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TARTALOM:

Egy meghalt mindenkiért
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Egy meghalt
A bőjti időszak egész tartama

alatt úgy érezzük, hogy egy felsé-
ges gyászünnep közeledik felénk,
amely elől nem tudunk kitérni és
amelyet végig kell hordoznunk. Más-
kor sem szabad a keresztfára te-
kinteni anélkül, Nagypénteken pe-
dig még leborulni sem szabad a
keresztfa. előtt anélkül, hogy ott ne
döbbenjen a szívünkben vádoló
hangon a nagy figyelmeztetés: "Egy
meghalt mindenkiért l" ... Szeretett
és elárulták; szenvedett és kine-
vették; igaz volt és elitélték ; király
volt és megalázták; életet hozott
és halálra adták: - íme a Krisz-
tus. Szerették és nem tud szeretni;
elvették a bűneit és nem tudja azo-
kat mégsem megtagadni ; vissza-
adták a szeme világát és mégsem
akar látni; életet kínálnak neki és
mégis halálos útakon jár; forró
szánalomnak az ölelése átszorít ja,
de ő azért is kiszakít ja magát Krisz-
tus karjai közül és egyedül rohan
a kárhozat veszedelme felé: -
íme az ember ...

De nem a többi ember, akit meg-
bírálsz és elítélsz, hanem te magad
is. Ha gyenge vagy a hitben, gyenge
hitedért ; ha kevés a szereteted,
kevés szeretetedért; ha gőgös vagy,
elbízakodottságodért : ha bűneidet
takargatod és kímélgeted, bűneidért
azok közé tartozol te is, akik miatt
fel kellett állítani a Golgotán a ke- .

. tesztlát és fel kellett rá szegezni a
világ Megváltóját. Nincs kivétel a
kereszt előtt: egy meghalt min-
denkiért.

Nagypénteknek ezt az örökkéval 6
bizonyságtételét nem szabad. el-
hallgaitatni a szívedben. Ha ezt

mindenkiért
bármiféle módon elhallgattatod.
akkor hiábavaló a gyászoló temp-
lom, hiábavaló az úrvacsorára te-
rített oltár, hiába hajlik feléd a
kenyér és a pohár ezzel az üze-
nettel: érettetek megtöretett és ki-
ontatott, nem Krisztus zár ki téged,
magad zárod ki magadat. Itt nem
használ semmi okoskodás és pró-
bálkozás : vagy Krisztusénak érzed
magad, vagy elvesztél. Mindenkiért
halt meg, ezt meg. kell értened.
Csak éppen érted nem? Csak te
akarod kivonni magadat? Csak te
gondolhatod a mások bűnei miatt
keresztfára ment Megváltónak őt?
Te próbálgathatod megtörni és meg-
hamisítani ezt' a szót : mindenkiért?
Krisztus nem kényszerít arra, hogy
szeressed őt, de nem elégszik meg
félig-meddig való szeretette!. szóval
mondott és szívvel nem érzett sze-
retettel, hazudott szeretettel, langyos
sajnálkozással, Ei prédikáció utáni
félórás keresztyénséggel : egészen
kellesz neki, mintahogyan ő egész
életét adta és meghalt mindenkiért.

Miért van annyi bánat, nyomo-
rúság és keserűség az élethen ?
Miért olyan erőtlen, türelmetlen,
szívében könnyen fáradó, bűn el-

len győzedelmesen küzdeni nem
tudó az ember? Miért válik mindíg
nyugtalanabbé és zürzavarosabbá
nemzetek és földrészek élete? A
be nem bocsátott, a távoltartott, a
messziről tisztelt Krisztus miatt.
Míndazok miatt, akik nem is tud-
nak, nem is akarnak és nem is
fognak a Krisztus közelségébe jutni.
Vagy Krisztusnak adod magad,
vagy boldogtalan életed lesz. Nincs
harmadik lehetőség. Krisztus nélkül
lehetnek örvendetes óráid, de nem
lehet békességes életed nélküle.
Találhatsz segítő embereket, de
nem találod meg nélküle a kegyel-
mes Istent. Küzdhetsz bűneid el-
len, de nem szakadhatsz el tőlük
Krisztus nélkül. Forgathatod az
életedet, de nem tudod megtartani
nélküle. Meghalhatsz nyomorultan,
de nem támadhatsz fel megkegyel- .
mezetten. Eltemethetnek díszesen
és könnyek között, de nem áll-
hatsz meg Krisztus nélkül az íté-
let előtt.

Egy meghalt mindenkiért. Nem
alkuszik feletted sem a Sátánnal,
sem veled. Meg akarja menteni az
életedet és a halálodat. Kisegíteni
a bűneidből és megsegíteni a meg-
térésben. Megragadni és el nem
bocsátani többé - szeretetből. Is-
ten szeretetéből, mely van a Krisz-
tus Jézusban. Megszentelni az éle-
tével és megváltani a halálával.

. Megváltani keresztyén életre és
keresztyéri halálra, keresztyén élet
és keresztyén halál után pedig az
örökéletre.
, . Így halt meg mindenkiért. Ezért
van e felséges gyászünnep felett a
megváltás dicsőséges fényessége.

"Krisztus szeretete ragad II
minket, mivel azt tartjuk, hogy
ha egy meghalt mindenkiért, .
akkor mindnyájan meghaltak.
És azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, többé ne ön-
maguknak éljenek, hanem an-
nak, aki értük meghalt és fel-
támadt."

II. Kor. 5: 14-15. __ ,
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Az evangélikusság mérlegen

dent, amit rendel hűségesen követűnk. Igy első-
sorban a szentségek kiszolgáltatásának terén. Hisz-
szük és valljuk, hogy senkinek e világon, semmi-
féle emberi meggondolásból nincsen joga arra, hogy
a szentségeket ne úgy szolgáltassa ki, amint azt
Jézus rendelte. Éppen ezért minden »összebékítési«
kísérlet első kikötése részünkről az: A szentségek
kiszolgáltatása az Irás szavai szerint történjék,
mert az Irásban nemcsak az nem áll, hogya kelyhet
elvonhatjuk a nem-papi hívőktől, hanem Máté ev.
alapján éppen a kehely adásánál áll Jézusnak ez
a szava: Igyatok ebből mindnyájan. (26 :27.) Egyik
régi theológus figyelmeztetett erre, mondván, hogy
ha éppen valamit el akarnának vonni, akkor előbb
lehetne a kenyeret, mint a kelyhet, mert az előbbi-
nél nem áll ott a szereztetési Igékben : egyétek
mindnvájan. (Bengel: Gnomon Novi Testamenti.)
Egyházunk tisztasága ezen fordul meg: Követjük-e
Krisztust e téren is, vagy pedig csupán jelszó lesz,
de frázissá silányul a reformáció nagy felismerése:
Az Irást az első helyre!

Mivel ez a kettő, az Igének abszolut primá-
tusa és a szentségeknek az Ige szerint való kiszol-
gáltatása az igazi egyház ismertetőjele az Ágostai
Hitvallás 7. cikke szerint, azért mondjuk magunkat
a Krisztushoz legközelebb álló egyháznak is. Evan-
gélikus anyaszentegyházunk ezen a két pilléren
épül fel. És ez a kettős pillér, ez a kettős alapelv
kötelezi el tagjait is, hogy egyéni életükben döntő
jellegű, abszolut primátussal jelentkező legyen az
Ige. Hogy ezt az elkötelezést mindenki érezze és
azokkal" akik nem érzik, éreztesse is, tanítja egy-
házunk az egyetemes papság elvét. Ez pedig nem
jelent mást, mint hogy mindenki egészen egyénien
magárá veszia minden hívőért, minden hittestvérért
való felelősséget és a »papok 'munkájában«: a sze-
retet cselekedeteiben, példaadó életben, másokért
való imádkozásban, az Igének a mindennapi élet-
ben való hirdetésével szolgálja az Egyházat, vagyis
annak Urát: Jézus Krisztust. Ezt a munkáját pedig
minden emberi gondolattól és ' megkötöttségtöl men-
tesen, szabadon végzi, tudva azt, hogy a szabadsága
egyúttal felelősség is: Isten előtt.

Ha ez bekövetkezik, akkor megtudja mindenki,
kik vagyunk mi lényegileg: Istennek személyesen,

Az itt következő négy előadás az evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók országos kongresszusán
, hangzott el, s jónak láttuk, hogy teljes terjedelmükeen megismertessük őket olvasóinkkal.

I. Kik vagyunk?'
Célunk és feladatunk,. hogy felvázoljuk rövi-I

den evangélikus egyházunk képét. Ebben a mun-
kában nem akarunk szálkát keresni ott, ahol nin-
csen. De nem szeretnénk : hazug szemüvegen
nézni sem. Szükségünk van a tisztánlátásra és az
őszinteségre. És pedig azért, hogy, szívünkben fel-
ébredjen egyrészt annak a tudata: idetartozom én

. is, másrészt pedig a minden egyházban annyira
szükséges keresztyéni, hittestvéri szolídaritás ér-
zése: együtt sírunk és együtt nevetünk. A régiek
hibái az én hibáim is, és a jövendő eredménye az
én eredmény em is.

Hogy munkánkat világosan végezzük, a címül
felvett kérdésre három felelet csoportból fogunk
világosságot vetni. Kik vagyunk lényegileg' (alapel-
vileg) ? Kik vagyunk,helyzetileg? Kik vagyunk lelki-
összetétel szempontjából ?

1. Kik vagyunk lényegileg?

Lényegileg az eoangéliumhoz, és így Krisztus
akaratához legközelebb álló egyház vagyunk. Ez a
közelségünk nem egyházi dogma csupán. Nem
mondjuk magunkat sem csalhatatlannak, sem egye-
dül üdvözítőnek. Sőt. Hirdetjük és valljuk, hogy
IStennek lelke szabad minden emberi megkötött;
ségtöl. Olyan, mint a szél, jön és megy, és senki
sem tudja honnan jő és hová megy. Valljuk azt
is, hogya Lélek ott dolgozik, ahol akar. De hisz-
szük, ahogy Luther mondotta: ahol az Ige, ott
az egyház. Krisztus az ő Igéje által van jelen a
ígyüle!<ezetben. Ahol az Ige szól, ott van Ő.- És~
ahol Ő van, ott az Igazi Egyház, ott az igazi: Hívek
Közöesége.: Communió sanctorum. Es, mert mi az
Iigét tisztán és igazán hirdetjük, azért merjük el-
mondani magunkról, hogy amennyire emberileg
megítélni tudjuk: mi vagyunk az _az egyház, ame-
lyik Krisztushoz a legközelebb áll. Életünk egyet-
len zsinórmértéke az Ige. Ezt hirdetjük és esze-
rint élünk. Emberi hagyományok tiszteletét, ameny-
nyire az hűséges keresztyén szivek tanúbizony-
sága, le nem nézzük, de sem az Irás elé, _sem az
Irás mellé őket nem helyezzük. Az Irást az első
helyre! '

Mivel pedig az Irás áll az első helyen, min-
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felelőse~ elkötelezettek, szolgálatra, az\ Igének hir-
detésére és a szentségekkel Krisztus rendelése sze-
rint való élésre. Olyan tisztán és olyan igazán, ahogy
semmiféle más egyház azt nekünk nem adhatná és
sohasem pótolhatná anélkül, hogy alapelvévei ellen-
tétbe ne jutna. Egpházunlz a tiszta Ige, a szentsége-
ket az Ige szerint kiszolgáltató, és tev a legtisz-
tább egvház [ogalmú egvház. Boldog lehet, aki
magát tagjának tudhatja.

II. Kik vagyunk helyzetileg ?
Helyzeiileg a legkisebb, legszétszórtabb, . leg-

oegvesebb és legpueztulobb egyházal: egyihe va-
gyunk. Számunk országos arányszámban 1920-ban
6.20/0, 1930-ban 6.10/0 volt. A Felvidék ésRuszinszkó
visszacsatolása azonban egészen bizonyosan ron-
tott még ezen az arányszámon is. Mivel pedig
ezekre a területekre nézve nem állanak megfelelő
adatok készen, a továbbiakban rnindenütt csupán
a trianoni Magyarország adatait vehetjük. Orszá-
gos arányszámban messze felettünk áll a katolikus
egyház a maga 1920-ban 63.9% és 1930-ban 64.90/0-
ával. De a református egyház is 21.0010, ill. 20.90/0-kal
jelentkezik. Kisebb nálunk számban a zsidó, 1920-
ban 5.9, 1930-ban 5.1o/0-ával és a g. kat. 2.20/0, ill.
2.30/0-ával.

Kicsinységünket nagyon súlyosbítja még több
körülmény is. Első ezek közül, hogy egyházunk
talán a legszétszórtabb egFház Magyarország te-
rületén. 191O-ben csak 1800 községben haladta meg
az evangélikusok száma a százat. Ezzel szemben
600f) községben száznál kevesebben, további 6000
községben pedig egyáltalán nem éltek evangéliku-
sok. Trianon után legnagyobbrészt azok a terüle-
tek vesztek el, ahol ú. n. tömblutheránusság élt.
Vagyis ahol hittestvéreink tömören egy csomóban
éltek. A megmaradt területen nagyon sok hívünk
él szórványban, olyan helyen, ahol sem evangélikus
iskola, sem evangélikus templom, sem pedig meg-
szervezett evangélikus gyülekezet nincsen, sőt a
legtöbbször még gondnok sem. Szórványhoz kell
számítani helyzetileg illetőleg vallásos gondozás le-
hetőségének, intenzitásának szempontjából, mint
nem teljesen kielégítőket a leányegyházakat, ahol
nincsen állandó lelkész, hanem. csak időnként van-
nak istentiszteletek. Egyházunk az újabb időben
ezekből a mégis csak nagyobb számban együtt
élő evang. hívekből (akik azonban annyian még
nincsenek, hogy önálló egyházközséggé alakulhat-
nának) szórványközpontokat, missziói egyházköz-
ségeket szervez, hogy így az elszóródottakat ameny-
nyire lehetséges összeszedje, és a köröttük nagyobb
tömegben élő más felekezetbeliek tömegvonzá-
sától megmentse. Átlag, híveink egyharmadát szá-
míthattuk még pár évvel ezelőtt a fenti szempontú
szórványban elők közé. Azoknak, akik erre a tnun-
kára vállalkoznak, súlFOS feladataik vannak. Mert
nem csak az elszóródottakat, eltévedteket kell
összeszedniök, az. elcsábítottakat visszaédesgetniöh,
hanem olyan eszközök ellen .is hüzdeni, amiket
mi [egyoerűl ellenfeleinkkel szemben [eloonultatni
nem tudunk. Ezek közé főként· a nagyobb tömeg
vonzását, ellenfeleink nagyobb összegben rendel-
kezésre álló és térítésre is felhasznált pénzét, va-
lamint állásigéreteit sorolhatjuk.

Kicsinységünket súlyosbító második körülmény

nemzetiségi egyház voltunk. Míg a reformáció kez-
detén az egész ország örömmel fogadta a lutheri
reformációt, addig a kálvini reformáció terjedése
idején éppen a magFar tömegek váltak ki belőle.
A kálvini reformáció megalkotta a »magyar val-
lás« nevet, és nevére méltó is lett. Az evangélikus'
egyházban nagyrészt a nemzetiségek maradtak
benn. A Felvidék tótjai és a bevándorló német tele-
pesek, vagy a már betelepedett szászok, cipszerek.
1787-ben az evangélikus lakosságból alig 150/0 volt
magpar, szemben 500/0-nFi tótsággal és 350/0 né-
mettel. 1912-ben már 320/0, a csonka országban
1930-ban 700/0 vallotta magát magvarnali. Szigorú
faji szempontot alkalmazva ez a kedvező szám
bizonyára sokat romlanék. És valószínű, hogy a
most megindult visszanémetesítő, disszimilációs fo-
lyamat megérzik majd ev. egyházunk arcán is. Ezek
a számok azonban mutatnak még mást is. Azt, hogy
egyházunk hivei sokkal nagyobb számban magya-
rosodtak meg, mint ahogy azt más egyházaknál
látjuk. Igy az idegen riyelvű evangélikusságot nem
lehet kijátszani egyházunk ellen nemzeti szempont-
ból. Nem áll meg ugyanis az az állítás, amelyik
újabban hírlapokat is megj árt, (Szüllő Géza emlé-
kezéseiben a Pesti Hirlap, és reminiszcencia formá-
jában, burkoltan Milotay István egyik Uj Magyar-
ságban írt vezércikkében) , hogy a idegennyelvű
evangélikusság ki akart volna kapcsolódni a ma-
gyar célok szolgálatából, és nemzetiségi pánszláv
és pángermán célok szolgálatába akart szegődni.
Pánszláooá és púngermánnú nagFon könnFű 'kiki-
áltani valakit, és sok hűséges magyar szívű, de
nemzetiségi ajkú ev. lelkészt kiáltottak már ki
ilyennek, és állítottak mindörökre pellengérre. Ne
künk azonban, akik tisztán akarurik látni, valágo-
san hűlonbséget kell tenni azok k6zött, akik
csahugvan. árulái lettek a magpar . érdehehneh, és
'azok között, akik nem tettek mást, mint hogp
nemzetiségi gpulekezetűlmeh. anvanvelvűhön hirdet-
ték Isten Igéjét. Az anyanyelvhez mindenkinek joga

. van, és senkinek sem lehetett megtiltani, hogy az
Igét anyanyelvén hallgassa. Aki ebben a magyar-

. ság érdekeinek sérelmét látja, az még valamit zavar
össze: a magyarosítási mozgalmat és az Igehir-
detést. Semmiféle lelkésznek sem szabhat ja meg
az állam, és nem követelheti meg tőle, hogp abban
a gvűlehezetben, amelvili őt az Ige hirdetésére
meghívta, beleegvezésűh' nélkül, megváltoztassa az
Igehirdetés nvelvét,

Kicsinységünket azonban a legjobban az sú-
lyosbítja, hogy pusztuló egohúz is vagyunk. Ar4nF-
számunk 1787-től fogva állandóan csökken. Akkor
még 9% volt, mint említettem 1920-ban 6.20ío,
1930-ban már 6.1%. A csökkenés oka a régebbi
években, főleg a nagyobb áttérési mozgalomban,
az újabb időben pedig a szaporodás csökkenésében
keresendő. Ez az 0.1% fogyás is a következőkép-
pen áll elő. 1920-30-ig a rk.-ok 10.40/0-al, a gör.

, kath. 14.5%-al, a gör. kel. 21.8%-al, a ref. 8.50/0-a1
növekszik, csak mi maradunk alul 7.40/0-,al. Ez ért-
hető is, hiszen a száz élveszülött közül az országos

, arányszámot 1936-ban, de az 1931-35-ös átlagban
is a rk. egyház 2.60/0-al, a gör. kath. 1.10/0-al (arány-
számának több mint felével), a rel. 0.60/0-al ha-
ladja meg, de az ev. egyház teljes 1%-al, azaz
arányszámának egy hatodávaíl. marad le. Termé-
szetes népszaporodása is, az 1931-35-ös átlaghoz
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mérve 1936-ban 2.195 helyett 2.051, azaz 144-es
csökkenest mutat. Ehhez még két adatot vegyünk:
vegyes házasságoknál reverzálist kötött javunkra
a házaspároknak 9.50/oa (1936, de 1931-35. átlag
9%, itt tehát javulás), a reverzális veszteség pe-,
dig, amikor a két kath. egyháznál +456.5 és
+47.0 a két prot. egyháznál ref. -108.5, ev. -150.0.
Ezeket a veszteségeket csak nagyon kicsinyben
enyhíti az a kör-ülrnény, hogy a betéréseknél át-
lagban, mintegy 38-as többlet jelentkezik. Ez a
többlet természetesen a zsidóságból származik, akik
úgy látszik arányszámon felül szeretnek minket.
(Ezt mutatják különben az 1938 évi áttérés ek is.)

Ill. Kik vagyunk lelkiösszetétel szerint?

Ha egészen szigorúan vesszük a statisztika
számait: Parasztegyház, az intelligencia egyházának
jelszavával a »műoelt rétege egyházállá álcázva.
Ez a jelszó ugyanis még ma is forgalomban van.
»Mi vagyunk az intelligencia egyháza.« Ez alatt
azonbari nem azt kell érteni, hogp értelmiségi sLÍ-
7yunk olyan nyomasztá, hogy más szóhoz sem jut-
hat mellette (mert ebben az esetben valóban így
nevezhetnők magunkat), hanem inkább azt, hogy
országos aránpszámon felül szerepelünk az értelmi-
ségi pálpákoTl,. Vegyük először ezeket a számokat.
Az összes közazolgálati és szabadfoglalkozású ke-
resőből arányszámunk 6.6Ojo, azaz +0.5%• Egyes
foglalkozásokban azonban nagyobb arányban eltoló-
dások láthatók: egyetemi tanárokból 130;0 (+6.9 0/0),
óv'ó- é s tanítóképzőintézet tanárokból B.7% (+2.6%),

szakiskolai tanárokból 8.3 % (+2.20;0). Bírák és
ügyészek 8.3% (+2.20j0). Érdekes a lelkészek na-
gyobb %-a, 9.30;0 (+3.20/0), ami azonban nem a
nagyobb fokú műveltséget jelzi, hanem azt, hogp
egvházunl: a hitélet ápolásában milyen intenaiv
munhát végez, és hogp gpülekezeteink mennyire
igénpeseli. De ha ezt a kedvező statisztikát vizs-
gáljuk is, azt. a következtetést, hogy egyházunk
kimondottan az »intellígencia egyháza« lenne, meg-
erősítve nem láthatjuk. Fölényünk elenyésző. Az
egyetemi tanárok +6.90/0-án kívül a többi helyen
csak a lelkészek száma emelkedik a 3% fölé
(+3.20/0), a többi a 20/0 között mozog. Az egye-
temet végzettek (főiskolát végzettek), számában
kedvező az arányszámunk, de feltünően mégsem
emelkedik ki (90/0 +2.90j0). A középiskolát vég-
zettek között pedig· már csaknem megközelíti az
arányszámot (7% =+0.9 Ojo). Ezzel szemben meg kell
figyelnünk il következő adatokat. Az összes keresők
számában evangélikus 6.3% (+0.2 0/O). Ezekből
azonban őstermelő volt az 1930-as népszámlálás
alapján egyháztagjaink 550/0-a, országos arányban
(6.9%=+0.8%). A nem értelmiségi pályán rnűkö-
dők tehát mégis csak többen vannak. És itt talán
joggal mondhatná magáról egy másik egyház, he-
lyettünk azt, hogy értelmisége nagyobb súlyú, mert
a számok ezt mutatják : a kat. egyház. Ott ugyanis
őstermelő csupán 51o/0! Természetesen figyelembe
kell venni még egy más szempontot is. Azt, hogy
nálunk az őstermelő, vagy vegyük csak így: a nem
értelmiségi pályán dolgozók nagyobb része, réte-
gének magasabbik fokain van, mint egyéb egyhá-
zaknál, Több akisbirtokos, középbirtokos és törpe-
birtokos arányszámban, és kevesebb a nincstelen,

-a városi és falusi proletár. Innen ma~yarázható az
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is, hogy értelmiségi pályára egyházunk tagjai kö-
zül sokan mennek, arányszámon felül. Mert erős
nálunk a már polgárosodott, de a középosztályba
mííveletlensége folytán még be nem jutottak száma.
1937-ben az ev. gimnáziumok évkönyveit vizsgálva
megállapítottam azt, hogy ebből a bizonyos polgáro-
sodott, de a középosztályt értelmiségi követelmé-
nyekben el nem ért (vagyis nem asszimilálódott),
rétegből kerül ki ev. középiskoláink érettségit tett
tanulóinak városban 20.7%-a, vidéken 31.2-43.6-ig
terjedő százaléka. A városi és falusi proletáraág
ellenben 2.4% --6.3 %-ig (Nyiregyháza ·-Szarvas),
kerül csak ki (Ev. Élet. 1937. évf. 224 kk. o.). Ez a
réteg pedig (ez az Ú. n. középréteg), voltaképpen
a nyugateurópai mértékkel mért »parasztság«. En-
nek középiskolát végzett tagjai azonban nem arány-
számuk szerint kerülnek ki, hanem annál jóval ke-
vesebben.

Egyházunk tehát többségében nem értelmiségi,
ha súlya értelmiségi pályákon arányszámánál vala-
mivel nagyobb is. Ezért magát nem nevezheti az
intelligencia egyházának azzal a szokásos következ-
ménnyel, hogy akkor bennünket a nép kérdései
nem is kell, hogy érdekeijenek. Nekünk fontos fela-
dataink vannak és nagy kötelességeink. Sok min-
dent kell helyrehozni. Mert abban az egvhúzban,
ahol az értelmiség adja a hangot (ha nem is mate-
riális, hanem inkább spirituális súlya rniatt) , az
értelmiségnek felelősség nyugszik a vállán. Az ér-
telmiség vezetése eddig ugyanis sokszor csak a
rossz példaadásban nviloánult meg. Csak kettőt
említek itt: Az értelmiségi osztályol: gpermelesze-
génységét, és faluról való menehűlését, Nem aka-
rok igazságtalan lenni. Tudom, hogy mit jelent
ma családalapítással foglalkozni,. milyen nehézsé-
gek állanak az ifjú párok előtt. De ez a példa-
adás nem újkeletű. Sokkal inkább abból a korból
származik, amikor nem volt még nehézség a csa-
ládalapítás körül! Tudom azt is, hogy mit jelent
a vidéken való értelmiségi élet. De állítom azt,
hogy nem olyan, hogy onnan menekülni kellene.
Ne aharjunli fővárosi értelmiségieket egy a szd-
ímukra idegen területre áttelepiteni, sem pedig
holmi hultúr bódulatban vidékieket környezetiik-
ből kiszakítani. Az értelmiségi rétegnek egyházunk-
ban is az a feladata, hogy megtartson mindenkit
a helyén. Szükségünk van az evangéliumban való
lelki összetétel tekintetében egészséges, egységes
egvenloségre. És ez nálunk alapeloileg nem' csak,
hogy nem lehetetlen, hanem egyenesen megkö vete-
lendő dolog. Egyenlőség a felelősségben Isten előtt
Egyenlőség kell tehát, hogy legyen a földi dolgok-
ban is.

Tudom, hogy sok tekintetben sötét, és so},
helyen hiányos az egyházunkról adott kép. Hiány-
zanak belőle azok az adatok, amelyek a már dol-
gozókról és a folyamatban levő munkákr ól szól-
nak. E helyen azonban szándékosan maradtak ki.
Mert a végzett munháért nálunk nem jár dícséret.
'Szolgálat az, kötelesség, amely abban hordja ju-
talmát, hogp végezhetjük. Itt arra akartuk felhívni
a figyelmet, hogy hol van még hely, ahol dolgozni
lehet, hol van még hiba, amit ki kell javítani, hogy
hűséges szolgáknak neveztessünk. Hogy azzá vál-
junk, amik vagyunk. Az Ige egyházává, amelynek
tagjaként élni e földön Istennek drága és nagy
ajándéka. Kemény Péter.



ll. [vangélitus mOD~anivalóa ma~yarság számára
Mit mondhat az evangélikusság vagy az evan-

gélikus egyház a magyarság számára? Hisz olyanok
vagyunk, mínt az »Oldott kéve Isten szérűjén«.
Kevesen vagyunk és a kevésnek is nagy része szét-
szórva él más felekezetek tengerében.

Az igazság súlyát azonban sohasem a tömeg
nagysága adja meg. Ha Jézus egyedül maradna a
világban, akkor is neki lenne igaza az egész vi-
lággal szemben. Ha kevesen vagyunk is, mégis
igazunk van, ha azt szóljuk, ami hivatásunkból
fakad. Hívatásunk pedig egy: hordozni és hir-
detni az örök evangéliumot,

Evangélikus mondanivaló a magyarság számára,
tehát sem több, sem kevesebb, mint az örök evan-
gélium. Ebből az alapból két dolog következik na-
gyon világosan. Az egyik az, hogy mondanioalánh:
stabil. Nem ingathatja és nem változtathatja meg
sem a századok múlása, sem a kor eszmék vál-
tozása. A másik az, hogy mondanivalónk mégis
mindíg időszerű, mert nincs olyan régi vagy új
életforma, amelyhez Istennek ne lenne szava. Ezért
az evangélikusság mondanivalója a magyarság szá-
mára mindíg ugyanaz, de ennek a kifejezési for-
mája mindíg korszerű, hogy az, a kor és a nem-
zedék értse meg, amelyik ezt a mondanivalót hallja.

Ez a kiindulás természetszerűen vezet bennün-
ket minden evangélikus mondanivaló történeti gyö-
keréhez, a reformációhoz. Igy abban a kényelmes
helyzetben vagyunk, hogy nem kell mondanivalón-
kat újra megfogalmazni, hanem a már -századok fo-
lyamán sokszor elmondottaknak kell mai kifejezési
formáját megtalálnunk. ' .

Mit tett a reformáció Magyarországon ? Nem
okozott egyházszakadást, nem alapított új egyházat,
hanem egyszerüen csak az Igét hirdette kivétel
nélkül minden ember számára. Ez az igehirdetés
azonban kifejtett önmagából egy egész sor mellék-
[unhciot, amelyek ledöntötték azokat a gátakat,
amelyeli az Ige elfogddásávalszemhen jelsorakoz-
tak. Alapjában véve ezek a mellékfunkciók csak
Isten és a magyarság között .levö gát lerombolásán
dolgoztak, és mégis a' legmélyebb értelemben vett
nemzetszolgálatot jelentették. Nézzük őket történeti
megjelenési Iormáikban. _

LNem .kell itt a bibliafordításokról, a magyar-
nyelvű irodalom megindulásáról beszélnünk, mert
ezeknek, a jelentőségét már sokszor felmérték. De
nézzük meg mit jelentett a magyarság számára a
magyarnyelvű - igehirdetés? A reformáció kerának
másfél órás prédikációi nem bőbeszédűséget, ha-
nem életszükségletet jelentettek. Ahhoz, hogy a
hallgatók az igét megértsék, szükség volt a szöveg
teljes megértésére. Ezért a prédikátorok minden
kétesen értelmezhető szónak megadták a tartalmi
és bibliai értelmét. A személyi; történelmi és hely-
ség neveket részletes en megmagyarázták. . Amikor
ezzel' végeztek, akkor következett a mai értelem-
ben vett igehirdetés, A gyülekezet pedig türelem-
mel és örömmel figyelt másfél órán keresztül, mert
az igehirdetés számukra a művelődés jóformán
egyedüli lehetőségét jelentette, Nem a művelődés
kedvéért prédikáltak,hanem azért közölték a szö-.

vegegyes részeinek a szószerinti értelmét, hogy
a hallgatók megértsék az igét.

Vagy gondoljunk Bíró Mátyás egyik munkájára
a »Magyar olvasókönyvc-re. Munkája előszavában
az írás-olvasás mesterségére tanít, bevezetésében
magyar grammatikát ad. Miért? Azért, hogy az
'utánuk következő káté-részt vagy Isten igéjét min-
denki megértse.

Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy a magyar re-
formátorok (nemcsak Dévai, hanem a többiek is)
ugyanakkor, amikor igét hirdettek, magyar nép-
vagy nemzetnevelők is lettek. Ennek a jelentősé-
gét csak akkor tudjuk felfogni, ha megértjük, hogy
a mohácsi vész előtt egyáltalán nem volt népnevelés,
a reformáció utáni időkben pedig az idegen elnyo-
más miatt vagy lehetetlenné vált vagy jdegen be-
folyás alá került népünk nevelése.

2. A reformáció igehirdetéséből fakadt az em-
ber vagy a személviség új és helyes értékelése.
A reformációig a jobbágy kisebb értékű volt, mint
egy vesenyparipa vagy egy vadászkutya. Még a
papok sem törődtek sokat velük. Es most jön a
nagy ujság: »Krisztus meghalt éretted«. Ha ez igaz,
akkor Isten előtt az ember érték. Olyan nagy érték,
hogy Isten a saját fiát is odaadta érte. Az egy-
szerü magyar jobbágy nagyot emelkedett ezzel a
saját maga megértésében. Személyesen Istennel ke-
rült felelős viszonyba. Ha kifejezetten nem is, de
tudat alatt a reformáció igehirdetése alakította ki
azt az önértékelést, amely minden elnyomással
szemben vallani tudta, hogy az ember értékes és
felelős. Értékes és felelős magyar mivoltában is.

Az elmondottakból nyílvánvaló, hogy Magyar-
országon a független és felelős magyarság kifeje-
zője és hordozója csak az evangélikusság magvaI'
része, tágabb értelemben pedig csak a magrar pro-
testantizmus tudott lenni. Magától értetődik, hogy
az elnyomatás ideje alatt a független magyarság
gondolatát nem a vezető nélkül maradt és meg-
félemlített tömegek, hanem a saját felelősségüket
ismerő és élő egyedek és családok hordozták. Ez
egyúttal azt is megmagyarázza, hogy miért volt a
magyar önállóságnak mindíg a protestáns Erdély
a végvára és mért onnan indult ki minden ml;\gyar
gyökerű szabadságharcunk.

Igy vezetett a tiszta igehirdetés az egyén érté-
kének a helpes felismerésén keresztül a független
és felelős magyarság éléséhez.

3. Az előző két pont már magában hordozza,
hogy az eredeti és az újjászületett magvar élet-
formát hazánkban egyszerre csak a reformáció
tudta kifejezni. A reformáció embertipusa volt az,
amelyik felfedezte, hogy az' eredeti vagy faji élet
megjelenését nem kell letagadnia,' vagyeltemetnie,
hanem azt Isten szolgálatába kell állítania. Világo-
sabbá teszi ezt annak a meglátása, hogy a katali-
cizm.us a magiY'urság megtérésének az idején
nem tudott' mit kezdeni az ősi magyar dallal, művé-
szettel, mitológiával, kultúrával. A kolostori iro-
dalom ezeket egyszerüen és kegyetlenül kiirtotta.
Igy jutottunk oda, hogy Európa minden nációja
ismeri a maga őstör-ténetét, eredeti és ősi kultúráját.
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[VANG~lI~U~~lIT
Minket ettől a sematizáló kolostori irodalom meg-
fosztott.

A reformáció itt is nagy változást hozott. Min-
dent megtartott és mindent felkarolt, ami a magyar-
ságot a maga eredeti mivoltában kifejezte, de ezekre
nézve is felszólította az Isten szerint való újjászü-
letés követelményét.

Az elmondottakban bennefoglaltatik az »evan-
gélikus mondanivaló a magyarság számára«. Most
csak arra van szükség, hogy ezt az eredeti evan-
gélik~s mondanivalót mai nyelven tudjuk megfogal-
maznI. _

/ 1. Mondanivalónk ma is az, mint négyszáz év-
vel ezelőtt ,volt: az evangélium. Az evangélium he-
lyes hirdetése önkénytelenűl hozza magával azt,
hogy mindennek, ami az útjába áll, el kell tűnnie.

Mi áll ma az evangéliuni útjában? A szekula-
rizmus, azaz az elvilágiasodás. A magyarság fele-
kezeti különbség nélkül és nagy százalékban elvilá-
giasodott, vagy Krisztustalan magyarság. Ezen a
nagy százalékori a templomi igehirdetés soha nem
fog segíteni, mert a templomi igehirdetés nem éri
el őt. Ezért szükséges és időszerű ma az evangé-
lium hirdetésének egy új, vagy egészen ősi for-
mája: az evangélizáciá. »Eoangélihus mondanioalo
a magyarság számára» ma elsősorban is iev fogal-
mazható meg: eoangélizáciá, Mit jelent ez? (Ev.
Élet. 1938. évf. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 20. szám.)
Jelenti azt, hogy hozzánk jönni nem akaró híveink-
hez mi magunk megyünk el. És ez a munka folyik
is ma az ország és kiváltképpen az AUöld külön-
böző pontjain. Templomokban, iskolákban, fésze-
rekben soha nem látott tömegek gyűlnek össze
Krisztus hívására és a Szentlélek Úristen csodá-
latos ébredéseket ad olyan helyeken is, amelyekről
már-már lemondtunk. Szükség is van rá, hogy azok-
nak a híveinknek, akik nem jönnek el mihozzánk,
mi szállítsuk házhoz az evangéliumot.

De ne gondolja senki, hogy az evangélizáció
kizárólagosan papi munka. »A Iaikusok« éppen úgy,
sőt sokszor talán jobban is tudnak evangélizálni
környezetükben, családjaikban és munkahelyeiken,
mint az ezerféleképen megkötött papság. Nagy
szükség van rá, hogy az evangélium hirdetésének
ezt az egészen mai formáját lelkipásztorok és hívek
megújulva és hűségesen tudják végezni, mert nyo-
mán az egyetemes magyar ébredés fakadhat. S ha
ezt eredrnényezhetné az »Evangélikus mondanivaló
a magyar-ság számára«, többet nem is kérhetnénk
az Istentől.

Ebbe a munkakörbe tartozik az is, hogy akik
nem jönnek mihozzánk, azokat rni hozzuk magunk-
hoz. Ilyesmi történik a nagytarcsai népfőiskolán.
(Ev. Élet, 1938. évf. 2. sz. 1939. évf. 4., 6. sz.)
Maga a népfőiskola, bár északi eredetü, mégis tipi-
kusan magyar intézmény. Mert a tömegeibell agrár
Magyarországnak nem végtelen számú egyetemet
és középiskolát végzett emberre van szüksége, ha-
nem olyan földmíves tömegekre, amelynek tagjai
erősek hitükben és magyarságukban. Akik' ismerik,
az élő Krisztust, de nagyon jól tudnak számolni
a reális élettel is. Tehát a gazdálkodásban, házi-
iparban, szövetkezeti életben és általában jövőnk
építésében egyaránt otthon vannak.

Ezért evangélikus mondanivaló a magyarság
számára: mennél több ilpen népi intézménpt, amely-
ben fiataljaink Isten kegyelméből megtelítődhetnek
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Lélekkel és teljes felkészültséggel vághatnak neki az
életnek. Természetesen ezeken az intézményeken
keresztül éppenúgy kézbe kell vennünk az iparos,
mint a földmüves ifjúságot.

De miért nem beszéltünk a középosztálynak
szó.ó evangélikus magyar mondanivalókról ? Azért,
mert mindezek elmondására és továbbszármaztatá-
sára a középosztályunk köteles. Be kell azonban
vallanunk, hogy ezen a téren nagyon rosszul állunk.
Középosztályunk nagy része a közömbösség, vagy
az elhidegülés állapotában van. Ezt életének ezer-
nyi megnyilatkozása és ez a veszteség, amelyet
hitetlenségük és reverzálisaik révén veszítünk, vilá-
:gosan ,mutatja. S nem 'vádolhatjuk itt csak az
elődeinket. A fiatalság még azt a hitet, sőt még azt
a megbízhatóságot 'sem érte el, amivel apái rendel-
keztek. Elég itt arra gondolnunk, hogy evangélikus
ifjú értelmiségünk egyetlen és mindentől független
sajtóorgánumát nemtörődömségből az anyagi csőd
szélére engedte jutni. Mi lehet az evangélikus mon-
danivaló ezek után a magyar evangélikus ifjú értel-
miség számára? Az, hogy neki kell legelőször meg-
újulnia, vagy ki fog pusztulni a nemzet életéből.

2. Az evangéliunt értelmes és tiszta hirdetése
szűliségezerűen fogja eredményezni ma is az egpén
és a személviség helpes értékelését. Eredményezni
fogja úgy a mindennapi élet, mint az örökéletünkért
való felelősség szempontjából.

Ennek a magyarság szempontjaból is sokkal
nagyobb jelentősége van, semmint első percben gon-
dolnánk. A ma sokféle »izrnusa« berendezkedett
a tömegemberre. A tömegember pedig olyan, mint
egy gépalkatrész, amelyik dolgozik, kopik. kormo-
zódik és eltörik a maga' .kőrülhatárolt pályáján.
Akkor helyéről kidobják és újjal cserélik ki. Evan-
gélikus mondanivaló a magyarság számára az, hogy
ez neni emberi élet. Mi felelősek vagpunk és nem
gépalkatrészek. Istennel állunk szemben a felelős-
ség állapotában és embertársaink mellett állunk,
s ő közöttük is a felelősség állapotában. Ezzel nem
akarjuk felújítani az individualizmus túlhajtását,
hanem azt mondjuk, hogy az egyéni életenek annyi
értelme van, amennyi teljes felkészültséggel és tel-
jes felelősséggel tudunk a közösségben és a közös-
ségért élni.

Értsük ezt meg jól. Nemzeti önállóságunk régen
volt annyi kísértésnek kitéve, mint ma. Ha vala-
milyen formában egy tíz-húsz,' vagy százéves el-
nyomás nehezednénk ránk, akkor a tömegember
soha meg nem őrzi a felelős, szabad és független
magyar embertipust. Evangéliumból fakadó evan-
gélikus mondanioalá a magyarság számára az, hogp
neni vagpunk gép- és tömegemeberek, hanem az
egész miooltunhért Isten előtt felelős állapotban
~~. I

v 3. Az elmondottak alapjárt világosan ki kell
még fejeznünk azt .is, hogp az egyideiűleg eredeti
és az újjászületett magpar élet evangélikus 1110/1-

danioalá ma is és 'va!óság ma is a magyarság szá-
mára. Nem tudjuk magyarságunkat keresztyénsé-
günk és keresztyénségünket magyarságunk nélkül
élni. De nem úgy, hogy külön valami a magyarság
és külön valami a keresztyénség, amelyekből egy-
egyadagnak az összevegyítése jelentené a keresz-
tyén magyarságot. Ezt ilyen szcrencsétlenül egy nem
régen távozott politikusunk fejezte ki, amikor arról
beszélt, hogy a nemzet testből és lélekből áll, A
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nemzet testét jelentené a faj, aminő a történelem
folyamán létrejött és kialakult, lelkét pedig a nem-
zeti géniusz. Olyan kettészakítása ez a nemzetnek,
ami semmiképpen sem állja meg a helyét, mert
az a nemzeti geniusz valami egészen idegen a nem-
zettől. Egyszer nérnet, másszor francia, ismét más-
kor keleti, vagy nyugati befolyás alatt formálódott
és erőszakot követ el velünk szemben, aki ezt felül-
ről, mint jellegzetesen magyart akarja ránk kény-
szeríteni.

A nemzetnek van lelke. De ez nem egy külső
többlet,' hanem belső valóság, amely nemzeti bű-.
neinkben éppen úgy kifejezi magát, mint népi da-
lainkban, művészetünkben, kultúránkban és általá-
ban egész magyar magatartásunkban. Ennek a teljes
és szerves magyarságnak az újjászü.etése az, amit
rni igazi magyarságnak nevezünk. Közelebbről ez a
Krisztusban hívő magyarság. Magyar és újjászüle-
tett ugyanabban a pillanatban. A hívő és egészséges

magyarság nem is lehet más. Mert ha újjá nem szü-
letett, akkor szeretni és bálványozni fogja önmagát,
a fajt vagy a vért. Ha meg nem magyar, akkor talaj-
talan. Valami internacionális, elspir itualizált, gyö-
kértelen vallásosság, amely reális talaj híján ki sem
tudja magát fejezni. Ebből a nézőpontból érthetjük
meg, hogy miért kellett nekünk evangélikus magya-
roknak mindíg magyaroknak és mindíg hívő evan-
:gélikusoknak lennünk. S ezért kellett az evangé-
likusságnak a világon mindenütt nemzeti egyházak-
ban megjelennie. Evangélikus mondanioalo tehát a
magyarság szám.ára az, hogIJ egys zerre és egpmás-
tol elválaszthatatlanul akarjuk és fogjuk élni a mi
ecangélihus magIJar miooltunhai,

Mindent összefoglalva mondanivalónk ez: sza-
bad, erős, független és felelős magyarság követe-
lése, himunhálása és élése lsten uralma alatt.

Mórocz Sándor.

lll. Mozgalmi evangélikusság
A mozgalmak korát éljük. Minden kornak meg

van a maga koráramlata : hatalmas- mozgalmak. A
mult században ilyen volt a liberális mozgalom.
Ez ütötte rá bélyegét minden életmegnyilvánulásra.
A ma a totális mozgalomé. Amikor keresztyén moz- '
galomról beszélünk, akkor meg kell látnunk, hogy
ez sohasom volt korszerű. Mindíg az árral szemben
való úszást jelentette. Azok a mozgalmak,amelyek
a levegőben vannak, azok szekuláris, evilági moz-
mozgalmak. Az evangéliumi mozgalomhoz sohasem
Iűlik az emberek foga; ezután nem nagyon kapkod-
nak az emberek. Mégis olyan mozgalom ez, amelyre
szüksége van minden kornak, így a mai világnak is.

Az őskeresztyénségnél a mozgalom volt az első.
Futótűzként terjedt az evangélium sembereket
ragadott magával. Rögtön jelentkezik azonban a
szervezett gyülekezeti élet is. Nincs igaza Sohm-
nak, hogyakeresztyénség eredetileg csak a belső,
lelki valami volt, szervezet nélkül. A szervezet
nem megromlása a keresztyénségnek, mert szükség-
képep hozzátartozik. A romlás ott kezdődött, ami-
kor e-világi gondolatokkal kezdték felhígítani az
evangéliumot. Igy támadtak a korszerű köntösbe
öltözködö eretnek mozgalmak (elsősorban a gnosz-
ticizmus). Erre támadt a visszahatás, az intézrné-
nyessé váló egyház. Megindul a katolikus fejlődés,
amelyazonbán már elhajlás az evangélium vona-
lától. Úgy akartak védekezni az eretnek mozgal-
mak ellen, hogy e-világi biztosítékot kerestek:
intézményes berendezkedést. Legelső volt tehát a
mozgalom és csak másodsorban jött agyüleke-
zeti élet.

A reformáció egészen másképpen történt. Ez az
egyházi élet megújulása , a gyülekezetek megeleve-
nedesc volt elsősorban. Mint mozgalom is hatalmas-

nak indult és ez lett volna az evangélium igazi
érvényesülése, sajnos azonban, amikor a tartomány-
fejedelmi szervezet alakult ki, megállt hódító útjá-
ban és megmerevedett. Luther észrevette,' hogy moz-
galomra is szűkség van, de nem tudta belátását a
gyakci-latban valóra váltani. Ezért támadt részben
történeti szükségszerüséggel a pietizmus mozgalma,
amely azonban távolról sem tudta mindazt adni,
amire a .reforrnátori mozgalom lett volna hivatva.
A mult század egyháztörténete - az angol-szász,
né~net és skandináv világban - az ébredesi moz-
galmak ideje volt. Nálunk alig érvényesültek. Moz-
galmak voltak ezek, meg volt bennük a lendület,
dc csak ott tudott az evangélium igazán diadal-
masan előre törni, ahol velük párhuzamosan a gyü-
lekezetek élete is megújuit. Ahol ez nem következett
be - jóllehet nagy tömegeket térítettek meg - sza-
bad egyházak és szekták keletkeztek. EJyedül talán
a württenbergi és a finn keresztyénség látta ennek
hasznát, ahol párhuzamosan haladt a kettő.

Nincs helye rangsor-vitának az egyházi, gyü-
lekezeti megújhódás és az evangéliumi mozgalom
között. Szükség van a gyülekezeti megújhódásra,
ami elsősorban .az igehirdető 'szolgálat, a papok
hűséges munkája által következhet be, de éppen
olyan szükséges az evangéliumi mozgalom is, amely
elsősorban a nem-lelkész egyháztagok bizonyság-
tevésében és szolgálatában áll. Egyházunk szcrve-
zete a presbiteri-zsinati rendszer, a felügyelők tiszt-
sége, mind nagyszerű alkalom ugyan a lelki. ~'!:ol-
gálatra - különösen ha munkájukat nem korlátoz-
zuk a jogi és gazdasági kérdésekre, hanem hit-
vallásukkal és szolgálatukkál aktiv részt vesznek a
lf!ll<i. rnunkában - mégis, nálunk is szükség van
egy evangéliumi mozgalomra, amely aktiváini tud
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minden gyülekezeti tagot. Szórványos kezdetektől
eltekintve (Pro Christo Diákszövetség stb.) átütő
erejű, nagy lendületű evangéliumi mozgalom Ma-
gyarországon még nem volt a 16. század óta. Ese-
dékes a gyülekezeti megújhódás, az élő egyház,
de ép olyan szükséges az evangéliumi mozgalom is.

