áldott.

Kossuth Lajos halálának évfordulóján, 
március 20-án, a Deák-téri templom
ban ezévben is megtartják a szokásos 
emlékisténtiszteletet, mely délelőtt 10 
órakor kezdődik.

Finnországi gyűjtés. Garam Lajos, az 
egri misszió lelkésze hosszabb ideig 
Finnországban tartózkodott és olt az 
egri kicsiny egyház templom építésére 
gyűjtött. A finn testvérek áldozatkész
sége 70.000 finn márkát adott össze 
a templomépítésre, ami az építendő 
templom költségvetésének nagyobbik fe
lét teszi.

Kelenföld. A gyülekezet március 12-én 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen 
egyhangúlag választották meg gyüleke
zeti felügyelőnek dr. Kring Jenő ítélő
táblabírót és másodfelügyelőnek dr. 
Vály Lajos ügyvédet, budapesti székes- 
fővárosi bizottsági tagot. Ugyancsak 
egyhangúlag választotta meg a közgyű
lés tb. felügyelőjéül dr. Traeger Ernő 
miniszterelnökségi osztályfőnököt és tb. 
presbiternek D. Kovács Sándort, a du- 
náninneni egyházkerület püspökét. A 
felügyelők beiktatása március 26-án a 
délelőtti istentisztelet keretében lesz.

Szombathely. Adatok a gyülekezet 
1938. évi életéből. Lélekszám: 2.100. 
Igehirdetési alkalmak száma 222. Meg
keresztelt: 16 fiú és 22 leány újszü
löttet és 13 felnőttet. Konfirmált: 26 
fiút és 8 leányt. Házasságot kötött 
templomban: 7 pár, tiszta: 3, vegyes: 
4, reverzálist adott egyházunk kárára: 
4 férfi és 4 nő, összesen: 8. Úrvacso
rát vett 306 férfi és 579 nő, összesen : 
885. Temetési szertartás volt: 19 férfi 
és 17 nő koporsójánál. Betért hozzánk: 
10 felnőtt és a betért szülőt törvény 
szerint követő 3 kiskorú, kitért tőlünk: 
3 felnőtt nő. — Minden héten egyszer 
az Ifjúsági Egyesület és minden héten 
egyszer a Leányegylet számára biblia 
óra volt. A lelkész és a diakonissza he
tenként egyszer látogatja a kórházi be
tegeket. , Körülbelül 1600 betegágynál 
állottak meg. Minden vasárnap és 
nagyünnepen a fogházban is volt isten- 
tisztelet, mindig igehirdetéssel. 83 elő
adás volt a Leányegyesület, Ifjúsági 
Egyesület, s Protestáns Kör keretében. 
A Nőegylet 1.371 P 58 fillért fordított 
jótékony célra és 224 P 30 fillért kul
túrterem-alapra. A Magyar a Ma
gyarért mozgalomra 182 P 60 fillér gyűlt 
össze. A Leányegyesület karácsonykor

van a bűntudat és bűnbánat körül. Akkor ellustult, ellanyliult, Isten 
színe elől, jelenléte légköréből eltávozott az ember és jó lesz vigyáz
nia, mert »az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár« (1. Péter 5, 8). 
Azért írta Luther egyik levelében: »Ha érzem, hogy világias gondok 
és gondolatok hideggé és lanyhává tettek szívemet az imádkozáshoz, 
veszem a zsoltáros könyvecskémet és megyek a magányba, hogy ha 
épen ennek ideje van: a templomba a tömeg közé és hangosan felmon
dom magamnak a tízparancsolatot, hiszekegyet és zsoltárokat, mint 
a gyermekeké Ezek tükrében ugyanis újra annak a »nyomorult bű- 
nösnek« kellett magát felismernie, akinek egyszer megismerte magát 
Isten lelkének hatása alatt, s aminek élénk tudatát a világi gondok 
és gondolatok eltakarták előle, elfelejttették vele. A bűnétől meg
ijedt, megrendült ember szivéből pedig bőven ömlik az imádság. Csak 
a Hűl jó«  em berek nem tudnak imádkozni.

A „motoros kútak“.
Luthernek ez a »feszítő erőt felfrissítő« eljárása vezet tehát reá 

bennünket arra, hogy mi is az imádkozás állandó létalapja? Vagy 
máskép fogalmazva a kérdést: mi teheti számunkra állandó eleven 
valósággá az Isten színe előtt való állást? A Luther által használt 
eszközök: a tízparancsolat, a zsoltárok, a hiszekegy tulajdonképen 
nem mások, mint az Isten igéjének egyes kiszakított vagy csokorba 
szedett ékes darabkái. Ha ennek használata ilyen áldott hatással 
van az imádság feszítő, hajtó erejének megújítására, mennyivel inkább 
előidézi azt az egész Szentírás állandó használata. Hogy' megint csak 
a kút-hasonlathoz térjek vissza, láttam én már állandó bővízzel 
ömlő kútat úgy is, hogy nem artézi kút volt, nem pár száz vagy 
ezer méter mélyről nyomta fel a vizet a földkéreg hatalmas ny omása. 
Rendes ásott kút volt és mégis állandóan és bőségesen ömlött belőle 
a víz. Miért? Mert rá volt szerelve egy kis villanymotor és a motor 
húzta fel a vizet állandóan. Amíg a villamos áram táplálta a motort, 
addig ömlött a víz. Ha állandóan táplálta, állandóan ömlött. Nos, 
ezt a szerepet tölti be az imádkozásnál az Isten igéje. M ennél inkább 
tépi áltatik egy lélek Isten igéjével, annál nagyobb lesz benne az 
imádság hajtő-ereje, annál bővebben buzog az imádság kútja. Imád
kozó  em ber tehát csak Isten igéjével élő em ber lehet, mert az imádság 
létalapja mindig az Isten igéje.

Nemcsak létalap, jogalap is.
És pedig nemcsak »hajtóerő« szempontjából, hanem y>jogalap« 

értelmében is. letartóztatták, mert beszélni akart Roosewelt elnök- 
kel« — kiabált rám napokban egy bulvárlap vastagbetűs címe. Ez 
lehet. Még egy állam elnökével, miniszterével, vagy pláne királyával 
sem ereszkedhetem szóba. Börtön és büntetés jár érte, ha színe elé 
tolakodom. Hogy merek akkor Istenhez beszélni? Istennel szóba 
állani? Hiszen a király és az én személyem egy'inás mellé állítása 
csak olyan gyönge analógia az Isten és köztem feszülő szédületes 
különbség ábrázolására, mintha egy borsószemhez- hasonlítanám a 
földgömböt. Ő nemcsak a mérhetetlenül Nagyobb, Méltóságosabb, 
Eenségesebb, hanem egyszerűen »das ganz Andere«, az Egészen Más. 
Én földi és halandó, ő égi és örökkévaló; én testi és kicsiny féreg, 
ő lélek és mérhetetlen hatalom; én szennyes, bűnös, lázadó, ő maga 
a szentség és fenség. Hogy merek én Eléje kerülni? Hogy merem a 
szómat Hozzá emelni? Hogy merem kérésekkel háborgatni? — Ha 
Isten igéje nem volna, akkor sehogy. De ha reá állok Isten igéjére, 
akkor olyan bátran, olyan közvetlenül, olyan szeretetteljes örömmel, 
mint a gyermek az atyjához. Hiszen: minden »meg vagyon írva«! 
Az is, hogy gyermeke vagyok. Az is, hogy szabad szólnom hozzá. 
Sőt az is, hogy nemcsak szabad, de ő maga kívánja, hogy beszél
gessek vele. Ezért nélkülözhetetlen nekem, Isten színe előtt álló, 
imádkozó embernek az Isten igéje. Isten színe előtt álló ember 
csak az lehet, akinek mindennapi, állandó tápláléka az Isten igéje.

Ezzel leszögezzük az egyik legfőbb törvényét az Isten színe 
előtt való állásnak. De van még több is. Pl.: Isten színe előtt az 
egész belsőm nek és egész külsőm nek Istenre kell irányulnia, hogy 
azokban a percekben mindenestől Istené legyek , egész valóm Neki 
legyen átadva, kiszolgáltatva. H ogy érhetem ezt e l?

(Folytatjuk.)
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14 hat éven aluli gyermeket ruházott 
fel. A kassai árvaháznak két nagyobb 
leánynak való teljes öltözetet küldött. 
A visszatért Felvidékiek megsegítésére: 
127 P-t küldött. Ellátja a kórházi bete
geket Harangszóval. — A gyülekezet 
összes bevétele: 23.665 P 2 fillér, ki
adása: 23.663 P 96 fillér. Luther szo
borra 444 P 3 fillért adott. Az önkéntes 
adományok összege: 2.306 P. 72 fil
lér volt. A gyülekezetnek a reformátu
sokkal való vagyonelosztás ügyéből 
származott 25.000 P eredeti tartozásá
ból a gyülekezet az elmúlt években ki
fizetett annyit, hogy ebből jelenleg a 
tartozás: 16.300 P.

Ötszáz evangélikus iparostanonc Úr
vacsorája. Március 12-én gondos elő
készítő munka után a fasori evangé
likus templomban Úrvacsorát vettek a 
budapesti evangélikus iparostanoncok: 
mintegy ötszázan járultak az oltárhoz 
és Gaudy László dr. hitoktatási igaz
gató, előkészítő beszédje után, Kemény 
Lajos esperessel és Szuchovszky Lajos 
dr. vallástanárral kiosztották az Úrva
csorát.

Konfirmandus növendékek részére a 
Harangszó »Hitvalló sereg« címmel kis 
lapot adott ki, mely március, április és 
május hónapban jelenik meg. A há
rom szám együttes ára 10 fillér. Min

den egyházközség meghozza bizonyára 
azt az áldozatot, hogy konfirmandus 
gyermekeinek megrendeli és az egyház 
ajándéka gyanánt kiosztja a konfir
mációi tanítás ideje alatt ezt a lapot, 
melynek első száma már meg is jelent.

