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GONDVISELÉS
Nem lehet elégszer kifejezésre 

juttatni és minden alkalommal újból 
és újból elmondani azt az aggo
dalmunkat, amellyel mai világunk 
életének alakulását figyeljük. Nem 
azokra az általános nehézségekre 
gondolunk, amelyek az alaposan 
összebonyolított u. n. kulturéletet 
jellemzik, mégcsak nem is az tölti 
el aggodalommal a szívünket, hogy 
jelenvaló időnkben ezek az álta
lános nehézségek erősen súlyosod
nak, hanem legmélyebb aggodal
munk amiatt van, hogy az emberek 
minden bajukat és egész jöven
dőjüket saját erőik és saját böl
csességük szerint akarják igazgatni. 
A  Gondviselés hite fogyatkozik a 
világon. [És ez szörnyű baj, mert 
emberi erő elegendő önmagában 
arra, hogy a legjobb dolgot is 
elrontsa, de azután gyakorta olyan 
csomókat köt össze, amit önmaga 
nem tud többé kibogozni.

Az elmúlt hetekben nagyon sok 
beszédet hallottunk, amelyekben 
nemzetek és nemzetek vezetői egy
más után megmondották a nyil
vánosság előtt, hogy mit akarnak 
és mit nem akarnak. Mindenki 
nyugtalanul várta a német nép 
vezérének válaszát ezekre a beszé
dekre. Kétségtelenül szörnyű fele
lősség nehezedik azokra, akik há
ború és béke, rombolás és építés, 
boldog élet és nyomorúság útját 
indíthatják el a maguk elhatározá
sával. Emberek előtti és Isten előtti 
felelősség ez. Csak sajnálni és fél
teni lehet azokat az embereket, 
akik ilyen elhatározások között 
tusakodnak. De éppen ebben mutat

kozik meg minden nyugtalanító 
kérdésünkre vonatkozólag az az 
igazság, hogy nemzetek és kor
szakok életére vonatkozólag ne 
merjen senki dönteni Isten nélkül.

Mindezt azért mondjuk el, mert 
a német nép vezérének aggodal
masan várt nagy beszédében mind
járt az első mondatok a Gond
viselésre utaltak. Azt mondotta, 
hogy életének egyetlen feladata 
felemelni a reábízott népet elesett- 
ségéből és helyreállítani, jóvátenni 
mindazt, amit sátáni gonoszság, 
vagy emberi esztelenség szétrom
bolt vagy elrontott. így mondotta : 
a Gondviselés megengedte, hogy 
betöltsem életem egyetlen feladatát. 
Majd újból: a Gondviselés meg
segített abban, hogy nemzetem 
megsértett igazságát visszaállítsam.

Mindnyájan tudjuk, hogy a be
szédnek további részeiben is meg
maradt ez az alaphang. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a német népnek 
nemcsak földi vezére van, hanem 
él felette egy gondviselő hatalom

És azt mondja Izrael háza : 
Nem igazságos az Úr útja! 
Az én utaim nem igazságo- 
sak-é, Izrael háza ? Nem in
kább a ti útaitok nem igaz- 
ságosak-é? Ezékiel 18:29.

Amint nem tudod melyik a 
szél útja, hogy mint képződnek 
a csontok a viselős asszony 
méhében, úgy nem tudod Isten 
dolgát, aki mindent cselekszik.

Prédikátor 11:5.
Igen, Uram, te vagy az én 

oltalmam! 91. Zsoltár 9. v.

is. És ezt jól esik megállapítani 
arról a német népről, melyet a 
keresztyénségtől elforduló népnek 
igyekeznek beállítani immár hosszú 
idő óta. Kell, hogy érvényesüljön 
a keresztyén hit és a belőle áradó 
minden erő minden népnek az 
életében. Sőt csakis akkor lehet 
reménykedésekkel tekinteni nem 
csupán a mostani bonyodalmak 
elviselhető megoldása felé, hanem 
az egész emberiség együttes életé
nek messzebb való jövendője felé 
is, ha nem csupán fegyverekre, 
erőviszonyokra, jól vagy rosszul 
felismert életérdekekre alapítanak 
megegyezéseket, békéket, együtt
működést az emberek, de a szét
szakadozott embereket egyedül 
egybefogó és életüket egyedül 
áttekinteni tudó Gondviselésre is.

Mert e sötét idők nyugtalan erő
feszítései és egymással hadakozó 
próbálkozásai mögött mindig erő
sebben kibontakozik annak a nagy 
igazságnak a felismerése, amelyet 
immár közel 2000 év óta hirdet a 
keresztyénség. Ez ma is változat
lanul ugyanúgy hangzik, ahogy azt 
Jézus mondotta: Atyánk van, gyer
mekek vagyunk, egybetartozunk, 
egymás nélkül nem élhetünk, egy
másért felelősek vagyunk. Az  
emberiség egésze felett pedig csak 
egy örök Gondviselés lehet, aki 
sok mindent eltűr gonosz gyerme. 
keinek, de ezt az egységet széttörni 
nem engedheti. Jobb volna békés 
életben megtanulni, de ha nem 
lehet, majd a Gondviselés rátanít 
minket béke nélkül is az egymás
hoz való tartozás nagy leckéjére.
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Maecenások kerestetnek
Kodofányi János „Földindulása“ meg

érte immár a századik islőadást is. Százszor 
szorította össze a szíveket az egykós ma
gyar falu szörnyű tragédiája. Százszor 
oldotta könnybe, boldog örömkönnybe 
az új úton indult, próbált magyarok szo
rongó szívéi az Isten megbocsátó ke
gyelme az új élet áldásával. íme, tisztán 
áll előttünk, hogy nemcsak a könnyed 
s i kaniil ó-ssá gokiíil, de a magyar élet
riasztó harsonáját is megszólaltathatja 
a magyar színpad. Nemcsak szórakoz
tathat, de szolgálhat is, ha igazi művé
szek szánják oda talentumaikat ennek a 
szolgálatnak.

Ahány ismerősömmel beszéltem azon
ban, mindnek megfordult a fejében egy 
gondolat: nem  lehetne-é a darab szolgá
latának hatótávolságát m ég jobban m eg
n öveln i? Elég-e, ha csak a budapestiek  
és a vidékről felróná  ült néhányak lát
já k ?  Nem  lehetne-é eljuttatni a darabot 
azokhoz is, akikről és akiknek elsősor
ban szól, az egykés m agyar falunak?  
Tudjuk, hogy megvan ennek a szokvá
nyos útja: a falusi műkedvelők téli mű
sora. De félős, hogy ezen az úton elvész 
a ílövegből a puskapor. Ehhez a darab
hoz Págier Antal és Vaszary Piroska és 
hasonlók kellenek, hogy tényleg robbanó 
erővel üsse szivén, akiit illet. Kontár ké
zen hamarabb lehet belőle köznevetség, 
mint megrázó erejű prédikáció. Ezt a 
darabot így, ahogy van, ezekkel a m ű
vészekkel, ezekkel a d íszletekkel, ezzel 
az összhatással kellene „m issziós l;örútra“  
küldeni a m agyar falukba. Egy kis szer
vező munka, egy kis pénz kellene hozzá 
s a nyár folyamán legalább 100— 120 
magyar faluban döbbenhetne a telkekbe 
a magyar bűnök tragédiája s a bűnbánat 
útjának reménysége. —  Hisszük, nem 
hiába. . .

Valamikor nagy maecenások azért 
nyitották meg házukat és erszényüket 
Thalim papjai és papnői előtt, ment a 
nemzet fel ébresztésének nagy misszióját 
remélték a színművészet fejlődésétől. 
Hol vannak ma már ezek a maecenások 
és hol van a magyar színjátszás ilyetén 
felfogása? Amennyit fejlődött, annyit el 
is tért a régi eszményektől. Ma azonban 
újra olyan időket élünk, amikor isméi 
megcsendült a lelkekben a magyar étel 
elsüllyedt harangja: vagy felébredünk 
vagy elveszünk! Ma meg kell találnunk 
újra az elvétett útitka t! Ma elő kell ke- 
rülniök az elkallódott értékeknek! Ma 
szolgálattá költ lenni minden mű
vészetnek!

De nem akarom a szól szaporítani, 
csak elvetni a magot a magyar közvé
leménybe: a „Földindulásnak" meg kell 
lengetnie a magyar falu szivét is. Hisz 
róla szól, néki szól. Tehát: M aecenások  
kerestetnek  a , Földindulás“  m issziós 
kőrú tjához a m agyar faluba! Ha akadna 
nagyúr, akiit sokezer holdjának kötele
zése indítana ennek a körútnak finanszí
rozására, az bebizonyítaná létjogosultsá
gát a magyar nemzeti közösségben. De 
ha ilyen nem akadna, vállathanátná ezt 
a szerepel a ifőváros közönsége, a magyar 
társadalom, a 'városi középosztály vagy 
akárki is . . .  Az áldozat egy részét még 
maguk a darabban szereplő színészek is 
átvállalnák bizonyára . . .  Tehát ismétlem: 
Maecenások kerestetnek. . .  L. M. V.

Elszakadás Istentől
A mai ember életében nagyon sokféle és nagyon erős megkötött

ség van. Cikkek tömege vizsgálja a szociális, társadalmi, nemzetiségi, 
faji rétegeződéseket és megkötöttségeket. De az ember Isten előtti 
megkötöttségéről alig esik szó. Az egyházi megkötöttséget most nem 
akarjuk a felekezeti megkötöttségekkel azonosítani. Ezen most túl 
nézünk, és amikor az egyházi megkötöttségről beszélünk, akkor is 
az embernek Istenhez való megkötöttségét vizsgáljuk, amelyik az 
egyes egyházak keretein belül való élésben nyeri külső kereteit.

A keresztség
az első alkalom, amikor szemmel láthatólag kifejezésre jut az a 
tény, hogy nem vagyunk a magunkéi. Nagyon ritkán szoktunk arra 
gondolni és nagyon hamar elfelejtjük, hogy a keresztségben ka
punk meg mindent Istentől, ami életünk megindulásához szükséges. 
Ekkor kapjuk meg a nevet, amelyiken embertársaink fognak majd 
nevezni, de ugyanaz a név éz egyúttal, amelyiken Isten is megszó
líthat bennünket. Az atya-fiúi meleg viszony, amelyik meg kell 
hogy legyen a hívő és Istene között, egészen természetesen azzal 
kezdődhet csak, hogy megtanulják egymás nevét. Isten megszólít 
bennünket és megmondja a keresztségben azt is, hogy mi ezután 
hogyan nevezzük őt. De ekkor állít be minket Isten abba a közös
ségbe is, amelyik Isten gyermekeinek, a szenteknek közössége. Az 
egyházba.

Az Isten házában
kell folytatódnia az Istenre bízott életnek. Akit Isten elhívott és
gyermekévé tett, az Vele kell, hogy járjon. Keresztyén életünk el-
világiasodása, Istenhez való kötöttségünk önkényes feloldása azonban 
a leghamarabb ezen a ponton mutatkozik meg. A világon nincsen 
annyi hűtlenség az életnek egy megkötöttségével szemben sem,
mint éppen itt: Istennel szemben. És ebben legnagyobbrészt a fel
bomló családok a hibásak. Mert olyan élet, ahol minden egyes
családtag a saját útjain és saját munkájában jár csak, nem Isten) 
szerint való élet. Nem hiába adta Isten a családi megkötöttséget, 
nem hiába alkotott kisebb közösségeket. De viszont természetes 
következmény, hogy az a család, amelyik Isten felajánlott kegyel
mét annyira sem értékelte, hogy jelen lett volna gyermekének Is
ten gyermekei közé való beiktatásán, vagy ha jelen volt, ezt a tényt 
nem tartja állandóan a gyermek szeme elé, elkerülhetetlenül oda 
jut, hogy szive elzárul az Isten elől. Az emberek Istenhez való meg
kötöttsége abban a pillanatban oldódik fel láthatóan, amikor az 
egyházban végrehajtott isteni cselekedeteket nem érzi többé Isten 
cselekedeteinek, hanem csupán üres szertartásoknak és formaságok
nak. Amikor szokássá lesz a keresztség, akkor egyúttal alávette
tett a divat változásainak is. Ha más lesz a divat, pl: a keresztség 
elhagyása, mint Németországban, úgy napvilágra kerül, amit addig 
kínosan rejtegettek: az Istentől való teljes eloldottság, az önerőből 
és önigazságból való élés.

Az Isten házában ennek élénk nyoma is van. Amikor a keresz
tyén gyülekezetekben évente legfeljebb a 2/ s-ad rész fordul meg pár
szor a templomokban, akkor világos lesz, hogy nagy bajok vannak. 
Ezek a bajok mélyen járóknak bizonyulnak akkor, ha megfigyel
jük, hogy kikből tevődik össze a gyülekezet istentiszteletek alkal- 
jmával. Legnagyobbrészt tankötelesekből és asszonyokból. Sem az 
előbbi, sem az utóbbi nem lenne baj önmagában véve. Azonban ha 
figyelembe vesszük egyrészt azt, hogy a tankötelesek, mivel iskolai 
kötelességszámba vétetik az istentiszteleten való részvétel, az iskolai 
kötelezettség feloldásával egyúttal a templomlátogatás alól is oldozva 
érzik magukat, másrészt viszont, hogy éppen a reformáció nagy újsága 
volt az apa papi szerepe a családban, éreznünk kell azt a megdöb
bentő eltávolodást, amivel számotvetni alig-alig szoktunk. (Közbeve- 
tőleg az igazság nevében meg kell állapítani azt, hogy az evangélikus 
gyülekezetek nagyobbik részében á felnőtt férfiak számaránya elég 
jó.) Sajnos, sokan bizonyos humanista, megértő szemmel szoktak
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nézni azokra, akik Isten házából elmaradnak. Mentségeket találnak 
ki a számukra: egész héten dolgoztak, jó az a kis kirándulás, tovább- 
pihenés, messze laknak. Vagy pedig, ami még súlyosabb hiba: a 
'múltnak igehirdetői és igehirdetésbeli hiányait, egyes emberek hi
báit ostorozzák, mintegy a gyógyulás módját keresve. Ezzel azon
ban még semmit sem segítettünk, csupán igazoltuk azokat, akik elol- 
dozták magukat Istentől. Hogy azonban a gyógyulásnak az-e a módja, 
hogy az elmaradókat, és a mentegetőzőket, vagy a nemtörődömöket 
igazoljuk, az egészen kétes értékű feltevés. Sok minden játszik közre 
ábban, hogy az emberek eloldozták magukat Istentől. De bizonyos, 
hogy mindig előbb Istentől oldozza el magát az ember, és csak aztán 
attól vagy azoktól a földi keretektől, amiket Isten e földre adott. Aki 
szorosan összekötve tudja magát Istennel, és valami visszásságot lát 
egyházában, az elhagyja esetleg egyházát, de nem az Istent. Mert az 
ilyen ember tudja, hogy Isten nem ítélhető meg, sem egyáltalán, sem 
követőiből. De nagyon figyelnünk kell arra a tapasztalatra, hogy aki 
eloldotta magát Istentől (esetleg családi öröklöttség továbbromlása 
alapián), az nem fogfa kitéréssel, vagy szektába meneküléssel ott
hagyni egyházát, hanem annak továbbra is tagfa marad, de olyan tag, 
aki mindentől távoltartfa magát, aminek még csak a látszatában is 
kifejezésre jut az Istenhez kötöttség.

Az asszonyok
nagyobb részvételi aránya is különös okban leli magyarázatát. Min
den vallásban egészen a keresztyénség eljöttéig egy bizonyos adás
vételi viszony állt fenn Isten és ember között. Ezeknek a vallásoknak 
nemcsak kultikus cselekményeitől, hanem egyáltalán a bennük való 
részvételtől az asszonyok nagyrészt el voltak zárva. Nem csak azért, 
mert az asszony a keleti népeknél alárendeltebb szerepet játszott, 
hanem azért is, mert elzárt helyzete lévén, az adás-vételi viszonynak 
jnegfelelően nem viselkedhetett: nem adhatott. Vagyon felett jóidéig 
■nem rendelkezhetett asszony, áldozatot nem mutathatott be. A ke
resztyénség azonban nem adás-vételre épül fel. Hitünk szerint 
(legalább is evangélikus anyaszentegyházunk biblián alapuló tanítása 
szerint) Istennel szemben az ember nem az adó, hanem az elfogadó 
szerepében van. És az az igazi keresztyén, az Istennek igazi gyer
meke, aki tud elfogadni Istentől úgy, mint a gyermek atyjától. Aki 
nem azon gondolkodik, hogy mivel érdemelje ki a kegyelmet, hanem 
azon, hogy miképp tudja teljesen magáévá tenni azt. A keresztyénség 
tehát ebben a vonatkozásban az elfogadás vallása. Isten ad, én nem 
adhatok neki semmit, én csak elfogadhatok. Semmiféle előre adott 
ajándékkal nem vesztegethetem meg őt, hanem örvendeznem kell 
azon, hogy kegyelmes hozzám, és nem aszerint bánik velem, ahogyan 
megérdemelném.

Az asszonyi lélek pedig régi-régi megállapítás szerint: receptív, 
elfogadó, bevevő lélek. Hálásakban és gyermekibben tudja elfogadni 
azt, amit kap, mint a férfilélek. Tehát ezek szerint inkább tud várni 
is Istentől és inkább fel tudja ismerni azokat a kicsinységükben is 
drága ajándékokat, amiket Isten az Igehirdetések útján vigasztalás
ban, útmutatásban, figyelmeztetésben, korholásban és megbocsátásban 
tud adni. Gyermekeink is ugyanebben az állapotban vannak. Jean Paul 
régi megállapítása: »A gyermek: lélekben mind nőnemű«, ebből a 
felismerésből veszi eredetét. És ez a befogadóképesség vesz el a növe
kedés során és ezt veszíti el minden ember, amikor önállósulni kezd és 
eloldja magát a régebbi tekintélyektől, Istentől is, ha nem maradt meg 
benne a hit.

Hol van hát a hiba? Szabatosan nem felelhetünk reá. Sok tekin
tetben csak sajnálatos tényeket állapíthatunk meg. Azonban kétség
telen az, hogy ami ma folyik, a legnagyobb arányú eloldózódás Isten
től, önállósulásra való törekvés Vele szemben is, és az ember büszke 
lelkének kérdése: minden megvehető, mindenért adni kell csak va
lamit. És mivel érzi az ember, hogy Istennek az egész életén kívül 
semmit sem adhat, amivel megvásárolhatná öt, az életét pedig nem 
takarja átadni neki, azért oldozza el magát tőle.

Kemény Péter.

A magyar evangélikus 
lelkésznevelés kérdéséhez

ii.
A magyar evang. lelkésznevelés ez- 

időszierint az állami theologiai fakultá
son történik s túlnyomóan) , theoretikus; 
a gyakorlatit közvetlenül az egyes egy
házakban kapják a jelöltek, amelyekbe 
segédlelkészeknek kiküldetnek s ezért 
gyakorlati theologiai szeminárium szer
vezése mutatkozik szükségesnek, amint 
az külföldön is szokásos.

A kérdés e szerint így alakul: a) m ik  
legyenek  tárgyai a szem inárium oknak; 
b) hói szerveztessék ; c) viszonya a fa
kultáshoz.

a) A szemináriumi nevelésnek ala
pulnia kell a soproni theoi. fakultáson 
szerzett llheol. tudományi ismereteken, 
amelyeknek bírását a fakultástól nyert 
képesítő bizonyítvány igazolja. A theoi. 
fakultáson előadott tárgyaknak ismétlése 
szükségtelen időveszteség lenne. A neve
lés tárgyi körét az egyháziais társadalmi 
élet 'követelményei szabják mag.

A lelkész Isten igéjének, szorosabban 
meghatározva, Jézus evangéliumának, 
amint arról az új-szövetség írói szólnak, 
valamint az ó-szövetséginek, mint a Jé
zus Krisztusra előkészítőnek magyará
zója, hirdetője, tanítója s példát adó 
módon megvalósítója. A szeminariumnák 
ennélfogva legelső feladata a teendő lel
készeket a szenlírás helyes gyakorlati 
magyarázására, a fakultáson tanult írás- 
magyarázatnak az életl en való alkalma
zására tanítani. Ebben a gyakorlati írás- 
magyarázatban alapul az 6-szöv. héber 
és az új-szöv. görög nyelvű kiadásának 
kall szolgálnia. A szóbeli magyarázat ki
egészítendő a jelöltek írásbeli dolgoza
taival, mellyel egyházi beszédek vallás
tanítások, katechiziaoiok, elmélkedések, 
álloku; iok stb. alakiában benyújtandók 
s készítésökh-ee a . hemiletikai, tanítás
iam, katechetikai és neveléstana szabá
lyok megtartandók és ezek szerint szigo
rúan közösen elbírálandók. Ide tartoznék 
klasszikus egyházi beszédek, gyakorlati 
theoi. tanulmányok s hasonlók olvasása 
és tanulmány ozása; általában pedig az 
egyházi irodalom jelentőségének ismjer- 
tetése.

Tíekintettel Magyarország .felekezeti 
viszonyaira, helyénvaló volna ezeknek a 
felekezetieknek rjészletes tanulmányozása, 
különösen a róni. kát. és keleti egyhá
zaknak hitelvi, belső szervezeti, charita- 
tiv, egyleti élete s a legújabb, az Actio 
Kiaitihollca. Hasonlóképpen kellene m-eg- 
ismerkadniök a jelölteknek a szektákkal, 
keletkezési okaikkal, hogy nemcsak véde
kezni tudjanak billenők, de visszasze
rezni az evang. egyháznak. A kát. sze
mináriumokban, úgy tudom, dogmatika 
helyeit apologelikát, magyarán mondva, 
oly hittant ' tanulnak latin nyelven, 
amelynek célzata hitvédelem, ezért nem 
ártana a mi leendő lelkészeinket is ily 
.apoíógetlikus ismiendtbkkel éllátni, hogy 
a gyakori támadásokat kellőképpen, bib
liai alapon, krisztusi szeretettel , tudják 
elhárítani. Ez természetesen megköveteli 
a római káté ismeretét, aquinói Tamás
sal való foglalkozást s nem különben a 
római kánonjognak a protestánsokat 
érintő részeinek megismerését, minthogy
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ezeket érdekeink ellen érvényesítik az 
életben.

Míg ezek a tárgyak legnagyobbrészt a 
dogm atikához kapcsolódnak: addig az ú. 
n. társadalmi kérdések, amelyek a mo 
dern társadalmi és politikai életnek újjá
szervezését követelik az ethikához fűződ 
n ek  s ismerőtök épp oly fontos. A lei - 
késznevelésnek sokkal inkább a jövőt, 
mint a jelent kell szolgálnia s kielégí
tenie, A viszonyok oly rohamosan vál
toznak éppen a mi korunkban, hogy 
alig van időnk a változásokhoz hozzá
szokni. A társadalmi tudományokból ter
mészetesen azok a kérdések kerülnek itt 
szóba, amelyek a magyar nép s nemzet 
fejlődése szempontjából birnak jelentő
séggel, mert ezekben a lelkészek közre
működésére és segítségére is számít az. 
állam, aminők az egyke, vér-, fertőző- 
betegségeik, tüdővész stb. Természet
szerűleg ezekkel kapcsolatban jár a fa
kultás! tanulmányokból ismert belmisz- 
sziói szellemű kérdésiek kibővülése s 
intézményeinek ebben a tekintetben is 
felhasználásának ismertetése.

Nagy gondot kellene fordítani a né
met és szlovák nyelvnek alapos tanítá
sára és. gyakorlására, mert hogy meg
tételé nyelvismeret nélkül német, vágy- 
szlovák nyelvű egyházban lelkészt alkal
mazzanak, azt -sem a mai nemzetiségi 
viszonyok, sem a lelkéiszi hivatás ko
molysága nem engedi meg.

Hogy ezeken kívül nem ártana oly 
jogi kérdésekkel megismertetni, amelyek
nek ismeretére a lelkészeknek az élei
ben gyakran szükségük vian, amint azt 
Eperjesen a jogakad. tanártársaink tet
ték, azt íelestleiges hangoztatnom. Külö
nösen szükségesnek tartanám az egyház- 
jognak tapasztalt ügyvéd vagy bíró által 
való tanítását, mert a jogászmíveltségű 
előadó és theologiai míveltségű előadó 
között igen nagy a különbség, nemcsak 
törvényismeret szemszögéből, de a jogi 
és theologiai dialektika s logika tekinte
téből iis, amiben utalhatok dr. Mikler 
Károlynak Egyházjogi kézikönyvére. -—  
iSajnoiS, a gyakorlati lelkészkedésnek 
legfontosabb tárgyáról, a pastoralisról, 
ennek praktikus begyakorlásáról, vajmi 
keveset vagy semmit sem lehel itt taní
taná. Ez olyan, mini az úszás, melyei 
csak vízben lehet megtanulni. A leendő 
lelkészre nézve ez a víz a gyülekezet. 
Itt kell próbálkoznia; megszoknia s tö
kéletessé -tenni az emberekkel való bá
násmódot, az, oktató vezetésüket s mind
ezt megtenni, amit a „Cura pastoralis"' 
igen szépen szokott leírni s amihez 
megfelelő lélektani ismeretek mellett nem 
csupán a lelkészi pályának, de az embe
riek tiszteletének, szeratietének és isteni 
(ihlettségszerű tulajdonság, lelki tehetség 
kívántatik meg. Ha a lelkószi szeminá
rium úgy volna szervezhető, hogy a 
tagjai bizonyos -időre meghatározott nagy 
gyakorlattal rendelkező lelkészeikhez ki- 
hielyezhetők lennének, akkor már ilt 
(kaphatnának példák által útbaigazításo
kat, mert különben ez már csak a Se- 
gédlalkészi tanévnek maradhatna tár
gyául.

Hogy a felsoroltaknak megismerteté
sére s részben begyakorlására mennyi 
idő szükségeltetik, azt csak a tervezetnek 
részletes kidolgozása s a gyakorlat alap
ján lehel megállapítani; de az bizonyos
nak látszik, hogy egy évnél kevesebb

Két vasárnap között:
röppeni fel az a hírlapi kacsa, hogy Niemöller német evangélikus 
lelkész a Christian World tudósítása szerint fogságában a katholikus 
hitrendszert tanulmányozza. A hitrendszer alatt a fordító nyílván a 
római kath. egyház hittani tanítását érti. A közléshez annyi meg
jegyezni valónk van, hogy evangélikus lelkészek el szokták olvasni 
a római kath. egyház hittani írásait s akarjuk hinni, hogy a római 
egyház lelkészei is ismerik az evangélikus egyház tanításait. Ezen 
nincs semmi meglepő. Ha a cikkíró akár a Chirtian W orld nyomán, 
akár saját látása szerint ennek különösebb jelentőséget tulajdonít, 
egyéni szabadsága szerint járt el, de ebből nem kell szenzációt kavarni.

esperesek lemondásáról olvastunk. Egyházi tisztséget viselő emberek 
tisztüktől megváltak. Köszönet eddigi szolgálataikért. De ahogy a 
lemondás tudomásulvételéhez eljutottunk, azt elengedtük volna. Le
mondtunk volna szívesen azokról a kommentálásokról, ahogy külön
féle újságok azt beállították és magyarázták.

megtelt Budapest székesfőváros. Tele van a Liget környéke, az 
Andrássy úton hömpölyög a nép ezres csoportja, villamoson, autó
buszon még magyar beszédet is lehet hallani, bár annyi a külföldi 
szó s minden arc: a vendéglátó budapesti s a látogató vidéki 
arc egyaránt tele van mosolygással. Az emberek mosolyát igazolja 
a gyönyörű májusi gyöngyvirág s a borostyán-orgona-virág csokrok, 
amelyeket nemcsak nők, hanem férfiak is mutogatva hordoznak Bu
dapest uccáin. Mintha a tejjel-mézzel folyó Kánaánban élnénk. Mintha 
a boldogság városa volna Budapest. Mintha a csodák városa volna, 
amelynek Baross-tere két nappal előbb még poros grund volt, ma 
pedig hála a gyeptéglák alkalmazhatásának, gyönyörű zöld gyepével 
mosolyog a körülötte kavargó nagy tömegre. (Pedig alatta légoltalmi 
óvóhely rejtőzködik.) Tele van Budapest mosolygó és boldog em
berrel s reméljük, hogy megtelnek ezek az emberek egyszer hittel 
és Szentlélekkel!

a Führer beszélt, akit több százmillió ember hallgatott s akinek be
szédét másnap mégis ugyanaz a több százmillió ember és »sokan 
mások« is elolvasták. Milyen jelentőséget tulajdonít egy emberi be
szédnek szóban és írásban a világ. S amikor az egyik kávéház nyitott 
ablakán át harsogott a beszéd s a lelkesedő Sieg, Heil; Budapesten 
ezen a helyen az újságárus: »leszállították a márciusi front vezetőinek 
büntetését, éljen Szálasi!« kiáltással árulta lapját.

Németországban a Führer születésnapi ünnepén valamennyi evangé
likus és róm. kath. templom ünnepi harangzúgással ünnepelte a 
német állam vezérét. Az evangélikusok ápr. 20-án, délelőtt 10 órától 
háromnegyed 11-ig, a római katholikusok 19-én, este 6 órától fél 7 
óráig. Az evangélikus és a római kath. egyház templomaiban hála
imádságokat is mondtak a Vezér további életére. Az evangélikus 
egyház Hitlernek egy 1522-ben, Wittenbergben nyomatott Luther 
Újszövetséget adott ajándékba'.

folyik a hirdetési propaganda a keresztes vonatokra való jelentkezés 
kérdésében. Május közepén a tavalyi eucharisztikus kongresszus év
fordulójára tíz olyan 75o/o kedvezményt nyújtó vonat hozza Buda
pestre a közönséget, amely minden hazai város közönségét mozgósítja. 
Nincs kétségünk afelől, hogy a vonatok tömve lesznek. Bizonyos az, 
hogy tömegek lesznek a Hősök-terén s a sajtóbeszámolók ezekről a 
dolgokról egészen imponáló referátumokat fognak hozni. Ennek a 
keresztény megmozdulásnak mi evangélikusok csak örülni tudunk, 
s reménykedünk abban, hogy a sok mozgalom, eredménye egyszer 
hazánkban nem lehet más, mint megérteni és megszeretni azt a másik 
keresztyénséget, amelyik nem akar ünneprontó lenni soha, hanem 
az ország fővárosában is elvégzi a munkáját, de nehéz gondja a 
periféria, a szórvány, a már hazajött s a hazajövő testvéreink útjá
nak Krisztushoz való előkészítése.
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vonult be a napilapok által osztogatott »két napi halhatatlanságba« 
a jezsuita Páter N.T., aki egyik vidéki metropolisban, mint 28 éves 
főiskolai tanár autóján szaladgál a város munkásnegyedeiben. Jól be
széli az ucca nyelvét, programmjában s forradalmi elgondolásaiban 
Gandhit akarja utánozni. Itt veszti el majd jelentőségét, hiszen ma 
még az ilyen típusú jezsuitát egyháza sem veszi be, hát még a hi
tetlenség.

lett törvény a második zsidó törvény, amely mellett rengeteg cikk és 
beszéd hangzott el s amely ellen még több ember nyilatkozott, s sok 
ceruza kopott el megvédésében, s amely mellett és ellen hangzottak 
el nyilatkozatok papok ajkáról szószéken és a parlamentben. S min
den ilyen írás, akár pro, vagy kontra, s minden beszéd, akár szent 
vagy meg nem szentelt helyen hangzott el, megmérettetett és megítéli- 
tetett. S Isten is ítélni fog minket ebben a kérdésben, hiszen népéről 
van szó.

sok paptestvérünk lett a Sajtókamara második osztályának tagja. 
Köszöntjük őket új tisztükben. De ez a lehetőség tartsa meg őket 
abban az alázatban, amelyben eddig is éltek. Ne próbálják elhinni, 
hogy csak azok írják az újságot, akik fel vannak véve a sajtókama!- 
rába. A mi újságjainkat különösen nemcsak ezek írják, hanem íratja 
bizony sokak által Istennek az ő szent lelke.

nyílt meg a nevjyorki világkiállítás, melynek első napján, jubiláte 
vasárnapján avatják fel a kiállítási területen épült új templomot, a Hit 
Templomát, amely felekezeten felül álló s mindenkié. Ezzel a temp
lomépítéssel és adakozással akarta dokumentálni Amerika, talán egy 
kis politikai céllal is, hogy még mindig és továbbra is s most már el
kötelezetten is a vallásszabadság országa. Ezért a hitvallásáért köszö
net illeti minden európai protestáns ember részéről. S amikor jubi
láte vasárnapján, e templom megnyitásakor a harangjátékon megí- 
csendült Luther himnusza, elhallatszott ez az ottani nappali harang
szó az álmatlan Európa éjszakájába is. Mert valóban úgy van, hogy 
éjszaka állandóan szólnak a harangok, a legnagyobb viharban s 
a legnagyobb csendben egyaránt. G. L.

A belmissziói munkamódok
(Folytatás.)

IV. Az ifjúság nevelése. A legfontosabb és legnehezebb gyüleke- 
 zeti munkák egyike ez.

1. Egyesületi munka. Ez az ifjúsággal való foglalkozás ismertebb 
formája, amikor kor, nem, foglalkozás szerint felbontják és külön 
egyesületekbe tömörítik az ifjúságot. Ennek módszerei általánosan 
ismertek. Sokszor ismétlődő tapasztalat azonban az, hogy egyesüle
tekben is nehéz megtartani a fiatalokat. Csakhamar megunják az 
örökös komolykodást vagy akár az örökös játékot. Ezért az egye
sületbe tömörített ifjúságot »foglalkoztatni« kell, őt magát is be
vonni a gyülekezeti munkába. A kisebbek, a serdülők valami kis 
betanult programmal, élükön a vezetővel a gyülekezet betegjeinél 
tehetnek látogatást (ahol énekelnek, verseket mondanak), vagy pe
dig a szegényeket keresik fel (akiknek segítségképpen ajándékot 
visznek). A nagyobb ifjúság tanyákkal biró gyülekezetekben ki
kiszáll valamelyik tanyai iskolába s előre készült műsorával szolgál 
az ilyen alkalmak után áhítozó külterületi híveknek.

