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Ne
Mikor a Szentháromság vasár-

napja lezárja az egyházi esztendő
ünnepi Ielét, az evangéliumnak az-
zal a szavával indul az ünneptelen
íélévbe, vagy ahogyan közönsége-
sen és egyébként helytelenül szok-
ták mondani: a gyakorlati keresz-
tyén életbe, amit János evangéliuma
harmadik ieiezetében mond Jézus
Nikodémusznak: Szükség néktek
újonnan születnetek. És mert ez a
szó erősen meghökkenti a kérde-
zősködő Nikodémuszt, Jézus még
egyszer megismétli és hozzá teszi:
Ne csodálkozzál, hogy azt mondom
neked: Szükség néktek újonnan
születnetek.

Mi már nagyon jól tudjuk azt,
hogy az újjászületés az Isten orszá-
gának nagy és hatalmas törvénye.
De nemcsak Isten országában áll
elől, hanem elől áll azok között a
törvények között is, amelyeket nem
tartanak meg az emberek. Egészen
apró mesterkedések, egészen ki-
csiny és jelentéktelen engedmények
azok, amelyekkel az emberek a
megújulas törvényét ki akarják ját-
szani egy-egy kis változássá, hogy
megnyugtassák magukat, vagy má-
sokat és "valamit tenni láttassa-
nak". De ez csalás, vagy öncsalás.
És mintha semmi sem történt volna,
változatlanul szól tovább is Jézus
parancsa, ne csodálkozzál, hogy
változatlanul: Szükség néktek újon-
nan születnetek.

Az ó embert egészen le kell vet-
kezni, annyira, hogy ugyanolyan
minden ruha nélkül álljunk Isten
előtt, mintahogy megszülettünk. Mert
az ó ember egészen romlott meg.
Nem lehet többé az egészségét
megtoltozgatni.. Nem lehet a meg-
térés újjászületésé dolgában alku-
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csodálkozzál ...
dozni. Ha tele vagyunk jóakarattal,
örvendezünk egyik-másik tekintet-
ben való javulásunknak, de viszont
titokban tovább ragaszkodunk né-
mely más bűneinkhez és ismételten
tovább halogatjuk a velük való le-
számolást (így szokott ez a legtöbb-
ször történni), akkor nincs újjá-
születés és akkor változatlanul szól
az evangélium és változatlanul sür-
get: Ne csodálkozzál, szükség nék-
tek újonnan születnetek.

.Mai világunkban különösen vilá-
gosan lehet olvasni ezt az intést.
Mi magunk soktéle togalmazásban
szinte naponként mondogatjuk az
emberi világ soktéle próbálkozásai
láttán: Nem ér ez semmit, itt gyö-
keresen kell változtat ni, itt egészen
új életet kell teremteni és egészen
új életre kell elindítani' a társadal-
mak és nemzetek életét. Új élet?
Régi emberek új élete? Ne cso-
dálkozzál: ez nem lehet máskép-
pen, mint egyedül újjászületés ál-
tal. .. De itt a szó : nem használ
semmit. Beszélni róla és hagyni

"Szántsatok magatoknak új
ugart és ne vessetek tövisek
közé." Jer. 4: 3.

"Íme megadtam nektek a
hatalmat, hogy kígyók és skor-
píók fejére rátapodiatok és
semmisem fog tinektek ártani."

Lukács 10:19.

"Most ellenben, hogy meg-
haltunk arra nézve, ami ben-
nünket fogva tartott, felszaba-
dultunk a törvény alól, hogy
így szolgáliunk lélek megúju-
lásában ... u Róm. 7: 6. II

mindent a régi úton és régi módon
tovább menni, ez megint semmi,
ez megint csak romlás. továbbrom-
lás nemzetek és társadalmak éle-
tében.

Ne csodálkozzál, ha ez a szó
kornoly hangon szól a keresztyén-
séghez is. Sőt elsősorban neki szól,
Mert az övé a legtöbb Ielelösség
az úiiászületésért. Ha a keresztyén-
ség nem tud és nem lesz az újjá-
születés kovásza tagjaiban is és
egész közösségében is a világ szá-
mára, akkor se nem hideg, se nem
meleg és alkalmatlan marad. Ma-
gának a keresztyénségnek újjá kell
születnie az újjászületés munkájára.
Nem önmagáért, mert a keresztyén-
ségnek önmagáért nincsen tenni-
valója ezen a világon. Nem ke-
resheti a maga dicsőségét, nem
szolgálhatia a maga érvényesülé-
sét, ezek hozzátapadt sallangok,
hanem a szolgáló és egyedül szol-
gáló egyháznak a hivatását kell
betölteni. Ne csodálkozzál, ha az
egyházakat gyakorta télre tolják,
amikor önmagát szolgália, Mindíg
meg fogják becsülni, amikor a jö-
vendőt szolgália. Az újjászületés
jövendőjét.

De hogyan születhetik újjá az
egyház? Könnyű kérdés és könnyű
felelet. Az evangéliumban. Egyedül
az evangéliumban. Ha minden em-
beri dologra való tekintet nélkül
egyedül az 'evangéliumban él és
egyedül az evangélium által szol-
gál. Tehát az evangélium erejével
szól. Mert akkor nem sürgethet
semmi mást, mint az evangélium-
ban megismert isteni kegyelemnek
az újjászületést parancsoló akarata
elötti meghódolást : a Krisztusban
való új életet ...
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Új magyar ~lélek
keresését tűzte ki maga elé célul az
»Egyedül vagyunk« IlL, 'IV. és V. szárná-
ban. Közéletünk sok különös és egyáltalán
nemesnek nem nevezhető jelensége adta
meg erre az okot. Az egymást k iseb-
hitésnek, törtetésnek és főleg a nagy
célokban való kételkedésnek, magyar
szalmalángnak alapját szet-ették volna
megtalálni. Volt, aki az irodalomnak
pesszimista hangját támadta, volt, aki
a magyar élet pesszimista alaphangula-
tában találta meg széthullottságunk
okát. Volt, aki tagadta, hogy a pesz-
szimizmus nemzeti jellemvonás és az
egyre. jobbim degenerálódó középosztály
hangulataként állította ezt oda.

Ebben a keresésben rá kell mutat-
nunk nekünk is arra, hogy valóban hü-
lönbség van egI' lefelé csúszó osztálp
halálfélelme és ebből eredő sűtétenlú-
(ása és a természethez hözelebb élök-
nek természet.szerű borongás a között.
De nem hallgathatjulc el azt sem, hogy
véleményünk szerint valamiről elfeled-
kezett a lefolyt arikét hozzászólóinak
gárdája (pedig egyik irója: Schütz An-
tal, Prohászka leghíresebb tanítványa),
ez pedig az, hogy népünk ilperi beteg-
ségének oka nem más, mint az Isten-
nel való Iviszonpánah elszehul arizáló-
elása. Amikor a városokban a hanyatló
középosztály vallásossága a mult tra-
dicióinak ápolásába dermed és az eleven
hit helyett szokássá Iesznek a vallásos
cselekmények, - és amikor »az urak
mintájára« a föld népe és egyre keve-
sebbet kezd törődni Istenével, akkor
mindig kevesebben tudnak valami ma-
radandóban, örökkévalóban hinni. Hi-
szen e föld minden értéke és minden
dolga, amihez az embert szivének érzése
Iüzi, mulandó. És minden, arrrit az

• örökkévalóság reményében állít, esz-
tendőkig tart csak. Még az »örök nyu-
godalomnak helye« is, ahová leteszi ha-
lottait, szeme láttára múlik el 30 esz-
tendő alatt és új »örök nyugodalom he.
lyet« kell keresni, új sírhelyet kell
vásárolni ...

Niílunk nem hangzott fel úgy, mint
a Iegújabb időben a .nérneteknél, a
nemzet örökkévalóságába vetett hit ta-
nitása. De ez csak egyfelő} baj. Mert
mástelöl jó, hogy nem vettük még áto
a német hibát, így legalább nem kelJ
semmit Istennel szembe helyezni a »vagy-
vagy« ször-nyű döntésébe. 19p talán
még meg tudjule látni, hogp csak annak
a nemzetnek van örökkévalósága és
csak annak a célnak van maradandá
eredménye, amelyik Istenre építi alap-
jait, és amelpiti nem. akar mást, mint
Ó. Az LÍr magpar léleknek hípő lélek-
nek kell lennie. Felfelé tekintő bizonyos
erővel járónak, olyannak, aki tudja,
hogy mindenek felett ott él az Ur, aki
nem hagy el még akkor sem, amikor el-
rejteni látszik orcáját. Nehéz időkben
ez mentette meg nemzetünket, hogyne
tartana meg hát akkor is, amikor' új
celok felé fordulunk és a magyar jö-
vendő útjait keressük? K: P.

~~~

... Ha hiszel, a tied. Ha nem hiszel,
nem a tied. Isten összefoglalóan mindent
belehelyezett a hitbe, úgyhogyaldnek
hite van, annak mindene legyen és
üdvözüljön. Luther.
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döntött"
Annak rnély oka volt, hogy mért kellett »sötétbeugrásnak« tar-

tani a titkos választásnak még gondolatát is a magyar politikai élet-
ben. Azok a politikusaink, akik, - Tiszától Bethlenig - váltig haj-
togatták »a magyar nép politikai éretlenségének« naiv alibijét ezzel
az egész Európában természetesnek tartott alkotmány-fejlődésse!
'szemben) s máig gátolták a nép titkos és szabad véleménynyilvání-
tását, szomorú bizonyítványokat állítottak ki az országvezetés fe-
lelőseiről. Mert arról soha em akartak beszélni, hogy mért éretlen
a magyar nép politikailag,s tnért jelent az alkotmánros ország szá-
mára sötétbe-ugrást az, ha a nép titkosan megnvilathozih, Minden-
esetre benne volt a titkos választójog hosszú halogatásának tény é-
ben az a beismerés, hogy a népi és a vezető Magyarország kettésza-
kadt, különböz ő gondjai és gondolatai voltak a közéletben. A vidék
nyílt szavazasai ezt nem fejezhettéle ki, de kifejezte a városi munkás ..
ság, mely kihareolva magának a titkos választójogot, az állandó
ellenzéket küldte a parlamentbe. .

Az első titkos választásból persze korántsem lehet levonni azt
a következtetést, hogy népünk politikailag érett, mert ez a választás
valójában nem is adott módot a politikai érettség megmutatására.
Első alkalommal ugyanis valóban csak titkos választás volt. A nép
titkosan választott eléje tett pártok és jelöltek közül valakit. A népi
akar-at megnyilvánulásnak pedig kétségtelenül az lenne a teljessége,
haszna és győzelme egyaránt, ha a jelöléshez is hozzászólhatna az
ő alcadályozatlan szempontjai szerint. A nephépciseletnek ugyanis
nem csak a tithos választás a szűlűaruria, hanem még előbb a népi
hioálasztás, Ettől persze még messze vagyunk s így a vezető po-
litika meg lehet még elégedve a választás eredményével. Az ő kikül-
dötteiből választott a nép. Ez csak nem sötétbe-ugrás? A fejlődés
iránya azonban a népi kiválasztás felé és a paraszt-tömegek megnyi-
latkozása felé vezet, s mi tudjuk, hogy ez még kevésbbé lesz sö-
tétbeugrás.

Ez a választás azonban nem túlságosan érdekelte még a magyar-
ságot. Megállapíthatjuk, hogy közéleti bizalmatlanság és politikai
pesszimizmus jellemezték ezt a választást. A kortézia bizonytalan-
kodott az új rendszerben, a képviselők nem mertek már régimódra
igéretbeszédeket tartani, a nép pedig nem is nagyon érdeklődött a
programok után.

Általában program-nélküli választásnak lehet nevezni ezt a rnos-
tanit .. A sokezernyi beszéd, amit a jelöltek elmondtak, inkább csak

) választási beszéd volt, nem programbeszéd. A pártok vezetői mondtak
csak inkább nagyobb programbeszédeket, a többi inkább világnézeti
állásfoglalás volt, vagy akart lenni.

Programra nem is volt szükség, s nehezen is lehetett volna adni ..
A politikai program kérdése ugyanis hazánkban igen fur-csán alakult.
Gömbős volt az első igazi nagystílű pártpolitikus a háború után, aki
egyszersmindenkorra kivette az ellenzéki kortézia kezéből az összes
fegyvereket azáltal, a. különböz.ő pártok által' képviselt magyar re-
formterveket, amennyiben ezek mind magyar tennivalók voltak, össze-
foglalta a kormányprogr-arnban arra való tekintet nélkül, hogy meg
akarta, vagy nte,g' tudta-e csinálni azokat. Igy van aztán, hogy a
kormányprogr am felöleli azóta mindíg az összes magyar tennivalókat,
amiken k ívűl már igérni sem igen lehet semmit. Igy pl. a földreformot
a korrnánypárt »követelí« évek óta valószinűleg saját magától. Álta-
lában ez a »/:löveteljük« szó igen népszerű lett. A választási plakác
:tok mind esupa »követelés« voltak. De a követelni valók mindenütt,
ugyanazok. Munka, kenyér, föld, közéletí tisztaság, stb. Plakátok és
programbeszédek alapján ugyan nehéz lett volna megmondani, mi is
hát a különbség párt és párt között. Az meg különösen pikáns kérdés
lett volna, hogy hát, ha így egybehangzóan ezt a sok jó dolgot követclik
ezek az urak, akkor, minek ide annyi párt, s melyik csoport akadályozza
a véghezvitelt? Mindenesetre nyugodtak lehetünk,· mert a parlament-
ben nem lesz egyetlen ember s egyetlen párt sem, aki pl. a földrefor-
rnot ne követelné. Igy előreláthatóan ellenzék nélkül fogják tárgyalni
az összeülés első forrnalításai után mindjárt a földreformot. Vannak



ugyan most is pesszimisták, akik számításokat eszközölvén megálla-
pították, hogy az új parlament még gazdagabb lesz, mint volt a
régi a képviselők által ,képviselt földbirtokok dolgában, s mind-
több emlékeztető esik arra is, hogy a felsőház most már egyenrangú
le sz az alsóval s törvényvisszaküldési joga lesz, s ilyenkor féltjük
kicsit a jövő parlament reformjait a körmeit már eddig is meg-meg
rnutató KontrolltóI. Mindenesetre azonban bízni szeretnénlt a bűn-
kösdkor választott parlamentben, hátha a homoly újjászületés lelkét'el
fog műhodni.

Az eredményhez, ami még nem is végleges, kevés hozzászólni va-
lónk és közünk van. A választásoknak azonban már-is kínálkozik há-
rom megjegyezni való jelensége, ami talán döntő lesz az ország jövő
beléletében. Az első amire fel kell figyelnünk, a »vörös-Iront« teljes
csődje mellett a politikai katolicizmus nagy meggyengülése.

Tiszta katolikus, sőt pap-városok kaptak nyilas képviselőket s
'egészen régi papképviselők tűntek el a politikai süllyesztőben. A
választás persze most sem volt mentes felekezeti szempontoktól, s a
protestantizmus most is sokszor érezhette, hogy alul kell maradnia
könnyebb és olcsóbb fegyverekkel szemben.

A másik figyelemreméltó jelenség az ú. n. alkotmányos középpár-
tok fclmorzsolódása a kormánypárt és a nyilasok küzdelme között.
Kétségtelen, hogy a nyilasok elsősorban az alkotmányos ellenzéken
nyerték mandátumaikat. Ez a kormánypárt választás-irányító szem-
pontjait és az ország közvéleményét illetően is enged bepillantást.

A harmadik észrevenni való az, hogya nyilas gondolatot elsősor-
ban valló német-érdekeltségű vidékek, - mint Dunántul, Budapest és
Pest-környék - után magyar vidékeken is megveti lábát a nyilasság
(Ceglcd). Az a kérdés nyílik itt meg, vajjon a nyilasság fogja-e be-
folyásolni a magyarságot, vagy a magyarság a nyilasságot? Mivel
a szélsőjobboldal további terjeszkedésevel kell számolni, ez az alter-
nativa lesz a közeljövő magyar problematikájának legsúlyosabbika.
A ma még beláthatatlan fejlődés egészen nyílt lehetőségeket tartogat.

dyl,

A szószék
A köznapi nyelvhasználatban sokszor találkozik a mai ember a

Bibliában, vagy a templomi életben használt szavakkal és kifejezé-
sekkel. Az, hogy az áruló Judás közszájon forog, vagy a hitetlen
Tamás kifejezést még a hitetlenek is használják, már fel sem tűnik.
Az úgynevezett európai elközönyösödés látható megnyilatkozásai da-
cára is a hazánk' életét vizsgáló idegen észreveheti a keresztyénség
bibliai és templomi légkörét.

Ez azonban azzal a veszedelemmel is jár, hogy sokszor nehéz
'szétválasztani, hogy a mai beszédben mikor használják a bibliai ki-
fejezéseket eredeti bibliai és templomi beállításban és mikor használ-
ják allegorikus értelemben. Pl. a Pesti Napló 1939. V. 28.-i számában
Dernői Kocsis László : És most? címmel vezércikket írt, melynek né-
hány sora így sz6lt: »A szószékeken lehetett ígérni telepítést, hit-
bizományi reformot. kartell ek megrendszabályozását. mezőgazdaság
talpraállítását, lehetett beszélni mindenről, ami népszerű.«

Ha jó kedvem van s egyházi magatartásom teljesen kiegyensúlyo-
zott é s nyugodt, akkor azt mondom, hogy ez a mondat allegorikus
kép volt s itt sincs egyébről szó, csupán arról, amit eddig is termé-
szetesnek vettünk, t. i. azt, hogya templomi szószék fogalma a min-
dennapi élet használatában ime így mutatkozik meg. Ha pedig rossz
kedvem van s az igehirdetés igeellenes gyakorlatát látom magam előtt,
akkor csak annyit mondhatok: ime ujságíróink mennyire hallgatják
rádión s templomban is a magyar igehirdetést sennyire és ilyennek
látják a magyar keresztyénség igehirdetésének tartalmát.

A mai kor művészlelkű hívő lelkipásztora ·nem tudja helyeselni
azt, hogyaszószéket, sok templomban eleink az oltár fölé építették,
pedig talán az a régi egyháziasság a szószék szentségéért küzdött
ezzel a {éesztussal s ez az vösszeépítés azt a gondolatot fejezte ki,

K Ö NYV ISM f ft Tn (S
Bartha Míklós : Kazárföldön.
Bp. 1939. Stádium. 24.770, ára _2.5?.:._
1.901 novemberében jelent meg elő-

ször ez a könyv, mint egy kis vidéki
lapban megjelent ruszinföldi riportok
gyüjteménye. Akkor, amint a mostani
kiadás előszava mondja: »alig jutott
el a közönséghez. Fanatikus kicsi zsi-
dók Iu+ottak szét az országban. Kive.ték
az olvasó kezéből, összevásárolták min-
den található példányát s malomban
örölték rneg.« Nem is csoda. Véres vád-
U'!l_t ennek a könyvnek minden sora.
Pedig nem színez, csak leír. Pedig nem
vádol, csak szemeket akar felnyitni.
Mégis lázít rninden betűje. Lázít, ahogy
leírja a ruszinföld kizsákmányolását,
a lengyel zsidók üzelmeit. (Ezeket ne-
vezi kazároknak.) Láz ít, ahogy Ie.irja
a korrupt tisztviselőséget, a művelt és
állítólag magyarrá lett zsidók pártfogó
támogatását, amelyben Ielhörkennek a
ruzsinföldi kazárok ellen intézett táma-
dások miatt. Es lázít, amikor Egán
Ede fantasztikus mentőakcióit írja le.
De a legnagyobb Iází: ás mégis csak az,
hogy titokzatos pókhálók hálózzák be
az egész kert és hiába lát világosan
egy-kettő, nem :figyelnek a szavukra.
Bartha Miklós látja a tót, román és
szerb agitációt és könyörög írásában,
hogy legalább azokra figyeljenek, akik
egyedül menthetők még meg a magyar-
ság számára, akik egyedül és biztosan
magyar érzelműek: a ruszinokra. (141.
o.) Es ezért is el kell olvasni. Igy leg-
alább annak, aki olvassa, van fogal-
ma arról, hogy honnan jöttünk és lát-
hatja, hogy mit kell megtennünk, 11a
biztosan akarunk arra felé menní, amerre
kell. Szeretnék mindenkit rábeszélni:
okvetlenül olvassa el! Csak gazdagod-
hatik belőle. K. P.