Az Evangélikus Nőegyesületek Orszá
gos Szövetsége megbízásából Irányi Ka- 
millné, székesfehérvári evangélikus lel
kész neje nagyobb előadásban is
mertette az anyaországi evangélikus 
nők vallásos szervezkedésének jelentő
ségét és programját. Irányi Kamillné 
legutóbb Losoncon járt ugyanilyen cél
lal. Mindkét helyen lelkesen fogadták.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
m agyar királyi SOPRON. udvari szállítók, H v / l l ,

Alapítva Legelső tíízoltószer-, hűt, sziaaftyú- és Alapítva: 
1816- gépgyár, harang, fém- és uasöntőde. 1816

A  ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a 
pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus 
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőferencvárosi re
formátus templom, a- pápai református templom, a győri reformá
tus templom, bagaméri református templom stb , stb. harangjai 
gyárunkban készültek. — Harangrendelés esetén bizalommal for
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi 
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
«- Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt. 
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság, 
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. 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 központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.. 8— 10. (Ev. 
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok : 
Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kassa, Mis
kolc, Pécs, Szeged, Szombathely. Minden egyház- 
községben megbízottai vannak az egyesületnek. — 
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő 
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.
Új ezüstrókák, keppek

SOMOGYI
S Z Ű C S M E S T E R N É L
IV., EGYETEM-U. 3.
T E L E F O N :  1 8 - 6 3 - 9 S .

illahítás, festés és hepphö csönzés!
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S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntéde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, XiíL, Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-űtca mellett.)
Saját ház. !: Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállítót! 241 kg.-os harang.
A Budapest—óbudai—kőbányai—tisztviselőtelepi és csillaghegyi 
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború után 
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most 
készítem a pusztaíöldvári evang. templom új harangjait. —

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.r 

evangélikus bazár.

Újdonság! Újdonság!
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér : Őszből—Tavaszba.

Versek. Ára : P 3.—, 3.90, 4.—
Dr. Varsányi Mátyás : Isten Embere. (Luther Márton élet

rajza.) Ára : P 3.30, 6.— . 8.—
Royd Krisztinia : Napországban. Elbeszélés. Ára : P 1.20 
„Három Barát" c folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban 

P 1.40, könyvalakban P L60.
Széles út — Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13— 14 

alapján. Ára : P 2.80
Megrendelhető :

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

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV., 
Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa gr. Szapáry- 
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, amíg a készlet tart’ 
Kis Samu : Én és az én házam az Úrnak szolgálunk' 
Evangéliumi posztilla házi óhitatok tartósára 5, 6.50 P-ért.

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

SZIGETI  N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A  SZE P B SSÉ G  NÉPE
Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány. 

Irta: dr. Bruckner Győző. Ára 2 P.
Kapható SCHDLTZ TESTVÉREK hönyuhereshedésében,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19— 21.

■ 4BEJH 
Am a sm

A * « t n a n
jm.mmmami i i m a iT I I I O H I B

T H B K HK B Q f i~B B Br

5. Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo- ^  A jjT*̂  T Jj V~W .íS 
ü s s .  nika és az összes hangszerek leeolesóhban L I \ JL &. éL-A 
iiir ® h a n g s z e r t e l e p  

Evangélikusoknak nagy árengedmény! Vili., JÓZSEF-KRT. 37.

kB kB f l k
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r

G A R A B  J Ó Z S E F
KÖNYVNYOMDA ÉS KÖNYVKÖTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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VII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM. 1939. MÁRCIUS HÓ 25.



VII. ÉVFOLYAM. 12. SZ. 1939. MÁRCIUS HÓ 25.

e g y h á z t á r s a d a l m í , k u l t u r á l is , b e l m isszió i, e g y h á z p o l it ik a i  h e t il a p
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, 
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László, 

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 

Előfizetési ár : egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM  :

Emberkedjünk a mi nemzetségünkért 

Gyülekezet — presbiter — biblia 

Morzsák egy szórványlelkész asztaláról 

Szentlélek műhelyében 

Egy hét eseményei 

A százéves költő 

Nagytarcsa ünnepe 

Könyvismertetés 
Hírek

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje

— 1939. március 26. —

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2 IO Grünvalszky KárolyDeák-tér 4. (német nyelven) 
Deák-tér 4. (magyar) ifj.

d. e. 7a 10 
d. e. 729

Grünvalszky Károly 
Martony Elek

Deák-tér 4. (magyar) d. e. 111B Kemény Lajos (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 7 2 1 0  Dr. H. Gaudy László
Fasor d. e. 11 Ben kő István
Fasor d. u. 4 Dezséry László
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Ullői-út 24. d. e. 10 Kendeh K. György
Üilői-út 24. (egyet, ist.) d. e. 11 D. Raffay Sándor
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dendely Károly
Mária Valéria-telep d. e. 10 —

Gyarmat-utca 14. d. e. 7*11 Johnson Gisle
Angpl-utca 25. d. e. 11 Sülé Károly
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út 10/b d. e. 10 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 11 Gyimesy Károly
Koronaőrség d. e. 10 —

Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
Óbuda (német nyelven) d. e. 9 —

Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda d.u. 4 Danhauser László
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Szántó Róbert
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Papp Ferenc
Erdi-úton d. e. 10 —

Báthory László-u. 7. d. e. V211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 7*12 —

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Emberkedjünk 
a mi nemzetségünkért

így olvassuk ezt az ódon zamatú 
kifejezést a régi Károli Bibliában 
Sámuel II. könyve 10. fejezetében, 
így hallottuk e héten a Deák-téri 
templom egyik istentiszteletén. És 
ez a furcsának hangzó felhívás 
nagyon nekünk szóló figyelmezte
tésnek tűnt fel.

Ma megint súlyos lázak gyötrik 
a földi világ embereit. Végre kisü
tött a nap és a tavaszra készülődő 
természettel együtt az embereknek 
is a termelő élet minden munkájá
hoz kellene víg kedvvel és örven
detes szívvel nekikezdeni. Ehelyett 
—- ha csak Isten kegyelme el nem 
fordítja tőlünk — úgy látszik, hogy 
véres tavaszra készülődnek az em
berek. Mozgósítások híre röppent 
fel mindenfelől. Télen át kipihent 
és munkára szomjazó kezek fegy
vert szorítanak és ha majd szántat- 
lanul kell maradnia a termőföldek
nek, majd felszántják egymást ször
nyű barázdákkal az egymás ellen 
harcba sodródó nemzetek. Holott 
ehelyett csak azt az egyet kellene 
tenni, amit a régi Biblia mond : em- 
berkedni a mi nemzetségünkért.

Minden kötelesség és minden fe
lelősség, ami az egyeseket és az 
összességeket terheli, együtt van 
ebben a szóban. A befelé való 
életfeltételek összessége csupán 
ennyi : emberkedni egymásért. Nem 
háborúkért élünk a földön. A há
ború csak életvédelem lehet. Az 
élet építéséért vagyunk a földön. 
Magunkért is, népünkért is, jövendő

századokért is. Az életépítésnek 
pedig bizony ez az útja van: em
berkedni, vagyis ember-módon élni 
egymás mellett, egymás között és 
egymásért. Szeretni egymást mély 
testvériséggel, amelyet ne rontson 
meg osztálykülönbség, kenyérben, 
nyelvben, vallásban való különb
ségtétel. A föld, mely kenyeret te
rem nekünk, együtt a mindnyá
junké ; az ég, mely napfényt és 
esőt ad földünkre, a mindnyá
junké ; a szív, mely szeret, vágya
kozik, szorong, remél, küzdelmeket 
dobog és élni akar, egyforma ben
nünk. Milyen természetes útjának 
kellene lenni annak, hogy mind
nyájan emberkedjünk együtt a mi 
nemzetségünkért, mert akik ezt 
nem tudják jól megérteni és jól 
teljesíteni, azoknak nem lesz jö
vendőjük.

Egyházainknak nagyon hangosan 
kell ezt hirdetni. Furcsa hangver

„Az istentelenek szántása 
bűn-“ Péld. 21 : 4.

„Ha nem hiszed, ám menj 
el, készülj a viadalhoz . . .  de 
Isten hatalmában van mind a 
segítség, mind a megveretés."

II. Krón. 25 : 8.

„Nyissa meg az Isten előt
tünk az Ige kapuját, a Krisztus 
titkának hirdetésére. “

Kolosszé 4 : 3.

seny zajong ma a világon. Mint 
amikor valaki végigszalad egy úgy
nevezett világvevő rádiónak az 
egész skáláján és sokféle nyelven 
szavak, félmondatok, zenetöredék, 
hírek, propaganda jelszavak össze
vissza tolakodnak egymásra: ilyen
féle zenebona hallatszik ki ma a 
világ beszédéből. Elnyomja a csen- 
desszavú prédikációkat. Ma az Isten 
igéjét is hangosan kell prédikálni. 
És számon kell venni sorjában 
mindent, ami az Isten akarata sze
rint való emberkedést akadályozza 
vagy veszélyezteti a világban. Sze
münk láttára éredett keserű gyü
mölccsé mindaz, ami az elmúlt 
világháborúból következett. Nagyon 
friss még a keserűségeknek az íze 
és mégis attól kell félni, hogy me
gint elfelejtik és ha új háború zúdul 
megint a világra, megint megcsú- 
foltatik az Isten képe az emberen.

Nem adjuk fel a reményt, hogy 
a maga csodálatos útjain Isten 
megint bele fog nyúlni a világ éle
tébe és „megfogja a bölcseket az 
ő bolondságaikban". Ez azonban 
nem menti fel, hanem annál inkább 
kötelezi az egyházakat arra, hogy 
teljes szívvel, minden erővel és a 
menteni igyekező szeretetnek vak
merőségig menő bátorságával hir
dessék az embermentő evangéliu
mot és rátanítsanak mindenkit, hogy 
minden egyes emberi életnek a 
jelentősége s a felelőssége benne 
van Isten Igéjének ebben a szavában: 
emberkedjünk, emberkedjünk . . .
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Egy hét eseményei
Milyen rohanó iramban torlódtak egy

másra egy hét alatt az események. Kö
zönséges szóval világszenzációnak 
mondják az ilyen nagy fordulatot, mely 
váratlanul következik be, de mi úgy 
érezzük, hogy igazában nincsen is soha 
váratlan fordulat, legfeljebb az időpont 
tekintetében, mert egyébként az esemé
nyeknek mindig előzetes okai és bizo
nyos előfeltételei vannak, melyek nél
kül nem mehetnének végbe. Akik a 
dolgok mélyén fekvő és sokszor messze 
ágazó összefüggéseket valamennyire is
merhetik, azok még az időpont tekinte
tében sem szoktak nagyot tévedni.