2. Tömegfoglalkoztatás. Vannak nagy gyülekezetek, ahol sok 
száz, vagy talán több ezer a fölserdült ifjak, legények és leányoík 
száma. A 20—40, vagy akár 100 létszámú ifjúsági egyesület egy 
csepp csupán a nagy tengerben. Világos, hogy a gyülekezet nem mond
hat le az egyesületen kívül álló sok száz fiataljáról sem. Itt módot kell 
találni a tömeggel való foglalkozásra is. Van gyülekezet, mely kellő 
előkészítés (röplap útján való felhívás) után minden vasárnap este 
a templomban gyűjtötte össze egész télen át a maga ifjúságát, mindig 
szigorúan csak egy-egy órára. Az órán mindig egy építő-tanító elő-

nem lehet, bármennyire szoríttatnék is 
össze az előveendő tárgyiak mennyisége. 
Nem rendszeres iskolának kell azt kép
zelnünk, melyben csupa előadások tar
tatnának, hanem gyakorlati tevékeny
séggel összekapcsolt önképzés, a hallot
taknak s tapasztaltaknak megemésztése s 
megvitatása, mert ebben a korban s a 
theoilogiai műveltség ezen fokán már 
csak ez lehet a helyes methodus a cél 
elérésének biztosítása végett.

(Folytatjuk.)

Tündöklő Jeromos
Tamási Áron népi játéka a Nemzeti 

Színházban.

Ábel regény-trilógiájából és elbeszélé
seiből ismert székely népi világot Tamási
nak ebben a színművében is megtaláljuk, 
azl az esztétikai értékeit azonban, ami 
regényeit jellemzi, itt nem kaptuk meg. 
Pedig Tamási így ír egy helyt művészi 
hitvallásáról: „Nem ismerem el a forma 
művészi értékét nemes mondanivaló nél
kül, és a mondanivalót nem ismerem el 
nemesnek a forma művészi értéke nélkül. 
Együtt állnak, vagy együtt buknak". 
Ilyenformán önmaga ítélkezik darabja 
felett.. Most bemulatott darabjában sem 
a drámai szerkezet, sem a bonyodalom, 
sem a drámai cselekmény nem üti meg a 
dramaturgia általános esztétikai követel
ményeinek mértékét. Szerkezete széteső, 
bonyodalma erőltetett és nem eléggé 
motivált, cselekménye pedig hosszan idő
zik az epizódoknál. Mindez azt bizo
nyítja, hogy Tamásinak nincs elég drá
maírói ereje. Az egyes párbeszédek, amik 
elbeszélő munkáit értékesen élénkítik, 
még nem teszik drámaíróvá. A darab ér
téke nemes értelemben vett provinoia- 
lismusa: a székely milíeu, a székely sze
replők sok szeretettel és művészi kész
séggel formált alakjai. Ezekre fordítja a 
szerző minden gondját, nem pedig a fő
alakra, az idegiemből Székelyföldre csöp
pent politikai kalandor megrajzolására.

Nem látjuk tisztán az író szándékát 
sem. Mit akar ezzel a darabbal mon
dám? A po'dika romboló, zavarlkeiíitő 
hatását akarja bemutatni, vagy a falut 
vezető társadalmi osztály korruptságál, 
vagy a népnek hibádban is egészséges 
romlatlanságát ? Vagy csak egyszerű já
ték, cél és mondanivaló nélkül? Olyan 
kaliberű írónál, mint Tamási, szokatlan 
volna ez. A nép, a játékos, furíaugos 
székely -nép iránti szeretet az, ami vezér
szólamként kiérzilk a darabból minden 
jelenetnél. Ez azonban csak állásfogla
lás, de- nem posiitiv mondanivaló. Szere
pel a darabban egy nyomorgó, lecsúszott 
szobrászművész, annak a szájába ilyen
féle szavakat ad Tamási: én művész va
gyok, nem politizálok, én csak élni sze
retnék. Tamási azonban politizál. Marad 
Bajna Gábor szerepeltetése.. Ez a Bajna 
Gábor egy érettségizett fiatalember, aki
nek helyén van az esze is, -meg a szíve 
is. Szereti a falusi népet, parasztgúnyában 
jár, közöttük él. Sorsközösségei válla1 
velük. Segíti, irányítja őket: nem szóval, 
hanem lettel. A falu apraja-nagyja, 
fiatalja-öregje őt tartja igazi vezetőjének, 
ö  vállalja ezt a vezérséget, de nem 
egyéni ambíciók, érvényesülési vágy ve
zeti cselekedeteiben!, lhanem áldozatos
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szolgálat, a jó pásztor féltő szeretete. 
Eninek a Bajna Gábornak az alakjában 
akarta talán ,a szerző megmutatni azt az 
utalt, amelyen az értelmiségünknek járni 
és néphez közeledni kell, ha annak igazi 
irányítója és vezetője akar lenni.

A darab meséje ennyi: egy eldugott 
székely faluba beállít egy Jeromos nevű 
szélhámos, és gyanús úton szerzett pén
zével meg akiarja magárnak nyerni a falu 
népét, hogy szavazatuk segítségével poli
tikai karrierjét elindítsa. Nagyhangú ígé
retekkel és pénzzel ideig-óráiig sikerül ts 
neki előre' tolni magát. Szereplése meg
zavarja ,a fáliu nyugalmát, sok bajt okoz 
sátáni mesterkedése. Senki sem szerei' i 
és hogy mégis vannak hívei, azt csupán 
csörgő erszényéneik és az emberek pémz- 
szeretetének köszönheti. Pünkösdi király
ságának Bajna Gábor, egy érettségizett 
kisgazda vet véget. Ö volt eddig a falu 
irányítója, és most is az ő okos, pózt akin 
szavai nyitják fel a falu népének szemét, 
hogy meglássa Jeromos szélhámos voltát. 
Jeromosnak rövid tündöklés után kám
forként kell ia faluból eltűnni.

Laki Tibor.

FILMKRITIKA
, Szervusz Péter 
Erik a buzakalász

(Décsi —  Kamara.)

A magyar filmet szidjuk, szidjuk, de 
azért csak úgy vagyunk vieile, mint a jó 
marnia iá idiákfiával. Mindenáron kitűnőt 
szeretnénk belőle. Hiszen ezt a törekvést 
Iájuk és megbecsüljük a filmgyártóknál 
is. ők miaguk is mindig „nagy fába vág
ják a fejszéjüket", hogy előbbre jussa
nak. De az ia véleményünk, hogy rossz 
irányban keresik az előbbrejutást. A 
technikai fejlődés (ugyanannak az 
egyénnek egy filmre fényképezése kettős 
alakban és hasonlók) még nem jeleni 
előbbrejutást, sajátos karaktert. Azt min
dig a témánál kell megfogni. A francia 
film újjászületése elválaszthatatlan a 
finom és mély lélekábrázolás igazán 
franciás és újszerű formáitól. A magyar 
filmgyártás Bors Istvánnal próbált meg 
egy olyan utat, amely mélyebbre és 
előbbre vihette volna. De ott is az epi- 
zódrészlietekben, amelyek komolyabb hú
rokat ütöttek meg. De a Szervusz Péter 
és Érik a búzakalász már ismét vissza
zökken a szegény-gazdag-os, férjfogós, 
lidegVínforgalmii propagamdás vígjáték- 
sablonba. Üj témát, komoly témát, ma- 
gyarabb témát a magyar filmnek!

A. B.

H Í R E K
Püspökbeiktatás. A tiszai egyházkerület 

új püspökének, Túróczy Zoltánnak beikta
tása, mint azt már előző számunkban je
lentettük, május hó 16-án lesz Nyíregyházán. 
A beiktatást a dunántúli egyházkerület 
püspöke, D. Kapi Béla végzi. A rendkívüli 
egyházkerületi közgyűlés délelőtt 10 órakor 
kezdődik a templomban. Imádkozik és igét 
olvas Túrmezei Sándor egyházkerületi jegy
ző. A rendkívüli közgyűlést megnyitja Lich-
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adás, néhány szavalat, sok közének, esetleg karének hangzott el. 
A létszám — mely 200—600 között váltakozott — mutatja, hogy a 
Vállalkozás nem volt eredménytelen, sőt igen sok oly ifjút vont be 
az ifjúsági nevelés munkájába, akik egyébként kívül állottak minden 
egyesületen.

V. Munkatársak nevelése. Az igazán széles alapokra fektetett 
belmissziói munka kiépítésének leggyakoribb akadálya nem a lel
kész nemakarása vagy hozzá nem értése, hanem a munkatársak hiánya. 
Ahol csak egy lelkész van a gyülekezetben, magában alig végezhet 
belmissziói munkát, mert hiszen éppen a legdrágább vasárnapi időt 
kötik le rendszeres szolgálatai, az istentiszteletek és bibliaórák. De 
ahol több lelkész van is, ott is sokszor elveszi tőlük a drága va
sárnap délutánt a »több papos« temetés vagy más szolgálat. Ezért a 
lelkésznek a belmisszió végzésében feltétlen szüksége van világi 
munkatársakra. Ilyeneket azonban nevelni kell. Nem könnyű dolog, 
de meg kell kísérelni.

1. Baráti bibliakörök. Az egyik gyülekezetben a rendes férfi 
hibliaórákon kívül egy szűkebb férfikor már évek óta hetenként 
összejár a lelkész lakásán a biblia köré. A csoportban jegyzőtől 
kezdve a legszegényebb napszámosig a gyülekezet minden rétege 
képviselve van. Az órákat nemcsak a lelkészek vezetik, hanem fel
váltva a csoport összes tagjai. Eleinte sok volt a nehézség. Az ajkak 
lassan nyíltak meg szólásra, imádságra, de évek múltán mégis 
egy szoros egységet jelentő, bibliával bánni tudó, bátorszavú cso
porttá kovácsolódtak össze, melynek tagjai a lelkészek által magán- 
házaknál tartott háziáhítatokon maguk is felszólalnak, ami érthető 
módon nem marad hatástalanul a gyülekezet többi tagjaira. A ma
kacsul következetes együttlét é s 1 éveken át tartott közös foglak 
kozás minden különösebb mesterkedés nélkül is egy 10—12 tagú 
világi munkatársgárdát nevelt a lelkészek számára.

2. Násznagyképző tanfolyam. Vidéki gyülekezeteink legtöbbjér 
ben meg van lakodalmak alkalmával a násznagyi intézmény, mely 
nem egyszerű tanúskodás csupán, hanem bizonyos mértékig lelki 
szolgálat. Mert a násznagy imádkozik az étkezéseknél, megfelelő 
biblikus beszédek kíséretében, a násznagy kéri ki és adja ki a meny
asszonyt s ugyancsak ő látja el intelmekkel is az önálló élet útjára 
induló fiatalokat. A násznagy valósággal papi funkciót végez s nagy 
tiszteletben áll az egész gyülekezet előtt. Ugyanilyen szerepet töl
tenek be egyesek a halottak feletti éjszakai »virrasztásoknál« is.

Ezekkel a násznagyokkal és virrasztásvezetőkkel a lelkészek 
rendszerint mit sem törődnek, pedig működésük határozottan beleszól 
a gyülekezet nevelésébe. Mivel pedig ezen a téren is bizonyos elkon- 
esosodás következett be, nevezetesen a násznagyi beszédek egyre 
inkább letértek a komoly alapról az ízléstelenség felé, égyik nagy 
gyülekezetünk násznagyképző tanfolyamot szervezett, kimondván azt, 
hogy násznagyi szolgálatot a gyülekezetben csak az láthat el, aki ezt 
a tanfolyamot elvégezte. A jelentkezők a lelkészek vezetése alatt 
hosszabb oktatásban részesülnek, azután pedig hivatalosan is kibo
csáttatnak az említett szolgálat ellátására. Ez a rend már a diakonus- 
ság határán mozog.

3. Családfők iskolája. Gyülekezeti életünk legkiáltóbb hiánya a 
családi (házi) áhítatok feledésbe merülése, pedig valamikor ezek 
adták az evangélikus vallásosság színét-ízét. S ami még nagyobb 
baj, az, hogy ezeket nem lehet csak úgy egyik napról a másikra meg*- 
honosítani. Nem elég a lelkész egyszerű buzdítása, nem elég egy-két 
bemutatott »mintaháziistentisztelet« sem, mert a mai családfők leg
többje lelkileg egyszerűen képtelen arra, hogy ilyeneket tartson csa
ládja körében. Él sem tudja képzelni, hogy mit is csinálhatna ő 
egész vasárnap délután odahaza családja körében. Az első lépés 
tehát erre képes családfők nevelése.

A lelkész téli időben összegyűjtheti a gyermekes családfők kö
zül az érdeklődőket s az ő körükben bemutatja, hogyan lehet posz
tilla könyvünk, egyházi lapjaink s énekeskönyvünk segítségével akár 
többórányi időt is fáradság nélkül, Isten tetszésére együtt tölteni. 
Valóságos »családfők iskoláját« lehet nyitni, amelynek »kijárt« nö
vendékein keresztül volnának a feledésbe merült régi háziáhitatok 
gyülekezeteink életébe visszaoltandók.
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Ugyanezt a célt egy másik úton próbálta elérni az a lelkésztár

sunk, aki már évekkel ezelőtt külön füzetkéket nyomtatott hívei szá
mára, melyekben megadta a háziistentisztelet általa elgondolt menetét, 
a szükséges útbaigazításokat, egyben pedig egészen röviden anyagot 
is közölt a háziáhitatot vezető családfők számára.

VI. Világi munkatársak foglalkoztatása. Legismertebb és leg
általánosabb formája a vasárnapi iskolai vezetők igénybevétele. A 
világi munkatársakat azonban nemcsak a gyermekek körében, hanem 
az egyházi élet sokkal szélesebb területén is felhasználhatja a gyü
lekezet.

1. Gyülekezeti körzetfelügyel ők. Sokat hangoztatott kívánalom az, 
hogy az egyház presbiterei a javaslatok megszavazásán túl is ve
gyenek részt az egyház építésének munkájában. Elsősorban ők hiva
tottak arra, hogy a belmisszió terén a lelkész munkatársai legyenek. 
A tapasztalat azonban az, hogy a presbitereket így, ilyen nagy álta
lánosságban belmissziói munkára használni nem lehet. Akinek nincs 
meg az ehez szükséges lelki készsége, azt az egyház hiába akarná 
belmissziói munka végzésére kényszeríteni, úgy sem volna áldás 
az ilyen munkán. Ellenben minden gyülekezetben van ilyen munkára 
alkalmas néhány presbiter és nem presbiter egyháztag, ezeket kell 
kiválogatni s a következő formában munkába állítani. Az egész 
gyülekezet megfelelő számú körzetre osztandó fel s a kiválogatott 
belmissziói munkások mindegyikének gondjaira egy-egy ilyen körzet 
bízandó. Ő legyen annak a »felügyelője«. A körzetfelügyelő teendője, 
hogy a híveket a maga körzetében évenként legalább egyszer végig
látogassa, velük személyes érintkezésbe lép, számon tartja s a lel
késszel közli a segítségre szorulók nevét, figyelmezteti a nemúrva,- 
csorázókat s általában véve is azonnal közöl a lelkésszel minden 
észlelt hibát, amelynek rendbehozatala (harag, elválási szándék, re- 
verzális veszedelem, szektával kacérkodás) a lelkészre vár. Ezt a kör
zetfelügyelőséget az egyik nagy finn gyülekezet a közelmúltban 
életbeléptette.

VII. A sajtó. A belmissziói munka terén nélkülözhetetlen eszköz 
az egyházi sajtó. Elsősorban is:

1. az irattér]esztés, lapterjesztés szervezendő meg gyülekezeten
ként, de nagyon eredményesen állíthatók be a lelkész által kibo
csátható;

2. lelkipásztori-levelek is. Egyik lelkésztársunk nagy ünnepek 
alkalmával rendszeresen felkeresi híveit az ilyen lelkipásztori leve
lekkel. melyekben a közeli ünnep jelentőségére világít reá. De 
ugyanily levélformában közölhető a hívekkel minden fontosabb gyü
lekezeti esemény, megmozdulás, sőt ilyen levél formában mutathat 
rá a lelkész a gyülekezetben mutatkozó visszásságokra is. Nagy 
alföldi gyülekezetekben, ahol divatos a vasárnap délelőtti piacozás 
(az úgynevezett embervár) érdemes volna egy-egy megfelelő szövegű 
lelkipásztori levéllel elárasztani ezt a piacon álldogáló, egyháztól 
legtöbbnyire elfordult tömeget is. A levélforma azért kínálkozik igen 
alkalmasnak, mert levelet mindenki szeret kapni s a levelet általában 
figyelmesebben olvassa az ember, mint az újságot.

Mennyi rengeteg belmissziói munkaforma lehet még ezeken kí
vül. Érdekes és hasznos volna azokat is megismerni, megpróbálni.

Dedinszky Gyula.

Történelmi érzék és hit
A történelmi érzék és a hit sokkal kevesebb figyelemben része

sülnek az eszmecserék során, mint amennyit megérdemelnek. Pedig 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a nemzeti társadalom és a nemzetközi 
politikai helyzet megfigyelésénél és fejlesztésénél a legfontosabb té- 
inyezők Népek vezetőiben feltétlenül kell, hogy legyen történelmi 
érzék és hit a történelmi munkában. És mennél inkább meg vannak 
ezek a nemzeti közösség egyedeiben, annál nagyobb az összhang, 
az egység s annál lendületesebb a fejlődés.

Az életnek éppenúgy, mint a természetnek meg vannak a maga 
^törvényei, útjai, amelyeket az ember sokszor nem ismer fel, de azok

tenstein László egyházkerületi felügyelő, a 
püspökválasztó szavazatokról jelentést tesz 
Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán, 
majd a választás eredményének kihirdetése 
utón megkezdődik a beiktató istentisztelet, 
melyen az új püspöknek úrvacsorát oszt 
Smid István, aGömör-kishonti egyházmegye 
esperese, D Kapi Béla püspök beiktatja 
az új püspököt, akinek imádsága és áldás- 
osztása, valamint közének fejezi be az 
istentiszteletet. A folytatólagos közgyűlésen 
az egyházkerület nevében üdvözlő beszé
det mond Dr. Zsedényi Béla egyházkerü
leti főjegyző, majd a többi üdvözlő beszé
dekre válaszol és beköszöntő beszédet 
mond az új püspök.

Esperesválasztás. Pass László esperes
nek tisztéről való lemondásával megürese
dett tiszavidéki egyházmegye esperesi tiszt
jére Túrmezei Sándor tokaji lelkész, eddigi 
alesperest választották meg.

Duszik Lajos esperes, miskolci lelkész 
úgy a hegyaljai egyházmegye esperesi 
tisztjéről, mint egyházkerületi főjegyzői 
tisztjéről lemondott.

Magyar írónő nagy sikere. Az amerikai 
könyvkiadók minden esztendőben nagy 
díjjal tüntetik ki az elmúlt év legnagyobb 
könyvsikerét. Most hirdették ki az ered
ményt, az elmúlt év nagydíját Serédy Kató 
nyerte Fehér Szarvas című regényével. A 
nyertes írónő hittestvérünk, Dr. Serédy La
josnak, a Fasori evangélikus gimnázium 
volt tanórának leánya, aki mór idehaza is 
feltűnést keltett rendkívüli rajzoló tehetsé
gével. Több ifjúsági és mese-könyvet is 
illusztrált. Amerikába történt kivándorlása 
után csakhamar a legjobb nevű illusztrá
torok közé emelkedett. Az utóbbi években 
azonban már maga írt könyveket s azokat 
gazdagon díszítette szebbnél szebb rajzok
kal. Minket különösen az is érdekel, hogy 
díjnyertes könyve a magyar csodaszarvas 
legendát dolgozza fel, és ismerteti meg a 
külföld világirodalmával. Egy másik szintén 
magyar tárgyú könyvét pl. az összes 
ausztráliai iskolák számára több tízezer 
példányban rendelték meg. Mindnyájan 
szívből örvendünk a megérdemelt sikernek.

Ki segít befejezni ? címmel a nyírszől- 
lősi szegénysorsú gyülekezet kérő szózatot 
intéz az egyhózhívekhez, amelyben tető
nélküli templomának befejezéséhez testvéri 
segítséget kér. Az adományok befizethetők 
a 48.964. számú postacsekken a Nemzeti 
Hitelintézet nyíregyházi fiókjánál a cél 
megnevezésével.

A makói gyülekezetben és szórványai
ban április 30-ón gyülekezeti nap volt, 
amelyen Mórocz Sándor budapesti vallás- 
tanár, Dezséry László és Sülé Károly bu
dapesti segédlelkészek szolgáltak. A gyü
lekezeti istentiszteleten és három szórvány- 
istentiszteleten, valamint az ifjúságnak és 
a háztartási alkalmazottaknak tartott ösz- 
szejöveteleken és a záró vallásos estélyen 
a hívek nagy számmal vettek részt.

A veszprémi evangélikus egyházmegye 
április hó 19-én Takács Elek esperes el
nöklésével lelkészértekezletet tartott. Az 
úrvacsora kiszolgáltatása és az elnöki 
megnyitó után a megbeszélések a követ
kező előadások alapján folytak. 1. A lel
kész részvétele a népiskolai vallásoktatás
ban. Bödecs Károly. 2. A vasárnapi iskola. 
Novák Rezső. 3. A konfirmáció lényege és 
a konfirmációi oktatás. Dr. Bányai Béla. 
4. A megkonfirmólt ifjúság lelki gondozása. 
Hering János. 5. Ifjúságunk mai problémái. 
Kóts Lajos. 6. Az egyházközség fogalma 
és az E. T. II. t.-c. 14. §-nak végrehajtása. 
Dr. Mohácsy Lajos. 7. A szórvónyhívek
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behatóbb lelki gondozása és egyházi adó
zásának rendszeresítése. Bárdosi Jenő. Az 
ifjúság és a szórványhívek gondozása — 
az előadások nyomán beható eszmecsere 
tárgyát képezték. A lelkészértekezletet záró 
áhítatot Ihász Mihály tartotta.

Nőegyleti teák. A Kelenföldi Nőegylet 
május 6-án, a Fasori Nőegylet május 9-én 
tartja rendes havi teadélutánját.

Alsószeliek május 2-án, kedden este 
V28 órakor Rózsa-utca 79. sz. a. a „Varjú“ 
vendéglőben fontos összejövetelt tartanak. 
Tárgya: Pünkösd ünnepén országzászló
avatás Alsószeliben ! Minden földit szere
tettel meghív és okvetlen elvár a Vezetőség.

Van-e szüksége a lelkészeknek segít
ségre ? A megnövekedett gyülekezeti mun
ka mindenütt igénybe veszi a lelkészeknek 
erejét, úgyhogy sok munkában nem tudnak 
teljes szívvel-lélekkel, de még kevésbbé 
erővel dolgozni. A lelkészeknek akar se
gíteni és ezáltal egyházunknak javét szol
gálni a május hó 15—30-ig Nagytarcsán a 
népfőiskola épületeiben tartandó gyüleke
zeti munkásképző és vasárnapiiskolásve- 
zetőnő képző tanfolyam. Felvételre jelent
kezhet minden leány 17 évestől kezdve, 
aki indítást érez arra, hogy gyülekezetében 
szíve szerint dolgozni szeretne Isten dicső
ségére. Megnyitás máj. 15-én d. u. 4 óra
kor, Nagytarcsán a Tessedik Sámuel Ev. 
Ifj. Missziói Intézet épületeiben. 16-án 
kezdődik meg a munka. Minden délelőtt 
bibliaismeret, vasárnapiiskolai előkészítő 
és gyakorlati tanítás. Délután pedig meg
hívott előadók, gyülekezetről, belmissziói 
munkák különböző ágáról, külmisszióról, 
sajtóról, gyermeklélektanról, szociálpoliti
káról, keresztyén nevelésről stb tartanak 
előadásokat. A kora délutáni órákban 
pedig gyakorlati megbeszélések lesznek a 
gyülekezeti munkában való részvételről és 
a hozzá való felkészülésről. Részvételi díj 
két hétre 20 P. Jelentkezni május 10-ig 
lehet a nagytarcsai lelkészi hivatalban. 
Május 15-én délután 3 óra 19 perckor 
Kistarcséra érkező villamos elé kocsit kül
dünk. A tanfolyam résztvevőinek hozniok 
kell ágyneműt, bibliát, énekeskönyvet, 
jegyzetfüzetet.

A francia protestáns misszió 70 misz- 
szionáriussal dolgozik a pogányok között, 
holott Franciaországban összesen 1 millió 
protestáns van.

Luthertagung néven jubileumi konfe
renciát rendez Hannoverben szeptember 
17—21. napjain a Lutherisches Einigungs- 
werk.

Finn könyv a népfőiskola javára-
Zongor Endre vései segédlelkész: Magyar- 
országról Finnországba címen finn nyelv
könyvet írt, melyet különösen azok szá
mára ajánlhatunk, akik Finnországgal va
lamilyen kapcsolatban vannak. A könyv 
kiváló gyakorlati érzékkel van összeállítva. 
A szerző a könyv tiszta jövedelmét a nép
főiskola céljaira ajánlotta fel. Ára 3 P. 
Megrendelhető a szerzőnél.

Evangélikus leányinternátus Buda
pesten. A Fébé Ev. Diakonissza Egyesület 
leányinternátusa (Vili., József-u. 4.) meleg 
családi otthont nyújt. Diakonissza vezetése 
s diakonissza orvos felügyelete alatt áll. 
Tanárnő korrepetál a növendékekkel. Né
met nyelvtanítás ingyen. Az ellátás kifo
gástalan. Az ellátási díj ev. és ref. növen
dékeknek évi 700 pengő. Jelentkezéseket 
elfogad az internátus vezetősége (Bpest, 
XII., Hidegkúti-út 12.3/a.). Az egyesület át
utazók részére Otthont (Hospiz) is tart fenn.

azért mégis érvényesülnek és bizonyos irányba terelik az esemé
nyeket. A történetírás, amely a száz-ezeréveken át összekapcsolódó 
széles emberi életet foglalja össze; szempontokban, feldolgozásban 
igen sokféle lehet. A történelem folyásának, áradásának akármilyen 
sok szempontú és bármilyen fogyatékos lerögzítése és felmutatása 
is érezteti azonban azokat a mindig felismerhető történelmi erőket, 
törvényeket és tanulságokat, amelyek jövőt vagy halált jelentenek. 
Nincs szükség okvetlenül részletekbe menő történeti tájékozottságra 
a legfontosabb következtetésekhez. Enélkül is sokan érezhetik, lát
hatják a történelem periodikus hullámzó voltát s azért azon igyekez
nek, hogy a sorsfordulatok hullámvasútján az események rohanó 
lendületében népük a hullámhegyen minél magasabbra jusson és a 
hullámvölgyben minél magasabban maradjon. Sokan észreveszik, hogy 
a nevek és a földrajzi helyek talán változnak, de a bajok, bonyo
dalmak kialakulása és elintéződése, népek megerősödése vagy bi
rodalmuk bukása a történelem folyamán sok hasonlóságot mutat, 
így alakul és tisztul az emberekben, nemzedékekben előbb ösztönö
sen s aztán tudatosan bizonyos történeti érzék s ennek nyomán 
születnek nemzeti célkitűzések, melyekben a legbiztosabb iránytű 
ez a kollektív érzék a történelmi megértéséhez és átéléséhez.

Az lehetséges, hogy valakinek a történeti érzéke erősebben be
folyásolja képzelő erejét. Ilyenkor születik az a nagy történetlátású 
egyén, akiről azt szoktuk mondani, hogy »megelőzte korát«. Ez 
azonban mindig csak azért hasznos, mert az illető mégis rajta ma
radt népe helyes történelmi irányvonalán. De ennél sokkal gyako,- 
ribb az anakronizmus, az időszerűtlen maradiság az emberi gon
dolkodásban. Nevetséges, szánalmas és visszavonhatatlanul tragikus 
a múlt elavult ügyeihez, intézményeihez és követelményeihez való 
tapadás, azoknak összetévesztése, összecserélése a jelen és jövő 
kérdéseivel és kívánságaival. Nagyon sokszor a fiatalabb évjáratban 
levők is azt hiszik, hogy a tegnapi orvosság ma is gyógyítani fog, 
pedig ma már más a betegség. S ha sok esetben a népek életében 
ugyanaz a betegség pusztít és azt látjuk, hogy a régi orvosság nem 
használt; új adagolást, vagy egészen más, jobb gyógyszert kell 
igénybe venni. ----- -

Kemény harcot kell vívnia a történeti érzéknek a makacs önzés
sel. Ez a vak önzés nagy szerepet játszhat nemzetközi viszonylat
ban, egyes népek közt is, de sokkal komolyabb jelentőségű egy 
nemzet történetében a társadalmi osztályok feneketlen dühös ön
zése, amely megnyilatkozik az úgynevezett alsóbb néprétegekben, 
de sokkal többször a vagyonosabb, illetve kiváltságosabb, a »ma- 
gasabb« rétegekben. Mindig voltak és lesznek társadalmi osztályok 
és kétségtelen, hogy ezeknek a maguk jogos érdekeiért küzdeniük 
kell, hogy a nemzettest egy tagja el ne satnyuljon, el ne sorvadjon. 
;Csak az a nagy baj, ha egy társadalmi osztály nem látja be, hogy 
egyes szándékai, követelései nem, vagy már nem jogosak. Végzetes, 
ha a társadalom egyik vagy másik része nem rendelkezik történeti 
érzékkel és a nemzet egyetemes szempontjainak nem tudja, nem 
akarja alárendelni magát. Ezen a ponton az önérdek védelme haza
árulás lesz.

Rá kell még mutatni arra is, hogy a helyesen irányító történeti 
érzék elhomályosítása az önzetlenség jegyében is előfordulhat — az 
indokolatlan optimizmus vagy pesszimizmus által. Ezek legkönnyeb
ben egyéni beállítottság, hajlam következtében adódnak, de köz
vetlen a rosszul értesültség és téves nézetek váltják ki őket. Az 
események helyes megítélése is előidézhet és elő is idéz sötéten 
látást vagy bizakodást, de ezt igazolja is a következmények sorozata.

Egy nép életében a történelmi érzék mellett szükség van még 
valamire. ------

Az ember szellemi tevékenysége nem akadhat meg egy funk
ciónál. Megérzésekhez, következtetésekhez csatlakoznia kell a mun
kának, a hitnek. A történeti érzék által mutatott irányban a hit 
lesz a világító torony, a dinamika, a motiváló erő, a repítő szárny. 
A többé vagy kevésbé tudatos történeti érzék által a jelenről és 
jövőről készített rajzot a hit fogja kiszínezni, vonzóvá tenni. A tör
téneti érzék és hit közrehatásával kézzel fogható valóságok alapján 
az elérhető, gyönyörű valóságokhoz jutunk.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Keresztyén nemzet életében ez a történelmi hit persze a törté

nelmet intéző személyes Istenbe vetett hitet jelent. S különösképen 
kell nekünk szólnunk arról, hogy a mi komoly jelenünk, a mai magyar 
sors követeli azt, hogy az Istenben való hitünkből fakadjon a jövőnkben 
való történelmi hitünk. És ennek a hitnek kell kiderítenie történelmi 
tanulságainkat, melyekből történelmi érzékünk és ennek nyomán tör
ténelmi célkitűzéseink alakulnak. A történelmi érzék és hit lelki 
javainak a magyar népbe plántálásánál pedig elsősorban az evan
géliumi egyház minden kultúrintézményének, legfőképen igehirdeté
sének van meg a felmérhetetlen fontossága és felelőssége.

Kádár Gyula.

Nyaralás. A Fébé Ev. Diakonissza 
Egyesület, Budapest, Hűvösvölgyben, XII., 

s  Hiöegkúti-út 123/a. alatt (Telefon: 164— 
573.) pensiot tart fenn, gyönyörű, egészsé
ges, csendes helyen. Úgyszintén Klotild- 
ligeten is. Mindkét pensio testi s lelki 
pihenésre kiválóan alkalmas. Idősebb 
egyéneknek állandó elhelyezkedés lehetsé
ges. — Klotildligeten gyermeknyaraltatási 
vállal az egyesület diakonissza testvér 
felügyelete mellett.

Bunker Jozeíin evang. leányinternátusa, 
Budapest, Rákóczi-út 10. II. 3. Telefon: 
1-346-10. Érdeklődőknek pospektust küld.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi S O P R O N  
udvari szállítók, v u í  t \ v r i  1 .

Alapítva Legelső tűzoltószer-, hűt, sziuattyú- és Alapítva :
1816 gépgyár, harang, fém- és vasöntöde. 1816

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete?

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

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

E Z Ü S T R Ó K Á K
kékrókák, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

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

Alakítás, festés és hepphölcsönzés!

Serkenj föl, aki aluszol
Gáncs Aladár
posthumus műve.

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

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

harang- és ércöntíde, harangfeiszerelés és haranglábgyár 
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

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

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

S Z IG E T I  N Á N D O R  ÉS F IA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

SZENTLELEK
TÁBORA

címen jelenik meg május közepén

S C H O L Z L Á S Z L Ó
nyomás alatt lévő új munkája. Kb. 11 
íven 20 igehirdetés és 5 előadás. Új
sága ennek a gyűjteménynek az, hogy 
valamennyi darabja egy tárgykörben 
m ozog : a Harmadik Hitágazat kér
dései körében. Nem tématikusan, de 
bibliai szakaszok biblikus magyará
zata kapcsán szol a Szentlélekről, 
egyházról, gyülekezetről, igéről, szent
írásról, prédikációról, igehallgatásról, 
hitről, keres tyén életfolytatásról. Más 
és más vonatkozásban egy gondolat
sorról ! Ára 3 P lesz. Megrendelhető a 
szerző címén : Bpest, VII., Aréna-út 
66. ill. 24. — Csekkszámla : 35.332.

„Útravaló"
a címe a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában 
megjelent konformációi emlékkönyvnek, 
amely egyúttal konfirmációi emléklapot 
is tartalmaz s a megkonfirmáltnak a 
gyakorlati keresztyénségbe 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 könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.,. 
evangélikus bazár.
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VII. ÉVFOLYAM. 19. SZ. EVANGÉLIKUS ÉLET 1939. MÁJUS HÓ 13.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELM1SSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
A Z ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, W o lf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanidji-utca 28/B. Telefon : 133-592.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. —  Felelős madó : Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési á r : egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A  szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A  szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának szám a: 20.412.