Kiss Lajos: A szegényember
élete.

(Athenaeurn)
A szegény emberek között is van kü-

lönbség. Vannak nehezen élők, akik ko-
moly oldaláról veszik az életet, vannak
könnyen élők, akik könnyebb végét ke-
resik a dolognak,

Kiss Lajos a típusok megrajzolásánál
a hódmezővásárhelyi szegény emberek
életét vette .szemügyre, de megállapítá-
sai nagyjában az Alföld egész népére
ráillenek.

Az egyes alakok (kis kanász, csordás-
gyerek, béres, kubikus, disznókupec, do-
hánycsernpész, dínnyecsösz) életét tu-
dóshoz illő alapossággal és jóízü ma-
gyarsággal állítja elénk. Minden során
megérzik, hogy nemcsak jól ismeri az
efféle szegény embereket, hanem szívén
is fekszik a sorsuk.

Megtanulhatják ebből a városi diákok,
hogy a kanászsághoz is kell tudomány
s pusztán [J) könyvek nevelése nem tesz
önállóvá és emberségessé. A földdel,
meg az állatokkal bajlódó ember sok
mindenről előbb tud, előbb ámul és
elöbb nyugszik meg, mint a kövek közé
zárt ember: Eppen sokféle és napon-
ként más-más foglalkozása és környe-
zete következtében lelke olyan finom-
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gokat is felvesz és. összegyüjt,
amelyre jobbsorsú emberek nem igen
képesek. Ha öntudatlanul is, .nyomot
hazv lelkükben a napfeljötte. a nap-'
lemente, a búza vetés üde zöldje, arany
kalásza, a földi mogyoró vit-ága, a pi-
pacs pirossága, az ég tisztasága éppen-
úgy, mint a sötét. felhő nehézsége, a
kora hajnal és a késő este pírja. A
földről az égi mezőre veti szemét.
Fölfelé néz, onnan várja az áldást. El-
érhetetlen vágyak nem háborgatják. Igé-
nye kevés, a mindennapi falat megszer-
zése, s ha ez van: boldog. A változó
események sűrű sorozata, átélése tanítja
arra, hogy »türelörn köll a szögény-
séghön«.

Egymás megismerése félút egymás
megszeretéséhez és az igaz testvéri-
séghez. Ezért nagy szolgálata \ez a
könyv az eljövendő új Magyarország-
nak. Melegen ajánljuk.

Kulcsár Adorján.

Scholz Lászlo igehirdetése:
Szentlélek tábora.

Budapes!, 1939. 168. Iap.
Ilendkívül becsülésrernéltó vállalkozás

az a jó szándék, hogy évenkint meg
akar valaki egy két kötetet jelentetni.
Tiszteletreméltó és sokoldalú munkál-
kodás gyümölcse lehet az ilyen vál-
lalkozás. Az olvasó közönség fel is
figyel erre a pályatársakat nagyon is
felülmúló tevékenységre s a könyvkiadó
szeme és füle, félő, hogy ilyen körül-
mények között csak a dícséretet, a si-
kert látja és hallja s nem akarja el-
hinni azt, hogy ezeken felül még van
más is, amit szóvá kell tenni.

Tételem indokolására nehány szemel-
vényt idézek Scholz könyvéből : »Mi
akik Isten igéjét hirdetjük, egyáltalán
nem keresünk igehirdetésünk számára
napi szenzációkat, korszerű problérná-
kat, e világ érdekes politikai eserné-
nyeit, hogy ezzel a hallgató gyülekeze-
tet felcsigázzuk és a figyelmét kicsi-
karjuk. (40. 1.)

»Aki ismer bennünket és éveken át
hallgatja az igehirdetésünket, az jól
tudja, hogy mi nem vagyunk közönsé-
ges erkölccsőszök és morálpredikátorok.
(78. 1.)

»Mint papi ember én nem tarthatok
erről a témáról úgynevezett kultúrelö-
adást. (55. 1.)

»Harrrisprófétálás«, »milyen beszédre
viszket a Iülünk«. (115. 1.)

»S hogy Jézus tanítvány-kiképzésében
mennyire fontos a parancsolás mellett
ez a visszaparancsolás is, azt épen mai
szent igénk nyers ereje - azt szeretné
az ember mondani: gorombasága mu-
tatja.

» 'os vannak ilyen eb-természetű em-
berek«. (29. 1.)

»Nos vannak ilyen dühöngő termé-
szetü emberek.«

»Valami egészen csodálatos, hogy az
apostolok - kiket felelőtlenséggel és
szűkkeblűséggel vádolni nem lehet -
milyen gyorsan rohanrák végig a vi-
lágot, milyen könnyű szívvel hagyták el
egyik várost a másik után.«

»De még egy utolsó kört kell Jutnunk
az ige pályáján. (133. 1.)

Nemcsak azért állítottam egymás
mellé e mondatokat, hogy a szerzőt is
meggyőzzem arról, hogy írását elolvas-
iam, hanem azért is, hogy az ő és a
nyilvánosság kritikája elé bocsássam
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hogy akármit nem lehetaz oltár fölé helyezett szószéken beszélni.
De mit mondunk a magyar protestáns közösségekben megtörtént
.azon esetekre, hogy nyugalmazott politikusokat s felekezetileg s
politikailag meghatározhatatlan magatartású evangélizálókat fel en-
gedtek szószékeinkr e ? Ha Dernöi Kocsis Lászlóék napilapjaikban
erről szóló híreket közölnek, akkor nincs meg az a joguk is, hogy
a szószék szentségét így allegorizálják?

Az ünnepek utáni, Szeritlélekkel telített hangulatban levő embe-
rektől kifogásolni hallottam azt, amit előre lehetett várni, hogy a
pünkösdi szent ünnepek alatt elhangzott igehirdetés ek 900f0-ában
elhangzott a szavazó úrnákra való utalás. Sőt igen szelíd lelkü s erő-
teljesen konzervatív teológiai beállítottságú lelkészek és magasabb
rangú egyházi dignitáriusok vették fel illusztrációnak a választás-
ban való mikénti állásfoglalás felelősségteljes kérdését, az egyik
lelkésztestvérünk pedig messzehangzó s saját maga által így nevezett
»szent beszédemben« bizonyos oldalvágásokat szabott ki némely más-
sal foglalkozó testvér és polgártársaknak.

Ezek eddig mind tények. A cikkíró fantáziájának eddig semmi
része nem volt a megírottakban. S amikor a tényekből látni akar va-
lamit a' maga s az olvasói szemével is, csak ennyit mondhat: helyzet-
kép 1939. pünkösd ünnepkörének keresztyénségérő1. Nem tagadhat-
juk le azt, ami bennünk rossz s amit nemcsak rni, hanem a világ
is lát rajtunk s nem tiltakozhatunk az ellen sem, hogya világ veszi
és használja mindazt, amit szolgálatunkban és szolgálatunk tárgyában
és anyagában jónak, vagy rossznak tart.

Öröm viszont tudni azt, hogy e szószékek alatt tömegek ülnek.
A magyar protestántizmus, amelyik nagyobb mértékben JS tudhatna
felmutatni tudományos megalapozottsággal útrabocsátott műveket, úgy
látszik a szószéket jobban használja, mint külföldi testvérei s úgy
látszik, hogy a politikailag bármilyen táborban levő magyar ember
becsüli és szereti azt a szószéket, amely alá ülhet s ahol, mint éle-
tében egyetlen csendes helyen, szívesen és kritikai áhitattal hallgat.
Beszél arról, hogy ott mit hallott s vagy egyetért azzal, vagy örüln c
iannak, ha más alkalommal szíve ott több nyugalmat találna, dc
mindenesetre tisztelettel tekint templomának szószékére.

Ebben különb és nagyobb a magyar protestántizmus, mindcn kül-
földi nagyszerű protestántizmusnál. Addig a magyar keresztyénség
ügye rrem áll rosszul hazánkban, míg a szcszéknek jelentőséget tu-
lajdonít a sajtó nyílvánossága s amig híveink, tehát mi magunk is,
kívánkoznnk R szószék alá. G. L.

Kenyér helyett
Ezzel a címmel nyújtotta át Heményik Sándor egyik verses kő-

tetét a magyar kultúr közösségnek. Mélységes magyar értelméről most
a könpvnapok táján volt alkalmunk igazán meggyőződni. Mert amióta
kultúra van a világon, mindég és mindenütt azonos szimptómák mu-
tathatók ki a keletkezésük körül. Megsokasodott a kenyér, bőség,
béke, nyugalom volt a földön, - megszólaltak a költők, előbújtak a
festők, zenészek, müvészek és éltek, virultak, mert R dolgozó pol-
gárok kultúrát szomjaztak és könnyű feleslegüket szívesen fektették
a kultúra életszépítő, lélek nemesítő termékeibe.

Csak magyar földön nem talál ez az elmélet sehogy sem. De
kül.önösen nem az irodalom termékeire. Itt sohasem kenyérért vették
az irodalmat, de henpér helyett adták. Kezdve a reformáció igehirde-
detőitől, akik ír ók, költők, könyvkiadók, nyomdászok és házaló könyv-
kereskedők voltak egyszemélyben, egészen a mai idők igazi magpar
íróiig és költőiig minden igaz.i magyar könyv egy kicsit »henyér he-
lpett« jutott el a magyar szívekig. És ma se más a helyzet. Nyugodt
Ielkiíemerettel megállapHhatjuk, ho~y sok a jó író ~s soh. q jó ma-



gpar hönpv, amelyre rámondhatjuk: ezt minden művelt magyar em-
bernek ismernie kellene. Es még ma se jutott oda anyagi színvonal-
ban a magyar művelt középosztály, hogy ezeknek a könyveknek csak
a felél is megvegye. Összeszámoltam a könyvnapi könyvek közül
azokat, amelyeket véleményem szerint nekem is, meg minden »rnű-
velt magyarnak« el kellene olvasnia és kérem, a könyvnapi árIeszál ..
lítás ellenére is olyan horribilis összeg jött ki, amennyit egy egész
esztendőben sem tudok könyvre kiadni, nem egp napon. Pedig még-
egyszer ennyi könyvet olvasok el egy évben, noha nem tartozom a
»könyvfal ó« emberek közé. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy én is
»kenyér helyett« veszem a könyvet. (Szóról-szóra. Néha nern ebéde-
lek egy hétig, hogy megvehessem az árán valamelyik könyvet.)

Ez azonban még csak a művelt közép osztályra vonatkozik, aki-
ben van némi kultúréhség és hajlandó, néha egy kis »áldozatot hozni«
a könyvért. (Gondoljunk csak azokra a »patáliákra«, amelyeket le
kell nyelnie egy-egy könyvéhes férjnek, mikor bejelenti, hogy I-től
kezdve új részletfizetési sorozat kezdődik ezekért és ezekért a kiad-
ványokért. Bizony ez áldozat!) De hol vannak még az iparosság,
munkásság és parasztság nagy tömegei! Pedig ezek is könyvéhesek,
csak nem bírják a jó könpvet megfizetni. Csak elnézem az iparos-
tanonc iskolát. Milyen dühvel olvasnak ott ezek a »vad«-nak kikiáltott
inasok. De mi van a kezükben? Minden, amit krajcárokért, fillérekért
lehet megkapni. Rossz ponyva, útszéli revolverujság, használt maga-
zinok, kimustrált detektívregények, stb. Ezeket igazán fillérekért
tudja megszerezni a szegény negyedekben oly igen elszaporodott
»böngészdékc-ben, nép-antiquáriumokban. Még ezt is »kenyér he-
lyett« veszi a heti 2--3 P-ös fizetéséből. De mit kap »henpér«
helyett!

S íme, ha a könyvnap könyvei drágák a középosztálynak, mi
jut belőle ezeknek a széles népi rétegeknek ? Semmi. Épen semmi.
iEgyedül a Franklin Társulat kísér letezik olcsó »Arany«-nyal. De az
én iparostanoncaimnak, földmíves ifjaimnak ez ~e olcsó, hanem mé-
regdrága. 44 fillér, amibe »Jóka ördöge« vagy »János vitéz« kerül,
nagy pénz ám arrafelé! 7-8 kötet detektív regényt kap azért. Igy
nem lehet hozzájuk utat törni a tiszta magyar kultúrával. Ugyancsak
a multkor adta kezembe az egyik iskolaigazgató az Iskolánkívüli
Népmívelés valami »olcsó« kiadványait, amelynek lenne a hivatása,
hogy kiszorítsa a »ponyvát«, De - először is 25 .fillér egy kötet,
amennyit egy iparos tanonc nem tud áldozni, a segédhez meg nem
jut el; másodszor ahogy a címeiket megpillantottam, rögtön égnek
állt a hajam. A három kötet közül kettő ertehezés volt és csak a
harmadik »elbeszélések« .. Hát melyik munkás olvas értekezéaeket ?
Melyik hajlandó azért pénzt áldozni? A primitív olvasó, először is
»élvezetet«, szórakozást vár a könyvtől. Az már magas fok és hosszú
nevelődés eredménye, amikor ismeretterjesztő dolgokért is pénzt
ad. Nem, így ezt nem lehet!

A magpar könpv jövőjének csak két útja lehet: vagp sok lesz
a.henyér magpar földön, s akkora fölösleget könpvre váltják majd
át; vagp annyi marad, mini most és althor a könpvet »henyér helvette
kell adni a népnek, hogy ezzel és ezáltal a műoelt, erős magpar nép
hiharcolia, megezerezze a több henyeret is. De mivel az első út nem
remélhető nagyon hamar jövőben, azért maradjunk csak a másik
út mellett. A magyar könyv »kenyér helyett« menjen li magyar' nép-
hez! De az egész néphez! Azért a könyvnapokat ezután ennek a
gondolatnak a jegyében, egész más alapon kell megrendezni.

A.B.

azt a kérdést, hogy az igehirdetés ke-
retébe valók-e eze'< a kifejezések? Ha
esetleg a szerző azt hozná fel védel-
mére, hogy a kiragadott mondatok ab-
ban az egységben, ahol el voltak he-
lyezve nem látszottak ennyire kir ivók-:
nak, ezt a védekezést sem fogadha-
tom el.

Az idézetekhez nem- óhajtole más
megjegyzést fűzni.

Viszont azt is meg kell jegyeznem,
hogy bár a szerző kiadásaként megje-
lent kötetben a szerző az anyagot úgy
rendezi, ahogy jónak látja, mégis azok
a folyóiratok és egyházi kiadványok
szerkesztői, akik e kötetben Ienyoma-
tott szövegeket már egyszer leközöl-
ték, legalább is udvariatlan gesztusnak
tekintik az újranyomást, mert ez a cse-
lekedet mintha azt mondaná: a nyilvá-
nosság számára az én könyvem őrzi
meg írásaimat. E sorole írója sok örö-
mét találta Scholz László eddigi írá-
saiban és bizony sok beszédét hallgatta
nagy gyönyörűséggel. Erröl a könyv-
ről azonban azt kell mondani: érté-
kesebb kötetet vártunk S ha a felfo-
kozott várakozás kielégítetlensége miatt
ilyen szigorú a hang, ebben a szerző
is megnyugodhatik, mert ez is dicséret.
Készültsége és tehetsége a'apján ugyanis
a legszigorúbb kritikát kell megbecsű-
lőitől igényelnie. G. L.
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Feltámadás
Kováeh Aladár drámája a Nemzeti

Szinházbon,

Tolsztoj Leó regényéből írta Kovách
Aladár hét képből álló drámáját, tehát
nem önálló munka. hanem egy genialis
iró elbeszélő munkájának dramatizálása.
Igy a dráma esztétikai ismertetésénél
azt kell vizsgálnunk, hogy ezt a munkát
hogyan végezte el a szerző: hogyan tu-
dott regényből drámát csinálni. A má-
sik kérdés pedig az, mennyit tudot"
Tolsztoj regényéből átmenteni a drámai
alakba ..

A tárgy röviden ennyi: Dimitrij her-
ceg falun nő fel nemesen gondolkodó
ifjúvá, de bekerül a városba és ker-ának
cinikusan gondolkodó, gazdag, úri társa-
dalma elrontja őt, Elcsábít egy lányt,
aki azután elzüllik. Később újra talál-
kozik ezzel a lánnyal, akit épen sz ibé-
riai kényszermunkára ítéltek el gyilkos-
ság gyanúja miatt. Dimitiij rádöbben,
hogy az ő könnyelmű, lelelőtlen tette
juttatta ide a lányt. Felébred régi, ne-
mesebbik énje, jóvá akarja tenni bűnét.
Mindent megtesz a lánv kiszabadítása
érdekében és m ikor ez "mégsem sikerül
neki, velemegy ő is, hogy megossza
sorsát tés vezekelj en könnyelmű életéért.

A színpadi képek hatásosak, minden
jelenetben van élet, mozgalmasság. A
nézőt feltétlenül lebilincseli, megindítja
és magával ragadja a sz ínpadon folyó
játék. A szerző ügyesen sáfárkodik a
hatástkeltő elemekkel. A magasabb-
rendű dráma belső cselekményét azon-
ban elsikkaszt ja. Nem látjuk - egy je-
lenet kivételével - a főhős belső átala-
kulását. Minden felvonás új embert mu-
itat, a változás azonban nem a szemünk
előtt történik, mi már csak az új, a
megváltozott embert kapjuk. És ezen· a
ponton kapcsolódik bele a másik kér-
dés: mit mentett át Tolsztoj értékei-
ből a szerző? Az orosz miliőt tökéle-
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tesen adja, a szerepl ők mind szláv ka-
rakterek, megvan bennük a tolsztoji
szélsőség, kiismerhetetlenség. A mult
század nagy orosz íróínak regényeiből
illmert Oroszor-szágot eleveníti még tel-
jes hűséggel a ·szerző. Azt a finom, sok-
rétű és kimerítő lélektani rajiot azon-
ban, ami Tolsztoj regényei nek legfőbb
értéke, nem tudta színpadra vinni. Ezen
a ponton mutatkoz ik még az a lényegbe-
vágó különbség, mely a két műí'ajt el-
választja egymástól. A dráma és az
epikurn közötti alapvetö különf'éleség
kizárja ennek a kettőnek az áthidalását.

Laki Tibor.~.,..,."...~
FILMKRITIKA

Két francia film
tűnt ki a közelrnúltban a fiimműsorok
eseménytelenségéből. Mindkettő bűnügyi
darab, de mindegyik más-más változat.

Elsőt az Uránia hozta: Mindenhi gpa-
mís címmel. Vonalvezetésében hasonló
a szintén nem l'égi Feleségem de.elt-
tiv círnü amerikai filmhez. Komikum-
mal keverik a de tektiv regények izgal-
mait s ez a keverék igazán pompás
eszköznek mutatkozik a könnyű szór a-
koztatáshoz. A Minrlenki gyanús-ban
ezenkívül bemutatkozik egy új komikus
(Pierre Larguey), aki aranyos humorral
adja az ügyefogyott, gyámoltalan em-
ber figuráját, miközben zseniálisan hoz
rendbe mindent. Erről az emberről még
hallani fogunk. Nagy filozófus és pom-
pás lélekábr ázoló. Kis tízéves partnere
elbájoló.

A Megbélpegzett asszonp egy játék-
szenvedélyre hajlamos, könnyelmű asz-
szony bűnbesodródását mutatja be na-
gyon finom eszközökkel. Egy .eurÓpai
nevelésű mongol herceg fonja köréje az
ármány pókhálóját, de élete legnagyobb
értékér: férjéhez való szerelmét és hű-
ségét megvédi. Teljesen-leegyszerűsített
eszközökkel dolgozó, "mindent a vég-

"kifejlet nagy jelenetébe sűrítő film újra
dícséretet szerez a Victor Francen- da"
rabok jól ismert művészetének,

Kétezer fiatalember
A címben jelzett szám egyelőre még

nem tény, csak óhaj, amely azonban re-
mélhetőleg teljes mér tékben valóra vá-
lik. Kétezer fiatalember részvételére
szárnít a Keresztyén Ifjúsági Egyesüle-
tek Nemzeti Szövetsége augusztus 12-től
15-ig Losoncon rendezendő emzeti
Konferenciáján, ahol elsö ízben lesz al-
kalma a csonkaországi és felvidéki if·
júságnak egymás testvéri közelségébe
jutnia. Épen ezért ennek a négyéven-
ként megrendezésre kerülő konferenciá-
nak ezúttal az egység minél teljesebb
kidombo.í á:a az egyik Ieg'on.u.abb fel-
adata. Jelszava is »Mindnyájan egyek
legyenek«, ami egyébként az ifjúsági
egyesületek világszerte használt jelmon-
data, amely" azonban új színezetet nyer
e konferencia alkalmából.