Csehszlo\ ákia felbomlása ilyen ese
mény volt, melyet mindenki előre lát
hatott, aki helyesen ismerte ezt az 
összemesterkedett és egészségtelenül 
született államot. Bűnben fogantatott, 
— el kellett pusztulnia. Megindította 
elmúlását a müncheni részleges igaz
ságtétel, siettette változatlanul eszte
len és megértés nélküli belső politi
kája: nagyot reccsent és összeroskadt. 
Senki nem tudja sajnálni és senki nem 
tudja védeni, — történelmi ítélet volt 
ez felette. Nekünk legtöbb számonkérni- 
valónk volna tőle, mert legtöbbet ve
lünk szemben vétkezett és a most rajta 
végbement elmúlás egyúttal tökéletesen 
bizonyítja mindazokat az igazságokat, 
amiket hosszú és nehéz évekig senki 
nem akart elhinni nekünk, még sincs 
kárörvendezés a szívünkben, csak csen
des meghajlás a magyar Hiszekegy má
sodik sora előtt: »ÍIiszek egy isteni, 
örök igazságban!« .. .

Szlovákia önállósága kimondásának 
két fázisát külön kell meggondolnunk. 
Csehországtól való elszakadása szüksé
ges és elkerülhetetlen volt. Ennek a 
törvénytelen házasságnak mind a húsz 
esztendeje egyenként is nehéz volt neki 
és semmi reménység nem volt arra, 
hogy végül mégis összeszokhatnak és 
összeöregedhetnek. De mikor ott hagyta 
ezt a keserű élettársat, vissza kellett 
volna térni törvényes, régi hitveséhez. 
Majdnem ezer évig tudott együtt élni 
Magyarországgal: történelmi törvény és 
ennek a törvénynek a kényszerűsége 
van ebben. Nekünk nemcsak az fáj, 
hogy nem hozzánk tértek vissza, ezt pil
lanatnyilag meg lehet magyarázni azzal 
a szándékos és mesterséges elidegení
téssel, amely egy napra sem szűnt meg 
közöttünk az elmúlt húsz év alatt. De 
a bennünk változatlanul élő összetarto
zási érzés aggódva látja azt a meg
gondolatlanságot, amellyel egy új és 
ilyen kicsiny államot alkotnak maguk
ból a történelemnek éppen abban az 
időszakában, amikor a kicsiny és gy enge 
országok a hatalmasok egymást kö
zötti mérkőzésébe fognak kerülni, még 
ha semmiképpen nem akarják is. Sok 
együtt hullatott vér és sok együtt hor
dozott küzdelem feljogosít arra, hogy 
ezt a mostani elhatározását rosszul fel
ismert alkalomnak nevezzük.

Annál világosabban kellett \olna ezt 
meglátnia, mert hiszen itt van az 
egyidejű és ellenkező példa Kárpátalja 
hazatérésében. Ugyanolyan együttélése 
volt Csehországgal, mint Szlovákiának 
és ugyanolyan egybetartozása volt ezt 
megelőzőleg az egész Magyarországgal, 
mint Szlovákiának. A történelmi kény- 
szerűség is ugyanúgy érvényesült rajta: 
hegyeinek lejtői és folyói az alföld felé

Gyülekezet - presbiter - biblia
Pestmegyei középegyházmegyénk hatodszor hívta egybe gyüle

kezeteinkből az egyházak presbitereit, felügyelőit, tanítóit és lelké
szeit közös nagy találkozásra. Nem valami soha nem hallott ügy ér
dekében való szervezkedésre, nem is különös harci táborozásra. Az 
erő, mely egybegyűjt minket, egyszerűen evangélikus anyaszentegyhá- 
zunk szeretete.

Egyházunk újúlását várjuk■ Amikor szőkébb gyülekezetünk ha
tárai közül kilépünk és itt hitünkben testvérekkel találkozunk, szere
tetünk és tekintetünk messze száll és átöleli egész magyarhoni evan
gélikus egyházunkat. Isten elé állunk ma és ennek az egyháznak újú- 
lásáért imádkozunk és ennek szolgálatára fogadjuk el Istentől azo
kat a parancsokat, melyeket nekünk küld. Mert észrevettük és fájda
lommal kellett látnunk egyházunk sok gyengeségét és elerőtlenedését. 
Az egyház nagy, összefogó templomában a torony harangjai olyan 
bizonytalan zengésűek. Diadalt már nagyon régen nem zengtek a 
lelkűnkbe. Az öröm hangjaival olyan régen nem szabadították fel 
szorongásainkat.

Úgy érezzük, hogy nekünk kell visszaadnunk egyházunk ha
rangjainak régi hangját. Akkor lesz megint teljes a csengésük, ha 
egyházunk nagyharangja a »//á/a« nevet viseli újból. Mert nekünk 
van mit megköszönnünk. Ha a múltba száll vissza emlékező lelkünk, 
világosan áll előttünk evangélikus egyházunk nagy szolgálata a ma
gyar nép életében. Az új kor hirdetéséhez az is szükséges, hogy 
egyházunk tornyában a középső harangot elnevezzük ismét a »könyör- 
gés',< harangjának. Ennek a könyörgésnek ki kell törnie a lelkűnkből, 
ha látjuk magunk körül az evangélium nélkül, nagy lelki nyomorú
ságban élők óriási tömegét. Fölszabadító evangéliumot vár minden
felé az emberek lelke. Éppen ezért vár nagyon nagy hivatás erre a 
szegény egyházra. Ezért kell a lelkűnknek gazdagnak lennie a könyör
gésben. A torony kis harangja pedig hadd csengjen a »Bűnbánati 
hangjával. Múltunk csodás fénye és jövőnk nagy hivatása olyan 
nyomasztóan mutatja meg jelen töprengésünket, sok megakasztó bű
nünket.

Imádkozzunk hát ma azért, hogy konduljanak újból diadal
masan egyházunk harangjai.

A z egyház ájulása a gyü lekezetekből érkezik . Mindazokkal 
együtt, akik e hazában velünk egyházunk újulásáért imádkoznak (bár 
volnánk sokszorosan ennyien) mi is átöleljük egész egyházunkat 
szeretetünkkel, de kell, hogy ma ráébredjünk annak tudatára, hogy 
az újúlást nincsen jogunk messziről, idegenből, más gyülekezettől 
várnunk, hanem annak a mi gyülekezetünkből és a mi újúlásunkon 
keresztül kell eljönnie.

A mi otthoni gyülekezetünk ébredése szívünk főügye. Ennek 
az útjait keressük ma és ezért állít első előadásunk szemtől-szembe 
gyülekezetünk újúlásának kérdésével.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a megújúlás nem emberi 
erőlködés nyomán jön létre. Az csak Isten kegyelmes műve lehet. 
Tudjuk és világosan látjuk otthoni gyülekezetünk minden baják 
A legnagyobb oka erőtlenségének az, hogy szegény benne a lelki 
élet. Ez pedig a magunk lelki szegénységén fordul meg. Éppen azért 
szegénységünk érzetében a gazdag kegyelmű Istenhez kell kiálta
nunk, hogy küldje el hozzánk is ezekben a sorsfordító napokban 
újító Szentlelkét, melynek áldott zúgását magunk körül már olyan 
sokszor reménykedéssel és örömmel hallani véljük.

Eehet azonban, hogy Isten késik ezt az újúlást olyan csodával 
megindítani, melyet a mi szemünk még soha nem látott. Ha úgy 
tapasztaljuk, hogy Isten késlekedik, ez onnan ered, hogy Isten várja 
olyan emberek érkezését, akik készek fönntartás nélkül neki adni 
magukat, hogy eszközei lehessenek az ő Szentlelkének. Nem szabad 
magunk körül nézni és várni, hogy mikor jön el valaki hozzánk, mint 
Isten küldött prófétája, aki hozza a lélek lángját és ezzel szíveket 
gyújt meg. Nekünk személyes felelősségünket kell ma megéreznünk. 
Ugyan ki lehet inkább felelős a mi otthoni gyülekezetünk meg- 
újúlásáért, mint mi, lelkészek, tanítók, felügyelők és presbiterek?
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Hogy vár-e Isten másokat is, az az ő dolga. Ma mindenesetre azért 
gyűjtött minket egybe erre a találkozásra, mert minket vár, minket 
akar elindítani.

A z újúlás eszköze az Isten szent Igéje- Ez elé állít második 
előadásunk. Ebből az áldott szent Igéből gyülekezetünk és a magunk 
újúlására nézve kapunk tanítást.

Elmondja nekünk Isten Igéje, hogy minden időben tudott ma
gának hírnököket támasztani, akik készek voltak királyi üzenetét 
szerte hordani a világban. Isten ezt ma is meg tudja tenni. Aki a 
megbízatást elvállalja, az az Isten tanúja. Küldetésének tartalma 
pedig a bizonyságtevés.

Habozó lelkűnknek elmondja Isten szent Igéje azt is, hogy 
közülünk senki sincsen, aki önmagát tehetné alkalmassá e küldetés 
betöltésére, vagy aki reménytelenül alkalmatlan maradna minden 
időben e tiszt betöltésére. Mi a magunkéból soha semmit sem vehe
tünk. Ügy kapunk mindent. Isten pedig hatalmas ahhoz, hogy mind
nyájunkat újjászüljön.

Amikor gyülekezeti újúlásra vágyódunk, Isten Igéje megtanít 
arra is, hogy a gyülekezet élő egységes szervezet. Feje a Jézus 
Krisztus. Éltető Lelke az Isten Szentlelke. A gyülekezetnek ezt 
az élő egészét mi sohasem téveszthetjük össze annak utánzatával, 
a földi szervezettel. Gyülekezetünk alkotója és fenntartója mindig 
is Isten Lelke marad, aki az Igével és a szentségekkel építi azt.

Ebben a gyülekezetben mind annyiunknak meg van a polgári 
hivatása, melyben Isten alkalmat ad arra  ̂ hogy magunk és a mieink 
számára megkeressük azt, ami fenntartásunkhoz szükséges.

De Isten uralmának terjedését ezen a földön éppen itt, polgári hi
vatásunk gyakorlása közben kell szolgálnunk. Ezt akkor tehetjük, 
ha hivatásunkat mint hívő keresztyének tölthetjük be úgy, hogy Krisz
tus tanítványai vagyunk és egész életünkkel bizonyságot teszünk 
Urunkróll,

Nagyon különbözők azok a képességek, melyekkel fel vagyunk 
ruházva Azért különbözők, mert Isten más és más szolgálatra akar 
minket elindítani. Mindannyiunknak hasznát tudja venni, csak az a 
szükséges, hogy tagadjuk meg magunkat és egyéni vágyainkat és en
gedjük meg neki, hogy ő megtölthessen minket egészen Szentjeikével;, 
így kivétel nélkül mindannyiunkat újtestámentumi értelemben pap
jaivá tud avatni.;

A különböző kegyelmi ajándékok között, melyekkel Isten felru
ház bennünket, a legnagyobb az önzetlen szeretet. (I. Korintus 13.)