Mi jellemzi a mozgalmat? A mozgalom missziói
hadjárat. Az egyházi munka, a le.gkorszerűbb,a
legjobb is: a meglevőt, az öröklöttet akarja védeni,
ápolni, fejleszteni. A mozgalom hódít, toboroz
és térít, az egyházi munka a gyülekezetet erősíti,
a mozgalom új gyülekezeteket hoz létre és Krisztus-
tól távol álló embereket gyűjti össze az ige köré.
Ma nagy törnegek élnek az egyháztól távol, a mun-
kásság és parasztság (akik ma legfeljebb a szek-
ták által kerülnek. valamelyes kapcsolatba az igé-
vel). Ezek megnyerésére csak az evangéliumi moz-
galom tud vállalkozni.

Ha a legjobb egyházi munka és a mozgalom
között is van különbség, még nagyobb ez az intéz-
ményessé merevült, hagyományokból élő, kitaposott
úton járó egyházi munkamódszer és a mozgalmak
rugalmas, eleven életstílusa között .. Az ilyen egy-
házi munka csak védekezik, mentegetőzik, a maga
létjogosultságát próbálja bizonyítgatni, legfeljebb
hitvitákat rendez; a mozgalom Krisztus parancsá-
ból él s támad az evangéliummal. Az egyház men-
teni akarja, ami menthető (reverzális és szekta-
veszedelem) ; a mozgalom megtámadja a világot,
sőt az elvilágiasodást mindenütt, de elsősorban ön-
magában. Ez az elvilágiasodás sokszor abban jelent-
kezik, hogy érzelmi, hangulati, vasárnapi, templomi
keresztyénség áll elő, amely mellett a hétköznapok,
a gondolatok és cselekedetek az evangél iumtól ide-
gen világban mozognak. (Nagyszerű leleplezés volt
e téren művészí eszközökkel Kodolányi Földindu-
lása, ahol vallásos szólamok mallett törik meg' tuda-
tosan az 5. és 6. parancsolatot.) Kell, hogy gondunk
legyen azokra, akik többé-kevésbbé kapcsolatban
vannak az egyházzal, dc éppen olyan fontos az
cvangéliumtól távol álló tömegek megnyerése.

Hogy keletkezik egy ilyen átütő erejű, sodró
lendületű mozgalom, amely sokakat magával ragad
s az egyházi élet nyugodt vizeit is felkavarja. Ilyen
mozgalmat csinálni nem lehet tervezgetésekből; még
olyan· komoly elhatározásokból, ügyes szervezke-
désből és összefogásból sem jöhet 'Sohasem
létre. Ha a jószándék elegendő lenne, csak úgy
nyüzsögne egyházi életünk a mozgalmaktól. Mire
van tehát szükség? A Szentlélek tüzére! Arra, hogy
a Szentlélek sodra, ereje megragadjon minket. Az
evangéliumi mozgalmat nem ' emberek mozgatják.
A Szentlélek Úristen mozgósítására jön létre. Ko-
moly mozgósításról van szó. Vége a kényelemnek,
nyugodt béke-életnek; halálosan komolyra fordul
az ügy, nem tehetjük többé azt, ami jól esik; nem
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élhetünk többé magunknak, hanem parancsolatokat
kapunk s mennünk kell. Lemondásra, önfeláldozásra
kerül a sor. Azért válik komollyá a helyzet, azért
történik a mozgósítás, mert emberi lelkek üdvös-
ségéről van szó. Lelkek kárhoznak el; meg kell
indulni a felszabadító hadjáratnak, hogy megmene-
külhessünk a veszedelemtől.

Nem, sok ember kell egy evangéliumi mozga-
lom megindulásához. Egy-két ember elegendő, De
azok égő szívűek, akik önfeledten szánják oda ma-
gukat az evangélium szolgálatába.

Mi az akadálya egy ilyen mozgalom megindu-
lásának ? Figyeljük meg milyen nagy szerepet ját-
szik a mai életünkben a betü és a szó (egyházi sajtó
és a konferenciák tömege). Betűkben és szavakban
kezdünk tisztában lenni egyházunk hitvallásos taní-
tásával, mindez azonban csak pusztán agy-keresz-
ténység. és nem válik szívügyünkké, valóságos
életünkke. Nem tesszük rá egész életünket az evan-
gélium ügyére, az hiányzik, hogy teljesen betöltse
szívünket az evangélium. Ez lenne a legfontosabb és
minden más mellékes. Ahelyett mi számolgatunk,
jövőnket féltjük, ' jobbra-balra tekintgetünk, megal-
kuszunk, hiányzik belőlünk a teljes odaadás. Arra
van szükség, hogy az evangélium Kr isztus foglyává
tegyen bennünket, Ne karrierünket akarjuk építeni,
hanem tanuljunk meg egyszerű en engedelmeskedni.
Ilyen engedelmesség által aktívvá válásra van
szükség.

Kívülünk és bennünk le kell dönteni sok előíté-
letet, kibúvót: papoknak és nem-papoknak egyaránt
bele kell állniok egy új lendületű lelki munkába.
Embereket kell megnyerni: személyesen kell tö-
rődnünk .-azzal a sok küzköd ő, tusakodó emberrel,
akik körülöttünk. vannak. Minden keresztyén lelki-
pásztori felelősséggel tartozik a többiekért. Gyako-
rolnunk kell az igazi egyetemes papságot: Isten
színe elé visszük társaink nyomorúságát, bűneit
könyörgünk értük . és Kr isztushoz vezetjük őket.

Akadálya az evangéliumi mozgalom indulásá-
nak az is, hogy még mindíg túlságosan magányos,
egyéni .keresztyének vagyunk. Annyi a csendben
meghúzódó keresztény lélek, aki ugyan látszólag
mély, komoly keresztyén életet él, 'de aki rnit sem
tud a többiekről. Sok nehézsége van az egymásra
talál ásnak. Nem tűrjük a kritikát önteltségünkben,
sértődő érzékenységünkben irígység, féltékenység
és a legelemibb bűnök taszítanak el egymástól.
Evangéliumi mozgalom azonban csak ott támad,
ahol - ha csak egy-két égőszívü ember is, - akad-
nak emberek, akik együtt dolgoznak, összefognak,
akik a közös ügy tárgyilagos szolgálatában minden
különbség és ellentét ellenére összefognak. Ahol
Krisztus úrrá lesz, testvéri közösség támad: moz-
galom indul. A szükséges egyházi megújhódásban
az idősebbek is nagy szelgálatot tehetnek, ha en-



godnek Krisztusnak, de az evangéliumi mozgalorn
elsősorban az ifjúságra vár. Ha a Szentlélek szíve-
ket lángragyújt, csodálatos dolgok történhetnek.
Nem elég kívánni egy ilyen mozgalmat, az a kérdés:

megadja-e nekünk Isten? Sőt az; a legfőbb kérdés:
átadjuk-é magunkat teljesen fenntartás nélkül Is-
tennek, aki cselekvő Isten, aki meg akarja menteni
a sokat vergődő embereket. Urbán Ernő.

IV. Az evangélikus
Irigyelt szó ez: ifjúság. A gyermeket szeretni

és becézni szokták, a férfit megbecsülni, vagy el-
ismerni, az öreget tisztelni, az aggot gyámolítani,
de az ifjúságot egyszerüen irigylik. Pusztán ezért
a szóért versenyez az élet. Fáradt és dekadens ko-
rokban meg egyenesen versenyfutás folyik az ifjú-
ságért. Ilyenkor az ifjúság önkéntelenül bálvánnyá
lesz. A mi koru nk is ilyen korszak, mikor egyenesen
okkázió ifjúságnak lenni. Igen sokan szégyenlik az
ősz fejüket, s lelkileg igen megkopaszodott elemek
hajszolják az ifjúság látszatát. Nemzetek nem azon
versengenek, hogy kinek van nagyobb mult ja, hanem
abban, hogy ki Iiatalosabb. Politikában meg egye-
nesen ajánlólevél a fiatalság. Olyan idők kórtünete
ez, melyekben a legfelső generáció életmunk.ája
hiábavalónak bizonyul, a középső generáció elkalló-
dik, s a legalsónak így nagyobbak lesznek az
igényei, mint rendesen. Vagyis a generációk össz-
munkája zavaredik meg. Nekünk ma igen kell
vigyáznunk az ilyen bálványozással szemben már
csak azért is, mert ezen keresztül az ifjúság igazi
szolgálatának könnyen hitelét ronthatják.

De persze tiltakoznunk kell az ifjúságnak olyan
lebecsülése ellen is, mely ugyanezen irigységnek
eredménye. Bár az ifjúságnak korunkban világszerte
hatalmas eredményei vannak, még mindíg vannak,
akik régi egyoldalúsággal kezelik le az ifjúságot.
Ilyen vélemény, hogy az ifjúság csak a boldog
romantika élvezője. Igy ami ügyünk csak a rózsa-
színű hajnal lenne, meg a csalogány. Vagy, hogy az
ifjú'ság maga az éretlenség. aki minden posztódara-
bot szabadságzászlónak, minden helyreigazítandó
eszmét Bastille toronynak, a léniát világölő fegyver-
nek nézi, s ő megtestesült nekirohanás fejjel a
falnak. És ránkhúzzák az idealizmus vizeslepedőjét
is. A világ dohogói végzik ezt a munkát, hogy min-
den szép ifjúálmot kiábrándítsanak. Kétségtelen,
hogy mindebből van valami az ifjúságban, ezeken
túl azonban az ifjúság soha nem diszkreditálható
meghatározottság, küldetés, embertipus.

Igy az is természetes, hogy az ifjúság nem egy
korosztályhoz kötött fogalom, mert vannak kora-
vének, s örökifj ak, született öregek, s aggastyán
fiatalok. Ifjúság az, akinek fiatal a lelke. Mégis
úgy van azonban, hogy az ifjúság kérdése a hor-
osztálpok kérdése szokott lenni. S így az ifjúság-
nak is, az egész társadalomnak is égető nagy kér-
dése: hogyan helyezkedik el az ifjúság a társada-
lomban, azzá a kérdésse lesz - hogyan helyezke-
dik el az ifjúság a korosztályok között?

Az öreg az éte tet úgp nézi, mint ami lassan
befejeződik. Az ő számára az élet csupa emlék.
Történelem, amiben az ő keze munkája van benne,
az ő élményei és az ő vállalkozásai. S mivel Isten
olyan csudálatosan rendezte be az emlékezetünket,
hogy a gyilkos és csunya dolgok kimaradnak- belőle

ifjúság szolgálata
lassan, s megőriztetnek a szép emlékek, így az
öregek között van a legtöbb optimista. A legtöbb
öregember idealista, s ezért az élet változtatásának
minden igényét érthetetlennek tartja, vagy egyene-
sen merényletnek az ő életmunkája ellen. A pesszi-
mista öregek pedig hiábavalónak tartják az élet-
változtatás akaratát. Kár a fáradságért. Őnekik is
ebbe az életbe tört bele a bicskájuk. A bölcs öreg-
ség az, amelyik tud arról, hogy az élet folyamatos
összefüggést tart generációk között, de még soha-
sem történt meg az, hogy egy generáció mindenes-
tül folytatta volna az előzőt, s emlékszik arra, hogy
az ő it;júsága is az új kor új emberének volt a
vállalkozása.

A férfi úgp nézi az életet, mint ami készen vall.
A férfi korral jár ezért a legtöbb konvenció és
a legtöbb koncesszió is. A férfi a társadalom fele-
lőse, akinek a vállán az élők existenciája van. Ök
érzik, a családok fejei, hogy az élet kényszerű
módon berendezkedett kérlelhetetlen keret a magán-
élet számára, amelyben a vállalkozás mindíg az
existenciakockázatával jár. S azért az életváltoz-
tatás próbálkozásait örömmel figyelik, de ők csak
védelemre rendezkednek be. A férfi elhelyezkedik
a kész életben, s vagy keserű lázongó lesz, vagy a
csendes munkavégzés hőse, aki őrzi a fészkét.

Az ifjúság úgp nézi az életet, mint ami készül.
Ami benne készen van, nem neki való, ami pedig
neki való benne, az még csak terv, vagy indulás.
Az ifjúság mindíg a kibontakozó élet bölcsőjénél
ül, s a jövő gyermekét akarja ringatni. A világ
.készül. És még hozzá neki készül! Az ifjúság érzi
egészen elevenen azt, hogy ami alakul, az az ő bő-
rére megy, s ami a legszörnyűbb, őnélhüle alakul
mindez, ami neki készül. Minden ifjúsági jellem-
vonás ebből az életizgalomból ered. Ezért türel-
metlen, ezért követelőző, ezért radikális és ezért
mozgalmi mindíg az ifjúság, mert a jövője irányítá-
sát akarja kivenni az ő életlehetőségeit már nem
értő generációk kezéből. Ez alapjában igen jó dolog.
Az emberi társadalom kazánfűtője lesz így az ifjú-
ság, amelynek állandó hivatása felvetni a kor kér-
déseit és megfogalmazni a kor problémáit. Mindez
a három nemzedék összmunkájává válik normális
korokban. Az öregek a hisztorizmLlst képviselik, az
eljolvt idő tapasztalatát, a férfiak a jelen élet üte-
mét és biztonságát garantálják, az ifjúság pedig
felveti a jövő kérdéseit, s hűzd az újiáalakuló élet
iogaiért,

Mindez azonban ijesztően ki tud éleződni radi-
kális nemzedékváltások idején. Vannak ugyanis

. nemzedékváltások, amelyben simán és szinte észre-
vétlen történik meg a személyek, eszmék és élet-
stílusok őrségváltás a, de vannak olyan idők, amikor
a nemzedékváltás nem tud nagyobb megrázkódta-
tások nélkül-Iefolyni. Ilyen kort élünk most, mikor
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nemcsak a magyarság, vagy" a keresztyénség, dc
egész Európa, sőt az egész emberiség egyszerre
került anyagi és szellemi krízisbe, s amikor a ki-
o ntakozás valósággal csak egy e.gészc>.n radikális
nemzedékváltás függvényének látszik.

Az ifjúság kérdése mármost az - s ez egyben
az egész társadalom életkérdésének tetszik --, hogy
az ifjúság hogyan áll bele ebbe az újjáalakuló,
bészűlo életbe?

Mert beleállhat megalhuvással. Mindíg volt ifjú-
ság, amelyik megalkudott, és ma is van túlontúl
sok. Ezek azok, akik megvehetők apró existen-
ciákér t, elvtelenek az érvényesülés miatt, s felelőt-
lenek a jövővel szemben. Megalkuvó ifjúság pedig
halála lehet egy társadalomnak. Mert ha az ifjúság
elveszti a vállalkozás kedvét, s nem tudja vállalni
az új élet kockázatát, akkor az egész társadalom-
ból eltűnik a kockázatos élet vállalkozása, s ez egy
radikális korváltás idején egyenlő az egész társada-
lom korszerűtlenné válásával. Társadalom, mely az
ifjúságtói megalkuvást követel, a maga sírját ké-
szíti, mert nem tudja el látni a korszerű feladatait.

És 'beaIihat a készülő életbe az ifjúság a puszta
kritikával. Ez a legtermészetesebb és egyszersmind
a legveszedelmesebb indulás. Ahogy az élet túlha-
ladja a saját -berendezkedéseit, úgy túl haladja azo-
kat is, akik a berendezkedésben benne voltak a
maguk munkájával. Korszerű élet csak a korszerűt-
len' élet kritikájával indulhatik. Ezt az ifjúságnak
meg is kell szólaltatnia mindíg. Az egész multat
tagadni azonban mindenestül, - ostobaság. Olyan
ifjúság, amelyik csak kezdeni akar, s nem akar joli»
tatni, nem is tudja átvenni az élet irányítását. Hogy
konkretizáljuk, amit értünk ez alatt, - ifjúság,
melynek magyar történelmi tudata, s keresztyén
történelem tudata kihull, csak szegénylegény,
5 szektás lehet a keresztyén magyar életben. A tör-
ténelmi összefüggés megtagadása mindíg történelmi
küldetéstudat vesztéssel is jár, ami magyar élette-
rületen öngyilkosság. És hogy épen ifjúságunk sze-
rezhető meg manapság mindenkik számára és min-
denféle ideológiák számára, az nem magyarázható
a modernségünkkel, csak a történetietlenségünkkel.
Az ifjúságnak tudnia kell, hogy nem rózsabokorban
jött a világra, hanem beletartozik egy nemzet élet-
egységébe, s hogy őt is épen úgy fogják folytatni,
mint ahogy ő köteles folytatni az előtte járókat.

Reformprogrammal is jöhet az ifjúság. S túlon-
túl sok a reformprogrammunk, de ha valaki eze-
ket egyszer komolyan végig fogja nézni, meg fogja
érezni bennük a realitás hiányát. Az ifjúsági re-
formprogrammok mindíg radikálisoknak látszanak,
pedig nem azok, hanem utópisztikusak. Olyan lé-
lek készíti őket, mely az élettapasztalatlanság kiáb-
rándítatlanságából szólal meg, s nem számol az
emberrel, akire a reformjait faragja.

De jöhet az ifjúság az Igével is a készülö
életbe. És ez az evangélikus ifjúság szolgálata. Ez
az, amit senki" más el nem végezhet helyettünk, s
ez az, ami az egyetlen igazi fiatales megsz.ólalás
a világban. '

Az Igével szolgáló ifjúság nem fog megalhudni.
Az Ige olyan teljes üzenet az élet egészére és min-
den részletkérdésére, amely, ha elért valakit, nem
hagyja sem visszafordulni, sem félúton megállani.
Mert nem eszméi lesznek, amelyeket felismert, s
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érvényesíteni próbál, ahogy tud, s ameddig bele
nem törik a bicskája, hanem parancsai vannak, ame-
lyeknek engedelmeskedik, akár rni történjék is vele.
Az ifjúság egy társadalom halálraszánt nemzedéke.
Öt kell elsősorban mozg ósítani, s ő az, akinek nem
lehet vesztenivalója . Egyedül az örökélet Igéje az,
amely embereket halálraszántakká tud tenni a szol-
gálatban.

Csak az Igével jövő ifjúság tud 'teljes munhái
végezni. Mindenféle kritikus ifjú és reforrnifjú, rész-
letkérdések lovagja. Evilági felismerésekből táplál-
kozó életújító törekvések csak evilági mulandó ka-
tegóriái számára valók. A nacionalista ifjú célja a
náció. Ez pedig evilág rendje, s a világgal együtt
mulandó. A szocialista ifjú célja a termelés szer-
vezése, ez pedig e világ funkciója, a bűn és mu-
landóság alá vetett életműködés szintén. Az igazi
munkát az végzi, aki az örökéletet munkálja a tár-
sadalomban. A magyarság kérdése nem az, hogy
meg tudunk-e nyitni egy új ezerévet, hanem" az, hol
töltjük az örökkévalóságot ? E világi összes élet-
kérdésünk, társadalmi, kultúrális, történelmi, szo-
ciális és minden vonatkozásával együtt függvényei
ennek az egy kérdésnek. Újjászületést más indítás"
ból, mint az örökélet felelősségének indításából,
nem lehet produkálni. Lehetnek kezdeményezések,
indulások humanista eszmék indításából is, de új
élet csak ott van, ahol az Isten színe elé állíttatnak
a lelkek, s evilágról átirányozódik szemük arra a'
másikra. Keressétek először Isten királyságát és
annak igazságát, s ezek mind megadatnak néktek.

Az Igével szolgáló evangélikus ifjúság az egyet-
len reális ifjúság. Ez ugyanis a bűnös emberekkel
számol. Magát is, az előtte járókat is a bűn szem-
pontjaból ítéli meg és érti meg. Nem kerget déli-
bábokat, hanem számol azzal, hogy egész emberi
életünk, a nekünk oly szent egyházi, nemzeti, tár-
sadalmi összefüggései szerint is a bűn hatalmába
vetett ember élete, mely Isten ítélete alatt áll, s
mely Isten újjászülő kegyelméből tudja csak foly-
tatni önmagát. Ezért az evangélikus ifjúság szolgá-
lata az, hogy épen akkor, mikor a világ legjobban
hisz a nemzetbálványban, vagy amikor leginkább
hisz az emberi, jószándékú társadalmi megújúlás-
ban, vagy amikor hisz az egyház olyan győzelmé-
ben, melyben az egész világ krisztianizálódik, épen
akkor tud az egyéni és közösségi bűnökről, épen
akkor szólja őket legerőteljesebben, s épen akkor
küzd ellenük legjobban.

És az Igével szolgáló ifjúság tud igazán radiká-
lis lenni, mert a teljes Ige tiszta és igazán hir-
detése a legradikálisabb mondanivaló ebben a vi-
lágban. És az egész evangélikusság Igeszolgálatá-
ból az ifjúságé ez a rész. A prófétai látás és a radi-
kális prédikáció. Az öregek a tapasztaltak. S a
tapasztaltság egyben determináltság is. Ök már tud-
ják, mi mível jár. Az ifjúság inkább ösztönös a vi-
lágban szétnéző fiatal lélek töretlenségéből. A társa
dalomalakításnál azért nem az a kérdés, melyiknek
van nagyobb jelentősége a tapasztalatnak-e, vagy
az ösztönnek? Ha mindkettőt bele adta az életbe
Isten, akkor mindkettőnek benne kell lennie az élet
alakításában.

Azért az evangélikus ifjúság szolgálata az Ige
radikális hirdetése és élése a közösségi élet min-
den területén. Dezsérv Lászlá.



Szentlélek műhelyében
(Folytatás) Tehát imaóra?

Ha pedig szükséges a közösség, szükséges a közös imádkozás is.
Ennek szükséges voltára ki előbb, ki utóbb jön rá. Ez teljesen;
egyéni. Kit-kit hogy vezethet Isten Lelke. De ha még nem is érkez-
tünk meg annak belátására, hogy ez számunkra is szükséges, ne há-
borodjunk fel, ne kiáltsunk »szektát«, »katolizálódást«, »rajongást«,
ha gyülekezetünkben vagy valahol ismeretségünk körében megjelenik
az »imaára«. Ha több imaóra lenne egyházunkban, nagyobb lenne
egyházunk életképessége. Nem lenne. olyan vérszegény, tehetetlen,
omladozó, hanem akkor egyes lelkeken keresztül jobban megtelhetne
»Ielülről való élettel«, jobban kiábrázolódhatnék rajta Krisztus arca
és élő, mozgó, hódító s vonzó egy házzá lehetne, mint valamikor a
reformáció idején volt, amikor ez az ország ötven év alatt 90 száza-
lékban evangélikus országgá lett. .

Az ördög legjobb vadászterülete.
Nem hallgathat juk el azonban azt, hogy a közös imádkozásnak

vannak óriási veszélyei -is. Az ördögnek legjobb vadászterülete az
imaóra. Olyan hamar nyakába veti az embernek a farizeusságpánp-
váját, hogy észre sem veszi. Csak, amikor már mindenki látja, ami-
kor már agyonkötözve, tehetetlenné nyomorítva fekszik az ember,
döbben rá, ha ugyan enged Isten ítélő Lelkének, hogy minden fari-
zeusság volt. »Szépen« (?), »hittel«, »áhitattal«, »a Lélek kenetével«
vagy »alázatosan« szeretnénk az imaórán imádkozni, s nem látjuk,
hogy mindez nem őszintén, spontán fakadt a sZÍvünkből, nem a his-
gpermek szólt mennyei Atyjához, hanem a lelki élet ügyeskedő mű-
vésze adott elő a körülötte lévő emberek számára. Legtöbbször hosz-
szan, puffogó, duzzadó, de széllel bélelt szólamokkal csépelgetjük az
..általánosságok üres pelyváját és szalmáját. A talpig őszinte, lelkileg
szemérmes embert undor fogja el igen-igen sok imaórán annak a
-tobzódó farizeusságnak a láttára, ami ott szennyes hullámokban elő-
csobog. Olyan kevés az igazán őszinte, igazán Isten dicsőségét és
nem önmaga hiúságát szolgálni akaró imádság! .

Isten legáldottabb nevelőeszköze.
De ha ennyire fokozott a veszély, ennyire erős a kísértés,. az

nem jelenti még azt: vessünk el minden közös imádságot, minden
imaórát. Mert ahol igen erős a Sátán mérge, ott ugyanolvan édes
az Isten műoe is. Nincs áldottabb ajándéka Istennek, mint az evan-
.gélikus keresztyén közösség és a közös imádság. De ide kell a Lélek
legerősebb fegyelme, vesékíig ható ítélete, legtisztább világossága.
Ide kell az »én«-től, önzéstől való legfokozottabb szabadulás. És eb-
ben az irányban legáldottabb nevelőeszköz a közös imádkozás. Ami-
lpen könnpen hitermelheti az imaóra a lelkileg elhájasodott, a Lé-
lek minden ítéleté 'ellen bebiztosított farizeus-pöfeteg liártéhony faj-
.zatát, épenolpan áldott honnvűséggel nevelhet az evangélikus keresz-
tpén hitben »érett férfiúságra« és a »mindenre hasznos kegpesség«
jól begyahorlott katonájává is, aki az Isten országa növekedéséért
falpó örök háborúban, mint »Jézus Krisztus jó oitéze« keménpen megr
állja CI helvét. Tehát csak 'szaporodjanak, sokasodjanak az imaórák!
.Mérhetetlen áldás forrásai lehetnek. De én méteres betükkel íratnám
jel minden ilyen helyiségben falra, padra, földre, mennyezetre és min-
den alkalommal külön a szívekbe is Jézus igéjét (mégpedig Luther
fordításában): »De mondom néktek: Minden haszontalan szóért, amit
beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján!« (Máté
12, 36.)

Mit imádkozzam?
Most következhetik azután az a kérdés: mit imádkozzam? Mi le-

.gyen a tartalma? - Minden, ami csak foglalkoztat. A legkisebb do-
logtól a legnagyobbig. Az eltünt gyüszütől az egyházak felébredéséig
és a világ megteremtéséig minden. Ahogy a gyermek, nem szégyenli
'édesapja elé vinni sem a bibis ujacskáját, sem a világismerés nagy
.műveletében elakadt gondolatait, úgy mi is a legkisebb gombostűtől
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A tiszai egyházkerület püspök vá-
lasztására, mint arról mult számunkban
hírt adtunk, az egyházközségek és tan-
intézetek szavazatait április 26-án dél-
lelött 12 óráig kell beküldeni a szava-
zatszedő bizottság elnökségéhez. Dr.
Bruckner Győző jogakadémiai dékánhoz
Miskolcr a. A \ á.asztással kapcsolatban
a következő hírt kaptuk: »A Gömör-
Kishonti egyelőre egyesített egyház-
megye felügyelői és lelkészi kara Szerit-
Ivány József elnökletével Tornalján ér-
tekezletet tartott. és azon egyhangúlag
elhatározták, hogy a régi hagyományok-
hoz híven most is egyöntetűen kívánnak
eljárni a püspök-választásuál és a gyü-
lekezeteknek javasolni fogják, hogy sza-
vazatukat Túróczy Zoltán nyíregyházi
lelkészre adják.«

Nyilatkozat.
Isten Embere cimű Luther-életrajzom

45. oldalán ez olvasható: »Igen, rnin-
dent az Isten ád az üdvösséghez. Mi,
emberek csak a hitet adjuk hozzá. Egye-
dül a hitet.« Igazat kell adnom bírá-
lóimnak, ez a fogalmazás könnyen téve-
désbe ejtheti az olvasót, mert azt a
látszatot kelti, hogy Isten kegyelme
és ember hite együttesen hozza létre az
üdvösséget, holott a hit is Isten aján-
déka (mint ahogy ugyanazon alapon,
10 sorral feljebb én is leszegezem). Mi-
dőn ezt megállapítom, kijelentem, hogy
Luther-életrajzom remélhető második ki-
adásában ezt az oldalt gondosan át fo-
gom dolgozni, hogy könyvem egyházunk
felfogását teljes hűséggel tükröztesse
vissza. Dr. Varsánpi M átp ás .

A nagyhéten a budapesti Deák-téri
és Fasori templomban minden este 6
órakor bőjti esti istentisztelet van.
Nagycsütörtökön délután 6· órakor esti
Urvacsor aosztás. Nagypénteken az esti
istentiszteleteken mindenütt passió-olva-
sás' van. Nagypénteken több helyen pár-
huzamos istentiszteletek is lesznek, úgy-
szintén húsvét első ünnepén is. A rész-
letes felsorolást a Magyar Értesítő köz-
lése alapján a napilapok is közölni fog-
ják, természetesen a budapesti evangé-
likusok gyülekezeti lapja, az Evangéli-
kus Családi Lap is közölni fogja, még
pedig virágvasárnapi' számában.

Az evangélikus egyetemi és főiskolai
ifjúság ezévi országos kongresszusa
március 25-26-án volt Budapesten. Már
a hét megelőző napjain minden este hit-
ébresztő előadások hangzottak el, ame-
lyeken Mórocz Sándor, Dr. Hilscher
Zoltán, Danhauser László, Benezur
László és' Dezséry László voltak az elő-
adók. Az országos kongresszust a Köz-
gazdasági Egyetem aulájában nyitotta
meg Karig Emil a Budapesti Egyetemi
Luther Szövetség elnöke. A megnyitáson
résztvett D. Raffay Sándor és D. Ko-
vács Sándor püspök és Pesthy Pál egy-
házkerületi felügyelő, akik az egyetemes
egyházat is képviselték. Dr. Felkay Fe-
renc székesfővárosi tanácsnok, a székes-
főváros polgármestere képviseletében és
az ev. egyházi élet több funkcionáriusa,
Karig Emil megnyitója után a soproni
hittudományi kar hallgatói nevében Nagy
Gyula, a miskolci jogakadémia hallgatói
nevében König Levente, a pécsi, szegedi
és debreceni egyetemek evangélikus if-
júságának nevében Erdélyi Ernő, Wel-
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a világ evangélizálásának hatalmas távlatáig mindennel egyformán
elébe állha tunk.

Bizonyos rendszerezésre és sorrendre azonban maga .Iézus tanít
bennünket a Miatyánkban. Legelsősorba helyezi Isten dolgait, Isten
or-szága ügyeit, bel e ért ve önmagunkat s felebarátainkat is (1-3,
kérés), Ugyanezt jelenti az az ige is: »Keressétek először Isten or-
szágát és az ő igazságát!« (Máté 6, 33,) Arra kell Isten színe előtt
'eliutnunk, hogy Isten országa mindennél fontosabb legyen nékünk.
Még a saját létfenri.tartásunknál is, pedig ezt rüinden ember legelső és
legfontosabb érdekének tartja. Az evangélikus keresztyén embernél
előbbre kerül Isten országa és csak a második helyre került a külső,
testi (A mi mindennapi kenyerünket ... ) és a belső lelki létfenn-
tartás (Es bocsásd meg ... és ne vígy minket ... de szabadíts meg ... )

, ; .", Mindig másokért !

A Miatyánk kéréseiben való elmélyedés a legáldottabb építő ta-
.nulmány. Erről sok Iüzetet; könyvet, tanulmányt találhatunk, erre
tehát ebben a rövid kis írásban nem kívánunk kiterjeszkedni. Csak
egyre szeretnénk rámutatni, mint a »mit imádkozzam?« egyik leg-
fontosabb területére, amelyre szintén az .Úr imádsága tanít: ami
szócsk ára. Jézus egész természetesnek veszi, hogy nem magamért

.imádkozom, hanem mindíg másokért »rnagarnat is« beleértve. Mi azon-
ban jó, ha magunkért imádkozunk »másokat is« beleértve. Mi csak
akkor beszélünk többesszámban (pl. közös imádkozásoknál) , ha bű-
neinket kell felsorolnunk. De itt a többesszám már egy kis »védő-
beszéde is: Látod, Uram, nemcsak én, de mi, többiek is ilyenek va-
gyunk. Pedig az egyetlen alkalom, ahol mindig szigorúan az egyes
szám mellett kellene maradunk: a bűneink emlegetése. Egyébként
mindig másokért imádkozik az igazi evangélikus keresztyén.

De hány ilyen »igazi evangélikus keresztyén« lehet az országban? .
Nagyon kevés. Szomorúankevés. Mert ha csak egy kis csapat lenne
is szerteszórva, akár olyan arányban, mint a mazsola a tésztában, be
más képet is mutatna akkor az evangélikus egyház! Akkor már egész
bizonyosan megelevenedtek volna a beteg, élettelen, halott szervek!
Akkor már bizonyosan égne erre-arra a lelki ébredés tüze! Akkor
már bizonyosan érezhetően járna, suhogna, zúgna köztünk és felet-
tiink a Szeritlélek szele! Akkor már egész bizonyosan megmutatkozna
egyházunk só és kovász, világosság- és erőforrás szerepe ezen az
árva magyar földön.

Isten színe előtt álló, másokért és maguhért, de legelső sorban
Isten országáért könyörgő, imádkozó, igazán Krisztusban élő evan-
gélikusok seregeinek előállását várjuk, ezekért imádkozunk, ezeket
hioiuh, ezek eljövetelét akarjuk szolgálni eg.ész életünkkel. Kedves
evangélikus Testvér, nem állnál te is a zászlónk alá? Nem állnál be
a »helsö szobáihban« Isten színe előtt álló, imádkozó evangélikusok
seregébe? Jöjj! Várunk! Mi testvéri szívvel, de érted esengő, sze-
relmes atyai szívvel vár a mi Mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban.

L. M. V.

Reményik Séndort a kiváló erdélyi
költőt, Budapest székesfőváros Arany
János érmével tűntették ki. A kiváló
költő a kolozsvári evangélikus gyüleke-
zetnek egyik vezető tagja.

Lelkészbeíktatás. A lupényi evangéli-
kus gyülekezet új lelkészét Foris Zol-
tánt, Klaszter Lajos esperes beiktatta
hivatalába. Az erdélyi új lelkész
csángó származású.

A kelenföldi Luther Szövetség egyházi
hangversenye április 2-án, délután fél
7 órakor lesz a templomban. A hangver-
senyt a rádió közvetíti.

A budapesti fiú- és Ieénygfmnézlum
ifjúsági gyámintézetei március 27-én tar-

tott közös ünnepélyén Endreffy János
pozsonyi lelkész tartott szép előadást
»Fájdalmak férfía« címén. .

A gyülekezeti munkáskérdés volt a
főtárgya a március 31-én, 'Gödöllön tar-
tott pestmegyei felső-egyházmegyei lel-
készi értekezletnek. A kérdés előadója
Jávor Pál hatvani lelkész volt.

Presbiter-nap, A pesti közép-egyház-
megye március 25-én Maglódon tartott
presbiteri napja nagy érdeklődés mel-
lett és szép sikerrel ment végbe.

Bünker Jozefin evang. leányinterná-
tusa Bpest, Rákóczi-út 10. II. 3. Tel.:
1-346-10. Érdeklődőknek prospektust
küld.
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ker Jakab és Romhányi Tibor szólaltak
fel és az általuk képviselt ifjúságnak
az egyházi és nemzeti élet feladataiban
való gondolatairól és részvételéről tet-
tek érdekes nyilatkozatokat. Különös
figyelemmel hallgatta és nagy tetszéssel
fogadta az ország minden részéből
összegyülekezett és a nagy termet tel-
jesen :megtöltő ifjúság Welker Jakab
szegedi kiküldött beszédét. A meg-
nyitó nyilatkozatok után D. Raffay Sán-
dor püspök, mint az egyetemi evangéli-
kus ifjúság egyesületi életének pászto-
roló püspöke hosszabb beszédet mon-
dott, melyhen kifejtette az evangélikus
egyháznak a szociális és a nemzetiségi
kérdésben való álláspontját is. Délután
kezdetét vette a kongresszus Iőtémájá-
nak megtárgyalása. »Az evangélikusság
a mérlegen« címen négy előadás hangzott
el, amelyet Kemény Péter, Mórocz Sán-
dor, Urbán Ernő és Dezséry László
tartottak. Ezeket az előadásokat .lapunk
mai számában ismertetjük meg olva-
sóinkkal. Az előadásokat igen érdekes
és alap os viták követték, sok hozzászó-
lás történt és az eleven érdeklődéssei
fogadott hozzászólások alapján sok fon-
tos kérdésben tisztázódott az ifjúság
gondolkozása és célkitűzése. Vasárnap
délelőtt az egyetemi ifjúságnak tartott
külön istentiszteleten D. Raffay Sán-
dor püspök a különös en az evangélikus
ifjúsági értelmiségre váró egyházi és
nemzeti feladatokról szóló igehirdetést
végzett. Az evangélizáló hét és a kon-
gresszus rendez éséért és eredményeiért
elismerés ille Li az egyetemi ifjúság
goncozásával megbízott Dezséry Lász-
lót.

A györi egyházközség nagy templomá-
ban márc. 2-án tartotta búcsúbeszédét
Túróczy Zoltán a Nyiregyházára távozó
lelkész. A győri gyülekezet nehéz saiv-
vel búcsúzott szeretett lelkészétől, aki-
nek győri évtizedes munkássága a gyü-
lekezet belső életének minden részével
mélyen ö szefor-ro.t, Istentisztelet után
D. Kapi Béla püspök, Szabó József püs-
pöki másodlelkész, Hőfer Vilmos dr.
egyházfelügyelő és az egyes intézmé-
nyek és egyházi testületek képviselői
köszönték meleg szavakkal és méltatták
azt a munkát, amelyet a távozó lelkész
a gyülekezetben telje síte.t és megható
szavakkal kívánták Isten áldását a reá
váró új munkához.

Kelenföldi egyházközség feJügyelőjét
Kring Jenő dr. budapesti kir. ítélőláblai
tanácselnököt és másodfelügyelőjét, Vá-
lyi Lajos dr. ügyvéd, kormányfőtaná-
csost márc. 26-án iktatták hivatalukba.
A két felügyelőhöz Szántő Róbert lel-
kész intézett beszédet, mely után a hi-
vatali esküt letették és a gyülekezethez
intézett beszédben Ie.ajánlották munka-
erőiket az egyház szolgálatára.

Folkusházy Lajos székesfővárosi ny.
alpolgármester, a pesti magyar egyház
presbitere 71 esztendős korában rövi~
ideig tartó betegség után elhunyt. KI-
váló tehetségeit nehéz időkben eredmé-
nyesen használta a székesfőváros életé-
ben, de mindíg tudott időt és és mun-
kát is adni egyháza szolgálatához is.
A legutóbbi időben különösen buzgól-
kodott a Luther szobor megvalósításá-
ban, melyet még alpolgármesterJ<orában
kezdett szorgalmazni. Temetésén, mely
nagy részvét mellett ment végbe, az
egyházi szolgálatot Nemény Lajos es-
peres végezte.



A dombovári evangélikus egyházköz-
ség évi rendes közgyűlést tartott, Csé-
rI' Lajos lelkész és Traeger Ernő dr.
egyházfelügyelő, miniszterelnökségi osz-
tályfőnök elnökletével. Az elmult év
kiemelkedő eseményeit Traeger Ernő
világította meg egyházi szempontból cs
rámutatott, hogy nyugtalan, válságos
idők közepette, amikor világszerte ér-
vényesülést kereső, forrongó eszmék
küzdenek meg egymással és igyekeznek
ősi berendezéseket' és kialakult életfor-
mákat új tanokkal' dönteni meg, a ma-

gyarság számára életkérdést jelent,
hogy aszociális kiegyensúlyozottságra
való törekvésben meg tudja-e őrizni az
ezeréves haza fennmaradását biztosító
hagyományait, vallásos hitét, a gondvi-
selő Istenben való törhetetlen bizodal-
mát s az emberek iránt a krisztusi sze-
retet. Jövőnk, egész sorsunk attól függ,
fejtegette Traeger Ernő, hogy a keresz-
tyén felekezetek tudnak-e egymásnak
megértő kezet nyújtani és az őket el-
választó dogmatikus tanok félretétel évei
azt mondani, hogy egy Atyának vagyunk

gyermekei, akiknek kötelessége együtte-
sen megvédeni a hazát. Majd könnyesen
meleg szavakkal emlékezett meg a vi-
lági elnök a Felvidék egyrészének és

,Kárpá:aljának az anyaországhoz történt
visszakerüléséről és nagyvonalú beállí-
tásban foglalkozott a kormányzó úr Ofö-
méltóságának a Kárpátok alatt a nem-
zeti, hadsereg hős katonáival történt
kézfogásáról.

Helyettes tanítót keresünk azonne lra.
Jelentkezni a fóti lelkészi hívatalnél lehel.

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva

1816.
LBgBlső tüzoltÓSZBP-, kút, szivattyú- BS Aiapítva:

gBpgyár, harang, fsm- BS vasöntődB. 1816.

A ceglédí evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lítolt herangok, a Budapest Tisztviselötelep külsőlerencvarosi re-
10rmátus templom, a pápai református templom, II győri relorma-
tus templom, bagaméri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
dulienak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállf-
láson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező iizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk,

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tüz, jég, betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosítása inak 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 figyelmet a Jóléti Egyesületre.

FeJvilágosítással 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, Érsekujvár, Győr, Kassa, Mis-
kolc, Pécs, Szeged, Szembathelv. Mínden egyház-
községben megbízottai vannak az egyesületnek. -
Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.
Új ezüstrókák. keppek

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL
IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: 18·63-95.

DIahitas, fBSUS BS kBppkölcsönzBs!
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SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorus mestere

harilng- BS ércHnttids, harangfslszSrElés BSharanglábgyár
Budapest, XIII., Petneházv ...u. 78.

(XIII.. Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. :: Telelcn : 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 harangiait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat.

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

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

emi'l

-'--,

Husvéka legszebb ajándék

az új Dunántúli Evang. En8hBskónyv, I
mely háromféle kiadásban és különböző kötésekben,

mérsékelt árakon kapható.
Az új istentiszteleti rend. minden példányba

bele van kötve.
Olcsó kiadás, II X 15 cm. nagyságban:

Olcsó papiron és síma fekete kötésben
Rendes kiadás, 1l x 15 cm. nagyságban:

Félvászonkötésben
Egészvászonkötés. tok nélkül .
Egészvászonkötés, tokban .
Párnázott diszvászonkötés, aranymetszés-

sei, tokban .
Finom párnázott, fekete bőr kötés
Fekete bőr, bíbliakötés .

Miniatür kiadás, 1'5 X 10cm. nagyságban:
Egyszerű, hajlítható egészvászonkötés

tokban
Díszes, hajlítható egészvászonkötés. tok-

ban, aranymetszéssei
Finom párnázott börkötés, aranyrnetszéssel,

vászontokban. fekete, sötétvörös (bordó),
sötétkék v. sötétbarna színű kötésben 10'-"

Fekete, hajlítható bőr bibliakötésben,
~ !aranymetszéssel, vászon tokban 11'-
Ugyanaz, finom aranydíszítéssei . 11'-
A Dunántúli Evang. Egyházkerület kiadása.

főslárusitó: H ÓHA I LA] O S hönyuksrsskBdBSS
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. - Tel.: 189-444.

3'40
.3'80 "
4'20

9'-
14'-
15'- "

4"SO "

6'80

Uídonság ! Uidonság l
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Ösiből-Tavaszba.

Versek. Ára: P 3.-, 3.90, 4.-
.• '1. Varsanyi Mátyás: lsten Embere~ (Luther Márton élet-

'Jjza.) Ára: P 3.30, 6.-, 8.-
~)'d Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P 1.20

..Három Barát" c. Iolytatásáve! egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban

P 1.40. könyvalakban P \'60 ..
Széles út - Keskeny út. Színes kép Máté 7. 13-14

alapján. Ára: P 2,80
Megrendelhető :

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

Kapható azonkívül a Fébé Iióküzleteiben : Budapest, IV..
Deák-tér 4, Nyíregyháza Luther-ház. Alberti-Irsa gr. Szapáry-
út 57~. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.

Ugyanitt kapható leszállított áron. amig a készlet tart.
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk,
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5. 6,50 P-ért.

EM

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

.",.••• \to.,.......,.....••.•...-A~::::::::h.~::::::::::::~•..
Radíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

9
EYangél~kusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JOZSEF-KRT. 37.

"II •••• ,..

"II •• r,~
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIÓ!, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

Megjelenik minden szornbaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII .. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László,
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendők.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939. április 9.

..

Deák-tér 4. (némel nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar). d. e. 11 D. Raffay Sándor
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Lehel Lászlo
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Dezsérv Lászlo
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (néjnet nyelven) d. u. 5 Váradi Lajos
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Kemény Péter
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Morhács Márton
Ullői-út 24. d. e. 10 Algöver Andor
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10 Lehel Lászlo
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Lernnek Vilmos
Angol-utca 25. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út lO/b d. e. 10 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (ném et nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11

. Óbuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert'
Kelenföld d. u. '5 Szántó Róbert
Érdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva . d. e. 1/212

Minden templomban úrvacsoraosztás.

Stovicsek Gusztáv
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Megváltoztatott halál
A nagy követ odahelyezték a

sziklába vágott sír bejáratához és
az alkonyati homályban elindultak
vissza Jeruzsálembe: melynek Jézus
azt a nevet adta: város, amelyik
megöli a prófétákat... Azok, akik

.a világ világosságát sír sőtétiébe
zárták, vágyakozva néztek az égre,
hogy az ünnep csillagának feljöttét
meglássák. Lepecsételték a sírt, őr-
séget állítottak oda, - most már
csakugyan minden elvégeztetett.

Az Isten egyszülött Fia is elvég-
zett mindent. Együtt élt az embe-
rekkel, megismerte őket. Éhezett,
szomjúhozott, elfáradt, könnyezett.
Szívében volt szelíd irgalom és ne-
mes harag, kezében volt adakozó
kenyér és kúíárokat kiűző korbács,
szavában volt a Miatvánk magasz-
tos könyörgése és felséges parancs
az ördögnek : Távozz tőlem és is-
mét máskor: Mondom neked, menj
ki ebből az emberből ... Szemei
látták a boldog természet ölén a
boldogtalan embert, belenézett önző,
ragadozó, érzekies és irgalmatlan
gondolataik közé és szóval és cse-
lekedettel, tanítással és példával
megváltoztatni, új életre jobbá tenni
akarta őket. Mindent elvégezett kö-
zöttük, amit egy földre szállt Isten
megtehetett közöttük : mindennap
megalázta magát, mindennap meg-
hallgatta őket, bűnöket megbocsá-
tott, könnyeket eltörölt, felnyitotta
az égi titkokat, mikor haldoklókat,
halottakat is visszahívott őket sirató
szeretteik közé, - végül széftárta a
két karját, hogy odafeszítsék a ke-
resztre és ott vére hullása közben
maga is elsóhaitotta, hogy minden
elvégeztetett.

Milyen sötét lenne ez a földi élet,
ha ezzel vége volna csakugyan
Krisztus íöldreiöttének, munkáiá-
nak, életének. Milyen elbírhatatlan
lenne életünk, milyen szörnyű volna
halálunk. Minden husvét szentsé-
ges és változtathatatlan bizonyság-
tétel arra, hogy minden ebben az
életben és minden ezen az életen túl
csak akkor elvégeztetett, ha az is
mind beteljesedett és végbe ment,
ami Isten elrejtett szándékai és
törvényei szerint még hozzátartozik.
Isten Egyszülött je elvégezett min-
dent a földön, amit Isten reábízott,
az emberek is a maguk módián
elvégeztek mindent, - Isten pedig
rátekintett asziklasírra és annak
pecsétjel lehullottak, akit sírba tet-
tek feltámadott.

A husvéti sírnak a csendessége
valójában félelmetes nagy kiáltás,

Ha annak lelke lakik ben-
netek, aki Jézust a halottakból
feltámasztotta, akkor Ő, aki
a Krisztust a halottakból fel-
támasztotta, itélet re kelti ha-
landó testeteket az őbennetek
lakó lelke által.

Róm. 8: ll.

Nekem az élet Krisztus és
a halál nyereség.

Fil. 1: 21.