Ennek az egységnek bibliai megala-
pozását fogják kutatni a reggeli biblia-
köri tanulmányok során, figyelve külö-
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A, gyárgondozónök
,

Agyonhasználtabb, rángatottabb, felcicomázottabb es meghurcol-
tabb szó nincs manapság a »szociális« szánál, És nines elhanyagoltabb
munkaterület a szociális »rnunkánál«. Szavakban élünk, ez" a magyar
élet titka. Talán azért idézgette annyit Rákosi Jenő: »nyelvébcn« él
ez a nemzet.'

Épen azért nagyon meg tudunk és meg kell becsülnünk mindent,
.ami nem csák szó, de valóságos munka, tett, eredmény is. Igy fe-
deztünk fel a szociális szó látókörében valamit, amit érdemes közc-
lebb hozni egyházi közvélernényünk tudatahoz is: a gyárgondozónőh
munkáját.

Egy eszme elindul ...
Baloghy Mária úrhölgy az alapítója, igazgatója, szervezője, ve-

zetője, mint nálunk jó magyarosan mondják : »spir itus rector«-a az
egész ügynek. A fővárosi Iskolánkívüli Népművelés keretében, állami
támogatás és felügyelet alatt, (ezt a jogviszonyt nehéz egyszerre tisz-
tán látni, de nem is fontos) két esztendős gyárgondozónői taniolya-
mot tart fennt. Felkerestük, hogy egyet-mást megtudjunk erről
munkáról.

A keletkezéséről csak nagyon szerény en és szemérmetesen nyi-
latkozik, mivel ez nagyon szoros összefüggésben an saját személye-
vei, élete belső fejlődésével. Annyit elárul, hogy latin-görög szakos
tanárnő volt, de a klasszikus nyelvészetnél jobban érdekelte a mai
élet ezerféle problémája. Tanítványaival, ismerőseivel a szociális
kérdést kezdték tanulmányozni egészen elméleti síkon, de mihamar
rájöttek, hogy aszociális kérdés nem olyasvalami, amit tanulmá-
nyozni, megvitatni, boncolgatni kell kellemesen Iütött és bútorozott,
higiénikus világítású szobában, hanem olyasvalami, ami segítséget,
tettet, szelgálatot vár mindenkitől, aki hozzá közeledik. (Milyen
egészséges gondolat!)

Szociális szolgálat. Mit tehetnek ök, fiatal lányok, gyönge nők?
Közel férkőzni a munkássághoz és testileg-lelkileg segíteni nekik
a felemelkedésben egy jobb, tisztább világba. Közel férkőzni? De
hol? Csak ott, ahol találhatók: a gyárban, munkahelyen. Ott élik
le életük legnagyobb részét, a nevelő-munkának ott kell elkezdődnie.
Igy született meg a gyárgo.ndozónői hivatás gondolata pár szociális
érzékű diáklány munkaközöseégében,

3 év alatt 22 - nálunk;
15 év alatt 40 - Belgiumban.

Az eszme tehát elindult, ha nem is »robogva, tűzszekéren«. Ma-
gyar földön a jó eszmék nem igen szoktak robogni. Még jó, ha dö-
'cögnek és sikerül átvergődniök a közönyösség kátyúján, megnem-
értés halmain. a nehézségek árka in avagy szakadékain. A gyárgon-
dozás eszmejének szekerét, úgy látszik, nagyon jó fából Iaragták,
mert diadalmasan átvergődött minden akadályon. Megszerveztetett
az első »tanfolyam« és sikerült felhívni rá az illetékes »hioatalos kö-
rök« figyelrnét. Ugy. hogy vezetője még ösztöndíjat is kapott kül-
földi tanulmányútra ,ahol láthatta, hogy ez a diákszívekből és agyak-
ból pattant eredeti hazai gondolat a nyu.gati államokban már régen
eleven valóság.

Külföldről visszatérvén már alaposabb felkészültséggel indult a
gyárgondozónői tanfolyam. Jelentkező, aki elvégezze, akadt elég.
A legnehezebb kérdés az volt, hol lehet őket elhelyezni, munkába
állítani ? Mentek az iparügyi míniszter körlevelei a gyárosokhoz. do

"az csak természetes, hogy egy se állított be ilyen újfajta »nyűgöt« az
üzemébe. Végül is a főváros járt elől jó példával. Különféle üzemeibe
egyszerre 6 gyárgondozónőt helyezett el. Az ő munkájuk eredményei-
nek ismertetésére és az iparügyi minisztérium mindíg nyomatékosabb
hangú" ajánlgatásaira aztán megmozdultak a magánvállalatok is. Kb.
3-4 év alatt 22 gyárgondozónő került rnunkába, ami nem is olyan
rossz eredmény, ha vesszük, hogyagyárakkal agyontömött és szo-
ciális tekintetben oly magas nívójúnak mondott Belgiumban pl. 15,



Az otthonhagyott gyermek ...

Ideiktatjuk egy textilgyári gondozónő beszámolóját: »Mivel or-
vosnak hittek (dr. címe van), eleinte főleg egészségügyi panaszok-
kal jöttek. Igy mindjárt az első napokban megállapíhattam a fog-
lalkozást ártalmakat. Álló munkánál lúdtalp, ülőmunkánáf medence-
beli vérkeringési zavarok, a poros levegőben való tartózkodásnál
légzőszervi elváltozások és így tovább. Ezek generális orvoslást-
igénylő és csak részben megoldható problémák voltak.

A másik súlyos és sokat ismétlődő. fájdalom az otthon hagyott,
»jól-rosszul« gondozott gyermek. Örök probléma: hogyan egyeztesse

nösen az apostolok közösségét, ahol
»Mindnyájan egyakarattal együtt va-
lának«,

Az egységnek az egész magyarság
szempontjából való nagy jelentőségét
fogja hangsúlyozni a konferencia vasár-
nap délutáni nagygyűlése, amely az
»Egyrnás terhét hor dozzák« evangéliumi
gondolatát fogja ri:inyilvánítaní.

Ennek az egységnek a bizonyságtevő
és bizakodó lelkületét fogják tárgyalni
a délelőtti előadások, míg az esti gyű-
léseken az egységnek egyetlen alapfel-
tételére és egyben betetőzésére mutat-
nak rá az előadók: Jézus Krisztusra,
aki tegnap és ma és mindörökké ugyan-
az. Ezzel a gondolattal fejeződik majd
he és ebben csendül ki az egész konfe-
rencia, amely minden bizonnyal mara-
dandó hatást fog kifejteni mindazokra
az ifjakra, akik vágyakozó lélekkel gyűl-
nek egybe Losonc városának vendég-
látó falai között.

A KIE V. Nemzeti Konferenciája
különben jubiláris megünneplése lesz
annak a ténynek is, hogy 25 évvel ez-
előtt Losoncon tartotta nyári nagygyü-
lését az Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség s ugyancsak Losoncon, a
Ladó fennsíkján táborozott az akkori
Budapesti Ref'orrnátus Ifjúsági Egyesü-
let (BRIE) cserkészcsapata, amely a
nagyranőtt cserkészmozgalomnak az
Evangéliumon nevelkerlett cserkeszveze-
tők legjavát adta.

A KIE-t egyébként familiáris kap-
csolatok is kötik Losonchoz, amennyiben
a KIE-mozgalom egyik megalapítója,
Szilassy Aladár, valamint fia, ifjabb
Szilassy Aladár, a magyar cserkészet
forrószívű megindítója is ennek a város-
nak a szülötte és porladó tetemüle is
Losonc temetőjében nyugszik.

A KIE Nemzeti Szövetsége minden
fitalembert nagy szeretettel hív és vár
erre a nagyszabású ifjúsági megrnoz-
dulásra. ~,
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végső e !'ffrnénye l:w A.~ zá a WI' még
nem áll nd.ltike' S'iink'e~ e az eddigi
eredménye szeJ;in megválasztott
képviselők K-ÓZÖ találjuk egyházunk
tagjai közül Dr. Bencs Zoltán, mi-
niszterelnökségi miniszteri tanácsost, az
Országos Luther-Szövetség közszer etet-
ben álló elnökét, D,·. Demel Aladár,
vezérigazgatót, a budai egyházközség
felügyelőjét, az Országos Luther-Szö-
vetség igazgatósági tagját, Remenyi-
Schneller Lajos, pénzügyminisztert, Dr.
Gratz Gusztáv ny. külügyminisztert,
Ilovszky Jánost, a Baross-Szövetség el-
nökét, Törs Tibor főszerkesztőt, Bajcsi
Zsilinszky Endre hírlapírót, Csizmadia
András gazdálkodót, aki eddig is or-
szággyíílési képviselő volt, Dr. Torkos
Béla orosházi ügyvédet, vitéz Faragó
Ede, vármegyei testnevelési felügyelőt,
az országos cserkész szövetség orszá-
gos vezető tisztjét, Pröhle Sándor rá-
kospalotai alesperest, Dr. Vályi Lajos
ügyvéd et, a Luther-Szövetség választ-
mányi tagját és Dr. Budinszky László
ügyvédet.

év alatt csak 40 gyárgonclozónőt tudtak _elhelyezni. Angliában és
Franciaországban természetesen száz és ezerszámra működnek a
gyárgondozól)ők. (Szociális titkár és hasonló elnevezések alatt.)

A szociális lelkület nevelőnőie.

A gyárgondozónő a vállalat tisztviselője. Munkaköre azonban'
teljesen szabad. Legtöbb helyen maga építi ki magának. Két heten-
ként jelentést ad az igazgatóságnak, de ettől eltekintve szabad be-
menetele van az igazgatóhoz, az összes tisztviselőkhöz. Ügykörébe
esik minden, ami a munkásság testi-lelki egészségét, fejlődését, a
kedvező »Ielki atmoszférát« előmozdítja. Igy mindent meg kell tennie,
hogya baleseteket elhárítsa, a gyár egészségügyi feltételeit meg-
javítsa, a kifáradást csökkentse" hogy a munkásság megtarthassa
egészséges, jó közérzetét ; csökkentse a megbetegedések számát, és
fokozza a munkakedvet. A mai munkáltatási rendszerek mellett ez
mindkét félnek érdeke. (Az aceord munkabérek mellett a munkás
többet keres, a gyár többet termel s kevesebb a balesetekből, mu-
lasztásokból származó vesztesége.) Bérkérdésekkel azonban nem fog-
lalkozik. sem a munkásvédelmi törvények végrehajtásának ellen-
őrzésével. Erre az iparügyi minisztériumnak külön szervei vannak.
Az ő dolga a nevelés. Nemcsak a munkásság nevelése, "a tisztviselők,
sőt gyártulajdonosok nevelése is. Legfőbb célja annak a kedvező
szociális lelkületnek, bizalmi atmoszférának a kialakítása, amely
egyedül teszi lehetővé a társadalmi osztályok békés együttélését, a
kasztf'alak lassú lerombolását. S ennek a kialakításánál mindíg ket-
tőn áll a vásáro Nevelő munkájának tárgya, eleve nem lehet tehát csak
a munliásság.

Szegényember egyetlen luxusa : a panaszkodás.
Viszont legnagyobb felkészültség ahhoz szükséges, hogya mun-

kássággal meg tudja találni a legbensőbb kapcsolatot. A gyár gon-
dozónő kiképzéséhez hozzátartozik tehát az is, hogy egy ideig inkog-
nito-ban mint munkásnő dolgozzon egy vagy több üzemben. Igy is-
merkedik meg a munkásság problémáival s igen sok esetben már
mint ilyen munkásnő nagy segítséget jelent társnői számára. (Kihar-
col valami változtatást, ami könnyíti a munkát, leszoktatja környe-
zetét a trágár beszédről, stb.)

Az igazi munka azonban ott kezdődik,' amikor beáll egy üzem-
be. Eleinte csak jár-kel, szemlélödik s már rendszerint ilyenkor észre
vesz egyet-mást, amin változtatni lehet. Akkor aztán az igazgatóság
kihirdeti a munkásoknak a gyárgondozónő beállítását. Es csak az
első esetig nehéz eljutni, a többi már könnyen megy. Eleinte per.sze
»felülről jött« dolognak tekintik s eleve kimondják rá : »Származhat-e
Názáretből valami jó 7« Jellemző, hogy épen a szociálisták tiltakoznak
ellene legelőször: »nem kell nekünk dada !« és hasonló hangnemben.
De aztán mindenütt akad 1-2 ember, aki »megpróbálja« valami
ügyét elintéztetni. És ha sikerül, nagy híre megy. Jönnek a többiek
is egymás után. Az egyik gondozónőnek a férje ügyvéd volt s így
el tudott vele intéztetui egy holttányilvánítást, hogy az egyik mun-
kásnő megesküdhessék vadházastársával és törvényesíthessék a gyer-
mekeket. A másikat orvosnak hitték, egészségügyi. panasszal for-
dultak hozzá. Véletlen tudott segíteni, s ennek rögtön híre ment.
S akkor aztán vége a bizalmatlanságnak, megindul a panaszáradat.
Hisz a szegény embernek egyetlen luxusa a panaszkodás.
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Dr. Raffay Sándorné, bányakerületi
püspökünk hitvese, egy héttel ezelőtt
megbetegedett. Egy ideig a Vörös-ke-
reszt kórházban ápoltak, pünkösd óta
pedig otthonában. Egészségéért aggódó
tisztelői szeretettel és jókívánatokkal
halmozzák eL

Új teologiai doktor. Szilády Jenő,
a bpest-kerepesi úti egyház segedlel-
késze a soproni hittudományi kar előtt
doktori vizsgát tett és a pécsi egyete-
men a magyar protestáns egyháztör-
ténetből teologiai doktorrá avattatott.

Presbiteri konterencia. A budapesti
egyházmegye presbitereinek népes kon-
ferenciája a váci egyházközség meg-
hívására az egyházközség iskolatermé-
ben folyt le. Megelőzően a templomban
áhitat és úrvacsoraosztás volt, melyen
a szentszolgálatot Szántó Róhert ke-
lenföldi lelkész, az egyházmegyei bel-
rnássz iói bizottság 'elnöke végezte. A
konferencia els í) előadását Kemény La-
jos esperes tartotta: Történeti idők -,
nagy feladatok címmel és a történeti
idők számára megnövekedett egyházi
feladatok jelentőségét fejtegette. Ezu-
tán Belohor szky Lajos, kelenföldi pres-
biter mondott érdekes előadást »Pol it.-
záljon-e a presbiter ?« címmel, Sipos
András dunaharaszti lelkész pedig »PO-
litizáljon-e a lelkész ?« címmel. Mind-
ketten arra a konkluzióra jutottak, hogy
az egyházon belül a pártpolitika min-
denképpen kerülendö, de az igazi nemzet-
építő és emberjavító politika eszményi
céljait presbiternek is és lelkipásztornak
is állandóan szolgálnia kell. Dr. Kon-
koly Elemér, a pesti magyar egyház
presbitere és másodfelügyelője arra a
I érdésre felel előadásában, hogy milyen
vallásügyi törvények megváltoztatását
kérdésre felelt előadásában, hogy milyen
a felsőházi törvény képviseleti ará-
nyára, majd a reverzális törvény meg-
változtatásának szükségére mutatott. Az
akadályozott előadó hely.ett Kemény
Lajos ismertette az utolsó témát: A
zsidó betérések és egyházunk s a fel-
sorolt szempontok alapján úgy ennél
a kérdésnél. mint az összes előadások-
nál igen érdekes és sokoldalú vita fej-
lődött ki, melyben a presbiterek nagy
számmal vettek részt. A konfer eneía
tanulságos és gondolkoztató volt.

Lelkészi jubileum. Dr. Varsányi Má-
tyás, a budai gyülekezet lelkésze most
töltötte be lelkészi szolgálatának 30-ik
esztendejét, mely alkalomból pünkösd
második napján a gyülekezet nevében
Dr. Válkay Bertalan másodfelügyelő,
az esperesség részéről Kemény Lajos
esperes, a budai Luther-szövetség ne-
vében Dr. Brechtel Frigyes elnök és a
munkatársak nevében Dr. Gyimessy Ká-
roly kértek áldást lelkészi munkálko-
dására.

A Csillaghegy-Szentendre-Pilishegyvi-
déki missziói egyházközség üresedéséb-
ben lévő lelkészi állására az egyhaz-
tanács együttes ülése pályázat mcllő-
zésével egyhangúlag Farkas Lajos je-
lenlegi adminisztrátort jelölte. A lel-
készválasztás június közepén lesz.

A szarvasi ágo h. ev. Vajda Péter-
gimnáz ium-nál szepternber hó 1-től be-
betöltendő latin-magyar szakos tanári
állásra pályázat van. A pályázat le-
jártának . ideje június 20. A francia
nyelv -- esetleg gyorsírás - tanítására
is képesített pályázók előnyben része-
sülnek.
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össze a dolgozó anya családjának gondozását családjának eltartásával.
Ezeknek a panaszoknak valósága mélyen megrázó képekben bon-

takozott ki előttem a munkáskolónián.

Benyitok az egyik szobába. Pokróccai letakart ágyon egy sereg
8-12 éves korú gyermek hempereg. A nagy zajban nem hallják
kopogtatásomat. »Szervusztok - köszöntöm őket - nem játszhatom
én is veletek ?« Megszeppent csönd. Végre egyik kislány sírvafakad:
»Nem én akartam. A Miki erőszakkal játszotta ... « »Miért nem men-
tek az udvarra játszani? - folytatom - -Hisz szép idő van !« »Nem
lehet. Az éjszakások elkergetnek bennünket. Mindenki elkerget ... «
- Ott helyben megfogamzott bennem az üzemi gyermekjátszó-tér
gondolata.

Míg ez elkészült, velem jártak a gyermekek kirándulni délutá-
nonként. Ezek a kirándulások még ma is feledhetetlen emlékek szá-
mukra. De számomra is. Ezeken tudtam meg róluk sok mindent.
Hogy P. Pista most jött ki a javítóból, hogy N. Miki a szomszédos
boltok kirakatait dézsmálja, hogy· P. Laci és Feri rendszeresen
lopnak a piacon. Természetes, hogy minden energiámat ezeknek az
uraknak a meghódítására fordítottam. Es nyugodt lelkiismerettel
moudbatorn. hogy eredménnyel. Őszig teljesen konszolidálódott a
helyzet a gyermekeknél.

Jött azonban a hideg és már nem lehetett a délutánokat szabad-
ban tölteni. Mi legyen most a gyermekekkel? Ott vannak a munkás-
ebédlők - villant fel bennem hirtelen. Egy pár kép, egy kis virág
és az egyik ebédlőből délutáni otthon lett. Ősz óta itt vannak a gyer-
mekek egy tanító felügyelete alatt. Tanulnak, játszanak, fát farag-
nak, könyvet kötnek. Van séta, torna. Nincsenek agyonfegyelmezve,
-> de fegyelmezettek. Érdekesnek tartom itt megjegyezni: annak
ellenére, hogp a gpermekek hónapok óta nap, mint nap egyűtt van-
nak, nem siheriilt oly mértéhben szociálissá nevelni őket, a közösségi
érzést felkelteni bennük, hogy az egymáshoz való tartozás érzése is
megszülessék közöttük. (Sajnos, nagy vonalakban ez áll az összmlln-
kásságra is.) ,

Másik kép. Nyomorúságos kis szoba. Középen teknőben szőke
kisgyermek ül. Szórakoztatására egy csomó újságpapírt és egy .hasz-
.nálatban lévő kopott hajkefét tett mellé az édesanyja.A gyermek 8
hónapos, tehát természetszerűleg mindent a szájába töm.Abban a
pillanatban, mikor belépek, szája tele van hajjal és újságpapírral.
- Más: az udvaron földön ül egy gyönyörű, de Iürdetlen, piszkos
ruhájú gyermek. Szájából kétes színű rongy lóg ki. Rajta legyek
rajzanak. Tőle nem messze öreg néni mos. Megkérdern 'tőle, mi van
a gyermek szájában? »Hát csócsa, kisasszonykárn«, - feleli a világ
legtermészetesebb hangján. (A »csócsa« cukros tejben áztatott ke-
nyér vagy zsemlye, ainelyet ruhába kötnek és úgy adnak a gyer-
mek szájába.) Beszélgetés során aztán kiderül, hogy a gyermek
»gondozásban« van nála és az anyja heti 2.50 P-t fizet a fent szem-
léltetett »gondozásért«. Nézem a kis piszkos ártatlanságot és arra
gondolok, ha ilyen a »kol ónia«, vajjon mi lehet még a perifériákon?