TARTALOM :

Országfenntartás —  országépítés 

Első beszélgetés az új püspökkel 

A  két nemzedék igehirdetése 

A  Lelkészegyesület tavaszi konferenciája 

A gyermekek vallására vonatkozó megegyezés 

Önkéntes munkásokat keresek 

A  lelkészképzés kérdéséhez 

Templomszentelés 

A  népi művészet védelmében 

Hírek

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje 

— 1939. május 14. —

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2 IO BfOSCMO G. A. (Démet Mf.)
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. V29 Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K, György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 7 2 1 0 Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Dezséry László
Fasor d. u. 4 Sülé Károly
Fasor (német 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 Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Kákóczi-út 57. (magyar) d. u. 6 Sziládv Jenő
Üllői-út 24. d. e. 10 Kendeh K. György
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11 Váradi Lajos
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Szijas Pál
Mária Valéria-telep d. e. 10 —

Gyarmat-utca 14. d. e. V2 1 1 Rimár Jenő
Angol-utca 25. d. e. 11 Virág Jenő
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Harsányi László
Fóti-út 10/b d. e. 10 Benkő István
Bécsikapu-tér d. e. 1115 W olf Lajos (rádió)
Koronaőrség d. e. 10 —

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

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

Báthory László-u. 7. d. e. Va 11 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 7*12 —
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Országfenntartás — országépítés
A  halálba nótázva menetelő 

magyar bakák százezrei, milliónyi 
hadirokkant, hadiözvegy és hadiárva 
aligtudta volna megmondani,hogyan 
kerültünk bele a világháborúba. 
Későn kezdtünk eszmélkedni arról, 
hogy morzsolódunk brit és nagy
német világigények között egy olyan 
világégésben, amelybe mi királyhű 
lovagiassággal vittük bele semmivel 
meg nem érdemelt és meg nem 
hálált kiomló vérünkön kívül, nem
zeti függetlenségünk és sértetlensé- 
günkegészkockázatát. Mikor Európa 
már régen elfelejtette a nemzeti 
becsület és nemzetközi egyezmé
nyek megtartásának kötelezettségét, 
mi a külön békének még gondola
tát is önérzetesen hessegetve el 
magunk elől, végig kitartottunk ad
dig, míg ellenségek diktált békéjé
ben országunk kétharmadnyi vesz
teségével kellett osztoznunk a szö
vetségesek sorsában. S mialatt kül
politikailag így döntöttek nélkülünk- 
rólunk, addig idebent zsidók és 
talajukvesztett világpolgárok vitték 
bele kommunista őrületbe a ma
gyarságot.

Olyan időszaka volt ez nemzeti 
létünknek, melyben, mint egy kor- 
mányatörött hajót sodort a történelmi 
szél háborún, Trianonon, kommu
nizmuson keresztül. A  keresztyén 
magyarság pedig, mintha ájultan 
vitette volna magát baljóslatú 
bizonytalanságba, mert kilátásaink 
sem igen voltak az életre. Azok, 
akik a nemzeti eszmélkedést és 
újjáéledést elindították a háború, 
proletár-diktatúra és Trianon után, 
azoknak igazán nem volt támasz
kodni valójuk semmire sem a keser

vesen próbáló Isten kegyelmében 
való reménységen, s ezeréves törté
nelmünk világos tanulságain kívül. 
Széttört ország, szétoldódó nemzeti 
életkereteink, szétomlott társadalmi 
életünk kicsinyen hű munkások 
után kiáltott, akiknek bátorságuk 
van az újrakezdéshez, a magunk 
revíziójához, s a belülről való erő
södés újjáépítéséhez.

Természetes, hogy ehhez a mun
kához csak olyanok foghattak hozzá, 
akiknek valóban önkéntelen és lé
nyegesnek felismert lehetett az a 
két támaszték : történelmi öntuda
tunk és mindenekfelett az Isten. 
Keresztyénségünkben és az eredeti, 
szerves, történelem-tudatos magyar
ságunkban kellett újjászületnünk, 
ha legalább azt megtartani akartuk, 
ami megmaradt. A  nemzetfenntar
tás primitív gondjai kerültek elő. 
Nemzeti létünk hajszálakon függött, 
legelemibb létkérdéseink borotva
élen táncoltak és mozgott a föld 
talpaink alatt. A  nemzetfenntartás
nak ezt az elementárisán feltörő 
problematikáját soha át nem éltük 
még, s talán soha olyan idegtépő 
izgalmassága nem volt közösségi 
életünknek. Akik ezt a korszakot 
egy régi, nyugodt magyar élet em
lékei után kapták sorsuknak, azo
kat épenúgy megrázta, mint azokat 
az újabb évjáratokat, amelyek már 
ebben a zűrzavaros időkben nőttek 
bele a magyar életbe. A  „lenni, 
vagy nem lenni “ izgalmában nőt
tünk fel.

És most azt mondta Teleki Pál, 
a miniszterelnök, szegedi képviselő
választási beszédében, hogy a nem
zetfenntartás korszakából átmen

tünk már a nemzetépítés korsza
kába.

Nem tudjuk, szabad-e nekünk 
már így ítélni meg napjainkat, hogy 
ott vagyunk-e már valóban, amikor 
nemzeti fennmaradásunk, nemzeti 
jövendőnk biztosítottnak jelenthető 
ki. Hiszen itt vannak azok a nagy 
belső kérdéseink, a föld és munka 
nagy kérdései, melyeket nem ren
deztünk eddig, s itt vannak azok 
az egész Európát fenyegető külső 
nagy kérdések, melyek mint az élet 
nagy fenyegetései lebegnek jövőt 
építő reménységeink felett. De az 
kétségtelen, hogy nemzetünk olyan 
megerősödési folyamatban, olyan 
öntudatosodó fejlődésben van, s 
a nemzeti életlehetőségek olyan 
gyarapodásához jutottunk hozzá, 
melyek között itt az ideje az ön
tudatos reménységnek. Defetizmus- 
sal, hitetlenséggel, csüggedéssel 
most igazán nem engedhetjük ma
gunkat megfertőzni. Helyünk van 
a nap alatt, s ideje van a nagy 
magyar gondolatok megépítésének.

Teleki beszéde már az önérzet
ben és öntudatban erős nemzet 
bátor beszéde volt, s a nemzet ke
zében van most a lehetőség, hogy 
önérzetesen és öntudatosan tegye 
le életét olyan parlament kezébe, 
mely rajta tudja tartani nemzetün
ket a fejlődés útján. Akárkik ke
rülnek azonban hozzá a nemzet 
kormányrúdjához, azt tudniok kell, 
hogy a keresztyénségünkben és a 
befolyásolhatatlan magyarságunk
ban vannak elrejtve úgy a nem
fenntartásnak, mint a nagyobb és 
jobb Magyarország megépítésének 
pótolhatatlan lehetőségei. Dyl.
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Önkéntes munkásokat keresek !
A  rádió, a napilapok és a folyó

iratok is szép számban, de a naptárok 
állandóan rovatot nyitottak a történeti 
emlékezés számára. Ez a rovat las
sacskán új irodalmi műfajjá, vagy leg
alább is elmaradhatatlan irodalmi cse
megévé lesz. Bizonyára nem lehet le
kicsinyelni a gondolatot, ha számí
tásba vesszük, hogy a mai ideges, 
türelmetlen világban a tömegek nem 
nagyon sietnek és nem is törőd
nek azzal, hogy eleven kapcsolatban 
maradjanak a múlttal, a történelemmel. 
Ha a múlt sok erőt rejtő eseményei 
képekben, mesékben, anekdotákban, öt
letekben, tehát csak apró cseppekben 
jutnak is el a magyar tömegek lélek- 
földjére, már hasznot jelentenek, áldást 
hoznak.

Áll ez egyházunk történeti vonatko
zásaira is.

A z elmúlt esztendőben baráti levelet 
kaptam a következő tartalommal: a le
vél Írója arról panaszkodott, hogy egy 
új naptárszerkesztés közben kellemet
len csalódás érte. Evangélikus magyar 
egyháztörténetünk annyi felemelő ese
ménye, erőt, öntudatot, hitet hordozó 
történése nincs még feldolgozva nap- 
ról-napra szóló történeti emlékeztető
ben. Ha nincs meg, hát meg kell csi
nálni! Segítségemet kéri hozzá.

A  nékem kiosztott részt nagy nehe
zen, sok türelemmel, inkább kevesebb, 
mint több sikerrel, úgy-ahogy mégis 
megoldottam. Azt reméltem, valakinek 
a munkája az enyémet egészen meg
felelővé egészíti majd ki. A  legközelebbi 
találkozás alkalmával meg is kérdeztem 
a szerkesztőt: elkészült-e sikeresen a 
tervezett munka? Egy sajátságosán fur
csa kézlegyintésből mindent megértet
tem, a munkatársak körül van a b a j!

Azóta elmúlt egy év. Hát nem lesz 
evangélikus történeti emlékeztetőnk! ? Jó 
volna, ha lenne! Ezért hozom nyilvá
nosságra ezt a gondolatot! Ebhez kere
sek önkéntes munkásokat!

Nincs kétségem afelől, hogy bizonyo
san van egyháztársadalmunkban több 
olyan egyén, aki minden jó munkára 
kész erőit valamilyen okból jelenleg 
pihentetni kénytelen. Nekik ajánlom el
sősorban ezt a munkát!

Csak egy széles vonalzású, vagy 
nagy alakú naptár kell hozzá, amelynek 
minden napjához oda kell jegyezni a 
megfelelő adatokat. 1. A  magyar evan
gélikus (protestáns) egyháztörténet és 
irodalomtörténet eseményeit; a nagy 
alakokra vonatkozó dátumokat; 2. a vi
lág protestantizmusának történeti, mű
velődési, irodalmi, művészeti stb. dátu
mait; 3. az előbbi két ponttal valami
lyen kapcsolatban álló általános törté
neti, irodalmi eseményeket; 4. végső 
esetben klasszikus dátumokat. Azonban 
nem elég az esemény megjelölése; sze
mélyeknél valamilyen rájuk legjellem
zőbb idézetet (utalni a legjobb munká
jukra) is adni kell. Továbbá meg kell 
jelölni a forrást, ahonnét az adat szár
mazik. Egy napra több esemény is 
kerülhet. Felhasználhatók a már össze
gyűjtött adatok (pl. a Harangszó nap- 
tár-ból).

A  tele írt naptárokat az Evangélikus 
Élet szerkesztősége, hiszem, 1940. jú
nius elején örömmel átveszi és meg

Első beszélgelés az új  püspökkel
(A „Magyar Értesítő“ közlése)

Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök beiktatása május 16-án lesz. 
A »Magyar Értesítő* kérésére, első nyilatkozataként szíves volt is
mertetni püspöki munkatervének alapelveit.

Első kérdésünk így szólt: A keresztyén pap kétezer év óta 
ajánlja Krisztust orvosságul embernek és közösségeknek. Ma, ami
kor minden a szakadék peremén jár, a rettegő, beteg lelkek igazán 
hajlamosak a jó szó, az orvosság befogadására: hogyan juthat köze
lebb ember, világ, társadalom, nemzet Krisztusához, Aki a keresz
tyén felfogás szerint az egyetlen nagy Gyógyító?

— Nem mi jutunk közelebb Krisztushoz, hanem Krisztus jön hoz
zánk, — mondotta Túróczy püspök. A hívő tudja, hiszi, hogy Ő ir
galomból lehajol és közeledik. . .  Nekünk, magyaroknak éppen a 
legutóbbi eseményekben erre csakugyan szemléltető példát adott 
Krisztus és aki ezt nem látja, annak egyszerűen nincs szeme a látásra. 
Látnunk kell s éreznünlc ezt a »megváltó közelséget« éppen most, 
amikor emberek és közösségek naponkint csődbejutnak. Minden nap 
Ilyen »meglátogatási idő« és minden nap megoldási lehetőség. Vilá
gosan érzem, hogy nagy lelki ébredések kapujában állunk itt, magyar 
földön is . . .

Egyház és állam vitájában hogyan képzelhető a helyes megoldás, 
különös tekintettel a német egyházi állapotokra? Az új püspök így 
felelt:

— Az egyház maradjon egyház, az állam maradjon állam! Az 
egyház ne akarja járszalagjára fűzni az államot, az állam pedig ne 
akarja politikai szekértolójává alacsonyítani az egyházat. Ez nem 
annyit jelent, hogy nincs közük egymáshoz, csak annyit, hogy nincs 
joguk uralkodni egymás fölött. A kiegyenlítés annál könnyebben le
hetséges, mert az állam és az egyház nem élhetnek meg egymás nél
kül. Az államnak szüksége van arra az alapvető szolgálatra, amit 
csak az egyház végezhet el a nemzet és az állam jövőjének biztosí
tásában, viszont az egyháznak szüksége van azokra az életkeretekre, 
amelyeket megint csak az állam nyújhat neki. A megoldás tehát — 
és ez nem késhetik soká — : a hatalomnak kettéválasztása egyrészt 
világi, másrészt lelki hatalomra és ugyanekkor összefoglalása a mind
kettőjük számára nélkülözhetetlen napi élet szintézisébe.

Mit vállalhat ma egy új püspök a roppant feladattengerből? 
Könnyű és nehéz kérdés egyszerre, jegyezte meg Túróczy Zoltán püs
pök. Azt kell vállalnom, amit Isten parancsol, a püspöki szolgálat 
nem kényelmes uralkodás, hanem frontvonalban való szolgálat és harc.

Mindenkit érdekel: milyen lesz az új evangélikus püspök feleke- 
zetközi politikája?

— Most csak ennyit: Meggyőződéses híve vagyok egyházamnak 
és ha ezen a világon egyedül maradnék meg evangélikusnak, akkor 
is evangélikus lennék. De éppen azért, mert ennyire ragaszkodom 
hitemhez, nem féltem azt és nem féltem egyházamat sem, vagyis 
annál könnyebben tudom becsülni a máshitűek meggyőződését. Kü
lönösképpen gondozni kívánom a feltétlen testvéri kapcsolatot a re
formátusokkal, akikhez nemcsupán történelmi emlékek, vagy egyház- 
politikai meggondolások fűznek, de igen komoly, régen megalapozott 
lelki közösség is.

Egyetemes-egyházi, tiszakerületi — felvidéki — és nyíregyházi 
programmja felől kérdeztük meg ezután Túróczy püspököt. Válasza 
így hangzik:

— A magyarországi evangélikus egyház tulajdonképpeni életét 
kerületeiben éli; kialakult bizonyos lelki széttagoltság, ez azonban 
hála Istennek, tűnőben van. Velem »kerületközi ember« jutott most 
püspöki székbe: a tiszakerületben születtem, a dunáninneni kerület
ben végeztem teológiai tanulmányaimat és kezdtem meg szolgálato
mat, a bányakerületben szenteltek lelkésszé és most a dunántúli ke
rületből hívtak vissza püspöknek. így hát bizonyára nem hangzik 
frázisnak, hogy harmóniába szeretném hozni az egyes kerületek mű
ködését.
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— A tiszai egyházkerület még mindig csonka, ámbár visszakapta 

most egyes részeit. A csonka-kerületnek különleges feladata az, hogy 
a hiányzó »mennyiséget« minőséggel pótolják. Mindenki előtt nyilván
valóvá lett, hogy ez a két évtized, amelyet a felvidéki ember távol töl
tött az anyaországtól, mindkét oldalon változásokra vezetett. A kettőssé
get áthidalni és a visszatért gyülekezeteket lelkileg is visszaolvasz
tani a legsürgősebb feladat. A nyár folyamán tanfolyam lesz, ahol 
a felvidéki testvérek alapos megismerhetik az anyaország legutóbbi 
20 esztendejét.

— Uj nyíregyházi gyülekezetemben sok örömöm telik már is, 
népe »evangéliumra éhes«, most kétszerezte meg a lelkészi állások 
számát és minden bizonnyal szép jövendő előtt áll.

Az egyház belső országos tennivalói közül nézete szerint, melyek 
a legsürgősebbek? Hol van reformra szükség?

— Gyökeréig és jellegzetesen egyházi programm alapján állok: 
az egyház mindenekelőtt és mindenekfelett egyház legyen! Célom, 
hogy az egyházi ébredést teljes odaadással vigyem előbbre és a 
hitvallók frontját kiépítsem. Legsürgősebb egyházi feladatnak vélem 
a lelkészek, tanítók, egyházfelügyelők, presbiterek, egyesületek és 
minden egyéb egyházi munka — »egyháziasítását«. Ha pedig az egy
ház igazán egyház, akkor előbb-utóbb nemcsak hitközösséggé, de sze- 
retetközösséggé is kell lennie és egészen természetesnek látom, hogy 
a hitvallók frontja a szeretet frontjává fog kiépülni. Az egyháznak 
■olyan feladatai és lehetőségei vannak, amelyeket semmiféle állami, 
vagy társadalmi közösség nem tudhat vállalni és megoldani.

Szenvedélyesen, keményen csattan fel az új püspök hangja, ami
kor a protestáns sajtóügyre tér át:

— Magam is sajtómunkás vagyok, ennek a kérdésnek teljes sú
lyát átérzem tehát. Nem sajnálatos, kiáltó szegénysége-e a magyar 
életnek, hogy a most már kétmillió hétszázezer lelket számláló cson
kamagyarországi protestantizmusnak még mindig nincs önálló napi
lapja?! A dániai huszonötezer katholikusnak lehet — mert kell — 
önálló napilapja, csak nekünk nem?.. .  Az egyházi sajtóban örven
detes fejlődést látok, a lapjaink iránti szomjúság nőttön-nő, mint 
ahogy a lapok színvonala is állandóan emelkedik.

— Az egyetemes egyház a husvét utáni második vasárnapot 
országos sajtóvasárnappá tette; hát én ennek teljes kidolgozásába 
minden erőmmel belefekszem és meg vagyok győződve, hogy ez az 
elhatározás nemcsak az egyházi sajtó, de a napisajtó területén is 
megfelelően érvényesül majd.

Az ősökről, papi elődjeiről szíveskedjék valamit mondani.
— Dédapám, Bauhofer György budai lelkész pietizmusa, nagy

apám, az egykori tiszakerületi püspök Czékus István vasenergiája 
és édesapámnak, a volt ózdi espereslelkésznek olthatatlan vágya a 
misszió és a szétszórt hívek összegyűjtése iránt: mindez a magam 
munkájából sem hiányozhatik.

Mi az egyéni kedvtelése, legkedvesebb szórakozása? — Ha fá
rasztó napi munkám után kis lelki közösségekkel együttlehetek, né
hány hívemmel csöndes beszélgetésben elmerülhetek a Biblia kimerít
hetetlen szépségeibe.

Arra a kérdésre: mit szeretne püspöksége alatt leginkább meg
valósítva látni, egyetlen mondattal felelt Túróczy Zoltán püspök: Élő, 
megújhódott evangélikus egyházat a tiszai kerületben.

A  két nemzedék igehirdetése napjainkban
(Előadás a Mele 1939. V. 4-én tartott konferenciáján)

Lelkészi szolgálatunk kezdetei a teológiai enciklopédia, a vallás- 
történet, az újszövetségi görög nyelv, a különböző exegezisek rejtélyei 
és problémái s azután jönnek a nagy stúdiumok: a dogmatika, etika 
s végül kap az ember ízelítőt abból, hogy mi a homiletika és ka- 
techetika. De azután a lelkészi szolgálatunk, akár professzorok, egy
szerű gregáriusok leszünk, koporsónkig igazán a homiletika és eset

fogja találni a legalkalmasabb egyént, 
aki a beérkezett adatokat egybedol 
gozza!

Ha csak 10 önkéntes munkás akad, 
jövő ilyenkorra örömmel jelenthetnénk, 
hogy készen van a magyar evangélikus 
történeti emlékeztető!

S okora v  M ik lós.

A magyar evangélikus 
lelkésznevelés kérdéséhez

I I I .

Ezek után felelhetünk arra a kér
désre, hogy hol szervezendő a lelkészi 
szeminárium. A  soproni fakultás ta
nári karának javaslata szerint Sop
ronban a fakultással kapcsolatban, hogy 
a fakultáson nyert elméleti képesítés 
után ugyanilyen szellemű legyen a gya
korlati tanítás-nevelés s harmonikus be- 
tetőzője legyen a végleges képesítés
nek. A  fakultás tanárai legjobban is
merik a nevelésök alól kikerült lel
készjelölteket s legjobban tudják, mit 
nyújtottak nekik a 4 tanulmányi év 
alatt s ezért legkönnyebben s legbiz
tosabban nyújthatják a gyakorlati szem
pontból szükséges ismereteket.

Ezzel szemben D. Raffay S. püspök 
Budapesten kívánja szervezni, mert Bu
dapesten legkönnyebben szerezhetők a 
gyakorlati lelkészi nevelést szolgáló s 
a cél elérhetését, emberileg szólva, biz
tosító eszközök. Amint a fennebbiek 
szerint én a lelkészi szemináriumot el
képzelem s nevelési tárgykörét megje
löltem, a tanítás-neveléshez szükséges 
tanerőket, társadalmi, charitativ s bel- 
missziói intézményeket, a lelkészképzés 
önmíveléséhez szükséges alkalmakat, 
helyeket stb. legnagyobb mértékben Bu
dapest nyújthatja. Ebben Magyarország 
egy gyülekezete sem vetekedhetik a fő
várossal. Figyelembe veendő, hogy köz
pontja az irodalmi életnek és szellemi 
mozgalomnak. Abban semmi veszedel
met nem látok, hogy a budapesti szel
lem megsemmisítené, vagy gyengítené 
a Sopronban szerzettet. A  főváros ép
pen arra ad alkalmat, hogy az itt 
nyerhető benyomások, tapasztalatok s  
példák valláserkölcsi egyéniségük meg- 
próbálására s megerősödésére szolgál
jon; ismeret-szerzés tekintetéből oly 
tanításokat is halljanak, amelyek az 
addig tanultakból különbözőségükkel 
gondolkodásra s az ú. n. világnézeti 
alap megvizsgálására, s tisztázására 
szolgálnak. Egyedeket, öntudatos em
bereket s határozott jellemeket csak 
így lehet igazán nevelni; már pedig a 
lelkészeket ilyenekül akarjuk s kell 
nevelni. Ilyenekül nevelte Jézus a maga 
tanítványait s ilyenek terjesztették az 
ő evangéliumát és szervezték az e földi 
Istenországát.

De azért is Budapestet tartom hiva
tottnak, mert módot nyújt egyes végzett 
theologusoknak, hogy aki közülük tanári 
pályára szánná magát, ezt a célját az 
egyetemre való beiratkozással könnyen 
elérhetné. Véleményem szerint közép
iskoláinknak nagy előnyére válnék, ha 
tanáraik között theol. képzettséggel bí
rók is vannak. De üdvös hatással lenne 
a leendő vallástanárokra is. Végül 
azért sem tartom helyesnek Sopronban 
való szervezését, mert a lelkésznevelést 
nem szabad az Egyháznak egészen ki
adnia a kezéből. Elég, hogy a fakultás
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állami. A gyakorlati kiképzés legyen s 
maradjon közvetlenül egyházi.

Igen fontos az a kérdés, hogy hol s 
mikép helyeztessenek el? Magánlaká
sokban, havi bérleti szobákban, vagy 
internátusbán? Legmegfelelőbbnek s 
szebbnek tartanám, ha a budapesti pa- 
rochiákban kapnának elhelyezést, lássák 
a lelkészi foglalkozást és igénybevehe- 
tők legyenek a gyülekezeti lelkészi 
munkában is a lelkészek útbaigazítása 
s vezetése mellett. A  püspöki irodában 
is kaphatnának útmutatást. A  lehetősé
get ennek a keresztülvitelére az időbe
osztás pontos megtartása biztosíthatja. 
Ennek pedig szülőanyja az engedelmes
ség és önfegyelmezés.

c )  A  szeminárium viszonya a fakul
táshoz. A z elmondottak alapján a theo- 
logiai fakultás természetszerűleg to
vábbra is a theologiai tudományok 
ápoló, mívelő s tanító intézete lesz és 
ezentúl is tudományosan képzett, su- 
biectiv hittel biró, egyházukat szerető 
és Isten országát önfeláldozással is ter
jeszteni kész magyar evang. lelkészeket 
fog nevelni, a lelkészszemináriummal 
szemben pedig az a szikla, amelyen az 
Ür Jézus a maga szentegyházát felépí
teni fogja. A  fakultás professzorai 
s annak szervezete úgy tudományi, mint 
nevelési tekintetből teljesen kielégítők 
s amennyiben valamelyes hiányok van
nak, azokon segíteni kell.

A  soproni memorandum ilyen hiány
nak tartja azt, hogy a beiratkozok gyen
gék a görögben, vagy egyáltalán nem 
tudnak görögül. Régi hiba, amióta a 
görög pótlót behozták a gimnáziumokba. 
Ezen másként radikálisan nem lehet se
gíteni, csak úgy, hogy a vallástanárok 
megbízást kapnának, hogy akik gimná
ziumi tanítványaik közül theologusok- 
nak készülnek, azokat ők tanítanák a 
görög nyelv ismeretére s ezen az alapon 
tájékoztathatnák a fakultást, hogy je
lentkezésük esetén felvehetők-e, vagy 
nem theol. hallgatóknak. Még célraveze
tőbb s radikálisabb megoldás lenne, ha 
az Egyház, vagy valamely iskolafenn
tartó, a róm. kát. egyházban bevált 
kis szeminárium mintájára, azt a né
hány gimn. tanulót (20), akiket szü
leik lelkészi pályára akarnák adni, vala
melyik gimnáziumban közös internátus
bán neveltetné s ebben nem csupán a 
görőfg nyelv ismeretébe mélyebben ve
zetné őket be a vallástanár, de a héber 
nyelvet is tanítaná a 7. és 8. osztályúnk
nak, mint ahogy azt Németországban, 
az erdélyi szászok is teszik, kiknek pe
dig theologiájuk nincs is. A  fakultás 
megszabadulna a két nyelv rendszeres 
taníttatása alól s az exegetikai tudo
mányok biztosabb alapon több sikert 
mutathatnának fel.

A  két nyelv tanítására eső órákat a 
kifogásolt gyenge psychologiai és lo
gikai előismeretek kiegészítésére lehet 
felhasználni. Ha ezeknek a tárgyaknak 
ugyanaz az előadótanára, aki a bölcsé- 
szettörténetet, neveléstant és ennek tör
ténetét előadja: akkor az úgy osztja be 
ezeket a bölcsészeti tárgyakat, hogy 
előadásai egymást kiegészítve azt és 
annyit nyújtsanak a theol. hallgatók
nak, amire szükségük van a theol. tu
dományok fejlődése és könnyebb meg
értése céljából s így különösen a Kant 
és az utána kifejlődött bölcseleti irá
nyok ismertetésére, mert a bölcsészet 
itt nem végső cél, hanem eszköz.

Dr. Mayer Endre.

lég a katechetika, mert amíg papok vagyunk addig állandóan kell 
prédikálnunk és prédikálunk is.

A két nemzedék közötti határvonalat pontosan nehéz megvonni, 
ezért mindig úgy akarom említeni, mint első és második nemzedéket.

Az első nemzedék ismérvei: nyugodt gazdasági élet, olcsó teo
lógiai tanulás, könnyű és gyors elhelyezkedés, sokféle teológia ha
zánkban és még több teológiai iskola külföldön, tisztázott felekezeti 
és szektáskodó határok s bizalom a jövőben, mert nemcsak Isten 
kezében tudhatja magát ez a korszak papjával együtt, hanem olyan 
időt is él, amikor nyugodtan gondolhat a jövendőre. A lelkész min
den lelkiismereti skrupuius nélkül lehet kormánypárti és szolgálhatja 
a felsőbbséget, még akkor is, ha magyar anyanyelvű és szívében is 
egészen magyar, de mégis német, vagy tót nyelven hirdeti az igét s 
homiletikai szolgálatát nem nehezíti meg semmi. Nem gondolt senki 
akkor arra, hogy ki mondta a saját beszédeit s ki használta egy 
egész életen át idegen szerzők prédikációit? Tudtak a lelkészek ar
ról, hogy canonica vizitáció alkalmával a püspök bekérheti igehir
detésük kéziratát, de nem kétséges az, hogy a kéziratban is meglevő 
beszédek alá a homiletikai irodalomban jártas püspök gyakran alá
írhatta volna a közismert szerzőt.

Az első nemzedék igehirdetői stílusát akkor még nem befolyá
solták sem a konferenciázó előadások, sem a nagy külföldi evange- 
lizálók bizonyságtevő hangja. Ha felhasználták ezeknek a kiváló 
embereknek szellemi termékeit, a magyar viszonyoknak megfelelően 
alakították át, legtöbbször annyira, hogy a magyar nyelvről való visz- 
szafordítás esetén a szerző sem ismerhette volna meg saját művét. 
Még azokban a német gyülekezetekben is, ahol első kézből vehették 
volna a kölcsönözhető anyagot, a hazai német gyülekezetek más 
mivolta miatt sok esetben kellett változtatni a német szövegen. 
Ugyanígy bizonyos az is, hogy a felvidéken készített tót igehirdetési 
termékek, amelyek rendszerint a nyugati tótság szellemi és kegyes- 
ségi alkotásai voltak, eredeti szövegükben nem voltak alkalmasak 
sem az eperjesi, sem a pitvarosi tót gyülekezetek hallgatóinak, mert 
azok már a magyar evangélikus igehirdetés átalakult s egészen más 
igehirdetési hangját szokták meg, vagy szerették meg.

Az első nemzedék akár eredeti, akár kölcsönzött tartalmú ige
hirdetése, a következő csoportosítás szerint jellemezhető:

A lelkész a kijelentett isteni szöveg biblikus magyarázójának is
merte magát. Igehirdetési szolgálatát pedig úgy látta helyesen megol
dottnak, ha az imában csupán megadott szöveget használt s az igehir
detésben kizárólag a perikopális szöveget. Maga a beszéd igen ke
vés emberi bölcsességgel tarkítva bibliai szövegek alkalmas, vagy 
nem egészen odaillő idézetekkel volt telítve. Ki nem mondottan azon 
elv diadalmaskodott ebben a munkamódszerben, hogy az ige reci- 
tálása maga is épít. Tiszteletreméltó az a gyermekes naivitás, ami az 
ilyen igehirdetők lelkületében felfedezhető volt, de ha ebben a gya
korlatban esetleg hiba is volt, megrendültén kell gondoljunk arra, 
hogy ezek az emberek sokkal boldogabbak voltak, mint mi s sokkal 
hűségesebb lelkek voltak egyháziasság tekintetében, mint azt mi 
véljük.

Rendkívül közel áll ehez a csoporthoz az örök apologeták és po
lemikusok csoportja, akik az igehirdetés szolgálatát úgy fogták fel, 
hogy az egyházfi vasárnaponként elmondhassa lelkésze szolgálatáról: 
papunk ma ismét három kemény pontokban kivégezte a katolicizmust. 
Imponáló az a harci kedv, ami ezeket az embereket jellemezte, akik 
a mi mai látásunk szerint orthodoxok, jól készült, olvasott teológusok 
voltak, s akik az életben, tehát a képviselőtestületben épenúgy, mint 
a társas érintkezésben a fenkölt szellemi bajnok szerepét töltötték 
be. Ezeket az evangélikus lelkészeket felekezeti különbség nélkül 
szerették, tekintélyük nagyobb volt, mint a katolikus esperesé s az 
ilyen lelkészek gyülekezetében áttérés, vagy reverzálisadás nem for
dult elő. Az igehirdetésnek annyi gyakorlati jelentősége feltétlenül 
volt, hogy a hívek megmaradásukkal és hűségükkel helyeselték azt 
az igehirdetési módot, amit lelkészük alkalmazott.

Az 1900-as évek óta kezdi megismerni egyházunk a moderneskedö 
lelkészeket, akik már nagyon világos nyakkendőket hordanak, könyv
táraikban, ha volna evangélikus egyházi index, csupa indexre való
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könyvet lehetne felfedezni, igehirdetésük szónoki formájában szakí
tanak minden megszokott frazeológiával: papok, de még a szószéken 
sem akarnak azok lenni. Ma liberálisoknak nevezné őket a második 
nemzedék, pedig majdnem az a valóság, hogy hazánkban evangélikus 
egyházi területen talán tíz egyházi ember kivételével nem volt liberá- 
lizmus. Ezek a moderneskedő emberek nem prédikáltak ugyan ének, 
vagy költői versrészletek alapján szószékeinken, de az evangéliumot 
essaystilusban, mint nem egészen életbevágó hatalmat jelenítették 
meg s az evangéliumot s modern korral úgy akarták összehangolni, 
hogy az engedményt mindig az evangéliummal tétették. Ne felejtsük 
el azt, hogy ez akkor világjelenség volt s a magyar evangélikus lelké
szek becsületének megvédelmezésére kell feljegyezni, hogy bár való
ban meg volt ez a gyakorlat, egyházunkban olyan kisiklás, az egy- 
háziasság területéről való letérés, vagy Krisztus megváltói érdemé
nek semmibevevése hazánkban sohasem volt s e tekintetben a ma
gyar nemzet szülötteit a magyar géniusz megőrizte az istenkáromlás 
rémétől.

Lelkészi karunk soraiban nem volt ismeretlen az eklektikus cso
port sem. Az, amelyik esetleg, mint moderneskedő kezdte szolgálatát, 
de azután életfrontot változtatott s lett dogmatikus, vagy biblikus. 
De voltak eklektikusok abban az értelemben is, hogy érintkezést tar
tottak a hazai előbb említett irányok személyeivel és stílusával s tisz
tán csak próbálkozási szándékból mindenik irányzattal kísérleteztek. 
Ezek a lelkipásztori szolgálat legjámborabbjai, akik nem mertek 
pályatársaik előtt sohasem prédikálni, akik pályatársaik igehirdeté
sének hallatára, azt mindig melegen s őszintén meggratulálták s el
mélyedtek önmagukba azzal a fogadalommal: ezután én is így prédi
kálok. Az ilyen impresszionálisták munkájára szokta mondani azután 
gyülekezete, hogy papunk ma egészen újszerű volt.

De voltak lelkészeink az első nemzedékből, akik politikai függet
lenségi elgondolásaikat átvitték az egyházi szolgálat terére is s ezek 
nevezhetők az önálló módszerrel dolgozó igehirdetőknek. Ezek azt 
vallják,hogy más igehirdetését veszélyes elolvasni, nincs igehirdetési 
kéziratuk sohasem, mert biztosak abban, hogy nem sülnek bele szó
széki mondanivalóikba, egy egész életen át 2—3 témakört variálnak 
moralizáló atyáskodással; a hit tartalmi jelentőségétől távol állva, 
megállották a vallás kifejezéseinél s önmagukkal állandóan és nagy
szerűen meg voltak elégedve. Volt közöttük sok olyan, aki váratlanul 
nagyjelentőségű és a gyülekezetre erőteljesen ható igehirdetéseket 
tudott felmutatni, de az átlag s általános teljesítményt nézve, szol
gálatukban idő előtt elfáradtak s teljes mértékben kifárasztották 
hallgatóikat is.

Az első nemzedék tagjai, ahogy jellemeztem őket, úgy állottak 
előttem, hogy embereket láttam magam előtt, akik között voltak egé
szen fiatalok is. De első nemzedéknek azért nevezhetem őket, mert 
igehirdetői stílusuk szerint odatartoznak. S amikor most rátérek a 
második nemzedék jellemzésére, sok tekintetben most is élő alakok 
állanak előttem. Előbb azonban egy kis teológiai értékelést kell 
elvégezni.