Áldott legyen az Isten és
a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyja, aki az ő nagy irgal-
massága szerint újjászült rnin-
ket élő reménységre, Jézus
Krisztusnak a halottakból való
feltámadása által.
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amelynek olyan messze kell eljut-
nia, hogy elérje azt is, ami a
legnehezebb: az emberi szívek-
nek legmélyebb reitekeit. A hus-
véti üres sír csendességéből magá-
nak Istennek szava szól és azt
mondia az embernek: Neked le-
gyen élet a Krisztusés legyen a
halál nyereség. Husvét ezt a két
ajándékot adja nekünk: Ismerjük
meg Istentől' megváltoztatott éle-
tünket és ismerjük meg Istentől
megváltoztatott halálunkat.

Krisztus nem elegendő en élet az
életünkben. Nincsen benne a sze-
retetünkben, a beszédünkben, a
cselekedeteinkben, az életünk egé-
szében úgy, ahogyan kellene lenni:
mindig növekvöbben, jobban fel-

'ismerten és áldottabban, hanem
úgy van, ahogyan nem volna sza-
bad lenni; lassanként csökkenően,
csak időnként Iellobbanóan, nem
erősen és nem egészen. És' mert
magunk számára teliesíthetetlenné
tesszük Istennek az első parancsát,
nem birunk engedelmeskedni a má-
sodiknak sem. Hogyan legyen a
halál nyereség azoknak, akiknek
életükben 'nem volt nyereség a
Krisztus? Hogyak legyen hí~ő ha-
lálunk, ha nem volt hívő életünk?
Hogyan legyen barátságos és bizo-
nyos örök életünk, bátortalan és
bizonytalan Iöldi élet után? Pedig
husvét arra tanít, hogy Isten mind-
ezeket egymástól elválaszthatat-
lanná tette.' Mert megváltoztatott
életet kíván tőlünk Krisztusért, meg-
változtatott halált enged nekünk a
Krisztus által. Husvét szent bizony-
ságtétele óta az életet és halált
csak együtt lehet elvégezni.
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Egyperces
munkaszünet

megtartását rendelte el Budapest szé-
kesfőváros polgármestere a városi for-
galomban, a Beszkárt-nál és a városi
üzemekben Nagypéntek délután három
órára. A hiradás hozzátesz i, hogy az
Actio Catholica csoportbizottságának
kérésére a Gyáriparosok Országos Szö-
vetsége, a Baross Szövetség és a Kato-
likus Összetartás Szövetkezet is csatla-
kozott ehez a mozgalomhoz és felszó-
lítja ennek az egyperces munkaszünet-
nek a megtartására a kötelékébe tar-
tozó üzemeket, vállalatokat és üzleteket.

Nem akarunk igazságtalanok lenni és
nem ismerjük az eredeti beadványt és
így nem tudjuk, hogy esetleg nem két-
három percet. vagy esetleg nem egy
félórát kértek-e a mozgalom megindítói
az Ur Jézus Krisztus halálának idő-
pontja csendben töltés ére, tehát elismer-
jük azt, hogy a gondolat helyes, szép
és megvalósításra méltó. De miért calá-
sul meg ilyen fösvényen? Miér t kér-
nek csupán egy per-cet, egyetlen hosszú
lélegzetvételt egy munkanapnak a robot-
jából annak az emlékére, hogy Istennek
Egyszülött je érettünk kereszfára ment
és érettünk meghal a Golgotán? Emlé-
kezünk más kegyeleti alkalmakra, ami-
kor a forgalom megállt öt perere, sőt
még hosszabb időre is. Emlékezünk arra,
hogya világháború fegyverszünetének
az emlékére még most, húsz évvel ké-
sőbben is', az Ú. n. győzies államokban
minden esztendőben félórás szünetet
szoktak tartani. Emlékezünk arra, hogy
a pápa halálának idején a fekete zászló-
kat napokig, az új pápa koronázása
napján egy egész napon át kívánta
»valláskülönbség nélkül« Budapest pol-
gáraitól aszékesfőváros .polgárrnestere.
Olyan nehéz ennek a mostani rendelet-
nek örvendezni. Olyan nehéz belsőleg
meg nem keseredni azon, hogy egy
egész percet akarnak mindössze ráfordí-
tani a Megváltó halálára, azután megint
csenget a villamos, tülköl az autóbusz,
szabadot jelez a forgalmi rendőr és
megint hajrá ütemben és lármával sza-
lad a robotos ember tovább s mire a
következő utcasar-okra ér, már megint
nyomorult és küzdelmes hétköznap van
a szívében.
. A budapesti evangélikus templomok
Nagypénteken már korán reggel meg-
nyitják kapuikat és egész napon át,
késő estig egymásután következnek az
istentiszteletek, az úrvacsoraosztások, a
passió-olvasás, Nekünk nincs üzemünk
'ezen a napon. Nekünk legnagyobb, leg-
csendesebb, legmélyebb, legalázatosabb
és legdrágább ünnepünk ez. Nem tarta-
nánk különösnek, ha minden házon fe-
kete zászló volna, nem »Krisztus hely-
tartójának«, hanem Krisztusnak halála
napján. Azt sem tartanánk különösnek,
ha ezen a napon esakis templomba
menő emberek járnának az utcán'-
és ha tudnak a villamos ok megállni
korábban karáesony estéjén és Szilvesz-
terkor is, hallgatna a lármájuk és pi-
henne a futásuk ezen a' napon. Vagy
nézzétek meg evangélikus faluk csendjét
ezen a napon, figyeljetek falusi templo-
mainkra és meg fogjátok látni, hogy mi
a hívő embernek lelkiszükséglete Nagy-
pénteken! .

Egyházi gyűléseink, maga egy.etemes
egyházunk is évek óta kérelmezi a kor-
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Iparosmissziot
Nagyvárosi gyülekezeteink házassági anyakönyvei, - ha csak

pár esztendőt ~ézünk is át belőlük, - valami egészen meglepő tényt
mutatnak. Azt, hogy a javunkra kötött reverzálisok nagy százalé-
kát iparosaink vagy a hozzájuk egészen közel eső rétegek tagjai
hozzák egyházunk számára. Ugyanakkor értelmi és középosztályunk
- a tiszteletreméltó kivételekről nem beszélve - nagyon megbíz-
hatatlan. Egy kollégiumi, tisztviselői vagy épen házastársi állásért
nyugodtan aláírnak egy-egy reverzálist. Anyakönyveink iparos és pa-
raszti híveink. házasságánál ma még sokkal megnyugtatóbb képet
mutatnak. ők még hozzák és nem adják a reverzálist.

Ez természetszerüen mutatja, hogy iparosaink, ott, ahol a többi
'rétegekkel legalább is egyforma egyházi gondozásban részesültek,
egyházhüség és megbízhatóság szernpontjából a többiek felett álla-
nak. Nem kö~etkeztethétünk azonban statisztikai adatokból arra,
hogy hitbelileg is erősebbek lennének a többieknél. A felekezeti ön-
'tudat volt nagy bennük és helyenként nagy még ma is. De öntudatuk
már ritkabban fakadt az élő hitből. Inkább alkalmazkodás volt az

'a kor szellernéhez. A liberális gondolkozás u. i. egyáltalán nem ked-
vezett a .kler'ikálie katolicizmusnak. Szelleme bigottnak minősítette
Róma lelkiségét, történetírása kiteregette a pápák bűneit és maga-
tartása elutasított mindent, ami katolicizmust jelentett. Egyházunk
ezt a kritikai magatartást átvette a saját korától. Hogy magatartása
helyes voli-e vagy helytelen, arról sokat lehetne vitatkozni. Az azon-
ban kétségtelen, hogy a kritika mellett valamit elfelejtett az egy-
házunk És ez az volt, hogy a kr itikából és a tiltakozásból nem lehet
!;undamentomot építeni a jövő számára. Az az: kifejtettük, hogy mi-
lyen nem lehet az igazi keresztyén ség, de arról keveset beszéltünk
és ritkán mutattuk meg, hogy milyen az élő keresztyénség.

Iparosaink és a hozzájuk közel esők egyházi magatartása ebből
.a nézőpontból érthető jól meg. Számukra t. i. az emelkedés és a
művelődés mindíg szívügy volt. Közben magától értetődik, hogy át-
vették, a felettük álló rétegek katolikus-ellenes viselkedését annak
frazeológiájával együtt. És kialakult bennük egy belső nagy idegen-
kedés Rómával és híveivel szemben. Nagyjából ennvit jelentett az
ő »vallásosságuk«. Legfeljebb azt tehetjük még hozzá, hogy egyhá:
zunkban egy kultúr intézményt láttak, ami ellene volt minden »babo-
nának és sötétségnek«. Ennek tulajdonítható, hogy legjobbjaik egyhá-
zunkat úgy tekintik, mint az ismeretterjesztés és a felvilágosodás
bajnokát.

Közben azonban az idő és a, helyzet nagyot változott. A katoli-
cizmus előretörése nyílvánvaló. A kollektivizmus szelei ma az ő

vitorláit dagasztják. »A kollektív világnézetet« a magyarság, számára
ő akarja megfogalmazni, de nem csak elvi síkon, hanem gyakorlatilag
és hatalmilag is. Hatalma annyira érezhető, hogy ma katolikusnak lenni
Magyarországon csak előnyt jelenthet. Középoszta yunk ezt már ré-
gen fetIeclezte es ervényesü eséert lemondott régi antipátiájáról, sőt
nagyon gyakran lemond a még meg se született gyermekeiről is.
Nyílvánvaló, hogy az alsóbb társadalmi osztályok mindíg csak ké-
séssel tudnak rákapcsolni az előttük haladó osztályok vonalára és
meggyőződésükben is kitartóbbak. Ezért nincs látszólag még hiba
iparosaink evangélikus mivolta körül. De csak látszólag nincs. Mert
ha mi a jövőben is csendesen belenyugszunk abba, ami ,történik,
Magyarország rövidesen átveheti »a legkatolikusabb állarn« jelző-
jét. És akkor bekövetkezik az, hogy már nem csak a középosztálybeli
állások elnyerésénél érvényesül a felekezeti szempont, hanem az inasi
ésaegédi elhelyezkedésnél is.

Ne értse félre senki. Nem akarunk kultúr vagy felekezeti harcot
provokálni. Mondanivalóink nem másoknak, hanem önmagunknak
szólnak. És arra akarunk rámutatni, hogy felnövekedő ipcrosainli a
jövőben nagyon könnyen lelki fundamentom nélkül maradnak. Azt
már is tapasztalják és tudják, hogy, az apáink idejéből való és előbb
idézett jelzők ma már nem mondanak semmit. Sőt azt látják, hogy
egyetemes római előretörés van, és nincs már értelme az elavult
kultúrprotestáns szállóigéknek. Igy van ez, mert amikor megindult



az evangélikus ébredés, rájuk vagy nagyon keveset vagy semmit
sem gondoltunk. A kultúrprotestántizmust elvitte fejük felől az idő,
a megújuló egyház pedig nem nyújtotta ki értük a kezét. Igy kies tek
a régiből, az újba nem kerültek bele és talajtalanul állanak világunk-
ban. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy senkit serp. könnyebb el-
veszíteni, mint a talajtalan embert. Lássuk meg, hogy' ők azok, akik
egpházunk legközelebbi és súlyos oeszteségeit fogják jelenteni, ha
sürgősen meg nem indul az evangélikus iparosmisszió. Ennek a misz-
sziónak alapja nem lehet sem a felekezeti öntudat, sem a felekezeti
érdek, hanem egyszerüen csak az, hogy őértük is felelősek vagyunk.

Kiinduihatnánk a már meglevő egyházi iparosmunkákból. A ka-
tolikus egyház a kor szellemének megfelelően teljesen szociális síkra
helyezte az iparosrnunkát és igen nagy benne a sikere. Az Emszo és
a Kalot (az első a pesti, a második a vidéki katolikus munkásszer-
vezet) nem akar kevesebbet, mint felépíteni az új Magyarországot.
Programmjuk rövid foglalata ez: 1. Független ország; 2. Erős állam;
3. Allamreform, melyet nem idegenből másoltak le; 4. A szabadság
és a tekintély összhangja; 5. Szociális népállam ; 6. A család vé-
delme; ,7. Az anyaság védelme; 8. A telepítés: 9. Nemzeti művelődé-
sünk és történelmi nagyságunk alapjának, a keresztyénségnek vé-
delme és építő munkájának támogatása; 10. Magyar béke a Kárpát-
medencében.

Van ebben a programmban valami vonzó. Olyasmit akar, amit ma
Magyarországon mindenki akar. De az evangélikus iparosmisszió
ilyen alapra mégsem épülhet fel. Nem épülhet fel azért, mert hiány-
zik belőle az evangélium és vonzása csak a korszerűségében van.
Ilyen programmot csak a mi időnkben lehet adni. Olyan időben, ami-
kor egész Európa a nemzeti és szociális jelszavaktói hangos. Harminc
évvel ezelőtt ilyen programmnak semmi értelme nem lett volna. S
lehet, hogy újabb harminc év múlva megint nem lesz semmi értelme.
Az idő és korszerü magatartással pedig mi egyszer már megégettük
a kezünket.

Ez nem azt jelenti, hogy korszerűtlenek akarunk lenni. Kell,
hogy korszerűek legyünk, de úgy, hogy ez a korszerűség soha el
ne .a"ulhasson. Ezt pedig semmiféle tegnapi, mai vagy holnapi pro-
gramm nem biztosíthatja. .

Ezért azt kell leszögeznünk, hogy az evangélikus iparosmissziá,
csak úgy, mint általában az evangélikus misszió nem a tömegekre,
hanem az egyesehre irányítja a maga munháiát. Nincs annak semmi
értelme, ha tömegeket tudunk Ianatizálni, mert a tömeg lelkesedése
és tenniakarása csak addig tart, amíg a hipnózis tart. A mi mondani-
valónk iparosaink számára is csak az lehet, hogy »Isten neveden ne-
vezett téged, megváltott téged, az Övé vagy«. Nem más ez, mint az
egyesek Isten elé állítása, felébresztése és emberi méltóságra emelése.
És amikor az egyes magára döbbent, felismerte önmagát, súlyát,
értékét és jelentőségét, akkor lehet csak szó arról, hogy a közösségi
életünk is helyes irányban forduljon. Az iparosmisszióra vonatkoz-
tatva ezt, mi nem tucatembereket akarunk produkálni, hanem újjá-
született, erős és felelős egyedeket, akik kollektív értelemben is he-
lyesen tudnak élni. Ehhez a dolog természetenél fogva kapcsolódik az
a remény is, hogy velük a felébredt népi erők és értékek is hiányta-
lanul be tudnának áradni életünkbe.

Annak, amit itt elmondtunk, kissé individuális a színezete. Az
evangéliuru azonban nem tömegpszichózissal dolgozik, hanem szemé-
lyeket szólít és újít meg. S ha népszerűtlen is a kollektívizmus mai
világában az, hogy mi újjászületett egyéneket akarunk egyházi és
nemzeti munkánkba beleállítani, mégis meg kell ezt tennünk, Egyrészt
parancsunk van rá, másrészt mint kicsiny egyháznak, (sőt kis nép-
nek is) a jövője csak így biztosítható.

Magának az iparosmiasziónak ez az általánosságban való kőve-
telése természetesen még nem elég. A közeljövőben meg kell mutat-
nunk azokat az utakat is, amelyeken iparosaink legjobban megkö-
zelíthetők. . Mórocz Sándor.

A hitet nem választom el a szeretettől. Az ember úgy hisz, hogy szereti is
azt, akiben hisz. Isten kegyelme ébreszti fel a hitet és az Igében való gyönyör-
ködést. Az ige pedig arra szölít fel, hogy szeressünk. Luther.

mánytól, hogy rendelje el Nagypéntekre
a teljes munkaszünetet. Ez a legkeve-
sebb, amit elvárhatunk. Nem mint evan-
gélikusok,' hanem mint keresztyének.
Magunkra erőszakoljuk azt a remény-
séget, hogy ez meg is fog valósulni.
Talán éppen ez a szegényes egyperc
fog~a Iélr-eérthetetlenül megmutatni, hogy
mennyire kell szégyenkeznünk összesen
és együtt mindnyájunknak azon, hogy
Nagypénteken is lohol, dolgozik, verej-
tékezik és munkába vesz az ember, aki-
nek pedig lelke van és akinek a lelké-
ért kereszthalál ment végbe,

Addig is azt kívánjuk, hogy ezt a
szűhreszabott egypercet Isten kegyelme
tegye méllyé és áldottá... K. L.

A Luther-szobor
ügye megint tovább jutott egy lépéssel. '
Aprilis 3-án délelőtt D. RaHay Sándor
püspök elnöklete alatt a Luther-szobor
végrehajtóbizottsága ülést tartott, mely-
re meghívást nyertek és amelyen meg-
jelentek a Közmunkatanács képviselői
Bessenyey Zénó, a Közmunkatanács el-
nökének vezetésével, aszékesfőváros
polgármesterének és érdekelt ügyosztá-
lyainak képviselői, a harmadik pályá-
zaton résztvevő négy szobrászrnüvész,
az építész-szakértők és a szobor végre-
hajtóbizottság tagjai. Az értekezleten
D. Haf'Iay Sándor, a bizottság elnöke
bejelentette, hogy a mult héten tartott
közmunka tanácsi ülés a Deák-tér ren-
dezésével kapcsolatban olyan határoza-
tokat hozott, amelyek lehetővé teszik,
hogyafelállítandó Luther-szebor nem
a mostani Deák-térnek a templom előtti
háromszög alakú sarkában, hanem a
megnagyobbílandó Deák-tér központjá-
ban kerüljön felállításra. Ennek pontos
meghatározása végett hívta meg az ille-
tékeseket a bizottság ülés ére. A bizott-
ság megállapította, hogy február 2-án
tartott bizottsági, majd az ugyanakkor
tartott nagybizottsági ülés jegyzőkönyve
alapján a végrehajtóbizottság felhatal-
mazást nyert a szebor felállítási helyé-
nek megváltozásaesetére is a második
pályázat alapján meghívott művészek-
kel való tárgyalásra és a pályázatnak
új helyre történő k iírására.

Bessenyey Zénó, a Közmunkatanács
elnöke előadta, hogy a Deák-tér rende-
zésének kérdése és a fel állítandó szobor
kérdése együtt oldandó meg. Ezért is
vette örömmel a bizottsági ülésre való
meghívását. A Közrnunkatanács muItheti
határozatának megfelelően tervrajzokat
is készíttetett, amelyek a megoldás lehe-
tőségeit megmutatják. Ezeket a bizott-
ság behatóan megbeszél te, majd az
egész bizottság helyszíni szemlét tar-
tott és azon egyhangúlag megállapodott
abban, hogy a Luther-szobor a Deák
Ferenc-utca tengelyét képező vonalnak
azon a pontján kapjon helyet, amelyik
a földalatti villamos állomásának a
templom felé eső lejárója baloldalán

, van, illetve ott találkozik. Ez egyúttal a
Károly király-út felől futó tengely vona-
lában is van.

A bizottság a helyszíni szemle után
folytatta tanácskozását, közölte a szob-
r ászművészekkel ennék az űJ helynek
elnyerése esetére már a 'nagybizottság
által megállapított szempontokat, majd
az új pályaművek benyujtási hátáridejét
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f. é. jumus hó Iő-én déli 12 órában
állapította IIleg~' a végrehajtóbizottság
zsüri-ülésének időpontját június 19-én
d. e. 9 órára tűzte ki azzal, hogy a
nagybizottság döntő ülésének összehívá-
sát a következő napra, június 20-ikára
hozza javaslatba.

A bizottság végül megállapította, hogy
részben az egyházi sajtóban, részben
magáriosok részéről is felvetett azzal a
gondolattal szemben, hogy a Luther-
szobor felállítására adakozott összegnek
csak egy része használtassék fel a szo-
bor céljaira, másik, esteleg nagyobb
része egyéb egyházi célok, esetleg egy-
házi intézmények szolgálatára használ-
tassék fel, haiározathozatalra nincs is
szükség, mer't a úgy a gyűjtési felhívá-
sok, valamint az összes adakozások ki-
fejezetten a szobor céljára történtek
s ennek következtében a bizottság az
összegyűlt összeg legkisebb részét sem
fordíthatja egyéb, bár nemes célú, de az
adakozók eredeti intentióin k ívül eső
célokra.

Hir az ameri~ai ma~~aro~ról
Örvendetesen mélyülnek azok a kap-

csolatok, amelyeket felvettünk külföl-
dön élő evangélikus magyar testvéreink-
kel sajtóküldeményeink révén. Bizony-
ságai ennek a következő levelek.

Az amerikai. magyarok evangélikus
vezetője, Leffler Andor csperes ezeket
írja: »Idöközi küldeményeit hálás szív-
vel vesszük és köszönjük! Otthon talán
senki el nem tudja képzelni mit je-
lent egy nagy kórházban fekvő magyar
evangélikus betegnek egy-egy hazai
evangélikus irányú könyv, vagy ujság I
Híveink örömmel viszik haza az isko-
lánkban felállított ujságállványról ezere:
a különböző kedves hazai vallásos irato-
kat és kézről-kézre adják. Jó befolyás
ez a hazai egyházi életről kapott idő-
leges benyomás. Köszönjük és biztosít-
juk Önt arról, hogy minden egyes kis
vallásos irat munkába van állítva az
Isten országának terjesztésére. Időnként
innen is, onnan is kapunk egy-egy kis
cspmag 'iratot, amit bizony nem mindíg
van alkalmunk levélben megköszönni.
De biztosítunk mindenkit arról, hogy
minden küldemény az Isten országa ér-
dekében munkába van állítva.«

Szebik Károly kanadai lelkész írja:
»... meg merjük köszöani az Isten színe
előtt azt a nagy szeretetet, amit a
Szentlélek a mi magyar evangélikus
egyházunk által végez. Bár tudjuk, .hogy
Megváltónké az érdem, amit mi mással
nem viszonozhatunk, mint hogy az igaz-
ságért a hitben akarunk élni, leesünk
színe előtt,. énekelünk neki, áldjuk őt,
hogy magyar ágostai hitvallású evangé-
likus egyházunkat segíti. Ahol Ö rnoz-
dul meg, ott világmegmozdulásra indul
a magyar evangélikus hitközösség még
papírokkal is, mert az Ige tesz bizony-
ságot a földön az Ö Szent Lelke által
még a tengereken túl is a menny felé!
Velünk az Igazság! Velünk a húsvét
kirá1ya! Isten ereje szánt végig a meg-
lazult kapcsolatú és elveszett külföldi
magyar testvérelteken is! Mi érezzük
gyengeségünkben, haldoklásunkban, hogy
a ti Istenetek halottakat feltámasztó
Isten! Szól hozzánk a hozzánk érkező
Újságegyház által! Érezzük és halljuk
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A szórványokkal kapcsolatos problémák felismerése és a felis-
merést követő cselekedetek, a mai nagy átalakulás idején, amikor
egy régi világ van letűnőben s egy új, tisztultabb és egészségesebb,
bár sok tekintetben még ismeretlen világ bontakozik ki körülöttünk,
fokozott jelentőséggel bírnak. Amikor új eszmék gondolatok és elvek
igyekeznek legyűrni azt, ami régi, elavult és amelynek igazságaiban
egyének és közösségek is már sokat csalatkoztak, minden ilyen idő-
ben a megpróbáltatásokat legyőzve megsokszorosított erővel kell
az egyháznak is felkészülni a jövőre. Az' egyháznak ez a jövőre való
komolyabb felkészülése megkívánja, hogy az elkövetkezendő időkben
több gondot és figyelmet fordítson a szórványokra, a szórvány ok szo-
ciális viszonyainak a megismerésére és az észlelt szociális bajok meg-
szüntetésére. Kétségtelen, hogy a szórványokban is, mint a gyüleke-
zetekben a szociális problémákat nem lehet a többi egyházi kérdéstől
elválasztani. Szorosan összefüggenek ezek abelmissziói, egyházvé-

. delmi és egyéb kérdésekkel, ma azonban mégis a szociális feladatok
nyomatékos kihangsúlyozása a szükséges, mert szórványaink szo-
ciális szempontból hosszú évtizedeken keresztül mostoha elbánás-
ban részesültek. Fontos ma a szociális munka fokozása a gyülekeze-
tekben is, ahol <sok helyen a szociális intézményeknek már egész sora
áll rendelkezésre ebből a szempontból, de mennyivel fontosabb ott,
azokon a helyeken, ahol nincs állandó lelkipásztori gondozás, ahol
az egyházközösségiélet szálai még igen gyengék és ahol a különböző
oldalakról fenyegető veszély a legnagyobb. Attekintve az egész szór-
vány kérdést és figyelembe véve a mai rendkívüli viszonyokat kétség-
telen tényként iállapíthatjuk meg, hogy' szórványainkban, ahol egyéb-
ként is a hívek és 'az egyház között a legnagyobb a centrifugális erő,
belmissziói munka, egyházvédelmi tevékenység a szociális viszonyok
figyelembe vétele nélkül ma már teljesen elképzelhetetlen. A jövő,
amint azt a mindennapi élet alakulásából és a koreszrnék diadalmas
előre töréséből is világosan látjuk, a szociális kérdéseket fokozott
mértékben helyezi előtérbe. Egyházunknak fel kell ismerni ezt a
hclyzetet,le kell vonni ennek összes következrnényeit sakkor bár-
mikép is alakul a jövő, gyülekezetekben és szórványokban sem érhet
bennünket meglepetés. .

Önkéntelenül felmerül a kérdés ezek után: mik a teendők sz órvá-
nyainkban szociális szempontból ? Véleményünk szerint kettős feladat
áll előttünk: először 8 szórvánvainkban élő hittestvéreink szociális
helyzetének a megismerése; má~odszor azoknak a lehetőségeknek és
eszközöknek a felkutatása, amelyekkel a szociális bajokat megold-
hatjuk, vagy legalábbis azokon könnyíteni tudunk. Az első megoldásá-
hoz, szórványaink szociális helyzetének a megismeréséhez, elsősor-
ban emberek kellenek, egyháztagok, akik ezt a munkát vállalják és
megfelelő hozzáértéssel elvégzik. A lelkészeken kívül, akik aránylag
kevesen vannak, világiak bevonása is szükséges ehhez a munkához.
Ha már, a munkások meg vannak, akkor egy megfelelő szerv szük-
séges, amelynek keretében ez a munka intézményesen folytatható.
Ennek a rnunkának az elvégzéséhez a legmegfelelőbb keretet a helyi
Luther Szövetségek megalakítandó szociális szakosztályai alkothat-
nák, amint az Országos Luther Szövetség szociális szakosztálya is,
országos vonatkozásban, a legfőbb szerve a szociál is kérdéseknek.
Igaz, hogy sok helyen az Országos Szövetség állandó sürgetése elle-
nére, még a helyi Luther Szövetségek sem alakultak meg, pedig
meg kell szervezni rnindenütt a helyi Luther Szövetségeket, mégpedig
az é}ő és munkálkodó és nemcsak a jelenjésekben papíron szereplő
helyi Luther Szövetségeket, mert eredményes egyháztársadalmi munka
csakis egységes vezetés és egységes programm szerint folytatható. A
szórványok részére vagy missziós körzetenként kellene Luther Szö-
vetséget alakítani, vagy egy-egy missziós körzet szórványait csopor-
tonként a hozzájuk legközelebb eső gyülekezet Luther Szövetségéhez
kapcsolni. A szociális szakosztályok is ezek szerint alakulnának meg.
Szórványaink szociális helyzetének a megismerésével kapcsolatosan
még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az elvégzendő munka csak
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akkor lehet megközelítőleg is eredményes, ha azok, akik erre vállal-
koznak minden szórványban élő magyar evangélikus hittestvérünk-
röl pontos feljegyzéseket készítenek, azt feldolgozzák és így egy
megbízható, komoly forrásanyagot gyüjtenek össze, amely azután le-
hetövé teszi szórványaink tényleges szociális helyzetének a megis-
merését.

A szociális kérdések megoldásánál a másik nagy feladat szórvá-
riyainkban azoknak a lehetőségeknek és eszközöknek a felkutatása,
amelyek révén remélhető a szociália problémák teljes vagy részleges
megoldása. Ha a pénzbeli segélyezést, amely rendszerint csak pillanat-
nyilag segít a bajon s azonkívül is munkátlanságra nevel és erköl-
csileg pedig lealázó, nem is fogadjuk el egészséges és helyes szociális
támogatásnak, mégis sok esetpen kényszerülünk az orvoelásnak eh-
hez a módjához folyamodni. A támogatás formáitól függetlenül meg-
állapíthatjukazonban azt, hogy aszociális problémák megoldásához
pénz kell. Honnan vegyük azonban az ehhez szükséges pénzt? A rész-
letekre vonatkozólag nem óhajtunk most kitérni,mert a gyakorlati
megvalósítás ebből a szempontból helyenként és esetenként lényeges
eltéréseket mutat, csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy akár Krrsz-
tus tanítását követve, akár a mai élet és korszellem parancsától kény-
szerítve, be kell látniok mindazoknak, akik földi javakban nem szen-
vednek hiányt, hogy a jövőben szociális szempontból az eddiginél
jóval nagyobb áldozatot kell hozniok. Ezt kell belátni minden evan-
gélikusnak, természetesen másoknak is, ezt kell az egyháznak meg-
értetni tagjaival s ha ez sikerül, akkor megoldást nyerhetnek az
egyes szociális kérdések, akkor rendelkezésre fognak állni a szük-
séges anyagi javak szórványaink szociális támogatásához is.

A szociális támogatás azonban nem merülhet ki az egyszeri, vagy
akár állandó pénzbeli segélyezésben. Komolyabb támogatásra van
szükség, egyes helyeken telepítésre, hasznosítható háziipar bevezeté-
sére, máshol egyéb munkaalkalmak teremtésére, megint máshol vi-
szont már esetleg helyes tanácsadással vis sokat segíthetünk a hely-
zeten. Tudjuk jól, hogy ezekkel a kérdésekkel egyházon kívül álló
hivatalos és társadalmi szervek állandóan foglalkoznak, mindaddig
azonban, míg ezek megoldást nem nyernek, az egyháznak is ott a
helye a szociális munkamezőkön, ott a helye, hog.y első segélyt nyújt-
son, ahol az szükséges és hogy az illetékeseket szüntelenül ösztö-
kélje és buzdítsa a fennálló szociális bajok mielőbbi teljes kiküszö-
bölésére. Ez a tevékenység az egyháznak és természetesen az egyház
minden egyes tagjának legelemibb keresztyéni kötelessége. Ezt kell
munkálnunk általánosságban, err'e kell, törekednünk egész magyar
népünknél. Szórványaink szociális feladatait tárgyalva azonban fel-
vetődik a kérdés: elmondhatjuk-e legalább mi, hogy jszórványainkban
ezek a feladatok már megoldást nyertek? Ha úgy gondoljuk, -hogy
nem, itt van a - talán utolsó - pillanat, hogy komolyan hozzálás-
sunk és igyekezzünk pótolni a mulasztottakat.

Dr. Vácz Elemér.

A bátor ember, akinek helyén van a szíve, ott mutatja meg törhetetlen
bátorságát, ahol a szükség, a becsület és a közösség érdeke megkívánja.- Egyéb-
ként nem sodródik könnyelműen veszélyes helyzetekbe. Aki így tesz, az balga
és merész lehet, de nem hős. Luther.

A tót prot. irodalom története
Felhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy rövidesen olyan könyv

tog megjelenni a piacon, amely minden evangélikus testvérünket közel-,
ről érdekeini [og, Szerzője

Szilády Jenő
budapesti ev. segédlelkész (VIlI., Rákóczi-út 57/a). Ebben a 2121apnyi
művében teljes megvilágításba helyezi tótaikú testvéreink egyházi és
irodalmi életét a 16. és 17. századokban, amelyről eddigelé vajmi keve-
set tudtunk. Ez az úttörő munka hasznos olvasmányt tog nyújtani a
műveItségtörténet barátai számára. Ara 3 pengő. Kapható lesz a szer-
zőnél, a Luther-társaság és a Fébé könyvkereskedésében.

sza vát ezen ujságküldérnényeken keresz-
,tül is! Amikor ujságaitokat és könyv-
bizonyságtevéseiteket olvassuk, Ö ter-
jeszti ki reánk az ismeret és testvéri-
ség kapcsolatait, s érezzük, hogy lesz
nagyobb ország, gazdagabb ország, ahol
a gyűlölködés láncait az evangélium
tépi szét!« -.

Megnevezni nem akarom, de a' má-
sodik generációhól nőtt amerikai lel-
kész levelét szószer int közlöm: »Ezen
késett, de ugyanakkor szeretetreljes .so-
raim 'hadd szolgáljanak mint elismerö
szavak azokért a kedves küldeménye-
kért. 'Szeretném mindazoknak egyenként
megköszönni jóságukat, akik úgy engem
személyesen. mint híveirriet szívesek vol-
tak megtisztelniazzal, hogy szülőha-
zánkból könyveket és folyóiratokat

- küldtek. Az ujságokban és vallásos la-
pokban, megjelent cikkek nagyon érde-
kelnek bennünket, mert az »hazánkból«
jött. Amerikát mi egy fogadott hazá-
nak tekintjük. Valódi hazánk Magyar-
ország marad örökké! Nevünk és 'szo-
kásunk változhatnak és idövel elaugo-
losodhat még beszédünk és írásunk
(mint a magamé) is, de érzésünk és
vérünk halálunk ig magyal: marad. Ami-
kor a hazulról küldött lapocska megér-
kezik, sokszor kutat juk, hogy hátha lesz
valami benne szülőf'alunkról. Szinte új
reményt nyerünk, ha véletlenül találunk
valamit benne falunkról. A hazai írás,
stílus. oly zamatos, a fülnek oly jó
hangzású az elangolosodott magyar be-
szédhez és íráshoz képest. A cikkek-
ben és lapokban nincs semmi idegfe-
szitő tudósítás. A nyugodtság, komoly
megfontolás és csend beszél hozzánk a
lap hasábjairól. Itt a lap egyenlő a mi
életünkkel. .. minden é.rdekfeszítő, ro-
hamos, anyagias és talán sokszor cél-
talan.' Szíveskedjen kedves kolléga .kő-
szöne.ernet átadni özv. Kováts Sándorné
nagyeágának Körmend Vas-várrnegyé-
ben, Makovinyi Pál ev. .Ielkészjelölt
testvérünknek Bulassagyarmaton, Kon-
dacs Judit Szarvasról és Dr. Szirmai
Zoltánnak Budapesten. Ha jól emlék-
szem, talán mások is küldtek nekem
olvasnivalókat, de valahogy ezeknek a
nevei eltűntek. Kiváltképen megköszö-
nöm azt, a szép csomag Luther Káté-
könyveket, amit azonnal használatba is
helyeztem. Ugy szintén két ízben jött
nékem »Mustárrnag« címen megjelent fi-
nom vallásos füzet, amit nem tudom,
k inek köszönhetek . Legőszintébben mon-
dom, hogy úgy engem, mint népem: lég-
többnyire a vallásos lap érdekel. Ré-
szemről szeretném, ha szert tudnék
tenni prédikáciős Iüze.ekre, vagy váz-
latokra. A »Harangszóc-ból sokat me-
r íthetek magamnak. Előre is megkö-
szönöm úgy önnek,' mint kedvel> isme-
retlen küldöimnek az ezután is .irántunk
tanúsítandó jóságokat. Öröm 'volt 01-

_vasni, hogy végre Hazánkban a Feltá-
madásnak csillaga fényét vi.ágszerte
szórta. Álmunk és reményünk végre be-
teljesedett, mert vissza nyertünk elra-
bolt területünkből eby darabot. Sokan
örömünkben sírtunk. Annak emlékére
másnap' minden magyar templomban
meg szólalt a harang ésépen délben
nagy Hálaadó L(entisZte'e'es tartottunk.
Örömkönnyek között adtunk hálát Isten-
nek az Ö jóságáért. Azonban evvel sem
fejezödött he a mi részünk. Amerika-
szerte megindult a »Magyar a Ma-
gyarért« való mozgalom, amelyben kér-
tük, hogy I a visszacsatolt területeken
lakó kizsarolt testvéreinket tehetségünk



szerint segítsük. Mi is itt kicsiny egy'
házunkban hozzá.ogtunk a munkához . ..
a gyüjtéshez , ,. és e hónapban ez be is
fejeződik. Az eredménye híveink fá-
radtságának hiszem, hogy lesz "1.000
dollár. Nagyon kevés kell még ahoz,
hogy ez az összeg meg .legyen. Ezt az
összeget a Főkonzulátus által az összes
összegekkel együtt haza küldetjük. Bár
többet is tehetnénk! Altalános helyze-
tünkről szólva sokat írhatnék. Itt nincs
cenzura és nyiltan írhatok. Munka álla- .
potok mindíg rosszabbodnak. A megél-
hetés. keservesen meg van, ha máskép
nem, akkor- állami segélyezés által. Ha
gyárban nincs alkalmazás; úgy az állam
alkalmaz minden családből .egyet 60
dollár havi fizetéssel. Allami munkát
csakis úgy nyerhet bárki,' hogyha a csa-
ládtagok . közül senki más nem dolgo-
zik. Egy nagy családnak például mi-
csoda 60 dollár? Sokat bízik a nép a
következő elnök választásában. Jobbat
várnak, ha a másik párt bejutna. Inter-
nacionális helyzetünk itt nyíltan veszé-
lyesnek érezzük. 1916 óta soha ily fegy-
verkezési akció nem volt. Rohamosan
készül Amerika valamire, hogy mire azt
ném tudjuk biztosan, de pzt gondoljuk,
hogy Németország és Japán elleni vé-
delemre. A nép nagyon ellene van e
háborús propagandának és mai napok
szerint népszavazást követel a háború
kérdése felől. Ezt alig kapjuk meg, mert
habár alapszabályunk demokratikus, EI-
nökünk ellenben túl Autokratikus, sőt
majdnem Diktaturiális. Szó sincs róla,
ha odaát kitör a háború és Anglia is
belekeveredik, akkor biztos az is, hogy
Amerika is ott lesz. A jó Isten ment-
sen meg ettől! Testvéri szeretettel és
üdvözlettel jóakaróimnak maradok szol-
gatársa : ... «

Mindeme levelek igazolják; hogy' egy-
házi sajtószolgálatunk a. külföldön élő
testvéreinkért nem hiábavaló munka.
Össze kellene állítanunk a kívándorolt
magyar evangélikus testvérek kataszte-
rét ! A különféle st atisztikák nem nyúj-
tanak erre módot. Egyházközségeink lel-
készeinek kellene számontartani mind-
azokat, akik gyülekezeteikhől kivándo-
roltak. Maguk az amerikai lelkésztest-
vérek is intéztek hozzám olyan irányú
kérelmet, hogy mutassarn ki, hogy az
USA területén hol laknak evangélikus
magyarok, ill. hova vándoroltak ki, hogy
ők is felkereshessék öket ! Széretettel
kérern mindazon Ielkésztestvéreimet,
akiknek módjukban áll, állapítsák meg,
hogy gyülekezeteinkbőI kik vándoroltak
ki, s hova mentek, s ha lehet közöljék
velem pontos címüket, hogy így egy
táborba gyüjthessük őket, s megalakít-
hassuk a leülföldön élő evangélikus ma-
gyarok világszövetségét l A leülföldön
élő magyarok világszövetsége már meg-
alakult ; ennek egyik alo sztálya lehetne
a külföldön élő evangélikus magyarok
világszövetsége ! Szeretettel kérek min-
denkit, aki ez ügyben bármily felvilá-
gosítással, vagy tanáccsal szolgálhatna,
álljon -mellém, hogy egyházunk és ma-,
gyal' hazánk ügyét ez uton is' szolgál-
hassuk!

Egyházaskozár (Baranya megye).
Fuchs János

evangélikus lelkész.--Hirdessen az "EVaNGÉliKUS ÉlH"-~en!
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'Ébredő Kína
Mult héten Budapesten járt Dr. T. Z. [(00, a Keresztyén Diákok

Világszövetségének kinai és keletázsiai titkára, a modern Kina evan-
géliumi és missziói munkáinak vezető egyénisége. Több előadást tar-
tott, melyek közül a kinai ifjúság ébredési mozgalmai-ról szólót
alább közöljük :

»A kina:i ifjúság ébredési mozgalma már 40 éves multra tekint-
het vissza. Ezalatt a 40 év alatt négy különböző .fokozaton ment
keresztül. Az első: a politikai ébredés; a második: az értelmi feléb-
redés ; a harmadik: a személyes problémák korszaka; és a negyedik:
a szociális ébredés korszaka. Vessünk' röviden mindegyik kor szakra
egy-egy pillantást. .

1. A politikai ébredés kerszaka. (1900-1912.)
Kina nagyon-nagyon régi ország. 4000 éves összefüggő történelme

. és kultúrája van. Ez azonban főként etikai és szociális jellegű. Akinai
kultúra hosszú évszázadok óta tudatosan egy s a kinai nép poli-
tikailag mégsem volt soha tudatosan egy. Az én gyermekkoromban
pl. ismeretlen fogalom volt előttünk ez az Európában annyit emle-
getett szó: hazaszeretet, hazafiasság. Kinai nemzeti zászlót soha se
láttam. A haza nevét soha senki ki nem ejtette előttünk. Apám csak
azt mondogatta előttem a hazával kapcsolatosan:»Neked úgy kell
felnőnöd, hogy soha ne lásd az arcát semmiféle hivatali úrnak (mao-
darinnak) !(I

1904-ben lettem egyetemi hallgató. Abban az időben új politikai
mozgalmak, indultak el Kinában, amelyek egy csapásra megnyerték
a művelt ifjúságot és forradalmi alakulatokba szervezték a Mandzsu
uralkodóház ellen. Akkor minden ellenük csúcsosodott ki. Régi kínai
jellegzetesség volt pl. a copf. Ez azonban nem volt .más, mint a
Mandzsu uralkodóház hatalmi jelvénye, a kínai férfi alájukrendelt-
ségének jelképe. S tüntető, forradalmi cselekedetnek számított, ami-
kor levágattuk a copfunkat. Azt jelentette: mi többé nem akarjuk.
alávetni magunkat a Mandzsu uralkodóháznak.

Nagy, ünnepélyes érzés volt az, mikor ráébredtünk, hogy a haza
olyasvalami, amit szeretni kell. És jellemző, hogy ezt a szeretetet mi
tettekkel kívántuk megmutatni. A legtöbb egyetemi hallgató pl. nem
azért tanult, hogy azután megélhetése, kenyere legyen belőle, hanem
hogy tudásával szolgálatot tehessen a hazának. Én pl. sohasem ké-
szültem vasúti, szolgálatra, de mégis itt helyezkedtem el, mert akko-
riban az volt a haza legnagyobb szüksége, hogyavasútvonalak új
vérkeringést indítsanak hatalmas testében.

Természetesen sok titkos politikai társaság és forradalmi alaku-
lat is keletkezik a Mandzsu kormányzat ellen. Ezek több kísérletet
tesznek, melyek azonban eleinte kudarcba fulladnak és sok férfi"
meg nő veszíti életét. Ma sok' helyen ott állnak Kínában a »rnártírok
oszlopai«, amelyek ezekre emlékeztetnek. 1912-ben aztán diadalmas-
kodik a forradalom és Kína köztársasággá lesz. .

,Jómagam csak 1900-tól 1911-ig érdeklődtem a politika iránt. De
a kínai ifjúság politikai ébredése ma is tovább tart. Úgy iszokták
meghatározni: »Új Kína« eszméje legelőször az ifjúság lelké-
ben fogant <meg, később a kereskedő-réteg hordozta a gondolatot.
A legutóbbi 10-12 esztendőben pedig áthatotta már a földmives és
munkásrétegeket is. Végső cél: felépíteni az új kínai birodalrnat.
Ha ezt szem előtt tartjuk, megérthetjük, miért háborúskodik Japán
Kínával. Ha ugyanis sikerrel járna az »Új Kína« mozgalma és Kína
hatalmas, egységes, erős nemzetté válna, akkor olyan roppant erőt
képviselne keleten, amely mellett Japán szinte árnyékká zsugorodna.
Japán tehát most akarja összetörni Kínát, amig alvó, erőtelen, szét-
szaggatott, hogy kezébe kaparintsa Kelet hatalmának kulcsát. De
ki tudja, nem késett-e el máris?

2. Az értelmiségi ébredés korszaka. (1912-18-ig.)
1912.:ben, a köztársaság megalakulásakor nagy örömmámorunk-

ban azt hittük, Kínának minden problémája megoldódott. Pedig csak
a problémák megoldásának a kezdetén állottunk. Változott a külső,



politikai keret, de változatlan, mozd~latl~n feküdt K,ína 400~ éves
belső világa. Most kezdődött csak az igazi harc: megváltoztatm Kína
gondolkozásmódját, életfelfogását, életrendjét. . . "

1912-ben az egyetemi tanárok egy csoportja indítja el az »ér-
telmiségi ébredés« mozgaImát. Céljuk: Kínának új, »tudom~nyo:,«
gondolkodás módot adni a régi, ú. n. szép~r?dalmi g_o?dolkozasmod
helyett. Ez a gondolkodásmód csak az esztétikusan szepet ~ereste s
ezt a régi szépirodalmi és művészeti emlékekben találta r.n~g. Ezt
tanulmányozni bogarászni kérődzni, dicsőíteni, ez volt Kínában a
tudomány. S ~z tette az ~gész kínai értelm,~séget ~~l~?dóan, vissza-
felé a multba révedezővé ahelyett, hogyelore, a jövőbe nezve. Ez
feje~ődik ki a beszédmód egyes kif~jezése~ben i~. !la. pl. .a kín?i
azt akarja mondani: ez a pohár nem JÓ, azt ugy ~eJe~I ki : ez, a pohar
nem elég öreg, nem elég régi. - Ez a gondo~kozasmod. tc:me~zetes,e~
erőtlenné tehetetlenn é tette Kínát. Jellemzo, hogy Iejezi ki a regr
kínai ki:f~jezésmód a »tudós« fogalmát: »akinek nics elé!? e~ő a .kezé-
ben ahhoz, hogy egy csirkét megkössön«. Cs~pa gyengedseg, .h,no~-
ság, ellégiesítettség az ideálja. Elvonatkozás minden d.u~va re~htast~~,
való élettől. A mult irodalmának ez az állandó turkalasa szmte ku-
lön titkos, tolvajnyelvet alakított ki a benne járato~, értelmiségi ré-
tesben. Ez a régi irodalmi nyelv pl. azt, ha egy férj elvesztette sze-
rclrnét felesége iránt, így fejezi ki: »őszi legyezövé lett szárnára«. Ezt
senki nem értheti, aki nem ismeri azt a régi kínai mesét egy csá-
szárról, akinek volt egy kedves felesége. Később azonban elhidegült
iránta s elküldte az Ú. n. »hideg palotába«, vagyis abba a lako sz-
tályba, ahol a megúnt feleségek laknak. ,Sok id~ mult ~l s a c:,ás~ár
nem vitette vissza. Erre az asszony emlekeztetm akarvan a császárt,
hogy ő még mindíg ott van, egy' sz~p legyezőt 'festett, amelyre ,?
következő tartalmú verset irta: »Ime Itt egy darab selyem, legyez 0-

nek szabtam és küldöm neked. Kedves jó barátod lesz, amíg tart a
forró nyári hőség, de ha eljő a hideg őszi 'szé~, félre" f~gad te~,ni:
ahogy engem Iélretettél.« - Innét származott tehat az »O~Zl,legyezove
lett« kifejezés. Ez gyönyörködt~tő, kedves, de csa~ a, klValasztot~ak
kis serege érti. Uj Kínának pedI~ olyan gondoJkozasmodra van szuk-
sége, amelyet mindenki megért. Es olyanra, amely nem a multba, de
előre néz. Meg olyanra, amelyiknek ideálja ne~ az erőtelen, hanem
az erős hatalmas, életformáló ember.

Ez 'a munka is folyik tovább még ma is. Ez alkotta meg az új
kínai írásmódot is, ame-ly a kínai nyelvet fonetikusan, úgy rögzíti
le, ahogy beszélik.