S hirtelen derengeni kezdett bennem sok fehér kis ágy képe, benne ra-
gyogó, egészséges gyermekek. Megfogamzott a bölcsőde gondolata.
Egygyá:r:gond,ozónői .jelentés és hála az igazgatóság megértése-
nek és szociális érzésének, a gondolatból rövid idő alatt valóság
lett. Azóta napról-napra van alkalmam látni azt a Ielmérhetetlenül
kedvező átalakulást, amit ezek az intézmények gyakorolnak a gyer-
mekek testi-lelki fejlődésére. Ugyancsak azt a nem kevésbbé lebecsü-
lendő hatást, amelyet a munkába induló és egész nap ott dolgozó
anyának lelkében idéz fel az a tudat, hogy nagyobb gyermekét nem
az utcán, a kicsinyt pedig nem felügyelet nélkül bezárva hagyta, ha-
nem a bölcsődében vagy napköziben,ahol szakszerű, tiszta kezelés-
ben részesül. Már nem kell néha-néha ijedten leállítani a szövőgépet,
ha szíven üti az aggodalom: »jaj, mi van agyerekekkel ?« Vidáman
nyugodtan dolgozhat egész nap. S ez nemcsak a munka produktivi-
tását fokozza, de naglban csökkenti a balesetek számát is.«

(Foly tat juk.) L. M. V.



Evangélikus tanítók figyelmébe. Kál-
mán Pál szegedi ev. kisegítő tanító,
katonai továbbszolgálatra vonuiván be,
.állásáról lemondott. A szegedi ev. egy-
ház több évi gpakorlattal bíró, eo. val-
lású olyan kisegítő férf'í-tanítót keres,
aki a hántori teendőkben is segíteni
tud. Fizetése: havi 100 P. lakás (a
segédlelkésszel közös) fűtés és vilá-
gítás. A két hónapi szünidőre is kapja
fizetését. A szegedi ev. elemi iskolának
4 osztálya és két tanerője van. A má-
sodtanítói állás véglegesítése folyamat-
ban van, igéretet kaptunk arra nézve,
hogy szeptemberre megkapjuk a fizetést
kiegészítő államségélyt. .Ez esetben a
másodtanítói állásra rendes pályázatot
hirdetünk. Erdeklödők forduljanak a

szegedi evangélikus lelkészi hivatalhoz
(postafiók 124). Rövid életrajzukhoz
mellékeljék működési bizonyítványukat.

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 benntlakhatási
felvételért a Theológiai Otthon bizott-
sághoz címzett .kérvényüket jún. 20-i",
kül djék be az Otthon igazgatóságához
(Sopron,. Felkelő-u. 42.). A kérvényr
hez mellékelendő : 1. Másolat az érett-
ségi bizonyítványról. 2. Önéletrajz. 3.
Orvosi bizonyítvány. 4. Az illetékes lel-
kész, illetve lelkésztanár ajánló ira ta.
5. A szülő, vagy gyám kötelező nyilat-

kozata a tartásdíj pontos fizetésére
és esetleges károk megtérítésére vonat-
kozólag. Tartásdíj (lakás, fűtés.
világítás, fürdés, naponta háromszor-i
étkezés) évi 550.- P és 5.- P fel-
szerelésre, mely összeg fél~venként előre
fizetendö, havi részletekben való fize-
tését ellenben az Otthon Bizottságától
kell kérelmezni. A díjak fizetése leg-
később aug. 1-ével kezdődik. Szegény-
sorsú, de legalább jó előmenetelű s
görög érettségi vel 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,

,
Hazánk legrégibb, több rnint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kjrályi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva
1816.

LEgElső tüzOltÓSZEP'-,hút, szivaftyú- 8S
gBpgyár, harango, fém- BS vasöntödB.

Alapítva:

1816.

·Mit nyujt az. Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

:A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
1ottuk, továbbá a szentgotthárdí evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a doregi evangélikus
egyházközségnek, a míhályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok. a Budapest Tisztviselőtelep külsőierencvárosi re-
10rmátus templom, a pápai református templom, ft győri reformá-
tus templom, bagaméri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
dulianek a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiálli-
·táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költ~égvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

EZÜSTRÓKÁK
k ékróké k, nérzek
nagy választékban olcsó árakon

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

Dlahftás, fssUs BS hspphilcsinz8s I

Serkenj föl, aki. aluszol
Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmányaiból. előadásai-
ból. prédikációiból. nagy levelezéséből
kiválogatta és e gyb e sz e rk e sz t e t t e :

. Sc h ol z Lá s z l ó.
A 222 lapos nagy munka az· Evang.
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ára
portómentes küldéssei: 3'- pengő.
Megrendelhető a könvv összeállítójának
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
Ill. 24.) - Csekkszámla: 35432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy
ébresztőlenek egyetlen nagyobb művét
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, . " .,.,
SZLEZAK LASZLO

Magyarország aranykoszorus mestere
harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBlés BS haranglábgyár

Budapest, XIII., Petneházv-u. 78.
(XIII .. F rangepán-utca mellett.)

Saját ház. :: Telefon: 291.353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-lisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai. valamint a világhéború után
készült budapesti' harangok 99 százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztalöldvári evang. templom új harengiait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

70 éves cég !
o

Valódi ezüst evőeszközök. dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot I

SZIGETI NÁNDOR ÉS FI1\
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

Me~jelent 1 OIYas~ 1

SZENTLÉLEK
TÁBORA
Scholz László
ige hir det é se.

Budapest, 1939. 176 + VI. l. 25 ige-
hirdetést, előadást tartalmaz. Új
szempontja. hogy valamennyi da-
rabja a Harmadik Hitágazat kérdé-

seiről szól !

Ára - portómentes küldéssel -: 3 P.

Megrendelhető a szerző cimen :
Bpest, VII., Aréna-út 66. Ill. 24.

Csekkszámla: 35.332.

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

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

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., jOZSEF-KRT. 37.
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VII. EVFOL YAM, 23. SZ. 1939. JÚNIUS HO 10.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

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

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

A szerkesztő ség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

V izsgák idején

A német nemzeti kisebbség problémája egyházunkban

Jö magyar harcok

A gyárgondozónők

Keresztyén vagy klerikálís ?
Négy hívő magvar

Válasz az "Érdekes kérdésre"

Tengeralattjárók egész sora

Hírek

••••••••••2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939. június ll.

Deák-tér 4. (nemet nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 1/29 Csaba Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1115 Magócs Károly (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Süle Károly
Fasor d. u. 4 Dezséry László
Fasor (némel nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Köbánva, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Dr. Sziládv Jenő
ISákóczi-út 57. (magyar) d. u. 6 Lehel Lászlo
l)IIői-út 24. d. e. 10 Dendely Károly
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. II
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Lehel László
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Virág Jenő
Angol-utca 25. d. e. II Szuchovszky Gyula
Abonyi-utca 21. d. e. 11
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 10 Gyimesy Károly
Koronaőrség d. e. 10
Obuda (ifjúsági) d. e. 8
Obuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u .. 1. . d. e. II
Obuda d.u.4
Kelenföld {ifjúságOd. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. ·e. II
Kelenföld d. u. 5 ,
Érdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

Danhauser L. (évzárO)

Danhauser Lészló
Stovicsek Gusztáv
Papp Ferenc
Benczur Lászlo
Benezur László



Vizsgák
Megkezdődtek mindenlelé a vizs-

gák. Falusi tantermekben, sok
helyen a gyülekezet templomában,
városi elemi iskolák, iparostanon-
cok, gimnáziumi osztályok és érett-
segízök egyaránt vizsga elé kerül-
nek. Elhangzanak [ó és rossz tele-
letek és az egészból mindenütt
meg tetszik az egész munkának
az eredménye is, amit mindazok
együttvéve végeztek. akik az el-
mult iskolai évben a gyermekek-
kel loglalkoztak. Majd fogunk látni
statisztikai kimutatásokat arról.
hogy milyen volt a tanítások álta-
lános eredménye és majd valami-
kor később az is ki tog tűnni,
hogya maradandó értéke mennyi
volt. De bármilyen iskolára és
bármilyen vizsgálatra gondolunk,
egészen bizonyosan megmutatko-
zik az az általános mérték, ame-
lyet maga Isten Igéje állit fel
abban a törvényben, amely így
hangzik: amit az ember vet, azt
aratja.

Olyan sokat beszélnek róla az
emberek, hogy szinte már nem is
illik beszélni arról, hogy az élet
egésze maga is Iolyton tartó vizs-
gáztatás. Mig az iskolás eszten-
dőkben csak mellékesnek tűnik
tel és nem egyenértékű és nem
egyenlő értékű a tantárgyak osz-
tályzatával a magaviseletból való
osztályozás, addig az életnek a
tulajdonképpeni osztályozása min-
dig a magaviseletből folyik. Ehhez
nem kell tanév vége, ehhez nem
szükséges bizonyítvány kiosztás,
itt egy folyton élő kalkulusról van
szó, amellyel rendszerint - egész
életünkben ugyanúgy vagyunk,

idején
mint iskolás korunkban a felele-
teinkkel : önmagunk jobbra érté-
keljük, mint ahogy mások érté-
kelik. -

Az a korszak, amely most so-
dor minket magával, különösen
próbára teszi mindnyájunk maga-
viseletét. Gondok, küzdelmek,
szenvedélyek és szenvedések, fé-
lelem és vakmerőség, alázatos hit
és istentelen önteltség, össze-visz-
sza keveredett az életben. Nem
könnyű most ió magaviseletben
maradni. Pedig éppen most van
kimondhatatlan fontossága és je-
lentősége annak, hogy el ne té-
vesszük annak az osztályzatnak a
megszerzését, amely a jövendő-
höz szükséges. Ha a világot nö-
vekvő bűnei nehéz és esztelen év-
tizedek ismétlésére togják elve-
zetni, megint hiábavaló lesz a pa-
naszkodás és kesergés miatta.

Nyilvánvaló tehát, hogy ilyen
nehéz lordulatokkal teljes időben,
a közösségeknek a magaviselete
is nagy jelentőségű. Társadalmi
rétegek, felekezeti részek, mint
nemzetnek és hitközösségnek a
részei, alig felmérhető felelősséggel
tartoznak. De ugyanezek a közős-
ségek nem háríthatiák át a tele-
lősséget a maguk egyes részeire,
hanem mint összefogó közösségek,
felelősek a saját részeikért is.
Szörnyű félreértés, ha egyes társa-
dalmi rétegek a maguk nemzetét,
ha egyes telekezetek az egész ke-
resztyénségel vádolják és ócsárol-
ják és ezzel ezekben a közössé-
gekben rejlő erőket és az általuk
lehetséges megoldásokat nehezitik
és gyengítik.

Ez a mai idő, melynek bonyo-
lultsága nem enyhül, sőt folyton
fokozódik. mindig erősebben és
láthatóbban vizsgáztatja a keresz-
tyénséget. És ne higyje senki azt,
hogy tele kezeti különbözőségeik,
vagy értékeik szerint. Ma igazán arról
van szó, hogyakeresztyénségnek
a magaviselete megkapja-e a ke-
resztyénség Urától ezt az osztály-
zatot: jól van [ó és hű szolgárn. Ha
nem érdemli meg, nagy itéletet
kap Istentől és az emberektől is.
És az emberek nem tagnak késle-
kedni ezzel az itélettel. És ráadá-
sul örülni fognak. hogy vádolhat-
ják a keresztyénséget a keresz-
tyén emberek bűnei miatt.

Mert a vizsgák hete nemcsak az
iskola osztályait végző tanulókkal
szemben, hanem az egész töldi
élettel szemben megismételteti azt
a tanulságot is, hogy senki sem
teheti felelőssé sem az osztályát,
sem a tanitóját, hanem csupán ön-
magát. A keresztyén ség sem vál-
lalhatja annak a korszaknak a fe-
lelősségét, amelyik megveti a jó
keresztyéneket és telmagasztalja a
rossz keresztyéneket. Ha igazán
keresztyén emberek fogják vezetni
a világot, a keresztyénségnek el
fog kelle ni vállalni a Ielelőssége],
Mert változatlanul marad igazság
a hegyibeszéd igazsága: senki sem
szedhet a tövisról szölőt, a bojtor-
jánról fügét. És aki a fundamentu-
mot homokra építette, azon is be
tog teljesedni a hegyibeszédnek
az igazsága, hogy az eső, a szél-
vész és az árviz idején összedől
a háza, mert nem kősziklára épit-
te tett.
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KereszWén Ya~~~Ieri~ális1
A magyar politikáról van szó. Arról

rt magyar politikáról, amelyről szélté-
ben és hosszában hirdetik, hogy született
jobboldali és keresztyén. Hogy ebbe a
két kifejezésbe mindenki azt magyaráz
bele, amit akar, az csak ideológiánk
kaotikus zűrzavarát mutatja. Nem is
foglalkoznánk vele, ha a képviselővá-
lasztások folyamán a keresztyén kite-
jezés határozott és gyakorlati magya-
rázatot nem nyert volna.

Történt u. i. az Úr 1939-ik esztende-
jében, Kemenesalján, hogy a magyar
képviselőj elöl tek közül kettő ugyan-
abban a kerületben és ugyanannak a
k ormánypártnak a programmjával' lé-
pett fel, az egyik ·mint hivatalos, a
másik mint nem hivatalos MÉP jelölt.
Minden úgy indult, hogy a hivatalos
MÉP jelölt simán és egyszerűerr el-
nyeri a szóbanforgó maridátumot. A
tizenkettedik órában azonban kiderült,
hogy a hivatalos jelölt történetesen
evangélikus. És akkor munkábalép-
tek az illetékes plébánosok. Nincs he-
lyünk arra, hogy programmbeszédjet-
ket részletesen pertraktáljuk. Öszin-
t.én szólva, kár lenne a nyomdafes-
tékért is. De hogy az evangélikus kép-
viselőjelöltet hitetlennek, istentelen-
nek, szinte ördöginek festették híveik
előtt, az egyszerű és letagadhatatlan
tény. És mikor ez a szeméJyszerint
való "elhegedülés" sem akart hasz-
nálni, feltámasztották a naivak által
halottnak hitt középkori és "egyházi"
munkamódszereket, s kijelentették hi-
veik előtt, hogy "el ne feledjék, a vá-
lasztások után gyónás lesz!" (Amim
hogy gyónóilmak például Kissorn-
Jyón pontosan be is kell vallani a gyó-
nószék előtt, hogy kire szavaztak.
Akik az előzetes figyelmeztetés da-
cára is az evangélikus jelöltre merték
adni voksukat, azokat most azzal vi··
gasztalják, hogy nem temetik el. őket)
Hogy ezután "a szelid lelki előkészi-
lés" után a katolikus jelölt győzött, az
csak természetes.

A szelídek, a politikus gondolkozá-
súak és a konjunktura lovagok erre
azt moridják, hogy jól van, de minek
ebből nagy esetet csinálni. Képviselő-
választásokon így szokott ez történni.
É~ velük egyetérteni mégis lehetetlen-
lenség. Mert itt nem egy megnyert.
vagy elvesztett képviselői mandátum-
ról van szó, hanem sokkal többről. A
mi magyar népünkről. Es a sírjukat
ássuk, ha vissza engedjük őket abba a
nyomorúságos rettegéssel és félelem-
mel telített állapotba, amelyben év-
százados jobbágysorsukban sinylődtek,
Hála Istennek, ott tartunk, hogy ma
minden-értelmes magyar a saját népé-
nek a felemelését, öntudatraemelését
döntő letérdekünknek tekinti. Aki tud
elfogultság és felekezeti düh nélkül
nézni és látni, az épen azt akarja,
hogy népünk tudatosan és felelősen
döntsön a saját sorsa felől. Sakkor
előjönnek a hétköznapok ismeretlenjei
és tudatlanjai azzalj hogy a választá-
sok után gyónás lesz. .

És a keresztyénségünk miatt sem
tudunk belenyugodni az ilyen propa-
gandába. Mi hiszünk a Jézus Krisztus-
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A némel nemzeti kisebbség
problémája egyházunkban

A nemzeti kisebbségekről beszélni csaknem mindíg veszélyes do-
log volt. Időnként egyik-másik kisebbség a külpnlitikai vagy belpo-
litikai helyzet miatt különösen nehéz helyzet elé állította azokat,
akik vele foglalkozni s a magyarság és az ő viszonyukat érinteni
akarták. Néhány évvel ezelőtt a szláv származású kisebbségek ké-
peztek ilyen nehéz kérdéskornplexust, ma pedig ugyanez áll a nérriet-
ajkú kisebbségről. Szinte azt mondhatnók, hogy anémet kérdésről
beszélni, még ha egyházi vonatkozásban tárgyaljuk is: öngyilkosságot
jelent. Mert ma egyházunkban is, éppúgy, mint az egész országban,
a hazai német hisebbeéget csak két szempontból nézik: a feltétlen
németbarátság vagy pedig a feltétlen németellenesség szemszögéből.
Azok, akik nem nyilatkoznak, legtöbbször az egyik vagy másik
párt győzelmére várnak. Ez a várakozás pedig nem szempont. Min-
denesetre nekik jó, mert sehonnan sem fenyegeti őket veszedelem
és könnyen fordulhatnak arra, amerre a kocka eldől. De azok, akik
szólnak, még akkor is, ha igazságosak, egyik vagy másik oldalról
éppen az álláspontok kizárólagossága miatt okvetlenül gyűlöletet
aratnak. Lehet az is, hogy mind a két oldalró], mert egyik sem
tartja őket megfelelőnek. Az egyik ellenségnek veszi, a másik pedig
gyanúsnak tartja. Sőt még meg van a harmadik veszély is: beleeshet
abba a zónába, amit úgy neveznek: »az ország külpolitikai érdekeinek
veszélyeztetése«. .

/liridezek ellenére azonban mégis beszélnünk kell. A választások
ugyanis és annak egyes utóhangjai egyházunkat is közelrő1 érintik
ezen a felületen: a német nemzeti kisebbség kérdésében.

1. Téveszmék és a valóság.
Sajnos, nagyon sokan vannak, akik nem látják tisztán sem a ma-

gyarorszagl németség, sem egyházunk német anyanyelvű tagjainak
számárányát. Ebből súlyos félreértések származha tnak. Először is
az, hogy általános hiedelem. szerint egph ázunhban [eltűnáen nagy-
számú németség can, Ha azonban azokat az adatokat vizsgáljuk,
amelyeket Fuchs .Iános közöl a Keresztyén Igazság júniusi szárná-
ban, a következő képet kapjuic J 920-ban volt 551.624 nérnetnyclvű
állampolgár) az összlakosság 6.9 %-a. 1930-ban azonban 478.680, azaz
az összlakosság 5;5 %-a. Tíz év alatt tehát 72.994 lélekkel fogyott a
németség. Ez a szám és a hozzáfűződö következtetések természetesen
nem egyeznek a hivatalos birodalmi német körök által ismert statisz-
tikai számításokkal. Hiszen 1937-ben az egyik általuk kiadott és
kezemben levő térkép szerint, amelyik a nérrietség európai elterjedt-
ségét ismerteti, a trianoni Magyarország területére 600 ezer né-
mctet mutatnak ki. A legujabb hírek szerint már 700 ezer, sőt 7
és félszázezer .lélekről is szólnak. Egyes igen túlzó német statiszti-
kusok tovább menve 1,200.000 németet emlegetnek, az összlakosság
12°jo-t.