Tisztában vagyunk valamennyien azzal, hogy amint a világ min
den dicsősége elmúlik, minden szellemi irányzat is fejlődésre és 
halálra van ítélve A férfi nyugalmával kell tudomásul venni azt, 
hogy gyermekkorunk teológiai nagy szellemeit már csak nehányan 
emlegetik s a mai fiatalok, ha bölcsek akarnak lenni, higyjék el, 
hogy teológiai téli kikötőjükből valami új irányzat őket is és az 
utánuk jövő generációkat is kiesalja. Eddig a teológia történelme 
azt igazolta, hogy minden teológiai iskola csak addig élt, amíg hiva
tását betöltötte s azután a történelemé lett. Ezért mondhatjuk azt, 
hogy az úgynevezett újreformátori teológia sem válthatja be azokat 
a hozzáfűzött reményeket, amelyek egyik ország teológiájában sem 
találtak olyan méltatásra, mint hazánkban s már elöljáróban ki aka
rom hangsúlyozni, hogy a második nemzedék igehirdetésében sem 
a dialektikai, sem az újreformátori teológia nem gyakorolt nagyobb 
és jelentősebb hatást, mint azok a nagyobbsúlyú események, ame
lyekben benne élünk, s amelyek minden tiszteletreméltó és komoly 
lelki elmélyedés mellett is erőteljesen veszik igénybe az embert.

(Folytatjuk.) Dr. Gaudy László.

Templomszentelés 
Zagyvapálfalván

Másfélévi megfeszített munka után 
örömünnepre gyűltek össze a zagyvapál- 
falvai és a környékbeli evangélikusok. 
Amikor az építés elkezdődött, még ha
tárváros volt a község s mire felszen- 
telődött, már messze kitolódott a ma
gyar határ a tájékról. A  magyar határ 
mentén templomok épültek, ezek egyike 
a pálfalvai is, míg odaát a régi hatá
rokon túl betonfedezékek végtelen sora, 
s hosszú időn át a templomok néz
tek farkasszemet a betonerődítmények
kel. És megadatott ennek a nemzedék
nek, hogy megláthassa a saját szemei
vel, hogy mégis melyik volt az erősebb. 
Isten házainak sora, avagy a hazugság 
vasbetonkoszorúja-e ?

Dr. Kovács Sándor püspök, ifj. Dr. 
Heinrich Antal, a salgótarjáni egyház 
felügyelője, Dr. Förster Kálmán pol
gármester, Schreiner Jenő bányaigaz
gató, Krepuska Géza és Dr. Csengődy 
Lajos lelkész kíséretében érkezett Zagy- 
vapálfalvára, ahol ünnepélyesen fo
gadták.

A  templomszentelés a Jövel Szent
lélek Úristen énekkel kezdődött, majd 
Dr. Kovács Sándor püspök a lelkészek 
asszistenciája mellett az oltár elé lé
pett és magasszárnyalású beszéd kísé
retében áldotta meg először az özv. 
Benyó Józsefné által néhai férje és 
édesatyja, Hankus Lajos emlékére ado
mányozott és a Zagyvapálfalva község 
által a templomnak felajánlott két ha
rangot. Ezután a püspök az Isten há
rom templomáról szólt, amely a nagy 
mindenség, az emberi szív és a kéz
zel csinált templom. Mátéffy Ilonka 
diakonissza testvér vezetésével a sal
gótarjáni egyházi énekkar éneke követ
kezett, majd Dr. Csengődy Lajos lel
kész tartotta az első igehirdetést, meg
emlékezve az Istennek a magyarokkal 
cselekedett nagyságos dolgairól, a ha
lottakról, akik hozzátartozóik révén se
gítségül jöttek az építőknek, az élők
ről, kik az építést elvégezték. Pál M ár
ton szólóéneke után a püspök oltári 
áldása zárta be a templomszentelés ün
nepét.

Ifj. Dr. Heinrich Antal vezetésével 
az egyházközség ünnepi közgyűlése kö
vetkezett. Megnyitó beszéde után id. 
Jenöffy Zoltán helyi felügyelő üdvö
zölte a püspököt, majd a templom
építő fiókegyházat köszöntötték a test
véregyházak és testületek képviselői. Az  
üdvözlésekre Dr. Kovács Sándor püs
pök válaszolt. Kamarás Zoltán olvasta 
fel a templomépítés történetét, mely- 
lyel kapcsolatban Heinrich felügyelő 
indítványára a közgyűlés hálás köszö
netét fejezte ki a templomépítésben na
gyobb segítséget nyújtók iránt. így  
Zagyvapálfalva községnek, özv. Benyó 
Jánosnénak, Báró Solymossy Tibornak, 
a Zagyvapálfalvai Üveggyár Rt-nak és 
a Jenöffy családnak, végül az Evan
gélikus Nőegyletnek, ennek tagjai kö
zött kiváltképen Tuskai Mihálynénak. 
A  közgyűlés után 100 terítékes közös 
ebéd volt. A  szétoszló hívek boldog 
örömmel tekintettek az új templom ma
gasba emelkedő tornyára, mely a buzgó 
egyházszeretet jutalmaként hirdeti Is
tennek a gyengéket megsegítő nagy 
kegyeimét.

Dr. Cséngődy Lajos.
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A népi művészet védelmében
kell mégegyszer néhány szót ejtenem 
Tam ási Á ron  darabjáról, a T iindöklö  
J erom osról. A  múlt heti kritika kissé 
szigorúan vette vizsgálat alá s bizony 
annak a megszokott »drámai szmo
kingénak méretei mellett esetlennek, 
gyengének, hatástalannak tetszett. Mi 
azonban, a népi gondolat hívői, úgy 
gondoljuk, hogy nem lehet szmoking 
méretekkel közeledni az abaposztóhoz. 
Az abaposztónak külön törvényei, kü
lön méretei vannak. Talán nem olyan 
vakítóan elegáns, könnyed, csillogó, ha- 
tástkeltő, mint a nemzetközi szmoking, 
de szívvel-lélekkel és egészen a mienk.

Ügy vagyok vele, mint gyermekko
romban a játékkal. Milyen sóvárgó cso
dálattal nyomtam az orrom a játék
bolt kirakatának üvegéhez. Külön tün
dérvilág volt az a sok szép puska, 
kard, csodababa, huszárcsákó, körbefu- 
tós vasút. Milyen tündérálom lehet 
azoknak az élete, akik mindezt meg
kaphatják! Ezzel szemben milyen eset
len, formátlan, durva volt a mi magunk 
gyártotta fakardunk, fapuskánk, papír
csákónk, rongybabánk és üres doboz
ból összefűzött vonatunk, amelyet húzni 
kellett, ha azt akartuk, hogy a földre 
rajzolt térképen beszáguldja a világot. 
S ahogy betekintettem mostanában az 
ilyen csillogó-villogó játékálmokkal el
halmozott gyermekek sivár, mindent ha
mar unó »komplexumos« életébe, látom 
csak, hogy mennyivel értékesebbek vol
tak a mi ormótlanságaink. Nem csil
logott, nem vakított, nem volt darázs
dereka, finom vonala, de szív volt 
benne és szeretet, mélyről fakadt ér
zés és életté teremtő lélek.

S valahogy így volt eddig a szín
játszásunk, drámairodalmunk is. Sok 
svájfolt kabát, éles nadrág, tomboló 
sikerek, ragyogó szellemességek, export
cikk Lipót-várostól Broadway-ig, meg 
Hollywood-ig, csak az igazi magyar 
föld, magyar élet, magyar lélek hiány
zott belőle. S ma félve, tapogatóázva, 
szemérmesen elindult a népi lélek fel
tárása. Természetes, hogy nem úgy lép 
porondra, azzal a biztonsággal és vi
haros fölénnyel, amellyel egy örökifjú 
beront a szalonba. De amit hoz, az sú
lyos magyar érték, csak magyar szem, 
magyar szív kell hozzá, aki megbe
csülje. S ami a »formát«, »szerkezetet«, 
»bonyodalmat« és a »dramaturgia« 
egyéb >; esztétikai követelményeit* il
leti, atekintetben sem kell félteni népi 
művészeinket. Itt van pl. Kodolányi. 
Aki a »Vidéki történet«-et és »Földin- 
dulás«-t összehasonlítja ebből a szem
pontból, az erős példát kap arra, mi
lyen dramaturgiai fejlődésre képes a 
színpadon elindult magyar népi művész 
egyetlen esztendő alatt.

*

Tamási Áron az aranyos, furfangos, 
derék székely góbék írója. Sajátságos 
írói anyagához képest sajátságos mű
vészetet formált ki magának. Humo
rista. Született humorista, mint minden 
igazi székely góbé. Humora azonban 
úgy viszony lik a Pesten ismert »né- 
pies« humorhoz, mint a Körúton 
termett »népdallimonádék« a Kodály- 
Bartók gyűjtemény népi dalaihoz.

A  »Tündöklő Jeremos« Tamási Áron 
első kísérlete a színpadon. S ehhez  
k ép e s t,  ha nem is túl nagy a drámai

A Lelkészegyesület tavaszi konferenciája
A Magyarországi Evangélikus Lelkészegyesület május 4-én tar

totta tavaszi konferenciáját, amelyen már resztvettek a felvidéki 
határsávval hazajött lelkészek, Kassa, Munkács, Ungvár, Losonc, 
Rozsnyó, Rimaszombat, Léva és a többi drága magyar fészek követei 
is. Az egyetemes egyház Üllői-úti imatermében istentisztelettel kez
dődött a gyűlés. Az új tiszakerületi püspök, Túróczy Zoltán végezte 
a szentszolgálatot, Ézsaiás próféta könyvének 37. része, 31. verse 
alapján prédikált a maradék népről, amely megszabadulva, újból 
gyökeret ver és gyümölcsöt terem...  A pap gyengeségeiről, emberi 
fogyatkozásairól, beszélt gazdag, szimbolikus nyelven. »A magyar- 
országi evangélikus egyház lelkipásztorainak maradványa, amely a 
régi nagy ország területén élt s most megszabadult, ismét gyökeret 
ver és gyümölcsöt terem« — így végezte igehirdetését Túróczy püs
pök, majd kiosztotta lelkésztársainak az Úrvacsorát.

Istentisztelet után megkezdődött a konferencia, amelyet D. Raf- 
fay Sándor püspök, a MELE elnöke és Kapi Béla püspök, akik mind
ketten külföldön tartózkodtak, valamint D. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő levélben üdvözöltek. Németh Károly esperes, 
az egyesület alelnöke mondott elnöki megnyitót. Köszöntötte az össze
jövetelen megjelent Pietila és ílmari finn lelkészeket, azután Paulik 
Jánosnak, az egyesület nemrég elhunyt tiszteletbeli elnökének em
lékét újította fel. Majd a , keresztyénség s benne az evangélikus 
egyház világeseményein pillantott végig. Az egyháznak — mondotta — 
úgy kell tolmácsolnia az isteni üzenetet, hogy a hívő az Igét necsak 
megértse, de teljes odaadással szentelje magát az egyház igazságai
nak. Különösen a mai időkben ne felejtsük el, hogy a világ élért 
azok a történelmivé magasodott személyiségek haladnak, akik az 
önfeláldozás erejével mutatnak példát. A kollektivummal szemben 
is ki kell emelni, milyen nagy a személyiség értéke.

Németh Károly elnök a továbbiakban meleg szavakkal emléke
zett meg a Eelvidékkel hazajött magyarokról és evangélikusokról 
s a képviseletükben most Budapestre érkezett lelkészekről: 
»Érezzék magukat otthon a nagy magyar s evangélikus családban«. 
A gyűlés tagjai felállva, percekig tapsolta, éljenezte a könnyekig 
megindult felvidéki kartársakat, majd az »Erős vár a mi Iste
nünk .. .«-et énekelték el. Smid István rozsnyói esperes válaszolt az 
üdvözlésre: íme — úgymond — az álmok nem hazudnak, legmélyebb 
sóvárgásunk valósult meg, újra itthon vagyunk. Életünk végéig há
lálkodunk érte Istennek. Köszönjük az anyaországiak imádságát. 
Nincs köztünk Judás egy se, bár megválthatjuk, hogy ébren kellett 
őrködnünk a cseh bolsevista hatásokkal szemben. Az örök magyar
ság eszményét prédikáltuk a prágai egyetemre terelt magyar ifjaknak 
is A MELE parlamentjének színe előtt fejezzük ki köszönetünket 
a megszállás alatti sajtómunkáért a felvidéki lapok szerkesztőinek.

Tüntetőén forró taps kísérte az elnök bejelentését Túróczy Zol
tánnak. az új püspöknek megválasztásáról. Túróczy püspök néhány 
közvetlen szóval felelt. Az egyházkerület — így szóit — nem ma
gának, de az egész egyháznak választ püspököt; megnyugtatás és 
ajándék számomra, hogy egyházkerületem akaratának megnyilatko
zására az egész egyházban »ámen!« visszhangzik. Nincs fontosabb 
MELE-programm, mint a lelkipásztorok evangélizálása, nem nagyobb 
lélekszámra, de több lélekre, lelkiségre van szükség.

Zárt értekezleten beszélte meg ezután a lelkészgyűlés Gaudy 
László dr. vallástanítási igazgatónak »A két nemzedék igehirdetése 
napjainkban* Kékén András dr. hódmezővásárhelyi alesperesnek »A 
magyar földkérdés egyházunk szempontjából*, Kuszy Emil losonci és 
Fuchs János egyházaskozári lelkészeknek »A nemzetiségi kérdés 
egyházunk jelenében és jövőjében* című előadásait. A magasszín
vonalú és tanulmányok alapján készült előadásokat a konferencia 
tagjai teljes figyelemmel hallgatták és minden előadás után érde
kes felszólalások hangzottak el. A lelkészegyesület a közös ebéden 
vendégül látta a felvidéki lelkészeket.
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A gyermekek vallására vonatkozó megegyezések statisztikája 
az evangélikus egyház szempontjából 1932-íől 1938-ig

A  vegyes házasságok —  melyekben az egyik fél evangélikus 
vallású —  számszerinti alakulását az évek során és megoszlását abból 
a szempontból, hogy a születendő gyermekek vallására nézve létesült, 
vagy nem létesült megegyezés, a következő összeállítás tünteti íe l:

A  vegyes házasságok, amelyekben megegyezés
létesült nem létesült

1 9 3 2 -3 6 1 szám % szám °/o összes száma °/o
átlag í 1617 40'5 2382 59'5 3999 1000
1937 1947 44'8 2398 5 5 2 4345 ÍOO'O
1938 1736 4 1 8 2420 58'2 4156 ÍOO'O

A  megegyezéses vegyes házasságok arányszáma 1938-ban ha
nyatlott. Ezt a hanyatlást a ref. és r. kát. vallásúakkal kötött vegyes 
házasságoknál egyaránt láthatjuk az alábbi táblákból :

Ref.-al kötött vegyes házasságok, amelyekben megegyezés
létesült nem létesült

1 9 3 2 -3 6 ) szám °/o szám % összes száma %
átlag ( 233 2 3 2 774 76'8 1007 ÍOO'O
1937 271 24 1 855 75'9 1126 ÍOO'O
1938 220 20'9 832 794 1052 ÍOO'O

R. kat.-al kötött vegyes házasságok, amelyekben megegyezés
létesült nem létesült

1 9 3 2 -3 6 i szám °/o szám % összes száma %
állag í 1312 47'3 1468 5 2 7 2780 ÍOO'O
1937 1600 5 2 9 1426 4 7 4 3026 ÍOO'O
1938 1444 5 0 0 1444 50 ‘0 2888 ÍOO'O

Fenti két tábla arányszámainak egymással való szembeállítása 
jelzi a r. kát. egyház erőfeszítését reverzálisok megszerzése tekintetében.

A  születendő gyermekek vallására vonatkozó megegyezések az 
egyes vallások javára az alábbi összeállítás szerint oszlanak m eg :
1 nm  o« evangélikus ref. r. kát. g. kát. egyéb összesen
1932-36 1 szám °/o szám %  szám %  szám °/o szám °/o szám °/o

átlag (656 40'5 145 9 0  789 48'9 23 1'4 4 0'2 1617 ÍOO'O
1937 777 40’0 178 9'2 959 494 29 1 5 4 0'2 1947 1000
1938 705 40'6 138 8'0 865 49'8 24 1'4 4 0'2 1736 1000

Egyházunk részesedése 1938-ban kedvezőnek mondható, azonban
térfoglalásunk a ref. egyház hátrányára történt, míg a r. kát. vallás 
részesedése az előbbi évekkel szemben emelkedést mutat.

Azt a feltételezett állapotot, amelyben az egyes egyházaknak sem 
vesztesége, sem nyeresége nincs, tehát amelyben a megegyezések az 
egyházak között a megegyezéses vegyes házasságokban való részvé
telük számarányában oszlanak meg, nevezzük semleges állapotnak :

A megegyezésekből a javára szól
a semleges állapotban a valóságban

1932— 36 1937 1938 1 9 3 2 -3 6 1937 1938
átlag átlag

evang. 808 973 868 656 777 705
ref. 116 135 110 145 178 138

r. kát. 656 800 722 789 959 865
g. kát. 19 23 21 23 29 24
egyéb 18 16 15 4 4 4

A  valóságos állapot eltérése a semlegestől, adja az egyes egy
házak számszerű nyereségét, illetve veszteségét a megegyezésekben: 

A valóság eltérése a semleges állapottól,

1 9 3 2 -3 6
szám

1937 1938
a semleges esetek

1 9 3 2 -3 6  1937
%-ában

1938

evang.
átlag

— 152 —  196 —  163
átlag 
— 188 — 20'2 — 18'8

ref. +  29 +  43 +  28 + 2 5 '0 + 3 1 '8 + 2 5 '4
r. kát. + 1 3 3 + 1 5 9 + 1 4 3 + 2 0 '3 + 1 9 9 — 19 8
g. kát. +  4 +  6 +  3 + 2 1 0 + 2 6 4 + 1 4 3
egyéb —  14 —  12 —  11 — 8 2 5 I 75 0 — 7 3 4

feszültsége, eléggé jól sikerült. Kicsit 
misztikumba mártja meséjét, nevezete
sen a címszereplő személyét illetőleg. 
De köréje a valóságos mai székely fa
lut rakja oda minden nyomorúságával, 
küzdelmével, örömével bánatával és az
zal az évezredek óta elpusztíthatatlan, 
diadalmas s z ék e ly  hum orral. S ez a hu
mor valami nagyon mélyről fakadt, na
gyon székely, nagyon drága valami. Nem 
»jó bemondásokból* áll, sem »pesti vic
cekből*, sem a helyzet komikum feje- 
tetejére állított bohóckodásaiból, ame
lyek olcsó eszközökkel pályáznak a ne
vetőizmok minél erősebb rángásba ho
zatalára. A  s z ék e ly  hum or m ókás derű, 
amellyel fogad a góbé jót-rosszat egy
aránt, s am ellyel egyú tta l lem érlege li  
jőn a k -rosszn a k  fa jsú lyút. Állandóan 
együgyűnek teteti magát, mert ami 
rossz, az jól ki tud jönni, jól meg 
tud alkudni az eszesekkel, erősekkel, 
gazdagokkal, igazakkal, de megbotlik a 
gyermeki együgyűségben. Ilyen gyer
meki együgyűség tisztasága rejtőzik a 
székely humor mélyén. Csak mókáz
nak, csak nevetnek, csak ugratják egy
mást, de minden mókából, minden meg
jegyzésből, minden nevetésből Kicsillan 
valami örök, mély igazság. S hiába a 
gonosz minden erőlködése. A  góbé úgy 
tesz, mintha szívvel-lélekkel szolgála
tára állna, segítene neki, holott minden 
pillanatban gúnyt űz és karikatúrát csi
nál belőle s ezzel veszi el minden ere
jét. (Csak egy példát: A  góbé első 
pillantással észreveszi, hogy Jeromos 
szeret magosán ülni s onnét letekin
teni embertársaira. Ügy tesz, mintha na
gyon kedvezni akarna neki s épít az 
íróasztala alá olyan magas emelvényt, 
hogy leleplezett szobra lesz Jeromos 
igazi törekvéseinek: a nép feje fölé 
kerekedésnek. A  többi székely ezt rög
tön meg is érti, csak az idegen, Jero
mos maga nem.)

Ennyit a humorról. Ez adja a darabba 
a derűt, ragyogást, a művészi érték 
ékkövét. Mert a többi, a foglalat bi
zony eléggé komor. Behavazott, hegy
oldalra kapaszkodó székely falucska, 
amelyen ott ül az idegen impérium, 
meg a külső-belső nyomorúság. Idegen 
érkezik a korcsmába (Jeromos), aki 
tele van pénzzel és meg akarja szer
vezni a falut annak a politikai párt
nak, amelyik többet fizet érte. Azon
kívül akarja a legszebb lányt szerető
nek és más hasonló jókat a nép bőrére. 
A  mókás korcsmáros meg a fia azon
ban furfangosan gondoskodnak arról, 
hogy a nép szeme kinyíljék és Jero
most elkergesse a »népítélet«. Megrázó 
jelenetekben tárul fel közben a magyar 
intelligencia nyomora és züllése (tanító, 
falusi művész, stb.), de boldog remény
séget ébreszt a nép hűsége, amelyen 
erőszak nem fog, a kísértéseknek pedig, 
ime, diadalmasan ellene áll.

A  darab drámai üteme és belső fe
szültsége, igaz, nem túlságos erős. De 
ezt a kis technikai hibát örömmel bo
csátjuk meg a színpadon még kezdő 
művésznek a székely népi lélek ilyen 
kedves, értékes kiábrázolásáért. A. B.

Az akaratnak nincs szabadsága min
dennek a cselekvésére, még ha megis
meri is a jót. A „szabad akarat" kife
jezés nem illik az emberre. Ez Isten 
jelzője, most senkisem kormányozhat, 
csak egyedül a felséges Isten.

Luther.
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H Í R E K
D. Raffay Sándor püspök külföldi 

tartózkodásáról hazaérkezett és egyház- 
kerülete ügyeinek intézését átvette.

A tiszai egyházkerület új püspöké
nek, Túróezy Zoltánnak beiktatása, la
punkban már közölt programra szerint 
Nyíregyházán május 16-án fog lefolyni.

Az Országos Luther Szövetség elnö
két, Dr. Bencs Zoltánt a Magyar Élet 
Pártja Békéscsabán jelölte a most folyó 
képviselőválasztások alkalmából.

Ötvenéves jubileumát ünnepli a gádo- 
rosi egyházközség annak, hogy templo
mát felépítette. A z ünnepélyen D. Raf
fay Sándor püspök is résztvesz.

Kinevezés. A  Kormányzó Űr Dr. Tom- 
csányi Vilmos Pál nyugalmazott igaz
ságügyminisztert, a budapesti egyház
megye és a pesti magyar egyházközség 
felügyelőjét a felsőház tagjává ne
vezte ki.

A bányai egyházkerületben a most 
következő hetekben három templomszen
telés lesz. Rákoshegyen május 18-án, 
Monoron június 4-én és Rákoscsabán 
június 11-én.

Dr. Tóth Tihamér veszprémi r. k. 
püspök halála az egész országban nagy 
részvétet keltett. Neve már régebben 
ismeretes volt, mint a rádióban sokszor 
szereplő igehirdetőé, akinek prédikációit 
a katholikus egyházon kívül is szívesen 
hallgatták. A z ifjúság lelki kérdései
vel különösen nagy szeretettel foglalko
zott, igehirdetéseinek túlnyomó része is 
az egyetemi ifjúság istentiszteletein 
hangzott el. A z ifjúság jellemképzésével 
foglalkozó könyveit több nyelvre lefor
dították.

Áthelyezések. D. Raffay Sándor püs
pök az úgynevezett önálló állami hitok
tató lelkészek közül Keveházi Ottmárt 
Pilisről Békéscsabára, Murányi Árpádot 
Medgyesegyházáról Pilisre, Lőcsei Lász
lót Eékéscsabáról Medgyesegyházára he
lyezte át. A  segédlelkészek közül Mik- 
lóssy Endrét Nagyrévről Magyarbánhe- 
gyesre és Seben Istvánt Magyarbánhe- 
gyesről Nagyrévre helyezte át. A  Nyí
regyházára lelkésznek megválasztott 
Solymár János helyére a bényei egyház- 
községhez adminisztrátornak Chovan 
Sándor volt csetneki lelkészt küldötte.

A tiszavidéki egyházmegye újonnan 
megválasztott esperesét, Turmezei Sán
dort rendkívüli egyházmegyei közgyű
lés keretében Nyíregyházán május 15-én, 
délután 5 órakor iktatják be hivata
lába.

A budapesti egyházmegye május 
24-én a váci egyházközség kebelében 
tartja presbiteri konferenciáját, melyen 
úrvacsorát oszt Szántó Róbert, előadá
sokat tartanak: Kemény Lajos, Dr. 
Vályi Lajos, Sípos András, Dr. Kon
koly Elemér és Zulauf Henrik.

A  Protestáns Országos Árvaház, ba-
latonszárszói telepén május 13-tól jú
nius 20-ig üdülővendégek számára pen
ziót nyit. Napi négyszeri étkezés, csó
nak- és: fürdőhasználat ára 4 pengő, 
a 10 éven aluli gyermekért pedig csu
pán a felét kell fizetni. (A  gyermekek 
évadja június 23-án kezdődik a Protes
táns Árvaháznak ezen a telepén.) Ér
deklődni lehet az árvaháznál naponta 
délelőtt 9— 10 óra között, telefonon is: 
131— 542.

Fenti táblából 1938-ban 1937-el szemben egyházunk szempont
jából javulást, a ref. egyház szempontjából erősebb, a r. kát. egyházé
ból csekély rosszabbodást látunk.

Nézzük ezután, milyen a kép külön-külön az evang. vőlegények
nél és menyasszonyoknál:

A megegyezéses vegyes házasságok
a vőlegényeknél a menyasszonyoknál összesen

1 9 3 2 -3 6 1 szám 0/0 szám °lo szám O/o
állag ’ 859 53'1 758 46'9 1617 100’0
1937 1044 5 3 6 903 46'4 1947 1000
1938 929 53 ’5 807 46'5 1736 1000

A  megegyezéses vegyes házasságok nagyobb hányada, tehát 
állandóan a vőlegényekre esik, de az egyházunk javára történt meg
egyezések nagyobb hányada mindig a menyasszonyokra :

Az evangélikus egyház javára történt megegyezések
a vőlegényeknél a menyasszonyoknál összesen

1 9 3 2 -3 6 ) szám 0/0 szám o/o szám O/o
átlag 1 278 42 ‘5 378 57 ‘5 656 1000
1937 355 45'6 422 54'4 777 100’0
1938 305 43 ‘3 400 5 6 7 705 ÍOO'O

A  semleges állapottól való eltéréseket (nyereség, vagy veszteség) 
mutatja az alant levő tábla, evangélikus vőlegények és menyasszonyok 
szerinti csoportosításban és pedig számokban, továbbá a semleges ese
tek százalékában kifejezve:

A valóság eltérése a semleges állapottól

1932— 36) 
átlag )
1937
1938

a vőlegényeknél 
szám %

—  151 — 3F5
—  167 — 32’0
—  159 — 34'3

a menyasszonyoknál 
szám o/o
—  1 —  0'3
— 29 — 6'4
—  4 —  ro

összesen 
szám %

—  152 — 1 8 8
— 196 — 20‘2
—  163 — 18'8

A  vőlegényeknél 1938-ban még kedvezőtlenebb a kép, mint az 
előző években, mig a menyasszonyok hithűsége ez évben is lénye
gesen jobb. Bakos László.

Van-e szükégük a lelkészeknek segít
ségre ? A megnövekedett gyülekezeti mun
ka mindenütt igénybeveszi a lelkészeknek 
erejét, úgyhogy sok munkában nem tudnak 
teljes szívvel-lélekkel, de még kevésbbé 
erővel dolgozni. A lelkészeknek akar se
gíteni és ezáltal egyházunknak javát szol
gálni a május hó 15—30-ig Nagytarcsán a 
népfőiskola épületeiben tartandó gyüleke
zeti munkásképző és vasárnapiiskolásve- 
zetőnő képző tanfolyam. Felvételre jelent
kezhet minden leány 17 évestől kezdve, 
aki indítást érez arra, hogy gyülekezetében 
szíve szerint dolgozni szeretne Isten dicső
ségére. Megnyitás máj. 15-én d. u. 4 óra
kor, Nagytarcsán a Tessedik Sámuel Ev. 
lfj. Missziói Intézet épületeiben. 16-án 
kezdődik meg a munka. Minden délelőtt 
bibliaismeret, vasárnapiiskolai előkészítő 
és gyakorlati tanítás. Délután pedig meg
hívott előadók, gyülekezetről, belmissziói 
munkák különböző ágáról, külmisszióról, 
sajtóról, gyermeklélektanról, szociálpoliti
káról, keresztyén nevelésről stb. tartanak 
előadásokat. A kora délutáni órákban 
pedig gyakorlati megbeszélések lesznek a 
gyülekezeti munkában való részvételről és 
a hozzá való felkészülésről. Részvételi díj 
két hétre 20 P. Jelentkezni május 10-ig 
lehet a nagytarcsai lelkészi hivatalban. 
Május 15-én délután 3 óra 19 perckor 
Kistarcsára érkező villamos elé kocsit kül
dünk. A tanfolyam résztvevőinek hozniok 
kell ágyneműt, bibliát, énekeskönyvet, 
jegyzetfüzetet.

Alapítvány a békéscsabai Rudolf-gim- 
názium részére. M olnár M ihály  oros
házi gyógyszerész harctéren elesett test
vérbátyja, M olnár János emlékére a 
bányakerületi püspöki hivatalban ötszáz 
pengőt helyezett el olyan célból, hogy 
az összeg kamatait csabai származású, 
szegénysorsú Rudolf-gimnáziumi növen
dék kapja évenként jutalmul.

Hatvan. A  vasárnapi iskolások má
jus 7-én jólsikerült műsoros előadást 
rendeztek. Hárman szavaltak és öt kü
lönböző tárgyú jelenetet adtak elő. A  
betanítás fáradságos, de eredményes 
munkáját Filcsik Márta oki. tanítónő 
végezte.

Megjelent 1 Olvasd 1

Szentlélek tábora
Scholz László igehirdetése.

Budapest, 1939. 176 +  VI. 1., 25 ige
hirdetést, előadást tartalmaz. Új szem
pontja, hogy valamennyi darabja a 
Harmadik Hitágazat kérdéseiről szól 1
Áfa — portómentes küldéssel — : 3 P.
Megrendelhető a szerző címén : VII., 
Aréna-út 66. III. 24.Csekkszámla: 35.332.
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Torony- és harangavatás A  duna-

szerdahelyi evangélikus egyház újonnan 
épült tornyát és három harangját f. évi 
április 30-án avatta fel D. K ová cs Sán
dor, a dunáninneni egyházkerület püs
pöke. A z  ünnepi beszédet Szalontay 
Oszkár, felsőszelii esperes-lelkész 
mondta. Este műsorosest volt, amelyen 
Szántó Róbert, kelenföldi lelkész tar
tott előadást.

A dunaszerdahelyi evang. egyházköz
ség ápr. 23-án tartott rendes évi köz
gyűlésén Szent-Ivány József, országgyű
lési képviselőt, mint a volt felvidéki 
Magyar Evang. Szövetség elnökét, ki a

felvidéki magyar evangélikusoknak a 
legsötétebb éjszakában lelkes és bátor 
vezérük volt s így a dunaszerdahelyi 
ág. h. ev. egyházközséggel szemben is 
számos esetben nemesszívűségének ta
nújelét adta, érdemei elismeréséül, 
tiszteletbeli egyházfelügyelőjévé válasz
totta. Szentlvány József a választást 
elfogadta.

A „Protestáns Szemle" májusi száma
M akkai Sándor és K erecs e n é i  Dezső 
szerkesztésében, Gaudy László: Keresz- 
tyénségünk 1939-ben, Sven Borregaard 
(Kopenhága): A  dán nemzeti evangéli
kus egyház, Gesztelyi Nagy Zoltán: A

debreceni Kollégium telepítési akciója, 
Kutas Kálmán: Torkos László, Pap 
Béla: Szabó Dezső és a magyar kálvi- 
nizmus, Csabai István: A  magyar pro
testáns egyházművészet, Vajda Endre: 
A z intellektuális író, Tóth Béla: Vidék 
és irodalom felírású cikkeivel és R. 
Berde Mária, Fejes Ádám új verseivel, 
valamint a gazdag rovatokkal jelent 
meg. A  Protestáns Szemle megrendel
hető: Budapest, IX ., Kálvin-tér 8. címen.

Bünker Jozefin evang. leányinternátusa, 
Budapest, Rékóczi-út 10. 11. 3. Telefon : 
1-346-10. Érdeklődőknek pospektust küld.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi 
udvari szállítók, SOPRON.

Alapítva Legelső tűzoltószer-, hőt, sziuattyú- és Alapítva :
1816- gépgyár, harang, fém- és vasöntöde. 1816

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

E Z Ü S T R Ó K Á K
kékrókák, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

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

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

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

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

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

Szívvel-lélekkel készíteni harangjaimat.

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

SZIG E T I N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

SZENTLÉLEK
TÁBORA

címen jelenik meg május közepén

S C H O L Z  L Á S Z L Ó
nyomás alatt lévő új munkája. Kb. 11 
íven 20 igehirdetés és 5 előadás. Új
sága ennek a gyűjteménynek az, hogy 
valamennyi darabja egy tárgykörben 
m ozog : a Harmadik Hitágazat kér
dései körében. Nem tématikusan, de 
bibliai szakaszok biblikus magyará
zata kapcsán szói a Szentlélekről, 
egyházról, gyülekezetről, igéről, szent
írásról, prédikációról, igehallgatásról, 
hitről, keresztyén életfolytatásról. Más 
és más vonatkozásban egy gondolat
sorról ! Ara 3 P lesz. Megrendelhető a 
szerző címén : Bpest, VII., Aréna-út 
66. III. 24. — Csekkszámla : 35.332.

„Utravaló"
a címe a FEBE Evangélikus Diakonissza 
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában 
megjelent konformációi emlékkönyvnek, 
amely egyúttal konfirmációi emléklapot 
is tartalmaz s a megkonfirmáltnak a 
gyakorlati keresztyénségbe való beveze
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek 
konfirmáló gyermekük van. Kapható a 
FEBE könyvkereskedéseiben és minden 
budapesti protestáns könyvkeresk.-ben.

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

Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo
nika és az összes hangszerek legolcsóbban 

«
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

M ARNITZ
h a n g s z e r t e l e p  
V III, J Ó Z S E F -K R T . 37
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VII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. 1939. MÁJUS HÓ 20.