A  gyülekezetben az igazi szolgálattévő az a családfő, aki Isten 
megbízásából a rája bízottaknak nevelője, tanítója és gondviselője.

Mert a keresztyén gyülekezet alapsejtje a keresztyén otthon. A  
keresztyén otthonok összesége alkotja a gyülekezetei. Ezekben az 
otthonokban, ha szórványsorsra jutunk, vagy ha a szorongattatás 
napjai úgy jönnek el, hogy a gyülekezet templom és igehirdető lel
kész nélkül marad, erőben és töretlenül tovább tud élni a gyülekezet;.

Egyszóval: az Élet országába a bevezető kapu ma is változatlanul 
ugyanaz, mint minden időben: Megújulás a Szentlélek által.

Gyülekezetünk iránti nagy égő szeretettel, a szívünkbezárt Bib
liával így adjuk oda magunkat Istennek, hogy általunk is munkál
hassa egyházunk újulását. W o lf  Lajos.

(A pestmegyei középegyházmegye 1939. március 25-én, Maglódon tartott presbiter- 
napjának megnyitója.)

A világ keresztényeinek együttes fel
lépése. A canterburyi érsek a Lordok Há
zában azt a komoly indítványt tette, hogy 
valamennyi keresztény a pápa vezetése 
mellett emelje fel szavát a jelenlegi súlyos 
helyzetben. Kijelentette az érsek, hogyha 
a pópa a világ mostani súlyos bajában 
valami kinyilatkoztatást tenne, akkor a 
világ valamennyi keresztény egyházának 
vezetője támogatná. Kijelentette, hogy 
amennyiben a pópa hajlandó lenne a ve
zetést elvállalni ebben az akcióban, akkor 
ő meghívást és felszólítást küldene a ke
resztény közösségek vezetőihez Európában

és az Egyesült Államokban. — „Le kell 
szögezni a civilizáció elvét — mondotta 
az érsek — és törvényen kívülinek kell 
kijelenteni azokat a törekvéseket, amelyek 
ma a világ békéjét fenyegetik. Meg vagyok 
győződve, hogy vallási és politikai különb
ség nélkül, nagy tömeg nevében beszélek, 
minden olyan embernek a nevében, aki 
a keresztény társadalmi rend érdekében 
hajlandó mindent megtenni, hogy a nemzet
közi igazságot és jóhiszeműséget, a gon
dolat- és vallásszabadságot az emberi 
lélek fejlődésében ne veszélyeztethesse 
semmiféle erő.
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kívánkoznak. És az alföld szíve kitá
rult előttük. Hóban, viharos időben, 
martalóeok ellen küzdve is honvédeink 
lendületében az egész ország szíve 
ölelte őket vissza magához. Jó és bal
sorsban együtt kell mindig maradni, 
— ezt jelentette a magyar honvédnek 
a visszaérkezése a Vereckei- és az 
Uzsoki-szorosra, ahol kezet fogtak len
gyel testvéreinkkel.

Ezek közé az események közé kell 
iktatnunk egy rövid rádió-beszédet is, 
amelyik mindössze tíz percig tartott. 
Sztojka Sándor ungvári gör. katoli
kus püspök mondotta ezt a rutén föld 
lakosaihoz, még a visszaszabadítás fo
lyamata alatt. Azt kell mondani erről 
a beszédről, hogy annak hallgatása 
egyenesen élmény volt. Atyai szeretet 
áradt minden szavából, belső összefor- 
rás hatotta át a hangot, hívő léleknek 
a bizonyságtétele sugárzott belőle, mé
lyen ujjongott benne a magyar hazának 
a szeretete, a magyar életnek a biz
tonságérzete és az egész beszéd olyan 
megindítóan egyszerű és meleg volt, 
hogy amikor elgondoltuk azoknak a 
szívét, akik felé szólott, akiket hitre, 
hálaadásra és hűségre szólított fel, — 
önkéntelenül könny szökött a szemünk
be és azt mondottuk: De sok ilyen 
igaz, őszinte, meggyőződéses és tiszta 
beszéd kellene ennek a világnak, ame
lyikben csordultig . van az Isten-dicsé
ret és a szeretet. . .

Jólesően állapítjuk meg, hogy ugyanez 
a szeretet felelt a magyar társadalom 
szívéből is a kormányzó hitvesének fel
szólítására, hogy a honvédség téli fel
szerelésének kiegészítésére adakozás 
induljon meg. A késői tél veszélyei 
ellen védjük meg a Kárpátok szegélye 
felé törő honvédeinket. Szokatlan gyor
sasággal mozdultak meg a szívek. Né
hány óra múlva már elindulhatott a 
hadrakelt sereg után az első szállítmány 
és a következő napokon bőséges meny- 
nyiségben jöttek az adományok. Milyen 
nagy tanítás ez arról, hogy mi min
dent elő tud teremteni a szeretet és 
az egyakarat! . . .

Idejegyezzük még azt a nemes gon
dolatot, amelyik a visszatért Kárpátalja 
katonai és polgári hatóságai által együt
tesen aláírt nyilatkozatból, mint fel
tétlenül jellemző, megörökítésre kíván
kozik. Azt olvassuk benne: »Óva in
tünk mindenkit, hogy bosszú vagy rá
galom hadjáratnak helyet nem adunk 
és azt nem tűrhetjük. Ellenben minden
kinek bünbocsánatot hoz a magyar hon
védség, aki beleilleszkedik az új 
rendbe, amit a honvédség hoz magával. 
A magyarságot a szerétet és a testvéri 
együttérzés vágya viszi hozzátok.« Ez 
a hang az, amelyen szólánunk kell. 
Ma is és mindig. Mindenkihez. Ez il
lik ahoz az igazsághoz, amelynek a 
nevében visszahívunk mindenkit a ma
gyar föld kenyeréhez és a magyar föld 
jövendőjéhez . . .

A hét eseményeit Magyarország Kor
mányzójának a rutén néphez intézett 
emelkedetthangú kiáltványa méltókép
pen zárta be. Mindnyájan úgy tekin
tünk a felszabadult rutén nép felé és 
mindnyájan úgy tekintünk a világfor
máló, eseményeket kormányzó Isten 
felé, ahogyan ez a kiáltvány végződik: 
»Most ismét szabadok vagytok. Hűség- 
teket, kitartástokat Isten megjutal
mazta. Együtt emeljük jel a mindenható 
Istenhez kezünket hálára, imára azért, 
hogy az elszakított testvért ismét
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visszahozta a Kárpátok medencéjének 
nagy családjához testvéri, igaz együtt
élésbe.*

A százéves költő

Torkos László, akinek a Petőfi Tár
saság . két héttel ezelőtt a Petőfi nagy
díjat ítélte oda és melegen ünnepelte 
őt úgy is, mint a Petőfi Társaság ala
pító tagja közül az egyetlen élő tagot, 
ennek az évnek különösen emlékezetes 
és nagy eseményeket hozó ünnepnap
ján: március 15-én, néhány héttel szá
zadik életévének betöltése előtt csen
desen elhunyt. Osztatlan szeretet és 
megbecsülés vette őt körül, Istentől gaz
dag áldásként boldog és őt mindig vé
delmező családi életlet kapqtjt s a csen
des öregség hosszú évei alatt békés és 
oltalmazó szívek vigyáztak rá. Kősze
gen született, evangélikus lelkészi pá
lyára készült, később tanár lett és a 
budapesti-fasori, akkor még Deák-téri 
gimnáziumnak volt 1862-től 1877-ig ta
nára, közben 1872—75. években igaz
gatója is. Mély érzésű, csendes szavú 
lírikus volt, akinek költeményeit szí
vesen várta és szeretettel fogadta egy 
azóta egészen elmerült korszak magyar 
embere. Egyik jellemző költeményét ol
vasóinknak be is mutatjuk.

Torkos László temetése márc. 18-án 
ment végbe a farkasréti temetőben. Dr. 
Varsányi Mátyás budai lelkész hirdette 
a koporsónál Isten vigasztaló igéjét. 
Havas István, a Petőfi Társaság alel- 
nöke búcsúzott ezután a társaság utol
só alapító tagjától. Dr. Kovács Sán
dor az egyetemes egyház koszorúját 
tette le és az egyetemes egyház, vala
mint a Magyar Luther-Társaság nevé
ben mondott búcsúszavakat. A sírnál 
még egy búcsúbeszéd hangzott el a 
szülőváros, Kőszeg nevében, azután Dr. 
Varsányi Mátyás imája és megáldás 
után elhantolták a százéves költő földi 
maradványait. Emlékét a magyar iroda
lom és evangélikus egyházunk is szere
tettel fogja megőrizni.

A tízparancsolat arra való, hogy az 
ember meglássa jóra való képességei
nek a hiányát és kétségbeessen önmaga 
felett. Mert mi egyetlen parancsolatot se 
tudunk a magunk erejéből betölteni.

Luther.

Morzsáit egy szúrránylelkész asztaláról
Az őrködés a legfárasztóbb munka, 2—3 óránként váltják az, 

őröket. Vájjon a rendezett gyülekezetek őrzői mikor jelentkeznek 
végvárak őrzőinek felváltására? Hiszen az őrök elfáradnak. És akkor 
már bent az országban kell őrt állni.

*
Mi lehet erőt adóbb, mint a hóviharban utazni szánkón 12 kilo

métert és 7 embert találni, akik ugyanilyen időben négy kilométert 
gyalogoltak, hogy az Ur asztalához járulhassanak. Áldott vigyázó 
lelkek, akik nem alusztok és a pásztort is ébresztitek.

*
Mi lehet szomorúbb, mint 5 kilométert kerékpározni szakadó 

esőben és négy gyermeket tanítani, hat asszonynak bibliaórát tar
tani, hazafelé a kerékpárt háton hozni és a meleg szobában iildögélők- 
től azt hallani, hogy »elhanyagolod kötelességed*. Áldott gonosz 
lelkek, kik még nagyobb vigyázásra intitek pásztorotokat!

Különös a fárasztó napi munka után leülni az íróasztalhoz és 
míg a kezünk-lábunk zsibbad a fáradságtól, arra gondolni, hogy 
mit kellene még tenni. Mert még nagyon sok a munka. Nincs meg
szervezve a mögöttes országrész. Nincs imádság— legalább én még 
nem hallottam — a szórványok oldott kévéinek szedegetőiért. Nincs 
támogató a roskadozó munkásoknak. Pedig lehetne.