Evangélikus szempontból a következő adatok állap ithatók meg:
1920-ban Magyarországon élt 75.229 német evangélikus, az ö ssz-
nérrietség 13.60/0-a. 1930-ban peclig 68.291, azaz 14.30/0. Tíz év alatt.
tehát 6.938 lélekkel apadt egyházunk nérriet tagjainak száma. Meg
kell azonban figyelnünk azt a nagyon is szembeszökő tényt, hogy
hazánk területén a bevándorolt német nemzeti kisebbség vallása:
820/0-ball hatolihus és ezáltal »a legkatolikusabb nemzetiséget ké-
pezik a csonka hazának« (Fuchs). A magyarországi evangélikusság
számarányán belül a németek 1920-ban 15.1 ojo-t, 1930-ban pedig
12.8 ojo-t jelentenek. 47 anyagyülekezetben, 29 leány és 2 szórvány-
egyházban él evangélikus németség. Legnagyobb részük .a tolna-
baranyai egyházmegyére esik, ahol összesen csaknem 40 ezer lélek,
azaz a németnyelvű evangélikusok 590/0-a.

A közölt statisztikai adatok szerint tehát egvhúzunli ném et-
npeloű tagjai túllépih ugpan az országos arányt, de nem olhotnoli
olyan többletet egpházunhbon, boev azt annak alapján német nem-



zetiségi egpháznali lehetne tartani. Ezt pedig nem azért hangsúlyoz-
zuk, mintha szégpelnők nem magpar ajkú hittestvéreinhet, hanem
mert ezzel olyan támadásohnali akarjuk elejét penni, amelyneli kö-
vethezménye egyházunle keretein belül a különböző anyanyelvűek
egvmás ellen való harca lehetne.

A másik téveszme, ami ellen a reális látás nevében harcot kell
kezdenünk, az a balhiedelem, hogp a hazai németség száma az el-
mult évtizedek arányában továbbra is [ogvni fog és tev egyszer
megszűnili minden velük kapcsolatos oeszélpneh lehetősége. Szerét-
ném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az élet nem igazo-
dik a statisztika szerint, hanem fordítva: a statisztika regisztrálja az
élet jelenségeit. A mult évtized természetes szaporodásának csök-
kenése egyáltalán nem lehet mérvadó az elkövetkezendő évtizedek
szaporodására. Nem csak azért, mert a természetben leginkább a
váltakozó mozgás uralkodik, egyszer nő, máskor csökken a népesség.
hanem azért sem, mert amint sokan megfigyelhették, a birodalmi
és hazai németség núntha kapilláris csövek rendszere szerint össze-
köttetésben állana egpmással, Az elmúlt évtized a németség nagy-
arányú visszaesettségének jegyében telt el és ennek következménye
volt a külföldre előretolt bástyákorr beállott csüggedés is. De a
mai nagyarányú német fellendülés nem csak a csüggedést tüntette
már el, hanem egészen bizonyosan megállítja, sőt megfordítja. majd
a népmozgalmi adatok állását is. Nem szabad ugyanis csak magyar-
országi viszonylatban nézni a hazai németséget, hanem náluk na-
gyon is kell számolni azzal a hatalmas háttérrel, amelyet egy 90
milliós nemzet szilár'd egységes akarata jelent és amelyet belevetít
előretolt bástyáiba is.

II. Németnyelvű egyháztagjaink és a választások.

A választás utóhangjai közül bennünket a legközvetlenebbül a
Magyar Nemzetben megjelent cikkek érintenek. Ezek a cikkek, ha
nem is vádolóan, de bizonyos neheztelő csodálkozással állapítanak
meg kettőt: 1. hogy Bonyhádon a kisgazdapárti Klein Antal alig ka-
pott szavazatot abban a kerületben, amelynek többséget anémet
evang. parasztság alkotta, (1939. V. 31. szám, 11. o.) és 2. hogy
Sopronban a megyei listán szereplő szavazatok, amelynek eredménye
a nyilasok egy mandátuma, szintén evangélikusoktói kerültek ki.
(U. ott 8. o.) Közel áll ehhez a két ténymegállapításhoz az a fel-
tevés, hogy a nérrietajkú evangélikusok egyrészt a »völkisch« gon-
dolat, másrészt pedig a Magyar Nemzet által kihangsúlyozottan né-
mcteredetűnek tartott nyilas mozgalom hívei és ezek szolgálatában
állanak. Tehát néven nevezve a gyermeket: magyar. gondolat ellen
dolgozók, nemzetfelforga tók.

Ezekkel kapcsolatban szet-etném arra felhívni a figyelmet, hogy
1. az a tény, hogy Bonyhádon a sokat emlegetett Mühl Henrik a
MÉP listán győzött, Sopronban viszont a nyilas lista, elsősorban azt
bizonyítja, hogy valójában a »völkisc!z« eszme gpözött hazai némei-
eégűnli keretein belül, és ez az eszme most már nem a pártokat
nézi, hanem az éroénvesűlést, Tehát Mühl Henrik győzött volna
éppúgy, mint ha Sopronban megfelelő nérriet népi képviselő lép fel,
tekinte .. nélkül a pártprogramra. Lehetett volna akár kisgazda vagy
szeeialista is. Hazai németségünk ezek szerint már csak azt nézi,
hogy hol tudja legjobban érvényesíteni partikuláris törekvéseit. És
ezekben gátolni őt nem tudta volna senki, még az sem, hogy milyen
vallásúak. 2. Nem szabad azonban elfeledkezni Sopron esetében
arról, hogy talán egy környék sincsen olyan nagy német hatásnak ki-
téve, mint éppen ez a város. Három oldalról öleli körül anémet
tenger azt a kis magyar szigetet, amelyben vannak még nérnet tavak
is, Bonyhád pedig a legzártabb némer település központja. A választó-
kerületek megállapításakor úgy alkották meg ezt a kerületet, hogy
csak 2 magyar község maradt meg benne. De ne feledkezzünk még
meg a szociológiai tényekről sem: mindkét hely városi jellegű és
középosztályjellegű iparos és középbirtokos osztály által lakott. Ezek
pedig amilyen könnyen szoktak asszimilálni szétszórtan, olyan jól
maradnak együtt zárt település esetében, Sőt éppolyan könnyen
disszimilálnak is.

.,

ban, de nagyon jól tudjuk, hogy
Krisztus ügyének ellenségei azok,
akik az Ö palást jának az árnyé-
kában szolgálják kicsinyesen önző cél-
jaikat. Mert nyilvánvaló, hogy visel-
kedésüknek néhány éven belül az lesz
a gyümölcse, hogya magyar tömegek
úgy fordulnak el az egyházakról, aho-
gyan a szemük ráiránylik az igaz-
ságra. S nagy kérdés, hogy tudnak-e
majd különbséget tenni a "politizáló
egyház", annak szolgái és az Úr Jézus
Krisztus között?

Ha pedig a keresztyén Magyarország
azt jelentené, hogy abban egyetlen
evangélikus vagy református ember-
nek sincs helye, mi ebből a keresztyén
politikából nem kérünk, hanem har-
colni fogunk ellene, amig élünk. Mert
ha mi kivonulunk a magyarság életé-
ből, nagyon megfogyatkoznának Krisz-
tus katonái.

Végül azt is tudoma-ul kell ven-
nünk, hogy az ilyen viselkedés hatá-
rozottan és veszedelmesen felekezeti
táborokra osztja a magyar népet. Amig
ezek egymás mellett haladnak, betölt-
hetik hivatásukat, de ha ellenségesen
szembefordulnak egymással, Isten le-
gyen irgalmas szegény magyar né-
pünknek... M.

Négy hivő magyar
szobra együtt van már a debreceni
egyetem kertjében. Méliusz Juhász
Péter régebbi szobra mellé a magyar
kálvinizmus odaállította másik három
nagy fiának remek szobrát is. Komá-
romi Csipkés György, Szenczi Molnar
Albert és Huszár Gál is; "az ige buj-
dosói" - .mint Révész István püspök
mondta avató beszédében ~ megér-
keztek az Egyetem kapuja elé, nem
pihenni persze, de vonni a magyar if-
júságot az ő örök útjukra: a bujdosó
Ige útjára. Valóban négy beszélő szo-
bor került Debrecenbe, a kálvinista
prédikáció patinás városába. "Mind a
négy szobor együtt arról-beszél és fog
beszélni, amig csak itt állanak és ve-
lük együtt a Tisza István Egyetem áll,
hogy a magyar szívek és a magyar
etmék meqtuulouisc: a BibHában szőtó
Szentháromság egy Isten eWtt, nem
vanásfelekezeti érdek, hanem emberi
és magyar tét- és életügy." (Révész.)
Komáromi Csipkés György, Szenczi
Molnár Albert és Huszár Gál nem
portrét kaptak. Ha meg is őrizte volna
magyar arcélűket művészi ereklye,
nem volnának fontosak. Nekik nem
ezek az igazi szobraik, hanem a Mű.
amí nevükhöz fűződik.

"Huszár Gát igazi szobra Debrecen
szabad királyi város és a tiszántúli
református egyházkerület könyv-
nyomda vállalata. Ennek a vállalatnak
a Huszár Gál 1561-beri itt megtelepe-
dett vándorsajtója volt a' magva. .. O
az Ige bujdosója, az alázatos nyomtató
prédikátor, aki magát legörömestebb
Gallus Anaxiusnak, "méltatlan Gá l-
nak" írta, de aki azt fogja mondani
mindíg ezzel az ércjellel. de még in-
kább élő szobrával, hogy a magyar
sajtó legyen méltó kezdeteihez ; tudjon
vállalni üldöztetést is a meggyőződés
szentségéért, "
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Szenczi Molná?' Albertnek igazi
szobru a magyar zsoltáToskönyv. Va ..
Iahol csak öt világrészben elszórt ma-
gyar reformátusok ajkán megzendül a
"Perelj Uram perlőiddel", a "Mint a
szép hives patakra", vagy a "Te ben-
ned bíztunk eleitől fogva": ott miride-
nütt megvillan valahonnan a felhők
mögül ennek a kopottruhás, .rongyos-
csizrnájú, ritkán jóllakott; de még rit-
kábban rosszkedvű, keménykötésű és
hallatlanul rugalmas magyar vándor-
nak tüzes bogárszeme: "Nem éltem
hiába". "

KomáTomi Csipkés GyÖTgyöt és
Méliusz Jtthász Pétert "a debreceni
KoHégium és gyülekezet odaadó szol-
gálata vette igénybe, .. Épen kettejük
halála közé eső évszázad (1572-1678)
tolyamán mélyült el és szilárdult meg
a debreceni református lélek és lett
egy további másfél' századon át öntu-
datosságban és erőben minden mást
felülmúló hordozójává és védelmező-
jévé a református gondolatnak. S en-
nek a két nagyszerű tudósnak és ige-
hírdetőnek élő szobrává egy könyv
left: a bibliafordítás." (Révész.)

Könyvnyomda, zsoltá?', magya?' nyel-
1'ií bibLia.,. A magyar protestantiz-
mus ilyen szobrokat akar állítani fl
magyar életben. Es ilyeneket állított
eddig, .Nekünk nem történelmi arckép"
csarnokra van szükségünk s a ma-
gyarságnak sem ércszobrokra, hanern
ilyen élő és életadó világosságokra.
Es mikor a Luther seobrot mi is fel
akarjuk állítani, akkor ezt nem azért
tesszük, hogy egy portrévai több le-
gyen Budapesten, de azért, mert tud-
juk, hogy Luthernak máT s.zintén van
ilyen élő rruuniar szobru a magyar Let-
kekbeti, azokban a milLiókban, akik az
ő bizonyságtétele nyomán keTültek
közvetlen viszonyba s csudálatos élet,·
közösségbe az ÚT Jézussa,!' Es a hívő
evangélikusság a magyarSág életében
van' olyan élő szobor, amit éTcjeUel, is
meg lehet jelölni s amú'e szobor által
is szabad figyelmeztetni hálás és há-
lát~an utókort és kortársakat 'egy-
arant. . . Dyl.

Válasz az ,Jr~e~es~ér~ésre"
A gyermekek vallási nevelésére vo-

natkozó csehszlovák törvényt átmene-
tileg teljes érvényűnek kell tekinteni
a felszabadult területen és alkalmazá-
sát az anyakönyvi hivatalok meg nem
tagadhatják mindaddig, amíg törvény-
hezásunk ezt a kérdést nem szabá-
lyozza.

Idézett törvény ugyanis - a gyer-
mek születése után 14 napon .belül való
szóbeli bejelentéssei - a vegyes val-
lású házastársaknak tágabb jogot biz-
tosít arra nézve, melyik fél vallású ban
kívánják gyermekeiket nevelni, mínt a
mi törvényünk, mely megkívánja '!

házasságkötés előtti írásbeli megegye-
zést (reverzális).

Már pedig az államok jogfejlődése
mutatja, hogy bármi okból előálló
jogrendszerváltozás után átmenetileg
a jogfolytonosság kényszere alatt
a több jogot adó törvényt kell

6

Ill. Egyházunk szempontia.
Egyházunk szernpontjából nagyon nehéz ezekre véleményt mon-

dani. Kétségtelen dolog az, hogy egyházunk »Magyarhoni evangélikus
egyház« lévén, a nemzethűségre nagyon nagy súlyt fektet. Annál is
inkább, mert tudja, hogy itteni hütelenségét nem kortársai ítélnék
el csupán, hanem elsősorban az egyház Ura: Isten. De kétségtelen
dolog az is; hogy az egyházaknak igen kevés eszköze van arra, hogy
tagjait a nemzeti célokkal meg nem egyező utaktól visszatartsa. Ez
az állam dolga. A nemzethűséget neki kell elbírálnia. Nem szólha-
tunk bele abba a soproni világnézeti válságba, amelyről a Magyar
Nemzet ír, csak azt sajnáljuk nagyon, hogy ennek egyházunk kere-
tein belül kellett lejátszódnia. Mert tudjuk, hogy ilyen esetben min-
díg egy a szenvedő alany: az egyház és benne a hitélet. Annál is
inkább fáj ez, mert érezzük, hogy ennek nem lesz egyhamar vége.
Fuchs megállapítása szerint: »rnég mindíg nem jöttek létre azok a
formák, amelyekben a magyarországi különálló német élet ki fog
teljesedni. Csak azt vesszük észre,. hogy titokban valami készül,
amelyről még nehéz tiszta képet kapni«. Addig is szeretnők, ha ezek-
ből a jelenségekből senki sem vonna le olyan helytelen következte·
téseket, amelyek nyomán nemzetiségi ellentétektől fűtött felekezeti
kultúrharc törne ki. Az egyházunkban levő 12.8010németanyanveluű
'evangélikus elsősorban tnint német és csak másodsorban mint epqn-
'gélihus vívja" meg harcát. Ebből a harcból nem szabad sem annak
következnie, hogy az evangélikus egyház mint egyház lát kárt, sem
annak, hogy az evangélikusok hitükben egymás ellen támadnak: po-
litikai célok miatt! Kemény Péter.

JÓf magyar harcok
Ezen a CÍmen rovatot nyi tunk azon jó magyar küzdelrnek emlé-

kének felújítása és hálás megőrzése céljából, melyeket evangélikus
lelkészek vívtak a volt Csehszlovákia magyar nyelvű evangélikus
egyházának lapjaiban a magyarság életéért, jogaiért, megbecsültetéséért
Tesszük ezt nem a hivalkodás .gőgjével, de azért, mert tartozunk'
vele annak a .magyar evangélikusságnak, amely a Felvidék rabságá-
ban szívósan őrizte és védelmezte magyarságát, saját életlehetőségeit
kockáztatva. Szükség van ilyen emlékezteLőre, mert hirIapokban,
előadásokban, illetéktelen megjegyzések érik a felvidéki evangélikus-
ság magyarság-szolgálatát, másrészt pedig kiáltóan kevés és szürke
az az elismerés, amellyel a sok között a magyar evangélikusság szol-
gálatát hajlandók voltak észrevenni. Régi cikkeket fogunk közölni
volt felvidéki magyar egyházi újságjainkból. hogy azokon keresztül
legalább a mi olvasóink ismerjék meg ezt a szolgálatot. Súlyos elvi
kérdésekben és ma sokszor már jelentéktelennek látszó kicsi ma-
gyal' gondokban bátran bejelentett magyar vétókat fogunk újra meg'
szólaltatni, s hisszük, hogy olvasóink örömmel fogják fogadni ezeket
a régi sorokat.

*
Első közleményünk a 15 évet végigszolgált somorjai Evangélikus

Lap cikke, 1935. évi lB·ik szárnából, melyet a lap főszerkesztője,
lic. Fizély Ödön írt a soviniszta szlovák körök által megtámadott
Czékus István tiszai püspökünk és Kramercsik Károly rozsnyói
gimnáziumi igazgatónk emlékének védelmében, hogy ezzel a magyar

_multat ért támadást is visszautasítson. Ezért a cikkért el akarták
venni az Evangélikus Lap engedélyét.

lgaz-e, okos-e egynémelyik kirohanás?
Caplovic Vladimir tanár az állami. reálgimnázium tanára Rozs-

nyón. Ambiciózus felfelé törő ember. Evang. pap fiú, valamely bácskai
gyülekezet lelkészének fia. A létra, melyen felfelé tör, a nacionalis
érzéseinek erőteljes hangoztatása. Biztos lépcső még mindíg, sőt
talán inkább, mint bármikor, - a magasba jutáshoz. A multak me-
zőire rándult ki nagy örömmel. Nemes szép passzió, ha vadászatta nem
válik, ahol minden áron egy-egy nemes vadat akarnak terítékre hozni.



Caplovic tanár egy gyönyörű szeprember végi délután ép - Szerit
Vencel napján - a multak mezőire új kirándulást tett. Ezúttal a
kassai rádió volt a pihenő, ahol a nagy nyilvánosságnak beszámolt,
hogy a mult idők mezőin való kirándulásán két nemes, nagy vadat
ejtett el. Czékus Istvánnak a tiszai evang. egyházkerület püspöké-
nek, s a rozsnyói egyház volt lelkész ének, valamint Krameresik Ká-
roly főgimnáziumi igazgatójának - áldott szép emlékét ~ sikerült
Ieteriteni.

Az esetről az Evang. Lap olvasóinak bizonyára tudomása van.
Hiszen azt a nyilatkozatot, melyet a rozsnyói egyház presbyteri ér-
tekezlete kiadott. Caplovie úr kirohanása után, - az országosan 01-
vasott nagy lapok - hozták. A rozsnyói egyház komoly tárgyilagos-
sággal utasította vissza •.- az előtte kegyeletes emlékezetben álló
férfiak elleni indokolatlan támadást. Azt azonban kevesen tudják,
hogy a kassai rádió vezetősége ~. maga is iparkodott enyhíteni a
túlkemény kifejezések törlésévei a felolvasásnak - a kegyeletbe
gázoló hangján saz ügy pikáns hátterébe tartozik az is, hogy ugyan-
akkor, mikor Rozsnyón a rádió helyszíni közvetítést adott s a város
piacán - hangszórójával li magyar és szlovák nyelvü - énekzene és
szóbeli előadásokat közvetítette, Caplovic előadása idejére a leadást
a hangszórójával beszüntette, mert nem akarta az ezerfőre menő
piaci hallgatóság érzését felháborítani még a leenyhített hanggal sem.

Azt sem igen tudja az Evang. Lap olvasó közönsége, hogya Saí-
Iaryk Kraj, rozsnyói hetilapban a presbyteri értekezlet nyilatkozata
után még élesebb hangon támadott Caplovic tanár a két nagy ember
emlékezete ellen. Közleményének a veleje az: akárki mit mond, mégis
csak neki van igaza.

Szakasztottan 'úgy tesz, mint az a professzor, aki azt állította,
hogy a föld még 130 billió esztendeig megtartja mclegségét annyira,
hogy növény és állatélet lehetséges lesz rajta. .

Mikor egy másik tudós elébe vetette, mire állapítja ezt a véle-
ményét, azt felelte: Hát Önnek nem elég bizonyíték, ha én állítom?

Caplovic tanár azt mondja, hogy feljegyzéseiből és forrásaiból
állapította meg azokat, amiket felhozott. .

Nem minden feljegyzésen van ám a hihetőség bélyege, nem min-
den forrásból buggyanik ki az igazság üdítő itala. Erre nézve van
egy rendkívül jellemző; nem a régmultban történt eset.