VII. ÉVFOLYAM, 20. SZ. 193 9. MÁJUS HÓ 20

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
A Z ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A  szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM :

A  bástyaépítő püspök 

A  két nemzedék igehirdetése 

A  magyar földkérdés és az evangélikus lelkész 

Egyházi asszimiláció 

Szabó Dezső ünneplése 

Ősök kultusza 

Lelkészképzésünk 

Guruló pengők 

Gömöry János 70 éves 

Hírek

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje 

—  1939. május 21. —

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2 IO Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. V29 Dr. Szuchovszky L.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. I I 15 Magócs K. (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2 IO Dr. H. Gaudy László
Fasor d. e. 11 Sülé Károly
Fasor d. u. 4 Dezséry László
Fasor (német nyelven) d. u. 5 —

Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Kemény Péter
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos (konf.)
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 6 Lehel László
Üllői-út 24. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11 Dezséry László
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10 —

Gyarmat-utca 14. d. e. Vall Virág Jenő
Angol-utca 25. d. e. 11 Benkő István
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Borbás Antal
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Kemény L. (konf.)
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Gyimesy Károly
Koronaőrség d. e. 10 —

Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Danhauser László
Óbuda d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Benczúr László
Érdi-úton d. e. 10 —

Báthory László-u. 7. d. e. Vall Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 7*12 —
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A bástyaépítő püspök
Akik résztvettek május 16-án a 

nyíregyházi evangélikus templom
ban tartott püspökbeiktatáson, úgy 
érezhették, hogy ezt a nevet kell 
adniok Túróczy Zoltánnak, az új 
püspöknek. Mert minden szava, 
amit ezen a napon hallottunk tőle, 
azt bizonyítja, hogy világosan látja 
az egész egyháznak, benne egy
házkerületének helyzetét is, külde
tését is és éppen ilyen világosan 
látja, hogy neki az egyház külső 
és belső életében egyaránt bástyá
kat építő püspöki szolgálatra kell 
elindulnia.

Nem új emberként áll az egy
házkerületi közgyűlés elé, hogy 
programmot adjon. Eddigi egyházi 
szolgálata nem programmpontok- 
ból, hanem munkából és eredmé
nyekből áll és bár az emberi ítél
kezés megtéveszthető szavak és 
ígéretek által és mégsokkal inkább 
megtéveszthető kétségtelen ered
mények által, Túróczy Zoltánról 
már régen meg volt az egész evan
gélikus egyháznak az az ítélete, 
hogy Isten őt öt talentummal ál
dotta meg és ő azok közül egyet 
sem ásott el. Akik nem ismerhették 
őt lelkipásztoruknak, csupán köny
vein keresztül fogadták el a ma
gukénak, most örömmel és lelke
sülten néztek az új püspökre, ámul
tán hallgatták benső erőtől áradó 
tiszta hangját és azt a szinte féke
zettnek látszó erőmennyiséget, mely 
mondanivalóiban feszült.

Mikor az oltár előtt első szava 
Luther sekrestye-imádságának meg
rázó a lá z a to ssá g ú  mondataival 
hangzott fel és amikor azután ön
tudatos és önérzetes hangú kije
lentései sokszor szinte merész fo- 
galmazású határozottsággal követ
ték egymást, meg kellett látni azt,

hogy itt előttünk egy olyan ember 
van, akinek a személyiségében a 
legmélyebben és a legvalóságo
sabban együtt él az Isten előtti tel
jes alázatosság és az emberek előtt 
őt semmilyen tekintetben nem fe
szélyező öntudatos felelősség. Hogy 
ez az ember püspök lett, az nem 
neki dísz, hanem az egyháznak 
ajándék.

Beszédét így kezdte: „Mélysé
ges megrendüléssel állok meg Is
ten szent színe és a tanúbizony
ságként jelenlévő egyházkerületi 
közgyűlés előtt. Úrvacsorát vettem 
és ez evangélikus anyaszentegyhá- 
zunk legmegrendítőbb cselekmé
nye. Azután esküt tettem: feltet
tem egy ügyre emberek előtt a be
csületemet és Isten előtt az üd
vösségemet. Azután imádkoztam. 
Ajkamra vettem nagy reformáto
runk sekrestye imádságát, amely
ben benne van az egész lutheri 
theologia az elvetett és elkárhozott 
emberről és ennek szolgálatra való 
teljes alkalmatlanságáról/' —  Eb
ben megint az ember mutatkozott 
meg. De a hívő ember. Akinek a 
számára az életben minden dolog 
komoly dolog. És akinek a szá
mára szent valóság az, hogy Isten 
kegyelméből vagyok ami vagyok. 
És akik ott voltak ennek a vallo
másnak a hallgatásánál, boldogan 
örvendeztek annak, hogy az Isten 
ilyen hívő embernek adott püs
pöki szolgálatot.

Ne csodálkozzunk ezek után 
azon, hogy egész beszédjét nem
csak úgynevezett feszült figyelem 
hallgatta végig, nemcsak úgyneve
zett megragadó beszéd volt, hanem, 
hogy időnként szinte aggódtunk 
szárnyalásán, mert éreztük, hogy 
itt olyan ember beszél, aki min

dent meg is akar csinálni, amit 
mond és aki nem fog abbahagyni 
semmit, amire a lélek felindítja, 
bármennyi akadály is tornyosul 
eléje. Akar építeni és fog építeni, 
És nem csak maga fog építeni, 
hanem felbuzdítani és rászorítani 
fog másokat is az építésre. Hogy
ne örült volna mindenki, hogy 
Isten ilyen építő erejű embert aján
dékozott az egyháznak . . .

*

Ötezer ember volt a templom
ban, mikor Lichtenstein László dr. 
egyházkerületi felügyelő megnyi
totta a közgyűlést. A  választás 
eredményének kihirdetése után a 
tiszakerületi papság élén bevonult 
az új püspök a templomba. Smid 
István rozsnyói esperes kiszolgál
tatta az úrvacsorát, azután dr. Kapi 
Béla püspök megindult hangon 
püspökké szentelte eddigi leghűsé
gesebb munkatársát. A  tiszai egy
házkerület nevében dr. Zsedényi 
Béla világi főjegyző köszöntötte. 
A z új püspök az egyházi élet min
den terére kiterjedő és azokban 
álláspontját tisztán feltáró beszédet 
mondott. A z üdvözlések sorát Jal- 
soviczky Károly dr., a kormány 
képviselője nyitotta meg, azután 
dr. br. Radvánszky Albert egyete
mes felügyelő az egyetemes egy
ház, Farkas István püspök a refor
mátus egyetemes konvent, D. Kapi 
Béla a dunántúli egyházkerület, D. 
Raffay Sándor a bányai egyházke
rület és a Luther Társaság nevében 
köszöntötte. Hatóságok és testületek 
üdvözlése kezdődött, amelyet azon
ban az idő előrehaladottsága miatt 
felénél nagyobb számban el kellett 
hagyni. Részletesebb beszámolót 
jövőheti számunkban fogunk adni.
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Szabó Dezső ünneplése*)
Röpirat van előttem, amely ünnep

lésre hív. Napirendre térnék fölötte, 
mert ünneplést, jubilálást láttam már 
eleget. Láttam a kis jelentéktelenek fel- 
magasztalását, a politikába tévedt mű
kedvelők államférfiakká tapsolását, ki
reklámozott írócskáknak Pantheonban 
való bevonulását. De ez az ünnepség 
valahogy egészen más. Nem a gaz
dasági és politikai élet hatalmasai ren
dezik. A z egyszerű felhívás alatt alá
írásképen ennyi van: »A  Rendezőbi
zottság részéről: Móricz Zsigmond és 
Kodolányi János.« Kik ezek? Képvise
lők? Vezérigazgatók? Keletről vagy 
nnyugatról bevándorolt újságírók? Nem. 
Ök csak egy tévelygő, fertőzött korban 
az egészséges tiszta magyar léleknek 
elhívott kifejezői. Egyenként többet je
lentenek a magyarság számára, mint 
nem egy »hazafias« egyesület vagy 
politikai párt. És ők üzenik a nem
zetnek határokon innen és túl, hogy 
jöjjön el, ünnepelni a magyar géniuszt, 
amelyet semmiféle idegen hatalom sem 
tudott elrabolni tőlünk.

De rendkívüli dolog ez az ünnepség 
azért is, mert a benne megnyilatkozni 
készülő tisztelet Szabó Dezsőnek szól. 
Nem csupán az írónak és a művész
nek, aki múlhatatlan szépségű művek
kel ajándékozta meg nemzetét. Ez a 
tisztelet minden művészi elismerésen 
túl annak a magyar embernek szól, aki 
napjainkban a legszélesebb emberség
gel képviseli és fejezi ki a magyarság 
történelmi akaratát. Tudom, hogy en
nek a történelmi akaratnak egy-egy 
darabja határozatlan vágy és remény
ség gyanánt ott él minden romlatlan 
magyar lélekben. De ennek a történelmi 
akaratnak a tudatos kifejezése és szer
ves egységbefoglalása egy küzdelmes 
élet munkája volt. Ez a munka Szabó 
Dezső első megjelent soraitól kezdve 
az utolsóig, romboló és építő gondola
taival, szépségével és rútságával, imád- 
ságos szavaival és átokszerű kifaka- 
dásaival együtt a magyarság halálos 
szerelméből táplálkozik.

Ennek az állításnak az igazságát 
senki sem fogadhatja el, aki a magyar 
történelem utolsó, tragikus fejezetének 
mélységes összefüggéseit világos és be
csületes látással fel nem ismerte. Mert 
Szabó Dezső életét és műveit nem le
het megérteni a történelmi körülmények 
világos ismerete nélkül. De éppúgy igaz 
az is, hogy a magyar jelen szomorúsá
gát és a jövő ijesztéseit sem lehet 
teljesen megérteni Szabó Dezső éle
tének és műveinek ismerete nélkül. 
Mert aki még nem döbbent rá arra, 
hogy zsidók, meg árják, belföldi és 
külföldi érdekek ügynökei miért rágal
mazhatják 20 év óta büntetlenül haza
árulónak Szabó Dezsőt, itt, az árva 
(de nem árja!) magyarok országában, 
az még nem láthatta meg igazán a 
két tűz közé került magyarság valósá
gos helyzetét.

A  magyar nép megmaradásának és 
boldogulásának a problémája ma olyan 
bonyolult, hogy ennek a problémának 
a teljes felismerésére és megoldására a 
mai közéletnek túlnyomórészt kedvező 
öszeköttetések vagy szerencsés születés 
és nem mindig egyéni tehetség szerint

*) Május 23-án este lesz a Városi 
Színházban. Szerk.

A két nemzedék igehirdetése napjainkban
(Folytatás)

A második nemzedék az, amelyik vagy szakított a régmúlt 
teológiájával, vagy a mait kizárólagosnak ismeri. A második nemze
dék igehirdetésének jellemző sajátosságai a következők:

Egységre törekvés abban az értelemben, hogy hitvallási irataink 
jubileuma óta egyházi közösségeinkben olyan hitvallási mozgalom 
indult meg, amelybe belekapcsolható volna még ma is minden új 
teológiai törekvés, s ez az új látás azon munkálkodik, hogy az egy
házban egy gondolat legyen uralmon. Egyházunkban ez a gondolat 
gyorsabban vette hatalmába a második nemzedéket, mint nemzetünk 
életét a kollektivizmus gondolata s egyházunk igehirdetői szolgála
tában egységesen hamarabb vallotta a közösség nagyjelentőségű ha
tását, mint államformáló politikusok és pártok. Itthon kicsiny ke
resztyén egyházunk második nemzedéke létének szakadékánál állott 
s úgy döntött, hogy egységre törekszik. Ezt a határozatot nem admi
nisztratív szerv, sem felsőbb hatalmi óhajtás eredményezte köz
egyházunkban, hanem az egyházi közszellem.

Az egységre való törekvés abban is kimutatható, hogy az ismer
ten és láthatóan második nemzedék igehirdetői stílusában és teoló
giai mondanivalójában két-három magyar evangélikus teológus ve
zetése alá rendeli magát.

A második nemzedék teológiai kiforratlansága dacára is ige
hirdetésében határozottnak akar látszani. Nem a régi idők bizonyság- 
tevő formáját használja ehez, hanem arra törekszik, hogy az igehir
detés nagy jelentőségét, minden egyéb világfunkcióval szemben való 
felsőbbrendűségét dokumentálja. Ezért ebben a .határozottságában 
nem is fukarkodik az első nemzedék igehirdetése fölött kritikát 
mondani, pl.: »Ha az igehirdetés emberi bölcsességet hirdet, méltán 
bírálható és elítélhető. Ha azonban az Igét hirdeti, nincs helye bírá
latnak, úgy kell vedd, mintha Isten maga mondaná.« A másik egy 
VIII.-os órán hangzott el: »Bűnös az a gyülekezet, amely érdekességet 
vár az igehirdetéstől.« Ez a két határozott állásfoglalás a második 
nemzedék tagjaitól való s amennyire kritika a múlt igehirdetése 
fölött, ugyanannyira határozott elkötelezés önmaga számára.

A második nemzedék igehirdetési módját jellemzi a töhh és 
nagyobb teologiaiasságra való törekvés. Ha ma egy, a mai teológiát 
jól ismerő ember elmegy egy olyan templomba, ahol a második nem
zedék valamelyik tagja hirdeti az igét, az igehirdetésből kapásból 
meg tudja mondani azt, hogy az igehirdető mit olvasott az utolsó 
hónapban, vagy kinek a teológiai gyakorlatához alkalmazkodik. Ez a 
több teológiasságra való törekvés és a legújabb tanítások eredményei
nek gyorsan a szószékre való vitele azt a veszélyt hordozza magán, 
hogy még személyileg át nem élt és ki nem dolgozott, csak egyszerűen 
tanult, vagy hallott igazságot úgy szólaltatja meg a szószéken, és ez 
hem minden esetben éri el azt a hatást, amelyre az igehirdető töre
kedett. Nem szabad elhallgatnunk azt, hogy a halhatatlanság kérdésé
ben legújabban alkalmazott új tanításokat olyan szövegezésben vitte 
fel néhány, a második nemzedékhez tartozó lelkész a szószékre, bogy 
az hitetlenséget és egyháziatlanságot eredményezett. Ez a több teoló- 
giaiasságra való törekvés azzal is propagálja saját magát, hogy a 
teljes írást, mint Igét állítja a gyülekezet elé. S vallhatja is joggal 
az első és a második nemzedék is, hogy a teljes írás Istentől ihletett, 
de az még nincs rendben, hogy teológiákon tanítanak bibliakritikát s 
azután a szószéken úgy beszél a második nemzedék, mintha erről so
hasem hallott volna. S félő végül az is, hogy ez a nagyobb teológiaias- 
ság gyakorlatban ma azt jelenti, hogy egyháziak részéről nagy a 
kínálat s a világiak, azaz a hallgatók részéről kicsiny a kereslet.

A második nemzedék jobban hisz igehirdetésének hatásában és 
értékében, mint az első nemzedék hitt. Példa rá az egyetemi ifjúság 
részére tartandó új istentiszteleti sorozat. Az első nemzedék szíve
sebben bocsátkozik munkaközösségbe a másodikkal, mint megfor
dítva. Nem azért teszi ezt az első nemzedék, mintha nagy szüksége 
volna a második nemzedék támogatására, hanem teszi azért, mert
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az evangéliumi alázatot, legalább egyre úgy látszik, nemcsak szavak
ban és mondásokban élte ki, hanem keresztyén magatartásban is.

Önmagától akar igehirdetést tanulni a második nemzedék. Az 
első nemzedék tradicionálizmusból is, de szívből is leült mesterek 
és derék igehirdetők lábai elé s azon gyötörte magát, hogy használja 
fel a tanulói éveket az igehirdetés szolgálata megtanulására. A Theolo- 
gián az alapismeretek és tudomány anyagának birtokába jutnak, de 
az élet adja meg az igazi lehetőségeket. Milyen lesz ennek a második 
nemzedéknek igehirdetése, ha csak önmagából indul ki s önmagához 
tér vissza. Ezért van az is, sajnálom, hogy ezt meg kell mondanom, 
hogy az első nemzedék áhítattal és jóindulattal hallgatja a második 
nemzedéket, de a második nemzedék igehallgató magatartásában sok
szor látni azt a csendes fintort, amelyben az első nemzedékhez tar
tozó igehirdető homiletikai munkájának elhallgatott s teljes leértéke
lése van. Csendes, néma és szívós harc folyik a két nemzedék között 
s nem egészen keresztyéni a második nemzedék türelmetlensége az 
elsővel szemben.

Amiben azonban a második nemzedék az elsőt felülmúlja, az az 
igehirdetés érthetősége és gyakorlatiassága. Hangosan kell megdícsér- 
inünk e stílus megteremtőit, mestereit, mert az valóban igaz, hogy 
a második nemzedék a maga igehirdetésében legnagyobb célnak ezt 
tartja: mindenki értse meg, amit hall s mindenkit fogjon meg az, 
amit hallgat. Érdemes volna ebből a szempontból egymás mellé 
állítani egymáshoz gondolkodásban és kifejező erőben nagyon ha
sonló s a két külön nemzedékhez tartozó lelkész igehirdető munká
latát s az objektív kritikus látná azt, hogy a második nemzedék mi
lyen világosan, milyen érthető formában akar és tud meggyőzni 
s az igehirdetés mondanivalójával egyetlenegy olyan nyitott ajtót 
nem akar hagyni, amit rosszul merne, vagy nem akarna mindenki 
egyformán megérteni.

Ezt azért is nagyra kell értékelni, mert amilyen nehéz gyakor
latiasan beszélni, épen olyan veszedelmes is, t. i. a gyakorlatiasság 
veszélye az, hogy olyan szemléltetési egyszerűségre alacsonyodik le 
esetenként ez a tanítási mód, hogy aki először hallja, esetleg félre- 
imagyarázRatja. A két nemzedék közötti igehirdetői mód között a 
legélesebb különbség ezen a ponton vehető észre. Az első nemzedék, 
amíg a művészi igehirdetés magasságára elérkezett, esetleg két év
tizedig küzdött önmagával, a második nemzedék pedig ezzel a talán 
finn stílussal elérte azt, hogy a gyülekezet szemében már a kezdő 
években járó igehirdető is teljesen kiforrott igehirdető benyomását 
kelthette.

Az az érzésem, hogy a gyülekezetek szívesen fogadták a máso
dik nemzedék igehirdetését s főképen ezen tulajdonsága miatt. A 
protestántizmus állandóan és általánosan túlértékelte a gyülekezetek 
belső értékét s ebben való tévedése rendkívül sokáig tartott. A ma 
embere, ha templomos is, nagyon boldog akkor, ha olyan igehirdetést 
kap, amelyet azonnal felfog, s egyetlenegy elmondott mondatnak 
sem kell külön utánagondolni. Új stílus ez, amelynek voltak kísérleti 
alkalmazásai a katechetikában is. Hogy azután a gyakorlatiasság és 
a sekélyesség határán hogy áll meg a második nemzedék igehirdeté
sében, azt ma nehéz megjósolni. Ha a második nemzedék hallgat jó
indulatú tanácsokra, azt kellene mondani, tovább ezen az úton, de 
azzal a tudattal, hogy ennek a gyakorlatnak veszélyei is vannak.

Független akar lenni a második nemzedék igehirdetése. Az első 
nemzedék Nyugatos volt abban a tekintetben, hogy egynek tudja 
magát a Nyugat evangélikus közösségeivel. A második nemzedék 
talán politikailag is elszakadt kissé nyugattól, de független nemzeti 
életideáljai vannak, s a magyar hivatástudat apostolainak tanítását 
is magukba szívták. A második nemzedék theologusnak indult, hiszem, 
hogy sokkal jobb százalékkal, mint az első nemzedék, de az idő, az 
élet s hazánk különleges helyzete plátói alapon politikussá tette. 
A második nemzedék sokkal inkább politizál, még a szószéken is,

érvényesülői sohasem lesznek képe
sek. A  magyar megmaradás egyetlen 
útját ma is, mint a múltban mindig: 
a magyar szellem nagyjai mutatják! 
Mert ők azok, akik ezerszeresen szen
vedik át népük nyomorúságát, akik ezer
szeres érzékenységgel veszik észre a 
fenyegető veszedelmet és megveszteget
hetetlenül fejezik ki a nemzet életösz
tönét.

Minél jobban ismeri a keresztyén 
magyar ember nemzetének a történetét 
és minél mélyebb közösségben él a 
világ teremtő és gondviselő Urával, an
nál biztosabban tesz bizonyságot arról, 
hogy nemzetét annyi szenvedés és oly 
halálosnak látszó bukások között egye
dül az Isten kegyelme tartotta meg. 
Ez a kegyelem azonban mindig esz
közöket választ ki magának. És a még 
észnél lévők és józanul gandolkodók 
számára felteszem itt a kérdést: a nem
zet megtartását munkáló isteni kegye
lem találhatott volna-e megfelelőbb 
eszközöket azoknál, akiknek a mandá
tuma, megbízatása és felelőssége nem 
néhány esztendőre szól, hanem a síron 
túl is tart, mert a magyar lángelme 
fájdalmas küldetésével és felelősségé
vel jöttek a világra?

Egyszerűbben így hangzik ez a kér
dés: M i lenne, ha a magyar szellem 
igazi nagyjai irányt és utat kijelölő mű
veik által ismét oly döntő módon szól
hatnának bele a magyar életbe, mint 
Vörösmarty, Petőfi, Arany és Széchenyi 
korában? S zíjas Pál.

Az ősök kultusza
vallástörténészeink szerint épenúgy ben
ne volt az ősmagyarok vallásában, mint 
a többi finn-ugor nép ősvallásában. Val
lásos tisztelettel adóztunk hős eleink
nek, talán bálványokat is faragtunk a 
képükre, s talán tömjéneztünk is előtte. 
Mindenesetre számontartottuk őket. M i
kor keresztyén-magyarok lettünk, ez a 
kultusz elmaradt, de lettünk alaposan 
hisztórikus nemzet. Tiszteltük a törté
nelmünket, s öntudatosan voltunk az 
ősök nyomán járók. Magyarnak lenni 
mindig jelentett egy kis konzervativiz
must is, amit korcsult időinkben mara- 
diságnak lehetett látni. Ez mind az 
ősök tisztelete volt nálunk. Mire polgá- 
rosult-magyarok lettünk, megint alakult 
egyet ez az őskultusz. Amint kialakul
tak az elzárkózott társadalmi osztá
lyaink, úgy alakult ki az ősök felől 
való vélemény. A z arisztokráciánk hen
cegett a családfájával, s jogokat akart 
róla szüretelni. Gyümölcsöt a díszfáról. 
Parasztból-kispolgárból felvergődött kö
zéposztályunk eldugdosta a csizmás-fej- 
kendős-subickos őst, s szégyelte. In
kább énekelte, hogy »rózsabokorban jöt
tem a világra«, A  paraszt meg átkozó- 
dott az őseivel, akik szolgák voltak, 
mint ő, s »úgy pusztultak el a ro
botban, mint ő«. Ebben a korban az 
ősöket társadalmi szempontból ítélték 
meg, vagy használták ki. Mióta pedig na
cionalisták lettünk, az ősök a nemzeti
ség eldöntői lettek, s ezen a szempon
ton életszerző, vagy életveszejtő fátu- 
mok. Vannak, akik meg akarnak élni 
abból, hogy »törzsökös magyarok«. Van
nak, akik nemzetvezető hivatalokat vet
nek le, mert dédapjuk zsidó. S vannak, 
akik egy messzi igéző szellőnek hatal-
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mint az első nemzedék. Nem azért, mert ellenzéki, hanem azért, 
mert a nemzet csendes, vajúdó forradalmi közösségének természetes 
tagja s ezért igehirdetésében is függetleníti magát olyan külföldi ha
tásoktól, amelyek mint tiszta homiletikai produktumok érdemeltek 
volna figyelmet.

A második nemzedék igehirdetése magyar akar lenni. Amikor 
ezt megemlítem s ezzel a második nemzedék szolgálatát ismét di
csérve említem, tisztelettel kell meghajtanom egyházunk jelenének 
összesége nevében a zászlót mindazon evangélikus lelkészek előtt, 
akik magyar születésük ellenére, magyarul érző szívvel egy életet 
töltöttek el, hogy német vagy tót nyelven hirdették az igét, s e népek 
nemzeti gondolatait is megértették, s talán hivatalból szolgálták is, de 
belül vérző szívük remegett a túlontúl nagy áldozattól, amelyre hi
vatástudatból vállalkoztak. Nem lehet eléggé nagyra tartani magyar 
művelődéstörténeti szempontból s a nemzet szolgálatának ismérvei 
szerint ezt a munkát, amellyel egyetlenegy egyház lelkészei sem 
versenyezhetnek az evangélikus Ilelkészekkel. Mert azt most is és 
ma is le kell szögeznem, hogy egyházunkban vannak német és tót 
anyanyelvű gyülekezetek, de 'ezeket magyar evangélikus lelkészek 
szolgálták. A második nemzedék sokkal kisebb mértékben végez 
ilyen természtű munkát, mint az első nemzedék végzett, de nemcsak 
ezért, hanem valami ellenállhatatlan kényszer s lelkiismereti vívó
dás után történt felbátorodással mernek egészen magyarok lenni. 
Minden tisztelet azoké, akik ebben a gondolatban elesüggedésre 
elég okot adó leverettetés után továbbra is nagyszerű lelkesedéssel 
haladnak előre, mert nem kétség, hogy amint evangélikus egyházunk 
nemzeti megbecsültetése nő, a második nemzedék ezen munkája azt 
a holnapot készíti elő, amikor evangélikus egyházunkat is sokan 
fogják magyar egyháznak nevezni.

A második nemzedék tudatában van annak, hogy akkor kell 
neki többel nyújtania, amikor egyháza a legnehezebb helvzetben_yan. 
Európában a katolicizmus mindenütt előretörőben van, minden új 
mozgalom katolikus férfiaktól indul ki s minden új európai gondolat 
szövetséget köt Rómával, de figyelemre sem méltatja a szervezetlen 
és nem egységes .protestántizmust. Kisebbségi érzésünket, ha lehet, 
ma minden fokozza és megsokszorozza s ma igazán balgaságnak 
látszik az a merészség, hogy valaki az igehirdetés szolgálatával igyek
szik a világot megváltani. Sőt, a második nemzedék is annak a tudatá
ban van, hogy a holnap problémáit kutató ember előtt, aki világ* 
megváltók, jóstehetségű próféták, bizonyosságot ígérő vezérek után 
szalad, ezekkel semmiképen sem tudja felvenni a versenyt s mégis 
vállalja és végzi sokak szemében kilátástalan szolgátatát. A szolgálat 
ezen lelkes vállalása természetes a fiatalságnál s ha ez második ter
mészete lesz a második nemzedéknek, egy későbbi kor ezt a dacolva 
megállását még jobban fogja méltányolni.

(Folytatjuk.) Dr. Gaudy László.

mában felfedezik, hogy elszakadt »nép- 
társak«, s visszafordulnak az asszimi
láció útján. Valami nagy kuszaság és 
valami nagy baj van itt az ősökkel. 
Az arisztokráciánknak azt prédikáljuk, 
hogy nem cím az ős az élet jogaihoz. 
A  törzsökös magyaroknak meg általá
ban elismerjük ezt a jogát. A  zsidónak 
azt mondjuk, hogy emlékezzék őseire, 
a svábnak meg azt, hogy ne emlékezzék 
rájuk. A  svábnak nem baj, ha Bach- 
huszár volt az őse, de a zsidónak baj, 
ha galiciáner volt. A  zsidó vándoroljon 
ki az ősei miatt, a sváb azonban ne 
vándoroljon ki. Aki akar tudni az ősei
ről, az felejtse el őket, aki nem akar 
róluk tudni, annak juttassuk eszébe. 
Jaj, jaj össze fogjuk így keverni a dol
gunkat! Mindenesetre az igazság —  
úgy gondoljuk —  az, hogy mindenki 
tisztelje az őseit. Mindenki tudjon ró
luk, s mindenki kövesse azokat. A  ma
gyar legyen magyar, az ősei nyomdokán 
és történelmünk szent szellemében. A  
sváb maradjon sváb és ne kívánjunk 
tőle asszimilációt. De ő se akarjon 
döntő magyar szavakat kimondani. A  
zsidó igenis bűnhődjék a Krisztus ta
gadásáért egész népével együtt, ahogy 
Isten akarja, szétszóratással, vagy ül
döztetéssel, ősei miatt. De minden őst 
az értéke szerint tiszteljünk. És min
denkinek, aki tisztes őseit becsületesen 
akarja folytatni, adassék tisztelet. És 
mindenkinek, aki bűnös őseit megtérés
sel akarja folytatni, adassék kegyelem.

Dpi.

A magyar evangélikus 
lelkésznevelés kérdéséhez

ív.
A  soproni fakultási memorandum a 

vizsgálatok vagy szigorlatok módosítá
sát is szükségesnek tartja. Az alap- 
vizsgálatnak kettéosztását már az 1000 
évek elején javasoltam, de a soproni 
s pozsonyi kartársaink elvetették, pe
dig úgy pedagógiai, mint didaktikai 
szempontok megkövetelik. A z első éves 
theológus, aki hozzá volt szokva gyakori 
feleléshez s évenkénti vizsgálatokhoz s 
bizonyítványadáshoz, egyszerre megszű
nik ez a kötelessége s azt hiszi nem 
kell tanulnia csak a 2-ik évfolyamban s 
akkor annyi tárgy összehalmozódik, 
hogy képtelen teljesen jól elkészülni s 
mindent megemészteni. Akkor úgy kép
zeltem a ketté osztást, hogy az első év 
végén lenne filológia-filosofiai, a máso
dik év végén egyháztörténeti. Azt hi
szem, hogy némi módosítással ugyanígy 
kívánja a memorandum is ketté osztani. 
A  3-ik évre nem tettünk vizsgálatot, 
mert ez a 4-ik évnek első felében eléggé 
foglalkoztatta a hallgatókat az előadá
sokon kívül a sok szemináriumi írásbeli 
dolgozat, amelyeknek nagy je'entőségét, 
nem szükséges hangoztatnom. A  4-ik év 
végén volt a szakvizsga, most úgy tu
dom szigorlatnak nevezik. Ha tőlem 
függne, a vizsgálatnak vagy szigorlat
nak tárgyáúl tenném csupán a két ete- 
getikát és a rendszeres theológiát. Az 
összes gyakorlati tárgyakat áttenném 
a lelkészi szeminárium szigorlati tár
gyává, hogy a Sopronban szerzett elmé
let mellé csatolt szemináriumi gyakor
latok is figyelembe vehetők legyenek. 
Ide csatolnám a magyar prot. egyház 
történetét is, mert ez nem csak tu-

Krisztus az Isten igazsága az Ö 
legteljesebb és legmélyebb megaláz
kodása által. Ahol csak Krisztus 
a Szentírásban imádkozik, ott min
denütt minden hivő keresztyén 
lélek sír és imádkozik, érezvén, 
hogy bűnbe, avagy kísértésbe esett. 
Mert Krisztus ma is meggyaláz- 
tatik, megostoroztatik, megfeszítte- 
tik —  mibennünk. Nem az az em
ber igaz, aki magát alázatosnak 
tartja, hanem az, aki a saját sze
mében meg vetésre méltó és kárho- 
zatraméltó. Az ilyen ember igaz.

Luther.

Szinte azt mondom, nem tudom 
hinni, hogy Jsten Fia emberré lett, 
hogy az 0  dicsősége egy szűk 
emberi testben elfér, hogy azután 
0  megfeszítetett. Nincs olyan rövid 
ész, amelyik ne hinne szívesebben 
valami mást. De ha így bánunk 
a hitünkkel, hogy emberi ötlete
inket bele akarjuk magyarázni a 
Szentírásba, s egyedül arra tekin
tünk, hogy a tömegnek és a hét
köznapi gondolkodásnak mi felel 
meg, akkor a hitcikkekből egy 
sem marad meg.

Luther.
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A magyar földkérdés és az evangélikus lelkész
Az evangélikus lelkészt arra kényszeríti a hivatása, hogy sze

mükbe nézzen a mai magyar élet nagy kérdéseinek, köztük a föld
kérdésnek is. —

Ismernie kell elsősorban is ennek a kérdésnek a mibenlétét. Ho
gyan oszlik meg a magyar föld?

G a z d a s á g o k
száma % területe k.h. %

1 holdig . . . 775-487 40.9 312.403 1.9
1 -  5 „ . . 664.263 3 5 0 1,620.942 10.0
5—  50 „ . . 428.547 22.5 5,654.125 34.5

5 0 -1 0 0  „ . . 14.895 0.8 1,008.597 7.0
1 0 0 -5 0 0  „ . . 10.699 0.6 2,251.629 14.0

5 0 0 -1 0 0 0  „ . . 1.816 0.1 1.272.054 7.9
1000—  több „ . . 1.560 0.1 3,962.094 24.7

1,897.267 100 16,081.844 100

Az evangélikus lelkésznek ismernie kell a földkérdés fontossá
gát is. Mi nem vagyunk szakemberek, de hiszünk a tényeknek és a 
számoknak és a szakemberekkel együtt valljuk, hogy íöldbirtokre- 
formra szükség van a nemzeti jövedelem fokozása szempontjából. 
Szükség van azért is, mert a kisbirtok sokkal több embert tud eltar
tani, mint a nagybirtok, és pedig nemcsak mezőgazdasággal fog
lalkozó, hanem iparost, kereskedőt és értelmiségi is.

Földbirtokreformra szükség van nemzetvédelmi szempontból is. 
Az elszakított országrészekben a magyarság fundamentuma nem a 
nagybirtokos osztály, nem is az értelmiségi középosztály, hanem első
sorban a kisbirtokos parasztság. Mennyivel nyugodtabban nézhetnénk 
a történelmi viharok elé, ha a magyar föld azoknak ac tulajdonában 
lenne, akik ezt megművelik.

Szükség van földbirtokreformra a szociális igazság szempontjá
ból is. Vegyünk egy példát. Van a Viharsarokban olyan nagybirtokos, 
akinek hozzávetőleg évi 400 ezer pengő jövedelme van. És van a 
Viharsarokban egy F. A. nevű ismerősöm, háborúban megrokkant, 
szegény magyar paraszt, aki — mint tanyásbéres — feleségével és 
legnagyobb leányával együtt egész nap verejtékezve évi 1000 pengőt 
keres. Ebből heten élnek. Ez a család Mohácstól kezdve itt él ezen 
a földön. Ki tudja, mennyi vért és verejtéket hullatott ezért a földért. 
És mégis: Mohácstól Trianonig csak annyit keresett, amennyit a 
magyar földnek egy szerencsésebb tulajdonosa egy esztendő alatt 
megkeres.