3. Személyí poblémák korszaka. 0918-26-ig)
Ezek a problémák három csoportba oszthatók: Milyen legyen az

új kínai ember viszonya; 1. a szülők fennhatóságához ; 2. a házasság-
hoz; 3. a munkához. ,

Hogy ezt megérthessük, megint Kína régi szokásait kell szem-
ügyre vennünk. Kína életberendezését Konf~cius t?rvénnyé ~er~-
vedett erkölcsi tanításai szabályozták. Konfucius a tarsadalom eletet
5 viszonylatba skatulyázta: az uralkodó és, al?ttval~, s~ülő és. gyer-
mek, férj és feleség, férfi és nőtestvér, barat es barat viszonyaiba.

Vegyük ezek közül a szülő és gyermek viszonyát. Ennek lénye-
gét egy ,szóban fejezi ki Kínában: !5yermeki h?ség: Tiszteletet ~s
engedelmességet értenek ezalatt, aminek az egesz eleten ~eresz~~l
változatlanul meg kell maradnia, akármilyen idős legyen IS a hu.
Amit Európában látok, hogy a fiú egy bizonyos életkor elérése ut~n
egyenlő lesz az apjával, az Kínában nincs, Ott 60 éves k?rában IS
olyan jogviszonyban van a fiú az apjával, ,mint 6 ~ves k~raban. E~~
jellemző kínai népmese pl.: Egy apa 80 eves, a fia 60 eves: A ~1U

elkövet valamit, ami- sehogy ·se tetszik az apának. EI~endeh te~at:
hogy a fiú jelenjen meg előtte az »ösök terrnében«, hogy atvegye melt~
büntetését. Az ősz fiú meg is jelenik, letérdel apja előtt s az kezdi
kiosztani hátára a pálcaütéseket. Egyszer csak megütődve a~ba-
hagyja, mert látja, hogy a fiú szeméből könnyek csorognak. »Ml az,
fiam? - kérdi - Számtalanszor vertelek meg ugyanezen a helyen
és még sohse sírtál. Mért épen ma?« »Nern is azért sírok, mert versz,
hanem azért, mert az ütéseicl már sokkal, de sokkal lágyabbak lettek,
mint voltak.«

,
HIREK

Megjelent az egyházi törvények
gyüiteménye, k 1937. év őszén
zárult zsinat utáni egyetemes köz-
gyűlés elrendelte egy olyan hiva-
talos gyüjteménynek az összeállí-
tását, amelyik egybedolgozza a 'régi
egyházi alkotmányból érvényben
maradt törvényszakaszokat és a
legutóbbi zsinaton alkotott új tör-
vényeket. Ez a munka egy eszten-
dőn át folyt és az egyetemes köz-
gyűlés utasításának ,megfelelően
gondosan egybeillesztette a régi
és új törvénycikkeket és törvény-
szakaszokat olyan módon, hogy
az ma együtt és folyamatosan tar-
talmazza az összes érvényben lévő
egyházi törvényeket. KülöI1 erre a
célra összeállított bizottság átvizs-
gálta a munkálatot, azt elfogadta;
azonkívül pedig arra való tekintet-
tel, hogy a törvénykönyv kezelése
és az abban való tájékozódás
mindenkinek megkönnyíttessék.
betűrendes tárgymutatót és részle-
tes tartalomjegyzéket is készíttetett.
Ez a nagy munka is elkészült,
közel két és félezer CÍmszó teszi
lehetővé azt, hogy az egybedolgo-
zott tőrvénygyűjteményben a kereső
könnyen megtalálhassa a keresett
törvényszakaszt. Az egybeszerkesz-
tés és a függelék fáradságos mun-
káiát dr. Mikler Károly, a zsinat
íőelőadója és Kemény Lajos, a
zsinat gazdája készítették. A 206
oldal terjedelmű könyv, mely az
egyetemes egyház 1ivatalos kiadása
gyanánt jelent meg és az egyházi
élet minden ágál an nélkülözhetet-
len lesz, darabonként 4 pengős
árban szerezhető meg az egyete-
mes egyház Iöpénztárában. IV.,
Deák-tér 4. Beszerzésére nézve a
püspöki hivatalok fognak· intéz-
kedni.

Lapunk mostani számában egy régi
,egyházi énekünket közöljük kottájával

együtt. Ezentúl havonként szándékozunk
~gy-egy ilyen kottázott egyházi éneket
közölni, hogy. ezzel is szolgáljuk egy-
házzenei megújulásunknak a régi kin-
csek feltárására törekvő szándékát.

Az orosházi egyházközségben megtar-
tott bőjti csendes napokon a leányok
részére Fürst Ervin és Molnár Endre
végezték a szolgálatot és befejező úr-
vacsorához 150 leánynövendék járult. A
középiskolás fiúknak Solyrnár Pál ge-
rendási lelkész, Bonnyai Sándor KIE
titkár, Gyurán György és Molnár Endre
vallástar.Itó-lelkészek tarto! tak előadáso-
kat és szolgáltatták ki 250 fiúnak az úr-
vacsorát. Az iparos- és kereskedőtanon-
coknak ezévben volt első ízben böjti na-
pokra való összegyüjtés, ahol ugyancsak
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G~\lrán György és Bonnyai Sándor szol-
gáláta után 200 tanonc járult úrvacso-
rához.

. Rádiós istenti~ztelet. Husvét hétfőjén
a budai (vári) templomban d. e. 11 óra
15 perckor D. Kapi Béla püspök végzi
a' -szentszolgálatot, Bach-éneket ad elő
Bas il ides rMár ia.

A tiszavidéki ,egyházmegye esperese,
Pass László debreceni lelkész, lemon-
dott esperesi tisztéről, különös tekintet-
tel arra, hogya, debreceni egyházközség
templomépítési munkájának vezetése
minden idejét igénybeveszi.

A budapesti középiskolás növendékek
három napon át tartó böjti csendes na-
pokon vettek részt, melynek szolgálatait
Dr. Gaudy László vallástanításí igaz-
gató, Szabó Aladár,' Scholz László,
Lamnek Vilmos, dr, Szuchovszky Lajos,
Danhauser László, Ruzifska László, Vi-
rág Jenő vallástanító-Ielkészek és Ke-
mény Péter s. lelkész végezték. A befe-
jező úrvacsor ákhoz közel ezer növendék
járult. '

Halálozás. HÜl'ÖSSP Lajos ny.lelkész a
f'elsőpokorágyi egyház '50 éven át volt
lelkipásztora, a régi kishonti egyház-
megye v. Iőjegyzője és dékánja, a Gö-
mör vm.,i' múzeum egyik alapítója és
alélnöke márc. 30-án, 81 éves korában,
ahogy a gyászjelentés' nevezi: »mint
Istennek elaggott szolgája« csendesen
elhunyt.

Özv, nagyieszeni Jeszenszky Ignácné
sz. Tirpák ,Irén, a néhai nagykikindai
főesperes özvegye, ny.' polg. isk. tanár
Budapesten 75.éves korában, márc, 29-
én, elhunyt. Ismertnevű írónő volt, aki-
nek hittel és nemzeti érzéssel telt írá-
sait rnindíg ·szívesen olvastuk. Az el-
hunytban Jeszenszky Ilona, a Deáktéri
leánygirnn. tanárnője, édesanyját gyá-
szolja.

Ifjusági Luther Szövetség. Az oros-
házi m. kir. állami mezőgazdasági kö-
zépjakol a ' ev. tanulóinak »Hjúsági Lu-
ther Szövetsége« Gyurán György hit-
oktató lelkész vezetésével megalakult
és virágvasárnapján vallásos ünnepélyt
rendezett, melyen dr. Keken András
hódmezővásárhelyi lelkész, alesperes tar-
tott.' előadást.

A kelenföldi "Luther Szövetséz ápr. 2-
án tartott egyházzenei hangversenye,
melyet a rádió is közvetített, a művész.i
teljesítmény szempontjából minden rész-
letében igen szépen sikerült. Közremű-
ködött Basitides Mária, .Szakolczay-Rieg-
lel' Ernő és a kelenföldi vegyeskar
Weltler J enő vezény Ietével.

Az angyalföldi Luther Szövetség és
Luther Márton Kör ápr. 2-án tartott
szeretetvendégs,égén dr. Szalay 'Károly
tartott előadást 'ezen a címen: »Ö enge-
delrries volt... és én?«

'Előfizetési felhívás. Ámos próféta
_ könyve című munkám Deo volente meg-

jelenik 1939 május elsején. A munka
az eredeti szöveg tudományos magya-
rázatát és fordítását adja a gyakorlati
szempontok figyelembevételével. A 13-
1,4 íves könyv megrendelés esetén 1939
május I-ig a pénz előzetes beküldésével
3' pengő, május 1. után 4 pengő. A sz í-
ves megrendelést a kőnyv árával együtt
kérem címemre (Bpest, IX., Ráday-u.
28.) küldeni. Dr. Csekey Sándor,' ref.
theol. akad. tanár.

Bünker Jozelln eveng-Ieénvinterriétuse,
Budapest, Rákóczi-ut l'O. II. 3. Telefon:
1-346-10. Érdeklődőknek prospektust küld.
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Ime az igazi kínaí VIszony apaés fia közt. A forradalom nem
is ekörül robbánt ki, hanema házasság kérdése körül. Saját magam
ékes példája vagyok ennek. Kínai szokások szer'int minden fiú-
gyermeknek a szülők választanak menyasszonyt, még kisgyermek
korában. Mikor 11 éves lettem azt mondta apám i- »Ez a fiú elég idős
már, hogy menyasszonyt válasszunk számára.« Emlékezem, hogy már
akkor valami sértődés félét éreztem emiatt és ki is fejeztem anyám
előtt méltatlankodásornat. Természetesen csak nevettek rajta és el-
jegyeztek egy lánnyal, akit sose láttam, s akit legelőször akkor lát-
hatok meg, amikor a házassági szertartás befejeződik s a vőlegény,

.mintegy ennek utolsó aktusaként felemelheti a menyasszony arcáról
a fátyolt, s megpillanthatja élettársa arcát. Ez az első pillanat, amikor
a fiatalok egymást látják. Elképzelhetjük,. milyen fontos pillanat!

Nos én is jegyben jártam 12 évig egy leánnyal, akit még csak
nem is Iáttarn.xé.ddig nem volt semmi baj, amíg más lányokat se lát-
tam. Dc amikor egyetemre kerültem, megisrnerkedtem azzal a Iánnyal,
aki most a feleségem .s .kezdett iszonyúan kellemetlen lenni ez az
eljegyzés. Egy .nap odaálltam az anyám elé s megkértem, menjen el
a menyasszonyorn anyjához és bontsa fel az eljegyzést, mert én más
leányt szeretek és azt akarom feleségül venni. Szörnyűlködve tilta-
kozott. Ez lehetetlen. Ha ő felbontja az eljegyzést, mert a fia más
lányt akar, akkor az a lány soha többé férjhez nem mehet, akkora
szégyen éri. Mit volt tenni, mikor elvégeztem az egyetemet, magam
mentem el a velem eljegyzett lány anyjához és feltárván előtte a
helyzetet, megkértem, hogy dobjon ki a házából és ő bontsa fel az
eljegyzést, mert akkor nem éri szégyen a lányt. Szerencsére bele-
egyezett ebbe s megcsináltuk a kidobasi komédiát, hogy ép bőrrel
szabadulhassak a régi szokások fojtogató hálójaból.

Nos, e kis példákon láthatjuk, milyen mélyr eható mozgalom kel-
lett ahhoz, hogy a kínai Ífjúság kiszabadítsa magát e régi bilincsekből.

(Folvtatjulc.) L. M. V.
~~ .•..•.~

•
Az Úristent magasztalom.

(Szövege egy 1642-ben megjelen! énekeskönyvböl. szerzője a versfők szerint
Nérrieti Ferenc. Dallama az 1751-ben megjelent Kolozsvári Énekeskönyvből.)
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Felterjeszlvén kezeimet,
Kiáltottam Is'tenemel,
Csak bé sem huny tam szememet,
Sem leltem sehol hélyemet.

Rég'i nagy irgalmasságát,
Hiszem Istennek hatalmát,
Hozzám nagy jóakaratját,
Mely elfordítja h~ragját.

Csuda irgalmasságodat,
Hiszem, Uram, hatalmadat,
Onnat vészek bizodalmat,
Én lelkem minden oltalmat.

(Közli: Schulek Imre.)

Istennek nagy eshiioese,
Fia által tett kötése,'
Egyszer való oeuezése,
Elmúlhatik-é beszéde?



Hazánk legrégibb, több, mint 122 éve lennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélví SOPRON
udvari széllítók. •

LEgElső tüzoltÓSZEJY-, kút, .sziuattvú- BS
gépgyár, harang·" fBm- BS vasöntöds ..

Al ipilva :

1816,
Alapítva.

1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
totluk, továbbá a szentgolthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsölerencvárosi re-
lormátus templom, a pápai reiormátus templom, II györi relorrná-,
tus templom, bagaméri reíormátus templom stb.' stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal lor-
dulianak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranvéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező Iizetési leltételek és sok évi
jótállás. Költségvetési és ki szállást díjmentesen eszközlünk.

. Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt, Kihézasitási. tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz.: jég, betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Fetiérhaiá-u. 8-10. (Ev .:
bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Érsekujvár, Gvör, Kassa, Mis-
kolc, Pécs, Szeged, Szembathelv. Minden egyház-
községben megbízottai vannak az .egyesületnek. -
AlIandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

EZÜSTRÓKÁK
kék rók ák, nerzek

•
nagy választékban olcsó árakon

SOMOGYI
SZŰCSMESTERN ÉL
IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E F O N~ 18-63-95.'

Alakftás, fBstsS Bs kBpukölcsönzss!

Serkenj 'föl, aki aluszol
Gáncs Aladár
posthumus műve,

Theologiai tanulmányaiból. előadásai-
ból, prédikációi ból, nagy levelezéséből
k ivá l o g a t t a és e gyb e sz e rk e sz t e t t e :

Scholz Lá s z l ó.

pv 222 lapos nagy munka az Evang.
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ára
portómentes k ü l d é s s e l : 3'- pengő.
Megrendelhető a könyv összeállítójának
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
Ill. 24.) - Cse k k s z á m l a : 35432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy
ébresztőjének egyetlen nagyobb művét

~--------------------------------~I
G.ARAB JÓZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

, , ,
CEGLED, EVANGELIKUS BAZAR1,-_-
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SZlEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranvkoszorus mestere

. harang- ÉS ÉrCöntfdB, harangfBlszBrelés És haranglábgyár j

Budapest, XIII., Petnehézy ...u. 78..
(XIII.. Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. :~ Telefon: 291-353.

•

í Husvétra legszebb ajándék

t az új Dunántúli Evang. 8nBkBshönyv,
mely háromféle kiadásban és különbözö kötésekben,

mérsékelt árakon kapható.
Az úi istentiszteleti rend minden példánybá

bele van kötve.
Olcsó kiadás, II X 15 cm, nagyságban:

Olcsó papíron és síma fekete kötésben 2'50 P
Rendes kiadás, II X 15 cm. nagyságban:

Félvászonkötésben
Egészvészonkötés, tok nélkül .
Egészvászonkötés, tokban. . . . .
Párnázott díszvászonkötés, aranymetszés-

.sel, tokban .
Finom párnázott, fekete bőrkötés
Fekete bőr, bibliakötés .

., Miniatür kiadás, T5x 10 cm. nagyságban:
Egyszerű, hajlítható egészvászonkötés

tokban
Díszes, hajlítható egészvászonkötés. tok-

ban, aranymetszéssel
Finom párnázott bőrkötés, aranymetszéssel,

vászontokban, fekete, sötétvöröaíbordő),
sötétkék v. sötétbarna színű kötésben 10'-

Fekete, hajlítható bőr b í b l í a k öté s b e n,
aranymetszéssei. vászon tokban 11'-

Ugyanaz, finom aranydíszítéssei . 11'-
A Dunántúli Evang. Egyházkerület kiadása.

fOBlárusitö: HO K aJ L n ] o S könYllksrsskBdÉSB
Budapest, IV.. Karnermayer Károly-u. 3. - Tel.: 189-444.',.

3'40 "
3'80 "
4'20

9'- "
14'- "
15'--"

4'80 "

6'80 "

.Utravaló
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 pusztalöldvári evang. templom új harangiait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangiairnat.
,S .§Q

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

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

t

&

a címe a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza
Egvesület Kiadóvállalatának kiadásában
megjelent konformációi ernlékkőnyvnek,
amely egyúttal konfirmációi ernléklapot
is tartalmaz. s a' rnegkonfirrnáltnak a
gyakorlati keresztyenségbe való beveze-
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel-
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek
konfirmáló gyermekük van, Kapható a
FÉBÉ könyvkereskedéseiben és minden
budapesti protestáns könyvkeresk.-ben.

Garab József könyvnyomdáia, .Cegléd, Árpád-tér 5."
evangélikus bazár.

MARNITZ
hang'szertelep
VIlI, JÓZSEF-KRT. 37.

Radió, gramofon, zongorabíllentvüs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

te
EvangéHkusoknak nagy árengedmény!
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VII. EVFOL YAM, 15. SZ. 1939. ÁPRILIS HÓ 15.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS! BEJ..MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHEIH3ZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KE;M~NY LAJOS, .
( f .

Szerkesztö-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengödv Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy László.
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sál1qor, Novák Elek, Peschko Zoltán,_ Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Vir!Íg Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

•.
; .-,

Megieleník minden szembalon
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-594,

Kiadja az Orszézos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr, Fritz László.
·Előfizetéseket elfqgad minden lelkészi hivatal. Előfiietések és elmváltozások a kié!,góhivat~lba kü!qe.l'ldők.

Előflzetésiér : egész évre 4"40 pengő, félévre 2'20 pengő. ggyes szám ára .20 fjllér.
A szerkesztőség ~ kéziratokat nem őrzi 1 meg és visszakűldésére nem váJlaH<ozik,

A szerkesatőség és kiadóhívatal .csekkszámláiénakeaérna: ;W.41~,

••••••••••
TARTALOM:

Lelkipásztoroknak és tanítóknak
Kereszthordozás·

Oldaltámadás
Regg~l a temetőn

'Ébredő Kína
Magyar-finn nyelvkönyv
Vezetőképző tanfolyam

Könyvísmertetés

Filmkrítika
Hirek

2

--1 _ _ _ _ _

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939. április 16.

". Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj.' d. e. 1/29. Ruzicska László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Grünvalszkv Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Lehel Lászlój
Fasor,Vilma kírályné-út 19. d. e. 1/210 Scholz Lászlo
fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor . d. u. 4 Dezséry Lászlo

..Fasor (némel nyelven) d, u. 5
Kőbánya, Kápolne-u. 14. d. e. 10

fKőbánya d.u.4
Simor-utca 35. d. e. II
Rákóczi-~t 57. (tót nyelven) d. e. 10
R.ákóczi-út 57. (magyar)· d. u. 6
Ullői-út 24.' d. e. 10
Üllői-út 24. (egyet. ist.] d. e. 10
Szvetenai-u. ef. isk. d. e. 10 Lamnek Vilmos
iMária Valéria-telep d. e. 10
·Gyarrnat"utca: 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. II
Abonyi-utca 2L d. e. 11
Fóti-út 10/b. d. e. 10
Bécsikapc-tér d. e. 11
'Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
,Óbuda (némel nyelven) d. e. 9
'Óbuda, Selmeci-u. 1. d- e. II
'Óbuda ., d. u. 4
Kelenfüld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. II
'Kelenföld d. u. 5
'Érdi-úton d. e .• lO
")3áthory J..<íszló-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik'
. Rákosfalva d. e. 1/212

Mórocz Sán-dor
Kemény Péter
Kemény Péter
Sziládv Jenő
Kendeh K. György
Dendely Károly

Süle Károly
Szuchovszky Gyula
Dobos Dezső
Benkő István
Dr. Varsányi Mátyás

Danhauser László
Stovicsek Gusztáv
Mohr Henrik
Mohr Henrik
Benezur László
Szántó Róbert
Szántó Róbert

2. ,.Lb Ll 3. ;., -." .



Lelkipásztoroknak
Mindenki tudja rólunk, hogy

agrár-állam vagyunk. Ennek megvan
az az előnye, hogy mindaddig Ma-
gyarország maradunk, arníg a ma-
gyar. föld magyar tulajdon marad.
Régi' igazság -ez, de nagyon keve-
sen vannak, akik egészen komolyan
is veszik. Pedig sokan megírták
már, hogy Erdély elveszítésében
milyen döntő szerepe volt a ma-
gyarság ki- és a románok beván-
dorlásának. Sokaknak a szemét
nyitotta fel Kodolányi "Földindu-

·lása". Kovács Imrének és társainak
a könyvei valóságos szellemi íron-
tot alakítottak már ki ebben a kér-
désben. Általában sokat beszélünk
és sokat írunk róla, valójában pe-
dig nagyon kevés vagy semmi sem'
történik ezen a téren. A magyar
paraszt tovább egykésedik. . váro-
sokba. költözik jobb sorsot keresni
és tovább vándorol ki. A magyar
birtok pedig csak úgy, mint a mult- o

ban, bankok, érdekeltségek és ide-
genek kezébe kerül. Nem kell prófé-
tának lenni hozzá, hogy meglássuk
ennek az útnak a végét. Ahogyan
kihull a magyar kisember kezéből
a magyar föld, úgy veszítjük el
nemzeti önállóságunkat és leszünk
a' legjobb esetben is megtűrt ide-
genek a saját hazánkban.

Hogy itt egy teljes földbirtok és
szociális reform hozná a radikális
megoldást, az nem kétséges. Vi-
szont a kormány a radikális föld-
birtok-relorrnot szinte bizonytalan
időre elnapolta, Az egyháznak ebbe,
még ha kelletlenül is, de bele kell
nyugodnia, mert nem az ő feladata
a társadalmi reformok megvalósítása
és így módia sincs rá. Oe az igaz
prófécia szavát a felelősekhez is
el kell juttatnunk: ha gyors és
alapos változást nem hoznak kor-
mányaink, .elpusztulunk !

Ies·
Ezentúl pedig egyházunknak egy

többlet-munkát kell vállalnia. Ezt
a többlet-munkát vidéki lelkészeink
és tanítóink tudják csak elvégezni.
Arról van szó, hogy gyüjtsék maguk
köré paraszt jainkat és nyissák meg
a szemüket. Mutassák meg nekik,
hogy a magyar földhöz van kötve
a magyarság élete. ,S tanítsák meg
rá őket, hogy ez! a magyar földet
el ne hagyják, mert': helyükbe ide-

o genek ülnek. Minden elhagyott
barázda nemzeti függetlenségünk
egy-egy feladott bástyája. Igaz, hogy
egy altiszti. hivatalnoki vagy tanari
pálya több kényelmet, jobb sorsot
biztosít, de a mi magyar életünk
mégis csak a feltört ugarokon,
termő búzaíöldön, mezőkön és
réteken van biztosítva.

A török-talár-Habsburg dulások-
ban is csak azért tudtunk magya-
rok maradni, mert a o föld, a termő
föld a mi kezünkben maradt. Mi
törtük, szántottuk, vetettünk bele
és mi arattuk le áldott kalászait.
Igaz, hogy a csűrbe takart magot
sokszor vitték el rabló kezek. Oe
mégis megmaradt a föld és újra

"Aki hű a kevésen, a sokon
is hű az, aki pedig hűtlen a o

Iegcsekélvebben, a sokon is
hűtlen az."

Lukács 16: 10.

"Ne hagyjuk el ft magunk
gyülekezeteit, amint némelyek
szokták, hanem íntsük egymást
és pedig annál inkább, mínél
jobban latiátok, o hogy a nap
közeledík." Zsid. 10: 25.

"Jaj Izráel pásztorainak, akik
magukat legeltették! Hát nem
a nyájat kell-é legeltetniök a
pásztoroknek T" .

Ezékiel 34: 2: c I

lehetett rajta kezdeni -ff szántást
vetést, aratásr: ~ életet.

Akik hűségesek maradtak a
magyar löldhőz, azokban maradtunk
m agyarokszázadokon át. Akik meg
elszakadtak a magyar rögtől : vagy
renegátokká lettek vagy magjuk
szakadt az életet gyilkoló városok
tülekedésében,

És ma az a veszedelmünk, hogy
,a magyar paraszt' kezdi ,.nem sze:'
retni a földjét. Azt látja, hogy mín-
den verejtéke, lárédtsága csak pro-
letár életet biztosít neki. Ezért vá-
gyakozik a város felé, hivatalt, havi
fizetést és biztos nyugdíja'! akar,
mert emberibb életet' akar, mirit
apáinak jutott. 6 azt még nem látia;
mert nem is láthatja, hogy· a földtől
való elszakadása a magyarság éle-
tének a keTtélörésel' is [eierítí.

Azért vár az evangélikus lelki-
pásztorokra' és tanítókra' itt' egy
hősies és heroikus' feladat: hősies
és heroikus életre tanítani népün-
ket. Hogy ki ne adják kezükból a
földet és az ekeszarvát. Tartsak
csak kemény és kérges kezükben
az egész magyarság' életét. Mert
sem szavalással, sem pártpolitiká-
val nem tartjuk fenn önmagunkat.
Oe a kérgesre tőrt parasztkezek-
ben párszor már megmaradtunk
magyaroknak, és ,ha jól látják hi-
vatásukat, megmaradunk ma is',

Hősiességet, lemondást, munka-
vállalást követeI ez a feladat lelki-
pásztorainktól, tanítóinktol é~ híve-
inktől egyaránt Oe megmaradá-
sunkért érdemes vállalni és vállalni
kell ezt a munkatöbbletet. Nekünk
pedig mírídannviunknak legyen bá-
tor szavunk mindenkor fölfelé is,
hogy a magyar élet névtelén hősei
megkapják végre iussukat : az em-
b~rsége~:' és teljes életlehetőséget

M/S.'



Sokáig vártunk rá, hogy lesz-e a
sajtóban vagy akárhol máshol vissz- K k h dK" kk 1 F nkhangja annak, hogy evangélikus lelkész risztus 'ereszt or ozó risztus. Orö éva ó őpásztoru az
tollából magyar-finn nyelvkönyv jelent O tulajdon vÚe által egyszersmindenkorra bement a szentélybe. Örök
meg. Egyházi lapjaink rövid hír kere- váltságot szerzett a bűnös embernek: Az örökkévaló lélek által ön-
tében emlékeztek meg róla, egyik-má- magát ártatlanul feláldozta. Ez az O egyszervaló áldozata, mely Isten
sik, napilapunk átvette ezt a rövid hírt 'végzése szerint elegendő minékünk. Kereszthordozása 5 keresztfaiés ezzel vége is volt az egésznek.

Mi most nem azért térünk rá vissza, halála megváltás, kegyelem' és élet.
mert evangélikus lelkész írta. Hanem A kereszthordozó Krisztusnak 'csak 'kereszthordozó egnháza lehet.
vissza kell ra térnünk, rnert a magyar- Evangélikus egyházunk hordozza Kr-isztus megváltó-munkájának, éle-
finn nyelvkönyv kikívánkoztk a maga kk' d khI 1 k b f 1 ló bibelső jelentősége, miatt a hírek szür- -téne " tanításána , szenve éséne és a á ána egy e og a lzony-
-ke seregéből. eágjelét: Kri~ztus keresztjét. Ez' szükséges lényegéhez tartozik. E

Kívánkozík, mert két testvérnép kö- nélkül nem lehet Krieztus egyháza. Szükséges azonban, hogy a vi-
zötti kapcsolat kiépítésének az útján lág, avagy' önmaga által egybeácsolt keresztjét' ne' azonosítsa Krisztus
mértföldkövet jelent az a könyv, Olyan keresztjével. Csak akkor gondolhatja magát Krisztus kereszthordozó-
'testvér,telenek és olyan: egyedülállók va- . k h II h 1 k K 1 1 1gyunk Európa térképen, hogy azt ki se jának, a a vá aira e yezett ereszt, risztus szo gá atáva össza-,
lehét fejezni. Beszélnek ugyan ilyen és függ és Krisztusért való szenvedést jelent.
olyan nagy nemzetek barátságáról. De Luther az egyház ismertető, jelei közé sorolja a keresztet, En-
elég világosan látunk hozzá, hogy tud- nek értelmét abban látja, hogy az egyháznak el kell .szenvednie min-
juk: ezek a barátságok csak érdekkö- d 1 ld d b 1 b .
zösséget jelentenek. Néha pedig ennél is en szerencsét enséget és ü özést, min en megpró á tatást és ajt
kevesebbet: azt, hogya gyengébbet ki- az ördög, a világ es a test részér-ől. El kell tűrnie belső szornorúsá-
'használja az erösebb. pe jó tudni, hogy' goto félelmet. rettegést, külső szegénységet, megvettetést, betegséget,
vad egy népe Európának, amelyikkel gyengeséget, hogy hasonlóvá legyen Urához, a Krisztushoz. És mind-
nem az érdek azonossága, sem a ki- dk' d k k d 1 ak k II 1 . hhasználás érdeke fűz össze bennünket,' ezen szenve ése ID ító o ána egye ü anna e ennie, ogy
.hanern az az egyszerű, de igaz tény, erősen ragaszkodik Krisztushoz és Istennek igéjéhez és így a Ki-isz-
hogy azonos, a bölcsönk, eredetünk és tusért szenved. Ezzel az üdvözítő' kereszttel a .Szentlélek nemcsak
hogy ami finn testvéreink nagyon sok- - megszenteli, hanem boldogítja is az ő népét;
szor imádkoznak értünk. És ha minket k k In
ez a nyelvkönyv egy hívő és imádkozo Krisztus egyházának kereszthordozó embere et ell neve ie.
testvérnéppel köt jobban össze, áldott Krisztus azért hordozta keresztjét, hogy az emberek a lélek erejével
jnunkát végzett ,szerzője. harcba szálljanak az őket megkörnyékező bűnnel. Törjünk tehát át

De beszélnünk kell erről a könyvről minden akadályon. Kitartással. fussunk az előttünk lévő küzdőtéren.
'azért js, hogy értéke egészen világosan Ne emberi erőben bizakodjunk, hitünket _is ne véljük érdemszerző
álljon előttünk. Európa nagy népeivel 1 k d ek ha: d 1 hi k f . d I b ' ,... fennálló kultúrkapcsolatainkat rendesen cse e e etnek, an em egye ü itün eje e mére és evégzőjére,
hasábos' cikkekben szoktuk ünnepel- Jézusra, tekintsünk, ki kereszthordozásával mínket is kereszthordo-
rii. Ezeknek a kultúrkapcsolatoknak zásra kötelezett s keresztfai diadalával minket is' győzedelmessé tesz,
,az eredménye pedig rendesen az, hogy , A nemzetnek is kereszthordozó nemzetté, kell lennie! Isten a
a bűvkörükbe kerülőket megigézi a nemzetek számára is életfeltétellé tette Krisztus keresztj ének Ielis-francia, germán vagy angol kultura, és
művelőjük nagy százaléka elfelejt miat- merését, vállalását és hordozását.
ta magyarul gondolkozni. S ha van 'is Nemzetünk ismét történelmi időket él. Ösi földünk egy részét
nyugati kultúrkapcsolatainknak jó ha- Isten kegyelméből visszanyertük. A Gondviselő kegyelme "háború
tása, ez az igézetbeesés olyan hátrány, nélkül, de nem áldozat nélkül juttatott minket évezred es tulajdonunkami lerombol minden meglevő és vár-
ható' előnyt.' egy részéhez. A történelem eseményei szemünk előtt íródnak feje-

A finn testvéreinkkel szövődő kapcso_zetekké. Kirobbanó döntő események húzódnak napjaink krónikájába.
latok _ilyen veszedelemmel soha nem A nem nálunk és velünk történő események is beleszövődnek nem-
fenyegetnek. Miért ? Mert sorsazonossá- zetünk jövendőjének kialakulásába., ,
gunk van. dk is földből élő nép és Kereszthordozó nemzetre van szükségünk! A magyar föld eayini is. De ők ezen a téren sokkal =
előbbre, vannak,mint mi. Élő keresz- részének visszanyerésében Istentől kapott ajándékért bizonyára el-
tyénségük sokszor szinte elementáris mondták már gyülekezeteink hálaadó imádságukat, örömünk kife-
erejű, társadalmilag pedig sokkal jezésére megszólaltatták harangjainkat, amint hogy .lelkipásztoraink
előbbre vannak, .mint mi. A nálunk áhi- természetes kötelességét látom abban, hogy történelmi időnk, nagytott . reformok, (elsösorban a - földbir-
tokreform), náluk már régen megvaló- történésekor, minden külön felhívás nélkül,' teljesítették gyüleke-
sult es - jól valósult meg. Természetes zetükben a megemlékezés és hálaadás kötelességét. '
tehát, hogy velük kapcsolatban nem igé- De kövessenek el igehirdetésükkel, lelkipásztori sZolgálatukkal,
zetele.fenyegetnek bennünket, hanem ar- hiveik d lk dá k" '" 1 . d . hról lehet szó inkább; hogy. megtanulunk rvei gon o; o asana , irányításáva '- mm, ent arra nézve _IS, " ogy
tőlük, mi a sokat emlegetett kultúr- kereszthordozásra hajlandó néppé legyünk. Ne' lássuk minden meg-
nemzet, jobban, igazabban és Krisztus- próbáltatásbaljl, csalódásban, vagy szenvedésben Krisztus keresztjét.
ban hívőbben élni. Hanem keressük meg; vállaljuk magunkra, hordozzuk Krisztus ama

Ezért' -tértűnk mi vissza a magyar~ keresztjét, mely a' nemzet (bűneit Istentőlelfórdulásában, tévely-
finn nyelvkönyvr e. S hogy szerzője sem gésében, önzésében" elb izakodásában mutatja meg: Ezt a keresztethírlapi, sem miniszteri elismerést nem
kapott, abba egyszerűen belenyugszunk. kell nemzetünknek elvállalnia, Ezzel a kereszttel együtt jár annak
Hisz evangélikus egyházunk minden idő- boldog megértése, hogya; kereszthordozáshoz Krisztus mindíg ad
ben úgy szolgált a legnagyobb szolgá- erőt és hogy nemzetünket bűnös állapotából egyedül' Krisztus vált-
latokkal nemzetünknek, hogy azért hatja meg az Ö kereszthordozásával és kereszthalálával.egyedül csak az Istentől várhatott ju- ! .
talmat. De ez mindennél többet ért I • Krisztus egyházat, embert és nemzetet csak akkor tud nevelni,
és ér. M. ha az egyháznak kereszthordozó lelhipásztorai 'vannak.

(D_ Kapi Béla püspöki körleveléböl.)

Ma~yar-finn nyelY~önyy :_Kereszthordozás'
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Szükséges tehát, hogy lelkipásztori' életünkben megkeressük, el-
vállaljuk és hordozzuk Krisztus reánk váró keresztjét. Ez pedig azt
jelenti, hogy. hivatásunk minden szenvedését türelemmel viseljük.
Szelgálatunk minden szornorúságát elfog-adjuk. Magunkravesszük ige-
hirdetői és lelkipásztori munkánk minden figy.elmét és rettegését.
Elégedetlenkedő zúgolódás nélkül, .alkalrnazkodunk papi - állásunk
külső szegénységéhez. gondjához és, nyomorúságához. Mindezt azon-
ban olyképen cselekesszük, hogy erősen ragaszkodunk Krtsztushoz
és az Ö - igéjéhez. A lelkipásztor kerészthordozása Krisztushoz való
hűség és -Krisztus parancsolata 'alá hajoló engedelmesség. Kitartás
végiglen és őnfeláldozás az életláng 'utolsó lobbanásáig.

Lelkipásztori kereszthordozásunka gyülekezet közösségében va-
lósul meg. Krisztusmegváltó munkájának, ártatlan: szenvedésének és
Megváltó halálának csorbítatlanEirdetésével bűntudatról- megváltott-
ságra és újjászületett életre kell vezetnünk nyájunkat. Hívő bizalomra
és engedelmes szelgálatra kell ösztönöznünk. Vigyáznunk kell a gond-
jainkra bízottakra. Imádságunkkal mellettük kell állnunk s éreznünk
kell bűnösségükért való felelősségünk súlyát. ,

Ez azonban Istentől van és nem önmagunktél. Az Úr cselekszi
velünk ezen átformálást Igéje és Szeritlelke által, nem magunk visz-
szük azt végbe önáltató fegyelmezéssei ésIelkífegyverkezéssel. Adjuk
át tehát magunkat annak, ki a váltság kegyelmi munkájának hirde.
tésére elhivott. Lássuk, meg és értessük meg a tökéletes Főpapot, ki
útnyitóul bement érettünk a szentélybe s lelkünk üdvösségét hordozza
kezében. " - ' .

Oh áldott kereszthordozás! A kereszthordozó Krisztus. kereszt-
hordozó egyházat, -kereszthordozó embert" kereszthordozó nemzetet
teremt általunk bűnös, kereszthordozó lelkipásztorok által, az Ige
és Szeritlélek erejével, hogy először saját életünkben és szelgálatunk-
ban, azután egyházunkban, nemzetünkben híveink életében diadalmas
legyen Krisztus keresztje.

»A békesség .Istene pedig;, aki kihozta 'a, halálbó], a juhoknak
nagy Pásztorát örök szövetség .vére által, a rni Urunkat -Iézust, tegyen
készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ö akaratát,
azt munkálván ti bennetek, ami kedves Ö előtte, a Jézus Krisztus
által, akinek .dícsöség örökkön Örökké (Zsid. 1.3, 20-21),«

oldaltámadás
Jól kezdi-é a megindulást egy olyan új politikai napilapvamelyik

valamelyik egyház belső' életébe' tartozó kérdésbe ille_téktelenül bele-
avatkozik ?Erreákér~ésre "egész általánosságban is "csak 'nem-mel
lehet felelni. Hiszen egy új lap még 'egyál~alában nem 'tudja, 'hogy :ól-
vasóinak a tábora milyen rétegekből, fog összeverődni es így egészen
vaktában süti el a puskáját, amikor célba vesz egy olyan -kérdést,
amelyről még nem tudhatja, hogy egyáltalában érdekli-e az olvasó-
kat, vagy hogy valamilyen irányban érzékenyen érdek.li-e. Ez a szem-'
pont természetesen ném érvényesülhet az igazság, rovására, deugyan-
csak az igazság szempontj-amegkívánja a felvett kérdés teljes és el-
fogulatlan ismeretét is.. , " --, .'-

Szó van ezúttal egy olyan szóröl; amelyik már a címben is kell,
hogy tudatában legyen' a »szó« 'ért"elmé-nek.' Husvét vasárnapjára'
ugyanis új politikai napilap indult Budapesten, amelynek Magyar
Szó a címe. Nem akarjuk elsietní a véleményünket az' első szám
alapján, mert tudjuk, hogy egy lap egész szellemibelsejének kialaku-
lásához idő kell, sőt tanulságok is kellenek. Külseje azonban elég fel-'
tűnő. Címében a »Magyar«vastag fekete betűkkel, _..a»Szó« pedig
vastag piros betűkkel van nyomva. ,E~ il ,fekete-vö'rös -címf'ejjel ellá-
tott új napilap a -Nemzeti -RefQrmpárt lapja. Alighanem aZ(~Ttsiet,
husvéti ajándékul- megjelenni, a magyar, politikában, mert nagyon'
sietni látszik az országgyűlési képviselőválasztások valóezínű: termi-
nusa is. Mindez azonban az ő dolga. De a -mi dolgunk a 11. oldal
két hasábos cikke, mely, a Luther szoborról szól. -.. " _

»Meg kell semmisíteni a Luther szobor-pálpázatot«, mondja a-fŐ-
cím. »Illetéktelenüldöntött- a -szobor pál-pázat végrehaitáhizottsága«,

- .

'A,z igazi szenieecseiehedeieihet
,nem azért J vittek véghez, hogy

. -

igaz.aknak ezámitiassanok. Ellen-
kézőleQ: sohasem tudták,hogy
Isten melletiilk tesz-e bizonyságot;
6k' mindent alázatos hitből csele-
kedtek;,azza-l az' óhajtáss-al,hogy

.cselekedeteik . a kqhyörülő, Isten

.előtt, kedvesek Jegyenek.:
-Lu-ther.

"Vezetőképző
- tanfolyam

t

Most - nem politikai vezetőképzésről
van szó, sem' pedig valamilyen mosta-
nában olyan divatos »átképző tanfolyam-

"ról«. A nagytaresni Tessedik Sámuel
Evangélikus Ifjúsági, Misszíői Intézet-
nek, népszerű' nevén a népfőiskolának
egyik újabb felhívásáról van szó. Örörn-,
mel adtunk hirt ennek a bátran megala-
kult és rövid -idő alatt munkába len-
dült egyházi intézményünknek eddigi
eredményeiről és fejlődésérőL Igy be-
számoltunk az első évfolyarn befejezé-
séről és az ugyanakkor lefolyt ünnepsé-
gekről is. A nyári idő alatt sem lesz
azonban vakáció ebben az iskolában.
Most érkezett a legújabb körlevél, ame-
lyik arról ad hírt, hogy a nyár folyamán
két tanfolyam indul egymásután és a két
tanfolyamnak az a célja, hogy vasárnapi
iskolai, vezetőket képezzen.

Ezzel a munkával egyfelől használni
akarják li nép főiskola három épületét
akkor is, mikor a parasztifjúság ter-
mészetszerűen a nyári munkával ott-
hon van elfoglalva, Másfelől azonban a
gyülekezeti élet hiányzó munkásainak
felkészítését akarja szolgální. E célból
14-16 érettségizett, óvónőképzőt, tanító-
nőképzőt, _ vagy hasonló végzettségű
leányokat gyűjt egybe, hogy általában \J,
gyülekezeti, (Ie kiváltképpen a ,vasár-
napi iskolai munkára szükséges tudni-
valókat és módszereket sajáfíttasaa ' el
velük. Naponként minden délelőtt a, va-,
sárnapi iskola módszeréről lesznek elő.
adások és azokkal kapcsolatban gyakor;
lati tanítás. Minden délután pedig
a gyülekezeti munkáról, sociális kér-
désekről, szegénygondozásró], _társada-
lom tudományról,néprajzról, leánymun-
káról.' Az első tanfolyam május Iő-én
kézdődiks . május 31-én zárul.' Rész-

-vételi díj 20 'pengő. Ebben az összegben
,a_ teljes ellátás, napi, háromszor i étke'
zéssel, világitás és mosás foglaltafik.
Jelentkezés május tü-ig .Szenczy Gá-
bor lelkésznél, Nagytarcsa. A második
tanfolyam időpontja még nincsen meg-
állapítva, előreláthatólag nyár közepén
lesz. r- .' '

, Nagyon. szükségesnek tartanánk, ha
azok a gyülekezetek, amelyek gyüleke-
ieti 'munkásók tekintetében. rosszul,
vagy egyáltalában nincsenek ellátva, fel-
használnák ezt az alkalm-at arra, .hogy
a - gyülekezet költségére arra alkalmas
és kedvet érzö intelligens leányokat kül-.
denének 'etre a tanfolyamra, ,hogy így

. azután. maguk számára olyan munka-
erőket nyerjenek, akiknek 'fáradozása új

, vetéseket jelenthetne a gyülekezetek éle-
tének egy-~gy -elhanyagolt' szántasában.~~-~'.,
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Szlládv.Jenő : A IDjlgY!lroI:sz,ági tót
"protestáns ,i,rodalom. 1517-1:711.

Budapest, 1939, - 212. lap,
Nagy sikert jósolunk e könyvnek. Ev-

tizedek óta várt' tanulmány ez, amely-
lyel sokan próbálkeztak tudományos
munkálatok : célkitűzésekor, de a kivi-
telezésben a' sok vállalkozó mind meg-
megbukott, Vagy a munka nagysága
akadályozta meg a kivitelben, vagy a
forrásmunkák érthetetlensége, vagy pe-
dig olyan nyelvi nehézségek, amelyek
a munka végzésének derekán liatal-
masodtak el a [ószándékú szerzők fe-
lett.

Sikert jósolunk a könyvnek azért is,
mert olyan kérdésről szól, s olyan idő-
ben jött ki a könyvvel, amikor a hazai
és határon túli tótság kérdése hol opti-
mizmussal, 401 pedig aggodalommal fog-
lalkoztatja a' magyar és a protestáns
közösségeket egyanánt.

A természetes és felfokozott várako-
zást a: könyv igen' nagy mértékben elé-
g}ti ki. Nem is hittük volna. azt, hogy
a fiatal évjáratekből való teologus. aki-
nek ez a könyve nemcsak az első opu-
sza, hanem még egyházi lapjainkban
is ismeretlen volt neve, ilyen syntetikus
es nagyon sok kérdést s részletproblé-
mát felölelő tárgykörre támaszkodó
anyaget -ilyen rendszerező ügyességgel
tudjon összegyűjteni s formálni' könyv-
alakba, -hogy azzal, amit mond, .remél-
jük a tudományos körök, s a tudomány-
mánytől távol álló körök egyformán meg
legyenek elégedve,

Örömrnél üdvözöljük azt az állásfog-
lalását, 8!,>-<,.ryeta tót nyelv függősége
és .függetlensége tekintetében elfoglalt
s azt á világoé elkülönítést, amit a tót
és'cseh nyelv ·kqz;öt,f tett azokkal a
nagy tekintelyt<~kélszeml?en, akiknek
t~~ítá~ai eddig túlontúl ránehezedtek a·
filológiai közvéleményre.

A XVI. és XVII. század vallásos
~I;od,!llin~naJ<.J;e~l,ltlitá~~kor azonos rnód-
s~,efr~l jár ,el ,mjp<;l,\<.é.t)',zP.zadb;an sa ,.-íeltárt adatok' -mellett sok olyan
~y,mnolqgi!olÍ és li,turgi,a} ~\!ntázifit~~\ll'
9,Í/?,i,t Ii:leg, ~A1_el?,er.,~gy~fiii ~özvéle-
m,enyAnkben .évszázadok " óta védelmez
n'~k sokan, adatok é,s meggyőző tudo-
mányes ,érve~ híjján s most Szilády
munkája nyomán sok munkaterületre
gondolya Iátjuk azt, .hogy bizonyos mér-
tékig 51' Iegéndák kqr~be valók s a le-
g!l!l<!fi!< ködében tűntek el szemeink elől
ezek fl 'rendkívül nagyjelentőségűnek
t~'rfo~t . tó~~gyhá~,i I:.eri,qui~k~milyen
kevésnek Iehet mondani ·XVl. és XVII.
sz~hi'dbeli magyar evangélikus' egyházi
írott emlékeinket, még sokkal szegé-
nyebb a tót irodalom, de ebből lehet
arra js következtetni, hogy ha majd
valaki ugyanezen századok . anyagából
a' hazai riémet evangélikus egyházi íro-
QNllllltis r~ndszerb~ szedi, ki fog tűnni,
hogy egyházunk két első évszázadában
domináns elem, gondolat es erő a ma-
gyar nyelvanyagban volt és van.
'Nagyon reméljük azt, hogy Szilády
értékes könyvét elolvassák egyházunk
lelkészei mind; sőt azt is merjük re-
mélni, hogy az elszakított területen levő
s tót anyanyelvű lelkésztestvéreink is
átveszik a könyv anyagát. Reméljük,
hogy ,ez a könyv a ,maga szelíd alá-

mondja az alcím. Azután mindjárt első' rnondatában csekély 30.000
pengővel téved, mert hiszen a -Luther szobor pályázatot nem 100.000
pengős, hanem, 70.000 pengős költségvetésre írták ki. Azután van egy
másik tévedése 'is, melyre saját szavát alkalmazva azt kell mondanunk,
hogy »elég furcsa«, Azt állítja ugyanis, hogy az Evangélikus Életben
közölt fényképek között feltűnt neki Óra Sándor pályaművének képe,
mely a legjobbnak tetszett előtte. Kénytelenek vagyunk megállapítani,
hogy ez a fénykép soha nem jelent meg a lapunkban. - Viszont
elismerjük, hogy dátumok tekintetében a szob or pályázat eddig le-
folyt történéseit hűségesen írja meg, s ha tárgyilagosan foglalkozott
volna az egész kérdéssel, még hálásak is volnánk azért, hogya, Luther
szoborkétdése annyira érdekli, hogy legelső számában cikket ír róla.