Az államfordulat után a rozsnyói polgári leányiskola tantestületé-
nek egy része helyén maradt, más része lVIagyarországon nyert el-
helyezést. A megmaradt erőkkel az oktatást sikeresen lefolytatni
nem lehetett. Megboldogult .Iánoska püspök úr iparkodott a bajon
segíteni és egy tanítónőt küldött Rozsnyóra azzal a megbízással, szer-
vezze meg igazgatónői minőségben az iskolát. Az illető nagyon jól
volt beírva az állami hatóságnál s .Iánoska püspök úrnak is feltétlen
bizalmasa lehetett. A rozsnyói iskolaszék tagjai· megkülömböztető
tisztességgel fogadták, mert biztosra vették, hogy ily módon a féltve-
féltett leányiskola ügye megoldást nyer. Az igazgatónő azonban'
többé nem jelentkezett, Állami szolgálatát nem akarta otthagyni s
ahol alkalmazva volt, ott lakott édesanyja - egész rokonsága - és
semmi hajlandóságot nem mutatott a Rozsnyór-a való -eljövetelre. Ezt
azonban nem írta meg Jánoska püspök úrnak, hanem úgy állította
be a dolgot) hogy Rozsnyón rideg, elutasító módon bántak vele, tehát
nem kér abból a dicsőségből, hogy Rozsnyón működjék. A püspök
úr - annak idején meg nem érdemelt szemrehányást tett az iskola-
széknek s bár egytől egyig szavahihető, becsületes, önérzetes ma-
gyar úr volt az iskolaszék tagja és a leghatározottabban kijelen-
tette becsületszóval mindegyik, hogy a püspök úrnak nyújtott infor-
máció teljesen téves, mert a kiküldöttek szinte udvaroltak, tenyerükön
hordták, mégis nem tudták .Iáuoska kételyeit eloszlatni.

Ha annak a hölgynek jelentése - valamikor történeti forrás lenne
- a kerület és a rozsnyói polgári iskola viszonyát tárgyaló dolgozat-
ban, nemde téves megítélés alá esnék a rozsnyói akkori iskolaszék?

Az érdek, az elfogultság, a nyilt őszinteség hiánya sokszor a
legfényesebb alakokat is feketére mázolta. Lutherről nem egy
egykorú feljegyzés maradt szerzetesi kezektől írva, hogy az ördö-
gökkel állandó cimboraságot tartott fenn, hogy erkölcstelen életet

alkalmazni, mert a két állam tör-
vénye között ijelentkező különbségből
nem származhat jogfosztás az állam
polgáraira.

Jogsérelem fellebbezhető a törvény-
hatóság első tisztviselőjéhez, aki véle-
ményem szerint meg is adja az enge-
délyt, -hogyavegyesvallású házastár-
sak utólagos reverzálisadással eleget
tegyenek törvényünk kővetelményei-
nek és így továbbra is egy vallásban
nevelhessék gyermekeiket. .

Dr. Hegedíís János.

Ten~eralattjáró~ e~éSI sora
süllyedt el a világháború óta - be-
kés korszakban - próbautak, s had-
gyakorlatok alatt SZel'te a világban.
Abban a szédületes fegyverkezési ver-
senyben, amely a világháború óta
mint valami téboly rántja magával a
müvelt nemzetek állarnháztartását, tel-
jesítő akaratát, nemzeti ideálalakítá-
sát, szörnyű árat fizet az emberiség.
Több, mint húsz acélkoporsó a tenger
alatt sokszáz halottal, akik irtózatos
halállal áldoztak a haditechnika oltá-
rán, s legújabban a Squal is és a The-
tis katasztrófája több, mint száz halot-
tal, gondolkozóba ejthetné a művelt .
Nyugatot. Az újságole óránkint változó
hírei az elsüllyedt búvárhajók men-
tési munkálatairól, a "még élnek",
"már reménytelen", "utolsó kísérlet,
hátha ... ", "mind meghaltak" izgalmas
címeivel drámai módon tartották fe:"
szültségben az utcát, a társalgásunkat.
Amerikai, angol fiatalemberek, egy
messzi világ talán ellenünk fegyver-
kező és hadgyakorlatozó legenyel
olyan közel kerültek ezekben a napok-
ban a szívünkhöz. Nem valami huma-
nitárius, szentimentális ellágyulássai,
nem is a meg szokott szenzációéhség-
gel rettegtük végig az emberi nagyot-
akarás ezen két csődjének igazi drá-
máját, hanem érezhető vol.t a, nyomda-
festék mögöit, a feWWk huUatol:t sze-
vak mögött, akibocsájtott sóhajiások
valami egyetemes emberi bűntudat
szoiuuiriuiso: Kibeszéletlenül is meg-
értette most egymást az egész világ
sajtója, s mindenféle nemzet közvéle-
ménye. Sehol sem fogalmazták meg,
mert illik most csendben és hősiesen
hallgatni az ő acélkoporsóik körül, 'd(;
mindenütt tudjuk ezekben a napok-
ban, hogy bizony nem hősök ők, akik
emberi nagy áldozatból vitték a sor-
sukat oltárra, hanem az emberi bűn
szörnyű elesettjei s megkivánt áldo-
zaí ai. Hal.ált~k zsoui valójában, eL bűn
z~oldja, az egymásra acsarkodó, a szá-
razföldet , levegőt, vizet, földalatti és
vízalatti minden elemet és lehetőséget
az egymáspusztítás szolgálatába állító
bűnben vak emberiségnek küldött is-
teni figyelmeztetések.· Csődök, kudar-
cok, büntetések, amiket Isten küld :1

ma emberéhez. A sajtó, a közvéle-
mény, a fegyelem mondatja velünk a
sablont: ,,8 civilizáció, az áldozatos
nemzetszolgáíat hősei voltak ... " Apa-
tíkusan rábólintjuk az igent, de belül,
az egyetemes emberi lelkiismeret moz-
dul: "a bűn elesettjei voltak ... "

dyl.
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HIR E K
A Luther-szobor harmadik pályázatára

kiválasztott művészek pályaterveiket
június 25-éig nyújtják be. A Luther-
szobor végrehajtó bizottsága a beérkező
pályaművek elbírálása céljából június
27-én délután 5 órakor a Nemzeti Sza-
lonban (V. Erzsébet-tér}, ahol a pá-
lyaművek ki lesznek állítva, ülést tart.
A nagybizottság június 28-án délután
5 órakor ugyanott tartja ülését. A ki-
állítás a nagyközönség számára június
29-étöl július hó 3-ig lesz nyitva, még-
pedig június 29-én és július 2-án dél-
előtt 9-14 óráig, június 30-án, július
1-én és 3-án pedig délelőtt 9-14 és
délután 15-19 óráig. Belépődíj nincs.

A rákoscsabai missziói eevhéz jún.
11-én délelőtt 10 órakor j art ja temp-
lom- és harangszentelési ünnepét, me-
lyen a szent szolgálatot D. Raíf'ay Sán-
dor bányakerületi püspök végzi.

D. Gedulv Henrik tiszakerületi püs-
pök síremlékét a Szohor Pál nyiregyházi
polgármester elnökletével tartott bizott-
sági ülés Lux Elek szobrászművésznél
rendelte meg. A közadakozásból létre-
jött emlékművet rövidesen felállítják.

A pestmegyei felső egyházmegye lelké-
szeinek értekezleten, mely június 9-én
volt Gödöllőn, a gyülekezeti lapról
Prőhle Sándor, az evangélizáció ered-
ményeiről Lucsán Márton és Galát
György, a szeretetszövetségről Zászka-
Iiczky Pál lelkészek tartottak előadást.

A monori missziói egyházközség
június 18-án délelőtt fél 10 órakor tartja
új templomának és új harangjainak Iel-
szentelési ünnepét. A felszentelést D.
Raffay Sándor püspök végzi.

A csanád-csongrádi egyházmegye jún.
8-án Mezőhegyescn leánykonferenciát ren-
dezett, melyen dr. Gaudy László buda-
pesti hitoktatási igazgató, Mórocz Sán-
dor vallástanár és Dezséry László egye-
temi mb. lelkész tartott előadást.

Esperesi értekezlet. D. RaHay Sán-
dor püspök június 2-án értekezletre
hívta össze a bányakerület espereseit.
Az értekezleten jelen volt Dr. Pesthy
Pál egyházkerületi felgyelő is. Az ér-
tekezlet az egyházkerület közigazgatásí
és hitéleti kérdéseivel behatóan foglal-
kozott.

Áthelvezések, D. Raffay Sándor bá-
nyáker-ületi püspök Winkler Lajos
váci segédlelkészt a gyóni egyházköz-
séghez, Sikter László makó i segédlel-
készt Vácra, Székács Sámuel pilisi se-
gédlelkészt Kiskőrösre és Moravek
Samu kiskőrösi segédlelkészt Pilisre he-
lyezte áto

Tanulmányi verseny. Az ország összes
középiskolái között rendezett tanulmányi
verseny ez évben a Fasori gimnázium-

. nak 9 pontot hozott. Déri János törté-
nelemből a második helyet, Marschalkó
Gyula a szépkiejtés versenyen dicsére-
tet és Liebner Ernő földrajzból dicsé-
retet nyert. A Deák-téri evangélikus
leánygimnázium növendékei közül Kál-
lay Erzsébet a Protestáns Arvaház nö-
vendéke, aki csak három éve tanult
latint, dicséretet szerzett a latin nyelv-
ből. Az aszódi és a békéscsabai gim-
názium növendékei is értek el helye-
zést. A 17 év óta folyó taru'rnányi
versenyben az első helyet a Fásori gim-
názium továbbra is tartja.
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élt - és még tudja a jó ég, mi minden alaptalan rágalmazást ha-
gyott hátra a lelkiismeretlen történeti feljegyzések hosszú sora.

De ez még nem volna olyan nagy baj, mint az, hogy a történész
urak hajlandók minden forrást, különösen ha szájuk izének s cél-
jaiknak megfelel, valóságként fogadni el. Caplovic úrnak különös
nagy gyönyörűsége telik abban, ha a százszor megcáfolt magyar
elnyomásról s a szlovákok háttérbe szorításáról beszélhet. Ez a
vessző paripája. Hogy okosan teszi-c, hogy szolgál-e vele az állam-
nak s egyháznak más kérdés.

A Czékus és Kramarcsik nevének a szlovák közvélemény előtt
sötét színbe való beállításával például semmi gyakorlati célt nem
.szolgú lt. Legfeljebb pozdorját és száraz dudvát dobott azokra a si-
rokra, melyekben ezek a nagy férfiak alusszák álmaikat, amelyeket
a magyar közvélemény és az evangélikus tábor, mely Czékus és Kra-
mercsik működését ismerte s a maga nagy értéke szerint méltányolta,
a hálás kegyelet virágaival szórt be. Feledi a tanár úr, hogya kisebb-
ségek érzékenységének megbántását a törvény tiltja, s a kegyeletes
érzéseikb en való gázolást az 1923. évi 50-ik törvény XIY.-ik §-a ki-
hágásnak. ismétlődés esetén vétségnek minősíti. Elvégre, ha Cseh-
szlovákia kisebbségeket kebelezett be, kellett, hogy azokat a törvény
védelme a14 helyezze s ne engedje egyes elvakult nacionalisták sza-
bad prédájául a kisebbségeket és kegyeletes érzéseiket ...

Caplovic tanár eljárása annál szigorúbb elbírálás alá esik a ma-
gyar evang. kisebbség színe előtt, mert lelkész fia, s nem átallotta
egy közel ötven éve elhalt lelkész és püspök síri álmát megzavarni,
aki lelke minden jó hajlamával szolgálta az ev. közösség nagy
érdekeit, - és egy volt tanárelődjét - olyan jelzőkkel illetni, me-
lyekre Kramarcsik rá nem szolgált és éppen azon szempontból ítélni
el, mely szempont Caplovic tanárt mozgatja, fűti és lendíti' előre.

Vagy lehet az, hogy Krarnarcsiknak bűne, hogy erős magyar
volt, ugyanakkor Caplovicnak -~ erénye - hogy nagy sz.lovákságát
mutogatja?

Caplovic úr tanulhatna valamit a róm. katho likusoktól.! Ok a ma-
gok embereit nem dobáljak meg sárral, sőt ahol lehet, iparkodnak
tisztább fény ben tii.ntetni fel.

Minden jó magyar és szlovák is tudja; hogy az 1. Lipót alatti
üldözéseknek lelke irányítój a Kelenics volt. A sok véráldozat, erő-
szak, .templom és iskola-rablás az ő lelkét terheli főként,
és ime az újabbkori kath. történetírás, hogy próbálja beállítani a
szereplését. Ha nem ismernők olyan alaposan a történetet, azt hi-
hetnők, hogy annak a véres kor szaknak ő volt főfő jóttevője. Caplo-
vic úr nem törődött vele, hogy derék, nemes, nagylelkű embereket,
éspedig saját hitsorsosait pellengérezi ki ok nélkül.

Mert az, hogy a nagyrőczei szlovák gimnázium bezárult, nem
Czékus, nem Kramarcsik eszközölte, hanem azok a tanférfiak. akik
az 'iskolát' államellenes célok szolgálatába állatották. Ha ma egy
iskola Csehszlovákiában íly célzattal dolgoznék, a demokrata Cseh-
szlovák állam se tűrné és tűrhetné el fenntartását egy órára se.
Quoduni justum, alteri aequm ! Amit cselekedett a magyar állam,
adott esetben épúgy megtenné a csehszlovák állam is. Különben,
hogy Czékus nem volt a nagyrőczei iskolának ellensége, nem fűtötte
szlovák gyűlölet, csak pár esetet hozok fel. A feloszlatás előtti évek-
ben rendszerint körlevelekkel fordult a lelkészi hívatalokhoz, hogy
küldjék a tanulni vágyó szlovák búkat a. nagyrőcei gimnáziumba,
ahol alapos irodalmi szlovák müveltséget sajátithatnak el, amire
nagy szükségünk lesz különösen a tanítói, s papi pályára készülőknek,
ha sz lovák gyülekezetekben állást akarnak elnyerni.

Rozsnyóról a fögimnáziumból egyetlen szlovák fiút sem távolí-
tottak el az államfordulat előtt nemzetiségi okokból, holott más kö-
zépiskoláknál ez megtörtént.

Ez azt bizonyítja, hogy Hozssnyón úgynevezett pánszláv kérdés
soha nem volt.

Sőt sok szlovák fiú nyert ingyenes ellátást a konviktusban s
tette részükre lehetövé az evang. egyház, Czékus lelkészkedese és
Kr-amarcsik igazgató működése idején, hogy tudományos pályára
készülhessenek Mindezek a letagadhatatlan tények ép az ellenkező-
jét bizonyítják annak a ráfogásnak, hogyCzékust, vagy Kramarcsikot



szlovákellenes érzület irányította volna. - De, ha még szóról-sz óra
igaza volna is Caplovic tanárnak, kérdés, jó szolgálatot tesz-e egy-
háznak, államnak, ha egy letűnt korszak sírba hanyatlott alakjait
idézi fel, mint az endori javasasszony Saul elé - Samuel alakját -
s a szívek közé a kölcsörrös keserűség érzéséből emel választó fa-
lakat. Ha az Isten akarata az volt, hogy szlovák és magyar együtt
éljen, és egy közös republika polgárai legyenek, nem az volna az
okosság parancsa, hogy a lelkek megbékéljen ek, egymáshoz kö-
zelebb kerüljenek? A tyúkszemre lépés politikája, ami Caplovic úr
működését jellemzi, nem ejt halálos sebet azon, akinek a tyúk-
szemére lépnek, legfeljebb bosszantja, elkeseríti, erre pedig egész-
séges alapon álló szervezetnek sincs szüksége.

A gyárgondozónök
(Folvtatás.) Gondűző - gondhozó nő,

Valami UJ dologra mindíg az a legjellemzőbb, ahogyan a nép
clnevezi. Ha a nép száján már neve van valaminek, akkor az a sze-
mély vagy intézmény eljutott a nép szívéig. A gyárgondozónőnek
már megvan a »népi« neve. »Gondűzőnő«-nek hívják. De ugyanakkor
megkapta a nevét a másik oldalon is, mert a gyárosok meg tréfásan
»gondhozo nő«-nek becézile. Mindkettő plasztikusan kifejezi, mit je-
lent számukra a gyárgondozónő munkája. A munkások szívét néha-
néha nagyon elsőtétítik a gondok s ez a sötétség már sok elhamarko-
dott lépés, sok keserű meggondolatlanság szül őanyja volt. Milyen
jó, hogy van közel valaki, akihez oda lehet vinni ezt a gondoktól
elsötétedett szivet. Rendszerint nem kell több, mint egy beszélgetés,
egy kis kiöntése annak a nyomasztó tehernek s a gondok fellegei már
el is vannak üzve. Rájönnek, hogy nem is olyan sötót minden, mint
ahogy ők látták, ,csak meg kell találni a helyes utat. Mennyi elbo-
csátás, nyomor, bosszú, gyűlölet, sokszor bör tönnet, szégyennel, élet-
megbélyegzéssel és megnyomorítással végződő katasztrófa keletke-
zett már személyes ellentétekből. súrlódásokból, összeszóla!kozá-
sokból! Azelőtt reménytelenek voltak az ilyen ügyek. Most már nem.
A gyárgondozónő előfogja mindkettőt, szivükre beszél, kibékíti őket
s a munká.st nem bocsátják el, nem viszi haza a munkanélküliség
nyomorát, gondterhes sötétségét, a munkavezető, felljebbvaló meg
érzi a szíve körül: ember vagyok, mert legyőztem önmagamat. Kis
apró ügyek, félreértések, rosszul megválasztott, indulat dobta szavak
okozzák az ilyesmiket pl.: egy munkás azt állítja, hogy a munkavezctő
rosszul számította ki a bérét. Összeszólalkoznak, hangos jelenet,
fenyegetődzés, felmondás stb. Már régen nem a hérkülömbözetről
van szó, hanem csak az indulatok elgurított kavicsai. dübörögnek Iavi-
mává. Míly áldott szolgálat: megmutatni mindcgyiknclc: csak egy
kis kavics volt az egész. De ha meg nem mutatják, igen sokszor
életek, családok, gyermekek jövőjét temeti maga alá az ilyen lavi-
nává nőtt kavics.

A szeretet terrorístáí.
Viszont igenis »gondhozó-nő« a gyárosnak. Megtestesült lelkiis-

meret, aki tele van újabb és ujabb kívánságokkal, kövctclések'kel.
Akit nem lehet olyan egyszerűen, vállrándítással;' egy kézlegyintéssej .
elintézni, .mint azt a másikat ott bent. Ez mindennap itt van, hozza
a híreket, terjeszti elő a terveket, eleven szernrchányás, amíg meg
nem valósul vagy változik valami. Jellemző erre az egyik gyáros
nyilatkozata. A gyárgondozónő valami kis ünnepeéget rendezett a
munkásokkal, ahol a munkások gyermekei szerepeltek. A gyáros
születésnapján vagy valami ilyen alkalomkor. Már ez maga meg-
lepte a gyárost. Tudják, hogy mikor van a születésnapja és meg-
emlékeznek róla! A végén neki is meg kellett szólalnia. Megköszönte
a kedves figyelmet és hálából megígérte egy-két régen sürgetett szo-
ciális berendezkedés megvalósítását. Utána ezt mondta mosolyogva
valakinek: »Azt hiszem, jól beszéltem, mert figyeltem a »tcstvér«
arcát, megelégedést tükrözött.« Igy növi ki. Inagát a szeretet lelki
nagyhatalornmá. Igy lesz terr or az erőtlenek ereje. Bár minden gyár-
ban lehetnének a szeretetnek ilyen terroristái!

Csurgói ünnep. Csurgón június 3-án
egész ünnepélysorozat folyt le, melyen
protestáns egyházunk kiválóságai vet-
tek részt. Az Országos Bethlen Gábor
Szövetség elnöklése és vezetése Tasnády
Nagy András igazságügyminiszterrel az
élén jelent meg. Először a Csokonai-
gimnázium ünnepsége folyt le, melyen
felavatták az iskola alapításának jelene-
tét megörökítő képet, melyet Merész
Gyula festőművész készített. Ezután az
új cserkészház alapkővének elhelyezése
következett, amelynek keretében Tas-
nády agy András beszédet intézeti az
iíjúsághoz. A felavatást Papp Antal
ny. államtitkár, a Magyar Cserkészszö-
vetség elnöke végezte. Ezután Kozma
Andor mellszobránál Jalsoviczky Ká-
roly cll'. államtitkár, a Berzsenyi Dá-
niel emlékpadnál, amelyet Gády Lajos
szobrászmüvész tervezett, Kapi Béla dr.
dunántúli püspök szólt Berzsenyi Dá-
niel nagyságáról, Baksay Sándor ref 01'-
mátus püspök emlékművenél Jékely La-
jos fejezte ki a Tudományos Akadémia
kegyeletét, Tisza István grót emlék-
oszlopánál pedig Balogh Jenő dr. mori-
dott avatóbeszédet. Este az Országos
Bethlen Gábor Szövetség rnűsoros estél
tartott, amelyen Tasnády Nagy András
dr. mondott elnöki megnyitót, az ün-
nepi beszédet pedig Kapi Béla dr. püs-
pök tartotta a modern vallások csőd-
jéről. Müvészi számok után Törs Ti-
bor :főszerkesztő a Bethlen Gábor Szö-
vetség ügyvezető elnöke mondott köszö-
netet a hallgatóságnak és az előadók-
nak.