*

Munkatáborokról olvastam a múlt nyáron. Reánéztem a lassan, 
nehezen épülő templomunkra és álmodtam egy munkatáborról. Talán 
még meg lehetne csinálni. Miért kellene a teológus ifjúságnak útat 
építeni és csatornát ásni, mikor annyi dűledező templom, papiak, 
bekeríttetlen templomtelek és gondozatlan temető van az országban. 
Nem tudom, nem késtünk-e el már vele? Mert ha nem csináljuk meg 
gyalogoltak, hogy az Ur asztalához járulhassanak. Áldott vigyázó 
az egyházi szempontból régen szükséges munkatábort, amelyik ma
gunkért örömteljesen dolgozik, — majd bevonják az ifjúságunkat 
más és nem érettünk dolgozó munkatáborokba.

Különös az emberi szív. Amint öregszik, úgy lesz frisebbé. Az 
ifjúságra de sokszor vonatkozik az, amit Jézus mond Lukács ev. 
24— 25-ben: Rest, lusta a szive! Ahogy töri össze az élet, ahogy 
fárad a szive e világ számára, úgy lesz frissebb azok elviselésére, 
amik megírattak és megtörténtek.

*
Színt kap az Ige az élet harcában. A megkísérlésről szólt böjt 

első vasárnapja. Ma is így van. A sátán ma is azt mondja az Ige 
szolgáinak: nem baj, ha némely embernek, kőből van a szive! Nem 
baj, ha az Igére nem lágyul meg, ha nem jön templomba, ha nem 
szereti Krisztust! Csinálj a kőből kenyeret magadnak! Rendezzél 
bálát! Majd eljön a kőszívű mulatni és kenyér lesz a kőszívből! Aki 
nem próbálta, nem is gondolja, milyen nehéz annak, aki régen bőjtöl, 
visszautasítani a sátánt és inkább tovább bőjtölni, mintsem elbukni! 
Bár ebben a harcban a hónunk alá nyúlna egy olyan rendelet, amit 
a reformátusok már kiadtak! Kőből lett kenyérrel ne tápláljuk az 
egyházat!

*

Mint a virág illata, olyan az éneklő ifjúság. Áldott soproni inter- 
nátus, ahol éneket kellett tanulni. Későn és keveset, de mégis éneket. 
Mikor születik meg végre az olcsó új énekeskönyv? Mert 1.20 pengős 
napszámból nehéz 2.50 pengős énekeskönyvet venni. Pedig kell az 
énekeskönyv és kell az ének. Erő van benne, a közösség ereje. Jó 
lenne a kárunkra reverzálist adókról ebből a szempontból készíteni 
statisztikát: Hánynak nem volt énekeskönyve? Érdekes lenne és 
sokat tanulnánk belőle!

*
Az elmúlt években olyasmit olvastam, hogy egyes északi orszá

gokban az evangélikusok kísérleteznek a papnőtlenséggel. Ha jól értem, 
a cikkíró csendesen helyeselt a kísérletnek. Tegnap nagyon nehéz
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napom volt, fáradtan, nyakig sárosán jöttem haza. Húzott a gond 
és a csüggedés. De kicsiny fiam mosolygása rajtam is mosolyt derített. 
Nem voltam fáradt. Ha üres lakásban, szigorú arcú házvezetőnő foga
dott volna, talán sírvafakadtam volna a szomorúságtól. Kell a pihen
tető család ott, ahol minden szöglet, minden falevél ellenségesen néz 
az emberre, ahol fegyverrel kell aludni, mert az ordító oroszlán 
szerte jár!

*
Hallottam, mikor egy tanító egy gyermeket, egy intéző pedig 

egy cselédet »mosdatott«. Most már tudom, miért ezen a vidéken 
káromkodnak a legcsun-yábban az emberek. . .

*
Annál örvendetesebb, hogy a beköltözött szabad parasztok, akik 

sem a pedagógia, sem a szolgálati viszony eme »áldásait« nem élvez
ték, olyan kedvesen tudják a szeretetet kifejezni.

Ha az anyós és az após nem szereti a vejét, vagy a menyét, 
akkor is tisztelik és »napam asszony, ipám uram« a neve. De ha 
igazi szülői szerettei van a menyhez, vagy a vőhöz, akkor kedves 
apám és kedves anyáin« a neve megkülönböztetésül az édesanyától 
és édesapától.

*
Kint jártam az egyik szórványban, mikor visszafelé akartam 

jönni, a kerékpárom gumija »leüít«. Mikor kibontottam, láttam, hogy 
apró akáctövis szúrta át. Valaki gondatlanul eldobta az úton, vagy 
gyermek komiszságból rakta oda. Gondatlanság, vagy rosszaság, de 
egy órát késtem.

Arra kellett gondolnom, hány ilyen kis tövist hullatnak el az 
emberek gondatlanságból, vagy rosszaságból. És lelohad tőle a szí
vünk. Talán meg is akadályoz, hogy előre mehessünk. Bizony az is 
előfordulhat, hogy elkésünk miatta »és bezáratik az ajtó«. A tövist 
kihúztam. De ezentúl a lelkemre is jobban vigyázok.

*
A vármegyei gyümölcsészeti felügyelő járt a napokban a falu

ban. A rossz fákat, amelyek nemcsak rossz gyümölcsöt hoznak, 
hanem a jókat is megfertőzik, kivágni rendelte. A konkoly példázata 
jutott eszembe. Milyen jó, hogy nem ránk van bízva az ítélkezés. 
Mi úgy bánnánk egj'mással, mint az a felügyelő a fákkal. Jó az Isten, 
hogy tűri a konkolyt, sőt még arra is van gondja, hogy a konkoly
ból búzát neveljen az ő szeretető.

Az ember néha leül az íróasztala mellé és visszanéz. Az élet 
százráncú arcát végigsímítja a tekintete és a lehullott morzsákat 
összesöpri, hogy megmutassa másoknak is; Ilyen itt messze a vége
ken az élet! K eve Lajos.

Szentlélek műhelyében
(Folytatás) Csendesség.

Először az abszolút csendesség  útján lehetek Istené. Nem elég, 
ha körülöttem  csendesség van. Bizonyára mindenki ismeri Jézus 
utasítását: »Mikor imádkozol, menj be a te belső szobádban (Máté 
6:6). Helyes. Menj be! De ne csak külsőleg, belsőleg is. Ne csak a 
családodat, környezetedet zárd el magadtól, dé á gondjaidat és 
gondolataidat, gyötrelmeidet és vágyaidat, indulataidat és érzelmeidet 
is. Lehet körülötted kripta csöndje, s ugyanakkor a belső »belső- 
szobádbam  utcai vásár lármája. Nem. így Isten színe előtt nem 
állhatsz meg. így nem merítheted meg áldásaiban az imádság korsaját.

Abban a faluban, ahol gyermekkoromban laktam, volt a szőlő
hegyen egy kis forráskút. Nagyon hideg, nagyon üdítő vize volt. 
Mikor először küldtek el a korsóval, hogy hozzak belőle, öregapám, 
aki nagyon»akkurátus« ember volt, ígby oktatott ki: »Térdelj le 
a kút szélére, hajolj a víz fölé és mikor egész tisztán látod a víz
ben az arcod képmását, akkor merítsd meg a korsót!« Ezt a sza
bályt sohse felejtettem el. S ez a szabály az Isten színe előtt is. 
Csak ott alany is vagyok meg tárgy is. Én vagyok, aki letérdel,

Nagytarcsa ünnepe
Az evangélikus parasztnevelés első 

otthona: a nagytaresai Tessedik Sámuel 
Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézet 
ünnepélyes felavatása március 20-án 
történt meg. Maga az intézmény már 
egy év óta működik és amint arról 
több ízben hírt adtunk, az első év fo
lyama alatt állandó és örvendetes fejlő
désen ment át. Két év előtt még szinte 
reménytelennek látszott, ma pedig már 
megtörtént az első téli tanfolyam záró
vizsgája és az időközben felépített há
rom épület felavatása. Az első épületet 
a magyar közönség, a másodikat a finn 
testvérek és a harmadikat a Stühmer 
család adományából emelték. A felava
tásra megérkezett D. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök, akit Ruttkay M. 
Gyula püspöki titkár és vitéz Sréter 
Ferenc kerületi missziói lelkész kísér
tek. Megjelent Onni Talis finn követ, 
a kultuszminisztérium képviseletében 
Czakó István miniszteri tanácsos, Dr. 
Seholtz Oszkár kerüle i főjegyző, Sándy 
Gyula műegyetemi tanár, a nagytaresai 
egyházközség felügyelője, Iíarsányi 
László gödöllői főszolgabíró; Pest-vár
megye népművelési bizottságának a 
képviseletében vitéz Faragó Ede, a kör
nyékbeli lelkészek nagy számban, a du
nántúli lelkészek részéről Bödecs Ká
roly suri lelkész, végül a nagytaresai 
hívek és a különböző ifjúsági egyesü
letek képviselői. D. Raffay Sándor püs
pök nagyszabású beszélben méltatta az 
evangélikus parasztneve’ és munkájának 
jelentőségét. Visszaemlékezett finnor
szági útjára, ahol közvetlenül ismerhette 
meg ezt a munkát és ahol meglátta, 
hogy a finn nép élete milyen komoly 
szándékkal igyekszik megvalósítani az 
evangéliumi kettős parancsot: imádkoz
zunk és dolgozzunk. Kifejtette, hogy 
ez az intézet is ezt a kettőt tanítja. 
Megemlékezett Tessedik Sámuelről a 
magyar népművelés és mezőgazdaság 
európai hírű (udós lelkészéről, valamint 
az intézet életének megindulását előse
gítő adományokról. Elismeréssel szólt 
Szenczy Gábor lelkész fáradthatatlan 
és csüggedé t nem ismerő szervező 
munkájáról. Ezután felavatta az egész 
intézetet, új épületeit, megáldotta a zá
rókövet és Isten áldását kérte egyhá
zunk ez úttörő munkájára. Onni Talas 
budapesti finn követ is felszólalt és 
hosszabb beszédben a finn nemzet kö
szönetét adta át és hangsúlyozta, hogy 
az orosz elnyomás alatt a nagyobb tu
dás és az erős hit volt a finn nép fegy
vere és ezt a népfőiskola intézményé
nek köszönhette.

Ezután a télitanfolyam záróünnepe 
következett, amelyen az ország minden 
részéről való tíz növendék tett tanúsá
got a Biblia ismeretéből, történelemből, 
irodalomból, mezőgazdasági ismeretek
ből és a magyar paraszt társadalmi 
helyzetének jövendőjéről. A püspök a 
vizsgával kapcsolatban meleg szavakat 
intézett az ifjakhoz.