Végül az evangélikus lelkésznek tudnia kell azt, hogy kötelessé
gét a földkérdéssel kapcsolatban akkor teljesíti, ha igehirdetői hiva
tását minél hiánytalanabbal betölti. Hirdetnie kell Istennek teljes 
Igéjét. Amit egy világjáró lelkész az egész keresztyénségre vonatkoz
tatva állapít meg, hogy tudniillik a gazdagok támogatásának és jó 
indulatának biztosítása kedvéért bezárkózott bizonyos gazdasági rend
szerek csukott ajtói mögé, az többé-kevésbbé egyházunkra is áll. 
Hirdettük a Lázároknak az evangéliumot, az eljövendő »Ábrahám 
kebelét*, Isten szeretetét, melynek egyetlen szikrája többet ér egy 
tejútra való gyémántnál, — de nem hirdettük elég keményen az 
ítéletet a szívtelen gazdagoknak. Arra semmi szükség sincs, hogy 
egyházunk hivatalosan vagy !az igehirdetés útján konkrét javasla
tokkal avatkozzék bele a földkérdésbe, de arra igenis szükség van, 
hogy hirdessük: nekünk sáfárkodó magyarság kell. A magyar föld 
nem egyeseké, végső sorban nem is közösségé, hanem Istené. A 
nincstelenek földjét Isten a nagybirtokosoknál helyezte letétbe. Jaj 
annak, aki elsikkasztja az Isten vagyonát.

Kétségtelen azután az is, hogy egyházunk a vezető osztályok, 
a hatalmasok jóindulatának biztosítása kedvéért bezárkózott bizo
nyos társadalmi rendszerek bezárt ajtói mögé is. Sokat hazudtunk 
a Mi Atyánkkal. Hirdettük, hogy Isten mindnyájunk Atyja, de nem

dományt, de lelkészi gyakorlati útba
igazításokat is foglal magában.

Ezt az utolsó vizsgálatot lelkészi 
vizsgálatnak nevezhetnők, melynek alap
ján lelkészi oklevelet kapnának a je
löltek és segédlelkésznek, meg admi
nisztrátoroknak volnának kibocsáthatók. 
Legalább egy évi gyakorlat után rendes 
lelkésznek választhatók lennének — 
legalább. Világos ezek szerint, hogy 
a lelkésznevelés 5 évre emeltetnék az 
eddigi 4 évről s a gyakorlati lelkészi 
tudásra az eddiginél nagyobb súly es
nék, amit a viszonyok a közmeggyő
ződés szerint erősen követelnek.

Befejezetlen maradna írásom, ha a 
lelkészneveléssel kapcsolatos két körül
ményről nem tennék említést, mind a 
kettő régi ügy s régi hiány. —  A lel
késznevelésnek a fakultáson is egyik 
legnagyobb nehézsége a tankönyv 
hiány; kollokviumra, vizsgára nincs 
nyomtatott szövege, amelyből a hall
gató pontosan készülhetne. Azok a 
jegyzetek, melyeket a hallgatók az 
előadások alatt csinálnak, tökélet
lenek s nem megbízhatók; a tanárok 
által kiadott és sokszorosított füzetek 
bármennyire tökéletesek tartalmilag, 
használhatóság tekinte'éből nehézkesek, 
gyarlók és emellett elég drágák is. 
Ezen a ponton megakad a tanításnak 
kívánt sikere, de egyúttal a további ön- 
mívelés s a világiaknak belevonása egy
házunk vallástudományi tájékoztatásába 
s felvilágosításába, amiért igen sok 
egyháztagunk legfeljebb annyit tud, 
amennyit iskolai évei alatt tanult. Egy
házi irodalmunk terén szégyenletes az 
állapot. Ha valaki valami egyházi mű
vet kinyomatni akar, nem igen talál 
reá vállalatot, mert ily művek kiadása 
nem fizetődik ki.

A  másik körülmény a lelkészi fizeté
sek oly rendezése, hogy minden lel
késznek annyi jövedelme legyen, hogy 
abból családjával tisztességesen megél
hessen s az önképzésre és irodalomra 
is fusson. Ha azt kívánja az Egyház, 
hogy a lelkészei hivatásuknak megfe
lelő készültséggel bírjanak s köteles
ségeiket pontosan teljesítsék, akkor 
nem szabad megfeledkeznie arról, hogy 
méltó a munkás az ő jutalmára. A 
legnagyobb s legáldásosabb eszméket 
is csak akkor tudja a legáldottabb 
tálentumú ember is szolgálni s győ
zelemre juttatni, ha nem hiányzanak a 
tápláló reáliák. —  Jogos követeléssé 
válik ez az által, hogy az Egyház 
többet követel a lelkésztől a lelkészi 
képesítőnek megnehezítése s drágítás; 
által. D. M aper Em ire.

Az üdvösség elnyeréséhez m 
magunk semmivel sem járulunk 
hozzá. Egyáltalán semmivel. Üd
vösségünk egyedül attól függ, hogy 
mi semmit sem teszünk, semmit 
sem hallunk, semmit sem tudunk, 
sem a törvényről, sem a jócsele
kedetekről —  hanem egyedül és 
kizárólag azt tudjuk és abban 
hiszünk, hogy Krisztus megváltott 
bennünket.

Luther.
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Guruló pengők

Húsz millió pengőt mozgósítanak a 
választások, számították ki a gyors sta
tisztikusok. S ez a húsz millió pengő 
egy hónap alatt gurul szét a magyar 
földön. A  gazdasági életbe vérkeringés 
kell. Egy kis pezsgés, forrás, mozgás, 
azt mondják. Tehát milyen jó, hogy 
van Magyarországon 20 millió pengő, 
amelyik hajlandó szétgurulni, elindulni 
az ország legtávolabbi sarka felé is. 
Kell is már! Csak induljanak! Hisz 
»három millió koldus« várja őket, hisz 
rosszul táplált gyermekek szeretnének 
vajas kenyeret, mezítlábasok bakkan- 
esocskát az őszi sarakhoz, odú és kuny
hólakók egészséges hajlékot, dolgos fia
talok kis kertes házat és gyermeket, 
munkátlan kezek munkát, munkát és 
sokan, sokan, más szegények oly sok 
mindent, ami az életet egy kicsit nap
fényesebbé tehetné az örökös gondszür
keség földjén . . . S ami mind csak pénz
zel, pengőkkel lenne elérhető!

Induljatok hát csak 20 millió pen- 
gőcskék! Nem sajnáljuk a zsebeket, 
amelyekből kiszökdöstök.

így addig, amíg csak a címét olva
som a statisztikának. De itt van alatta 
a részletezés is: hová gurul a megin
dult pengőáradat? S erre eli'anyalodik 
szánk, lehervad virágos kedvünk. Nem 
a hárommillióhoz indul, nem a mezít
lábasokhoz, nem a rosszultápláltakhoz, 
nem . . . Szomjas garatokon lesz leön
tött ital, ügyes kortesek simítják 
bele zsíros tárcájukba, háztulajdonosok 
egyike, másika kap tízszeres helység
bért, nagy nyomdászkapitalisták rotá
ciósai forognak tőle éjjel-nappal, autó
fuvarozók, írógépképviseletek, trafikok, 
posták és más csupa olyan helyek, ahol 
eddig se nyomorogtak. Oda, ahová kel
lene, az összeg századrésze sem jut el.

így aztán már mi is azt mondjuk: 
szép, szép az ilyen alkotmányosság, de 
ép azok, akik ismerik a dolgozó töme
get, mert élete életük, sorsa sorsuk, 
nem juthatnak be »sáncai« közé, mivel 
nincs 40— 50 ezer guruló pengőjük. 
Akiknek meg van, azok jobb helyre 
is guríthatnák! És félős, hogy ha a 
legjobb szándék, akarat van is ben
nük a dolgozó tömegek iránt, guruló 
pengőikért épen azt nem nyerik el tő
lük, ami az alkotmányos élet alapja: 
a bizalm at. Lehet, hogy rágalom az, 
hogy a jelölteknek nemcsak ország
mentő érdekeik, hanem egyéni ér
dekeik is vannak, szívesebben hísz- 
szük, hogy ez rágalom, lehet, hogy 
sok a tiszta önzetlenség, de ha 100 
% -ban így volna is, akkor is hibás 
az alkotmányosság ilyen rendszere, 
mert a guruló pengő nem segít, nem 
fellendít, nem »vérkeringést ad«, —  
csak destruál, demoralizál . . .

L. M . V.

Állandóan mozgásban vagyunk, a 
megigazulásra mindig szükségünk 
van nekünk, igazaknak. Hétszer vét
kezik az igaz naponként, de mind
annyiszor újra fölegyenesedik. Nincsen 
szünet, minden megállás már bűn. 
Es minden mai igazság bűn az előtt 
az igazság előtt, melyet holnap kell 
elsajátítanunk. Luther.

vontuk le ennek a ténynek a következményét, azt, hogy a gróf 
és a béres testvérek, és micsoda testvér az, aki 20 szobát lakik 
egyedül, míg testvére egybe szorul be tizedmagával?! Kegyetlen 
igazság az, amit egy munkás mondott: ha az urak nemcsak a lel- 
kemmel törődtek volna, hanem velem magammal, akkor ma más 
lennék — lélekben is.

Az mások dolga, hogy a földkérdést gyakorlatilag megoldják. 
A mi dolgunk az, hogy hiánytalanul hirdessük az igazság és a sze
retet evangéliumát. Dr. Kékén András.

Egyházi asszimiláció
Most, hogy a második zsidótörvény is életbe lépett sok harc és 

vita után, egy pillantást vetve a zsidójavaslat körüli megnyilatko
zásokra, el kell ámulnia az embernek, hogy milyen kevesen mertek 
beszélni a vita elsősorban szenvedő alanyáról: az egyházról. Kevesen 
merték a kérdést az egyház jövője és érdekének szempontjából nézni. 
Legnagyobbrészt csak követeltek, tételeket állítottak fel, elmondot
ták, hogy az egyháznak így meg úgy kell szolidárisnak lenni a be
térő zsidósággal szemben. Nagyon is hiányzott azonban annak emlí
tése, hogy viszont az egyházaknak mit kell megkövetelnie a zsi
dóktól. Mert egészen nyilvánvaló, hogy a kereszteléssel és az érte 
lefizetett díjjal nincsen elintézve minden. Az élet, amelyikben együtt 
kell élnie az egyháznak és a betért zsidóságnak, csak most követke
zik, és nagyon is sokban függ attól, hogy az egyház miként vette 
fel a zsidókat és a zsidók miként sajátították el a keresztyénséget. 
Vagyis arról, hogy miképp sikerült az egyházi asszimiláció?

Mi az asszimiláció ?
Ez az első kérdés. Röviden úgy lehet meghatározni, hogy lefordít

juk a. szót magyarra. Áthasonulás, átnyergelés, vagyis olyan folyamat, 
amelyikben valaki magát egy tőle merőben különböző másikhoz 
bgyezteti, úgy, hogy annak életformáját magára ölti. A múlt szá
zadban ez az asszimiláció úgy történt, hogy akik magyarrá akartak 
lenni, megtanultak magyarul, felvették a magyar szokásokat és esetleg 
magyar nevet is választottak. Az. osztályok közötti asszimiláció úgy 
történik, hogy valaki kilép a saját osztályából, műveltsége, hivatala 
vagy valami egyéb dolog segítségével, megtagadja azt és felveszi a 
kívánt osztály jellegét, ismertető jeleit. Az egyházak közötti áttérés
nél pedig valaki szakít régebbi vallásos közösségével, kultuszi meg- 
hyilatkozásaiban többé nem vesz részt, hanem teljes erejéből az 
új vallásos közösséget követi mindenben. Ez a dolog rendje. Azon
ban minden asszimiláció nem megy ilyen egyszerűen. Nem is mehet. 
Mert egyrészt a régebbi közösséggel vagy lelki kapcsolat nem sza
kadhat meg egyik napról a másikra, nem feledheti el az ember olyan 
könnyen azt, amiben felnőtt, másrészt pedig sokszor egy másik 
érdek is közbe furakszik, amelyik megcsúfolja a jószándékokat. 
Szabó Zoltán fejtette ki éppen ezt nagyszerűen a Magyar Nemzet 
május 7-i számában. (Egy balitéletről.) Szerinte pl. a magyarsághoz 
való asszimiláció együtt járt egy másik tényezővel: a középosztályhoz 
való asszimilációval. És mert ez utóbbi volt az életérdek, az előbbi 
csak látszólagos lett. Ahol erős volt a felvevő osztály, (példának a 
szlovákok palóccá való asszimilálódását hozza fel) ott könnyen ment 
a nemzeti asszimilálódás is. Viszont ehhez az adott példánál hozzá 
járult az is, hogy az asszimilálódónak nem kellett osztályban is ug
rania, hanem csak egészen kis emelkedést végrehajtani. »Minden 
asszimiláns két utat tett meg. Egyet nemzetiségi hovatartozóság- 
ban, másat társadalmi helyzetben. Az asszimiláció értéke nyílván 
attól is függ, hogy a két út között a társadalmi mennyire vette 
igénybe erőit.« »Amennyivel rövidebb utat kellett megtenniük a tár
sadalmi vonalon, annyival hosszabbat és eredményesebbet tehettek 
meg a nemzetiségi vonalon.* A felvidéki városok idegen ajkú pol
gárainak útja is bizonyítja ezt.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Mi az asszimiláció indítóoka ?

Ez a második kérdés. És ha feleletet keresünk, világosan meg kell 
látni, hogy semmi más, mint az addigi állapot, társadalmi, lelki, 
nemzeti vagy nemzetközi helyzet felborulása. A régi jó időknek 
vége. Aki addig nyugodtan élt körülményei között, most kénytelen 
változtatni azokon. Életek és existenciák forognak kockán. És min
denki menteni igyekszik, ami menthető. Természetes, hogy elsősor
ban azok, akiknek régebbi hordozó közösségükkel amúgy sem volt 
valami szoros lelki közösségük, hanem elhidegültek, vagy eltávolod
tak attól. A másik élet keresése ezeknél nem lesz valami nagy dolog, 
hanem csak a tudatos leszámolás a régivel és eltávolodás attól. És 
ennek az átváltódásnak különösen akkor lesz nagy vonzó ereje, ha 
a meglevőt, a megszokottat el lehet általa ismertetni. A középosz
tályba bejutott és ott vagyonuk és műveltségük miatt szerepet vivő 
zsidók éppen ezért akarnak asszimilálódni. Meg akarják tartani azt, 
amit elértek. És az a remény, hogy megtarthatják, indítja őket arra 
a lépésre, amit áttérésnek szoktunk nevezni. Abban azonban, hogy 
erre a reménységre eljuthattak, egészen világosan nem az egyházak 
a hibásak. Hanem hibás az a közvélemény, amelyik már a múlt 
század vége óta a társaságba való bejutás követelményeképpen a 
»kikeresztelkedést« állította fel. Hibás azért is, mert a társadalmi 
elismertetés magával vonta a nemzeti elismerést is és ezáltal a ke- 
resztségnek olyan hatásokat tulajdonítottak, amik benne egyáltalán 
nem lehetnek meg. Sem társadalmi, sem nemzeti hasonulásoknak nem 
lehet a keresztség előfeltétele. Mert akkor minden megkereszteltnek 
át kellene hasonulnia arra az életnívóra és nemzeti alapra, amelyik
kel a keresztelő közössége bir.

Áttérés és megtérés.
Ezzel szemben egészen máshol kell keresni az egyházi asszimi

láció lehetőségeit. Az asszimilálódás vágya, mint mondottuk, lelki 
válságból ered. Menekülés szükségének érzete. Menekülés a régiből. 
Ez van meg mindenütt, ahol valaki változást akar. Ott is, ahol az 
ember a régi bűnös életétől akar megszabadulni. Nem úgy, hogy 
megtartsa a régi élet külső formáit, hanem úgy, hogy leszámolva min
dennel, egészen újjá legyen. A bűnös életből menekülő, nem külső for
mákat keres, hanem belső leki tartalmat. Nem a külsejét nézi an
nak a közösségnek, amelyikbe áhítozik, hanem a belsejét. Azt, hogy 
más a lélek Jobb mint az övé. Közelebb van Istenhez, ő pedig ugyan
akkor távolabb van Tőle. Vissza szeretne térni. Ezért hozzájuk vá
gyik, akik Nála vannak. De nem őket keresi, hanem Őt, akinek bir
tokában méltó módon élhetnek együtt. Megfordul, leszámol min
dennel, megtér.

Ez az egyházba való bejutásnak útja. Persze talán szükségessé 
lesz a külső formális szakítás is a régi közösséggel, de ez mind 
az egyház, mind a megtért számára mellékes dolog. Csak jogi le- 
rögzítése lesz annak, amit lélekben már régen megtettek: az egye
sülésnek. így kezdenek együtt új életet és az újonnan jöttnél senki 
sem érdeklődik többé a régi élet felől; elmúlt, annak vége. Isten 
kegyelmébe fogadta a megtérőt, együtt élhet a megkegyelmezettek 
közösségével. Ilyen formán nem is lesz fontos semmi, ami a külső 
dolgokra vonatkozik. Hiszen az egyformaság, az egyezőség meg van 
Isten előtt. Nem számít a vagyoni különbség, nem számit a faji, nem 
számít a nyelvi. Minden mellékes. Keresztyének vannak egymás mel
lett. Az »asszimiláeió« tökéletes, senki el nem ronthatja többé.

Egészen világos azonban, hogy mindez nincsen meg az áttérők 
legnagyobb százalékánál. Ők nem a megtértek, a keresztyének közös
ségébe akarnak belépni, hanem belépő jegyet akarnak a keresztyén 
közösségekhez való külső, jogi tartozással nyerni egy másik közös
ségbe, amit akár társadalmi, akár nemzeti közösségnek neveznek. 
Ehhez az útjukhoz csupán eszköz az egyház, a keresztség. Nem is 
akarnak annak tagjai lenni, nem ez a fontos számukra. Hanem a 
külső, jogi védelem a törvény hatálya ellen. Amelyik percben ezt az 
egyházak nem tudják biztosítani: elvész számukra a keresztség vonzó 
ereje. Bizonyítékul hadd írjak ide egy kis hírt »Az Est« május 9-i 
dátumot viselő számából: »Ujkeresztények és Őskeresztények vacso
ráit rendező bizottság május 11-én, csütörtökön rendezi első va-

Göm öry János 70 éves
Örömünnepel ült május 12-én a kas

sai evangélikus magyar-német egyház. 
Büszke ünnepet, mert 70 éves szüle
tésnapján mint felügyelőjét üdvözöl
hette Gömöry Jánost a nagymultú 
eperjesi Kollégium 25 éven keresztül 
páratlan tevékenységben kiérdemült 
igazgatóját.

Gömöry János neve fogalom volt a 
köztársaság 20 esztendeje alatt a ki
sebbségi magyarság életében. Az ál
lamfordulat Eperjesen találta a híres 
evangélikus Kollégium élén. Szinyei 
Merse István Sárosmegye ny. főis
pánja ezekkel a szavakkal emlékezik 
meg személyiségéről: >:Gömöry János 
az eperjesi és sárosvármegyei társada
lom minden kulturális és emberbaráti 
megmozdulásában a legkiválóbb szere
pet töltötte be s törhetetlen hazafisá- 
gával a legnagyobb érdemeket szerezte, 
a közélet minden terén. —  Elnöke volt 
tíz éven át a nagy hivatást betöltött 
Eperjesi Széchenyi Kör irodalmi szak
osztályának, tagja volt szab. kir. Eper
jes város képviselőtestületének. — A 
háboi’ú alatt, mint a vármegyei s eper
jesi Vöröskereszt egylet titkára, ember- 
feletti munkát végzett és elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. E téren való ki
váló érdemei elismeréséül legfelsőbb ki
tüntetésben részesült a Ií. osztályú 
hadi érdemkereszt s a vöröskereszt ÍI. 
oszt. díszjelvényének a hadi ékítmény- 
nyel való legfelsőbb adományoztatásá- 
val. —  A  két ízben is orosz betörést 
szenvedett Sáros vármegyének akkori 
rendkívül nehéz viszonyai között a be
tegápolás megnyugtató és sikeres műkö
dése nevéhez fűződik . . .« Működésének 
súlypontja a Kollégiumban maradt. S 
amikor az eperjesi állami, kisszebeni 
és bártlai gimnáziumok úgyszólván má
ról holnapra átvedlettek csehszlovákká, 
ő az Evangéliumban gyökörező töretlen 
hitével és győzhetetlen nagy akarásával 
egészen 1928-ig, vagyis még 10 esz
tendőn keresztül tartotta a magyar szót 
az iskolában. Ezért a férfias helytál
lásáért az állam őt igazgatói minősé
gétől megfosztotta.

Gömöryben azonban apai, anyai ágon 
a 48-as idők vérpatinás öröksége 
sarjadt múlhatatlan kultúrkényszerré. 
Nyugdíjazása folytán Kassára jött és 
amit elvesztett egy iskola, azt hatvá
nyozottan kapta vissza a kassai kisebb
ségi magyar társadalom. Amilyen hűsé
ges gyermeke volt egyházának, olyan 
lankadatlan hévvel indított, buzdított, 
kérlelt, kezdeménye, ett mindenütt, ahol 
a magyar szellem munka- és teljesítő- 
képessége mutatkozott, irodalmi, kul- 
túrális, művészeti, történeti megindulá
soknál egyaránt. A  hálás kisebbségi 
társadalom csak hosszas unszolásra 
tudta evangéliumi lelkületének mélysé
ges szerénységéből és visszavonulságá- 
ból a közélet élére hívni, amikor is 
az ősi Kazinczy Társaság elnöki szé
kébe választotta. Itt a kisebbségi élet- 
problémák és létkérdések nagyvonalú 
kirajzolását, valamint a letargiába szé
dülök felrázását tűzte feladatául, ami
kor a kisebbségi élet kultúrtörekvései- 
nek élharcosait hozta városunkba 
(Szvatkó Pál, Borsody István). Kassa 
egész magyar társadalmát átitatta a 
szentistváni eszme közelsége. Emléke
zetesek az elnöksége alatt rendezett
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csoráját V. Szt. István krt. 12. II. Casinóban. Az ismerkedő vacsora 
célja, hogy mindazokat a magyar állampolgárokat, akik keresztény
ségük ellenére a zsidótörvény hatálya alá esnek, tömörítsék érdekeik
védelmére.« -----

Ezek után csak az a kérdés, hogy mi legyen az egyház állás
pontja? Világos, hogy nem helyeselheti azt a közeledést, amelyik 
csupán »érdekeknek védelmére« történik. De világos az is, hogy 
azokat, akiket bármilyen okból felvett, nem hagyhatja el. Nem a 
jogi védelmet értem. Ez az egyháznak másodrendű, külső feladata. 
Elsőrendű feladata azonban az, hogy a névleg keresztyéneket való- 
bán keresztyénekké tesze. Tehát missziónál]ón. Hirdesse nekik Isten 
hivatását, úgy, ahogy az Jézus Krisztus személyében döntésre hívja 
fel az embervilágot. Legyen olyan erős hordozó közösség, amelyik 
át tudja alakítani a menekülőket annyira, hogy belátják Isten mentő 
szeretetét, amely őket ilyen földi, külső nyomorúság által hívta ma
gához. Mert több eset mutatja ezt Ahol az egyház erős volt, hit
valló életet élő tagjaiban, ott nem betérések történtek, hanem meg
térések. És nem egyesek asszimilációjáról volt szó, hanem testvéri 
találkozóról, ahol azok szorítottak kezet egymással, akiknél nem az 
volt a döntő, hogy »mióta?« hanem az, hogy »mennyire?« a Krisz
tusé valaki? K. P.

EVANGÉLIKUS ÉLET
vitaestek és előadások, amikor az első 
sorban ülő hivatalos cseh rendőrtisztek 
feszessége mögött a felszabadulás bízó 
légköre éledt.

Gömöry János a kolozsvári nagy ma
gyar bölcsészek Schneller István és 
Böhm Károly tanítványa. Evangélikus 
egyházának sem tudott tétlen híve ma
radni, aki az istentiszteleten közölt 
Szentige ajándékát fogadja el csupán. 
Mélyen gyökerező hitével szerény, de 
határozott harcosa lett a Szlovákiai 
Magyar Evangélikus Szövetségnek. Or
szágos viszonylatban látta meg az egy
ház védelmébe menekült nemzeti ügy 
mérhetetlen lehetőségeit. A  Kassai mar 
gyar-német egyházközség megértette és 
értékelte munkásságát s a közért ön
magát odaadó egyháztagját felügyelő
jévé választotta meg. Ahogy nemzeti 
téren evangéliumi tiszta közéletért har
colt, úgy erősítette meg egyházát a 
nemzeti öntudat ébrentartásával. Elő
adássorozatokat rendezett évről-évre, 
amikor városunkban megfordultak a 
magyar evangélikus szellemiség leg
jobbjai: Kuszy Emil, Kowarik Sándor, 
Vargha Sándor, Fizély Imre, Baltazár 
János, Mohr Szilárd, Bándy György, 
Fábry Viktor, Frenyó Lajos. Külön 
említést érdemelnek saját előadásai, 
melyeket sorozatosan tartott a magyar 
protestáns múltról. Az ő kezdeménye
zésére indult meg a kassai magyar 
evangélikus »Alvinczy« csekészcsapat.

Gömöry János munkás életének min
den téren, mint pedagógus, lekipásztor, 
közíró, egyházpolitikus, kisebbségi har
cos gyújtott, kezdeményezett, épített. 
Most 70 éves születésnapja alkalmából 
evangélikus egyházunk a magyar köz
élet áldott harcosaként is szeretettel 
köszönti. M ohr G edeon.

H Í R E K
Az egyházegyetem folyó évi rendes 

közgyűlését D. Báró Radvánszky A l
bert egyetemes felügyelő és D. Kapi 
Béla püspök november 10-én, d. e. 
fél 10 órára hívták egybe. A  megnyitó 
istentisztelet november 9-én, d. u. 6 
órakor lesz a Deák-téri templomban. 
A z előtte való napokon a különböző 
bizottságok és az egyetemes presbité
rium ülései lesznek.

A budapesti fasori gimnázium val
lástanári állására a fenntartó képviselő- 
testület iskolabizottsága Scholz László 
vallástanárt jelölte. A  gimnáziummal 
kapcsolatos internátus igazgatói tiszté
vel vitéz Dr. Réz Henrik gimnáziumi 
tanárt bízta meg.

D. Raffay Sándor bányakerületi püs
pök május 18-án, áldozócsütörtökön 
délután szenteli fel a rákoshegyi evan
gélikus fiókegyház templomát.

Az aszódi Petőfi gimnázium május 
21-én, délelőtt 11 órakor leplezi le egy
kori diákjának, Petőfi Sándornak az 
iskola épülete előtt emelt szobrát. Az  
ünnepi beszédei D. Raffay Sándor bá
nyakerületi püspök mondja.

A budapesti leánygimnázium énekkara 
és kamarazene együttese május 20-án, 
délután 6 órakor a leánygimnázium 
nagytermében hangversenyt íendez, me
lyen neves zeneszerzők művei kerülnek 
bemutatásra.

A kassai magyar-német egyházközség
bensőséges ünnep keretében emlékezett 
meg Gömöry János felügyelőről 70. 
születésnapján. Május 12-én, este isten- 
tsztelettel kezdődött az ünnepség. Az  
istentiszteletet követő közgyűlésen Gre- 
guss Gyula lelkész, Sohlmann Gyula 
másodfelügyelő köszöntötték a jubilánst. 
Majd utána a II. evangélikus egyház, a 
református egyház és a különböző egy
házi testületek köszöntötték a jubiláló 
felügyelőt, Üdvözlést küldött D. báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
és Szent-Ivány József képviselő is.

Az Egyházi Törvények gyűjteménye, 
mint arról már hírt adtunk, megjelent.
Az egyetemes egyház elnöksége az 
egyetemes közgyűlést összehívó körle
velével egyidejűleg az egyház minden 
tisztséget viselője figyelmébe ajánlja 
az összes érvényes egyházi törvénye* 
két tartalmazó gyűjteményt.

Faragó György a Zeneművészeti Fő
iskola nagy tehetségű fiatal tanára, 
hittestvérünk, a Fasori gimnázium volt 
növendéke a most megtartott nemzet
közi nagy művészversenyen Luxemburg
ban egyhangúlag az első díjat nyerte. 
Szívből örülünk a kiváló tehetségű fiatal 
művész nagy sikerének.

Légoltalmi célok szolgálatára nemré
giben levélzáró bélyegeket bocsátottak 
ki. Tekintettel a fontos cél támoga
tására a püspöki hivatalok ezeknek a 
bélyegeknek a beszerzését és haszná
latát a hivataloknak és az egyháztagok
nak a figyelmébe ajánlják.

Halálozás. Orphanides János kor
mányfőtanácsos, Budapest székesfőváros 
törvényhatósági bizottságának tagja, 
több műszaki vállalat vezető tagja má
jus 11-én,életének 64-ik évében Buda
pesten meghalt. Temetése 13-án délu
tán fél 5 órakor lesz a Farkasréti- 
temető halottasházából a főváros által 
adományozott díszsírhelyre. A  gyászo
lók k ö zé . tartozik D. Raffay Sándor 
püspök családja js.

Felvétel az Evangélikus Theologusok 
Otthonába. Akik Sopronban a m. kir. 
Erzsébet Tudomány Egyetem evangéli
kus hittudományi karán óhajtják tanul
mányaikat folytatni s a Theológiai Ott
honban kívánnak lakni, a benntiakhatási

felvételért a Theológiai Otthon bizott- 
ághoz címzett kérvényüket jún. 20-ig 
küldjék be az Otthon igazgatóságához 
(Sopron, Felkelő-u. 42.). A  kérvény
hez mellékelendő: 1. Másolat az érett
ségi bizonyítványról. 2. Önéletrajz. 3. 
Orvosi bizonyítvány. 4. Az illetékes lel
kész, illetve lelkésztanár ajánló irata. 
5. A  szülő, vagy gyám kötelező nyilat
kozata a tartásdíj pontos fizetésére 
és esetleges károk megtérítésére vonat
kozólag. —  Tartásdíj (lakás, fűtés, 
világítás, fürdés, naponta háromszori 
étkezés) évi 550.—  P és 5.—  P fel
szerelésre, mely összeg félévenként előre 
fizetendő, havi részletekben való fize
tését ellenben az Otthon Bizottságtól 
keli kérelmezni. A  díjak fizetése leg
később aug. 1-ével kezdődik. Szegény
sorsú, de legalább jó előmenetelő s 
görög érettségivel bíró tanulók kedvez
ményért is folyamodhatnak, ebben az 
esetben csatolni kell a szülők vagyoni 
helyzetéről szóló, ez évi keletű bizo
nyítványt. Végül mellékelendő válasz- 
boríték, ajánlott válaszbélyeggel fel
szerelve.

Lelkészek figyelmébe. Azok a lel
készek, akiknek gyülekezetéből mező- 
gazdasági munkások Németországba 
szerződtek, szíveskedjenek pontos ada
tokkal ellátott felvilágosítást küldeni a 
csepeli lelkészi hivatalba, Váradi Lajos 
lelkésznek, vagy a berlini M. Kir. Fő
konzulátusra. Ezzel elősegítik az evan
gélikus munkások lelkigondozását.

Nyaraljunk Kapernaumban, Gyenes- 
diáson a Balaton mellett! Mindazokat, 
akik csendes pihenő helyet, hittestvéri 
környezetet keresnek a maguk számára 
nyárra, szeretettel hívjuk Kapernaumba, 
az Evang. Lelkészüdülőbe Gyenesdiásra. 
Az üdülő természetesen elsősorban lel
készeket és azok családjait látja ven
dégül, de ha hely van, szívesen lát 
másokat is. Tájékoztatásul itt csak azt 
említjük meg, hogy a »Kapernaum« 
Gyenesdiás legszebb pontján fekszik 
egy több mint 5000 négyszögméteres 
kertben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 
fekvése pormentes, de azt is, hogy távol 
esik a lármától, zajtól. Napi tartáp 
díj egyházi alkalmazottak részére a kö
vetkező: 10 napig 3.50 P., 20 napig 3.20
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P. 20 napon túl 3.—  P. Nem egyházi 
alkalmazottak naponta személyenként 
50 fillérrel többet fizetnek. A  fönti 
összeghez 10°/o járul még hozzá az 
ágynemű használatáért és a kiszolgálás 
fejében, mivel borravalót adni tilos. —  
Naponta háromszori étkezést kapnak a 
vendégek. A z étkezés közös. Ha valaki 
mégis külön akar étkezni, az külön 
megállapodás dolga és azért némi kis 
pótdíj fizetendő.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
minden vasárnap délután Kapenaumban 
rendes istentisztelet van, —  naponta 
pedig reggeli és vacsora után közös

áhitat szokott lenni. —  Érdeklődőknek 
szívesen nyújt bővebb felvilágosítást is: 
Menyhár István ev. lelkész, Keszthely.

Kívánatos a nyaralási idő pontos 
megjelölésével, mielőbb jelentkezni. Je
lentkezésnél 10.—  P-t kell fizetni, m ely  
összeg a tartásdíjba beszámíttatik. Ha 
azonban az illető visszalép, a befizetett 
összeget nem igényelheti vissza.

Bünker Jozefin evang. leányinternátusa, 
Budapest, Rákóczi-út 10. II. 3. Telelőn: 
1-346-10. Érdeklődőknek pospektust küld.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C n P R f l W  
udvari szállítók, I W -Z ir b

Alapítva Legelső tíízoltószer-, hői, sziuattyú- és Alapítva :
1816 gépgyár, harang , fém- és vasöntöde. 1816

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Serkenj föl, aki aluszol
G á n cs  A la d á r
posthumus műve.

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

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

hapang- és ércőntéde, harangfelszerelés és haranglábgyáp
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

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

■ *

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

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

M e g j e l e n i ! O l v a s d !
S Z E N T L É L E K

T Á B O R A
Scholz László 
i g e h i r d e t é s e .

Budapest, 1939. 176 +  VI. 1. 25 ige
hirdetést, előadást tartalmaz. Új 
szempontja, hogy valamennyi da
rabja a Harm adik H itágazat kérdé

seiről s z ó l!

Ára — portómentes küldéssel — : 3 P.

Megrendelhető a szerző cím én : 
Bpest, VII., Aréna-út 66. III. 24.

Csekkszámla : 35.332.