Lelkészmeghívásc k A sátoraljaujhelyi
egyházközség a lemondás folytán meg-
üresedert lelkészi állásra Asbóth La-
jos, addigi ózdi segédlelkészt hívta meg.
Beiktatása május 14-én volt.

Az önálló egyházközséggé szervezett
egri missziói egyházközség egyhangú bi-
zalommal az eddigi missziói lelkészét,
Garam Lajost hívta meg első rendes
lelkipásztorául.

A hegyaljai egyházmegye május 23-án
rendkí vüli egyházmegyei közgyűlést tar-
tott Pazár István egyházmegyei fe-
lügyelő és Marcsek János alesperes el-
nöklete alatt. A közgyűlés az esperesi
tisztérőlleköszönt Duszik Lajost a tisz-
teletbeli esperesi címmel tüntette ki.
Az esperesi tisztségre a szavazást el-
rendelte.

A Budapesti Fasori Evangélikus Fiú-
nevelő Intézetére felhívjuk az evangé-
likus szülők figyelmét. A tanulók él ső-
rendű szellemi és testi ellátásban ré-
szesülnek. VI!., Damjanich-u. 28jb. Tá-
jékoztatót küld az igazgatóság.

A Beszélő Kréta lsten Szolgálatában,
épiskolai vallasoktatók számára írta

ezt a kedves könyvet, Gergely Ferenc,
a pápai áll. tanítóképző tanára. Dr.
Kapi Béla és Medgyasszay püspökök
meleg ajánlást írtak hozzá. Valóban me-
legszívű embernek áldott. rnunkájává
válik azok számára, akik a bibliai tör-
ténetek élménnyé való válását tűzik ma-
guk elé. A könyv az összes bibliai
történeteket elénk rajzolja olyan köny-
nyedén és annyi közvet e- séggel, hogy
bárki utánozhatja "'és.. z egész tanítása
színessé és a gyel~lJtekek számár-a rop-
pant élvezetessé vállia .~A szerző kiadá-
sában megjele~~"" ko\\yvecske hűséges
munkatársa a' vállásfanttónak és ked-
ves barátja a rrírekléleknek. Aki -f'el-
használja enne edagógiai lehetőségeit,
sok áldást nyer és s k ál ás-t oszthat
belőle.
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Kérelem a Missziói Gyermekszöve-
ségek vezetőihez. A tanév végeztével
bizalommal felkérjük a Missziói Gyer-
mekszövetségek gyülekezeti vezetőit,
hogy az elmult tanévben befolyt misz-
sziói pénzt mielőbb küldjék be a Misz-
szióegyesület pénzt árába (Csekkszámla:
16,188 Magyarhoi ágo h. ev. misszió-
egyesület pénztára, Budapest), az el-
mult év munkájáról szóló rövid beszá-
molóikat pedig mielőbb juttassák el a
Missziói Gyermekszövetségek kerületi
vezetöihez. A beszámolóban főleg a kö-
vetkező kérdésekre kérünk feleletet: 1.
A vezetők neve. 2. Hány csoportban
rnűködött a Gysz. ? 3. Milyen időkö-
zökben tartottak összejöveteleket ? 4.
Hány résztvevővel? 5. Mi vel foglalkoz-
tak az összejöveteleken? 6. Mennyi gyült
össze a bélyegek árából? 7. Volt-e más
gyüjtes is a misszióra, SO milyen ösz-
szegü? 8. Mik voltak az elmult év fon-
tosabb eseményei? Tájékoztatásul újból
közöljük a Missziói Gyermekszövetségek
kerületi vezetőinek neveit, akikhez a
beszámolók küldendők : Dunántúli kerü-
letben Rácz Sándor lelkész, Meszlen,
Vas-megye ; Dunáninneni kerületben Har-
mati Béla lelkész Ösagárd, U. p. Ke-
szeg ógrád-megye; Bányai kerületben
Jávor Pál lelkész, Hatvan, Pest-megye;
Tiszai kerületben Túrmezei Sándor lel-
kész, Tokaj, Zemplén-megye.

A Magyar Diákok Pro Christo Szö-
vetsége (MEKDsz.) Evangélikus Osz-
tálya az Evangélikus Egyetemes Egyház
Ifjúsági Belmissziói Bizottsága támoga-
tásával a Szövetség Tahi-i táborában
1939 június 28-tóI július 5-ig országos
középiskolás [iúleonierenciát, július ö-töl
12-ig pedig középiskolás leáiwhonjeren-
ciát rendez, amelyre minden 13-ik élet-
évét betöltött diákot szeretettel hív
és vár.
Felvétel az 1938/39. iskolai évben szer-
vezett soproni evangélikus líceumba.

(Előbb tanítóképző-intézet.)
A felvétel iránti kérvényt Főtiszte-

lendő és Nagyméltóságú D. Kapi Béla
Püspök úrhoz, Győr címezve, az inte-
zet igazgatóságához, (Sopron) kell
megküldeni. Mellékletek : 1. Születési-
anyakönyvi kivonat. 2. A közép- vagy
polgáriiskolai Ill. és IV. osztályáról
szóló értesítők és bizonyítványok. (A
IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel után
pótlólag kell beküldeni, a Ill. o. év-
végi bizonyitványról és a IV. o. félévi
értesítőkről másolat küldendő.) 3. Aki
internátusi elhelyezést kér, az újkeletű
hatóaági orvosi bizonyítványt is mellé-
keljen. 4. Aki internátusi és tandíjked-
vezményt kér, az újkeletű hatósági va-
gyoni (szegénységi) bizonyítványt is
mellékeljen a szülők (nem a növendék)
vagyoni helyzetéről. 5. Két tanú által
aláírt szülői nyilatkozat arról, hogy a
tanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget
vállalnak.

A folyamodványra 2 pos, a mellék-
letekre 30 filléres okmánybélyeg ra-
gasztandó. Szegénységi bizonyítvány
alapján amellékletek bélyegmentesek.

Bővebb tájékoztatást nyújt az intézet
igazgatósága.

A líceum érettségi bizonyítványával
a majd megnyíló tanítóképző aka-
démiára és mindazon pályakra (a tu-
domány- és müegyetem kivételével) le-

o het menni, amelyekre a középiskolai
érettségi bizonyítvány jogosít.

Evangélikus tanuló - különösen, ha
tanítói pályára készül - elsősorban
evangélikus intézetbe járjon!
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Nem két front o - egy család.
Befonják a szivet bohókás szelíd erőszakjukkal s gyermekct

csinálnak a legkomolyabb, legzordonabb gépemberekből is. S mily cn
más szemmel néznek aztán egy-egy gyárosra, üzemvezetőre, Iőmér-
nökre, ha felfedezik, hogy az is ember, sőt szíve mélyén gyermek.
Lassan egI-' család lesz az egész gyár s nem »kizsákrnányolók« és
»kizsákmányoltak« mereven szembenálló front ja. Az egyik üzemben
pl. gyermekkocsikat, elegáns, szép áramvonalas gyermekkocsikat csi-
náltattak, hogy kikölcsönözzék őket munkáscsaládoknak, ahol épen
gyermek született. Mikor megérkeztek s ott álltak az udvaron, min-
denki a kocsikkal játszadozott. Kis munkáslányok épúgy kacarászva ,
tologatták körbe, mint a komoly, szakállas főmérnök, mikor arra
ment. Valaki azt mondotta azután: sohse volt még olyan meleg, ba-
rátságos hangulat a gyárban, mint mikor azok a kiskocsik ott álltak
az udvaron. - A másik helyen egy kultúrház építését engedélyezte
a gyáros a gondozónő sürgetésére. S íme, mikor elterjedt a híre,
munk ásküldöttség kopogtat a gyárosnál és lcőz lik vele, hogy csak
anyagot adjon a kultúrházhoz, az építési munkát ők maguk akarják
elvégezni túlórákban. »Hisz tudjuk, hogy igazgató úrnak is sok a
kiadása s így olcsóbb Iesz.« Könnyes szemmel rázott kezett a gyáros
a küldöttséggel s elmondotta nekik, milyen más ez most, mint az a
másik küldöttség pár évvel ezelőtt, aki épen akkor állított be hozzá
bérkövetelésekkel és sztrájk-fenyegetéssel, amikor kétségbeejtő pénz-
ügyi nehézségekkel küzdött maga is s az egész vállalat fölött ott
lebegett az összeomlás damokles-kardja. Hiába tárta fel a küldöttség
előtt a bajait. »Semmi közünk hozzá l« - volt a rideg válasz. 5 most
íme, önként akarnak könnyíteni aterhén ... Ez a gyár is egy »csa-
Iáddá« forrt, mire a kultúrház megnyílt s a munkások gyermekei bol-
dogan birtokukba vették a napközi otthon játékszercit.

Sok-sok szépet lehetne még elmondani a gyárgondozónők munká-
járól. A kéthetenkénti jelentések csak úgy ontják az esetek legkülön-
Iélébb változatait, amelyek mind-mind segítséget, »gondűzést« jelen-
tettek egy-egy munkáscsaládnak. Az egyik gondozónö pl. fél év alatt
758 esetet intézett el. Ebből 189 eset szegénységi bizonyítvány ki-
járása volt valami hivatalos ügyhöz, 86 anyakönyvi kivonat beszerzése,
85 más hivatali eljárás, 37 üTI ügy, 38 rendőrségi ügy, 23 iskolaügy,
27 jóléti ügy, 16 árvaügy, 15 segélyügy, 45 betegség-, kórházügy, 37
kérvényügy, 137 vegyes: egyházi, menhely, betiltás, levente, köz-
jegyzői, ügyvédi, stb. ügyek. Mindegyik sok szaladgálással, fárado-
zással jár, úgy hogy becsületére válna akármelyik hivatalnak ennyi
'ügy lebonyolítása. S gondoljuk el, mindez mennyi terhet vett le
szegény munkások vállairól!

Fiatalok! Előre!
Ime az .új életpálya! Mindig több lesz mozgalmi ifjúságunk köré-

hen az olyan fiatal, aki szolgálni szeretne. Életét Isten dicsőségére
szentel ni s a szer-etet áldott szolgálatát végezni. Ebben a munkakör-
ben van alkalom reá bőségesen. És örömmel vesszük tudomásul Ba-
loghy Mária igazgatónő megjegyzését, hogy tanfolyamán nagy öröm-
mel fogad minden »egyházi mozgalom«-ból odakerült fiatalt. Eddig
ezek váltak be legjobban. Megvan bennük az a lelkület, amely ehhez
a hívatáshoz elengedhetetlenül szükséges. Igen: a szeretet, amely
Krisztusban testvérré fogad minden embert, s ha kell akár a »Iáb-
mo sás« szolgálatára is kész, csak hogy ragyogást, örömet, napfényt
vigyen egy emberi életbe. Krisztus nem önző »kegyességre« hívott el
senkit sem, hanem »szolgálatra«. Fiatalok! Előre!

MQg csak annyit jegyzünk meg, hogy a 2 éves tanfolyam költsége
jelenleg havi 30 P: tandíj. Érettségit vagy azzal egyenlő más iskolai
képzettséget kívánnak meg legalább is. De ezenkívül a rátermettséget
sokféle vizsgálat és próba állapítja meg. Viszont a végzettekből most
már mindíg többet tudnak elhelyezni éspedig elég tisztességes kezdő
fizetéssel. 150-200 P. az átlagos kezdő fizetés, ele van már gyár-
gondozónő, aki 300-at is kap. A tanfolyam iránt a fővárosi Iskolán-
kívüli Népmívelési Bizottságnál lehet érdeklődni. A tanfolyam elég
nagy, testi megerőltetést kíván, azért csak testileg-lelkileg teljcsen
egészségeseket vesznek fel. A korhatár 20 és 38 év között van.

L. M.' V.



Lelkészevangéliizácó.A Mele augusz-
tus 21-én estétől 5-én estéig Gyenes-
díáson, a lelkészüdülőben lelkészevan-
.gélizációt tart, melynek szolgálatát Tú-
róczy Zoltán tiszakerületi püspök fogja
-ellátní, Erre az evangélizációra a lel-
készi kar figyelmét már most Ielhívjuk,

Adománya Protestáns Országos Ar-
Ávaháznak. Knutzen Frigyes, most el"
.hunyt hittestvérünk végrendeletében az
-Országos Protestáns Árvaháznak Ba-
.ross-térí háza negyedrészét, mintegy
negyvenezer pengő értékben, hagyomá-
.nyozta.

Bünker Jozefín evang. leányinterná-
-tusa, Budapest, Rákóczi-út 10. II. 3.
"Tel.: 1-346-10. Érdeklődőknek prospek-
wst küld,

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 benntlakhatási
felvételért a Theológiai Otthon bizott-
sághoz címzett kérvényüket jún. 20-ir.-
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 illeték es 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.- Piel-
szerelésre, mely összeg félévenként előre
fizetendő, havi részletekben való fize-
tését ellenben az Otthon Bizottságától
kell kérelmezni. A díjak fizetése leg-
később aug. L-ével kezdődik. Szegény.
sorsú, de legalább jó előmenetelű s
görög érettségi vel bíró tanulók kedvez-
ményért is folyamodhatnak ebben az
esetben csatolni kell a szülök vagyoni
helyzetéről szóló, ez évi keletű bizo-'
nyítványt. Végül mellékelendő válasz-
boríték, ajánlott válaszbélyeggel fel-
szerelve.

!Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari széllítók. •

LBgBISö tüzOltÓSZBJY-,húf, szivattyú- BS
gtpgyár , harang, fBm- ÉS vasönlödB.

Alapítva:
1816.

Alapitve
1816.

A ceglédi evan-gélikus egyház 1700 k-os haranglat most száll í-
10ttuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
egyházközségnek, a mihálvi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-
formátus templom, a pápai református templom, II győri relormá-
itus 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 é,vi
jótállás. Kolt"égvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

EZÜSTRÓKÁK
k ékrók ák, nerzek
nagy választékban olcsó árakon

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

Alakftás, fBstés BS hBpphölcsönzBs!
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SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranvkoszorus mestere

harang- ÉS ÉrcönU dE, harangfElsZErElÉs ÉS haranglábgyár
Budapest, XIII.!I Petneházv-u. 78.

(XIII., Frange pán-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 gg százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztaföldvéri evang. templom új harangiait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangiaimat.

•

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot 1

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

Mc~jclcnt 1 OIvas~1

SZENT'LÉLEK
TÁBORA
Scholz Lá sz.ló
igehirde t é se.

Budapest, !939. 176 + VI. 1.25 ige-
hirdetést, előadást tartalmaz. Új
szempontja. hogy valamennyi da-
rabja a Harmadik Hitágazat kérdé-

seiről szól l

Ára - portómentes küldéssel -: 3 P.

Megrendelhető a szerző címén·
Bpest, VU., Aréna-út 66. Ill. 24·

Csekkszámla: 35.332.

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

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

Rádió, gramofon, zongorabíllentvüs harmo-
niká- és az összes hangszerek legolcsóbban

e
Eyangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ ..~~==~.~:- .
hangszertelep
VIIl, JÓZS.EF-KRT.37.

~~.,. ,
"II •••••••••••• ~.,•••••••••• r

"Ill •••••••• ,.

"II •• " ••• '...•..,..••....
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VII. EVFOL YAM, 24. SZ. 1939. JÚNIUS HO 17.

----------

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVAT ALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

<. Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv Lászlo. dr. Gaudy László.
"·Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László.
. dr. Vácz Elemér, dr. Vetö Lajos, Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik. . ...•.

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

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

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

A szerkesztő ség és Kiadóhivatal. csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939. június 18.

TARTALOM

Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Scholz Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) . d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 dr. H. Gaudy Lászlo
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35. d. e. II
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10
~ákóczi-út 57. (magyar) .. d. u. 6
UlIői-út 24. d. e. 10
Ütlpi-út 24. (egyetemi) d. e. 11
'3zvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba Lászlo
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Lamnek Vilmos
Angol-utca 25. d. e. II Késmárszky Lajos
Abonyi-utca 21. d. e. 11
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Dezséry Lászlo
Bécsikapu-tér d. e. 10 Dr. Varsányi Mátyás
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Qbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Obuda d.u.4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. II
Kelenföld ' d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

Kemény Péter·
Kemény Péter
Kemény Péter
Dr. Szilády Jenő
Kendeh K. György
Dr. Szuchovszky L.

Egyenruhás parlament

Egyharapás rendszer

Válasz az "Érdekes kérdésl-re

ló magyar harcok

Magyar szernnyitogetás

Protestáns Nyári Egyetem

Jézussal a gyermekek közé

Orvoskisasszony

Hírek Danhauser László
Mohr Henrik
Mohr Henrik
Benczur Lászlo
Szántó Róbert
Benczur László

••••••••••2
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parlament~OPR~Egyenruhás
Azt írják a lapok, hogy meg-I

valósult az előre beharangozott
újítás - egyénruhás parlament ült
össze. Csak azok nem voltak egyen-
ruhában, azon középpártiak és
baloldaliak, akiklől már újítást úgy-
sem vár évtizedek óta a magyarság.
A mammut kormánypárt és a jelen-
leg legalább számbelileg legtekin-
télyesebb ellenzék, a nyilasok
formaruhás bevonulással örven-
deztették meg a zsúiolt karzatok
kiváncsi közönségét. Nem láthattuk
ezt az egyenruha-parádét, képet
sem láttunk még róla, de az egyen-
ruhás parlamentről mégis vélekedni
kényszerülünk valahogy.

Nyilvánvaló elsősorban, hogy az
egyenruhás parlament megvaló-
sulása előreveti árnyékát a polgári.
Magyarország alkonyátwk. Távol
legyen tőlünk, hogy azt a történel-
mileg idejét mult nyárspolgári nem-
zetképződést és életstilust sirassuk,
melyet, mínl a jó béke világ méltó
ítélete vert meg a világháború
utáni proletárdiktatúra. s melynek
szellernét és álmait azon polgári
középpártok próbáltak kétségbe-
esetten fenntartani, akik mint leg-
újabban is, a pesti zsidóságtói kap-
ták "szabadságos-egyenlőséges"
voksaikat. Oe. az ember kiált belő-
lünk, az ősztönös és szabadság-
igényes ember, aki nem a koncát,
de az emberségét félti egy párt-
uniformistól. Ez az emberi szabad-
ságösztön ugyanis a magyar em-
berben valami egészen éles és
különös, biztos különbséget tud
észlelni és érezni egyenruha és
uniformis között. S tudja, hogy a

katona és az ~gyenruhás pártember
nem egy és összec'serélhető. S a
magyar ember, míg katonának gyer-
mekkori álmaival és nernzetszolgáló
ifjú erejével siet, ugyanakkor irtózik
a roham csapat-szellemtől és a párt-
egyenruhától. Mi angyalbőrnek tar-
tottuk mindig a katonaruhát. de
kicsit gyerekesnek s mindig ért-
hetetlennek a pártegyenruhát. S
még a gomblyukunkban is jobban
szeretiük a virágot, mint a párt-
jelvényt.

Biztató azonban, hogy a többségi
párt a maga egyerrruháját nem a
kifejezett pártegyenruhában; inkább
egy tüntetően egységes _magyar
ruhában kereste meg. A magyar
ruha pedig - szeretnénk hinni -
a magyar lelkeket akarja nem csak
takarni, de kifejezni is. Ezzel azon-
ban még az egyenruhás parlament
nem lett magyar, csak legfeljebb
magyarul csinált példakövetés.

Az egyenruhás parlament ötlete
kétségtelenül a nyilasoké. Az ő
eddig látott rohamcsapat-uniforrni-
sukra akart felelet lenni a MÉP
magyarruha. Oe a nyilasok is meg-
magyarosították a megnyitásra a
régi formaruhát. S az ő magyar
ruhájukon is csak a zöld ing, a
fekete öv és a csizma mutatott
szellemi elődjére. Ennek a nyilas-
magyarosodásnak is örülünk.