Az evangélikus parasztnevelés első 
otthonát, melyben a második tanfo
lyamra már 30 növendék van, — mun
káját és támogatását olvasóink figyel
mébe melegen ajánljuk.

Hirdessen az „EVANGÉLIKUS ÉLET"-ben!
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Nyári est

— Torkos László verse —
Leszállt az est, a lámpa ég, 
Csendes köröttem a vidék.
Oh áldott béke, nyugalom! —  

KitártZszemekkel álmodom.

S ím, mint a szélvész hirtelen 
Zúgó moraj kél körülem,
Fejem fölött a lámpafény 
Nagy éji lepkét vont felém.

Vadul kering, zúg szerteszét, 
Verdesve lámpám üvegét.
Lehull, meg újra száll vakon, 
Lepörzsölt, vedlett szárnyakon.

Mi bűvös, édes kéj lehet,
Mely húz, hajt, mint az őrület,
S legyen bár díja kín, halál, 
Kínnal, halállal szembeszáll ?

Oh, minket is így von, ragad 
A lángoló vad indulat.
Megbotlik, lankad, ing a láb,
De űz a vágy odább, odább !

Százszor bukunk, százszor kelünk, 
Százszor fog lángot kebelünk,
S ha végkép el nem hamvadunk, 
Az ég óvott meg, —  nem magunk.

KÖNYVI SMERTETÉS
Dr. Kiss Tihamér Lészló: A kátétanítás

módszereinek történ sti ismertetése.
Szeged, 1938. A szerző kiadósa. 92 lap. 

Ára 2'50 P.
A valláspedagógiai munkásság ha

zánkban a hivatalos jelentések szerint 
kielégítőnek, sőt nagy területeken jó
nak mondható, viszont a valláspeda
gógiai munkásságot megalapozó vallás
pedagógiai irodalom hazánkban vajmi 
kevés. A megjelent munkák iránt való 
érdeklődés is majdnem minimális. Vi
szont látnunk kell azt, hogy vannak 
egyházi közösségek hazánk területén kí
vül, ahol a tudományos munkálkodás 
a megjelent opusok számát és értékét 
tekintve rendkívül nagy, de mintha a 
gyakorlati eredmény volna a magyar 
egyházak munkájához és eredményéhez 
hasonlítva, szegényes.

Vájjon mi a jobb? Valláspedagógiai 
irodalom és tanultság, olvasottság nél
kül jó vallástani munkát végezni, vagy 
nagy, értékes és komoly irodalmi értékű 
munkákat megjelentetni vallástanítási 
kötelességtudat és eredmény nélkül? 
Sokan vannak abban a meggyőződésben, 
hogy az előbbi állapot szinte írígylésre- 
méltó magasságban áll a másik felett. 
A két viszonylat szembeállítása hely
telen és erőszakolt, de a való helyzetre 
világít rá, mert valóban sokan vannak 
a vallástanítás tényezői közül olyanok, 
akik derekas munkás végeznek, de nem 
ismerik a valláspedagógiai irodalmi és 
teológiai munkásságot. Ideig-óráig tudo
mány nélkül is lehet munkálkodni, sőt 
eredményt is lehet elérni, valószínű
síthető az is, hogy vannak született 
valláspedagógusok, akik maguktól lesz
nek áldott vezetői a rájuk bízott gyer
mekseregnek, de ma, amikor már van 
magyar protestáns valláspedagógiai Író

dé Isten arca, aki fölém hajol. Nekem kell tükrözni Isten arcát és 
mégis én merítek a csendesség üdítő vizéből. A legfőbb azonban mégis 
az, hogy belsőm nek olyan rezzenés nélküli csendben kell odaterít- 
keznie Isten színe elé, hogy Isten fölém hajoló arca visszatükröződ
hessék benne.

Hogy érem el ezt a csendességet? Ajtóbecsukással, térdreboru- 
lássál még nem. Én mindig kérni szoktam  Istentől és mindig meg
tapasztalom az ígéretet: »Kérjetek, amit csak akartok, és meglesz 
az nektek.« (Ján. 15:7.)

Az akarat kiszolgáltatása.
M ásodszor az akaratom kiszolgáltatása útján, Ez azonban nem 

olyan egyszerű. Az akaratom majanem azonos azzal a fogalommal, 
amit úgy jelölünk meg: az »én«. S minden mozdulatom, minden 
kívánságom, minden szavam, minden tettem ide ereszti a gyökerét: 
az »én« talajába. Ez az »én« érvényesülni akar. Tűzön-vízen, száz 
törődésen, zúzódáson, kudarcon, nyomorúságon, mindenen keresz
tül akarja az érvényesülését. S annyira összenőttem vele, annyira 
természetes a szolgálata, hogy nem is tudom megállapítani, mikor 
érvényesül Isten és mikor az »én« akarata. Körülbelül úgy vagyok 
vele, mint aki »nem látja a fától az erdőbe Sokszor azt hiszem: 
most igazán »önzetlen« voltam és később kiderül: százszázalékig 
önzés volt. Hogy csak meglássam, hol válnak el egymástól az »én« 
és az Isten akarata, már ahhoz is Isten jelenlétére és Szentjeikének 
világosságára van szükségem. Legelőször tehát mindig azt kérem: 
világosítson keresztü l rajtam, hogy láthassam, hol rejtőzik  bennem  
az »én« akarata. És attól őrizzen meg engem. M ert az »én« akaralia 
a Sátán akaratától fertőzött. Lelkemnek az csak ellensége. És Isten 
akaratának is.

Még ennek ellenére is tudom, hogy az »én« mindig belecsempészi 
mondanivalóját könyörgéseimbe, imádságaimba. Azért az akaratom 
kiszolgáltatása, tapasztalataim szerint, mindig azt a lelkületet jelenti, 
amellyel az Ur Jézus fejezte be getsemánéi imádságát: vmindazon- 
álial ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.« És hogy’ 
valóban ezzel a lelkülettel állottam-e Isten színe előtt, vagyis akara
tomat valóban kiszolgáltattanf-e, az nem ott dől el az imádkozás 
közben, hanem később. Azon, hogy milyen szívvel fogadom Isten  
döntését imádságbeli kéréseim  felett.

Titkos tanácsos avagy gyermek ?
Az akarat kiszolgáltatása  tekintetében »növekednie kell« imád

kozó életemnek. Kezdő imádkozok rendszerint úgy beszélnek, úgy 
lépnek fel Isten színe előtt, mintha »belsö titkos tanácsosoké len
nének Istennél. »Rá akarják beszélni« az akaratukat. »Nyűgölődnck 
rajta< kéréseikkel, mint a kisgyermek édesanyján, ha az nem akar 
neki valamit odaadni. De ez nem baj. Kéréseik meghallgatásával vagy 
meg nem hallgatásával, Igéje és Szentlelke útján maga Isten tanít 
bennünket imádkozni. Van egy csodálatos ige a Római levélben: 
(8, 26—27)« a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert 
azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek 
esedezik miértünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a 
sziveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint 
esedezik a szén tekért,« Am brózius egyházatya egy nagyon kedves 
hasonlattal így magyarázta ezt az igét: »01yanok vagyunk, mint a 
kisgyermek, aki ide-oda szaladgál a kertben, hogy csokrot szedjen 
édesapjának. Nem tud még különbséget tenni, melyik a virág s me
lyik a gaz, csak letépi, ami tetszik neki. A gazból és a virágból ve
gyesen kötött csokrot azonban átadás előtt kiveszi kezéből az édes
anyja, kiválogatja, a gaz helyébe igazi virágokat rak és úgy nyújtja 
át az édesatyának a gyermek nevében. így tesz a Lélek is igen sok 
imádságunkkal. Kiválogatja belőle, ami ostoba és kárhozatos, és olyat 
rak a helyébe, amely Istennek kedves, nekünk pedig üdvös és áldott.«

Egészen kisgyermek.
Hogy egész bensőm Istenre irányuljon, ahhoz szükséges harmad

szor az atya és gyermeke közötti teljes bizalom  viszonya. Jézus így 
tanított imádkozni: »M i Atyánké. S ennek a belső viszonynak való
sággá kell lenni az életemben. Valósággá pedig csak úgy lehet, ha
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hazatérek a »tékozló fiú« állapotából az »atyai házba«: Istenhez. Isten 
színe elé nem lehet állani úgy, hogy az ne jelentse életem számára 
azt a gyökeres fordulatot, amelyet Isten igéje úgy jelöl meg: m e g 
t é r é s .  (Máté 3, 2:9, 13, Lukács 15, 7; Ap. Csel. 3, 19; 26, 18; I. 
Péter 2, 25, stb.). Csak ha ez a változás végbe ment életemben, akkor 
tudom teljes bizalommal kimondani a nagy szót: A t y á m .  Nem üres 
szó többé, nem szajkózott szöveg, nem sablonos imakezdet: valósá
gos, élő, ujjongó belső viszony kifejezése. Nem is én mondom immár, 
hanem a bennem lakozó Lélek (Róm. 8, 15— 16), amely engem maga
mat is meggyőz arról, hogy valóban Isten gyermeke vagyok, viszo- 
nvom a mennyei Atyához egészen, gyökeresen új, teljesen más, mint 
eddig. Akik ezt a változást átélték, ezerféle formában tudnak erről 
bizonyságot tenni. S ezek azok, akik olyan gyermeki bizalommal 
tudnak beszélgetni Istennel. Akik minden dolgukat úgy megbeszélik 
Vele, mint a kisgyermek az édesanyjával. S akik Isten feleletét is oly 
világosan megértik szivükben, mint a kisgyermek az édesanyja szavát.

Természetes, hogy a gyermeki bizalomnak ez a belső viszonya 
sem jut egyszerre abba az állapotba, ahol ember és Isten úgy értik 
meg egymást, mintha valósággal egy kisgyermek és édesatyja beszél
getne a szobában. Minden attól függ, mennyire tudok és akarok Isten 
színe elölt egészen  kisgyerm ek lenni. (Máté 11, 25:18, 3.)