Csakhogy itt nem erről van szó. A cikknek határozott célja van.
Célja az, hogy egy olyan pályaterv érdekében .szálljon síkra, amelyik
az első pályázat alkalmával kiesett, ezért nem lehetett benn a má-
sodikban és hincsen természetesen útja ahhoz sem, hogy bejusson
a harmadik pályázatba. Aki az ilyen többszöri pályázatok törvényeit
ismeri, tisztában lehet azzal, hogy további rnénkőzés csakis a benn-
maradt rnűvészek között lehetséges, tehát azok között, akik a már
produkált tervekkel valószínűsíteni tudták azt, hogya maguk művészi
képességeivel ki fogják tudni fejezni a szebor pályázat elé kitűzött
célt. Nem lehet senkinek oka arra, hogya szobor pályázat zsűrijét,
az oda behívott müvészeket és szakértőket egyetemlegesen azzal vá-
dolja meg, hogy valami titokzatos módon éppen abban jutnak egyet-
értésre, hogy éppen azt a legjobbat hagyják ki egyhangúlag a pálya-
művek közül, amelyet egyesek most utólag legjobbnak akarnak fel-
tüntetni. Mi nem ismerjük a Magyar Szó-ban megjelent ennek a cikk-
nek az íróját és nem ismerjük azt az érdekeltséget sem, amelyik en-
nek a kiesett pálya tervnek az érdekében különféle lapokban már
eddig jelentkezett, de igenis ismerjük Óra Sándor szobráezművész
és Mayer Ferenc építőművész pályatervét míndazokkal együtt, ame-
lyek' az első pályázat idején versenyt futottak vele. Éppen ezért a
cikkírónak egyik mondatát ki kell igazítanunk. Ez a mondat így hang-
zik: »Talán nem rosszakaratból történt (t. i. a kiesés), hanem abból
a téves felfogásból, hogy névtelen művész nem alkothat jót és alkal-
masat arra, hogy megkapja a munka kivitelezését.« Itt. az első sz ót
egyszerűerr ki kell hagyni, mert sértő és ;felesleges arról beszélni, hogy
a 74 pályamű közül kiesett 66 pályarnű közül csak egy is rosszakarat-
ból esett volna ki. Kiesett azért, mert nem volt megfelelő és ezt
utólag sem lehet bebeszélni. .

Ez még mind eddig művészeti véleménykülönbség lehet. Kissé
szokatlan ugyan, hogy 65 pályamű tervezője belenyugodott abba,
hogy nem került a jobbak közé, de a 66-ik még mindíg a legjobbnak
tartja az' önmagáét. A fenti mondatban azonban az a vád is van,
hogy a művész azért maradt .ki, mert eddig még névtelen művész.
Ez már olyan megtámadásaa bíráló bizottságnak, amelyet visza kell
'utasítani. Annál inkább vissza kell utasítani, mert hiszen a 8 név
között is, ~melyik .az első pályázatból kikerült, volt olyan művész,
akinek a nevét eddig még nem .isrnertük és másfelől voltak a kirna-
radottak között is olyan nevek, amelyek igen jólismert és jó hangzású
művésznevek. Ez a vád tehát mind a két oldalról tekintve igazság-
talan. Ezért nem is törődnénk mindazzal, amit a cikkíró eddig mon-
dott, mert hiszen joga van ahhoz, hogy egyéni véleménye legyen. De
itt nem áll meg. Most jön azután az, amiért az egész cikket írta:
meg kell semmisíteni az' eddigi pályázatokat és rendre kell tanítani
a végrehajtó bizottságot, mert illetéktelenül döntött.

Hivatkozik a Luther szobor nagybizottság jegyzőkönyvének arra
a részére, mely így hangzik: »A pályaművek elbírálásával a szebor-
bizottság a végrehajtó. bizottságot bízta meg, amelyet utasít, hogy
magát erre a célra egészítse ki művészi tagokkal. A végleges döntés
jogát magának tar~j~fe~n és várja a végrehajtó bizottság javaslatát.«
Ebből az idézett határozatbóla cikkíró azt a megállapítást vonja le,
hogy a végrehajtó bizottság illetéktelenül döntött, amikor »elég fur-
csán« egyes személyeket hívott meg egy újabb, szűkebbkörű pályá-
zatra. Később a cikkben azt a kívánságát fejezi ki, hogy »az illeték-
telenül szűkített pályázatot semmisítsék meg«,.

Olvasnitudó emberekre nyugodtan rábízzuk ennek a határozatnak



az értelmét. Azt jelenti, hogp a-pálvaműoek elbirálásáráa végrehajtó
bizottság nyert megbízást. Tehát .a művészekkel kiegészített végre-
hajtó bizottság az illetékes elbirálni, hogp a pályaműoek alkalmasak
vagp alkalmatlanok. Tehát a vvégrehajtó Ibizottság nyert megbízást
arra, hogy eredménytelen pályázat esetén újabb pályázatot írjon ki
és újból elbírálja a pályaműveket. Tehát ugyancsak ez a bizottság
illetékes arra, hogy megjelölje azokat a műveket, amelyeknek alapján
alkotóikat újabb pályázatba behívja. A döntés joga- van fenntartva
a nagybizottságnak. Tehát a döntés a fölött, hogy a végrehajtó bizott-
ság javaslatának elfogadásával vagy vel inem fogadásával kinek fogja
kiadni a megbízást a szobor kivitelezésére. Ez olyan egészen világos,
hogy csak az nem érti,aki nem akarja, vagy aki valakinek az ér-
dekében másképpen magyarázni akarja.

Lehét, hogy a Magyar Szó cíkkírója és mindazok,akik Ora Sán-
dor pályaművét portálják, ezt ezután sem fogják megérteni. De en-
nek egyszerű oka van. ök Ora Sándor pálya tervét akarják, a. végre-
hajtó bizottság pedig Luther 'ezobrot akar. És ennek a feladatának
a munkájában eddig is teljesen szabályszerűen járt el. és ezután is
úgy fog eljárni. Maradjon a Magyar Szó a művészi kr itikánál, ehhez
joga van, de illetéktelennek .ne nevezze illetéktelenül azt a bizott-
ságot, amelyik a művészi és az egyházi szempontok teljes harmóniá-
jában akarja is és tudja if' a maga munkáját elvégezni.

Kemény Lajos.

Reggel a temetőn
"Feltámadunk 1" Tavaszi reggel
Qeléptem a temető kapuján.
ELet fakadt a fákon. A rigók
reggeli füttye kedvesen köszön'tött.
A nap melege ragyogón elöntött
és menlem az úton.

Feltámadunh í - Márványba dermedt
gyász, gyötreLem alakjai között
fehér fenség ben fennen Krisztus állt
s eltiezeti a- sokezer sír felett,
mint a. halálra örök felelet,
nagy, diadalmas nem!

Feltámadunk! ~ A kis síron
tavasz és ezeretet keze nyomán
ragyogott a reggeli sugarakban
sárga, lila ároácskák bársonyszirma.
S éri elolvastam, ami fel van írva
az. egyszerükövön.

.Feltámadunk 1- Merült a kannám.
Vizet vitt szomiazá virágnak ..
Harmatozott a tiszta ·víz üdén.
S míg öntözgeltem dolgosan, sietve,
parttalan titkú .távol tengerekbe
merűlt ci Telhem is.' ,

Feltómadunk 1 Valaha itt élt,
valáha itt járt minden nemzedék,
apák, fiak és késő unokák ...
S a nagy sereg, a végeláthatatlan,
együtt fog állni ama pillanatban
bírói szék előtt.

Feltámadu~kj Mennyit temettek, .;
mennuil temetnek. Hideg holtakat,
Temetnek télben, temetnek tavaszban,
ifjat, öreget, .. Ma mást, holnap engem.
S más zenai majd, ha' el szabad pinennem.
az élet énekét. ' ..

~

[vANG~tI~U~'~LIT
zatának 'becsületesen őszinte mondani-
\éalójávalsok olyan mesterségesen állt-
tott .ellentétet szüntet meg, ·amelynek
sem ma, sem a iimltban .senk i .nem örült
es végre megnyugodnak a háromnyelvű
egyházunk háromfelé Úi'özgó.tagjai a Iő-
ség kérdésében.

E?: a munkálat doktori értekezésnek
készült .s '. megjegyzéseinkkel semmiké-
pen. sem . akarunk elébevágni a pro-
fesszori döntésnek. Ahogy mi nézzük és
látjuk ezt a könyvet az természetesen
egészen .más, mint ahogy a tudomá-
nyosság szempontjából. kell nézni a
könyvet. Bizonyosan mindkét tényező
örülne annak, ha a könyvröl alkotandó
mondanivalókban egyező ítéletek talál-
koznának.

A könyv nyomása, szedése és Iűzése
ellen több kifogást kell emelnünk.. Az
1939. évben nem. engedheti meg magá-
nak egyetlenegy nyomda sem, .hogy
olyan könyvet bocsásson ki, amelyben
sok helyen vannak leragasztott Iélmpn-
datok. G. L.

* G: ('Egymilliós film
Egy.mill ió pengő költséggel készült

a Varieté csillagai c. film, harsogtak a
reklámujságok. Az első magyar »ame-
rikai revűfilm«, a magyar filmtechnika
csodája, a legjobb magyar filmtehet-
ségek felvonulása, stb., stb,

Nos nézzük, mibe Iek tették azt az
állítólagos egymil-liót? (Szakértő bará-
tom ugyan azt mondja, leharapja' a fe;
jét, ha ez a film tényleg egymillióba
került. Hisz az összes felvételek' elké-
szülhettek a műteremben és nem kellett
hozzá más, mirit .egy jó rakomány
papirmasé, meg egy kis csillogó-
villogó ... ) De ha mégis lett volna az
az egymillió, akkor meg kell állapita-
IlUok, hogy magyar Iöldön megint ha-
szontalanr a pocsékoltak egy .milliót. Egy
olyan' milliót, melynek az lett. v.olna a
rendeltetése, hogy a magyar filmmű-
vészet .Iejlődését segitse elő. A Variete
csillagaival azonban nem fejlődött a
magyar filmmií vészet, hanem esett. Be-
leesett egy amerikai pocsolyába: a .re-
vűbe. Mi .az a revű? Félnieztelen gör-
lök tömeges felvonulása, ütemes ficán-
kolása valami ízteen Iimonádé-rnese
levében amelybe há~oin-Jlégy »Iegügye-
sebb ,miXcer« kev.eri· a »nagyérzéseket«.

Hogy a magyar-film Iejlödésének ép-
pen 'erre lett volna szüksége, az »ame-
rikai revűre«, azt akkor se hisszük ..el,
ha ötszáz évig ötszáz filmrendez.ő ma-
gyarázza .nekünk, Először is a »varieték
vil ága« nem. a. mi 'világunk, hanem a
prosperity-s Amerika telezs.ebű és üres-
fejű világának művész i kif'ejezödé se. Az
egymilliós magyar film tehát akárhonnét
vehette volna a témáját, de innét nem.
Igy csak egy levegőbe szállongó színes
léggömb, amelynek a magyar talajjal
semmi néven' nevez endő összeköttetése
nincs.

Másodszor a varíeték világának ilyen
limonádés idealizálására semmi szük-
ségünk nincs.' Csupa »Iöldi angyalok«
repkeclnek és mosolyognak a közönsé-
gükre a ;filmen, »mosoly . .mögé, rejtve
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a keblükben dúló érzelmi tragédiákát«,
- holott jól tudjuk: az igazi varieték
népe nálunk inkább »angyalföldiekből«,
rhint »Iöldi angyaloke-ból kerül ,ki. Es
különben is, amikor »katonát-Iegyvert«, -
kemény, férfias, áldozatos és tiszta ma-
gyarságot kíván az egész, magyar ég-
bolt, akkor ilyen »Iestett egekc-nek a
dicsőitgetése. sz inte alattornos merény-
let a nemzet ellen.

Harmadszor sajnáltuk szegény művé-
szeinket.' Igazán jobb' munkához szok-
tak. Különösen Páger, aki, nehéz jel-
lemábrázolások, finom és értékes mű-
vészí munkák keményen megállott tűz-
próbája után csak úgy teng-leng ennek
a filmnek lehetetlen szerepében.

Negyedszer, am'ikor egy-egy' Jókai-
mese, vagy más igazán nagy művészi
érték filmre vételére nem akad több
magyar földön pár tízezresnél, akkor
egy összekotort (állítólagos) egymillió-
nak ilyesmibe fektetése gondnokság alá
helyezést kellene, hogy vonjon maga
után, Ime az újabb bizonyíték, hogy
a magyar Jilm még mindig nem találta
meg az eleven' kapcsolatot a magyar
föld és magyar élet szivével.

A, B,

,
HIR E K

. A visszatért felvidéki egyházrészek
közül elsőnek 'az egyesített Gömör-Kis-

'honti egyházmegye választotta mea ve-
zetőségét. Esperessé Smid István "'rozs-
nyói lelkészt, egyházmegyei felügyel ővé
Sz~~t-Ivány ~ózs~f orsz.ággyűlési képvi-
selot, a felvidéki magyarságnak is és
a megszállt területi evangélikus ma-
gyar egyházaknak is köztiszteletben álló
vezérét. Beiktatásuk egyházmegyei köz-
gyűlés keretében' április l2-én rnent
végbe Rozsnyón. '

A Magyarországi Evangélikus Lelké-
szek Egyesülete (MELE) tavaszi kon-
ferenciája előreláthatólag május 4-én
lesz Budapesten. A részletes meghívót
még nem bocsátották ki. .

Budapest evangélikusai az elmult
nagyhéten az evangéliumi élet buzgósá-
gával vettek részt a minden este tar-
tott bőjti áhitatokon, valamint az ün-
nepi istentiszteleteken. Minden templom,
sőt a templomi istentiszteletekkel pár-
huzamosan beállított istentiszteleti .he-
lyek is zsúfolásig megteltek. A temp-,
lomok lépcsőjén és kinn az utcán if>
álltak azok, akik már nem fértek be
templomokba. A Deák-téri templom
négyszögű udvara is megtelt, sőt az
emeleti folyosókon is végig álltak az
emberek. A cserkészek ebben az évben'
IS gondoskodtak arról, hogy az udvar·'
ban felállított rádió segítségével az is-
tentisztelet ott is hallható legyen. A
nagyheti úrvacsorázók száma 10'OOO-en
felül volt. ; • ,

A Kapucinus Rendház főnöke Mária-
besnyör ől nagyon szépen kiállított' szt-
nes képeoskéket és ismertető füzete!
bocsátott ki, Attól Jélünk, hogy megint
valami üzleti, vállalkozás bonyolítja IE
ezt a postai befizetési lappal is fel-
szerelt akciót. Erre keU következtet-
nünk abból, hogy az evangélikus lel-
készi hivatalok és 'lelkészek is pontos
círnzésű ilyen, küldeményeket kapnak,
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Feltámadunk! Ki mondaná meg,
hány ajk suitoqta elhidegül6n,
de diadallal. Es hány szii: dobogta
utolsó, bizakodó dobbariással,
hdlálban halhatatlan hitvallással,
hogy él, mert Krisztus él!

.Feltámadunk! A kis síron
ár'vácska bársonyos' virágát
öntözve újjongtam és hittem ..
És tudtam: nem vagyok árvác~ka iilen,
Teruser testvérre, találok e hitben.

, Es: ez a hit örök.

Féltámadunk) - Tavaszi ~eggel
hilépiem a temető kapuján.

'Szürkén nyüzsgött a város. Emberek
sieiteh, sorakoztak. S én kerestem'
fdkó arcokon, fénytelen szemekben '
ö~ökélet jegyét.

Feltámadunk! Ha minden reggel
mindenki megjárná c. temetöt,
s in örökélet 'végtelen vizében
a (lelke megmerülne - szomjú kanna +=,

nem így sietne és nem így rohanna.
És más lenne a szeme, más az arca
és más az útja, biztosabb a harca,
Hiszen feltámadunk.
(.,Fénysugár".) Túrmezei Erzsébet,-~~~~~.

A, tót protestáns -egyházi irodalom
(Mutatvány Szílédv Jenő most megjelent könyvéből.)

• A hazai tót protestáns irodalmat a maga egészében a magyar
állameszméhez való ragaszkodás jellemzi. Az irodalom csak nyelve
szer-irit tót, ideológiailag teljesen magyar. Nemzetiségi mozgalmat,
faji gyűlöletet e kor még nem ismer. Ismeretlen fogalmak ezek ha-
zánkban egészen a XIX. századig. Benső kulturális kapcsolatok léte-
sülnek a .dunántúli magyarság és a felvidéki tótság között. Rezik az
ő Gymnasiologiájában (kézírat) az összes evangélikus városi, nemesi,
egyházközségi iskolák tör-ténetet tárgyalja a tanárok és papok iro-
dalmi működésének eléggé megbízható bibliográfiájával, s ebben szám-
talan olyan papi nevet említ, melyeknek viselői a Felvidékről mentek
át Dunántúlra ,a magyar nyelv elsajátítása céljából vagy odaházased-
tak. Erről tanúskodik az 1706. jún. 27-én Mihályfán tartott espe-
rességi gyűlés- is, melynek keretében Aáchs Mihályt választották
meg esperesnek. Az erről szóló bizonyítványt tót nevű egyének is
aláírták. Kőszegen Hodik M. a város főbírája, Fábri Gergelyarek.
tor, Ladiver Illés pedig a gyülekezet papja. Itt említjük meg, hogy
Pázmány Péter Hodik János evangélikus lelkésszel hosezas pole-
miát folytatott. I

Nem szabad elfelejtenünk, 'hogy a török uralom nyomása kővet-
keztében az Alföldről és a Dunántúlról a XVI. században ezrével
menekültek a Felvidékre magyar földestirak es iparosok, aminek kö-
vetkeztében a' Felvidék magyarsága rendkívül megszaporodott. Ez-
zel a Felvidék sokkal magyarosabb jelleget kapott annál, mint ami-
lyen volt pl. .az 1850-es években. Igy érthető az, hogy a tótok
intelligenciája, I amennyiben nem ment le az Alföldre, már ott hely-
ben is megtanulhatott .magyarul.

A XVI. századbeli Felvidék magyarérzelmű voltát nagyon jól
illusztrálják egyéb körülmények is. Batizi András a »Kereztyeni
tvdomanrvl való roevid koenyveczke«, (Krakkó 1550.) bevezetésé-
ben meghatóan mondja, hogy őt Wittenbergában való időzésekor
felkereste »az .bartfai Kristóf rnagyarországhi iambor koenyváros«
és arra kértea hogy »ha valamit magyarul írt volna, kibocsátaná,

'm,ert mostan~z nyomorott. 'Magyarországban nagy sok heresztven
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atyafiak kívánnának magparnpelvet .irattatnie, 5 ezt' éppen bár-tfai
ember mondja! A' felvidéki tót nem-esek az egyház és a haza sza-
badságáért vivott harcokban- is'; Ielkesen vesznek részt. Tömörülnek
Bocskay, Rákóczi György, Thököly és IL Rákóczi Ferenc. zászlaja
alá, II. Rákóczi szabadságharcában megszületnek,atót kuruc nép-
dalok, s 1707. március 8-án Krrnan Dániel püspök esket! fel Rákóczi
hadseregének újoncait ésavatja fel zászlóit tót beszéddel. Krrnan.
után a német pap, tartja meg beszédjét, s a fejedelem nevében ma-
gyar nyelven mondott rövid ima zár~a be az ünnepséget. Mossótzy
.Institoris Mihály pozsonyi evangélikus 'lelkész 1783-oan »édes, ma-
gyar hazánkról« beszél és "egyúttal a nyifváriosság ,előtt, elsőnek
az irodalomban., tót anyanyelvűneknevezi magát. -Iellemző a korra,
hogy magánbeszélgetésbenés levelezésekben használrák a Felvidéken
dívó mindhárom 'nyelvet, a < magyart, nénietet és ,a\. tótot, Ennek
egyik bizonysága Thurzó Évának atyjához.. Thurzé Szaniszlóhöz
1621-ben intézett levele, melyet 6 németül kezdett, magyarul: .foly-
tatott és tótu! fejezett be. Rákóczi Erzsébet a zágrábi püspöknek
1706. július 22-iki kelettel tótnyelvű levelet Jr, »11. et rev. d, Mar-tino
Brajkovich, episc. Zgr.« címzéssel, de a levélben ,bevallja, .hogy
azért ír tótul, mivel sem latinul, sem németül nem tud; . .

.Hogy magyar evangélikus nemesi családaink jól bit'ták a tót nyel-
vet, azt az is bizonyítja, hogy Lányi IllésCzobor Erzsébet grófnőt
tót nyelvű énekkel, Pribis Dániel. pedig Károly Katalint tót verses
imádsággal vígasztalja. Madách Gáspár néhány éneket »cse nyelv-
ből« fordít le, s magyar egyházi énekköltök énekeiket gyakorta tót
dallamra énekeltetik. és viszont. A tót, könyvekdedikációiés élő-
szavai is csaknem kivétel nélkül előkelő' magyar evangélikus nemes
urak vagy úrnők neveitvőf-zik. kik atót irodalom. pŐKezű mecénásai
voltak. Egyik másik tót könyv : magyar fordításban- is megjelent.
Ilyen pL Treskó Mihálp 1620·b?n Kassári nyomatott fordítása: »Há-
rom Praedicatiok. Az Idvözült Elias~,,'Lani.'.. praedicatioi közül«
és Stephanides György Magyar ;Catechismusa, mely. 1669-ben Po-
zsonyban jelent meg. . - ". - , ' .

.Sőt, nemcsak tótból magyarra fordító írót találunk a régiek kö-
zött,' hanem olyan tót származású Tró is akad, aki németből fordított
könyvekkel gazdagította a magyar irodalmat: Ilyen ,volt a lőcsei
gyógyszerész is, aki nemcsak Dirva -alakú nevét, írja le magyaí-os
helyesírássalGpirva Vencelnek, hanem még a -lefordított könyv sZ,er-
zőjének,' Haase Konrádnak nevét ;is -Nyúl Konrádként tette ki a
címlapra 1649-ben Lőcsén megjelent könyvében. Toldy Fereric egy-
nek veszi, ötazzal a Tesseni Vencellel; -aki Magyellona históriáját
németből forditotta és 'Löcsén 1676-ban kínyomatta. "Én ezt nem me-
rem' olyan határozottan' állitani. mint Toldy, minthogy a: két könyv
megjelenési ideje között ~7 évnyi különbség van. Csak annyi bizonyos,
hogy a magyar Gpirva alak Ionetikusan, azaz a kiejtés szerint van
irva; noha a tót nyelv helyesírása szerint ennek Dirva a helyes alakja.
Ez arra vall, hogy a lőcsei gyógyszerész már 1649-ben teljesen el-
magyarosodott volt. Nevét és foglalkozását az. 1660.. évi lőcsei ház-
lajstromban is megtaláljuk 1)Wentzel Dirwa Apothecker« alakban.

Itt említjük meg .továbbá, hogy ya hallei pietizmus, amely az el-
csontcsodott dogmatizmus vallásos intellektualizrnusávalszemben a
XVII. század, végén reakcióként lep fel, s a gyakorlati kegyesség ápo-
lását szorgalmazzav .a XVII. század tót irodalmára csaknem teljesen
hatás nélkül maradt. Az, általam felölelt korszak hazai tót ir-odal>
mában egyetlenegy jellegzetesen pietista .szellemü nyomtatott mű sin-
csen, s így a hallei mozgalom hatása csak egy-két-nérnetből fordított
imádságra, vagy egyházi énekre korlátozódik. Megértjük ezt, ha
arra gondolunk, hogya pietizrnus és orthodoxia felvidéki harcában
az orthodox irányú papság élén a nagytekíritélyű Krman Dániel püs-
pök állott, aki meghívó körlevelében az 1707. évi rózsahegyi zsinat
legfőbb céljául éppenséggel a hallei tévtanok relfojtásáj hangsúlyozza.
A zsinat külön cikkely ben el is ítélte a pietizrnust, s 'kemény határo-
zatokat hozott ellene. Ezeknek .azonban _későb,b, Rákóczi dicsősé-
gének hanyatlásával' érvényt szerezni nem lehetetteis így a .XVIII:
század -első évtizedeiben megindula tót. pietista irodalom 'ís. Egyéb
vallási mozgalmaknak a tót irodalomra való hatásával-az egyes nyom-
tatványokkal kapcsolatban -külőn foglalkozunk.

holott a Mádabesnyöl'e '.~alózarándok-
Iásra valószinűleg .csak tévedésből hív-
ják fel őket. - Jó 'Volna, .ha az' ;ilyen
akciókat, ellenőrzö katol ikus ,"egyházi
felügyeleti hátóságok egyszer már vé-
get vetnének 'az ehhez hasonló kellem et-
ren é~, magának a kitűzött egyházi cél-
nak semmit - nem használó - felesleges
buzgalomnak. _

A Protestáns tanítói internátusi, alap
segélyeit az egyetemes egyházilletékes
bizottsága megállapította sakérv'énye-
zök között felosztotta. '.A . segélyeket az
egyetemes pénztár küldötte szét.

Gyül~kezetj. ,evaf1$'eíl~áció. .Március
11-19-1g Csomádon," [mát-eius 26-tóI
április 2-ig a gércei gyülekezetben volt
volt evangél izációs :hét, Mind a két -he-
lyen a hívek állandóan növekvő, szÁm-
ban vettek részt és a befejező úrva-
c90~aosztás túlhaladta a gyülekezeti úr-
vacsor ázók általános számát .:» -Mind a
két evarigeliz~ció' rnunkájápan v. Sréter'

,Ferenc hánya!<crülefi! 'IPissziói lelkész
szolgálj; ," .. ':i, .

A dunáritúJL egyházkerület . miSSZIOl
másodlelkészt teerrdőível D.' Kapi \,Béla
püspÖk: Groó Gyula eddigi győri ~g~ü-'
lekezeti s;egéqlel~~§~t<biz.ta meg. . •

A na ytarcsai Hnépfőiskola" első' év-
folyamának végzett' nö,:e,ncj.ékei az egész
munka céltudatosságát. :jeFemző módon
meglátogatták a celldömölkí gyüleke-.
zetet és ott igen nagy érdeklődés rnel-
lett beszámoltak és bizonyságot adtak
arról, hogy lelkileg mit nyertek a' nép-
főiskolán és h..ogy annak elvégzése után
hogyan .Jekintik egyéni 'és.egyházi éle-
tüket, Igen érdekes' képet 'adtak ezek

. a megnyilatkozások a hallgatók előtt
magának a népfőiskolánakaz. életéről
is. A beszámolórés bizonyságtevő cso-
portot Dr. Karsay Gyula vezette.

Az evangélizá<;iós munka terjedéséről
mindíg több hírt kapunk. A munka mín-
denfelé megindult ésfolyik. Galgagyör-
kön Zulauf Henrik, II Fébé Diakonissza
Egyesület lelkésze tartott egy diako-
nissza és egy -diakonus segitségével' öt
napon át evangelizációt. Orosházán Pé-
terfia Zoltán tanár; Orbán János, Fa-
sang. Árpád tanítók, Tetéz diakonissza-
nővér, Tóth László végezték az evan-
gelizáló munkát. Ez a munka kiter-
jedt Orosháza-Rákóczitelepre is,

Szórvánvkonffrmécló. Ez a nagyfon-
tosságú -kérdés is régóta rendezésre
szorult. Most végre megtörtént az első
lépés. A .Balaton mellettiGye~esdiás
Evangélikus Lelkészi Udülőjében, a már
jól ismert »Kapernaumc-ban május hó ,

. elején tanfolyam kezdődik a szórvá-
nyokban élő olyan. konfirrnandusok ré-
szére, akik nem jutnak konfirrnációhoz.
A tanfolyam ingyenes,. csupán az oda-
utazás kéltségeit kell, fedezni. . Ez .ter-
mészetesen elsösorbanvaz, anyagyüleke-
zetek kötelessége.; mégis olyan fontos
kérdés, hogyha az evangélikus egyház
minden jó munkát támogató hívei fel-
figyelnek' rá és anyagi .áldozattal előse-_
gítik,' bizonnyal szép sikerrel fog vég-
ződni. .

Lelkészbeíktatés. A fancsali egyház-
község most megválasztott lekipászto-
rát, Böjtös Sándort április 2-an. iktatta
bé Marcsek .János , helyettes csperes.

A nylregyhézt .nőegylet b,őjtiestéjén
Smid István rosznyói . esperes tartott
bőjti előadást. ' .

Segédlelkész-áthelyezés. D. Kapi Béla
.püspök Giczy Kálmán 'segédlelkészt a
győri gyülekezetbe .osztotta be, D. Raf-
fay Sándor' püspök, Sárkány Tibor se-
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g~édlelkészt; a- szeutetornyai gyülekezetbe
küldte ki, Koren. Emil hódmezövásár-
helyi segédlelkész a debreceni gyüleke-
zetbe távozott,

A makóí gyülekezetben a folyó év ed-
digi, három hónapjában 25 helyen volt
házi istentisztelet, Megkezdődőtt a ta-
nyák, közötti házi istentiszteletek .b e-
vezetése is.

Kiskőrös. Az egyházközség az elmult
hetek folyamán tartotta meg az 'ál talá-
nos itisztújítást: Egyházfelüg.yelő Safáry
Endre főszolgabíró, másodfelügyelő .Iar-
jabka Pál, gondnok Rohoska István lett,
Mindhárman újraválusztva. Az elhunyt
ügyész helyére Di'. Kor en- Endre kiskő-
rösi ügyvéd került. Most választotta
meg az egyházközség a zsinati törvé-
nyek által előírt egyházi képviselőtestü-
letet 'Is 60 taglétszámmal. Valamennyi
új egyházi rnunk'ás beiktatása ápr-ilis,

.2-án, vasárnap történt a hívek nagy
részvétele mellett' meghitt- ünnepség ke-
retében, ," A gyülekezet nőtagjai az
egyház' Napközi Gyermekotthona szá-
már a, mely állandóan átlag száz gyer-
meket gondoz, gyííjtést rendeztek a h í-

vek körében, mel>, egyetlen nap alatt
a kövejk ező eredménnyel "járt : 582 P
82 fillér készpénz, 400 lit, hab, 230
kg, liszt, 500 kg ,burg .., 50 kg zsír és
sok más kisebb tétel élelmiszer. Az
egész gyüjtes eredménye (készpénz és
természetbeni adomány Ielértékelve)
pé)1~hfél<ben 905 P 45 fillér. A gyüjtés
sikere s az Otthon minden elismerést
megér-demlő vezetése' Lengvári Zsigmond
tamtó, otthon felügyelőt dícséri.

Felvétel az '1938/39_ rs,kolai, évben szer-
vezett - soproni evangélikus líceumba.

, (Előbb tanítóképző-intézet.)
A felvétel iránti )<érvényt Főtiszte-

lendő és Nagyméltóságú- D. Kapi Béla
Püspök úrhoz" GJ-őr"'éírriézv..e, 'az' inté-
zet igazgatóságáh,o}:,' (Sopron)' kell
megküldeni. Meltékíetek : 1. Szűletési-
anyakönyvi kivonat. ,2, A közép-vvagy
polgári iskola- Ill. és IV. osztályúról
szóló értesítők ésbizonyítvánYok.' (A
IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel után
pótlólag kell' b~külderii, a. Ill. Q. év-
végi bizonyítváriyrót és a IV. o. .félévi
éntesitőr ől másolat ',küldendQ.) 3.' Aki
internátusi ',elhelyezést kér, 'az: újkeletű
hatosági orvosi bizonyítványt is mellé-
keljen. 4. Aki internátusi és tandíjked-
vezményt kér,' ,az újkeletű hatosági va-
gyóni {szegénységi} bizonyít\(ányt is
mel lékeljen a szülők (nem ainövendék)
vagyoni' helyzetéről. 5, Két -tanú által
aláírt szülői nyilatkozat arr-ól;" hogy, a
tanulóért anyagi és" erkölcsi- felelősséget
váll'al nak. "
, ,A Iclyamodványna 2 pos, a mel lék-
Ietékré 30 filléres okmánybélyeg . ra-
gasztandó. Szegénységi .bizonyítvány
alapján a melléloletek bélyegmentesek.

Bővebb tájékoztatást nyújt az intézet
igazgatósága. .

A liceum érettségi bizonyítványával
a majd megnyíló tanítóképző' aka-
démiára és mindazon pályákra (a tu-
domány- és müegyetem kivételével) le-
het rnenrri, amelyekre a középiskolai
érettségi. bizonyítvány jogosít. ,

Evangélikus tanuló - különösen ha
tanítói' pályára készül - elsősorban
evangélikus intézetbe járjon! /

Bünker Jozelln evang. leányinternátusa,
Budapest,; 'R~kóczi-ut 10. ll. 3. Telefon ,:
1-346-10. Érdeklódöknek prospektus! küld.'

10

,i

Ébredő Kína (Folytatás.)' ,
3. Szocíálís ébredés korszaka: (1926-tól napiaínkíg.):

Kina csak: nagyon későn kezdett foglalkozni gazdasági, érdekeivel.
A.közgazdasagi helyzet iszonyú súlyos. A lakosság 40'o/0-a él olyan
életszínvonalon, amelyet »éhinség-vonale-tieu: neveznek Nem azt je-
lenti e~, hogy ezeknek a tömegeknek' semmi ennivalójuk sincs, de
ritkán juthatnak olyasmihez, amit az angolok »tisztességes táplálék-
nak« neveznek, Tíz esztendeig voltam egy Icinai vasúttársaság szolgá-
latában s a munkásokat gyakran fizettem. Egy' kuli (vagyis nem kép-
zett szakmunkáa) egy-náprrnegerőltető robotért kb. 50 fillér értékű
fizetést kapott.

, 1928~tól kezdve ennek a néptömegnek értelÍni és szociális feleme-
lését határozta ela kínai ifjúság. S ma az egyetemet.végzett ifjúság
igen nagy része tanulmányai végeztével nem törekszík magas állás ok
elnyerésé utári, hanemelvegyül a munkásernberek között: és ott szol-
gálja a haz át., A legkiválóbb ifjak mind azt ambicionálják, hogy a
fötdmíves és munkás rétegek közt végezzenek szociális munkát. Ez
a mozgalorn még nem fejlődött ki teljesen. Hatásait sem tudjuk még
határozottan rögzíteni, de megállapíthatjuk, hogy vegyenes folytató-
dása annak az ébredési mozgalomnak, amely, Kína ifjúsága közt 40
évvel ezelőtt megindult.

Kína keresztyén ifjúsága.
Eddig nem említettem külön a keresztyén if'júságot: Nehéz IS

lenne. A kínai ifjúság ébredése összeforr a keresztyénség terjedésé-
vel. Minden megemlített mozgalomban-a keresztyén ifjúságé volt a
vezetőszerep. ~egyven év elötti har cok vezető embere keresztyén
volt; Az 1912-es köztársasági Kína parlameútjének vezető embere
és- szónoka keresztyén ember. H.l27-ben- a .nemzetí "korrnány 8 minisz-
tere közül 6 keresztyén. A kereskedelmi és iparügyi rniniszténiumot
»Y M C A (K. 1. E.)-minisztérium«-nak hívták, .mert maga a rninisz-
ter és 3 államtitkára is K. 1. E.-tag volt. Ma a 430 milliós kínai nép-
ből alig 5 millió keresztyén, de ebből az 5 millióból került ki az új
Kína legtöbb vezető személyisége. ,

, Kína keresztyén ifjúságának -jellernz ésére hadd 'mondjam el. mi-
lyen hatást tett Kínára a japánokkal való háború, amely meglehető-
sen kritikussá teszi Kína jövendőjét, Vagy semmivé tesz! Kína nem-
zeti önállóságát, vagy épen megteremti az' áhitott kínai egységet.
Igy, két jelenség figyelhető, meg, mint a háború ellenhatása: 1. A
kínai ifjúság elvegyül a nép közé s arra lelkesíti a népet, hogy váljon
eggyé, legy.en egységes, összeforrott nemzet. -Iapári feldarabolni és
legyőzni akarja Kínát, A kínai ifjúság egyesíteni és mindenkinek test-
vér kezet nyújtani. 2. A már 20 hónapja tartó és igen durva eszkö-
zökkel dolgozó háború semmi gyűlöletet és rossz indulatot sem keltett

'a kínái ifjúságban Japán ellen. Pedig a háború mindíg gyűlöletet éb-
reszt s épen ez a felébredt gyűlölet teszi igen sokszor oly nehézzé
a békét. S ime a kínai keresztyén ifjúsági mozgalorn még ma is tud
baráti kezet nyújtani Japán felé,' " .

Mult évben történt" a háború 10.' hónapjában, hogy a hunáni
egyetem keresztyén ifjúsága levelet küldött a japán' keresztyén ifjú-
sághoz, amelyben arra kéri őket, hogy égy napon imaközösségben
egyesüljenek. A japán ifjúság elfogadta az ajánlatot. Április t8.-át
1;üzték ki, hogy' ezen a napon ki-ki a maga hazájában Isten színe
előtt fog állani és könyörögni egymásért. .
, "Tíz nappal, az imaközösség .dátuma előtt japán repülők jelentek
meg Hunán wrosa fölött és tönkre bombázták. Rengeteg épület és
e~be~i . é~et ~~zt.ult el, s ~bombázás ~~m'sége még ma~uk a, ker~s~-
tyen !ÍJaK kozulls halalba ragadott harmat. Hogy egy Ilyen br-utális
~ámadás után a tervezett, imanap elmarad, azt, azt hiszem, mindenki
természetesnek tartja. De nem a hunáni keresztyén ifjak. Ápr. 18-án
mindezek ellenére összegyűlnek és imaközösségbe kapcsolódva japán
testvéreikkel imádkoznak Japán és Kína lelki ébredéséért, .mint a
testvéri megéntés és- béke. egyetlen útjáérL" '

,.Ez Kína !<eresztyén ifjúsága. S feltesz em a kérdést, - fejezi
be. 1\00 dr. mo~ol'ygóarcca), ~ vajjon hány európai országban ismét-
lődhetnék meg ez ?« ' L.. M~.V..
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SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tüzoltÓSZB(T-,kút, szivaffyú- BS
gBpgyíl', hi1l'i1ag-, fém- BS vi1sönfldB.

Alapítva':
1816.

Alapítva:
1816.

lA ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangiát rnost sz állí-
iolluk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek. a
.pestuihelvi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus
<egyházközségnek. a mihálvi evangélikus egyházközségnek szál-
1ítoll haranzok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-
'formátul! templom. a pápai református templom, fl győri relormá-
'tus templom: begaméri református templom stb.. stb. harangjai
:gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal lor-
-dulianak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranyéremmel. azonkívül s.ok arany- és 'ezüstéremmd és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszkőzlünk.

Mit J1.yujtaz Evangélikus Egyházkerületek ,
Jóléti Egyesülete?

A~saládban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasífási, 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 egvházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyeltnél a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV -r Fehérhajó-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi Iiókok :
Békéscsaba. Debrecen. Érsekujvár. Gvör, Kassa. Mis-
kolc, Pécs. Szeged. Szombathelv. Minden egyház-
községben megbízottai vannak az egyesületnek. -
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

EZÜSTRÓKÁK
ké.króká k, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

•

SOMOGYI
SZOCSMESTERN ÉL

I IV., EGYETEM-U. 3.
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GARAB JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KQNYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉL1KUS BAZÁ.~
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SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranvkoszorus mestere

harang- BS Brcöntc dB, harangfslszSrBlss BSharanglábgyár
Budapest, XIII., Petneházv-u. 78.
., .. (Xllk, Frangepán-utca mellett.)

_~~skjáil1áz .. ,. :: Telefon: 291-353.

• Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.vos harang.

A Budapest-óbudtti-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam- készült. Most \
készítem a pusztaiőldvari evang. templom új harangiait. ~ .

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat.

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök. dísztárgyak. Ezüst~ és
aranyárúk napi áron. K-egyszerek valódi ezü:l,~ből
és ezüstőzött bronzból. Kérjen árajánlatot!

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

Legszebb ajándék

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

mérsékelt árakon kapható.
Az új istentiszteleti rend minden példányba

bele van kötve
Olcsó kiadás, il X 15 cm. nagy.ságban:

Olcsó papiron és síma fekete: kötésben
Rendes kiadás, > II X 15 cm. nagyságban:

Félvászonkötésben -r , .
Egészvászonkötés, tok nélkül .
Egészvászonkötés, tokban .. ..,
Párnázott díszvészonkötés, aranyrnet;zés~'

sel, tokban . ..
Finom párnázott, fekete börkötés
Fekete bőr, bibliakötés . ...

Miniatür kiadás, 7'5x 10cm. nagyságban:
.:. Egyszerű, hajlítható egészvászonkötés

• > tokban . .
.Díszes, hajlítható egészvászonkötés, tok-

ban, aranymetszésseI .. . 6'80"
. Finom párnázott börkötés, aranymetszéssel,

vászontokban. fekete, sötétvörös (bordó).
sötétkék v. sötétbarna színű kötésben 10' - "

Fekete, hajlítható bőr 6ibliakötésben,
aranymetszéssel, vászon tokban . II' - "

Ugyanaz, finom aranydiszitéssel . Il' - "
A Dunántúli Evang. Egyházkerület kiadása.

foslárusifö: H Ó H ~ I L R] D S kÜnYUKZrBSksdsSB
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. - Tel: 189-444

~

3'40 ..
3'80 "
4'20 "

9-- "
14'-
15'-

4'SO ..

"Utravaló"
a címe 'a FÉBÉEvangélikus Diakonissza
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában
megjelent konformációi -emlékkőnyvnek,
amely egyúttal ~konfirrnéciói emléklapot
is tartalmaz s. a megkohfirmáltnak 8'

gyakorlati keresztyenségbe való beveze-
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel-
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek
konfirmáló gyermekük van. Kapható a
FÉBÉ könyvkereskedéseibenés minden [,
budapesti protestáns könyvkcresk.-ben. ~

Ga~ab Jó~sef könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.,
evangélikus bazár.

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

Evangélikusoknak nagy á r e ng e dm'é ny !

MARNITZ
hangszerJelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. \37,:.'
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik
'- 1

•
Megjelenik minden szombaton

Szerkesztő ség és kiadóhivatal : Budapest, VII .. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfiz~tések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.
H· •

. 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 .

,
Danhauser László

••••••••••• Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939. április 23.

TARTALOM:

'Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
·Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 1/29 Csaba László
·Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1115' Scholz Lászlo (rádió)
.Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
. Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Kemény Lajos

Fasor d. e. 1l Süle Károly
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (némel nyelven) d. u. 5' Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Kemény Péter
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter

·Simor-utca 35. d. e. II Dendely Károly
·Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Morhács Márton
ISákóczi-út 57. (magyar) d. u. 6 Lehel László

.Ullői-út 24. d. e. 10 Dr. Szuchovszky L.
·Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 10 Dezséry László
·Szvetenaí-u. el. isk. d. e. 10 Benkő István
'Mária Valéria-telep d. e. 10
1 Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abcnyi-utca 21. d. e. 11

'. 1 F óti-út lO/b. d. e. 10
· Bécsikapu-tér d. e. 11
Kóronaőrség d. e. 10

·Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
: Óbuda (ném et nyelven) d. e. 9
J Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11

Óbuda d.u.4
I Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. II

1 Kelenföld d. u. 5
Érdi~úton d. e. 10

1 Báthorv László-u, 7. d. e. ll!!! 1 Zulauf Henrik
; Rákosfalva d. e. 1/212

Rimár Jenő
Virág Jenő
Urbán Ernő
Kesmárszky Lajos
Gyimesy Károly .

Rossz útra tévedt béke
A nagy utópia

Az iparosrnissziótól a tanoncotthonig
Névtelen evangélikus

_Nagypéntekról
Ady-szabadítás

Nagyhét zenéje Berlinben
Könvvismertetés

Filmkritika
Hirek

Mohr Henrik
Danhauser László
Szántó Róbert
Pap Ferenc
Benezur László
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Rossz
Mi, akik ezt a lapot írjuk és ezt

a lapot olvassuk, bizonyosan át
vagyunk hatva - attól a vágytól,
hogy legyen béke, valóságos és
igazi béke ezen a földi világon
mielőbb és ha már meg lesz, ma-
radjon is meg állandóan. Hiszen
ez nem jelentene kevesebbet, mint
az evangéliumnak a diadalát a föl-
di élet felett. Már pedig semmit
sem kívánhatunk szomjasabb an
ennek a sokat hányatott és sze-
rencsétlen világnak, minthogy éle-
tét teljesen átható belső ura le-
gyen az evangelium.

Oe -úgy látszik, hogya béke
dolgát éppen úgy össze tudják mes-
terségesen kúszálni az emberek,
mint akárhányszor az élet legegy-
szerűbb dolgait is. Legalább is ezt
bizonyítja számunkra az a békelel-
hívás, amit az Amerikai Egyesült
Államok elnöke Középeurópa két
vezéréhez címzett ugyan, de ame-
lviknek címzettie rninden nemzet,
amelyik ma él,

Legelőször az tűnik ki ennek a
békeszózatnak figyelmes olvasása-
kar, hogy ugyan úgy vagyunk vele,
mint az igazsággal. Ami az egyik-
nek igazság, az valaki másnak a
szemében könnyen igazságtalanság-
nek látszik. Az amerikai békeszó-
zetból az látszik, hogy az ő szá-
mukra a békét az jelenti, hogyha
senki sem zavarja meg azt a hely-
zetet, amelyben ők ma vannak.'
Ez nyilvánvalóan súlyos tévedés.
Mert a békét az .erőviszonyok. ál-
landóságára akarja, mint hmda-
menturnrahelyezni. Már pedig nem-
csak állandó békének, dé még

,
utra tévedt béke
hosszú ideig tartó békének is csak
egy fundamentuma lehet: az egyenlő
igazság, Nézetünk szerint tehát ki-
indúló pontjában t'éved az egész
kisérlet akkor, amidőn nem az
igazság helyreállításával kezdi, hogy
abból létrejöhessen a béke, hanem
olyan békével akarja kezdeni, ame-
lyik nincs tekintettel a meglévő
igazságtalanságokra.

Mi természetesen nem politikai
szempontból tekintjük ezt a kér-
dést: Ez a szempont sem közön-
bös nekünk. mert hiszen minde-
gyikünk saját életére is kihat és a
családtól kezdve az egyház és a
nemzet közösségén át mindenki-
nek életbevágó kérdése. Oe csaló-
dottan és elszomorodva gondol-
kozunk a béke lehetőségei íölött
abból a szempontból. hogy me-
gint oktalanul, tisztán emberi spe-
kulácíókkal, százszor megbukott
csalafintasággal próbálnak rendez-
ni olyan beláthatatlan jelentőségű
kérdést, mint a világ békéje. Az
angol és amerikai parlamentekben
köztudomás szerint imádsággal, il-

Hadd halljam meg, mit szól
az Isten! Kétségtelenül békét
hirdet népének és kegyesei-
nek, csak vissza ne térjenek
a bolondságra. Bizonyára kő-
zel van szabadítása az Őt fé-
lökhöz, hogy ~dicsőség lakjék
országunkban, hogy irgalom s
hűség találkozzanak, igazság
és béke csókolgassék egy-
mást. 85. Zsoltér 9-11.

letöleg Biblia-olvasással kezdik a.
tanácskozó üléseket. Helyes és
szép dolog. Oe bizony nemcsak
műsorelőtti számnak kellene en-
nek lenni a a napirendre tűzött tár-
gyak ielett, hanem a tárgyalások
egész menetében és döntéseiben
megnyilvánúló annak a szent és
kom oly meggyőződésnek. hogy
amit az Isten nélkül teszünk; az
csupán emberi munka marad és
építménye éppen úgy rog az idő
múltán összeomlani és a benne
megnyilvánulni probálkozó értelem
éppen úgy rog összezavarodni, mint
egykor Bábel tornyánál. '

Hiába, nem tudunk reményked-
ve nézni semmiféle erőleszitést,
amit az emberek Isten nélkűl kez-
deményeznek. Nem tudnánk hirte-
len összeszá~olni, hogy hány par-
lament, külügyi hívatal és hány
templom van a világon. Oe ha
nem a parlamenti tagokat és nem
a külügyi nagymestereket szavaz-
tatnák meg a békesség megterem-
tésének szüksége és a békesség
megteremtésének szempontjai te-
kintetében, hanem a templomokat,
óriási nagy többség mondaná azt,
hogy legyen béke és hogy jöjjön
létre a béke Isten örökkévaló tör-
vényei szerint. Ezek a törvények
igazságot. egyenlőséget, élet jogot,
gyengék védelmét, erősek Ielelős-
ségét és minden szemforgatás nél-
kül belső becsületességet kíván-
nak, \. agyis az Isten gyermekeinek
az országát a földön, akikn~k nem
szabad egymást ölni, pusztítani,
igazságtalanságba és szenvedésbe
taszítani.