Utravaló
a címe a FEBE Evangélikus Diakonissza 
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában 
megjelent konformációi emlékkönyvnek, 
amely egyúttal konfirmációi emléklapot 
is tartalmaz s a megkonfirmáltnak a 
gyakorlati keresztyénségbe való beveze
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek 
konfirmáló gyermekük van. Kapható a 
FEBE könyvkereskedéseiben és minden 
budapesti protestáns könyvkeresk.-ben.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., 
evangélikus bazár.
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VII. ÉVFOLYAM, 21. SZ. 1939. MÁJUS HÓ 27.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
A Z ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A  szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának szám a: 20.412.

TARTALOM :

Jövel Szentlélek Úristen !

Túróczy Zoltán püspöki beiktatása 

A  két nemzedék igehirdetése napjainkban 

Történelemórán

Evangéliumi szellemű napilapot 

Pünkösdi választások 

Evangélikus ifjú művészek 

Érdekes kérdés 

VII. Gergely 

Konfirmálói emléklapok 

Könyvismertetés 

Hírek

Budapesti istentiszteletek 
sorrendje

—  1 9 3 9 . m á j u s  2 8
1

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2 IO Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. V29 —

Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 D. Raffay Sándor
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K, György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2 IO Dezséry László
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Dezséry László
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d.u.  4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 6 Lehel László
Üllői-út 24. d. e. 10 Dr. Szuchovszky L.
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11 —

Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dendely Károly
Mária Valéria-telep d. e. 10 Kendeh K. György
Gyarmat-utca 14. d. e. 7211 Lamnek Vilmos
Angol-utca 25. d. e. 11 Rimár Jenő
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Soltész Elemér
Fóti-út 10/b d. e. 10 Ben kő István
Bécsikapu-tér d. e. 1115 Dr. Varsányi M. (rádió
Koronaőrség d. e. 10 —

Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 —

Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda d.u.  4 MohrHenrikfKODf. Vizsga)
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. 11 Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Szántó Róbert
Érdi-úton d. e. 10 —

Báthory László-u. 7. d. e. 7211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 7 2 12 —
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Jövel Szentlélek Úristen!
A magyar politikai élet teljes 

zajlásban van. A  zaj betör a leg
csendesebb berkekbe is. Kúszálja, 
borzongatja a máskor csendesnek 
látszó magyar lelkiséget és feltárja 
azt a nagy örvényt, mely forr, hul
lámzik, sistereg és nem tudni, ki
törése közeli, avagy távoli-e még ? 
Dörgése, morajlása hallatszik és 
mindenki érzi, tudja, valami jön, 
mert jönnie kell!

A  csendes szó elhalkult. Túl
harsogja a megafonok üvöltése. 
Reklámstílusban jelszavak hangza
nak, a programadás a falakról 
kiabál. Az egyéni voks, a szavazó
cédulára rajzolandó kereszt a vá
gyak netovábbja. Emberek szembe
kerülnek egymással, kik békésen 
éltek idáig egymás mellett. A  rá
galom nyála fecskendezik minden
felé, egymás ellen titokban a kezek 
ökölbe szorulnak, gyűlölet sárgítja 
a szemeket. így állunk a választás 
előtt.

Tudja mindenki, a miniszter- 
elnöktől a béresgyerekig, hogy így, 
ahogyan van, nem jó a magyar 
élet. Hogy telítve van nemzeti éle
tünk bűnökkel, mulasztásokkal, tele 
van sebekkel, súlyosakkal. És kell 
az orvoslás, mert másként tönkre 
megyünk! Zsidókérdés, földreform, 
napszámrendezés, tervgazdálkodás, 
tőkeelosztás, munkarendszer, ki
sebbségi kérdés, megannyi kiáltó 
probléma.

És gyürkőzik a magyar magyar 
ellen, roppannak az inak, bírja, 
aki marja! És mindennek pün

kösdkor van a premierje. Jövel 
Szentlélek Úristen !

Isten lelke nélkül nehéz volna 
máma nem gyűlölni és nem hábo
rúra kelni egymás ellen. Vakság 
vert meg bennünket! Még aki 
látni tudna, sem akar látni.

Csak Isten gyermekei látnak 
tisztán, messzenézőn, csak ők ál
lanak szilárdan, rendíthetetlenül, 
mert ők Isten szemével látnak és 
Isten erejével állanak szilárdan. 
Isten gyermekei tudják azt, hogy 
Isten teremtette őket magyarnak. 
Isten akarata az, hogy ez a drága 
magyar föld is Isten Országának 
egy része legyen. Hogy ezen a 
földön is valóra váljék az imád
ság : Jöjjön el a te Országod !

Evangélikus egyházunk kell, hogy 
ezen az úton elől járjon. Nem kul
loghat hátul a sereghajtók háta 
megett. A  szekularizáció nem te

Minden bűn és minden ká
romlás megbocsáttatik az em
bereknek, de a Szentlélek 
káromlása nem bocsáttatik 
meg. Ha valaki az Emberfia 
ellen emel szót, megbocsátta
tik neki, de aki a Szentlélek 
ellen szól, az nem bocsáttatik 
meg annak sem ezen, sem a 
másvilágon. Máté 12:31 — 32.

Én kérni fogom az Atyát és 
ő más vigasztalót ád tinektek, 
hogy veletek maradjon örökre : 
az igazságnak azt a lelkét, 
akit a világ nem tud befogadni, 
mert se nem látja, se nem 
ismeri őt. János 14 : 16— 17.

heti megalkuvóvá! Vagy merjük 
vállalni az élő Evangéliomot, vagy 
ítélet alá esünk ! Az Evangélium
mal kerülünk szembe, ha nem 
visszük Krisztus harcát bele ma
gyar életünkbe.

Ez a harc magyar egyházunkat 
is meg fogja rázni. A  langyos, se 
hideg, se meleg korszaknak vége. 
Nem fogjuk tűrni azt, hogy a sok 
szempont mellett, az egyetlen szem
pont : az élő Krisztus háttérbe ke
rüljön. Törekedni fogunk arra, hogy 
hitünk élő hit legyen, mely nem 
frázisnak érzi a Krisztusban való 
testvériség közösségét. Küzdeni fo
gunk azért, hogy mi lehessünk az 
irgalmas samaritánusok, kik tud
ják, ki a felebarátjuk. Nem fogjuk 
többé nyugodtan fejünket álomra 
hajtani egy-egy „sikeres" prédi
káció, bibliaóra, vallásosest, vagy 
evangelizáció után, mert tudni 
fogjuk, hogy tetté kell válnunk. 
A  megtérésre való felhívást komo
lyan fogjuk venni, mert Isten Lel
kének megvilágosító erejéért fo
gunk könyörögni, hogy szentelje 
általunk is testvéreink életét.

Drága lesz előttünk minden ma
gyar. Nem fogunk többé különb
séget tenni köztük. Imádságunk és 
ölelésünk mellett, békés hajlékot, 
bőséges kenyeret és főleg és leg
inkább testvéri szívet fogunk egy
másnak adni, hogy mi lehessünk 
valóban Krisztus igaz egyháza, kik 
szívünk teljéből imádkozunk : Jövel 
Szentlélek Úristen!

Weinberger Gusztáv.
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Pünkösdi vá lasztások
akai’va-nemakarva gondolkozásra kész- 
telik a jámbor hívőt. Eredetileg u. i. 
a Szentlélek Úristen választotta apos
tolait az első pünkösd ünnepén. 1939. 
pünkösdjén a magyar nép választja meg 
parlamenti képviselőit. A z igaz, hogy 
a magyar Krisztus-hívőket nem kér
dezték meg, hogy akarnak-e választani 
pünkösdkor vagy nem, hanem egysze
rűen elrendelték, hogy pünkösdkor lesz 
a választás. Mert, ha a Krisztus-hivő 
magyarokat megkérdezték volna, hogy 
mikor válasszanak, azok minden hét
köznapba szívesen megegyeztek volna, 
de az bizonyos, hogy a pünkösdi vá
lasztások ellen egyhangúlag tiltakoztak 
volna.

De miért kérdezték volna meg épen 
őket? A  válasz egyszerű. Azért, mert 
a Mép. és a MÉM., a reformpárt és 
az ellenzék, a jobb és baloldal ezernyi 
programbeszédben és röpiratban kifej
tette, hogy politikája és magatartása 
úgy ma, mint mindörökké keresztyén. A  
keresztyénség pedig —  legalább is a 
hívők számára —  nem azt jelenti, hogy 
járuljunk a szavazómnak elé és több
kevesebb meggyőződéssel adjuk le vok- 
sunkat valamelyik jelöltre, hanem va
lami egészen mást. Jelenti azt, hogy 
ezen a napon le akarunk telepedni a 
Szentlélek Úristen táborában. El aka
runk szakadni egészen a világtól és 
a hiúság vásárától. Nem mi akarunk 
választani jrünkösd ünnepén, hanem 
imádkozunk érte, hogy a Szentlélek vá
lasszon ki minket a bűn és a kárhozat 
világából. így van ez, mert maga az 
Úristen rendelte ezt így, ezekkel a sza
vakkal: »Megemlékezz az ünnepnapról, 
hogy azt megszenteljed.* Az ünnepnap 
megszentelése pedig azt foglalja magá
ban, hogy az egész nap az Istené. V a
lójában tehát Isten, az Ige, az öröm és 
az újjongás napja pünkösd és nem a 
képviselőválasztásé.

De a keresztyénnek aposztrofált M a
gyarország mégis pünkösdkor választ. 
Ezek után könnyű felfedezni, hogy az 
Isten szerint való keresztyénség és a 
Magyarországot képviselő mai rendszer 
mellett valami egészen mély ellentét 
van. A z, hogy ezernyi képviselőjelölt 
keresztyén magyarkodása, a napilapok 
konjunktúra keresztyén kiállása, de még 
az egyre szaporodó körmenetek ellenére 
sem uralkodik felettünk az Úristen. Pe
dig a keresztyén Magyarország valójá
ban ezt jelentené: Magyarország a meg
váltó Úristen uralma és vezetése alatt.

Ha ezeket jól megértjük, megértjük 
azt is, hogy az 1939-i pünkösdi vá
lasztásokban benne szunnyad a mos
tani »keresztyén Magyarország« teljes 
csődje. Milliók és milliók támogathat
nak pártokat és rendszereket a válasz
táson, de vájjon maga az Isten fogja-e 
támogatni a pünkösdi választottakat és 
azt a »keresztyén magyar lelkiséget«, 
amelyiknek nincs fontosabb dolga pün
kösd ünnepén, mint a képviselővá
lasztás.

Szükséges, hogy nyíltan beszéljünk. 
Ila lezajlottak a pünkösdi választások, 
mindazok, akik ennek az elrendelésé
ben és végrehajtásában részesek voltak, 
tartsanak igaz és mély bűnbánatot, hogy 
az ő bűnük miatt ne bűnhődjék az egész 
magyarság. M.

Turóczy Zoltán püspöki beiktatása
A tiszai egyházkerület új püspökének beiktatása május 16-án 

Nyíregyházán tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlésen történt. 
A nyíregyházi .templom, mely ötezer embert tud befogadni, egészen 
megtelt. Délelőtt 10 órakor vonult be az egyházkerület vezetősége 
és tisztikara a templomba, a kormány képviselőjével, a többi egy
házkerületek püspökeivel és kiküldötteivel, ahol ekkor már helyet 
foglaltak a testvéregyházak, más felekezetek, közigazgatási és egy
háztársadalmi testületek képviselői, köztük a népes győri küldöttség 
és a nyíregyházi gyülekezet tagjai. Az ünnepélyes közgyűlés a »Jö- 
vel Szentlélek Uristen« énekkel kezdődött, azután Turmezei Sándor 
fegyházkerületi jegyző, tiszavidéki esperes imádkozott és Szentígét 
olvasott. Lichtenstein László dr. egyházkerületi felügyelő nyitotta 
meg a közgyűlést, majd dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán 
jelentette a szavazatbontó bizottság nevében az eredményt, melynek 
megállapítása után az elnök Turóczy Zoltán nyíregyházai lelkészt 
törvényesen megválasztott püspöknek jelentette ki s javaslatára kül
döttség indult az új püspökért.

A tiszai egyházkerületbe tartozó lelkészek élén ezután megjelent 
a kerületi közgyűlés előtt a megválasztott püspök, akivel az elnöklő 
Lichtenstein László közölte megválasztását, majd így folytatta:

Méltóságod önzetlen, hithű, a magyar hazának és fajának sze- 
retetétőí áthatott lelke s férfias erélye egységgé kovácsolta Isten ke
gyelméből megnagyobbodott egyházkerületünket. Püspökké válasz
tották »az egyenlők között az elsőt« és alkotmányos érzéstől áthatott 
kerületünk népe ezt az eredményt nagy megnyugvással fogadja, mert 
Méltóságod szeplőtlen múltja, ragyogó jelleme és tehetsége, egyház- 
építő nagysága biztosítékot nyújt mindannyiunknak, hogy az egyház- 
vezéri pálca hit- és alkotmányhűségben kipróbált egyéniség kezébe 
került. Ősi papi családból származik Főtisztelendőséged, 'minden 
lelki szál kerületünkhöz fűzi, apáinak sokat köszönhet megpróbál- 
tatott közösségünk.

Napjainkban, a párját ritkító mai nehéz történelmi időkben 
mindannyian vágyunk evangéliumi szívből eredő irányításra, olyan; 
lelkivezérre, aki magávalhozza az áldás és segedelem, az erő és a 
szeretet kisugárzását. Ezután a törvényes formula szerint megkér
dezte az új püspöktől: hajlandó-e megválasztását elfogadni? Tu
róczy Zoltán isten segítségül hívásával mondott igent.

Ezután következett a tulajdonképpeni beiktató istentisztelet az 
»Erős vár a mi Istenünk...«  első két versének eléneklésével.

Smid István, a visszatért gömör-kishonti egyházmegye esperese 
kiszolgáltatta az eléje térdeplő új püspöknek az Úrvacsorát. Az egy
házi vegyeskarnak Vikár Sándor, nyíregyházi zeneszerző által írt 
ünnepi kórusa utón Kapi Béla dr. dunántúli püspök mondotta el 
püspökszentelő beszédét, Jerémiás könyve 1:4-12. alapján, a »pró- 
fétai küldetésiről.

Van valami mélyen megrázó abban — így szólt, — amikor a temp
lom oltáránál Isten egy papírlapot ad át az embernek s azt mondja1: 
ez a te életprogramod, utad végén annak élettörténeteddé kell lennie!

Emeld áldásra kezedet tiszai evangélikus egyházkerület, Édes
anyád ölelő karjaiba boldogan hazatért tiszai Felvidék, magyaror
szági evangélikus egyházegyetem, hívő, imádkozó magyar sereg, ki 
a Szentlélek munkájáért könyörögtél, — Isten ma, ennél az oltár
nál Igével beírt papírlapot ad át Turóczy Zoltán püspöknek s így 
szól hozzá: ez a te életprogramod s utad végére ennek a te élettör
téneteddé kell lennie... Isten szaván: Én rendellek... — nyugszik 
a püspök küldetéstudata. A forrongások nyugtalan korszakában, a 
történelem új időket formáló izzásában, újszerű szellemáramíatok 
között ez a küldetéstudat elvi fundamentum, meggyőződés és bátor
ság. Nem a korszellem, nem embercsoport, nem idői elgondolás állítja 
helyére a püspököt, hanem Isten parancsa: Én rendellek!..,.

De Isten megjelöli a püspök hivatását is. A püspök munkatere: 
egyház, ember és nemzet egyaránt. Az evangélikus egyház ma is a 
lelki szabadság egyháza. Hitében, vallási meggyőződésében egyedül
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Krisztustól függ és nem adhatja magát semmiféle hatalmasság szolgá
latába. Isten a püspök pásztori gondjába adja a templomi sereg'et: 
a meg nem hódítottakat, az Isten nélkül élő tömegeket, a hit-nélküli 
művelteket és a hívőket egyaránt.

Isten kötelezi a püspököt a nemzet szolgálására is. Egyházunk 
magyar földön áll s evangélikus népünk a magyar nemzet testének 
elszakíthatatlan, élő alkotórésze. Egyházi munkánk mindig nemzeti 
munka, egyházunk szolgái mindig a nemzetnek papjai.

Kapi püspök beiktató beszéde után történt meg az eskütétel és 
utána a püspökszentelés, az ősi liturgia szerint, ezután Turóczy püs
pök az oltár elé lépve elmondotta első püspöki imája gyanánt Lu
ther »sekrestye-imádságát«.

Az elnök újból megnyitotta a rendkívüli közgyűlést s ekkor a 
világi főjegyző: Zsedényi Béla dr. miskolci jogakadémiai tanár üdvö
zölte kerülete nevében meleg szavakkal az új vezért. A megnagyob
bodott, megsokasodott gondú egyházkerület ime látja: elkezdődött 
feltámadása. A főpásztori szolgálat így felfokozott problémáinak 
megoldására elemi erővel tört fel a kívánság: a nagy papot és próféta- 
léiket, Túróczy Zoltánt kell visszahívni. Tudjuk, — így folytatta — 
hogy ezt a szolgálatot híven fogja betölteni, az egyház és a haza elő
menetelére. Te, püspökünk, már régóta gyertya voltál, lobogó lánggal 
égő. De mi most téged gyertyatartóba tettünk, hogy fényed messze- 
világítson nemcsak azok előtt, akik e házban vannak, hanem a nagy 
magyar szeretetközöseégbe szólított minden magyarok előtt is . . .  Ezzel 
üdvözöl éss megáld indulásod, nagy munkád küszöbén a tiszai egy
házkerület . . .  Mindannyian Isten színe előtt állunk és szomjasan íi- 
gyelmezünk arra, amit Isten- néked mond...

Most a püspöki székfoglaló következett. Túróczy püspök így 
kezdte: — Mélységes megrendüléssel állok meg Isten szent színe és 
a tanúbizonyságként jelenlévő egyházkerületi közgyűlés előtt. Úr
vacsorát vettem s ez evangélikus anyaszentegyházunk legmegrendítőbb 
cselekménye. Azután esküt tettem: föltettem egy ügyre emberek előtt 
a becsületemet és Isten előtt az üdvösségemet. . .  Azután imádkoz
tam, ajkamra vettem nagy reformátorunknak, Luthernek sekrestye
imádságát, amelyben benne van az egész lutheri teológia az elveszett 
és elkárhozott emberről és ennek szolgálatra való teljes alkalmat
lanságáról . . .  De reánehezedik lelkemre az a tudat is, hogy a prog- 
ramloeszédeknek ezekben a heteiben tudom-e kiemelni tartalmával 
és formájával ezt a püspöki programbeszédet?

Ezután elődeinek hódolt, bejelentve, hogy az immár háromszáz- 
huszonötéves tiszai egyházkerület az ő személyében huszonötödik 
püspökét iktatja be. »Lelkem előtt megjelenik a reformátori lelkületű 
Xylander István és Sabler Péter, a hite szabadságáért vértanúi ha
lálra is kész Pákh Mihály, a pátens ellen rettenthetetlen bátorsággal 
harcoló Máday Károly, keménykezű kormányzásáról még ma is em
legetett nagyapám, Czékus István. Zelenka Pál, az országos tekintélyű 
külföldön is megbecsült főpap és Geduly Henrik, jánosi szelídségű 
atyai szavával, akit huszonnyolc éve éppen ezen a májusi napon ik
tattak püspöki szolgálatába s végül közvetlen elődöm: Dómján Elek, 
aki tragikus módon, szinte induláskor dőlt ki. Történeti alakok után 
nagyon törpének érzem magam.«

Hbgyne érezném szívemben a mélységes megrendülést, ha 
arra gondolok, hogy a történelemben Isten keze által naggyáformált 
tiszai egyházkerület még mindig csonka. Leszek-e Istennek olyan 
esszköze, hogy munkám nyomán nemcsak a hazatért felvidéki testvé
rek lelkében érik meg a boldog bizonyság: érdemes volt visszajönni 
evangélikus szempontból is, — de, hogy a határokontúl maradt s akár 
a mi nyelvünket, akár idegen nyelvet beszélő hittestvéreink szívé
ben azt a vágyat fogja felébreszteni, hogy csakugyan idekívánkoz
zanak? ...

— Megrendülésemet fokozza, hogy új tisztségembe szokatlan 
egyhangúság kísér s ez az elhívás nemcsak a hazai evangélikus és 
református testvérek között, de még az északi államok evangélikus 
egyházaiban is boldog visszhangra talált. Nem hibás-e az én keresz
tyén s égem: a világ, amely Isten gyermekekeit töviskoronával szokta 
jutalmazni, — most püspöki székbe ültet engemet? Félelmetes szá
momra az, hogy vannak emberek, akik szinte csodákat várnak tőlem.

Evangélikus ifjú művészek
A z Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Fő

iskola evangélikus hallgatói az »Egye- 
temi Luther Szövetség« helyiségeiben 
(IV., Bástya u. 12 sz.) kiállítást tar
tanak.

A  kiállítás megnyitása f. hó 21-én 
volt ünnepélyes keretek közt. A  fővéd
nökséget D. Rafíay Sándor püspök, Me- 
gyer-Meyer Antal a Képzőművészeti Fő
iskola Rektora, Rudnay Gyula és Kandó 
László főiskolai tanárok vállalták. A  
megnyitáson megjelent br. Radvánszky 
Albert egy. felügyelő képviseletében 
Kuthy Dezső egy. főtitkár, dr. II. Gaudy 
László budapesti vallástanítási igazgató. 
A  kiállítás helyiségeit teljesen megtöltő 
előkelő közönség elénekelte a Hiszek
egyet, majd Dezséry László megb. egye
temi lelkész ismertette az ev. ifjúság 
eme új rétegének bemutatkozását, mely 
bemutatkozás lánrszexe a r.a megmozdu
lásnak, melynek céla az ev. társadalom 
különböző rétegeinek egybekapcsolása, 
egymás segítése, támogatása és munká
jának megbecsülése. Kéri a közönséget, 
hogy fogadja szeretettel és megértéssel 
ezt a törekvést.

A  kiállítást Megyer-Meyer Antal, az 
Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola 
rektora nyitotta meg. Keresetlen szavak
kal ecsetelte a mai ifjú művésznemze
dék küzdelmekkel teli életét, kérve a 
közönséget, hogy annak az ifjúságnak, 
amely ez alkalommal is —  dacára a 
mindennapi élet kenyérgondjának —  ta
nújelét adta, hogy akar és tud dolgozni, 
nyúljon a hóna alá, támogassa necsak 
erkölcsileg, hanem anyagilag is ; és ha 
a fiatal művészeink erős akarattal és 
tehetséggel gondolataikat, meglátásaikat, 
érzéseiket vászonra akarják vetni, le
gyen pénzük festékre, vászonra, hogy 
az a sok lelki gazdagság —  amelyről 
eme kiállítás is tanúskodik —  ne vesz- 
szen el, kerüljön felszínre, gyönyörköd
tessen bennünket; emeljen ki a minden
napi élet szürkeségéből. Majd buzdítja 
a kiállítókat, bátorító szavakkal küldi 
őket ama hosszú, küzdelmekkel teli útra, 
amelynek első lépését most tették meg.

A  beküldött anyag mind számra, mind 
színvonalra kellemes meglepetést kel
tett; 24 művész több mint 100 művét 
állította ki. A  kiállított művekkel — a 
nagy anyagra való tekintettel —  részle
tesen nem foglalkozhatom, s csak né
hány szóban emlékezem meg a kiállí
tókról.

B eier  V ilm os  erőteljes harmóniában 
megfestett »Csárdás« című képén érezni 
a magyar tánc vérpezsdítő ritmusát. Ke
rüli a külsőségeket, de képeinek belső 
értékét ritkán tapasztalható erővel fe
jezi ki.

D en g yel T ibor  finom hangulatú ne
mes rajzai, »Tájkép«, »Fák« sokat mon
danak s híven tükrözik vissza alkotó
juk lelki világát.

Izmos tehetség — valószínűleg sokat 
fogunk még hallani róla —  K öhalm y  
H enrik. Határozottan, jó formai és szín
érzékkel megfestett »Tanulmány« feje, 
valamint a falusi utcának álmos han
gulatát elénk varázsoló »Napsütés« című 
képe a kiállítás legjobb munkái közé 
tartoznak. Jó komponáló készségről ta- 
tanúskodó grafikái, »Favágók«, «Nagy'- 
mama« kevés eszközzel kifejezett mé
lyebb lelkiség megnyilvánulásai.

Kevesen férkőztek a Balaton jeilemé-
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hez annyira közel, mint N ém eth  László. 
Vízfestményein a Balaton örökké vál
tozó szín- és fényhatásait frissen, jó 
színmeglátással, alapos technikai felké
szültséggel veti papírra. Iparművészeti 
munkáin »Kocsmaterv« stilizáló kész
sége és választékos ízlése jut kifeje
zésre.

R ein eck er  János erőteljes ecsetje 
»Űtrakészen« című képén tömören im
presszionista módon örökíti meg az élet
nek egy elkapott pillanatát. Kár, hogy 
nem szerepel több művel.

Érdekes meglátásaival, árnyéktalan 
síkokban foglalt színfoltok sajátos han
gulatával tűnik ki Sikuta G usztáv. »Ko- 
fák« című képe kellemes hatású szín
kompozíció. Bánatos hangú, elégikus 
tájképét, a »Kompozíeió«-t és mély szí
nekkel megfestett csendéletét az egysze
rűségre való törekvés jellemzi.

S zen tgyörg y i K ornélnak  a világos 
szín erejére épített, frissen ható vízfest
ményei komoly értékek.

Komoly szorgalmas munkával számol 
be a többi kiállító is, akik kiállított 
munkáikkal tehetségüknek tanújelét adva 
hozzájárultak a kiállítás erkölcsi és 
művészi sikeréhez. A  kiállítás pünkösd 
második napján izárul. Jakuba János.

Érdekes kérdés
Egy kérdéssel fordulok a lelkész

testvérekhez, hogy kikérjem szíves ta
nácsukat, miként kell az alábbi esetben 
eljárni?

H. Gy. róm. kath. vallású legény 
1933-ban házasságot kötött Sz. M . evan
gélikus hajadonnal.

.Mivel az 1925. évi Cseh-Szlovák tör
vény kimondta: »A  gyermekek vallására 
vonatkozólag bárkinek adott kikötések
nek (reverzális) hatályuk nincsen*, —  
nevezettek a házasságkötés előtt a gyer
mekek vallására vonatkozólag csak szó
beli megállapodást kötöttek, t. i., hogy 
a születendő gyermekek mind az anya 
vallását fogják követni, vagyis evangéli
kusok lesznek.

Ugyanis a csehszlovák törvény értel
mében a szülők a gyermek születése 
után 14 napon belül megállapodhattak, 
hogy gyermekük mely vallásfelekezethez 
tartozzék. A  szülők vallásuktól eltérő 
vallást is megállapíthattak gyermekük
nek. Sőt beírathatták »felekezetnélküli- 
nek« is, mert a 15. §. értelmében ez is 
hitfelekezetnek volt kihirdetve.

H. Gy. és Sz. M. házaspár 1935-ben, 
amikor első fiúgyermekük megszületett, 
elment az állami anyakönyvvezetőhöz és 
kijelentette, hogy a gyermek evangé
likus vallásának - legyen az anyakönyvbe 
beírva.

Most 1939. ápr. havában ismét fiú
gyermekük született, de az állami anya
könyvvezető kijelentette, hogy az ér
vényben levő magyar törvények értel
mében —  mivel a férj a házasságkötés 
javunkra nem adott reverzálist —  csak 
róm. kát. vallásúnak írhatja be a gyer
meket.

így most egy és ugyanebben a csa
ládban az egyik fiú evangélikus, a má
sik róm. kát. vallású.

Mivel hasonló eset a felszabadított 
területen elég gyakori lesz, kérem a lel
kész-testvéreket, hogy ezzel a kérdés
sel foglalkozzanak s véleményüket e 
lap hasábjain közöljék.

S tad tru cker Gyula.

De érzem: az Úrvacsorában az Egyedülvaló erejét kaptam, erőm- 
feletti útamra.

. A püspöki program nem ígéret, hanem színvallás. Vissza-édes- 
getni, »visszaszeretni« akarja hozzánk az elszakított területeket, így 
szólt. A Biblia püspöke nem kormányzó hatóság, hanem lelkipásztor 
s e tisztség nem méltóság, hanem szolgálat. Sokszor más emberkul
tuszban, majdnem bálványimádásban nyilvánul meg, pedig Pál apos
tol mondja: »a felfuvalkodott püspök az ördög kárhozatába esik«. 
A püspök első az egyenlők között csupán, tehát együttdolgozó munka
társ, de egyben vezető. »Nem úgy tekintek a püspöki tisztségre, mint 
a harctér mögötti hadtápterületről a vezérkarhoz való áthelyezésre, 
hanem úgy, mint az első vonalba való kiküldetésre. Lelkész voltam, 
lelkész akarok maradni ezután is, nem uralkodó, de szolgáló püspök. 
Munkám célja jellegzetesen egyházi: vágyam és imádságom, hogy az 
egyház legyen igazán egyház, nem vallásos célú társulat, de Krisztus 
titokzatos teste. Keresztyénségünknek nem egy láthatatlan és déli
bábot kergető egyházfogalmon kell fölépülnie, hanem konkrét hit- 
vallásos alapon.«

Vigyázni fog — így szólt azután — hogy Isten igéjét tisztán és 
igazán hirdessék, az igehirdetést fokozott ellenőrzés alá fogja addig 
a mértékig, ameddig el lehet menni az igehirdetők lelki kiskorúságba 
süllyesztésének veszedelme nélkül. Az őskeresztyénség és a refor
máció korának istentisztelete, úrvacsorás istentisztelet, gyülekezete 
úrvacsorázó gyülekezet volt, efelé törekedni maga is feladatának te
kinti. Nyomatékkai emelte ki Túróczy püspök, hogy az egyház leg
lényegesebb életformájának a missziót tartja. Az egyháznak e harca 
mindenekelőtt befelé folyik, ez a legbelső misszió; azután az egyház 
elhidegült tagjai felé kell megindulnia,-ez a belmisszió és el kell jutnia 
egészen távoli világrészek kunyhóiba: ez a külmisszió. A nagyobb 
gyülekezetek felparcellázását tervezi. A misszió gondolata természet
szerűen vezet át a szórványkérdéshez, mert a misszió nemcsak evan- 
gelizálás, hanem gyűjtőmunka is.

A misszió egyházának a szeretetszolgálat egyházának is kell 
lennie. E tekintetben Isten is belenyúlt a kerület életébe, amikor a Fel
vidékkel együtt visszaadta rozsnyói árvaházát. Továbbra is lelkes tá
mogatója lesz az új püspök minden olyan egyesületi megmozdulásnak, 
amely akár a gyermekek, ifjak, férfiak és nők, akár a szegények kö
zött végez missziói munkát, ideszámítva a két protestáns egyház kö
zös egyesületeit is.

Az evangélikus egyház önkormányzatát drága örökségnek tekinti, 
amelyet mindenkivel szemben megvédelmez. »Minden olyan destruktív 
törekvést azonban, amely az egyházi autonómia köpönyege alatt nagy 
elgondolásoknak akar útjába állani s önző kicsinyességgel nem érez 
felelősséget egyetemes egyházi érdekek iránt, igyekszik hamarosan 
megtanítani arra, hogy az egyházi önkormányzatot külső, evilági tö
rekvések ellen kell megvédelmeznünk, nem pedig belső tényezők ellen, 
akik az egyház javát akarják . ..« A tiszai egyházkerületnek nem Sza
bad elfelejtenie — a régi tiszai egyházkerületet sem. A hitvallók front- 
iában ott van a helye minden hívőnek, hordjon bár Luther-kabátot, 
vagy sem, szolgáljon akár oltár előtt, akár tanítói, vagy tanári ka
tedrán, vagy íróasztal mellett, vagy az ekeszarvánál, vagy a kereskedő- 
pult mellett. Elhatározott szándéka — emelte ki a püspök — az egy
házi munkások evangelizálásának fokozatos kiépítése. Nemcsak a 
lelkészek és tanítók számára óhajt évenkint konferenciákat rendezni, 
de ugyanígy munkába szándékozik vonni az egyház felügyelői ka
rát is.

Az egyház kultúr arca cím alatt foglalkozott Túróczy püspök a tan
ügyi kérdésekkel, büszkén emlegetve a külföldön is hírneves miskolci 
jogakadémiát, tanítóképzőt, a rimaszombati s a két nyíregyházi gim
náziumot, »amelyek sóvárogva várják a rozsnyói gimnázium föltámasz- 
tását« s a sajógömöri polgári iskolát. Itt is volt egy fontos kijelentése: 
az iskola evangélikus jellegét nem adja meg a tanterv, csak a pedagó
gus személyisége, ez azonban mindig megadja.

Az anyagi vonatkozásokról szólván, kifogásolta, hogy a gyüle
kezetek rendszerint csak a maguk anyagi ügyeiért éreznek felelősséget 
és gyakran nem veszik észre, hogy közvetlen mellettük ott nyomorog 
egy szegény gyülekezet. Több egymás-terhét-hordozásra és szer
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vezettebb jótékonyságra van szükség. Pillanatra sem feledkezik meg 
róla, hogy az egyházi munkások sokszor a legnagyobb nehézségek kö
zött küzdve élik életüket, őket is hozzá kell juttatni életszínvona
lukhoz.

Egységet sürgetett ezután az egyházkerületek között s a kiskerü- 
leteket arra biztatta, hogy a mennyiségbeli kicsinységet magasabb 
minőséggel pótolják, »enélkül történelmi múmiák maradunk csupán«. 
Örvend annak, hogy a legutóbbi zsinaton már hatalmas lépéssel ment 
előre a kerületek harmonikus együttműködésnek és az egyetemes 
egyház jogi összefogó keretnél többre-kiépítésének gondolata. Az 
egyetemes egyház lelki irányításának élén olyan püspök áll, akinek 
egyetemes nmnkaprogrammját követni mindig csak gazdagodás, az 
egyetemes felügyelői székben pedig olyan ember ül, aki ezt a mun
kát boldogan támogatja is.

Hangoztatta a külföldi, nyolcvanmilliós evangélikussággal való 
igen eleven kapcsolatok fontosságát, különösen az északi államok 
evangélikusaira gondol.