Külsőségek.
Most rá kell mutatni néhány külsőségre  is, amelyek eszközül 

szolgálhatnak annak érdekében, hogy Isten színe előtt valóban egész 
bensőnk felfelé irányuljon.

a) A testtartás.
Sok vitára ad okot a külső testtartás. Hogyan imádkozzam? Tér

delve? Állva? Ülve? Fekve? Arcra borulva? — Nem mondható a kér
dés közömbösnek, de lényegesen fontosnak sem. Azt a nagy szó
harcot, amely a kérdés körül minden adódó alkalommal fclviharzik, 
semmiesetre se éri meg. Legegyszerűbb irányelv ebben a következő: 
Nincs kötelező  szabály, isteni parancs, de 1., a külső megtartás min
dig igaz és őszinte m egnyilatkozása legyen a belső, lelki állapotnak 
és  2., legyen tekintettel a környezetre. Ha egymagám vagyok belső 
szobámban, térdre vagy arcra borulhatok, ha Isten felsége előtt való 
megalázkodás átérzése ezt diktálja lelkiismeretemnek. De ha temp
lomban vagy valahol másutt emberekkel vagyok együtt, akkor az első 
szempont az, hogy ne botránkoztassak, ne keltsek feltűnést, hanem 
viselkedjem úgy, hogy külső magatartásom is emelje a többiek áhí
tatát. Ezt pedig leginkább csak úgy tehetem meg, ha beleilleszkedem 
azon a helyen vagy abban a társaságban elfogadott szabályoknak 
a kereteibe. Feltűnő magaviselet rendszerint »a bizonyságtevés köte
lezettséget: címkével fut, pedig legtöbbször csak ez az árú valódi 
minősége: »hogy lássák őket az emberek«. (Mt. 6, 5.) Ilyen dolgok
ban nagyon szigorúan vizsgáljuk meg magunkat minden alkalommal, 
mert Isten csak a szíveket vizsgálja. Külső magatartással mindenkit 
becsaphatsz, még magadat is, de Istent nem.

b) Hol imádkozzam ?
Aztán jönnek a hol és mikor kérdései. Felelet: ott, ahol arra 

legm egfelelőbb hely akad és mindenütt. A kkor, mikor számodra leg
alkalmasabb és mindenkor.

Hadd világítsunk egy kicsit bele ebbe a két látszólagos ellent
mondásba. Kell lenni a lakásodban egy zugnak, ahol teljes csend
ben magad lehetsz Uraddal és napjában egyszer vagy többször hosz- 
szabb időt tölthetsz színe előtt zavartalanul, hogy megtelitkezz azok
kal a belső erőkkel, amelyek képessé tesznek igazi evangélikus ke
resztyén, Isten-gyermeki magaviseletre a nap ezer gondja, fáradtsága, 
nehézsége és kísértése között. De viszont ha helyes és igazán evan
gélikus keresztyéni a viszony közted és mennyei Urad között, ak
kor egész nap állandóan Krisztussal jársz, Benne élsz s így minden 
pillanatban, mindenütt hozzáfordulhatsz szívedben. Imádkozhatsz 
szüntelenül és mindenütt. Nem kell ehhez kegyes arcot, kiforgatott 
szemeket, betakart homlokot vagy kenetes kifejezéseket öltened, hogy 
eleven »farizeus-plakáttá« tedd magadat: »Látjátok, én most imád
kozom! Most is, itt is !« — Nem. H ogy Isten színe előtt élsz és állan-

dalom, kellene azt ismerni, mert a több 
tudás egyben eredményesebb munkát is 
jelentene.

Egyházunk három évvel ezelőtt nyil
vános pályázatot hirdetett egy a tanító
képzőintézeteknél használható módszer
tani tankönyvre s annyira meddő volt 
a pályázat, hogy a tankönyvírók még 
csak nem is érdeklődtek a megoldás 
módozatai felől. Ez az a veszélyes 
csend egy munkaágon, amitől az egy
háznak is félni kell. Bizonyos időig 
meglehet valamilyen munkaközösség a 
tudomány legújabb eredményeinek és 
tanításainak haszna nélkül, de több évi 
tanulatlanság már végzetesen meg
bosszulhatja magát.

Ezen meggondolások miatt mindenki, 
aki felelősséget érez a vallástanításért, 
hálás szeretettel köszönti a magyar pro
testantizmus szellemi életében jelent
kező valláspedagógiai munkákat. Első
sorban ezért örülünk az előttünk levő 
könyvnek. Másodszor azért is, mert 
megje’ eníti történelmi hűséggel és gon
dos teológiai egybevetéssel a keresz- 
lyénség kátéirodalmát egészen napjain
kig. Aki betekint a könyvbe, észreve
heti azt, hogy a vallóstanííási munka 
kátéanyagának feldolgozása minden idő
ben milyen súlyos gondokat jelentett 
az egyházaknak és a felelős tényezők
nek. Az tud igazán tanítani, aki rá
döbben arra, hogy munkája milyen 
nehéz.

Befejezett egész a könyv, csak egy 
utolsó fejezet hiányzik belőle. Annál a 
pontnál vártuk a folytatást s ez lett 
volna a munka leginkább várt része, 
ha a Sehieder rendszerének ismertetése 
után rátért volna az újreformátori teo
lógia kátétanítási elgondolásaira s eb
ben a fejezetben íze’ ítőt adhatott volna 
abból, hogy teológiai és valláspeda
gógiai problémáit magyar területen mi
képen tudná értékesíteni. Ha ezt a feje
zetet kéziratban levő könyvének tar
totta fenn, melynek beígért címe ez 
lenne: A mai magyar ref. kátétanítás 
módszertana, akkor már előre örömmel 
várjuk tanulmányának folytatását. Ez 
a könyv a református vallásoktató lel
készek számára bizonyosan hasznosan 
forgatott könyv, de sokat használhat 
az evangélikus vallástanító lelkészeknek 
íis, s ezért illetékeseknek melegen ajánl
ható. G. L.

HÍ REK
Turóczy Zoltánt, a nyíregyházi egy

házközség most választott új lelkészét 
március 19-én iktatták be lelkészi hiva
talába a nyíregyházi nagytemplomban, 
melyet zsúfolásig megtöltöttek a hívek 
és a meghívottak. A beiktatást Tur- 
mezei Sándor alesperes végezte, aki Is
ten Igéjének komoly szavaival kötötte 
egybe a gyülekezet és a lelkész munká
ját és életét. Turóezy Zoltán mély ha
tású beköszöntő beszédet mondott, mely 
az egyház szolgálatának igazi jelentősé
gét tárta az Ige hallgatói elé. Az is
tentisztelet után ünnepi közgyűlés volt, 
melyen elssősorban Bertalan Kálmán 
egyházfelügyelő az egyházközség nevé
ben meleg szeretettel köszöntötte a be
iktatott lelkészt, a után a különböző 
közigazgatási és egyházi testületek üd-
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vözlő szavai következtek, közöttük Szo- 
hor Béla dr. Nyíregyháza polgármeste
rének és Szabó József győri lelkésznek, 
a népes győri küldöttség vezetőjének a 
győri gyülekezet áldást kérő szavai 
hangzottak el. Az üdvözlésekre Turóczy 
Zoltán egvütlesen válaszolt, kiemelve az 
egyetértés és a testvéri összefonódás 
ma olyannyira szükséges voltát.

Halálozás Súlyos gyász érte Dr. Rell 
Lajost, a békéscsabai evang. gimnázium 
ny. igazgatóját hitvesének, Korén Jo
lánnak március 16-án történt elhunyté
val. A családjáért mindenben áldozatra 
kész, jóságos hitvest és édesanyát már
cius 17-én temették el, a bogárházi te
metőben lévő családi sírkertbe.

Az egyetemisták nagyhetéről közölt 
programm szerint az esti előadások 
megkezdődtek és folynak. A hét végén 
kezdődő országos konferenciára a vi
déki egyetemek és főiskolák képviselői 
szép számban jelentkeztek. Az országos 
konferencia számára tartandó istentisz
teleten, március 26-án d. e. 11 órakor 
az Üllői-úti imaházban D. Rafíay Sán
dor püspök végzi az igehirdetést.

Nagysikerű felvidéki estet rendeztek 
Sopronban az ottani Ev. Nőegylet és 
Leányegylet. Azt est középpontjában 
Szent-Iványi József felvidéki országgyű
lési képviselő nagy értékű előadása ál
lott a magyar gondolkodás problémái
ról. Rendkívüli sikere volt Zathureczky 
Ede zeneművészeti főisk. tanár, hege
dűművésznek is, akinek több ízben meg 
kellett ismételnie műsorszámait. Mély 
hatást váltott ki Miirz Konrád: Magyar 
asszony imája c. némajáték előadása, 
melynek szerzője is jelen volt az elő
adáson. A műsor második részében a 
Soproni Férfidalkör szerepelt nagy si
kerrel, majd Kuszák István tanár adott 
elő felvidéki költők verseiből mély 
átérzéssel. Látványos volt a soproni 
úrleányok által eredeti népviseletben 
bemutatott magyar paraszttánc. A mind
végig nívós, változatos műsornak méltó 
befejezése volt a Hiszekegy szimboli
kus életképe. Az előadást a Városi 
Színházat zsúfolásig megtöltő, lelkes 
közönség nézte végig. A nagysikerű est 
példás megrendezése és lebonyolítása 
Újhelyi Kálmánná és Deák Jánosné el
nöknők, dr. Benkő László ncegyleti tit
kár és Merész Károly lic. tanár ér
deme:

A „Protestáns Szemle” márciusi száma
Makkai Sándor és Kerecsenéi Dezső 
szerkesztésében, Török István: Keresz
tyén szabadság, Bartók György, Schnel- 
ler István, Kékén András: Evangélikus- 
ság és nemzetiség a XIX. században, 
Gésztelyi Nagy László: A tanyai ma
gyarság felekezeti vonásai, Szabó Zol
tán: Sárospataki törekvések a falu szol
gálatára, Ujszászy Kálmán: A sárospa
taki főiskola faluszemináriuma, Erdős 
Jenő: Lápi szabadok — falusi nemesek 
című cikkeivel, Aprily Lajos, ifj. Gyö- 
kössy Endre és Debreczeny Lili új 
verseivel s az igen érdekes »Jelek és 
magyarázatok^ »Könyvek és írók« című 
rovatokkal jelent meg. A Protestáns 
Szemle kiadóhivatala: Budapest, IX., 
Kálvin-tér 8. (MÉ)

Németh Géza salgótarjáni hitoktató 
s. lelkészt a csabdi evang. egyház egy
hangúlag lelkészévé választotta. Beikta
tását március hó 12-én végezte Pod- 
kvaszky János a fejérkomáromi egy
házmegye főesperese.

dóan beszélgetsz vele a szívedben, annak olyan term észetes állapottá 
kell válnia számodra, mint annak, hogy M agyarországon és a tüdődet 
minden pillanatban tápláló levegőben élsz!

És a templomban ?
Egész más megint a templomban, a gyülekezeti istentisztelet alatt. 