3



Nagypéntekről
beszéltünk ugylan már, de mégegyszer
kJeH szólnunk róla. Mert azt az egy per-
ces mnmkaszünetet, amit a polgármester
elrendelt Krisztus halálának lemJ:ékezetére,
semrniképp'en sem tartjuk elegendőnek.
Es ennek igazolá-s.ána 'közlünk is egy pár
dolgot a nagypónteki munkeszűnet kér-
désében.

1. Azok, akák d. u. három órakor nagy-
pénteken az utcán jántak, sehol S'CII11 la-
pusztalhatták az elrendelt egy perceis
s~ünet megtartását. Nem észlelhették ezt
azért, rnert nem volt egységes jel, és
így, ahol egy·egy percre meg is állta'k a
villamosok. ezt senki sem kon s,tatMh[ljt La.
Egységes ünneplésnek szánta la polgár-
mester az .egy percet. miriden lehetett
belőle, csak egységes ünneplés nem.

2. N em lehetett egységes ünneplés pl.
azért sem, menl ahogy villamoson arru-
járva, m'eg,döhbenve fupásztalbam, a pén-
teki napon ,teljes volt alszokásos z sih-
vásár a Teleki-téren, de nem maradt el
a szo k áso s hetivásár a Garai-téren sem.
Nem azt mondjuk, hogy vegyék eJ az
ernberek keresetét, és ltiillsák meg a heti-
és zsibvásároka t, de Inir.detjűk, hogy tu-
lán mégis át kellett volna tanni más
na pra őkell Krisztus halálának csendes
napjára ügazán nem illik a veszekedéssel
és ;a,I,kudoz'áss.al leli vásár megtartása.
Vagy talán aZlt keJl meglátnunk ebből
is, hogyamin! a Golgotán Krisztus ke-
resztjénél gúnyolódott a nép, nb i,s gúnyt
űznek belőle, és nem lett más azóta fl

\ilág ...
3. A Református Elet ápr. lG-a száma

fe'lsőrolja, ,hogy hány olyan ünnepet je-
lez párosbetűsnek naptárunk, amelyik
csak ka íohikus és amelyet mégis meg-
ünnepelnek az ország munkásai. Febr.
2, márc. 25, júl. 8, júl. 29, aug. 15,
SZE:pt. 8, dec. 8. És megjegyziÍ azt is,
hog'y "na,gyp&ntek értékelése ezzel szem-
ben néhány perc munkeszünet". Nem.
volná ill a 'keresztyén egyházaknak,
amennyiben csakugyan közeledést keres-
nek egymás felé, közös szolgálata, hogy
küísőjeg is, tömegek és m ilfiók előtt ki-
í'ejezzék, ka az Unuk, és k4 az Alapí-
tójuk ?" Nem ,kérhetnék-eegyütt fl ke-
resztyén ,egyházak nagypénteknek piros-
'betű.s ünnepé való szentclését ?

4. Közel á,JJ és ezért ért mi nkct az a vád,
hogy az egész nagypéntekü egy perces
vitát felekezetd nyugtalanság felkeltésérc
akarjuk kihasználni. Ezzel szemben
szenetnénk rámutatni arra, hogya pro-
tesláns egyházak soha egy szót sam szól-
'bak a r. k. ünnepek megünneplése ellen.
Hasonlóképpen soha sem akarták rú-
kényszeríteni saját ünnepeiket a 1'. k.
lrívek ré. De szóltak már laz ellen, hogy
nemzeti ünnepelt 1'. k .. ,egy,házi ünneppé
sajátítsanak ka. Most azonban nem ezek-
ről ·v,run szó. III csak emlékeztetm aika r-
juk azokat, akiket illet, hogy .nagypén·
tek megünneplése nem áll ellentétben.
semnniféle felekezeti dogmával. A ka to-
lilouso knak éppen olylan ünnepe, mint
nekünk. Ök SIe111 mást ünnepelnek, ha-
nem Kriszbus halálára emlékeznek. És
noha nem akarunk az ünnepek közöl.t
értékelési sorrendet Ielúll ítani , mégis
megállapitjuk azt, hogy Krisztus halála

- ünnepét .méltóbban kellene megü nnc·
pelni katolikus részen is. Nem lenne sza-

A nagy utópia
Kiléptünk a Népszövetségböl és alaposan meg tudjuk okolni, hogy

miért. Ez, a mi vereitékünkből is fenntartott, óriási költségű nemzetközi
intézmény csak hiábavaló reménységeink temetője lehetett. Karikatúrája
volt annak, aminek készült, s ha valaha meg fogják írni Europa törté-
netének ezt a farizeusi nyájasságba csomagolt kérlelhetetlen erőszakra
épített korszakát, akkor a Népszövetségről sok olvasnivalója lesz majd
a történelem kedvelőinek. A magyarság ma már az öntudatos erősödés
önérzetével néz vissza nemzeti létének arra a korszakára, melyben.
mint Csáky gróf mondta: "hogy kiemelkedhessünk a pária nemzetek
sorából, kénytelenek voltunk egy társaságba kéredzkedni, vagy abban
megmaradni, annak ellenére, hogy az a társaság épen velünk szemben
védte más szerencsésebb államok érdekeit." Végre eljutottunk odáig,
hogy levonhattuk a következményeit annak a tapasztalatunknak, hogy
a Népszövetség a magyar életigények és problémák ügyében valósággal
"sóhivatal" .

Pedig ha .velakinek, úgy nekünk volt elsősorban szükségünk arra,
hogyaNépszövetség erős, hivatástudatos s becsületes közülete legyen
az egybegyűjtött népeknek szóban és cselekedetben egyaránt.

A békekötés tiltó rendelkezései között reménykedve vártuk, hogy
végrehajtják a népszövetségi paktumnak az általános lefegyverzésre
vonatkozó rendelkezéseit. Azt hittük, hogya világháború megtanította
az embereket a béke vágyára. Előttünk világos volt, hogy a háborúval
nem lehet elintézni a népek egymásnak feltett kérdéseit. Hogy a háború
csak győzőkel és legyőzötteket ismer, s a háború utáni békéket nem
"kötik", hanem "diktálják", azt a magunk bőrén tanultuk meg. A Nép-
szövetség új érintkezési formának igérkezett torzsalkodó népek között,
s naivul bíztunk abban, hogya fegyverek stilusát le fogja váltani.

. Halva született leszerelési konlerenciákon kívül azonban csak arra volt
jó a Népszövetség, hogya hatalmi viszonyok statusquoját megrögzítse
s a győztesek érdekvédelme legyen. Ez pedig természetesen váltotta
ki a fegyverkezési versenyt, épen az ellenkezőjét annak, amit vártunk.

És a nemzetközi bíráskodás igazságos fórumának igérkezett a
Népszövetség elsősorban nekünk, akik elszakított millióink igazságát
kerestük. a békediktátumok által idegeneknek kíszolgáltatott véreink
egyéni és közösségi életének tervszerű fojtogatása közben. De a Nép-
szövetség vagy szabotálta a bíráskodást, vagy nem volt köszönet benne.
Ezt a munkáját így jellemezte Edwards, a chilei nagykövet: "A Nép-
szövetség elé fennállása óta 42 politikai természetű vitás ügyet terjesz-
tettek tagjai. Ezek közül a tanács csak 11 ügyben hozott érdemleges
határozatot, ezek az ügyek azonban majdnem kizárólag a világháború
likvidálására vonatkoztak. s így ezekben a tanács, mint az antant-
hatalmak négyes tanácsának utóda járt el. A fennmaradó 31 ügy rész-
ben a Ielek közvetlen megegyezése útján nyert elintézést, részben más
nemzetközi fórumoknak engedtetett át elintézés végett, részben az egyik
érdekelt állam kilépésére vezetett, végül - és nem kis részben
az ügyelnapolásával elintézés nélkül ért véget". Mi volt ez más, ha
nem sóhivatal 'J

A kisebbségvédelem is így ment. Erre Csáky külügyminiszler hozott
statisztikát: 1938. év kőzepéig beadott 881 petició közül formahibák
miatt rögtön a titkárság elutasított 392-t, 469 petició közűl pedig mind-
össze 6 került a Tanács elé.

A legnagyobb csalódásunk azonban a hírhedt 19. cikk miatt
volt. A békeszerződések békés reviziója ábránd lett a nagyhatalmak
közőtt, akik börtönőrök akartak csak lenni, s nem egy európai békés
fejlődés megindítói. Amit Európában elértek, vagy elértünk a béke-
szerzödések reviziója tekintetében, azt mind a népszövetség ellenére
érték és értük el. '

Ma már nyilvánvaló, hogyaNépszövetség teljes csődbe kerűlt.
A világtörténelem domináns hatalmai, mint U.s.A., Japán, Olaszország,
Németország, nem vesznek részt a munkájában, s mind több kis ál-
lam hagyja ott csalódottan. Ma ismét egy közelinek látszó világégés
előszelei lúidogálnak, s ki tudja, mikor lesz még- egy alkalma a ke-
resztyén Nyugatnak arra, hogy kísérletet tegyen a nemzetek szövet-



ségének kiépítéséhez? Es ez nagy kérdésünk nekünk keresztyéneknek.
A magyarság ugyanis egyszerűen térhet napirendre a Népszövet-

s,ég felett: nem találtuk meg itt az igazságunkat, megkeressük másutt.
Ugylátszik azonban, hogy a keresztyénségünk kerűl kérdés elé. Ez a
kisérlet ugyanis' kicsit a keresztyén Nyugat kisérlete is volt. Különösen
mi tudjuk azt, protestánsok, akik figyelemmel kisértük a háború elötti
ökuménikus mozgalmakat, különösen az angolszász keresztyénség kö-:
rében és hatásában. Az a hágai pacilista mozgalom, melyböl a Nép-
szövetség is kinőtt, bizony a protetáns keresztyénség ökuménikus gon-
dolataíból táplálkozott. Azért az elé a kérdés elé érkeztünk, hogy ha a
népszővetségi gondolat csődben van, nem csódie-é ez a nyugalike-
resztyénségnek is? Az eddigi világtörténelmi próbálkozások a világ-
béke népszővetségi alapon való megvalósítására ezzel az újab bal utó-
piáknak bizonyúltak. Ha ez keresztyén gondolat, akkor a keresztyén
hit és éieireruiezernee is van egy uiooisziihus része.
. Azért az a meggyőződésünk, hogy ebben a kérdésben már egy-
szer nagyon világosan kell beszélnünk. Meg kell mondanunk azt, hogy
noha a keresztyénségnek a békére való igyekezet kötelessége és üd-
vösséges felelőssége, mégis a világbéke gondolata, meluei valamilyen
emberi eszközök által, jóakarattal, vagy rábeszéléssel,megegyezések-
kel lehelne létrehozni, semmi közösségben nincs a keresztyénséggel.
Ez, humanizmus. Ez a világ a bűn alá vetett ember világa, meluben
lsten szerezhet egyedűl békességet. Az ő békessége a meatéres békes-
sége. Es az isteni kijelentés nem hisz a világ teljes meg/érésében, tel-
jes krisztianizálódásában. A megbékéltek mindig "kicsiny nyáj" lesz, a
bárányok nyája a farkasok között. A világbéke messiási igérete az
utolsó idökre vonatkozik. Ebből két dolog következik. Először az, hogy
nekünk keresztyéneknek különös határozottsággal kell munkálnunk a
békét. Mégpedig nem a stalusquók. I)agy hatalmi diktátumok és nem is a
megalkuvások, de a meglérések békéjét. Ugyanakkor azonban' másfelől
nem l?hefünk kiszolgálói valamilyen humanista-pacifista álmodozások-
nak. Es ilyen alapon ítéljük reménytelennek mint humanista ufópiát a
Roos,-"veltbékeajánlatát éppenúgy, mint a pápa husvéti békeszózatait. Dyl.
~~ ~~

Az i~arosmissziútóla tanoucott~onig
Az iparosmisszió, amiről legutóbbi számainkban írtunk, lényegé-

ben véve nem más, mint a belmissziónak egy része. Es amennyire
felébred egyházunkban a missziói felelősség tudata, annyira kap len-
dületet és erőt az iparosmisszió is.

Az iparosmisszióval kapcsolatban van azonban néhány pont,
amire külön is ki kell térnünk, az elvi tisztázás szempontiéből épen
úgy, mint a gyakorlati megvalósitás tekintetében.

Az iparosmisszió u. i. nem könnyű és nem egyszerű dolog. Nem
lehet az általános belmissziói munka keretében elintézni, mert egy
egészen speciális munkamódszert követel meg. Tudomásul kell vennie
egyházunknak. hogy iparosaink nagyrésze két tájékozódás szemüvegén
keresztül nézi saját helyzetüket és az őket körülvevő világot is. Ez a két
tájékozódás kor szerint oszlik meg. Az idősebb generáció a szakszer-
vezetek ideologiáján nevelkedett fel és természetszerűleg hajlik a szoci-
álizmus marxi értelmezése felé. Jobb jövőjének a fundamentumát tisz-
tára materiális alapon látja és azt reméli, hogy az anyagi javak
igazságosabb elosztáséból fakad harmonikusabb és emberségesebb
jövendője.

Velük szemben áll a fiatalabb generáció hangosabb része. Őket
akoreszmék igézték meg. Es egész társadalmunkra jellemző naiv
módon hiszik, hogyakoreszmék magyaros átszínezése és megvalósítása
hoz a mi számunkra kedvező kibontakozást. Tisztán kell látnunk, hogy
ők kilencven százalékban csak ebből a két szempontból tudják fel-
mérni helyzetünket. Viszont akinek nyitott szeme van, az pillanatok
alatt meglátja, hogy mind a két szemlelet száz százalékig materiális.
Az egyik kirnondja ezt nyiltan, a másik akoreszmék lrázisábe burkolja
anyagi emelkedésének a vágyát. Végeredményben azonban mind a kettő
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bad a mai egyre jobban szekularizálódó
világban egy percekkel megelégedni, ha--
nem ha ki tudlak vívni a po7gármester-
nél egy percet, nyújtsanak felénk is kezet,
vagy fogadják el a mi kinyújtott kezün-
l.et, és indtteunle együtt mozgalmat nagy-
péntek mélto tneqűnneplésére. K. P.

Ady-szabadítás
Az 'a lelkiismeretfurdalás, amit Ady

sorsa okoz a keresztyén magyar; társada-
lr.nunak, annál erősebb lesz, minél idő-
szcrűbb lesz az Ady prófécia. Hogy Ady-
nak, - aki pedig a magyarság túrscdat nii
életének, s európai szerepvállalásának
minden [cs zűltséqét, gondját és reménf]-
ségét az írói vállalkozás becsűtetesséqé-
vel hordozta, - miért kelllet t k irek esztet-
nie közülünk, s miért kellett egy talaját-
vesztett intJeJl.",ktuel zsidóságnak, 's a ve-
lük tartó vdlágpolgár szép Iel'keknck zsák-
mányá vá lenruie, azt Illa már hiába kér-
dezzük. Ady SO'k voll 'a felelőseknek, --
túl riagy préddk áoió. Túl - magyar a há-
borús intelldgenoiáknak, s túl mcssze a
magyar népnek, amely rnég nem juthatott
fl m3Jgym' Szellern életteréhe. Nem tud-
tunk vele mii csinálni, s csak azok hasz-
nálták - elhasználták';'-. akiknek cse-
mege volt, játék, s IJlJönyörííség a "ki-
púnijoúzott lélek" vugődése a magyal'
ugaron. Ady reh.abilitáció ia kő rűl sokat
tusakodik a lassan öntudatosodó ifjú ma-
gy,arság. Ak~kközülüll'k kicsit is töröd-
nek az zal, mi Iőr+émi k magyar főldön a.
magyar Szellem képviselőivel, hova tesz-
s,'ük az értékeinket, s rn ire használjuk
az erő.inket, azoknak őrök lclkiiisrncrct-
furdalás és szomorúság nuin dcn me:llék-
vágány, s vak vágány, amelyre magyar
If herségek kerülbek. Mi lehetett volna
Adyból is, ha mi tudtuk volna hasz nálni,
s ·dolgoztatni, s nem ta körúti redakciók
és zsidó-In tellektuel ir-odalmi szalóno'k. s
művészkávéházak ad tak volna Iróasztalt.
s dobogót neki.

'Ezért lesünk izgatottan minden cikket,
elöadást, megmozdulás!, amíben .az Ady-
rehabilitáció becsűlet űnkbe vágó ügyét
rnunká lják. Ezé;it vall azonban az ils,!
hogy annyira fel tudunk háborodni azon,
mikor ezt .a rehabdti tációt n ivó llan g.ics-
t~,ek és méltaí lan tőrnjéuezések rajongá,
sával végzile

Mo st a vi lágnézéti saj tó hasábjain
rá ncigált nyitvánoságra szegény Ady
Endrét a Turul Szövetség országos ve,
zére. Persze Ady "roppant nagy magyar-
ságáról" "a magyar éjs,zn kában feltűnő
űstö kő.suek a fekete éjszakánkban vllllló
végig futásáról", .s más ilyen gyönyörű.
s égekröl olvashatunk' abban a nagybö-
ségű oik khen, melynek éktelen ötlelel kö
zű l, ami k kel körülbuzog ia Ady nlak iát,
talán az a legszerényebb, hogy Ady "vég-
telen tiszta emberségében megnagyob-
bodva fakar ú i életet ta magyar .gl!ól:i;u-
sz on". De aztán más szédítő ürességek
is következnek. "A.dy min den k'ié, illetve
sr-nkié." "Ady nem vezércik ktérna, csak
vezérelv." "Ady rnagyarsága örök, mert
magyar, s magyar, mert örök." Ez az
utolsó k ülönő sen tanulságos. Nem ért iük
egé<;zen, d.e nagyon SZéD. Hasonlóan
szé p az ,a k osza thcoiógiei-bibtiaé ' kirán-
dulása is, am ell yel a naimi ifiút konf'un-
dá lia össze Atdyval: csudála tos jelenlö-
sége van iarmak, hogy Krisz tus a naimi
(így!) ifjút életre hívta. A fiataloknak
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nem szabad meghalniok. A fitttaloknak
kötelességük élni, -de -ehhez joguk is vall,
sőt kiváltságuk. (1) A magyar 'ifjúság Inem
akar halott-támasztói tisztet betöltcui ép·
pen Ady Endrénél. Éppen az ő halhatal-
Ianságánál 'akarunk új életre k elui".

Miudezzel talán azt akarja .bizonyüani
a fővezér, hogy ö már a "keresztény ma-
gyar jobboldaldság" nevéhen agnoszkálja
Adyt, Nekünk azonban végtelenül fáj ,'Z
a "keresztyénség". Hiába akarja megsza-
badjtani '3 zsidóság világnézeüi karrna i-
ból Adyt olyan keresztény, aki az élet.
feltámadás, halhatatanság, halál, Krisz tus,
legprdmitlvcbb hitvallási kérdéseiben ilyen
felelötlenül bombosztozik, Bizony mánd
több gondunk gyűlik őssze ebben a fe-
szülő kérdésben, hogy hangzatcs üressé
geken túl mit fog nyilvánosságra hoznu
ez II "k'c:resztény-magyar" "világnézel'i
ifjúság?" Nem úgy lesz-e megint, hogy
zsidók után, a kik halra rángatták és úgy
használqák lei Adyt, most jobboldalou fog
ugyanez megtörténni. mivel itt sem fognak
jobban érteni ahhoz, mi is az a magyar-
ság és mi is a~ a kereszténység, nrniből
egyedül v-an "új élet a magyar Globu-
szon?"... dyl.

Na~~~étzenéje 8erlin~en
A nagy ünnepek közel ed le az' egyházi

zene munkásait is munk ába állítja. Egy ..
más után csendültek fel az ünnepet elő-
kész ítő egyháza hangversenyek. A bűn-
bánat napja (nov. 16. Busstag) megszó-
laltatba Brahms Hepuiernjét, a megfelelő
bűnbálllati SZÖV<E",gűkórusokat, orgona-
műveket, Karácsony öröm üzenetét a
muzsika ds tolmácsolta. Több helyen
rnegszójalt Bach karácsonyi oratóriumu,
karácsonyi dalok, orgonapaetorulék. Mo.,1
a nagyhéten passiózene szólalt meg m.in ..
den teruplornbam. Jóformán a nagyhét
minden Ilapjámesik egy-egy mű elő-
adása.
. Viragvasárnapján a berfimi Singaka-

demie az AI,be Garníson Kdrché-ben adta
elő Bach' Máthé passióját, Georg Scliu-
mann, az ősz karmester vezetése alatt,
1900 Ma vezényji ezt a nagy kórru st ,
melynek 1802-ben 200 éneklő tagja vo lt,
ma 500 tagja van, A kórust 1791-ben
Fa sch, Nagy Frigyes zongonistája hívla
életre. A Máté passió 1815 óta állandóan
müsoron van. A virágvasárnapi Máté
passióban 'egy közel 150 éves zenei kul-
túra gyümölcsét hallottuk.

Szerdánl Dahlemben a Jézus Koiszt.u;
templomban szólal! meg Bach Jáno,
passiója. ,

Nagycsütörtökön .a Singakademie Bach
János passióját adta elő az Alle Garni-
son Kdrohében.

Nagypénteken' II Singakadonue mégis-
mételte a Máté passiót. A Bachsaal-orui
Fritz Krü'~er Haydn, Teremtés oratóriu-
mát vezényel te. A Yolksoperb eri Orth ..
mann főzemeigazgató vezetése mctlett elő ..
adták Beethhoven IX. .szimfóniáját. Ber-
lin legrégibb templomában a Nikolui Kir-
chébeti Gőrnernek a templom orgonista-
jának vezetése mellett Bach: János pas-
sióját adták elő. (Görner k órusa egyút-
tal anémet rádió kórusa.) A Nikaiai
templomot 1230-ban építették (azóta ter-
rnészetesen többször átépíteHék). Ebben
a templomban műkő dött, mint diakonus

egyet akar. Kedvezőbb szociális viszonyok megvalósitását a saját maga
számára. Hogy; ehhez a dolgozó iparosságunknak joga van, az nyil-
vánvaló. ;.

Az egyházi munka számára azonban mást is mond ez a helyzet.
Azt, hogy az iparosmisszió végzésére egészen specialis képzettségű
munkások kellenek. Nem abban az értelemben, mintha az iparosmisszió
marxi vagy modern kor-ideologiai alapon valósulhatna meg. Hívő és
missziói lelkű munkásokra van szükség az iparosmisszióban is, de kell
hozzája még az is, hqgy végezőjének legyen egy egészen alapos
szociális és világnézeti felkészültsége is. Olyan értelemben, hogy Marx
klasszikus vagy neolog rendszerét épen olyan jól ismerje, mint az új
fajelméletet vagy Rosenberg mithoszát. Világos, hogy az iparosmisszió-
nak nem ez a megoldása, de ha művelője nem akar nevetségessé
válni a rábízottak előtt, akkor az ilyen kérdésekben sokkal képzettebb-
nek kell lennie, mint a gondjaira bízott és jól felkészült iparosoknak.

Kézenfekvő tehát, hogy az iparosmissziót nem végezheti akárki
és akárhogyan, hanem csakis erre a célra képzett és jól ielkészült
egyházi munkás. Gyakorlatilag megköveteli ei a helyzet azt, hogy az
iparosmissziót olyan ember végezze, aki csakis az iparosmisszióval
foglalkozik. Röviden ezt így kell megiogalmaznunk : egyházunknak
sürgősen be kell áliitania egy vagy több lelkipásztort az iparosmunha
végzésére.

Az iparosmisszió második lépése egy meglépő felfedezés. Ez az,
hogy iparosaink, akik az általánosítás szemüvegén keresztül egyháziat-
lanok, kiváncSiak az evangéliomra. Legalább is meghallgatják azt, de
nagyon sokszor hajlandók az elsajátítására is. Ez azt jelenti, hogy az
iparosmissziónk nem lehet egy vallásos színezetű szociális vagy hivatás-
szervezeti munka, hanem vele a tiszta evangéliomot kell iparoshíveink
asztalára helyeznünk. S ezen a ponton van egy nagy lélektani elő-
nyünk. Az, hogy munkás osztályunknak az igazságbavetett hite meg-
ingott. T. i. nagyon sok igéretet kapott már jobbról is meg balról is
az igazság nevében. Előbb vagy utóbb azonban mindig meg kellett
tapasztalnia, hogy az igéreteknek semmi közük nem volt az igazsághoz.
Es most egészen mohóan kíváncsiak rá, hogy mi az igazság? Igy haj-
landók komoly figyelemmel meghallgatni az evangéliomot, mint az
igazság végső forrását. Az ige pedig mindig elvégzi a maga munkáját.

Az evangéliumot azonban nekünk kell házaikba vinnünk. Az-
az a régi lelkipásztori munkamódszer szerint vissza kell térnünk a lel-
készek által végzett háziistentiszteletek tartásához. ,A mai körűlmények
között azonban' valószínűtlen, hogy egy városi paróchus lelkész is vál-
lalkozni tudna az iparoshívek rendszeres és állandó látogatására. In-
nen tehát vissza kell térnünk az iparosmisszió alapvető követe lmé-
nyeihez, hogy minél előbb állítlassék be legalább egy lelkipásztor,
aki csak az iparosmisszióval foglalkozik.

Végül tapasztalati tény, hogy az iparosmissziónak legeredménye-
sebb munkásai maguk az iparosok. Ezért egyházunknak fel kell ne-
velnie egy olyan iparosgárdát. amelyik önként és örömmel vesz maga
is részt ebben a munkában. De honnan vegyünk ilyen munkatársa-
kat? Hiszen ez utcai kulturától a pártpolitikáig mindenki hatalmába
akarja keríteni 'iparosainkat. Hogyan tehetjük ki akkor őket olyan egy-
házi hatásnak, hogy belőlük ió egyházi munkások formálódjanak? A
felelet nagyon egyszerű: a. tanoncotthonokból, vagy legalább is a ta-
noncotthonból.

A tanoncotthonok ugyanis emberileg azt biztosítják, amit más-
képpen biztosítani nem tudunk: a keresztyén nevelést. A tanoncott-
hon u. i. lehetővé teszi számunkra azt, hogy ugyanezokkal a fiatal-
emberekkel négy éven keresztűl közvetlenűl érintkezhessünk, s egy
öntudatos keresztyén nevelés keretében kitegyük őket az evangélium
úiászűlő erejének. S ha egyszer egy bizonyságtevésre és munkára
kész kis iparos seregünk lesz, szárnyat kap a még gyermekcipőben
járó evangélikus iparosmisszió. Az iparosmisszió kérdésének a legpre-
cízebb megfogalmazása tehát ez: tanoncotthont.

Attól nem kell Iélnűnk, hogy egy vagy több evangélikus tanonc-
otthon lakók nélkül maradna. U. i. szép számmal vannak evengélikus
tanoncaink, akik Pesttől 60-80 km. távolságban laknak. Ezek reggel
négy órakor kelnek, hogy Pesten idejében munkába állhassanak és
este tíz órakor jutnak újra haza. Hogy életük milyen robot, arról.riem



is kell külön írnunk. Saját bevallásuk szerint pedig nagyon szívesen
költöznének be egy jóés megbízható evangélikus tanoncotthonba,
ahonnan csak va sár- és munkaszünet-napokon járnának haza.

Tanoncotthon létesítése pedig nem lehetetlen feladat. Evangélikus
társadalmunk a Luther-szoborral és a nagytarcsai néplöiskolával kap-
csolatban már világosan megmutatta, hogy [ó ügyre 'tud áldozni. Ezen-
kívül tanoncotthonok létesítése az államnak és a székesfővárosnak is
szívügye. Itt csak arra lenne szükség, hogy legyen egy-két arra való
ember, aki a tanoncotthont fedél alá is hozza. Túlzás lenne azonban
az ezerféleképen elfoglalt parochus vagy vallástanító lelkészektől azt
várni, hogy az eddig vállalt és végzett munkájuk mellett az evangéli-
kus tanoncotthonok felállításának ügyét is keresztűl vigyék. Egy meg-
oldási lehetőség van itt csupán: az, hogy ugyanaz az -egyházi mun-
kás végezze az evangélikus iparosok lelkipásztorkodását, aki a tanonc-
otthon ügyét is kézbe veszi. Ez a nagy munka azonban egész embert
kíván, egész embert is a javából. A munka -kezdetéhez pompás lehe-
tőséget nyújt a Budapesti Iparosképző Protestáns Egyesület 70 eszten-
dős nagy éa impozáns épülete, amelyben pillanatnyilag századvégi kul-
turprotestáns munka folyik csak. Ebből azonban nagyszerűen kilehetne
fejleszteni az evangélikus iparosmissziót.

Hogy az elkallódó eoangélikusokból győzŐ evangélikusok legye-
nek, annak ez az egyszerű lehetősége van: találja meg egyházunk a
módját legalább egy iparoslelkész haladéktalan munuáboáílitásánou.

Mórocz Sándor.

Névtelen evangélikus
(Egy zsellér-ember halálára)

A névtelenek kultusza a világháború után kezdödött a "névtelen
katonával". A hősi halál névtelenjel után azonban sorban fedezték fel
a hősi élet névtelenieit. Rájött a világ, hogy amint az anyagi világrend
rendíthetetlen szilárdsága és mérhetetlen .ereie a szürke kis atómok
roppant összetartásában keresendő, úgy az erkölcsi világrend, a társas
együttélés tartó oszlopa sem a "nagy egyéniség". 'hanem a névtelen
parány, a kötelességét minden körülmények között híven teljesítő, egy-
szerű ember. Hősi életet eddig csak valami kimagasló, nagy távlatokat
összefogó életcsúcson tudtunk elképzelni. Ma már tudjuk, hogy a ref-
lektorfénybe állított "nagy hősök" mellett teljes értékükben ott állanak
a számadatok rengetegébe belevesző apró-hősök: a névtelenek ...

Az egyház igazán életközösség. Ha valahol, itt igazán fontos
minden parány. Ismerjük-e az evangélikus magyarság táj- és néprajzát?
Feltártuk-e már az "evangélikus magyar" nagy, általános tulajdonságait
és változatos különbözőségeit?

Nem. Pedig milyen tanulságos dolog lenne!
Ehhez az elvégzendő nagy munkához hadd járuljon hozzá ez a

kís alábbi arckép, mozaik, egy derék névtelen "evangélikus" nekro-
lógjával.

*
Nevezzük Szabo bácsinak. Szomorú -hírt hallottam róla legutóbb:

meghalt. Hirtelen és váratlanul. "Szép" halála volt - mondták a falu-
ban. Szép halála volt, mondom én is kis gondolkozás után. Nem volt
az az elhízott, hájas képén lila erekkel behálózott ember, aki szállításra
kész árúja a gutaütésnek. Nem. Kemény legény volt .mindig. Csupa
munka, csupa harc, csupa erőfeszítés. Nem ért rá meghájasodni, el-
pocakosodni. Más baj volt őnála: a szív. Az mondta fel a szelgálatot
egy napon, miután elvégezte mindazt az erőfeszítést, amely egy emberi
életnek kijár. Alig volt ötvenegynéhány éves, mikor ez 'a mérték már
betelt nála. Hja, "gyilkos volt a világ sodra". Bizony "repedt fazék"
volt már akkor is, amikor legutóbb láttam. Drótozgatta, lódozgatta az
orvos. Igért neki, "ha jól viseli magát", még 15-20 évet is. Szabó
bácsi hitte is, akarta is ezt a 15-20 évet, de nem tudta magát "jól
viselni". Nem az evés körül volt a baj, noha az ételeket is megros-
tálták. Még csak nem is az ivás körül, mert azt is el tudta hagyni.

e-

[vANG~lI~U~tlIT
.••. fl

(1657-66) Gerhardt Pál a k itűnő ének-
kö,ltő és Crüger János orgonista, a k orál-
szerzö (1622-tőJ).

A Staatso per 'a nagyhéten 5 ízben a.d la
elő Wágner: Pareif'át-já t.

A Deutsclies O pernhaus (Berlin máso-
dik operája] 2 ízben.

Virágvasárnapján, nagycsütörtökön,
nagypénteken és húsvét két ünnepén Ber-
lin mimden - templomában megszól-ibtak a
templomba hívogató harango k. Az isten-
uiszteletek nagyrésze 10 órakor kezdőd-
nek. Csodás muzsika, armiko r Berlinben
010-10-jg megszó lalnak a harangok. A
leguagyobb templom a Dóm, 1894-bBll
épült. A királyi palota mellebt van, Ez
volt a királyd .ház temploma. Kripíája a
Ho henzo llern-ház 87 koporsóját őrzi. A
hata lma s templom 2500 ülőhellyel bír.
Ii úsvét'k or sokan k isz orultak a templom-
hól. A templom orgonistá]a Fritz Heil-
mann a zenemüvészeíé f'öisko!a és egy-
házzenei főiskola tanára. (Jelenl,eg ame-
i ikai hangversenykörúton van.] Kórusa a
Staatl ioher Dorncho r, a legszebb hangú
kórus. Fiúk éneklik a szoprán és alt szó-
la mot, vezetője az ismert orgonarnűvész:
Sil/ard Alfréd. (Náh1J1k is hang vcrserrye-
zetl Buda pesten, emlékezetes szegedi hal-
esete.) A k órus előadásában haltottam
március 8-án Bach -Máté pa ssióját, ez
vo l'l ,a műnek legszebb előadás-3. Az üde,
t,i~ztJa gyermekhangot. a mű minden pá-
lusz nélk űli elöa dását j egyhamar nem fo-
gom elfcleitcná. A ík órus m iuden vasár-
nap énekel az istentiszteleten. - Nagy-
pénteken a grünewaldi evangélikus temp-
lom istentiszteletét hajlgauam. A templom
oi gonistá]a és karnagya Wolfgang Rei-
mann a zeneművészeíd Iő isko la és -az
egyházzenei főiskola tamára. Kórusa a
Grünewaldd-Cho r Berlin legjobb k is k ó-

rusa. Min den vasárnap énekel az isten-
tiszteleten. Nagypénleken. felolvasták
Kri.szhus halálá'ntalk történctét. A gyületke-
zeti érneklet gyülekezet és k órus felváltva
énekelték. Példa arra, hogyan kell a kó-
rustaz istenbisztclefbe szerveseu beleiltesz-
feni. Húsvéthétfő ién az Eli sabeth
Kran·kenhaus. kápolnájában voltam. Ez
eg-y .din koui ssza k órház. Bcrünben az
egyetlen hely, a ho l lelkész és gyiilekezet
éuekli a Iiburgiát. 1800 óta o Deut sche
Messe szenint végzik az istentisztelebet.
Néhány ősrégi himnuszt és zsoltárt is
énekelnek.

Ha Be\'IIiJ, gazdag egyházi zenéjét lá-
tum,. szornorúnn gondolok a hazai viszo-
nyokrn, ahol ra kezdet-kezdetén állunk
és a hol még SO'k nehézséggel kell meg-

-iküxdenűnk. Monnyi m un k a vár még ott-
hon ránk! Pesch ko Zoltán.

Senki más nem tudja, miluen
ereje van az imádságnak és tnennui
mindent véghez lehet vinni vele,
csak az, aki' már meaiaoaszialia.
Jól tudom, hQgy oalahánuszor, iaa-
zán, homoluan imádkoztam, cso-
dálatosan meghallgatott az Úr és
többet kaptam, rninl .amennyit kér-
tem. Megtörtént ugyan néha, hogy
Isten elrejtőzött, végül azonban
mégis teljesítette kérésemet.

Luther.
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K Ö N Y VIS M f RT fT [S
Robert Graves: A vitéz Belizár.
(Alhenaeum kiadás. Fordította: Pálóczi

Horváth György)

A hanyatló római hirodalom és az álo
Iamvallássá lett kereszténység egyik leg-
zürzavarosabb kerszakába vezet ben-
nunket III regény. A népvándorlás tömegei
elözönlik a római hirodalom mammut-
testét. Hatalmas területek csak névlegesen
tartoznak már a császárhoz, mások már
egészen leszakadtak. Itt-ott, kiilönösen
az egyszerű nép szíve mélyén zavaros ba,
bonák formájában is a legműveltebbek
csiszolt koponyájában él még a régi po
g:'tlly világ is, míg a 'kereszténység a hit-
vi tázások mocsará vá posványosodik.

Két gyújtópontja van a hatalmas biro-
dalom eldipszisének. Az egyik oa császár,
A kegyeskedő, érzéki gyáva, gyanakodó,
tehetségtelen és .t€lhetlotlen álmodozó: J us-
tinianu s. A másdk vitéz Beldzár, a 'gránil-
ból faragott kemény és egyenes hőse a
jellernnek és hadvczetésuck. Ö a biroda'-
lom tulajdonképpeni fenntartója had-
zéni képességeivol. Kettejük kőzti feszült-
ség adja a regény témáját.

Ha Belizárban lebt voluta annyi kis ö n-
zós, amennyi egy k ristá lyedényben a pi-
szok, annyi kiis tágl1e1ki.ismerelűség egy
érdemtelennek valarnikor letett esküvel
szemben, amennyit a sziklatömb repedése
t:'lgul tíz-húsz esztendő viharaiban, akkor
legalább is a birodalom felének császára
lehetett volna. Erre szükség lelt volna
még a birodalom helyes vezetése szem-
pontjából is, erre predesztiuálta Belizárt
minden szellemi és erkölcs! képesege is,
erre kérték Belézárt 'az alattvalók, milliós
tf.megeIÍ DS és józan gondolkod{]sú vezető-
ernberek tanácsadása is, söt felesége jó-

- banátnője, még maga a császárné, Juszti-
r1al1US felesége ,is. Ha Belizár megragadja
a háromszor-négyszer is f'elk ínálkozó al-
kamat, maga Jusztinián is ,k,iegyezik
vele, mert .azt nagyon jól tudta, hogy
vele megmérközná és őt legyőznú nem ké-
pes. A népek milbió ira pedig a birodalom
nyug.aLi felén ara.nvkors zak derül. Igy
azonban, hogy megmanadt .az alattvalói
eskü szinte szőrszá,lhasog,aló módon hű-
séges betartása m el le lt, állandó gyanusít-
gatások, zak latá sok, hűtlenségck, kegy-
veszLettségek, mellözések, megaláztatások,
végül gyaláznt és szemének k isz úra tta lásu
lesz az osztályrésze.

F'orditott Napoleon ez a vitéz Belizúr.
Hatalmas katonari lángész, szuggesztiv cr-
k ölcsi erő, la.kli képes volt megbabonázni
úgy katonáit, mint ellenségeit személyes

-jelc n létének súlyával. Pár-száz öreg ohsi-
tossal képes megmenteni egy milliós vá-
rost sokezres hun hordátó l. De Napo-
leon ha talmi becsvágvánal, a legtelje'lehb
hí iá val. a csak az a töb!:»',e,t lelt volna
Behizárban a ha ta lrni becsvágyból, ami
Napoleont már örületekbe kerget íe és
vesztét okozna, a legdicsőségesebb sors
juthat osztályrészül neki is, alattvalóinak
is. .De Napoleonban túl sok volt, Belizár
ban semmi ebből a hatalrn i becsvágyból.

Tragikus dolog a világtőrténelcm, ezt
szernlélteti Graves nagyon .Iínom, nagyon
szellemes művész! esz közökkel. A mai
probémának (f~ji tisztaság és népkéve-

8

Csupán egyet nem: a munkát. Hogya "dógot ne tegye", hát az sehogyse
ment, Hogy "repedt fazék" létére le ne Iözze a nagy iromba, mihaszna
szógalegényt, azt már csak nem állhatta meg. Hogy nélküle száritsanak-
vessenek, arassanak-hordjanak, gyűjtsenek és kazlazzanak, azt ő nem
tudta kibirni. Csak ment.. csak nekigyűrkőzött, csak beleizzadt. Hiába
intette, fenyegette, korholta tréfásan, kornolyan akárhogy is orvos, pap,
tanító, jegyző: "Szabó bácsi megárt! Szabó bácsi baj lesz ebből!"
Csak jóleső mosolygással röstellkedett ,: "Hiszen alig nyúlok hozzá "
Oe aztán három napig feküdt utána. Es mégse, mégse tudta megállni .
Hiába, az a munka valahogy több volt neki, mint a 48 órás rnunka-
hétről tárgyaló gyárimunkásnak, mint atollodacsapás percét alig váró
tisztviselőnek, mint a műhelyszagtól irtózó iparosnak. Néki a munka
életelern. életértelem és szívig nőtt életforma volt. Olyanféle, mint a
tüdejének q levegő. Valahogy fulladozott abban a kis zömök, fehér
oszlopu házacskéban, ha ezt elvették tőle.

Igy aztán nem csoda, ha a szíve egyszercsak hirtelen és végle-
gesen oda lett. Hirtelen, mert a "repedt Iazékság" csak másfél-két év
előtt kezdödött. Addig - büszkén emlegette Szabó bácsi mindig -
soha semmi baja nem volt ...

Hát "szép halála" volt, mondták az atyafiak a, temetésen, mert
hogy nem szenvedett semmit. Egy pillanat alatt vége volt. Oe én nem
ebben találtam a szépel, hanem hogy hol és hogyan találkozott össze a
kaszással. A községházán járt aznap adót fizetni. Mert amennyire alap-
lényege, szerelme és szenvedélye volt a munka, olyan szilárd alapelve
volt Pál apostol intése is: "Senkinek semmivel ne tartozzatok!" Nem
is tartozott ő soha. Ha véletlen pénzt kellett felvenni valami vállalko-
záshoz, tehén- vagy Iöldvételhez, nem volt addig se éjjele, se nappala,
se nyugta, se pihenése, amíg vissza nem Iizette karnatiával együtt az
utolsó krajcárig.

Az államnak szóló tartozás, az adó pedig előbbre való volt neki
még abetévő lalatnál is. Voltak sanyarú esztendők, amikor aszály,
dögvész, gazdasági krízis és hasonlók söpörtek végig a falun és a falu
háromnegyedrésze hátralékban maradt az adójával. Szabó bácsi soha!
Ilyenkor elővette-é jobb esztendők tartalékját, vagy máshonnét szerezte,
soha senki nem kérdezte tőle. Oe tény, hogy fizetett. Rendszerint még
meg se kapta az azévi adóívet. de már beiizetle a tavalyi adónak
megfelelő összeget. Csak később, mikor az ívet kézhez kapta, egyenlí-
tette ki a különbözetet. (Mert hát az adónak az a különös természete,
hogy vagy kisebb vagy nagyobb összeggel, de minden évben több.)

Vele nem is volt baja az adóhivatalnak soha. Aki tudja, mennyi
sok baj van csak egy kis falu adólistája körül is, az tudja igazán érté-
kelni, mit jelentenek a Szabó bácsi-féle adófizetők. Ezek a névtelen
evangélikusok.

Mert volt egy adó, amelyik Szabo bácsinal még az állami adónál
is előbbre való volt: az egyházi adó. -Es ha az egyház megszorult úgy
nyár felé, amikor se nem csurrant, se nem csöppent sehonnét a kasz-
szába, akkor nála mindíg akadt egy kis kölcsön is. Pap-tanító élt az
ő kölcsöneiből sok nyári hőség idején.

Így aztán csakugyan jellegzetes, "szép" halál volt Szabó bácsi
számára, hogy' a nagy kaszás éppen a községháza íolvosóián leselke-
dett rája. Engedte, hogy szepen rendbetegye 1939. évi egyházi és-állami
adóját s mikor az aláírt lepecsételt nyugtáva! kilép az adóügyi jegyző
szebájából nyugodt önérzettel, kellemes [ólelkiismerettel, akkor kelljen
szívéhez kapnia s egy rekedt kis hördüléssel holtan összeesnie.

Szép halál volt, Isten nyugosztalja. Bizonyos vagyok benne, hogy
készületlenül se érte, mert hisz Szabo bácsinak az Istennel is mindíg
rendben volt a dolga. Bibliao!vasó, imádkozó ház volt az övék .. , A
templomban nem ürült. meg a padja, mikor hazatért a háborúból, mint
a kertársaié. Azok meghitetlenedtek, kiszáradtak bévülről a szörnyű
világégés tüzében, ő megerősödött, csak jobban gyökeret vert a hitben.
Pedig alaposan kivette a részét. Egyfolytában hét évig katonáskodott
s megjárta az összes harctereket. Oe Isten hazasegítette. S ő tudta,
hogy Isten segítette haza. Egyedül Neki tartozik hálával. Ez volt a
különbséz közfe és azok között, akiket szintén hazasegített s akik nem
akarták ezt tudni.

Háláját kézzelfoghatóan is megmutatta rövidesen. Jött az a szo-
.morú három hónap, ami fekete volt ugyan, de mégis vörösnek szekták



emlegetni. Rendelet jött, hogy nem kötelesek egyházat Íenntartani. papot
fizetni. Bizony voltak olyan háborúban elvadult, nekikeseredett atyafiak,
akik kaptak is ezen. S az ilyeneknek aztán rendszerint nagy szájuk is
szokott lenni. Ki is tátották. Szabó bácsi azonban nem szerette a sok
haszontalan beszédet. Csak elküldte a feleségét a papjához és meg-
kérette szépen, hogy el ne menien il faluból, mert az ő lelküknek
bizony szüksége van pásztorra. Es attól se féljen, hogy miböl fog meg-
élni, mert ha senki más nem ad egy darab kenyeret se, ő megosztja
a magáét a tisztelendő úrral az utolsó falatig ...

Hát ilyen ember volt Szabó bácsi.
Oe senki se higyje, hogy talán felvetette a jómód, azért mert ilyen

ajánlatokat tenni. Nem bizony. Zsellérgyerek volt ő. S mikor össze-
kerültek élete párjával, az egyiknek egy kis házíkóia. a másiknak
tenyérnyi szölöcskéie volt csupán. Mit kellett neki fuvarozni, tutajt von-
tatni a kanálíson, részire aratni, feles be-harmadába dolgozni, hogy mire
katonának ment, már egy-két holdacskát is hagyhasson itthon a fele-
séginek. Aztán jött a hosszú katonáskodás, aztán a dögvész, az aszály,
a gazdasagi válság és mindennek ellenére most mégis "háromfertály"
(kb. 30 magyarhold) maradt utána.

Megáldja az Isten, aki szívet ad a munkába.
Csak egyet nem adott meg neki a jó Isten. Pedig hogy megillette

volna! A kurátorságot.
Abban a faluban sorba megy az egyházi tisztség. Először "egy-

házfi" az ember 25-30 éves korában. Aztán presbiter 40-50 éves
korában. Végül kurátor 50-60 éves korában. Amint a sor rája kerül.
Szabó bácsi leszolgálta szepen az egyházfiságot, a presbiterséget s már
a kurátorság következett volna, amikor jött a roppanás, a "törött fazék-
ság". Nem vállaIhatta. Oe fájt szegénynek! Még jobban a lelkészének.
Legkomolyabb, legtemplomosabb. legderekabb híve nem lehetett kurá-
tora. Oe Isten nem foszt meg semmitől, ami helyett nagyobbat ne akarna
adni. Szabó bácsival is ez történt. A földi zsellérségból átment a
mennyei polgárságba.