A »Corpus Lutheranorum«-nál sem szabad megállani, szüksé
günk van a »Corpus Christianorum« kiépítésére is. Naiv ábrándozás 
volna a keresztyéneknek olyan egysége, amelyben eltűnnek a fele
kezeti korlátok és egy egyház kereteiben helyezkedik el minden ke
resztyén, — viszont a közösség megtagadása és a felekezeti öncélú- 
sóig sáncaiba való visszavonulás egyenesen Krisztus-ellenes maga
tartás és rút önzés. »A megértő szeretet álláspontján vagyok minden 
egyház iránt és boldogan ragadok meg minden olyan alkalmat az 
együttműködésre, amely hitelveim megtagadása nélkül lehetséges. E 
ponton külön kell nagy szeretettel megemlékeznem a református 
testvéregyházról, amelyhez engemet református barátaimon és lelki 
testvéreimen keresztül elszakíthatatlan szálak fűznek.«

Az egyház és az állam viszonyát is időszerű megvilágításba he
lyezte az új püspök. Meggyőződése — mondotta, — hogy az egyház 
és állam kérdését mesterségesen élezik ki. Ha megmarad mindegyik a 
maga eredeti hivatása mellett és tiszteletben tartja a másiknak szin
tén Istentől kapott hivatását, akkor nem lesz közöttük súrlódás. Nem 
csinál titkot abból, hogy jobboldali és erősen nemzeti politikai meg
győződést vall s hiszi azt, "hogy a nemzeti és népi erők megújhodásá
nak mostani korában Isten nemzetünk számára nagy dolgokat tarto
gat. Mindezeket az elgondolásoknak megvalósításához kéri most Isten 
kegyelmét.

Ezután az üdvözlések hosszú sora következett. Dr. Jalsoviczky 
Károly államtitkár a m. kir. kormány nevében mondott meleg üdvöz
lést, az egyetemes egyház nevében Báró Radvánszky Albert nagy 
megbecsüléssel szólott az új püspök eddigi egyházépítő munkájáról s 
az egyetemes egyház áldáskívánatait fejezte ki. A református egye
temes konvent nevében Farkas István püspök mondott üdvözlést, 
a dunántúli egyházkerület nevében D. Kapi Béla, a bányai egyház
kerület, valamint a lelkészegyesület nevében D. Raffay Sándor, a 
dunáninneni egyházkerület, valamint a Magyar Luther Társaság nevé
ben D Kovács Sándor püspökök üdvözlő beszéde hangzott. Majd 
Deák János dr. a soproni hittudományi kar részéről, Pietiia 
Hannu finn lelkész a finn evangélikus nép nevében magyar és finn 
nyelven köszöntötte. Ezután a nyíregyházi egyházközségek köszön
téseit, majd a honvédség, vitézi szék, a törvényhatóságok és Nyíregy
háza polgármesterének üdvözlései következtek. A győri egyházmegye 
és a győri egyházközség megható üdvözlései a visszatért Kárpátaljai 
evangélikusok, az Egyetemes Gyámintézet, az Országos Luther Szö
vetség, a Tanító- és Tanáregyesület, Misszióiegyesület, az evangéli
kus sajtó, a FÉBÉ, a Bethánia, a KIÉ, az Evangéliumi Szövetség üd
vözlései és végül a nyíregyházi egyházközség egyesületeinek üdvöz
lése következett. Délután 3 óra volt, amikor a KÖRONA-szálló nagy
termében a közös ebéd megkezdődött, amelyen még további üdvözlé
sek hangzottak el.

Az evangélium kiterjeszti a parancsolatokat és nagyobbá teszi a 
bűnt, úgyhogy egyetlen olyan igaz ember se létezhetik, aki ne vétkezne 
a törvény ellen. Luther.

VII. Gergely
N ém eth  L ászló  színművét a Nem

zeti Színházban különleges érdeklődés
sel szemléltük. Egyrészt az író szemé
lyisége, másrészt a darab témája miatt. 
Protestáns ember ír a legrómaiabb pá
páról. Éspedig olyan protestáns ember, 
aki pályája kezdetén maga is viaskodott 
az Isten országa nagy problémájával.

VII. Gergely alakja kétségkívül na
gyon alkalmas szimbólum az segyház és 
állam« mai ^időkben újra kiéleződött 
problematikájának szemléltetésére. A  
clunyi kolostor lelki ébredésének ko
moly értékeit (igaz, bensőséges kapcso
lat Krisztussal és szociális érzék) önti 
bele a kiszikkadt, elvilágiasodott és a 
»sehizma« nagy vérveszteségétől teljesen 
legyengült egyház életereibe. S emellé 
»nagy gondolatokat* ad az egyház régi 
egységének; hatalmának visszaállítására. 
S ezeken a »nagy gondolatokon* bukik 
el VII. Gergely. Keresztény Európát 
akar; derék, hívő, engedelmes királyok
kal, akiket egyesíteni lehessen a ke
resztes harcokra, a Szentföld vissza
foglalására, amelynek sikerétől várja 
aztán a leszakadt keleti kereszténység 
visszatérését. De álmaiból semmit sem 
tud megvalósítani. Érzéki, durva, ha
talom- és kincsszomjas Európa áll 
előtte, akinek vezetőivel egyebet sem 
tud kezdeni, mint állandóan átkait dö
rögni fejük felett. Hatalmának csúcs
pontján akkor áll, amikor átkai még 
Henrik német királyt is canossa-járásra 
kényszerítik.

S maga a színmű is itt éri el a 
drámai hatás legmagasabb fokát és az 
igazságlátás legnagyobb mélységét. Ott 
áll Henrik szakadó hóban, dermesztő 
hidegben, mezítláb és szőrcsuhában a 
kapu előtt s immár harmadszor döngeti 
kékrefagyott kezekkel. Gergely olyan 
világosan látja, mint a nap, hogy nem 
az igaz bűnbánat, nem a megtérés 
őszinte szándéka hozta, hanem a külső 
kényszer, mert népe elfordult tőle. Nem 
Szabadna megbocsátania mindaddig, 
amíg valóban összetörik, de . . . A  vezek- 
lés külső szabályai körül sehol semmi 
hiba, az egész világ részvéte a hóban, 
fagyban, didergő Henriké. Ha nem bo
csát meg, kegyetlen kőszív lesz min
denki szemében s legbensőbb hívei is 
elfordulnak tőle. Ila megbocsát, kígyót 
fogadott keblére, aki előbb-utóbb meg 
fogja marni. Odaroskad a Kereszt elé 
s mintha a Kereszt megvilágosítaná ne
ki: Az Én útam e világban a kereszt
hordozás útja, aki engem követni akar, 
vegye fel az ő keresztjét és úgy kö
vessen engem . . .  S Gergely felveszi a 
keresztjét, megbocsát.

Abban igaza van Németh Lászlónak, 
hogy VII. Gergely tragédiája nem a 
méltatlannak is megbocsátás kereszt
vállalásában van, hanem abban, hogy 
nem sz ív le lte  m eg a K eresz t canossai 
tá m lá sá t: á tokka l nem  leh et em berek et  
újjáform álni. Hogy tovább dörgi átkait, 
tovább is szövi hatalmi ábrándjait, hogy 
mindenáron bele akar ülni abba a »birói 
székbe«, amelyet Krisztus maga eluta
sított magától (»Ki tett engem bíróvá 
tiköztetek?« Lukács 12:14.), hogy meg
bocsátása Henrikkel szemben nem volt 
teljes, feltétel nélküli, evangéliumi meg
bocsátás. Az egyházba visszafogadta, de 
királyi jogaiba nem s így. ő maga hin
tette el Németországban a belső viszály
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magvát, ő maga zúdította fejére Henrik 
dühét.

Sajnos azonban, hogy ép ez a leg
fontosabb rész nem elég világos és nem 
elég átütő erejű Németh László darab
jában. A  nagy canossai jelenet után 
egyre esik drámai feszültsége s úgy 
múlik ki az unalmas ötödik felvonásban, 
hogy a felvetett probléma még sokkal 
homályosabb és zavarosabb a végén, 
mint az elején vagy közben itt-ott.

A  canossai jelenet után Isten világos 
intést ad Gergelynek, mikor jóslatát 
épen fordítva teljesíti. Azt is világosan 
láthatja, hogy normann Róbert, az »egy- 
ház védelmezője« épolyan minden háj
jal megkent, hatalomért, kincsért lihegő, 
eszközökben nem válogatós briganti, 
mint a kiátkozott »egyház ellenségei* 
s mégsem látja be sarkalatos tévedését, 
hogy e világot nem tudja átrendezni Is
ten országává. Makacsul megmarad ha
talmi ábrándjai mellett s utódjául is 
azt jelöli, akiben olyan töretlenül él 
ez a makacs hatalmi ábránd, mint 
benne.

Az volt az érzésünk, hogy kicsit ér
lelnie kellett volna még Németh Lász
lónak ezt a darabot, amíg maga is tisz
tába jön, mit akar ábrázolni a második- 
részében. Mert így ki-ki azt vonja le 
belőle, amit akar. M i mindenesetre újra 
tisztán és önmagunk számára óvó in
tésül láttuk VII. Gergely sorsában az 
evangélium tanítását: »az én országom 
nem e világból való«, nem szabad a 
kettőt összekeverni, de ennek ellenére 
kereszthordozó egyház lesz és marad 
Krisztus egyháza, mert mégis csak e 
világban van és e világ számára is van
nak olyan mondanivalói, amelyért ke
reszt jár. Csak egyet ne felejtsünk el: 
ez a kereszt k itü n tetése  az egyháznak, 
s megaláztatása a diadala. A . B.

Konfirmációi emléklapokról
Régi, szép szokás, hogy konfirmandu

sainknak a konfirmáció alkalmával em
léklapokat adunk. Talán nincs is evang. 
gyülekezet, ahol ezt a szép szokást ne 
ápolnák. Egy nagy gyülekezetben ugyan 
tapasztaltam, hogy ott a konfirmandu
soknak emléklapot nem adtak.

A  konfirmációi emléklapok osztoga
tása nemcsak szép szokás, de megvan 
annak evangélizáló hatása is. Konfir
mandusaink ezeket az emléklapokat 
rendszerint berámázzák s igen sok egy
szerű falusi házban ez az egyetlen szo
badísz. Büszke rá a konfirmandus és 
büszkék a szülei, kiknek már konfir
mált gyermekük van.

Most, hogy éppen én is konfirmációi 
emléklapokat töltik ki, amelyeket a 
Luther-Társaság adott ki, látok egy hi
bát, ezeken az emléklapokon. Ugyanis 
helyet kellett < volna hagyni, hogy a 
lelkész minden konfirmandusnak egy-egy 
bibliai mondást írhasson oda emlékül. 
A z emléklapon van ugyan bibliai mon
dás, mindjárt az »Emléklap« szó alatt: 
János evang. X V . 4., de én jobb sze
retném, ha itt néhány sor üresen ma
radt volna s én magam írhattam volna 
minden egyes konfirmandusomnak azt 
a bibliai mondást, amelyet leginkább 
gondolok a lelkére kötni.

Talán mások is lelkész-társaim közül 
ezen a nézeten vannak s ha a Luther-

A kél nemzedék igehirdetése napjainkban
(Folytatás)

A halálraítélt, álmatlan Európának magyar területén élő evangéli
kus lelkészi kar mai két nemzedékének megrajzolása ezzel még nem 
teljes, ezért mérlegre keli venni azt is, amit eddig szándékosan el
hallgattunk. Ehhez elöljárójában két Luther-idézetet alkalmazunk: 
Ahol Isten igéje nem tisztán, emberi véleményektől függetlenül hir- 
dettetik, ott nincs egyház, hanem az »ördög iskolája«. A második 
idézet: »Ich würde lieber waehlen, dass ein Prediger des Evange- 
liums in einer Stadt und die ganze Welt in Unruhe ist, als die 
ganze Welt in Érieden und kein Prediger da ist.« Mindkét idézet- 
olyan és az, amit minden homiíetikai értekezés elé kellene helyezni s 
a honi evangélikus egyház lelkészi karának mindkét nemzedéke szí
vesen óhajtotta eddig is és ezután is követni e tételeket. Ebben 
egyet akar a két nemzedék.Abban is egyetért a két nemzedék lelkészi 
kara, hogy egymást nem illeti a hitetlenség, vagy a tiszta tan meg
hamisításának vádjával. Az első nemzedék örömmel látja azt, hogy 
a második nemzedék mennyire igyekszik a tan tisztasága fölött őr
ködni s a második nemzedéknek tudnia kell azt, hogy bizonyos te
kintetben az első nemzedék gyermeke.

Sokkal súlyosabb kérdés az igehirdetés hatásának megmérése 
mindkét nemzedéknél. Az első nemzedék igehirdetése idején, amely 
mai szemmel nézve nem volt olyan értékes, mint a második nemzedék 
igehirdetése, kevesebb volt az eg}diázunkkal szemben elkövetett hűt
lenség, kitérés, reverzálisadás s ezekből következő veszteség. Van
nak ugyan egyházi tényezők, akik e hibákat, mind a vallástanítás 
végzőire szeretnék áthárítani, bár ugyanolyan joggal mondhatná a 
vallástanítói kar azt, hogy az iskolában felnevelt ifjúságot, mint 
egyházához hűséges s azt szerető tömeget adta át az igehirdető 
lelkészi karnak. Azt azonban valamennyien megdöbbenéssel látjuk, 
hogy a magyar evangélikus egyház életében a két igehirdető nem
zedék nagyon is megjavult igehirdetése, amely nemzetközi és fele- 
kezetközi viszonylatban is állja a versenyt, tömeget tud gyűjteni 
templomainkba, igehallgató közönsége van majdnem mindegyik gyü
lekezetünknek s az egyházunk a látszólagos ébredés és megeleve- 
nedés dacára állandó szenvedéseket szenved. Sokakkal szemben val
lom azt, hogy egyházunkban mindent az igehirdetés eredményessé
gére tettünk fel s ez helyes számítás is, mert csak az Ige által és 
csak a szentek közösségében hirdetett Ige által építhető és tartható 
fenn egyházunk.

Valahogy úgy van, hogy mindkét nemzedék igehirdetését, immár 
az egymástól hatást átvett igehirdetést jellemzi az, hogy beszédeik
ben bizonyos újságírói vonalvezetés és gondolatritmus vehető észre. 
Nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a gyülekezet egészének 
föltétlenül tetszik. Nem örül a gyülekezet annak az apodiktikus for
mának sem, amely valósággal hömpölygő árként nehezedik rá sok 
beszédből a gyülekezet tagjaira. A mai kor embere a maga termé
szetes s kezdeti hitetlenségében legalább az Isten házában s Isten 
jelenlétében várja és reméli a gondolatszabadság gyakorlását. S in
kább szereti azt az igehirdetést, amelyik nem látszik semmi tekintet
ben sem irányítottnak, hanem közvetlen beszéd arról, ami élő em
bernek legdrágább kincse e földön. S a hívő időnként feltekint a 
szószékre a mondaniakarás szándékával: tudod-e testvérem, hogy 
kik hallgatnak téged? Vájjon valóban tudja-e az igehirdető lelkész, 
hogy kik hallgatják vasárnapról-vasárnapra ? Lehet, hogy nem a 
nagyváros nyugtalanjai s a falu nagyhangú elégedetlenjei állanak 
szószéke körül, hanem talán inkább többen azok, akik akarnak ke
resztyének lenni, nemcsupán problémák felvetését várják, még a 
legszelídebb igehirdető ajkáról is, hanem igen köznapi hitbeli életükre 
várnak inegvilágosítást, mintha a Szentlélek küldené azt.
: A két nemzedék között meglevő természetes különbségek és a
különböző és különleges karizmák dacára is egynek kell lennie a két 
nemzedéknek abban, hogy mit akar igehirdetésével elérni s hogyan 
tör céljaira.
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íme, őszinte voltam s egyházam iránti olthatatlan szeretettől ve
zettetve őszintén szolgálni akartam abban, hogy önmagunk felől 
világosabban lássunk s mindenben jól szolgáljunk.

Dr. Gaudy László.

T ö r t é n e l e m ó r á n
Minden mim van, — mint ködben — messze látom, 
Mi nincsen többé, az az én világom.

Goethe.

A bajusz pelyhén halk simítás rezdül, 
A sápadt arcok lángvörösbe gyúlnak, 
lázas szemünk majd kiugrik helyéből 
S mint buzogány a törékeny kapunak, 
úgy vág belénk a szónak ereje.
A padsorok közt, amint elsétálgat 
a történelmet tanító Mesterünk,
Minden szavában ott rezeg a bánat; 
ha meg maradunk hetyke, tunyanépnek, 
a sorsharag suhint a magyaron; 
előre, fel, izmokkal, agyvelővel, 
ha azt akarjuk, hogy megmaradjon, 
ne páholyból, a nézőtérből lessük, 
hogy mint alakul majd a küzdőtér, 
hol sanda, csúnya népek készülődnek 
s taglót szorít a baráti tenyér. 
Aranyként folyt tömött bajusza alól 
az új ige tanárunk ajkiról.

Fel s alájárt s mi lestük haragját, 
mely ott villámlott homloka megett, 
midőn tunyának mondta a magyarját, 
belénk jajdult a fájó üzenet.
Együtt örültünk, ha mosolyba fordult, 
A bársonypuha fekete szeme,
S ha volt valami dicsérni valója, 
fejünkre hullt borostyán levele.
Búgott a hang s együtt rezdült vele 
a serdülő szív csuda hangszere.

Szerettük volna, hogy folyvást beszéljen 
és egyre búgjon bánatos dala, 
belőlünk szólt s mi szóltunk ő belőle, 
kohónk tüzébe olvadt a szava.

Dr. Bőhm János, a pozsonyi theológia 
volt magántanára, a csávái egyházköz
ség volt lelkésze május 15-én, 81 éves 
korában Budapesten meghalt. A  rima- 
szombati, szolnoki és budapesti főgim
náziumokban a latin és német nyelv ta
nításában évekig fáradozott. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe.

Isién nyújtotta le az égő fáklyát 
a történet-órára s gyúlt a tűz, 
mely most is villan életfordulókon 
és sötét éjben a fényébe űz.
Óh, áldott legyen lelkünk formálója, 
eszmék tüzével gyújtott a kohónkba.

Most ülök újból a szuette padban 
S mint egykor tán a dajkám szavait, 
szívom magamba múlt időknek mézét, 
a visszhangot, amely még szálldos itt. 
A visszhangját a mesteri igéknek, 
megrészegülve úgy, mint hajdanán, 
Kitárt karom a Kárpátokat éri, 
s ragyog a nap a magyar Adrián.

Vagy álom tán s a vén diáknak lelkén
— Kollégium — Eperjes — kopognak, 
Jaj, csend legyen, neszakadjonaselyme 
a vén időkre borult takarónak.

Remeg a hang, a régi bársony hangja: 
„a történelem színpada forog, 
ím, szíjra fűzött színpadi statiszták 
lettek a hajdan híres magyarok".

Más nem történt. Kicsit fordult a színpad, 
kicsit nedvesebb milliónyi szem, 
egeket érő koporsók nyomában 
taposunk egy halotti menetben."

Jaj, csend lég yen, ne szakadjon azálom, 
mely csodás idők fátyolál szövi 
zenélő órák halkuló dalával:
— történelmet tanít most Gömöry.

Dr. Pesthy Pál a bányai egyházke
rület felügyelője május 15-én töltötte 
be egyházkerületi felügyelői tisztének 
10. esztendejét. A z egyházkerület egé
szének szeretetét és tiszteletét bíró felü
gyelőt ez alkalomból mindenfelől szív
ből jövő köszöntések és üdvözlések ke
resték fel.

EVANGÉLIKUS ÉLET
Társaság legközelebb ismét kiad kon
firmációi emléklapokat, akkor erre a 
jóakaratú figyelmeztetésre talán tekin
tettel lesz. S tad tucksr Gyula.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
/ / / .  S zász K á ro ly : H arangszó, (Ver

sek. Kiadja az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség, Budapest, 1939.). Új hajtás 
a régi fán. A  régi, Szász Károly püs
pök óta több nemzedék pengette lantját 
a Szász családban. A  »Iiarangszó« a 
legifjabb nemzedék bátor kondulása. 
Örömmel látjuk, hogy az új sarj már 
felszívta magába a modern költészet 
májusi záporának termékenyítő nedveit. 
Sőt mintha egy kissé sokat is szívott 
volna magába. Itt-ott szó-, ritmus-, 
hangegyezésig rajta vannak az Ady- 
hatás színei. Viszont örömmel állapít
hatjuk meg, hogy mindez csak külsőség, 
amit öntudatos rávigyázással hamarosan 
levetkőzhet, s i akkor nagyon kedves, 
önálló és tiszta hangja lesz a mai 
magyar költészetnek. Mert kifinomult, 
érzékeny lélek. Különösen kedvesek az 
édesanyjáról szóló költemények, ame
lyekben a »Szász-hang« méltó folytatása 
jelentkezik és apró, csöndesen suhanó 
hangulatai, amelyekben egy befelé élő, 
mélyen érző lélek egyénisége bontako
zik. Mosolyogva, szeretettel tettük le 
a kötetet: ígéret, határozott ígéret. Jó 
termést várunk tőle. L. M . V.

HÍREK
Petőfi-szobor leleplezés. A  bányai 

egyházkerület aszódi gimnáziumának 
Petőfi Sándor 1835— 38-ig volt növen
déke s a gimnázium ezért is vette fel a 
Petőfi gimnázium nevet. Az egyház- 
kerület néhány évvel ezelőtt mozgalmat 
indított, hogy az iskola nagy tanítvá
nyának szobrot i állítsanak. Az iskola 
öregdiákjai, pártfogói és jelenlegi ta
nítványai nagy buzgósággal támogatták 
ezt a célt és május 21-én nagyszabású 
ünnepély keretében meg is történt Pe
tőfi szobrának leleplezése. Az ünnepély 
már a délelőtti istentiszteleten kezdő
dött, amelyen a szent szolgálatot Kühn 
Ernő a gimnázium vallástanára végezte. 
Az istentisztelet után a gimnázium 
új épülete előtt emelt szobor köré 
gyülekezett a közönség, a gimnáziumi 
énekkar megnyitó éneke után Dr. Hor
váth Károly iskolaíelügyelő üdvözölte 
a megjelent egyházi elöljárókat, mely 
után D. Raffay Sándor bányakerületi 
püspök nagyszabású beszédében jelle
mezte Petőfi Sándor lelkiségének ér
tékeit, amelyek nemcsak irodalmi, ha
nem örök emberi értékek is. Ezután 
Nagy Imre a gimnázium igazgatója át
vette a szobrot, amely Morzsa Gyula 
aszódi öregdiák sikerült alkotása és az 
ifjú Petőfit ábrázolja. Az egyetemes 
egyház nevében Báró Radvánszky A l
bert dr. egyetemes felügyelő, a bányai 
egyházkerület nevében Dr. Pesthy Pál 
kerületi felügyelő, a Petőfi Társaság 
nevében D. Kovács Sándor püspök, az 
evangélikus Tanáregyesület nevében Dr. 
Bánkuti Dezső, a Tanítóegyesület nevé
ben Dex Ferenc tanítóegyesületi elnök 
helyeztek koszorút Petőfi szobrára.

Visszaemlékezésül a napos, tavaszi időkre, a mesteri igékre, szi
vünkbe, agyunkba zárt jó igazgatónkra : Gömöry Jánosra.

Henszelmann Aladár
budapesti egyetemi orvostanór.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Délután a gimnázium ifjúsága nagy si
kerrel adta elő Ösváth Gedeon, az 
aszódi gimnázium ny. igazgatójának »A 
halhatatlan diák« című színdarabját. 
Kellemetlen feltűnést keltett, hogy a 
kultuszminisztérium nem képviseltette 
magát az ünnepségen.

D. Kovács Sándor püspök 70 éves.
A  dunáninneni egyházkerület püspöke, 
D. Kovács Sándor máj. 20-án ünnepelte 
70. születésnapját. Ez alkalomból egy
házkerülete, barátai és tisztelői nagy 
számmal keresték fel jókívánataikkal.

A budapesti evangélikus leánygimná
zium énekkara és kamarazene-együttese 
május 20-án nagy készültséget kívánó és 
gazdag műsorú .hangversenyt rendezett, 
melynek előkészítése és betanítása Kapi- 
Králik Jenő, az iskola ének- és zeneta
nárának fáradhatatlan munkáját dicséri.

Templomszentelés. A  rákoshegyi gyü
lekezet új templomát május 18-án szen
telte fel D. Raffay Sándor püspök. 
A  300 .lélekből álló fiókegyház szép 
nagy templomot emelt, amelyet Sándy 
Gyüla műegyetemi tanár, műépítész ter
vezett, akinek ,ez a 28. temploma. D. 
Raffay Sándor püspök a rákoshegyi 
templommal 33. ,új templomát szen
telte fel.

50 éves jubileum. A  gádorosi egyház- 
község templomának 50 éves jubileumát 
május 14-én ünnepelte, mely alkalomból 
D. Raffay Sándor püspök meglátogatta 
a gyülekezetét és az istentisztelet ke
retében újból megáldotta a templomot.

Gyülekezeti evangélizáció volt leg
utóbb Kassán ápr. 16— 23. között és Kis- 
penten máj. 7— 14. napjain. Mindkettőt vi
téz Sréter Ferenc bányakerületi missziói 
lelkész végezte. A gyülekezetek napról- 
napra növekedő mértékben vettek részt 
mindkettőn.

A budapesti fasori gimnázium vallás
tanárává a fenntartó testület Scholz 
László vallástanárt egyhangúlag meg
választotta.

A sze itetornyai egyházközség május 
21-én toronyóraavatást végzett, mellyel 
az egyházközség .régi óhajtása telje
sedett.

Pedagógus evangélizáció lesz június 
21— 30. napjain Rozsnyón, amelynek 
szolgálatát Túróezy Zoltán püspök vál
lalta el.

Az Országos Protestáns Iparosképző 
Egyesület most ünnepelte 80 éves fenn
állását. Szuchovszky Gj'ula főtitkár be
vezető imája után Kajtár Lajos elnök 
mondott érdekes beszédet, amelyben az 
egyesület lefolyt munkáját méltatta. 
A  jubileum alkalmából az egyesület 
szép kiállítást rendezett, melyen 28 
szakmából több mint száz kiállító vett 
részt.

Halálozás. Nemes Söjtöri Károly a 
szarvasi gimnázium 18 éven át volt ér
demes tanára május 20-án 53 éves korá
ban váratlanul .elhunyt.

Az aszódi evangélikus leánynevelő
intézet, az ország egyetlen evangélikus 
polgári leányiskolája és háztartási tan
folyama, mely 48 éves, jelentős múltra 
tekint vissza. Páratlanul szép fekvésű, 
három holdas parkkal körülvett kas
télyban helyezkedik el és családias szel
lemben nevel. A  jövő iskolai évre havi 
50 pengő ellátási díjért felvesz polgári 
iskolai növendékeket, továbbá háztartási 
és gazdasági iskolai növendékeket. Fel
veszi internátusába a helybeli fiúgim
náziumba bejáró leánytanulókat is. Bő
vebb tájékoztatást nyújt az igazgatóság.

Evangéliumi szellemű napilapot!
Abban a nyilatkozatban, melyet az új tiszakerületi püspök a 

»Magyar Értesítő* kérésére adott, legjobban megkapott az, amit a 
püspök úr a protestáns sajtóügyről mondott.

Azok közé tartozom, akik eddig nem igen tudtak lelkesedni 
egy protestáns napilap eszméjéért, de akit a kor szelleme és napi
lapjainknak a mi ügyeinkkel szemben tanúsított magatartása mind
jobban meggyőz arról, hogy szükség van egy ilyen napilapra.

A mai napilapok közt a protestáns ember igazán alig talál neki 
valót. Egyik kifejezetten katolikus orgánum, a másik a nemzetiet
len irányzatokat szolgálja, a harmadik pedig túlzásba vitt naciona
lizmusával válaszfalat emel magyar és magyar közé, vagy túlzásba 
vitt »keresztyénségével« szinte keresztyéntelenné válik. Azok részére 
tehát, akiknek nincs módjuk több újság olvasására, nagyon is nagy 
szükség lenne egy minden tekintetben jó és megbízható, igazán ke
resztyén szellemű napilapra.

Ezért jól esett tehát olvasni ,hogy új püspökünk minden erejé
vel azon lesz, hogy a protestáns napisajtó ügye dűlőre jusson.

Talán nem árt ennek az ügynek az, aki evangélikus egyházunk 
nyilvánossága előtt jó szándékkal segítséget akar nyújtani, ha csak 
nehány gondolattal is . . .

Mindenekelőtt: nem lehet kétséges, hogy helyesen megfogva a 
dolgot, egy ilyen napilap alapításának anyagi feltételei a magyar 
protestáns társadalomban előteremthetők. De talán nem annyira a 
Inagypénzű emberek támogatásától kell a sikert várni, mert arány
lag kevés ember fog erre a célra 100 és 1000 pengőket adni, mint 
inkább az intelligens középosztály 10—20 pengős hozzájárulásától, 
részvény vagy üzletrész jegyzése címén. Bizonyára akad a református 
és evangélikus egyház tagjai között jó pár ezer, aki a protestáns saj
tóra kész áldozatot hozni.

Már most az a kérdés, hogy milyen legyen egy protestáns napi
lap: olyan-e, amely kizárólag protestáns érdekeket szolgál, vagy 
olyan, amely a protestáns érdekek hathatós támogatása mellett 
közölné a katolikus egyház és társadalom híreit is és a protestáns 
egyházak megfelelő védelme mellett egyetemes keresztyén célokat 
szolgálna és így akármilyen vallású keresztyén magyar ember szá
mára nélkülözhetővé tenné más lap olvasását?

Azt hiszem, az utóbbi feltételek megvalósítását célul tűző új
ságra lenne szükségünk. Ugyanis ami egyházi vonatkozású kevésbbé 
fontos hírünk van és olyan cikkeink, amelyek egyházunk belső ügyeit 
tárgyalják, azokat megtaláljuk egyházi lapjainkban, amelyeket egy 
protestáns napilap semmiképpen sem fog feleslegesekké tenni.

Ellenben nélkülözünk olyan magyar napilapot, amely politikai 
pártokon teljesen felül áll s nem a politikában szereplő emberek 
dicsőítéséből vagy sárba rángatásából él, de éppen ezért híven tá
jékoztat minden politikai eseményről. Amely gyűlölködés nélkül tud 
bírálni, de emellett nem hallgatja el az igazi magyar értékek érde
meit és nem a mindenáron való gáncsoskodásból él.

Nélkülözünk olyan napilapot, amely társadalmi életünk bajait 
híven feltárja, kinövéseit pedig állandóan nyesegeti.

Olyannak kellene lenni ennek a napilapnak, amelyet minden 
család nyugodtan .adhatna ártatlan gyermekei kezébe is.

Olyannak kellene lenni, amely üldözi a bűnt: utcán, mulatságon, 
moziban, színházban. Tárgyilagos és szigorú bírálatokat kellene 
írnia színházak ,és mozik előadásairól és oda hatnia, hogy a komisz 
darabokat ne látogassák.

Meg vagyok győződve arról, hogy ha igazán emelkedett szel
lemű, a köz- és magánéleti tisztesség szükségességét hirdető, emellett 
jól értesült, pontos és megbízható lapot kapnánk, az a magyar értel
miség köréből annyi előfizetőr-e és olvasóra tehetne szert, hogy 
nemcsak megélne, de virágoznék is.

Röviden szólva, a létesítendő protestáns napilapnak igazán ke
resztyén szelleműnek keli lennie. Dr. Kring Jenő.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Nyaraljunk Kapernaumban. Gyenes- 

diáson a Balaton mellett! Mindazokat, 
akik csendes pihenő helyet, hittestvéri 
környezetet keresnek a maguk számára 
nyárra, szeretettel hívjuk Kapernaumba, 
az Evang. Lelkészüdülőbe Gyenesdiásra. 
A z üdülő természetesen elsősorban lel
készeket és azok családjait látja ven
dégül, de ha hely van, szívesen lát 
másokat is. Tájékoztatásul itt csak azt 
említjük meg, hogy a »Kapernaum« 
Gyenesdiás legszebb pontján fekszik 
egy több mint 5000 négyszögméteres 
kertben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 
fekvése pormentes, de azt is, hogy távol

esik a lármától, zajtól. Napi tartás
díj egyházi alkalmazottak részére a kö
vetkező: 10 napig 3.50 P, 20 napig 3.20 
P. 20 napon túl 3.—  P. Nem egyházi 
alkalmazottak naponta személyenként 
50 fillérrel többet fizetnek. Á  fönti 
összeghez 10<>/o járul még hozzá az 
ágynemű használatáért és a kiszolgálás 
fejében, mivel borravalót adni tilos. —  
Naponta háromszori étkezést kapnak a 
vendégek. A z étkezés közös. Ha valaki 
mégis külön akar étkezni, az külöp 
megállapodás dolga és azért némi kis 
pótdíj fizetendő.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy

minden vasárnap délután Kapernaumban 
rendes istentisztelet van, —  naponta 
pedig reggeli és vacsora után közös 
áhítat szokott lenni. —  Érdeklődőknek 
szívesen nyújt bővebb felvilágosítást is : 
Menyhár István ev. lelkész, Keszthely.

Kívánatos a nyaralási idő pontos 
megjelölésével, mielőbb jelentkezni. Je
lentkezésnél 10 P-t keli fizetni, mely 
összeg a tartásdíjba beszámíttatik. Ha 
azonban az illető visszalép, a befizetett 
összeget nem igényelheti vissza.

Bünker Jozeíin evang. leányinternátusa, 
Budapest, Rákóczi-út 10. 11. 3. Telefon 
1-346-10. Érdeklődőknek pospektust küld

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi C O P R A M  
udvari szállítók, I\ A /1 N *

Alapítva Legelső tűzoltószer-, hűt, szisattyú- és Alapítva :
1816 gépgyár, harang, fém- és sasöntőde. 1816

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

E Z Ü S T R Ó K Á K
kékrókák, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

SOMOGYI

11



EVANGÉLIKUS ÉLET

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

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

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

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 pusztaíöldvári evang. templom új harangjait. —

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

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

M e g j e l e n t ! O l v a s d !
SZENTLÉLEK

TÁBORA
Scholz László  
i g e h i r d e t é s e .

Budapest, 1939. 176 +  VI. í. 25 ige
hirdetést, előadást tartalmaz. Új 
szempontja, hogy valamennyi da
rabja a Harm adik H itágazat kérdé

seiről szól i

Ára — portómentes küldéssel — : 3P.

Megrendelhető a szerző címén : 
Bpest, VíL, Aréna-út 66. III. 24. 

Csekkszámla : 35.332.

„Utravaló
a címe a FEBE Evangélikus Diakonissza 
Egyesület Kiadóvállalatának kiadásában 
megjelent konformációi emlékkönyvnek, 
amely egyúttal konfirmációi emléklapot 
is tartalmaz s a megkonfirmáltnak a 
gyakorlati keresztyénségbe való beveze
tésére egyetlen alkalmas eszköz. Fel
hívjuk rá mindazok figyelmét, akiknek 
konfirmáló gyermekük van. Kapható a 
FEBE könyvkereskedéseiben és minden 
budapesti protestáns könyvkeresk.-ben.

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