Ott nem egyedül vagy Isten színe előtt, hanem az egész gyülekezettel. 
Ott minden gondolatod, mozdulatod, hangod, egész viselkedésed kol
lektív. K özös épülés. Ilyen még imádságod is. Ott tehát abban az 
imában kell szólnod mennyei Atyádhoz, amelyben az egész gyülekezet 
fordul Istenéhez a lelkész szavain keresztül. Itt nem kalandozhat, 
csaponghat a gondolatod! Fegyelmezett taggá kell válnod a titokza
tos testben«. Noha itt is bő alkalom nyílik aztán az egyéni tényke
désre is, ha pl. valamelyik jelenlévőért vagy a szolgáló lelkészért, 
stb., szeretnél imádkozni.

c) Mikor imádkozzam ?
A mikor kérdésénél a »mindenkor«-1 már érintettük. Azt a napon

kénti Istennel való hosszabb együttlétet pedig mindenki arra az idő
pontra teszi, amelyik neki legjobban megfelel. Általános gyakorlati 
tapasztalat azonban, hogy legalkalmasabbak erre a reggeli órák- 
Ilyenkor még nem indult meg a munkagépezet és nem sodort el ma
gával. Még pihentek, nyugodtak az idegeim, a világ kikapcsolása és 
a teljes elesöndesedés sokkal könnyebb, mint a nap folyamán, mikor 
már a munkám, gondjaim, elvégzendő feladataim és a velük kapcsola
tos ötletek, gondolatok sűrű váltakozással cikkáznak át belsőmön. 
Pedig az Isten színe előtt állás nemcsak azt jelenti, hogy én elmond
jam gondjaim, panaszaim Istennek, sokkal inkább azt, hogy meghall
jam és meghallgassam az Ö üzeneteit mindezekre vonatkozólag 
(Ésaiás 50, 4b). Éhez pedig a reggeli külső-belső csend a legal
kalmasabb.

d) Egyedül vagy közösen ?
Félig a külsőségek, félig a belső kérdések területére tartozik az

tán az a probléma: csak egyedül imáidkozzam-é, vagy másokkal k ö 
zösen is?  (A templomi istentiszteleten kívül.) — A problémát érdemi
leg az evangélikus keresztyén  közösség  fogalmának tisztázása dönti 
el. Az Istennel való gyermeki kapcsolat valósággá válása nemcsak 
vertikálisan (függőlegesen), Istennel fűz össze szoros benső közös
ségbe, de horizontálisan (vízszintesen, földszintesen) is mindazok
kal az embertársaimmal, akik Jézus Krisztust épúgy Megváltójuknak 
ismerik és Istennel époly eleven belső közösségben élnek, mint én. 
És ennek a horizontális közösségi viszonynak az ápolása erősítheti, 
növelheti a vertikális viszonyt is. Sőt: m indkettő növekedése, erősö 
dése, tisztulása elemi erővel kívánja az evangélikus keresztyén  k ö 
zösséget. Az első keresztyének életét épen ennek a testvéri közös
ségnek  a nagy melegsége, intenzitása, óriási összetartó ereje tette 
olyan vonzóvá, misszionáló erejűvé. Már pedig ennek a közösségi 
életnek legelem ibb megnyilvánulása a közös imádkozás. Jézus maga 
is utal erre Máté 18, 19— ‘20-ban: »Mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit 
csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten- 
hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.« Az 
Apostolok Cselekedeteiben, a levelekben sok helyet találunk, amelyek 
arra mutatnak, hogy az első keresztyének Jézusnak erre a közös 
imádkozásra vonatkozó Ígéretét nagyon komolyan vették, s hitük, 
keresztyénségük ápolásában, a keresztyén misszió munkájában ki
mondhatatlanul áldott eszköznek tapasztalták. — Luther is beszél 
ilyen közösségekről azok számára, akiknek lelke erre kívánkozik.

(  Folytatjuk.)

A tiszai egyházkerület presbitériuma március 20 án Miskolcon 
tartott ülésében elrendelte a püspökválasztást. A szavazatok beküldésé
nek határideje április 26, déli 12 óra. Eredmény-hirdetés ugyanaznap 
délután. A megválasztott püspök beiktatása május 16-án fog megtörténni.
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A soproni Evangélikus Hittudományi 

Kar Hallgatói Ifjúsági Köre március 
19-én vallásos estét tartott, melynek 
előadója »intelligenciánk felelősségéről 
Dr. Kiss Jenő egyetemi ny. r. tanár 
volt.

A felsőszeli gyülekezet március 19-én 
tartott közgyűlésén közfelkiáltással 
megválasztotta és lelkészéül meghívta 
Mátis István segédlelkészt. Beiktatása 
husvétmásnapján történik.

Presbiter napot tart a pestmegyei 
evangélikus középegyházmegye a terü
letén lévő összes anya-, leány- és fiók

egyházak elnökségeinek és presbité
riumainak bevonásával március 25-én, 
Maglódon. A presbiternap munkarendje: 
d. e. fél 11 órakor: Megalakulás. Es
peres megnyitója. Karének. D. e. 11 
órakor: »A gyülekezeti evangélizációk.« 
Előadó: vitéz Sréter Ferenc bányake
rületi missziói lelkész. »A Bibliám.« 
Előadó: dr. Karsay Gyula okleveles 
közgazda, magkereskedő. Űrvacsoraosz
tás. D. u. 3 órakor: Az előadások feletti 
eszmecsere. Beszámoló a gyülekezetek 
helyzetéről. Himnusz.

Nyugodt, csendes otthonra vágyó egye
dül álló idősebb urakat teljes ellátás

sal, mérsékelt díjazásért gondozásra el
vállal a természeti szépségekben oly 
gazdag Tatatóváros központjában, hol 
oly nagyszámban élnek úgyis együtt 
nyugdíjasok, evangélikus gyermektelen 
úri házaspár. Elhelyezés kívánatra kü
lön vagy közös szobában.’ ízletes pol
gári étkezés. Érdeklődőknek tájékozta
tást válaszbélyeg ellenében szívesen 
küldök. Ilubetzky Ödönné, Tata, Vár
alja u. 14 sz.

Bünker Jozefin evang. leányinterná
tusa Bpest, Rákóczi-út 10. II. 3. Tel.: 
1—346—10. Érdeklődőknek prospektust 
küld.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve íennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON. 
udvari szállítók, O U I  t \ v / i 1 ,

Alapítva Legelső tűzoitószer-, hűt, szivattyú- és Alapítva :
isié. gépgyár, harang, fém- és uasöntöde. 18,6

A  ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a 
pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus 
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőferencvárosi re
formátus templom, a pápai református templom, a győri reformá
tus templom, bagaméri református templom stb , stb. harangjai 
gyárunkban készültek. — Harangrendelés esetén bizalommal for
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
^ok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi 
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt. 
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság, 
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. 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 központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8— 10. (Ev. 
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok : 
Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kassa, Mis
kolc, Pécs, Szeged, Szombathely. Minden egyház- 
községben megbízottai vannak az egyesületnek. — 
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő 
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.
Új ezüstrókák, keppek

SOMOGYI
S Z Ü C S M E S T E R N É L
IV., EGYETEM-U. 3.
T E L E F O N :  1 8 - 6 3 , 9 5 .

alakítás, festés és hepphölcsnnzés 1

Serken j fö l, aki aluszol
Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmányaiból, előadásai
ból, prédikációiból, nagy levelezéséből 
k iválogatta  és egybeszerkesztette:

Scholz László.
A 222 lapos nagy munka az Evang. 
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ara 
portóm en tes k ü ld ésse l: 3'— pengő. 
Megrendelhető a könyv összeállítójának 
címén (Budapest, VII, Aréna-út 66.
III. 24.) — C s e k k s z á m l a :  35 432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy 
ébresztőjének egyetlen nagyobb művét
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S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntEde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, X I Í L ,  P e t n e F á z y - u .  7 8 .

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. “ Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.

A Budapest—óbudai—kőbányai—tisztviselőtelepi és csillaghegyi 
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború után 
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most 
készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait. —

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

SZIGETI  N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Husvétra legszebb ajándék

az új Dunántúli Evang. Énelicstiönyv, §
mely háromféle kiadásban és különböző kötésekben, 

mérsékelt árakon kapható.
Az új istentiszteleti rend minden példányba 

bele van kötve.
Olcsó kiadás, 11x15 cm. nagyságban:

Olcsó papíron és sima fekete kötésben 2 50 P
Rendes kiadós, 11x15 cm. nagyságban:

F é lv á sz o n k ö té sb e n .................................  3 40 „
Egészvászonkötés, tok nélkül . . . .  3 80 „
Egészvászonköíés, to k b a n ......................4‘20 „
Párnázott díszvászonkötés, aranymetszés

sel, t o k b a n ..............................................9 — „
Finom párnázott, fekete bőrkötés . . 14’— „
Fekete bőr, bib liakötés.......................... .. 15’— „

Miniatűr kiadós, 7'5x 10 cm. nagyságban:
Egyszerű, hajlítható egészvászonkötés

t o k b a n ..................................................  4 80 „
Díszes, hajlítható egészvászonkötés, tok

ban, a r a n y m e ts z é s s e l ..................... 6'80 „
Finom párnázott bőrkötés, aranymetszéssel, 

vászontokban, fekete, sötétvörös (bordó), 
sötétkék v. sötétbarna színű kötésben 10'— „ 

Fekete, hajlítható bőr b ib l ia k ö té s b e n ,
aranymetszéssel, vászontokban . . 11’— „

Ugyanaz, finom aranydíszítéssel . . . 11'— „
A Dunántúli Evang. Egyházkerület kiadása.

Főelórusitó: K Ó K A I  L A J O S  k önyvke re sk edése
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3 — Tel. : 189-444.

Újdonság! Újdonság!
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Őszből—Tavaszba.

Versek. Ára : P 3.—, 3.90, 4.—
Dr. Varsányi Mátyás : Isten Embere. (Luther Márton élet

rajza.) Ára : P 3.30, 6.— . 8.—
Royd Krisztinia : Napországban. Elbeszélés. Ára : P 1.20 
„Három Barát" c folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban 

P 1.40, könyvalakban P 1 '60.
Széles út — Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13— 14 

alapján. Ára : P 2.80
Megrendelhető :

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

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV., 
Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház, Alberti-Irsa gr. Szapáry- 
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.
Ugyanitt kapható leszállított áron, amíg a készlet tart, 
Kis Samu : Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. 
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5, 6.50 P-ért.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.„ 
evangélikus bazár.
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