*
Oe sok színt lehetne még rakni erre a kis arcképvázlatra ! Ha az

ember elővenné azt a sok viszonylatot. amellyel egy emberi élet csak
közösséget tart. Családjához, jószágjához. az örömhöz. bánathoz. ba-
ráthoz, ellenséghez stb. De akkor nagyon hosszúra nyúlna. Befejezésül
hét csak annyit. Egy falubeli botránkozva mesélte; hogya családját
egészen "megbolondította" Szabo bácsi halála. Megcsókolták a község-
ház-folyosó kövét, ahol összeesett, telejajgatják a falut bánatukkal.
állandóan kint ülnek a temetőben stb, stb. Lehet, hogy túlzás. Lehet,
hogy "nem keresztyén magaviselet". Es én mégis azt mondom, legyen
csak minél több ilyen "névtelen evanzélikusunk ", akit ennyire meg-
siratnak. L. M. V.

A felsöszeli egyházközség húsvéthét-
fójén ,ikt,atl.a Mális István egy,hangúfag
meghívott új Ielkészét. A hei k ta l ást :l

Duháninncní egyhúzkeeület püspöke D.
Kovácö Sándor végezte. Az isten tisztelet
után ünnepi közgyűlés voll, amelyen a
j.űspő k felszólalása után az csperesség es
a lelkészi kar nevében Szalontou Oszkár,
a7 egyház nevében So os Ernő egyház-
község,i felügyelő, valam.int ·a helyi egy-
l-áztársadalrui egyesületek üdvözölték az
új lelkészt, aki az iidvözlések rc melcg
hangon válaszolt. Este 6 órakor va llásos-
est voll, melynek k ísérő műsorában D.
Kauács Sándor püspök tartoll előadást :1

magyar történelem nagyságairól. A pűs-
pök a ~Ie,likészbe,iklalá~sa! kapcsotatban
mcglMogaU,a az cgyház'köz séghcz tartozó
lcánvgyűtekczetckct és sz órván yok.at is.

Pályázat. "A budapesti evangélikus
gimlUízillll1ba.l\ me!güresede>l.l vallá stanári
lanszék betöltésére a fenntartó egyház,i
hatóság pályáza tot hirdet. A Deák-téri
lcstvéregyháznh k özös képvise íötestülcté-
hez CÍmzett pályáza tok az intézet lgazgn-
tóságána k n dnndó k he á pri lis 30-ig."

A Reformátorok Nyomában cimmel
az Országos Bethlen Gábor Szövetség
kiadásában jelenik meg Szabó István
dr. ref. vallástanár munkája, E könyv
útirajzszerű színes beszámoló azokról a
helyekről, ahol 400 évvel azelőtt a re-
formátorok éltek és a reformáció nagy
művét végbevitték. Nemcsak útirajz, de
egyszersmind regényes életrajz, szépiro-
dalmi karcolat és történelem is a teo-
lógus és a szépíró látszögéből feld 01-
gozva. Beszamotójában részletesen meg-
emlékezik a három nagy reformátor:
Luther, Kálvin és Zwingli életével kap-
esolatos összes történelmi nevezetes-
ségű helyekről és történésekről s Ily-
módon a munka szórakoztató olvas-
mány és segédkönyv az egyháztőrténet
tanításához.

A könyv minden sora protestáns ön-
tudatot és' erőt sugároz. Külőnösen
ajánlható protestáns növendékeknek ju-
talom- és ajándékkönyvként. A gazda-
gon illusztrált szép k iáll itású könyv
ára a megrendelőknek. 2 pengő. Bolti
ára 2.60 pengő.

rcdés, keresztyénség ,'agy nemzeti erkölcs-
tan,i.cJealizl11u,s vagy reMpolitlika, egyéni-
ség vagy közösség, oz egyén becsülete
vagy népek érdeke] nagyon találó para-
lel lái t veti fel kavargó históriájában.
Szemléltet, ábrázo l, bemutat, csak fili

nem tudjuk ,megfogni mi az ő véleménye.
Sokszor azt hisszük, gúnyolódik, máskor
ugyanarról, mántha himnuszt zengene.
Noba Beéizár ,allakja és jelleme k issé va-
Iósz ínütlen, mégis szellemes knistályoso
dási pontot nyújt ahhoz, hogy rajta ke-
resztül a történelmi tanításainak igen
mély értékeit nyerjük. Kár, hogy az ak-
kori erkölcsi f.elfogás és állapotok rajza
nem beszi éppen középiskolás diákoknak
való olvasrnáunyá, pedig -asZ>q·,az adat-
halmozás, helyatt egy-,eJgy Iilyrcn regény
százszor többet érne fl tör-ténclemtnnltús
terén. Ez nemcsak tudást, de életbölcses-
séget, v.ilágnézcöi, életf'elf'ogásbeli értéke-
ket ds hagyna mra,ga után.

Lefordítása gynrapodásá t jelenti fl mn-
gyal' szelterni életnek, A. B.

Radványi Zoltán: Mogen Dávid,
a szent hexagramm.

Eperjes. 1939. 82. Iap.
A köriyv írója állítóLag evnngétikus

lelkész. Evclckel l ezelőtt .ka ptunk a fc,j ..
vidéki megszállt terűdetrő l, egy akkor
még más néven író evangélikus lelkész-
lől hasonló tlal'talmú 'kőmyveket és érte-
kezesoket.

Nem tudjuk, JJOgy a Ielvsdék.i lelkész
gyü lekezetében volt-c már ka nonica vizi-
íáoió s ha voll, ezen a lkalornm al a püs-
pök ál nézte-e ,a lelkész pr-édikációit s
azt, hogy mi lehet azokban a prédiká-
ciókban, Mert ha a beszédeiben is haj-
landó .ezt a dőre szám és ké prnjszuikát
Jeltá lalni, mint az; ebben a k önyvóben
í el t e, akkor öszi.ntén sajná ljuk :1' pálya-
lúrsu rrka l azért, hogy e "tudomány"
a lapi smcroteiruek megszcrzésérc adta mn-
gát ,s a.lk o to hl magának olyan ·k!cdv,enc
szórakozást, amelyet ha eliud zárni má-
sok .elöl s csa'k holdas estéleen meséld ön-
magának, áru jó, de hügy ez! meg is Írja
sa lciadója e füzetről jó krd+ik á.t is kér-
jen, hogy egy nagyobb s hasonló tárgyú
k önyve ,is megjelentet hetö legyen, hát
ahhoz sajnos nem segíthetjük öt.

Milycn régen vo lt az, amikor ernberek
a kabbajisztéka rabbi bölcsességei miatt
áhna í lan éjszakákat töltöttek s ha e S,)-
rok Irójámuk voht annyi kollégiúli s együtt-
érzése, hogy egy ilyen kőnyvet elolvasott,
mindazon testvéneit mag akarja k íméjni
el lől a könyvtő l, akik eselleg gondolkoz-
tonk'n könyv megrendelésén.

Azt még megleh tne bocsátani, hogy a
tízparamcsolat Jki.iJ.ső körülménveibe :1

Gardzim é.s Ebál hegyének Ikörn;e-tsz;~tei-
nek hárornseögeit felfedezi s a kétkerü-
letű kö rbe ezeket szépen elhelyezi, azt is
megteheti. hog~' két k ö nben Ievő kél há-
l'OIl1SZÖ~Clt apró 12 háromszögre rajzolja.
dc bizonyosan a katclicizmus furcsán
fogja venni, hogy .a két Iiáromszögbe
egyik a l'kadorn ma l .az ,p.gyház hajóját, rná-
sik .alke.lommal pedig Péter fejét is be-
rujzolja s módot t.,üál még arra is, hogy
a Dávid címert, vagy padzs o l szeros ősz-
~zdüggésbC' hona Istennel és Jézus Krisz-
tussal

Ha PZ tudou.ányos spekulúció crert ..
ménye voln", chhő l nem kérünk. Sokkal
fontosabb Ien n ivn lói vannak ma az evaji-
gé likus Jelkésznek. mint ilyen rendűlet-
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lenűl h·· .zolni Vi hig ft HilIián la szám
és a kéJl~ép?etekt'!.

.Ismcretlcnü! is bocsánatot kell kérnom
rt sz~rz(\tiíl {,<i akiadótól e sorokért. Ta-
Jún meg is bocsútanak nekem. De még
PPy kérésern volna. Kérem az il lusz lris
~~('rzőt, hogy a nagyobbnak bejelenbeu
k ő nvvét ne jelentesse meg. Vagy ha a
szcr~i)t szándéka helytde:nségéröl II' pá r
;01' .nern gyqzLc volna meg, a kiadó ne
válladjn eet II nagy koclcázatot, mert ha
odafenn el i,:; tudnának adni néhány pél-
dá nyt, hazánkban nem remélheti .a szá-
zas megrendeléseket. G. L.

Trócsányi László dr: Anémet
protestantizmus a harmadik

birodalomban,
Budapest, Mérnökök Nyomdája, 1939. 106.1'

Trócsánv.i László dr.: A némel proles-
lunüizm us - Ja harmadik birodalomban.
Budapest, Mérnökök Nyomdája, 193\1,
106. 1.

A németországi egyházi helyzetet
Trócsányf k őnyve nem teológiai, hanem
jogi szcmpontbót dolgozz4. fel. Azonban
Hem a formális .jogi szem pont, -hanern a
tör-téneti- szellemi alapvorinl lép inkább
az előtérbe. Vúlflgós fel é pítéssel először
a Harmadik 13üodalom egyházpoliükol
in lézkedéseinek története, majd a meg-
újuló nérnot élet és az egyház viszenyá-

Lól fakadó kérdés-ek, végüd pedig az egy-
ház és á.llam problémaköre tárul sze-
szemünk elé. Mun k áját mindcnü tt a tör-
téneti .cJok~nle;ntwnokm. val ó utalások,
illetőleg ezeknek la jegyzetben való köz-
lése teszi hűségessé és az olvasó számára
különösen QS értékessé. Nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy ez a mű ezzel II kér-
déssel alaposam. bőven és világosan fog-
I!alkozúlk. A könyv dzgalrnasan és érdeke-
sen 'írja le a fejlődés f'ázisait, a.melyek a
mai helyzethez vezctruelk és összetoglalju
ti következőkben II mai álhlpotot:"t\z egy-
'házak alakitag most is közjogi testu-
letek s ez en az állammal való jelenlegi
.kapc~ollatuk HIIÍ.'! .sern változtat, eszmeileg
azonban csak úgy érvényesüthetnek. ha
az álliam politakai értékeléséhe beleillesz:
kednek", Az olvasó ruem tud szabadulni
azon érzés alól, hogy tamennyire helyes
a hitvalló .egyházak jelenleg] állásfogla-
lósa,a.nnyúna nagy alkalmat rruulasztot-
tak ,e,l' kezdetben, a.mikor még belle lehe-
tet volna il.lesz ked ni a gyözelrncs moz-
galornba, anélkül, lOgy I~L~·aJilás?s hit:
ségüket fél' kellett volna 'adna. Trócsányi
kőnyvének nagy meglepetése, hogy ahol
teolóeiaí -dolgokat érint, rrteglepöen lájé-
kozoftllwk és, pontosnak Játszék, s ha
mégis egy-két helyen nem egészen válá-
gos, laz csak arrn ~eZi(;ühel,ő. vissza, h~g>'
mivel nem él benne ·a, másik pro testáns
egyház levegőjében, ann aik liegbelsőbh
do:lga.iról csak kivülről beszélhet.

Egészében ez tU könyv nagyon értékes
és nagyon énde'kes. Egyházi. lla!po·k ol~
v~\sói, ak,ik johbról js, balról ilS elegendo

-<:ikklct o,Jv.rushaLlak é.5 elegendő elő.adá,t
haJlhalIaik azo'król, am;'k ennek .a könyv-
nek csak rész!,e.l.ei, bizonyó ra örömnw~ü
ülvlas,sák majd ,czL a könyvet, amelyik
őss1Jefogl·a,lv.a tárja, CJ1Jeket szemünk elé.
És bizonyára sokan fogják érezni a
szerző bátor hangú b:izonyságléLelét;s
II sorok mögött a jk.ej1esztyénsé~ ~:.ag.!
rl'ndelletéséről és hitét az egyhaz JOvo-
jébe-n. K. P.
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FILMKRITIKA
Fíúk városa.

(Royal Apollo)

Az amerikai nevelő célzatú filmek 150-

rában újabb kitűnö állomást jelont a "Fiúk
városa" Nem annyira FklJnaglan atya
gyermekmentö mi ssziós inlézménye,!nek
loiépülését nyujtja, m in l ennek kereteben
szívig ható, eleven fiJmmesét a' "lcgros7.-
szabb gyermek", egy gangszter-vezér öcs-
esének átfot-málódásáról. Az arncnlkai ke-
resztyénség legrokr>l1,szt'nvesebb. old,al.M, a
szeretetre és tettre váltott. hitet CSJlIog-
tatja meg sxcmünk előtt a f'i lm. Benne
van azonkívül a demokrnnik us Arnerika
egész életrendszere is fele:tt~b? cszl1:é-
nv itett formáhan. Dc ott sötétlik a há l-
lérb(~!1 ennek .a szép demokratikus világ-
nak rrninden árnyéka, bűne és nyomorú-
s(\g,a is, amely a Fllanagan-atya .féle misz-
sziós munkákut szükségessé teszi. Ameny
nvire .propagnndájn tehát, annviru olret-J" ." ktcntő pél,dája is a "szép demokrúciá '..?H' .
Legmagvebb érté'x,ea ~zonh~n, n~m \~,s ;\
háttér-nyujtotta alapelvi .'5 világnézeti SI'

kon taláthadók, hanern arnnak a küzdelcm-
nek az ábrázolásában, amit az önzetlen
jóság, fellétel nélküli szerétet és soha nem
i cndülö bizalom vív az ember rosz ter-
mészelével. Ebben evangéliumi mé lysége-
ket üár fel. Megnézését, fehnől.tnek, f'ia la l-
ualk egyaránt ajánlhatjuk, annál inká~h
is mert felekezeiti k iélezödéseknek meg
csak árnyéka SE' került belé. A. B.

HíR E K
Sajtóvasárnap. Húsvét ul á ni máso-

c'·ik vasárnap évek Ma az legye.bemes ~gy-
ház rendelkezése alapján sajtóvasánn.ap
nevet vdsel. Kérjük a lelkészeket. az 'eg~.
I.ázi egyesüéeteket, .hogy ezen a napon ~I:
vállképpen buzgólkodjanak az egyház i
sa itó erősüésében és terjesztésében.

A Gömör-'Kishonti egyházmegye, mint
nrróí hírt acHunk, á iwi Iti.; 12-en Rozs-
nyón tartottn első ,közgyül~s&t, .. me~.~?n
megválnsztoüt egyházrnogyoi feliL~.gyeloJe.t,
Ss ent-l oátuji Józsefet és esperesél Smid
lsl oán rozsnyói leilké sz l bevkhatla tisztsé-
gükbe, A közgyűlés nagy .szeretettel = ,a
megszállás ideje alatt so'kszorosan kipró-
báll hűséges ragaszkodá sal ünnepelte a
ma,gyaDságnak mind a k.ét hátor,és Ő?-
Ietúldozó vezetőjét. Az lIJ elnökséget es
az egész' egyházmegyét sokan iidvözölték,
k őz l iik üdvözlés hangzo+t .el a Magyar-
országi Evangélukus Le!ké'szek Egyesii-
l€lt,c és az Országos Lulher Szövel>ség ré-
széről, melyet Egyed Aladár tb. főesperes
tolmácsoit.' ,

Dr. Raffay Sándór püspök orvosai
tLnúosára 3 hélre egyik külföldi gyógy-
fü'rdőr,e ul.azott. .•

Az aszódi PefőÍi gimnáziqm voH nö-
'·l'ndék0·ii!\ck és púrlfogóinak adakoz;ásó-
ból bronzszobrot ÚJlIít Petőfi Sándornak,
az in!é7Jet voll ·diákjánnk emlekez-elére. A
~zobort ':l g.imnániul1l volt ön~g.diókjof\,
:11orzsa-Morllllrdt. GYl/la szobrúszmúvész
készítette. ünnepélyes leleplezé.;c május
21-ére yan kJ t íízve.

Dr. Bakav Lajos tudományegyetemi
o rvospro íesszor tanári működéséuek ,25.
éves jubileumát volt és jelenlegi tanítvá-
nyai áprí lis 25-én ünneptik meg.

Kitüntetés. A Kormányzó Ur Teas-
dele Olló szék esf'ővárosi tűzoltó másod-
főpara,ncsnokruak a. magyar Vöröske·-
reszt érdcrnkcneszajét adományozta.

Szász Károlynak a nagynevü refor-
mátus püspöknek és köjtönek iegykori p.1-
rcchiáját, a .szabadszáltásí paplakot cm-
Ié k lábláva l jelölték meg.

Finn énekkar Magyarországon. A
'\ iipuriu Laubuveikot, egyik Iegkiválóbb
finn férfi énekkar Budapestre érkezett. 21-
én 'este a rádióbosr, szornbaton pedig a Zc-
1.eaíoadé min nagytermében ad hangver-
senyt.

A tiszavidéki lelkészegyesület ápr.
:.J.-éill crtckezlete! tartott, Bibhatanul-
mányt T'útoc n; Zoltán, előadást az evau-
,;eJ.izációról vitéz Sréter Ferenc . tartott.
'lúrmczci Sándor eddigi einök hivatu lo s
plfogl,allsága rrria l í elnőki tisztéről l.emO!l-
dotl, helyébe Rőzse Istváni váaasztottá k
me". Elharározaa az értekezlet, hogy
i11liJ~den hónap első keddjén ö sszcjővetelt
lar l.

A . debreceni református egyetemi
templom alapkőletétele és (·gy,j,deju.kg
Ii nszúr Gát, Szenczij Motua: A/ber/ é,
]':omáromi Csipkés G!Jörgy magyar re-
Formátorok szobraina k Jeleplczévc áprili,
27-éli lesz. Az ünnep lcf'o lyásá t a rádi"
is kőzvetíti.

A nyiregyház! egyházközség harrnu-
dik Ilelkósz.i úIJú'srn ·egyhangúlag Solijmar
János bé.nyeí Iclk é szt hívta meg.

Házasságkötés. Rtezessy Zoltán ny ir-
'·gyll.úz,a.i lcánygi.mnáz iunui valláslanár II

Deák-téri templomban 0,11úrhoz vezette
Pét enj Már/át, néhai vitéz Péter y Aladár
ogyenemos egyházi jegyző leányát.

A Belmisszió és Diakonissza inajus
;\)--21. napjain a «Iélkclct i vá la sz ttnánv
konf'cronciájú l Győrött a diako nisszo-ház-
han tartja.

A hódmezővásárhelyi gyülekezethez
L. Ruífay Sándor püspök Bártini Lajos
segédlelkészt osztotta be szolgálatra.

A díósgyőr í-vasgyár gyülekezet áp
I'il,is 16-ó~ szenbel te f;el "Szeretet" és "Bé-
kesség" ncvű hurnngjaűt. A Iclszcntelést
Marcsek János esperes-hclvettes végezte,
Velő Laios helyi és Moravcsik SúJÍdor
diósgyőpj Jelkész segédlle:léveL Igét a
helyi lelkész hirdetett. Délután az Evan-
oéJ.ikus Nőegylet va llásos délutánt rende-
~('tt, melyen Hamvas József tartott elő-
adást "A m unka és az öröm" címmel.
Bcmulatkozobt az egyházi énekkar, Ho ppe
Jenő vezetésével .a vonós zenekar Beethe-
ven 11. szlmfóniájábó l adott elő és Bal-
lazár Dezső orgonáll, Bart scti Iván sza-
valt.

A budapesti és pestkörnyéki evan-
gélikus ifjúsági egyesületek május í-éli,
y::tsárnnp délelőtt nagy ifjúság.i napot
tarha·nak. Ez ,alknlommal szel'etett{'l vár-
j{lk és vendégül akarják fogadni a vi-
dékről és la \~i',>swcsatol,t területről feljött
e\.angél.ikus f,iú és Ilcány >ifjúságunkat.
Minden kér.désr,e fehi J:1gosítást ad:
BOJ1J1yai Sándor Oi"sziígo·s ev,angélikus
IdE ütkór, BIHclapest, VU!., Horánszky-
lltca 26. szám.

Bünker Jozefin evang. leányin!ernátusa,
Budapest; Rákóczi-út 10. ll. 3. Telefon:
1-346-10. Érdeklődőknek prospektus! küld
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GARAB JÓZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIK.US BAZÁR1 _

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók, •

LBgBlső tüzoltÓSZEII'-,kút, sziuattyú- BS
gúpgyár, harang, fém- BS vasöntödB.

Alapítva:
1816.

Alapítva:
1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
iolluk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyí evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
-egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lítoll harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-
formátus templom, a pápai református templom, II győri relorrná-
·tus templom, bagaméri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
dulianek a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
.sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyujt 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 figyelmet 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, Érsekujvár, Gvör, Kassa, Mis-
kolc, Pécs, Szeged, Szembathelv. Minden egyház-
községben megbízottai vannak az egyesületnek. -
Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

EZÜSTRÓKÁK
k ék rók á k, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL
IV., EGYETEM-U. 3.
TEL EF ON: 18-63-95.

Alakftás, fBStBS BS hBpphölcsönzBs I

Serkenj föl, aki aluszol
Gáncs Aladár
posthumus rnűve,

Theologiai tanulmányaiból. előadásai-
ból, prédikációiból. nagy levelezéséből
kiválogatta é s egybeszerkesztette:

SCholz Lá sz l ö.
A 222 lapos nagy munka az Evang.
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ára
portómentes k ü l d é s s e l: 3'- pengő.
Megrendelhető a könyv összeállítójának
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
Ill. 24.) - Cse k k s z á ml a: 35432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy
ébresztöíének egyetlen nagyobb művét
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SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- BS srcönt!dB, harangfBlszBrBlús 8S haranglábgyár
Budapest, XIII., Petneházv-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 ú] harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztaföldvári evang. templom új harengiait. -

-Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Pályázat.
A pestmegyei evangélikus középegvházmegyébe tartozó

Nyáregyháza nyugdíjazás folytán megüresedett lelkészi állására
pályázatot hirdetünk. Javadalom: háromszobás lakás mellék-
helyiségekkel és kerttel. 600 aranykorona és stólák. valamint a
törvényes államsegély. Szolgálati nyelv magyar. Az egyetemes
lelkészválasztási Szabályrendelet 22. §-a alapján ielszerelt pályá-
zati kérvények Evangélikus Esperesi Hivatal, Cegléd címre 1939.

, évi május hó 6-ig küldendök be.

Dr. Tahy László Wolf Lajos
egyhézmegyei felügyelő. esperes.

Legszebb ajándék

, az új Dunántúli Evang. ÉnekEskönyv,
mely háromféle kiadásban. és különbözö kötésekben,

mérsékelt árakon kapható.
Az új istentiszteleti rend minden példányba

bele van kötve
Olcsó kiadás, II X 15 cm. nagy.ságban s

Olcsó papiron és síma fekete kötésben
Rendes kiadás, II X 15 cm. nagyságban:

Félvászonkötésben
Egészvaszonkötés, tok nélkül .
Egészvászcnkötés, tokban . ...
Párnázott díszvászonkötés, aranymetszés-

sel, tokban. ...
Finom párnázott, fekete bőrkötés
Fekete bőr, bibliakölés . .

Miniatür kiadás, T5x tOcm. nagyságban:
Egyszerű, hajlítható egészvászonkötés

tokban . . . . . .
Díszes, hajlítható egészvászonkötés. tok-

ban, aranymetszéssei . . . . .
Finom párnázott bőr kölés, aranymetszéssel,
. vászontokban, fekete, sötétvörös (bordó),

sötétkék v. sötétbarna színű kötésben 10'-
Fekete, hajlítható bőr b ib lí a k ö té s b e n,

aranymetszéssel, vászontokban ll"-
Ugyanaz. finom aranydíszítéssei . 11'-
A Dunántúli Evang. Egyházkerület kiadása.

Foslárusifó: H Ó H Q I L R ] O S hö ny u ft B r BS h Bd 858
Búdapest. IV.. Kamermayer Károly-u. 3. - Tel.: 189-444•••

3·40
3·S0
4'20

9;- ..
14·-
15·- ..

4'80 ..

6'80 ..

"Utravaló" I
a címe a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza
Égyesület Kiadóvállalatának kiadásában
megjelent konformációi emlékkönvvnek,
amely egyúttal konfirmációi emléklap ot
is tartalmaz s a megkonfirmáltnak a
gyakorlati keresztyenségbe való beveze-
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel-
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek-
konfirrnáló gyermekük van.' Kapható a
FÉBÉ könyvkereskedéseiben 'és minden
budapesti protestáns könyvkeresk-ben.

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

..•........ Rúdió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!
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A tiszai egyházkerület új püspöke
TUROCZY ZOLTÁN

A tiszai egyházkerületnek Dr. Domján .Elek el-
hunytával megüresedett püspöki tisztére április 26-án
délig kellett benyújtani a gyülekezetek és tanintézetek
szavazatait. A szavazatbontó bizottság Dr. Bruck-
ner Győzö jogakadémiai dékán elnöklete alatt még
aznap elbírálta a szavazatokat és megállapította az
eredményt. Az érvényesnek elfogadott 86 szavazat
közül 74 szavazatot kapott Túróczy Zoltán nyíregy-
házi lelkész, 8 szavazatot Duszik Lajos miskolci
esperes és 4 szavazatot Pass László debreceni
lelkész.

Ez a választás és ez az eredmény országszerte
nagy örömet jelent evangélikus egyházunkban, Még
ha elsősorban a választó egyházkerületnek az ügye
is a püspöki szék betöltése, nemcsupán az övé, ha-
nem az egész országos evangélikus egyházé is. Ma
különösen szükség van arra, hogya magyar' evan-
gélikus keresztyénség minden munkása és így még
inkább a vezetői Istentől kapott erőik teljes kifejté-
sével, de magának az egész evangélikus egyháznak
a bizalmától is megerősítve végezzék munkájukat.
Túróczy Zoltán. az új püspök megkapta Istentől az
építő és szolgáló tehetségeknek rendkivüli mértékét
és eddigi életével is sokszorosan bebizonyította, hogy
érzi ebből folyó minden kötelezettségét. Most a nagy-
arányú szavazattöbbséggel elsősorban a tiszakerület
bizonyította be a személye és talentumai iránti bizal-
mát, de ebben bennfoglaltatik - a szó teljes értel-
mében - az egyházkerületen kívüli evangélikusok
országszerte élő bizalma és megbecsülése is. Sokan

tudjuk, hogy sokan imádkoztak azért, hogy Isten rá-
bízza ezt a díszes, de terhes szelgálatot arra a szol-
gájára. aki hű volt a kevésen és ezért hű lesz a
sokon is.

Túróczy Zoltán püspök apai-anyai ágon egy-
aránt evangélikus lelkészi ösöktöl származik. Csa-
ládja, sőt a saját lelkészi mult ja is a tiszai egyház-
kerülethez kötik. 1893. október 23-án a borsodmegyei
Arnóton született, ahol atyja lelkész volt, később
pedig ózdi, lelkészként a hegyaljai egyházmegye
esperese. Edesanyja kun ta olcai Czékus Erzsébet,
Czékus István tiszakerületi püspök, rozsnyói lelkész
leánya. Anyai ágon dédatvia Bauhoíer György budai
evangélikus lelkész, kíváló egyháztörténetíró, József
nádor hitvesének, Mária Dorottya főhercegasszony-
nak udvari lelkésze.

Túróczy Zoltán iskoláit Ózdon és Rozsnyón, a
teológiai-akadémiát Pozsonyban végezte. Lelkésszé
1915. októberében szentelte Budapesten Scholt
Gusztáv bánvakerüleli püspök. Kornároe '\)a fi1l-
Ozdon lett segédlelkész, 1917-ben pedi~ ~i;ífőH~yeie, 'A8lJ4ttfl:.
Arnótra hívták meg paróchusnak. N~Bat é~ig .•mű-... 1;1.,

ködöt~ -. a vör?suralom alatt, majd la cseh, ?~tö.r~S; 1;)' v'"\E oV>
kor ket ízben IS veszedelemben forgott* az elete, a ..
halálos ítéletet is kimondották reá, d il~hi:i:lt'rqIe~- "i. *
menekülnie. 1923-tól ózdi, 1927-töl győr él,róch s-O ~-
lelkész. Nyíregyházi lelkésszé ez év márciusáDan á,•.-,.•_•.•.--.
lasztották meg.

Püspöki beiktatása május hó 16-án lesz Nyír-
egyházán.
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A magyar evangélikus
lelkésznevelés kérdéséhez

I.
Mivel, mint ,theol. tanárnak IS dékán-

nuk , legtöbbnyire nekem kellett tanár-
lá nsaam megbízásából az eperjesi cojle-
gium theologtájánmk megmaradása és
Fejtesztése ügyében javastatokat s felter-
jesztéseket k ész ítenern s azokat még hir-
lapilag is tigazolnom s védenem: ez ok-
ból talán nem veszik 'rossznéven az i,lile-
Iékesek, ha a lelkésznevelésnek most fel-
vetett kérdéséhez, amely az evang, egy-
háznak rn~ndíg Jegfontosabb kérdése, én
is hozzászólok.

A kérdésnek mOSJl különösen gyrukor·
lati oldalia V3n előtérben, s az egyhúz jo-
gosan kőveteli, hogyakri Ielkész kcdik, fel
!.egyen szerel ve hi vatása betöltéséhez
szükséges ismeretekkel és gya!korlU'llal.
Minden szellemi fogil'allkozálsú pál'yán
megkőveteli k a szükséges előír! elögy,a-
korkuot is míelöjt vnlaki önállóan mű-
ködru kczd ene. Ez alóli 'a lelkészi t pályán
rnűkö dök sem lehetnek kivénelek.

A közönség, nevezetesen a f'atusi hívek
a lelkészt oly mindenesnek szeretné k, aki
miudenhez ért, nrind íg bud tanácsot adni
és seg íteni. Nemcsak jó szúnokna k, lelki
illtyúnfllk s egyhúzliskolrai' ügyekben PO\l1-

tos s helyes intézőnek Iklel:l lennie, dc nt
is .elvúrják. ,hogy orvos, jó barát és gazda
legyen, akinek lovaira ,j,s büszkék lehes-
senek,

Ilyeu szellemben írva nem . régen
egy szlovákiai ev. lelkész is határozott
kifejezé t adott annaik a k ívámságának,
hogy a pozsonyi theol. fakultáson gaz-
dasáuianilcu; i'5 kellene nevelni a leendő
lelkészeket. És kétségtelen, hogy agya·
ko rla ti élet szemszögéből tekintve ezeket
az óhajtáso ke t, flMuhelyell agen hasznos a
lelkészre és gyülekezetére nézve, ha m i-
nél ügyesebb a gy,akorlulIÍ élet különbözö
ví szonyajban. Természetes, hogy az
összes ily k ívá nságo'knak s óhajtásoknak
megfelelő g)'lrukoI'lI:1,tot la lelkésznevelésnek
gyakorllati része sem nyújthat: de viszont
nem zá rkózhaték le,1 azoktól, ruelyek a
lel kész! héva tásnak evangéliumszerü kőve-
telesének fo lyomá'nyai s vele nincsenek
ellentétben.

Megjegyzem, hogy az ,eperjesi Colle-
gium theol. akadérnsáján igy,ekt'zlünk az
elmélet mcliett oIY.!IJJ1 gyrukorlali útba-
ügazíl·álsok,at as adni, amelyek ezeknek a
k ívánadrna knak sok tekin tetben k ielégítöi
k íváruak Iermi.

A .homiíeuikai, kater-hetlkai, ~Hurgikfli'
és bclmissziói szoruináa-iumokban nem
csupán beszédeket s tanításokat kellet!
kés zíüení s híráltami és bírálni, hanem
rendes ifjúságé ds'lenILiszbe}etekhen a coli.
junttóképzös orgonist.a közreműkö dé-
sével elő is adni, elemi s polgári leány-
iskolákban .lkJaJ~eohizáIJ1li, bclmisszdói fel-
olvasásokat és írásmagyarázatokat írni s
elöadrui s mindezeket egyházr énekléssel s
imádsággal kezdeni s befejezni. Jogaka-
démiánk tariárai pedig nagy sz ererettel
vátlalkoztak arra (dr. Raff'ay Ferenc, dr.
Eöttevényi Nagy Okivér és dr. Miklcr
Károly stb.), hogy theol. hallgatóink ré-
szére a lefkészi életö.kben hnsznosüható
jogi el cadásoka t is tartsanak, amivel is-
meretkörü.ket g,azlda,gílh<ltják. Sőt .dr, Mik-
ler Károly jogli .dékán éveken kuresz lül a
theologiánk .egyháziog,j tanúna voll.

A 111. kiir. föltdmívelésüg~ mindszter ren-
delkezese Folytán a .sárosvárrnegyei gaz
dasági előadó mezögazdusága, a kőzel-
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Az intelligencia egyháza
Nemrég a »Fiatalok Országútján« című folyóiratban, most pedig

az egyetemi és főiskolai ifjúság országos konferenciáján esett
szó egyházunkról, mint az intelligencia egyházáról. Két fiatal Ti-
mótheus beszélt erről a kérdésről és - csodálatos, sőt megdöbbentő -
mindakettő nemleges eredményre jutott. Statisztikai adatokat, sora-
koztattak fel annak igazolására, hogy egyházunk nem az intelligencia
egyháza. Szinte érhetetlen, mi indítja erre ezeket a fiatalokat? Mi
gyönyörűsége lehet egy evangélikus lelkésznek, hogy a saját egyháza
jóhírét és értékét kisebbítse? Mert ha ezt a munkát ellenfeleink
vá'Ialják, azt még csak meg lehet magyarázni, de hogyellenfeleinket
a saját lelkészeink támogassak és segítsék, azt igazán nem lehet sem
rnagyar ázrri.vsem megérteni. "

Itt valami nagy félreértésnek kell lennie a fiatalok gondolkodásá ..
ban, meglátásában és felfogásában. Mutatja ezt az is, hogy a régebben
megjelent ilyetén cikkben a felhozott statisztikai adatoknak csak a
kisebbik és jelentéktelenebb vonatkozású része szólt egyházunk ellen.
Az utóbbi előadás pedig inkább csak egyéni állításokat, mint adatokat
tárt fel egyházunk kisebbítésére.

Szerintem mindkét fiatal lelkész helytelenül fogta meg a dolgot.
Az intelligencia mértékét nem egyedül abból a nézőpontból alkalmaz-
hatjuk valamely közösség értékének elbirálásánál, hogy a közösségbe
tartozók hány százaléka minősül intelligensnek a közélet munkaterein,
hanem, _. és sokkal inkább - abból a nézőpontból, hogy az intelli-
gencia milyen mértéke szüksége.s ahoz, hogy valaki annak a közös-
ségnek öntudatos tagjává lehessen. És ebből a nézőpontból egyházun-
kat jogosan, sőt szükségszerűen mondhatjuk az intelligencia egy-
házának.

És mikor ezt megállapít juk, távolról sem akarjuk a többi egy-
házat kísebbíteni vagy értékében lefokozni. A megállapítás nem min-
dig bírálat. még kevésbé elítélés. A megállapítás természete szer-irit
mindíg a valóságos állapot kidomborítása, amiből senkinek sincs sem
oka, sem joga ítéletet mondani másokr-ól. Mi sem akarunk ítéletet
mondani.

Ázt azonban nyugodtan és önérzetes en kimondhatjuk, hogy az
evangélikus egyház tanításainak megértéséhez és átéléséhez fejlett ér-
telem és mélyrelátó gondolkodás szükségcs. Az ember ugyanis az
ösztönös elgondolásnak és a természetadta meglátásnak törvényeit a
vallásos eszmék világában is érvényesíti. A legtöbb ember egész éle-
tén át megtartja a gyermeki gondolkodást és szokásokat. Kezélteti
magát, rábízza az élete irányítását másokra. Gyermekkorában szüleire,
később á barátaira, mindíg a nálánál erősebbekre, a tekintélyben
állokra. Vallásos gondolatvilágába is szívesen befogadja a kényel-
mesebb vezettetés szempontját és földi életére csakúgy, mint a földön-
túlira is szívesen átadja magát a mások által való irányításnak. Nin-
csen ebben semmi lealázó, csak gyermekes és elemi ez a felfogás és
a velejáró állapot. A p ápa, egyháza ebbe az állapotba juttatja és ebben
tartja is meg híveinek seregét. Ezért volt mindig és marad is min-
díg a tömegek egyháza, mert az emberi lélek ösztönös törvényét elé-
gíti ki. Hogy intelligens lelkek is elegendőnek tartják ezt a kielégítést,
azon ne csodálkozzunk, mert azok is emberek, akik ösztönös tör-
vényt hordoznak magukban és azon még nem birtak fölül emelkedni.

A református egyház is könnyebben fér hozzá az emberek lelké-
hez, mint a mi egyházunk. Nem ok nélkül tudta a XVI. században a
már csaknem egészen Luther nyomában járó magyar népet a maga
táborába hódítani a kálvinizmus. A predestináció tanítása ősi keleti
képzeteket újított fel a magyar lélekben. A kiszmet, a Iátum, a sors,
a végzet, a felső rendelkezés életformáló és életkorlátozó gondolata
ősi öröksége a magyar léleknek. A kálvinizmus ezt újította fel és
ezt elégítette ki, azért léphetett fel és élhet ma is a »magyar vallás«
jelszavával.

És ezt sem kisebbítésül állapít juk meg, hanem csak azért, hogy
:a mi egyházunk tanításainak és az életben való igazolásának nehéz-
ségeire rámutassunk. Mert a mi egyházunk a teljes egyéni felelősség



terhét helyezi .a hívők lelkére. Amint plil apostol mondja: »közülünk
mindenki maga ád számot magáról az Istennek«. Nincs _protekció,
nincs külön engesztelés, nincs elrendelés, nincs más, csak híva tás és
csak komoly felelősség. -Mert még a hitetlenségemért is én vagyok
felelős: miért nem fogadom el és miért nem tartom meg a hitet, mi-
kor az is az Isten ingyenvaló ajándéka! És miért vétkezem a Szent
Lélek ellen, elutasítva annak óvó vagy nógató szavát! Nagy intelli-
gencia kell ennek felismeréséhez és megszívleléséhez; még több a
valósításához. ,

Hogy a felelősség követeléseit és kötelezéseit megértő ember erő-
sebb egyéniséggé alakul, az csak természetes. Hogy az egyéniséggé
fejlődött ember inkább mer és tud nehezebb feladatokra vállalkozni.
az is természetes. Hogy az emberi élet minden rnezején jobban ér-
vényesül, helyét jobban megállja és az első sorokba hamarább fel-
vergődik az ilyen egyéniség, az is természetes. A statisztika adatai
ennek a jelenségnek lehetnek igazolói, de csak mint következ-
rnények és nem mint feltételek. Ezért volt helytelen a két fiatal lelkész
okfejtése.

Az evangélikus egyház igenis az intelligencia egyháza. De a benne
érvényesülő intelligenciát nem a »nadrág« és a »csizrna« egymáshoz
való viszonyával kell mérni. Az intelligencia egyháza egyúttal »népegy-
ház« is lehet. Sőt természeténél fogva népegyház, amelyben a népbe
belenevelt és a nép lelkébe belegyökeresített intelligenciát éppen a;
a tiszta evangéliumi hit fejleszti ki és tartja ébren: »Tudom, kiben hi
szek«. Nem a történeti, hanem az Istentől felkínált és a hívő által.
elfogadott bizodalmas, engedelmes gyermeki hit formálja ki az evan-
gélikus ember életét, egész értelmi, lelki és érzelmi világát és így
válik az evangélikus egyház az 'intelligencia egyházává. Az volt
mindíg és az is marad! D. Rallap Sándor.

A belmisszioi -munkamódok
A belmisszió mindíg nélkülözhetetlen volt a gyülekezetet építő

lelkészi munkák sorában. Ha pedig voltak korok, amelyek a bel-
misszióról elfeledkeztek, előbb-utóbb súlyosan ráfizettek erre a mu-
lasztasukra.

A belmissziói munka leülönösen is nélkülözhetetlen a mi vilá-
~unkban. Ma a keresztyén élet egész frontján áll a harc. Küzdeni
kell a kommunizmus felé hajló hitetlenséggel, küzdeni kell a szektás-
kodásba hajló tévelygésekkel, küzdeni kell a fölénk kerekedni akaró
más felekezetekkel és nem utolsó sorban küzdeni kell tulajdon hi-
"cink tunyaságával és közönyösségével szemben is .. Mindezeket a
kérdéseket puszta szószéki igehirdetéssel megoldani nem lehet. Nem
lehet azért, mert sem a hitetlen, sem a szektárius, sem a másvallású,
dr még a közönyös sem jön el magától templornunkba, hogy 1J1eg-
győzesse magát igazságaink által,hanem mindezeknek a belmisszió
százkarjával úgy kell utána- nyúlnunk, hogy elérhetők, megragadhatók
s a gyülekezetbe vissza vezethetők legyenek.

Nincs is senki, aki a belmisszió szükségességét kétségbe vonná.
A baj inkább ott van, hogy a lelkész legtöbbször egészen magára
hagyatva áll gyülekezetében saz általános munkakeretektől eltekintve,
rendszerint mindegyik saját maga kell, hogy »kitalálja«, azután pedig
talán éveken át -tartó kísérletezéssel »kipróbálja« az alkalmazható
belmissziói munkaformákat. A belmisszió fegyvertára - egy ember
szemével tekintve - olyan nagyon szegénynek látszik. Pedig nem
szegény az, hanem nagyon is változatos és gazdag. Ha az ,embe,r
egyik-másik lelkésztársával elbeszélget, csodálkozva veszi észre, hogy
egynémelyikük valóságos ezermester a belmisszió terén s csak saj-
nálni lehet, hogy mások is nem ismerhetik alkalmazott munkaforrnáit
s így a maguk gyülekezetében nem használhatják azokat.

Ez a megfigyelés adta nekem a gondolatot, hogy az itt-ott látott
"agy hallott belmissziói munkaforrnákból összegyűjtök egy marokra
valót s egészen rövidre fogva közkézre adom, hátha talál valaki
ebben a kis gyűjteményben hacsak egyetlen egy olyan munkarnódot
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fekvő államí or'k uf.ai kerteszet tanító ia
pedig kertészeti elöa dásoka t tartott hall-
gatóínkmak, tavassz-al pedig kivitte a
kxrtészethe, hogy faoltást végezzenek.

Az egyházjogot kivéve -ezek az előadá-
sok nem voltak rendszeresek és nagy
nanulmányokat dgénylök, hogy megterhel-
ték volna az ifjúságol; de négy év alat l
ily módon sok olyan Ismeret s jogí okos-
kodás ragadhatott rá iuk, melyckmck hasz-
nát veheuék az étetben.

Ennek a törekvésnek, hogy minél több
isrneretszerzésnek lchetöségét tere-mthes-
sük, tula idonibandó, hogy 'lcartársadnk ~
iskolai hu lóságunk megbízásábó l dr.
Mikler Károllyal egy ter iedetmes ja vas-
latot készítettünk s terjeszbel lűnk fel fel-
sőbb ha íóságunkhoz, amelyben a ma-
!:lyar állram segítségével évang. csonka
egyebem nek szervezését kértü k an1 D h,,!n

a theologiad és jogi alkadéméa fa.kul'tássá
emeltetnek s harmadik fakultá.sul bölcse-
"zet, nyelvészeti s történeti srervezlelnék,
különös ilekilIlte>tt.el hazJwi nyelvek filo-
logíai tanulmányozására, mivel az ov .
a nárképzés kérdése -is nyert volna.

A világhábcrúnak szomorú vége és kő-
vetkezményci nemcsak ennek a rwnény·
srgünknek, de nagy Co,ueg:iumunknak is
véget vetettek.

Ha háború előtt szükségesnek láttuk
a a'el,készIlJeve,lés gya'kor],a,ti irányát env-
nydre kífejleszteni, nem kevésbbé szüksé-
zcs ez most a megrosszabbodott. chaoti-
k us világnézetek és me~·lazuilt erkölcsi.
- á r-sada lrni viszon yo k közepette,

Ennek a szűlcséqszerűséonek felvetése,
'] theol. fakultás memornndunuin=k eI-
-- é szitése és hirí= pi tárm; "ása I,'q'ohh~n
gazol!a. hogy iarni í már a hábori elötti
időbein és 'a vüszonyok adta I'ehct'í-,é>j
.zcrint te1llünk, azt a meooátozot ie'en
oiszonuol: közölt tökéletesebb alak+áb=n
<retuezze meg 3 hejtsa végre az e-njet e-
ren: ~s Egyház, mint már el nem odázhaló
feladatot. Dr. Mayer Endre.

'Ezt is megértük,
akármilyen csodálkozásra késztet is min-
kel, hogy az egyik Fovárcs i napilap mult
szoruha li vezércikkében macvar ev~m~~li·
kas tum plo nu-ól és annak - iCll,~n[iísé'!éri)J
11legértiS sorokat ta lú.lunk. A Pesti Napló
v-c7érci,kkle .ez. m ely "Három m'1gv:l1'
k;lJ1plom" cím utalt jelr-nt meg. A vezér-
cikk Bukarestből vankellezve és a
Bukarestlren élő magyar evangéldkusok
és reformátusok hősies magyar és hő-
sies egvházi kűzdelmeiről szó l. Egészen
ciszoletunk attól, 'hogy' ezt -nl€! osak mi
magunk luci [uk és vé~e'ZZiik. hamern m á-

sok ds, sőt tőlünk rnessze esett gondol-
kozású megfigyelők is észrevegyék. Exért
örülünk ennek a vezércikknek és ezért
kivonaro san kézöljük is azt a részót,
a melyik reánk vo nntkozik. A cik'knck e
I észeí így szóbnak:

"Aki igazán \látni akarja, hogya' ma-
gyar akarat és lelkese-dés mit luci mű-
vclni és teremtend a magyarságért, annak
Buka resthe kell jönnie és oalaposan bele-
mélyednie a bukaresti magyarság életébe
küzdelmeihe és áldozetaiba. Ezek .a ma-
gyuro k mutatják meg Ignzán: hogv.in
k el.l az 'embernek nemzetéhez rugusz-
ko dnia, nyelvét szcretnie és lelke' épsé-
gét m egö rizníe. Irjuk pedig mindezt abbót
az alkatomból, hogy 3. hukaresli mngyar-
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"{,g most ismét két magyar tom plomot
és vele kapcsolatos magyar iskolát akar
a rornán fővároshan saját erejéből Iel-
építeiri.

Az egyik ternplorn a román főváros-
Lan lakó csúngóké, a másik ,a reformá-
tus magyaroké Iesz . .. ha a pénz össze-
gy li1.

A csángók temploma c percben közal
á lj la felépüléshez

KOJ'éh Ferenc buk aresri magyar ujsag-
író a román főváros levéltárában feH,
kutaua ,lazokalt az adatokat, anrr-lyck a
bukarestd Icsángók multjára világosságot
vetnek. .Ez ek szeuimt az első bukaresei
magyarok .kéhségdcfvűl' csángók voltíak,
akik, mi.nt élelmes és szorgalrna s embe-
rck , főleg fuvarozási nnunkálato kat vál-
lallak a Hava s-Alf'öldőn. Brassó és BIl-

karest kőz őtt egy évszázaddal ezelőtt ők
bonyol'ítohták le a f'orgahnar. A buka-
1'(' li ,Ú~vétltúl1aJkbnn őrzött iratok szerint
~ írja Koréli Ferenc - magyar munká-
sok építették la buknrcst=-brassóí vasút-
veualat is, Nagyrészt csángók, a kik las-
sanként beszivárogtak 11I'il1't pompás szak-
munkások Bukarestbe, ahol .szé p vagyont
is gyűjtöt.le.k és sokan kőzülűk ma ügen
tekintélyes anyagi jólétnek ő rvendcnek. A
bukaresti csángók evangélikus va l lás ua k,
ellentétben a moldvaí csángókkal, a'kik
kn to lik usok • De .nem volt !egyházuk és
így kénytelenek Jettek volna a bukaresti
luteránus templomokat látogatni, De
ezekben 'az ,egyszerü magvar 'kéz irnunká-
sokban olyan ruélyrc gyökeredzett ·a ma-
gyar érzés, hogy inkább a reformútus
mugyeu- egyház tagjai kén t ének és .a ma-
gym' református imát hn'llgatták , scrnmí nt
udl>gqnnyCllvü istenbiszteáetrc járjann'k.

Si po s András jelenlegi brassómegyei
hosszúfu luxi evungétikus csperes fogott
hOZZ{l 1()33-ban a bukaresti magyal' evan-
góJilws csángók megszcrvczéséhez. Mi
lyen sz.ívó s munka és milyen rajongó
ncmzetszeretet kellett ehhez a vá llulko ..
zúshoz. Sem pénz, sem cm ber, mert hi-
szen II ,magyar cvangétikusokat össze
kvl le l t először loborozni és sujál magyar
egyházuk Iétesítésének Ionto: súgára esz-
mél tcl ni. De scm Sipos -cspercs, sem S\'-

gitőtár,sai .nern nidkrk vissza az uka dá-
lyoktól. Garast gurasra gyüjtöttek. Tiiz s
f cl h ivá so k kn l hívták a nagy román f'ővá-
ros mi n den részéből magukhoz a csúngó-
kat, az adukozások megkezdödtek és ma
már közel 10 millió liej értókű vagvonu
vall a bukaresui magyar evangélikus egy'
húznak. Az ifjú egyhá» megválasztotta
clsö lelkészét, Szexty Zoltánt és nu-gsze
rczte első Ingatlanát. Ké-l újahh ing,all.an,
hoz udományozás útján jutolt az egy-
ház. ;'IIost tervezik felépíteni a templo-
mot és az iskolát. A t ehetös és szegény
csángók egyaránt .kiveszik részüket a
munk áhól ós az áldozatokbó l" ..

"A cikk elején két magyar templom-
ról! írtunk. Pedig egy harmadik imaház
építéséröl .is szó van. Bartha Károlyné
halálos ágyán beILellkét és házát a ma-
gyar evangélikus egyháznak a dorná-
nyozto. Most az .eudélyi 'u\l1'i'lánÍlus piis-
pökség ajánlatot [oeM .az evangéfiku egy-
húznak, hogy .hajiandó ezt a beltelket és
házat megvásárolni unitárius imaház és
iskola céljaira. Ha:J. vásár Iétrejön,
akkor ez a magyar vagyon tovább 1S ma-
g)1ar mis sziót fog szo lgáluii és akkor f'el-
éplill rövidesen BlIk,al',es;l!bcn a harmadik
új magyar templom -is."
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is, amelyre eddig még nem gondolt, amely pedig az ő gyülekezetében
is hasznosítható volna.

1. A hívek látogatása. A jó pásztor ismeri az övéit (s a jó
pásztor utána megy a maga juhainak. Ha az ige nem is figyelmez-
tetne bennünket a hívek látogatásának szükségességére, akkor is
nyilvánvaló lenne, hogy a gyülekezeti belmissziói munkának az alapja
a hívek rendszeres látogatása. Akiket meg akarunk nyerni, azokat
mindenekelőtt meg kell ismernünk,

[gen ám! De vajjon hogyan is fogjon ehez különösképpen az a
lelkész, aki 5-10-20.000 lelkes gyülekezetben szolgál? Milyen elv,
milyen rend szerint végezze a maga lelkipásztori látogatásait?

1. Betegek látogatása. Ez a legkevesebb, amit e téren meg kell
tenni. Nevezetesen, hogy a lelkész a tudomására jutott összes bete-
geket azonnal meglátogassa.

2. Alkaiomszerű látogatások. Akik nagy gyülekezetben szolgálva
nem mernek neki vágni az egész gyülekezetnek, vagy ilyesmire nincs
is idejük, de azt akarják, hogy látogatásaik mégis valami rendszer
szcrint folyjanak, azok híveiket egy-egy nevezetesebb családi esemény
alkalmával keresik fel (keresztelés, esküvő, haláleset után), amikor
az alkalom mindjárt megszabja a lelkipásztori beszélgetés irányát is.

3. Látogatási naptár. Egy lelkésztársunk a maga gyülekezetében
a következő látogatási rendszert vezette be. Minden év elején láto-
gatási naptárt fektet fel. Nevezetesen előveszi pl. a szülctési anya-
könyvet s abból akár a régebbi évfolyarnokból, akár pedig a legújab-
bakból kiírja egy sereg hívének a születés napját oly formán, hogy:
január 9-én született X és Y, február 16-án született T, június 22-én
és nov. 27-én született B. illetve Z. Ha aztán jan. 9-én, február 16-án,
jún. 22-én és nov. 27-én van egy kis ideje a látogatások számára,
akkor csak felcsapja ezt a naptárát s azonnál meglátja hová kell
mcnnie, Elmegy a jelzett házakba s ott felköszönti a nagyapát vagy
a kis Pistit születésnapja alkalmából. A tapasztalat azt mutatja,
hogy egészen frappáns hatása van egy-egy ilyen látogatásnak, annál
is inkább, mert nem egyhelyen maguk a családtagok sem tartották a
napot számon. Ugyanezt lehet halotti vagy házassági évfordulókkal
is cselekedni. Különösen kisebb lélekszámú gyülekezetekben valósít-
ható meg eredményesen.

4.' Sorban látogatás. Az előbbi látogatási módok hátránya, sok
utólérhetetlen előnyük mellett is az, hogy a látogatás nem eléggé
rertdszcres és átfogó. Akárhány család a lelkész egész működési
idejére kimaradhat a sorból. Ezért kívánatos, hogy a lelkész bizo-
nyos időközökben egészen rendszeresen végiglátogassa összes híveit.
A nagy gyülekezetekben ez kivihetetlennek látszik és mégis meg
kell történnie.

Vannak gyülekezetek, amelyekben a lelkész ősztől tavaszig min-
den felhasználható időt arra fordít, hogy a híveket látogassa.EI-
kezdi valamely útca elején, aztán házról-házra mindenhová, ahol
evangélikusok élnek. Az első utca után jön a második, a második
után a harmadik, a harmadik, a tizedik. Ahol a tavasz félbeszakítja
a sort, ott ősszel folytatja. Igy kisebb gyülekezetben egy-két év
alatt, nagyobb gyülekezetben 3-5 vagy még több esztendő alatt, de
mégis csak végig járja összes híveit. Hogy pedig a látogatás ne mul-
jék el nyomtalanul, hogy a lelkész valóban minden szükséges dolgot
megtudjon a meglátogatott családról, s hogyatapasztaltakat a
maga számára rögzíthesse is, azért az ilyen látogatás nélkülözhetetlen
kellékei. a »Iátogatási ívek«, amelyeket a lelkész minden házban ki-
tölt s a maga számára félre tesz. Az ívek elárulják a fellelhető
hibát vagy hiányt, amelyet a lelkész lehetőleg azonnal igyekszik el-
n-endczni. Ahol nincs biblia, vetet a családdal, vagy ha az szegény,
ad nekik Ahol harag van a házban, ott a haragosokat kibékíti, ahol
nem járatnak egyházi lapot, megrendelteti, a nernúrvacsorázókat
meginti, a törvénytelen házasságokat rendbehozni igyekszik. A gyü-
lekezetnek egyetlen egyszer való ilyen átdolgozása rengeteg bajt és
hibát szüntethet meg, mert egy sereg biblia eladás, egyházi lap ren-
delés, kibékítés, betegúrvacsorázás, kárunkra kötött reverzális jóvá-
tétele, illetve betérés lehet az eredménye.



Tájékoztatásul itt közlöm egy ilyen látogatási ívnek a teljes szövegét:

Lakás: .
Név (és foglalkozás .
Neje lányneve .

Lélekszám .

1. Házban élő családtagok .
2. Látogatáskor együtt volt-e a család .
3. Templomlátogatók-e .
4. Élnek-e úrvacsorával legutóbb .
5. Van-e a házban biblia énekeskönyv .
6. Tartanak-e háziistentiszteletet .
7. Jár-e egyházi lap melyik .
8. Egyházilag megáldattak-e .
9. Konfirmáltak-e .....
10. Járnak-e idegen vallási közösségbe .
ll. Van-e a családban másvallású .
12. Történt-e reverzális...... (javunkra, kárunkra)
13. Tagjai-e egyházi egyesületnek .
14. Nincs-e valami különös baj (betegség, harag, elválási

szándék, nagy szegénység) .
15. Megjegyzések .
16. Látogatás óta történt változások .
Kelt .

lelkész.

A kiállított látogatási ívek a hívek névsora
szedhetők s így bárki kerüljön is akár évek multán
kész azonnal előveheti az illető látogatási lapját s
maga előtt látja a látogatáskor talált képet.

II. Úrvacsorázásra nevelés. Sokak véleménye szer int a gyüle-
kezeti élet elevenségének és mélységének nem a hívek templomba
járása, nem is adakozása, hanem elsősorban is az úrvacsorázása a
legbiztosabb jele. Márpedig a hívekben igen könnyen meglanyhul
az úrvacsorázási készség. Sokszor nincsen kifejezett hitetlenségről
szó, inkább csak ellustulásról. Sokan megfeledkeznek az úrvacso-'
rázásról, mások előtt pedig elhomályosult igazi értelme. Ilyen he-
lyeken, különösen ahol tömegekről van szó, serkenteni kell a híve-
ket. Erre igen alkalmasnak mutatkozik

1. az úroacsorai röplap. A lelkész egy-egy nevezetesebb úrva-
csorázási alkalom előtt kellő számban felhívásokat nyomat, amelye-
ket akár az iskolás gyermekek útján is szétszór a gyülekezetben
úgy, hogy lehetőleg minden házba jusson belőlük. Az ilyen határo-
zott felhívás nem téveszti el hatását, hanem százszámra is megmozdít
híveket s indítja el őket az elfelejtett, az úrasztalahoz vezető úton.

Alább közlök egy ilyen úrvacsor-ai felhívást:

szerint rendbe
is szóba, a lel-
arról egyszerre

Máté 26: 26-28. 1938 nagyhetében.

Lelkipásztori levél az evangélikus hívekhez.

Kedves Testvérem! Jézus egyik legnagyobb ajándéka
számunkra az úrvacsora, melyben bűnbocsánatot kínál mind-
azoknak, akik hittel és bünbánattal veszik. A maga üdvet
munkálja az, aki rendszeresen él úrvacsor-ával, viszont a
maga 'lelkének okoz kárt, aki elkerüli Kr isznus terített asz-
talát.

Testvérem! Voltál-e már az idén úrvacsoránál? Kér-
tél és kaptál-e már ott bocsánatot? Ha nem, úgy hívlak,
jer a közelgő ünnepek alkalmával. Ne mondd, hogy úrva-
csoráztál az elmult esztendőben! Ne mondd, hogy majd
veszel később. Hiszen sehol sincs megírva az, hogy esz-
tendőnként csak egyszer szabad, sőt magad is jól tudod,
hogy az igazán evangélikus embernek gyakran kell úrva-
csoráznia, Azért felhívom figyelmedet arra, hogy egyházunk-

Az új Vallástanitási tanterv
Egymás mellé kerti! Immár ez a két

szám: 1911-1939. Az evang. egyetemes
egyház 1911-ben jelentbette meg azt II nan-
tervet, melynek elemi 'iskolákra vonakozó
tervét és utasttását néhad Haendel Béla
selmecbányaí csperes és néhai Baricsó An-
tal söproru teol. akadéméai 19atg,aló al-
kották s kőzépiskolui tantervét és 'utasÍ-
tá sát nagyobb tanulmányban néhan Hel-
vényi Lajos soproni liceurni va HáJs:ran.ál<
adta közre. Eze'k '-1 Ianulrnányok és va l-
~.úspe.clagógi,ai nuunkálatok, nuint alapok-
mányok sz o lgúlták három évbizeden:'íl
ti vo ltástan stás remdk ivül nehéz vállalko-
zá sána k minden igyekezetet. Három év-'
tized eseményekben g'azdag egyházi és
lcolCléJi~ui mullja után sem mondhat]a
senki azt, hogy ezek a munkálatok el-
avullnk volna. Hazud területen továbbra
is I11icgfc,lell vo,lna.a tanterv és utasítás
azoknak a 'követehnénycknok, umelyekre
rendeltettek.

De természetes az, hogy korunk állnn-
dú namtervvádtoz tató programmja, a hu-
mún.iszfikus bantervek ésiskolafajták
örökös vu riá lása közölt, új tantervek je-
Ientk czése nálunk is elvégezle az újításr.t
való törekvés és sziikségesség kihaug-
súlyozását. Ezért kollett belátni egyház-
egyetemlink ruinden felelős tényezőjének
azt, hogy elkerülhetetlen az új tanterv
és uon süú s elkészftésc. E tanterv előrnun-
k álata.i több, minl tíz év előll kezdődtek
s az e'gyház nyi lvánosságáhan alig sze-
n'plő egyház! emberek vilnf kozá sn, el-
mólyűl l s í apaszta l.al.i nehézségekben Yil-

judott nregbeszélésoi nek eredménye, de
l'zek,e'll k ívii l az időközben ismeretessé s

á lta lánossá vált v·i.lági pedagógin hautervi
és módszcnlu mi lllegiá<táséllin:lk józan fel-
hasz ná lásával úgy sz űloltek meg, hogy
azok, akik a tanterv egészében, vagy
részeiben HZ alkotás, lsugul\.nKlzii.s, jó ba-,
nácsolás terű leitén felelősen részesek,
nem niadnak meg (1 tantervek és az uta-
sítás k ribika alá boosátásától. Mindaddi g,
amíg meggyőződéssel vallják az egyles
részek u lkotói a felelösséget munkájukért.
addig a bírútóknuk ugyn no lyan felké-
szüdtséggel és tapaszte íantal párosuli kri-
li ká ;,a állíthaló csak ~I k ia da ndó munká-
1[1110.1 szemben.

Amíg az evn ngéfik us egyházegyetem
terűletén ez a tnnterv a kiadásra meg-
érett, a luazni kere sztvón egyházakban is
jelentek meg új ban lervek és mhas ilások.
Elfogulatlanul állapílhatiuk meg, hogy
.egyhúzegyctemüpk k iadváuyu ezekkel a
m unkábato'k ku l ,á~I;,a az összchasontitást.
Kűlfőűdi evangélikus egyházak új tan-
lnvQ kiadásal is ismeretesek vollak Lan-
k'rvünk kész ítöi előtt, de nem alkalmaz-
kodlak az említett tanterveknek scm for-
radalmi, sem egyházi szempontból vesz é-

lycs -elgoudolás.aihoz, nem is 'készült fl

magyar evangélikus .vallrust anftási lan-
terv olyan mcreven kézárt >:.wy,agnal, sem,
amely csak tanbclű erős megkötöttséget
utl és a gyakor,kt.t.i lanílási munka ter-
mészetes .rug« Imasságá t akadá Iyozná.

Ez a tanterv és uta.sítás .» tanév végérc
k ikerűl .egvhúzegyetcmünk nyilvánossága
elé és ezentúl unég tankönyvek nernlété-
ben is törvényerövel bir PI.. a közép-
iskolai ú] tnnterv 'a Ielső llugoz,albrlll a
következö új gyakortatot vezeti be: V. o.
Egyháztörténet 1. rész. VI. o. Egyház-
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történet II. rész. VII. o. Bihliaismerle-
tés. VIlI. o. A keresztyén egyház taní-
tása. Már ebből is lálni lehel, hogy :\
vali~á,3l:1Jnílá~ g)~akor.kdán változtatásokat
kell eszközőlnd, de remélni lehet azt,
hogy a Tanterv és Utasítás használata
eloszlat mdnden olyan urehézséget, ame-
lyek a kezdések é s váttozások a lka lmá-
,:itJl Lel'mésze'besen lkcletkeznck.

A kjadvány megjejenése mtán minden
illetékes tényezőnek rendelkezésére áll :l

nagy vakáció abból a célból, hogy IloZ

"lj tantorvet megjsmerje samennyiben
szükségessé váhk, az egyházegyelem bi-
zonyoslan megtaűálja a módját annak IS,
hogy II f'elmerűlő nehézségek ~elk,int,elé-
In-n ~l segítő felvilágosítást, vagy útba-
igazítást elősegítse. G. L.

Dol~OlÓ leánvo~ Ott~ona
Pár hónapja csa k , hogy hírt adtunk

arró a nemes szociálís váilatk ozúsról,
amelyik otthont alcart Lereml€\lll a Buda-
pesten dolgozó egyedülálló evaugéjikus
leányoknak, nöknek. Az ENOSz hathatós
támogatásávaj, Tdefbnunerer AKarola ny.
tanítónő buzgólkodása folytán lélreis
jött az "ElJungéliktls Tanonc- é s Dolgozó-
lcátujol; Otthona" Budapesten, VL,
Sz obi-utca 5. sz. alatt.

Hal tágas, világos, Ievegös helyiség áll
a lakók rendelkezésére. Felszer-elése nem
túlságosan _ egyöntetű ugyan, mint né-
mely Manianumoké és más közpénzeken
luxusépűletté lemelt lkJallol,iku5 intézrné-
nyeké, dc vászont rulndcn elütő durub
egy-egy' evangetikus testvér áldozatos
sz ívéröl beszéd, aki Ilelte.l, ajándékkal
muüabta meg, hogy törődik azok sorsá-
val, 'akik testvérei letbek Krisz tusban.
Nem is túfságos bőséges még la f'elszere-
lés, de így is boldogok a Iakói, húgy II

napi munka után van hová lehajtani
fejöket. Mái' 25 az állandó la k ó k számu.
Legtöbbje 'gyárak, üzemek, irodák, mü-
helyek robotosa, de többen akadnak, akik
más ügyben .kény tetenek hosszabb IÍJdőt
tölteni. Pesten (reumáját kezelteti, gyógy-
fürdök 1 vesz, stb.}, anui csak úgy lehet-
séges a számára, hogy szállása köjségeit
1170 Otthon minimállsra osökkenbi le.
Három he te t Budapesten töILCU1Ji? Rop-
pant összeget jelerit ez a vidékü szegény
embernek! Az Otthon árai mellett ' össze-
sen csak 9 Ps,zálh'lsdíj,a,t és kb. napi 1>0
fillér étkezési ,köllségL'l. Ez még nagyon
o~lv~ónyekIllelk 'Í,s megnyitja az útait fl
csak Budapesten elérhető életjavak felé,

A napot mindíg áhítan fejezi be. Fel-
zendülnek szép evangéli kus énekeink, ki-
nyí!.ik :1 Szentírás, .s a napi munkában
megfáradt lelkek ba lá lkoz'na.k azzal, akt
szer elettel hív rni.ndcn megfáradtat. He-
tenként egyszer pedig bibliaóra ~'l,d ko-
moly lelki épülést.

A légkör mcleg, csulúdia s. A ilázhall
előadódó munkákba n mjndannyáan részt-
vesznek v,agy egymásnak segítenek. Már
könyvlúruk is van, amely azonban még
kú'gószítésre szo rul. Egy rádió 5'C ártana
az úgynevezett .muppa li.ha". Az üres. fa-
l.rk is várnak még néhány' komoly tar-
\Ialmú (tohctölcg vallásos) képet. Azon-
ban szekrény, rakodó hely' a lcguagyobb
szükség. :VLindez bjzonyána· . megtalálja
majd a maga testvéri adományozójár.
Sőt ezen k ívül még sok egyéb is. .
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ban nagypénteken reggel 8-kor, husvét hétfőjén reggel 8-kor
és 9-kor osztunk úrvacsorát. Válaszd' ki ez alkalmak va-
lamelyikét és egész háznépeddel együtt jöjj úrvacsoráÍlOz.
Feltétlenül! A Mennyei Király lakomára hív, ne utasítsd
el Öt.

Szeretettel
peket kíván

tolmácsolva Krisztus hívását, áldott ünne-
Lelki pásztorod.

2. Öregkonfirmandusok úroacsorázásai. Mivel az úrvacsorázó hí-
vek alkotják a legbensőbb lelki közösséget, azért tanácsos a hívek
,riagy tömegéből egyes összetartozó csoportokat kiemelni s az úr-
vacsorai asztal köré gyüjteni. Igy pl. igen kedves egyes régi konfir-
mandus évfolyamokat meghatározott napon közös. űrvacsorázásra
összehívni, hogy az esztendőkkel azelőtt együtt konfirmált hívek
(öreg konfirmandusok) újra együtt .lehessenek az Ur szent asztalá-
nál. Ilyen alkalmat talán még az az egyháztag is szívesen ragad meg,
aki egyébként hajlandó az úrvacsoravétel szükségességéről megfeled-
kezni. Az egyes régi évfolyamok kikutatása és összehívása a helyi
körülményeknek megfelelően történik.

Ill. A gyülekezet lelki nevelése. A rossz híveket a jó pap sem
tudja megtartani az egyházhoz való hűségben, viszont a jó hívek
még a rossz pap alatt is hívek maradnak egyházukhoz. Éppen ezért
végtelenűl fontos a hívek lelki nevelése, hogy úgy mondjam: a gyü-
lekezet átgyúrása.

Ez a munka szakadatlanul folyik a templomban és az iskolában,
de a lelkipásztornak más alkalmak és módok is állanak rendelkezésére.

1. Háziistentiszteletek tartása. Egyre szélesebb körben kezdik
rendezni a lelkészek a magánházuknál tartott istentiszteleteket, ami-
kor egy-egy rokonság, szomszédság (utca) összegyülekezik valamely
egyháztag otthonában, hogy ott a lelkész vezetése alatt ének, imád-
ság, igehallgatással töltsön el egy-egy estét. Igaz, hogy háziistentisz-
telet valamikor az volt, amit maguk a hívek 'végeztek otthonukban,
mivel azonban ilyen családunk ma már - sajnos - igen kevés
van, azért egyelőre tanácsos a lelk-ész vezetése alatt bemutatni eze-
ket, hogy a hívek is kedvet kapjanak tartásukra. Körültekintő irá-
nyitással elérhető az, hogy egy-egy téli »szezon« alatt a gyülekezet
mindeu körzetében tarttassék ilyen háziáhitat.

2. Gyülekezeti napok. A háziistentiszteletek a gyülekezetnek min ..
díg csak egy-egy kicsiny részét ölelik fel. Éppen azért szükség van
olyalkalmakra is, amikor a gyülekezet lelkineveléshez fogó mun-
kások valósággal megrohamozzák a gyülekezetet s átgyúrják az egé-
.szet .. Erre legalkalmasabbak a gyülekezeti napok, amikor a helyi
lelkész környékbeli lelkésztársait is segítségül hívja s egy bizonyos
napon "agy napokon rendszeresen foglalkoznak a gyülekezettel. Ilyen-
kor "an közös istentisztelet, de van különóra férfiak, nők, ifjak
és gyermekek számára is. Van úrvacsoraosztás, iratterjesztés, betegek
látogatása. este pedig a gyülekezet különböző pontjain háziistentisz-
teletek. Ily en- munkamód mellett alig akad egyháztag, aki annyira el-
bújhatna, hogy legalább valahol ne találkozna az igével. Van egyház-
megye, mely ezeket a gyülekezeti napokat kötelezővé tette gyüle-
kezetei számára s rendszeresen meg is tartatja azokat.

(Folyt. köv.) Deditiszhy Gyula.

Kisebbségtörténeti kutatást!
A kisebbségi kérdés, napjainkban mindinkább előtérbe kerül,

egyrészt azért, mcrt hazánk növekedésévei népi öntudatban alaposan
megerősödött nemzetiségi elemek vissza csatolása is bekövetkezett,
másrészt, merf hazai nemzetiségcink legszámottevőbb részére, a né-
met kisebbségre a szornszédos hatalmas óhaza óriási ideológiai és
öntudasító hatással van. Valószínű, hogy éppen a nérnet nemzetiségi,
kérdés lesz a közeljövő belügyi problémáinak legsúlyosabbika. A
kérdésben tisztán látni és józanul ítélni igen nehéz, mert úgyszól-
ván csak a politika hangján szólnak hozzá ehhez a kérdéshezv A



megmozduló nétnetség megrunlatliozásai közelállanak a hódító ko-
ionizáció öntudatának hangulatához; mintha a magyarországi némel
betelepedés, a Dunántúl megszállása valami expanzio erejű öntuda-
tos nagy német vállalkozás lett volna. Magyar részről pedig min-
dig több a huruc megnyilatkozás, melvneli hangja alig különbözik
attól a hangtol, mellyel a zsidó beszivárgásról szohtunli beszélni.
Mintha anémet hetelepedés valami tudtunk és észrevételünkön hi-
vűli alattomos folyamat lett volna, - ahnamunlta. Az első vélemény-
ből indokolatlan német igények, a másodikból teljesíthető népi hi-
vánságok elől való értelmetlen elzárkózások születhetnek 'csah, s
egyik sem szolgálja kényszerű együttélesünk zavartalan békéjét és
fejlődőképességét.

Nyilvánvaló, hogy ehhez a kérdéshez nem lehet a sovén poli-
tika eszközeivel egyik részről sem hozzányúlni, hanem szükséges
itt egy olyan történelmi, társadalomtudományi tisztánlátás, mely
helyzetszerűen tud foglalkozni a kérdéssel. Valami egész különös
hanyagsága, vagy tehetetiensége a magyar tudományosságnak, hogy
a magyar kisebbség-történet még ma sem készült el. Az egyetemeken
vannak kisebbségi szemináriumok, van tanszékünk is a kérdésre,
de tudományos eredmény, amelyből kiindulni lehet - alig. Pe-
dig a háború előtti Középeurópa trianoni rendezése után nyilván-
való lett, hogy a magyar gondolat és állameszme ennek a kényes
kérdésnek a borotvaélére helyeztetett.

Azt sem hallgathat juk el, hogy evangélikus egvházunh is ala-
posan érdekelve van ebben a kérdésben. Éppen a dunántúli német
telepűlés igen fontos állásai evangélikus tanítóh és papo!'? döntései-
től, hatásától, szakértelmétől, józanságától igen sokban [űggeneh,
s egészen bizonyos, hogy a magyar történelem éppen úgy, mint :az
egyháztörténelmünk meg fogja kérdezni a frontok mai tartóit afelől,
hogyan alakult a magyar és a nérriet nép viszonya ebben, az idő-
ben, melyben a nemet ébredés folyik. Mert ebben az ébredésben'
nemcsak magyar állameszme, de a Jézus egyházának dolga is fel-
tétlenül feszültségbe kerül.

Ezért üdvözöljük különös örömmel Schmidt János györkönpi
lelkészünk most megjelent könyvét ; »Német telepeseh bevándor-
lása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogvbo a XVlll.sz. első [elében.«
A könyv mondanivalója mögött igen tekintélyes történeti munka
áll, komoly adat és helyzetszerűség, alapos forr-ástanulmányoz.ás.
Anélkül, hogy adatait ellenőrizni tudnánk, vagy akarnánk, meg-
győző erő árad abból a szenvedélymente s, politikamentes hangból,
melyen szól. Nem hajhássza a szenzációt keltő megállapításokat,
de aki elolvassa a könyvét, annak bizonyosan kialakul becsületes
véleménye erről a kérdésről. Anélkül, hogy külön megfogalmazná
ezt, megmondja jobbra is,' balra is a magáét. .

Elsősorban nekünk szól.. s meg lehet tanul~unk belőle, hogy
(/ németség letelepitése és térfoglalás a nálunk olsian kényszerű tör-
ténelmi esemény, amelynek megtörténte nem maradhatott el, s amely
felett ma nincs már mit sopánkodni. Tolna-Baranya-Sornogybem
olyan területen, melyen még' a török alatt is 1572773-ban 45.000
ember élt, 1692-ben már csak 3221 lélek lakott, ebből is Pécs vá-
~'osra esett 1652 lélek. Kellett az ember. S ki akadályozhatta volna
meg, hogy németeket hozzanak? A telepítést királyi telepítési bi-
zottság intézte s földbirtokosaink is idegenek voltak. Gr. Mercy
Claudius Florimundus, gr. Styrum Lymburg, Monasterly János,
br. Schilson János Mihály ugyan kiket hívtak volna földjeikre?
A török és kuruc háborúk megjutalmazottjai voltak. A könyv kü-
lönös érdekességű adatokat hoz a telepítési irodák müködésér ől,
melyeket IIL Károly császár megbízottjai állítottak fel Németor-
szágban a telepesek összegyűjtésére. Annyira kellett itthon anémet
telepes, hogy ügynökökkel gyüjtötték a vállalkozókat, jog-biztosí-
tékos kiváltságleveleket kaptak a bevándorlók, például vallássza-
badságról, noha itt még gyenge lábon állt saját véreink között .az
ilyesmi. És szinte hüledezik az ember, hogy micsoda ajánlatokat
kaptak ágrólszakadt németek azért, hogy elhozzák ide a munka-
erejüket. Egy ilyen pátens szerint pl. egy csoport telepes »jófekvésű
falvakban és városokban kap házépítésre, kertnek, gyümölcsösnek,
szántóföldnek, rétnek alkalmas birtokokat s védelmet a császár-

t.vANGbU~U~~L(f
~

A vezetőnővel jóleső örömmel sélálunk
körbe a szép tiszta szobá'kban s nevelve
mon dja, hogy ,a napokban csak beállított
egy fnlusi néni is egy olyan iskolából ki-
morar'it -fiúcskávnl. Tanoncnak hozta
Pestre, és hát üdeadná lakásra-koszt ra.
mert olvasrák a Harangszóból, hogy ilt
tanonc-otthon nyílt. . Szegény úgy clszo-
niorodott, amikor megmagyarúzták neki.
hogy ez csak leámyoké és hogy a fiúk-
nak még nincs ityen, Feltétlen meg kelt
tehát csinálni a f,iúk\1J~k is. Ez a I11i
.,cet'erum censeo'i-nk. A, B.

Magyarországi hangéli~us lel~és~ek Egyesülele.
MEGHÍVO~

A M. ELE 1939. évi május hó 4. nap'
já n Buoa pcsten 1:a11'lanuó taoaszi leon-
ierenctáiára a Iietlkész,i kar mindeu l,:lg-
júl testvéri szeretette! meghívom. Az UI'
áldása legyen It;~~náaskozá~~Üllkon! Buda-
pest, 1939. áprdlis hó 18. D. !lalfoy
Sándor, a MELE onő k.e. - A ínnácsk o-
zás sorrendje: Délelőtt 09: Áhíl(1JI úr-
vuosoruosz lással ;(VIII., Üllőű-út 24. sz.
al-al't,i imn reremben}. A szerit szolgá la tot
Túr6czy Zolhín nyfrcgyhúz'i lelkész, a
MELE Főüi t kú ra végzi.

Dél,előtt -010: A kenterencin megnyi-
lá sa. A hazatért ,l-elk&szel} űdvőz léxe.
Németh Károly esperes, a MELE ,!caqlöke.

Délelőtt 10: A kél neruzedók igdlirde-
tóse napjairusban. Előadó ar. H. Guuth;
LlÍ~zlú vHllláslr.lII1Útálsi, igazganó. Hozzú-
szólások.

Délciőll ll: A magyar fölidkénlés -egy'
házunk szcmpontjáhól. Előuldó Dr. Kekc1l
:Antlrás hódmezövásárhclyv .ulcspercs. \---
Hozzászólások.

Délben 1 órakor közös ebéd.
Deuután 04: A 11.Cmz,ctl~sé~i ,kérdés egy-

házunk jelenében EIS jövöjében. Előadók
Kus u] Emil losonci ésFucJts I ános egy-
házn skozá ri felkész. !Hozzásr-ólúsok.'

A konf'erenoia bczérúsa.

A komfcrencia t:agj.ari :a Nemzetköz» VÚ·
sárrall Iknp('l~ola.los ,50 StZázlá'Jékos!' v::'ísúli
kedvezményt vehetik ~génybe, mdért i,s a
részvétel egyszcriíe'n jelentendö Kemény
Lajos alelllöknél Budapest, VII:, Dom-
janich-utca 2R b ..

~~~~ ,
HIR E K

Az Orszégos Luther-Szövetség áp-
I'i:is 25·éln larloH válaszLmányi ülést dr.
Bencs Zoltán elnők lete alatt. A választ-
mány örömmel velle budomásul az ·egye·
temes egyház elnökségének kitátúsba-
helyezett tá mogatását az egyesületi lel-
kész] állás IllICg zervezésébcn. Ugyancsak
örömmel vet te a vú lasztrnány a jelen-
rést arró l, hogy a Luther SzöV'et,ségi
munk.a iránt ,a visszalért fev';'&I{:i"cv{l;J14A'
gél~kus gyüJ'r_,kewlekben igei ll'ieU.eg' ér
deklödés mutatkozdk, V,Ultáí\ü'ut a szépen

. sik,erü'!t egyebemi eVl1t,~~klll,- ,hétí'ől cs•...• l' •.•. r·
országos konfel'etncü'lIvflJ,' nririt, ,Q buda ..
pml.i egyetemi Luther-Szővetség munkú-
jár?>], szóló jelenést. z EV\a~tgél~likllS 0
l;:J,e<lről Kemény Lajos, az Evarrgélikus
Nn po k rót Szántó Róltert. !,I'Clt jelentést:

. A legközelebbi evangéükus nap június 10
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és 11-én Hozsn yón lesz. A pénztári jelen-
tésI Artner Oxzk ár Icrjeszbel le eilö. A
szcrvezés! osztáilf Rákoskl('\'csZ'túron' ú]
hel yi SZ(iV0L~é.g 111 eg,nI.nJkÍ,Ií~s:'t1. jelen lol te.
\",giil 'a vátu.szunúny kisebb folyóügyckct
tú rgva lt és kérvényeket inlézlcH cl.

.Eljegyzés. Ka pi Klárát, D. Ka pi Bétn
pllSWJK és fel'cség:e Hegedús Kalnlln
Il'ú\~y,ú,l Cllj,egy,eozt.c Gúdor András györi
segédlelkész, Gádor András és Zeper
ZSllZSlal\l11:1 fia. (Minden kiilön értesítés
he+yott.]

Az Egyházi Törvények Gyüjleménye,
rn. ~yn~lk.:1lJ~g~~lcllé~érJI már hiri u dt u u k ,
az cgyházcgyetcnu f'ő pénz l árúnú l (Bu.dn-
pest, IV" Deák-Iér 4.) ronde.lhetö meg.
Ára 4 peu1gö fIS a po sto költség. Beszerzése
egyházi tisztséget viselöknek ,ajú.rüatos és
sZiik}~éges.

A' Református Egyetemes Konvent
mult heli' évi közgyulésén .k ű lő nősen ér-
fi."k,ps heszúmolók hangzottak -el ,a misz
sz ió műr ,a nyolcadik 't;mfolyamál tartju.
növekedett a vasárnc pi iskolák sz ámei.
i!'júsá.gi házak épűltek, 'a szociáhs misz-
sz ió már a nyolcudé k l:1Jnfoly,amát turja,
húrom dinkouisszuk épző és egy,dbakónus·

képzö műkö d.ik. A 'ITJ'il!>sz,iói mu n k •. \

újabb g{\zdag munkutcrvct is terjes-tett be.

A budapesti és pestkörnyéki CVHll-
gélik'u,$ 'l!Júság,i egyesü letek május 7-t~n,
vusár.nap délelőtl ifjú,áog~ nagygyüíést ru r-
luna k Budapeslen. ez a l'kallonnrnu I ven-
dégü I Járják ,a vídókrő! bs oa vi ssz acsa-
101,1 területck röl jövő evangétik us fiú- <2oS

leányirjúságnt.. Ré seletas tudnivulóknt
Bonmysul Súrudor o·rslJÍllgos evangélikus
KlE titkár (VIII., Ho rá nsz.k y-u. 26.) ad.

A pestmegyei felső egyházmegye
ápr-ihs 25-bn Gödöllőn uarcort teheeszi
értekeztetén lU gyülekezeti munkáskérdés-
rűl ,ifj. Szabó Aladár gödöll'ői református
lelkész tartott előadást.

Egyetemi istentisztelet. Aprblis 30-áll
Grunvalszky Károly , május 7-én Seho lz
Lászlló, .május 14-én Váradi Lajos bs
május 21-én Dezséry Láscló végzi az ige-
hirdetést ó1Z egyle'~el11li ifjúság számára az
Ülilő,i-Úl 24. szúm ú ímaházban tartandó
istentisz lele leken.

A Brassóban megjelenő Evangéli-
kus Élet ctmü mag)~ar nyelvu egyháZ!i
lap, melynek föszerkesznöje GilLich Fü-
löp, első oldalán részlebesen ismertebi il

Budapesten .tartott :egyet.emri bs f'öisko'lai
eVIUOJgél'ikus ihJaNgfIJlók egyházi konferen-
ciáján elhangzott elöadásokeut, melyeket
"A,z evangélik usság mérlegén" 'k özös CÍm-

mel lapunkbam mi is közöltűnk. Ez elő-
a,d ás o k me g álla p í1-á'slalÍté r dokc sen alka 1-
maz za az othani evungé+ikus llgyház,i vi-
szonyo kra,

Görögországban llevangéljkus gyii,
Lk ezet van és 30 helyen tar-tanak rend-
szeres istentiszteletet. 9 lelkipász or é.s 4
b.ibüa-terjesztő munkálkodik. 55 vasár-
napi .iskotája "an és 14 ifjúsági egyesü-
lete.
•.Az - Országos Protestárs Árvaház

.Balatonszárszón, az ,inlézel telepen,
J939 május G-tól jumus '20-ig penziót
tart. Napi négy.s.zer:i étkezés, csónak-
haszná lat, saját strand, napi 4 Pvért. 10
éven al/uli gyerinakek a felét f'izetik.
Csend biz tositva, rnert a gy,e'l1mekek osak
júnaus 23-án jönnek. Endeklődni lehel
nnpomta d. e. 9-11-ú-g. Telefon: 1-315-42.
SZÍVCiS jelentkezését ,ké\o;Í: dr. Ailapi bt-
vánné, az Orsz. Prot. Árvaház jg,azgaló-
jának felesége.
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tól. Vámokat nem kell fizetníök. Épület és tűzifát, mely kezük ügyé-
ben lesz, ingyen kapnak. Kedvező körülmények között űzhetnek
kereskedelmet is s beleegyezésük nélkül községükben zsidó le nem
telepedhetik. Minden kincstárí haszonrészesedéstől mentesen kapják
az építkezéshez szükséges meszet és követ. A császár Marxheimtől
ingyen szállítja őket oda, ahol le akarnak telepedni. Vetőrnagot
ingyen kapnak, melyet jó aratás esetén a következő évben termé-
szetben fizetnek vissza. Ha úgy tetszik nekik, 40-50 család egy-
egy külön falut alkothat. Hozhatnak magukkal lelkészt, akinek a
kincstár fog házat építeni. Az első három évben minden szolgálta-
tás alól mentesek. ... A császári örökös tartományok telepesei
semmiféle jobbágyságnak, hűbérszolgálatnak, kamat- és bérletteher-
nek alávetve nem lesznek, hanem egyedül a császárnak maradnak
az alattvalói. Semmiféle fejedelem, gróf, vagy más magyar földesúr
nem fog rendelkezni Ielettűk.« A magyar zsellérség mennyit álmo-
dott történelmünkben ilyen telepitésről! ...

Az mindenesetre kiviláglik ebből a könyvbő], hogy a nérrietség
nem »hioatlanul szioárgott be M agparországra«. Államilag tervszerű
telepítés volt os úgy kellett velük bánni, ahogy pátenseiket kapták;
másrészt pedig ez azt jelenti, hogy mióta itt vannak, számolni kell
'oelűlc úgi», mint egv tömbben élő nemzetiségi teleppel szokás. E=
'fJ,edig a népi különállás és a kulturális jogok elismerését jelenti.

De üzen a könyv a másik oldalra is. A harmincéves háborúban
megpróbált Hesszen népéről van szó, mely 1670-1720 között talán
legtöbbet szenvedett Németországban. Francia zsoldosók dúlásai,
elszaporodott mezei vadak pusztítása, dögvész, tűzvész, parforce-
vadászó úri világ kedvtelései és sanyargató kénye-kedve készí-
tette elő a németek kivándorl ását. Fantasztikus adókat szedtele
Dammbaugeld, Schlossbauged, Wildparkgcld. Hozzá kellett járul-
ni ok az uralkodó család tagjainak utazási költségcihez (Reisegeld),
a férjhezmenő herceglányok kelengyejének a költségeihez (Fraulcin-
steuer}, s még ezeken kívül kellett fizetnlök a birodalmi adókat is.
(Reiehssteuer, Rőmermonate, Türkensteuer). Bizony nem valami
büszke holonizálást végzett akkor anémet expunzioitás, hanem a
német nyomor menekültjei kaptak csudálatos zsilipet .Magparor szág
~'Idé. Az úri »önkény az elkeseredést a lelkekben olyan magas fokra
emelte.. hogy csak a kívülről kínálkozó, kedvező alkalom hiányzott
ahhoz, hogy teljes erővel meginduljon a kivándor-lás.« Kapunk ér-
dekes adatokat Rapp Boldizsárokról, akik 4. frt, Brücher Henrikek-
ről, akik fillér nélkül, s ~Lantz -Iánosokról, akik adósságuk hátra-
hagyásával menekültek a magyar-Kánaánba. Olyan mozgalommá da-
gadt az első császári felhívásokra a kivándorlás, hogy akis tartomá-
nyok urai becsukatták az ügynököket, »nehogy a jó és derék alatt-
valók is jelentkezzenek kivándor-Iásra«, - mint Ernő Lajos hcsszeni
kormánya .rettegett, Mainzban meg is intettek, hogy »visszafogadá-
sukra ne számítsanak! Azoknak a száma is nagy volt, akik .xbei
Nacht und Nebel« szöktek, hogy még a kis váltságokat se kelljen meg-
fizetniök.

Ha anémet telepítés ek egész történetét sikerülne ígV oda t árni
ország világ elé, nem kellene sokat magvarázgatnunli arról, hogp ez
a nagvezioű és soh henyerű Magrarország mit várhat azoletol, akik-
'nek bőkezűen adta talpa alá a gazdagigéretű magrar földet, s akik
a mai német telepeinket megnézih, azok nem mondhatnah mást, mint
ennek a nagvszioű országnak a dícséretét.

Micsoda csalfa sze-lek azok, amelyek rno st gyujtogatják a vihart
ezeken a csendes telepeken, ahol eddig hűség és hála, megbecsültetés
és közös munka közös fáradalma tartott békét magrar és scáb
lközött? A békét bizony a történet-tudat meghamisitásáoal, uagp ki-
írtásával lehet csak megzavarni. Ha németjeink elfelejtenek emlé-
kezni eleikre és ha mi is elfelejtjük a történelmi öntudatunkat, mely-
lyel a magyar földet megosztottuk velük. Legpen köszönet az eoan-
gélikus lelkésznek, aki a' falujában tudományosan búvárkodik s alá-
zatosan kitárja munháia eredménvét a magvarság elé. Nagpon sok,
nagvon jó és nagpon becsületes történészre van szükségünk ezekben
a fékevesztett, ahisztorikus órákban! Dezsérv Lászlá.



A tiszavidéki egyházmegye ápridís
14-én turtett lelkészértekeztetén egyház-
.megyei latnökké Rőzse István nyíregyházi
lelkészt választották meg.

A pécsi evangélikus női ínternátusra
hívj:uk tel olvasóink figyeJmél. Llhe-

Iyezést nyerhetnek egyetemi hallgatönök
~3 középiskolás leányok. Az internátus
diakondsszák vezetése alatt munkálkodtk.
.Lakói számána testvéri közösséget, csalá-
,dirus meleg otthont biztosít. Pécsett van
egyetem, női felsökercskedelmi iskola,
Iráromévfolyamú nöipardskola bs po lgári
leánydskola. Mindegyik inteze közel van
az Otthonhoz. Zongora használat van.

Tervezzük 11 nérnet nyelvórák bevezetését
is. A~eljes ellátás díja tíz hónapra mosás
nélk űl 500 pengő, mosással 550 pengö,
m ely összeg havi részletekben is fizet-
hető, Felvételi kérelmek június hó lS-ig
nyujtandók be a Baldauf G. evangélikus
n ői Otthon vezetöségéhez, Pécs, Rét-utca
45. szám. Az Otthonbari július és augusz-
tus hónapokban üdülök és nyaralók, fér-
fiak is, lakást és elilátást kaphatnak,

Pályázat "A budapesti evangéldkns
gunnáztumban megüresedett vallastanári
tanszék betöltésérc a fenntartó egyháei
hatóság pályazatot hirdet. A IDeák-téri
testvéregyházak k özős képvásefőtestületé-

hez címzett pályázatok az intézet ígazga-
róságának adandók be ápnilis 30-lig."

Pélvézat.. A pestrnegyed evangélikus
középegyházmegyébe tartozó Nyáregyháza
ny ugdtjazás folytán megünesedett lel-
készi állásna pályázatot hirdetünk. Java-
dalom: háromszobás lakás mellék helyi-
ségek kel és kerttel, 600 aranykorona és
stó lák, VI1l1amÍJnt a törvénytes államsegély.
Szolgálati nyelv magy,ar. Az egyetemes
lelkészválasztáeí Szabályrerude'et 22. §-a
alapján Felszerel t pályázabi kérvények
Ev,angélikus Esperesi Hivatal, Cegléd
címre 1939. évi május hó 6-ag k ülden-
dők be.

d-Iazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók, ! •

Alapítva • . LEgElsö tüzOltÓSZEP"-, hút, szivattyú- BS
1816. gtpgyár, harang, fsm- BS vasöntöds.

Alapítva:
1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangiát most száll í-
iottuk. továbbá a szentgotthérdi evangélikus egyházközségnek, a
ipestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
-egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok. a Budapest Tisztviselötelep külsőierencvárosi re-
10rmátus templom. a pápai református templom. ft győri relorma-
'tus templom. bagaméri református templom stb. stb. harangjai
-gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
-dulíanek a legrégibb és megbízható céghez. A párisi vilégkiálll-
1áson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
.sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és ki szállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyujt 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 figyelmet a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központia: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen. Érsekujvár. Győr. Kassa. Mis-
kolc, Pécs. Szeged, Szembethely. Minden egyház-
községben megbízotfai vannak az egyesületnek. -
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

EZÜSTRÓKÁK
ké króká k, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

SOMOGYI
SZŰCSMESTERN ÉL
IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: 18-63-95.

Alakítás, fEstBS BSkEppkölcsönzBs'
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SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranvkoszorus mestere

harang- BS ÉrcönfCdB, harangfBlszBrBlés BS haranglábgyár
Budapest, XIII., Petneházv-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 pusztaiöldvári evang. templom új harangjait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangiairnat.

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

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

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

ft
Evangélikusoknak nagy árengedm ény!
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SZENTLÉLEK
TÁBORA

címen jelenik meg május közepén

SCHOLZ LÁSZLO
nyomás alatt lévő új munkája. Kb. II
íven 20 igehirdetés és 5 előadás. Uj-
sága ennek a gyűjteménynek az, hogy
valamennyi darabja egy tárgykörben
mozog: a Harmadik Hitágazat kér-
dései körében. Nem tématikusan, de
bibliai szakaszok biblikus magyará-
zata kapcsán szól a Szeritlélekről.
egyházról, gvülekezetről. igéről, szent-
irásról. prédikációról, igehallgatásról,
hitről, keresztyén életfolytatásról. Más
és más vonatkozásban egy gondolat-
sorról ! Ára 3 P lesz. Megrendelhető a
szerző címén : Bpest, VU., Aréna-út
66. Ill. 24. - Csekkszámla: 35.332.

.Utravalő' I
a címe a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában
megjelent konformációi emlékkőnyvnek.
amely egyúttal konfirmációi emléklapot
is tartalmaz s a megkonfirrnáltnak a
gyakorlati keresztyenségbe való beveze-
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel-
hívjuk rá mindazok figyelrnét, akiknek
konfirrnáló gyermekük van. Kapható, a
FÉBÉ könyvkereskedéseiben és minden
budapesti protestáns könyvkeresk.-ben.

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

MARNITZ
hangszertelep
VIli., JOZSEF-KRT. 37.