Egész. különös helyzetbe kerül-
tünk azonban a csizmával. A
csizma igazán kifogástalan magyar
viselet volt eddig. Épen azért volt
magyar viselet, mert egyszerre
tudott munkaképes és szalon képes
lenni. Csizmában ugyanis mi tán-

colni is tudtunk, szántani is, har-
colni is. Csak egyet nem tudtunk
soha. Oüböt6gni. A dübörgés nem
magyar tulajdonság. A csend or-
szága nem mi vagyunk, az igaz,
de a dübörgése sem. Mi jobban
szerettük mindig, ha termett alat-
tunk a föld, minthogy dübörögött
volna. A dübörgő csizma a' mi
földünkön mindig teutón lábakat
vedett s mindig figyelmeztette a véde-
kező magyar füleket. Azért most is
inkább a pantallós magyar ruhákat
üdvözöljük.

Egy kis történelmi emlékünk is
feltolakszik azonban. Utoljára a
magyarság függetlenségi küzdel-
meinek idején volt ennyi magyar
ruha a magyar parlamentben. Talán
ez is időszerű megjegyzés az egyén-
ruhás parlamenthez.

Mindenesetre azonban azt szeret-
nénk, hogy az egyenruhás parla-
ment egyenruhának az ujjászületés
új ruháját szabatná magára a par-
lamenti életet elindító istentisztele-
tek és munkához fohászkodó imád-
ságok Isten előtti tusakodásaiban
és felelősségvállalásában. Mert ha
az ó ember régi ruhája is egyen-
ruha, az is igaz, hogy a régi par-
lamentek is egyenruhásak voltak.
Mi a parlamentben is azt a fehér
ruhás csapatot szeretnénk látni,
akik meg fürödtek a Bárány véré-
ben s tisztára mosattak, mert ezek
azok, akik az Isten királyi széke
előtt vannak, s szolgálnak neki
éjjel és nappal. Mert a magyar-
ságnak Istent szolgáló Parlamenlre
van szüksége. Dyl.
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Protestáns Nyári E~yetem
1939. július 2~9.

A magyar protestantizmusnai<. mind-
eddig hiányzott az intézménye: .m.el~-
nek keretében a protestáns világi es
a keresztyén életfolytatás és .vilag~é-
zet a magyar protestáns kultúra Ker-
dé~einek és tudományos életünk újabb
eredményeinek megbeszélésére össze-
gyülhettek volna. . .

A Magyar Protestáns lrodalrm. T~rr-
saság elhatározta, hogy ezt az. m~ez-
ményt megteremti és Ist.en segitsegc-
vel evről-évre megrendezi nyart egye-
temét. Az úttörő kísérlet megvalósi-
tásában segítségére sietett a sárospa-
taki református főiskola s így az elso
protestáns nyári egyetemet a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság a sáros-
pataki református .főisko~áva~. karöltve
ezévi július hó 2. es 9. kozt Sárospata-
kon rendezi meg.

A nyári egyetem célját, malynek
megjelölésében lelkészi és világi értél-
miségünk összegyűjtése, problémáink
együttes megvitatása. a két protestáns
felekezet közös tennivalóinak felvázo-
lása és tudományos tájékoztatás a ve-
zetőszempontol<;j, mindennel iobban
mutatja az alábbi munkaterv. Az elő-
adások megtartására világi és lelkészi
szakembereink egész sorát kérték .fel
s ez a névsor magában biztosíték arra
nézve, hogy a nyári egyetem részt-
vevői a legavatottabb helyről a leg-
időszerűbb kérdésekről kapják a tá-
jékozta tást.

'A nyári egyetem munkm·endje.
Július 2-án d. e. 10 órakor ''1I.egnyii'5

istentisztelet. Imádkozik: dr. Kovács
Sándor ev. püspök, prédikál Fariws
István ref. püspök. Utána a nyári
egyetemet megnyitja Kapi Béla ev.
püspök. A vendégeket üdvözli: dr. Má-
tyás Ernő sárospataki teol. professzor.

Előadások: Luther. Előadó: dr, Wi-,
czián Dezső egyetemi tanár, Sopron.
Kálvin. Később felkérendö előadó.
Magyar református egyháztijrténelem.
Előadó: dr, Soós Béla ref. lelkész, egy,
m. tanár, Debrecen. Maguar evangé-
likus egyháztörténelem. Előad: dr. Ko-
vács Sándor ev. püspök. A mni ma-
gyar p1'otestantizmus helyzetkl~ve,
Előadó: 'dr. Schneller Ká1'oly, jogakad.
tanár, Miskolc. Keresztyén világnézet
és. a mai református teologia. Előadó:
dr. Nagy Barna, teológiai tanár, Sá-
rospatak. Keresztyén világnézet és a
mai evangélikus teológia. Előadó: S;zO.-
bó József evangélikus lelkész, Győr.
A magyar református egyház meg-
újhódása és a belmisszió. Előadó: Pau
Béla, ref. lelkész, Vác. A magYll-'"
evangélikus egyház belső misszió1c~.
Előadó: Urbán Ernő, honvédlelkész.
Budapest. A magyar református egy-
ház létkérdései. Előadó: dr. Vas ady
Béla, egyetemi tanár, Debrecen. A
magyar evangélikus egyház létk~Tdé-
sei. Előadó: Scholz László vallástanár,
Budapest. A magyar p1·otestantizn.1J,s
nernzeti feladatai. Előadó: dr. Karner
Károly, egyetemi tanár, Sopron. Mo»
gyar protestánsok Romániában. Elő-

4

Egyharapás rendszer
Ez a furcsa cím fájdalmas valóságot takar. A dúsan termő nagy

magyar alföldön történt nem is olyan régen, hogy az új állomás-
helyére kiküldött missziói segédlelkész önhibáján kívül fillér nélkül
érkezett meg hívei közé. Fizetés ott sem várta. Hívei, maguk is sze-
gény emberek, napról-napra jó szívvel hívták meg ebédre. Hama-
rosan észrevette azonban, hogy ezeknek a szegény embereknek egy
vendég is nagy megterhelés. Nem akart terhükre lenni, s pár nap
mulva elfoglaltságára hivatkozva nem fogadta el rendszeresen meg-
hívásukat. Inkább elment a helyi Hangya boltba és vett egy télkiló
szárazkolbászt, meg egy kiló kenyeret. Egyikből a jobb, másikból a bal
zsebébe süllyesztett egy darabot s "tele zseb bel" és korgó gyomorral
elindult tanyai hívei közé. Amikor nagyon elfogta az éhség, szabálvo-
san harapott egyet a kolbász ból. egyet meg a kenyérből. Se többet.
s,e kevesebbet, mert gondolnia kellett a holnapra is.

Igaz, hogy' ez az egyharapás rendszer nem nundennapos a misz-
sziói segedlelkészek között. De annál mindennapos abb az egycipő és
egyruha szisztéma, mert többre nem telik 30, 60 vagy 80 pengős fize-
tésekből. Pedig tény az, hogy "méltó a munkás az ő bérére". És ezek
az emberek dolgoznak. Névtelenül, reklám és nagyharang nélkül..
Csendben, imádkozva és fogcsikorgató makacssággal. Útjuk és prédi-
kálásuk nyomán kevésszavu magyarok gyűlnek össze feketeünpep-,
lőben a búboskemence mellett és várják a nagytiszteletű urat, aki jön
télen a farkasordító hidegben, nyáron a papimellényt olvasztó hőség·-
ben, tavasszal és ősszel nyakig sárosan, de jön hűségesen. Hívei meg'
kiállnak a kap ú elé, meg a fordulóba. s hallgatóznak, hogy mikor
kezd el berregni a kis Csepel mótor, összefagyott, sározott, vagy po-,
rozott papjnkat hozva. Mikor beér a házba, símogató szeretettel húz-,
zák le róla a "pi1ótaruhát", s számot adnak róla, hogy "Nagytiszteletü
Úr, itt vagyunk ám valamennyien", vagy "Vargáék megint nem jöttek
el, mert igen beleszerelmetesedtek a baptistákba". Azután leteleped ..
nek a búboskemence körül és mestergerendás, földpadlós kis szobá-
ban megzendül a Krisztust dícsérő ének, papjuk meg hirdeti nekik a-
megváltó 'Jézus evangéliumát.

A messziről jött szemlelő csodálkozva veszi észre, hogy meg\(i~F-
tozott eszközökkel, de mégis itt felelevenednek a reformáció rlJ0:gy-
százévvel ezelötti módszerei Vándorpapok rójják biciklin, moteron,
gyalogosan vagy kölcsönkocsin az Alföld úttalan útjait, az elismerés, ..
ünneplés vagy jövendő jómód reménye nélkül. Végzik m~n:k::ajukaL
egyszerűerr azért, mert hivatásul kapták, hogy "Elmenvél!lil tegyetek'
tanítványokká minden népeket".

Könnyű lenne az egész kérdést fölényesen és hideg- szivvel elin-·
tézni úgy, hogy aki Krisztus szolgálatát választotta, annak vállalnia
kell a prófétasors szőrcsuháját s koplalását is. Ebben nincs is hiba ..
Mert az Alföld missziósai vállaltálc. Habozás, panaszkodás .és zokszó)
nélkül, Sőt őszintéri vallják, hogy munkájukat mással el nem cserél·-,
nék, mert igaz és fájó szeretettel szeretik elhagyott .híveiket. Van kö-
zöttük olyan, aki húsz fokos hidegben reumásra motorbiciklizte kezét ",
és lábát, de nem adja fel a harcot. Van olyan, aki utolsó öltözet ruhá- ,
ját nyüvi, de egyelőre nem gondol rá, hogy honnan vesz helyette má-
sikat. Az is előfordul, hogy egyik vagy másik 38-39 fokos .Iázzal .da- -
gasztja a tanyák között a sarat és amikor hazaér,_N~lega szebája és ;
lámpát se tud gyujtani, mert nemcsak a petróleum., de _még.« rávaló ,
is elfogyott. '

Igaz az egészen, hogy missziós papjaink az- Alföldön is, meg ~
Dunántúlon is vállalták sorsukat úgy, ahogyan van. Eddig se javítást,
se fizetésemelést nem kértek. Más kérdés azonban, hogy vállalhatja-e
egyházunk az ő sorsukat, úgy, ahogyan van? Mert az egyharapás, eg~!,-
cipő, egyruha rendszer csak eltengeti életüket ideig-óráig. Fiatalon.
egy életre szóló erővel és sok imádsággal lehet vállalni ezt a sorsot.
Viselni is lehet öt, tíz vagy tizenöt évig. De mi lesz velük, ha elreumá-
sodott izületeik felmondják a szolgálatot, ha félig meggyógyított tüde-



jük nem akar majd oxigént szolgáltatni és a szellemi szükségmun-
kás Iizetesűkből nem tudják asszonyukat eltartani és gyermekeiket
felnevelni? Csupa nyitott kérdés, amire még senki sem adta meg ó

feleletet. És ez a hiányzó felelet jelenti azt a felelősséget, amit egy-
házunk semmi körülmények között nem vállalhat.

Kétségtelen, hogy egyházunk szegény. Se tőkéje, se földbirtoka.
Nem tud máról holnapra ezreket vagy tízezreket elővenni. De itt
mégis tenni kell valamit. És lehet is tenni, csak lélek kell hozzá és
szeretet. S valljuk, hogy egyházunk mind a kettőben bővelkedik.
Persze az sehogyan sem segítség, ha időnként és szeretetből gyűjté-
seket rendezünk a missziós segédlelkész ek számára. Nem altruista,
hanem intézményes megoldást kell találni ebben a kérdésben. Egyik
legkézenfekvőbb megoldás az, amiről néhány esztendővel ezelőtt az
Evangélikus Élet már részletesen írt is. Ez a lelkészi fizetések ará-
nyosítása. (Nem is szólva a betegsegélyezésről, nyugdíjigényekről és
jogosultságról, mert ezek missziós és segédlelkészeink előtt csak úgy
lebegnek egyelőre, mint elérhetetlen álmok.)

De lássuk meg végre, hogy ezeknek a kérdéseknek a rendezése
minden mástól eltekintve is, rendkívül fontos egyházi érdek. Ne is
értse ezt félre senki. Szó sincs kenyér vagy jómód irigységről. De szó
van arról, hogy egyházunk végvárai ban, ahol köztudomás szerint leg-
többet veszítünk és vérzünk, nem hagyhatjuk embereinket nyomorú-
ságban. S hogy kicsit gyerek es logikával füzzük tovább a kérdést, a
végvárakban az a legfontosabb, hogy bennük testileg és lelkileg jól
felfeg yverzett és jól ellátott katonaság legyen. Mert ha nincs, tovább
vérzünk és fogyunk. .

Mindez kiáltás és segítségkérés akar lenni. Vegyük tudomásul,
hogy éhező és rongyes gárdával lehet ideig-óráig harcolni és az ellen-
séget nagyobb elJenállásra birni, de végül mégis csak veszíteni lehet.
Találjuk meg a módját, hogy az egyharapásos, egycipős és egyruhás
seregünk teljes fegyverzetet és ellátást kapjon, mert várainkat és
véreinket védik! Mórocz Sándor.

Válasz az "Érdekes kérdés "-re
Az "Evangélikus Élet" 1939 majus 27-én megjelent 21. számában

Stadtrucker Gyula lelkész egy érdekes családjogi kérdést vetett [ej
és arra nézve lelkész társainak véleményét kéri.

Nézetem szerint ez a kérdés elsősorban jogi kérdés. Tehát ahhoz
jogászainknak kell hozzászólni.

Hogy rekrimináljarn röviden a kérdést, annak a lényege a kö-
vetkező:

A volt Csehszlovák törvények értelmében a reverzális. érvénv-
telen volt. Ellenben a szülőknek joguk volt gyermekük születése
után, annak vallására nézve megállapodni és ha ezt a megállapodásu-
kat a gyermek születésétől számított 14. napon belül az illetékes
anyakönyvvezetőnél együttesen bejelentették, akkor a gyermek azt cl
vallást követte, amelyben a szülők ilymódon megállapodtak. A meg-
állapodás annyira a felek megegyezésétől függött, hogy a szülők val-
lásától eltérő vallásban is neveltethették gyermeküket, sőt felekezet-
nélkülinek is.

. A felvett concrét esetben egy róm. kat. apa és egy evang. anya
_c törvény alapján az 1935-ben született első fiúgyermekük vallására
nézve akként állapodtak meg, hogy azt evangélikus vallásban nevelik.
Ezt a csehszlovák törvény által előírt időben be is jelntették az ille-
tékes anyakönyvvezetőnél és a gyermek, mint evangélikus vallású
jegyeztetett be az anyakönyvbe.

1939. évi április havában - tehát a szülők lakóhelyének Magyar-
országhoz való visszacsatolása után - született meg a második tiu-
gyermekük. Ennek vallására nézve is akként állapodtak meg, hog:'
azt is az evangélikus vallásban nevelik. Amidőn azonban ezt a most
már m. kir. állami anyakönyvi hivatalban bejelentették, az anya-

adó: dr. Járosi Andor, ev. lelkész,
Kolozsvár. A visszatért magyar protes-
tánsok. Előadó: Varga Imre ref. lel-
kész, Rimaszombat. Magyar protes-
tantizmus és magyar irodaLom. Elő-
adó: dr. Kerecsényi Dezső, tanár, Bu-
dapest. SzeUemtörténet és protestan-
tizmus. Előadó: dr. Joó Tibor, egy. m.
tanár, Budapest. Magyar prot es tan"
egyházi zene. Előadó: Gárdonyi ZoL-·
tán, tan. képzői tanár, Sopron. Magyar
protestáns egyházművészet. Elóadó:
dr. Csabai István, múzeumi tisztviselő,
Budapest. Magyar protestantizmus ts
magyar fiLozófia. Előadó: dr. Barió"",
György, egyetemi tanár, Szeged. Pro-
testantizmus és magyar nemzeteszme.
Előadó: dr. Deér József, egyetemi tanár,
Szeged. KüLföLdi kapcsoLataink. Előadó:
dr. Incze Gábor, nitoktató-igazgató,
Budapest. PoLitikai nemzet nt pi
nemzet. Előadó: dr. MájtLs.z ELemér,
egyetemi tanár, Budapest. Nagymagyar
és kismagyar történtes.zemléLet. E10-
adó: dr. Istványi Géza, levéltári tiszt-
viselő, Budapest. Bornemisza Péter
Előadó: dr. Sctvulek: Tibor, honvédlet-
kész, Budapest. Népünk társadalmi
heLyzete és az egyházi falumunka. mií-
adó: dr. Ujszászy KáLmán, teol. tanár,
Sárospatak. Sárospatak faLumunkája.
Előadó: dr. Szabó ZoLtán, teol. tanár
Sárospatak. Sárospatak nemzetünk és
egyházunk történetében. Előadó: d'r.
Marton János teol. tanár, Sárospatak.
Július 9-én d. e. 10 órakor zár5 isten-
tiszteLet. Imádkozik: Darányi Lajos ref.
lelkész, prédikál: Turóczy Zoltán ev.
püspök. Utána záróünnepéLy műsorral,

Az előadások d. e. 9 és 12, d. u. ti és
8 óra közt tartatnak. Az előadások közül
többet megbeszélés követ.

A szabadidőben: Sárospatak megte-
löntése és kirándulások a radvánví
kastélyhoz. Tokajhegyaljára, a főiskola
birtokára stb. Július 10. és 12. közt kü-
lön, helyszíni jelentekezés alapján na-
gyobb kirándulás rendezte tik Ruszinsz-
kóba,

A nyári egyetemen való részvételre
levélben jelentkezni lehet: Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest,
Kálvin-tér 8. Részvételi díj (szál lús 2
és 3 ágyas szobákban, napi háromszori
bőséges étkezés, strandhasználat stb)
személyenként' 35 pengő. Jelentkezési
határidő: 1939. június 25. Egyúttal a
részvételi díj is beküldendő a 4170. sz.
postacsekkszámlán, megjelölve rajta,
hogy "Nyári egyetem".

Felvétel a budapesti egyetemi és
főiskolai hallgatók Luther-Otthonába
A Luther-Otthonba, az evangélikus
egyházegyetem egyetemi és főiskolai
internátusába - Budapest, VIlI., 01-
lői-út 24. - a jövő tanévre több ifjút
vesznek fel, aki tanulmányait bud-i-
pesti egyetemen, illetve főiskolán
folytatja. Pályázhatnak evangélikus,
esetleg református ifjak. A felveteli
kérvény, a Luther-Otthun szerníná-
ríumí bizottságához intézve. az ille-
tékes egyházkerület püspökenél .junüLs
l5-ig nyujtható be. Részletes felvilá-
gosítással az Egyetemes Felügyelői
Iroda fenti címen szolgál.

5



Jézussal a ~yerme~e~~özé
Az embernek, aki magát 'Isten gyer-

mekének v;allja; legfőbb célja az le-
het hogy életét már itt a földön bele-
épÚse az örökkévalóságba. Egyeni csa-
ládi társadalmi életünkben sok alka-
lom' nyílik erre, de különösképen sok
lehetőséget nyújt az egvházi élet. A
gyülekezeti munka a különböző hely-
zeti adottságok folytán más a város-
ban és más a vidéken, lényegében
azonban mindenütt ugyanaz. E munka
középpontjában az Ige hirdetése áll.
De nem merülhet ki istentiszteletek
és bibliaórák tartásában, ezért ez el
munka nem csupán a lelkész kezébe
tétetett le. Egyesületi munk ák, vasár-
napi iskola, szegénygondozás, hívek
látogatása mind olyan feladatok, ame-
lyek a gyülekezeti munkából nem ma-
radhatnak ki, de amelyek elvégzésére
a lelkész - különösen városi gyüleke-
zetben >- egymaga nem képes. Ezért
van szükség arra, hogy minden egy-
házközségben legyenek lelkes és buzgó
ifjak és leányok, férfiak es nők, akik
segítenek a gyülekezeti munkában.
. A gyülekezeti munkásoknak elsősor-

ban maguknak kell egyházszerető,
Krisztushoz ragaszkodó, bibliát olvasó,
imádkozó, öntudatos evangélikusoknak
lenniök; mert csak így lehetnek való-
ban segítőtársak és csak így vezethet-
nek másokat -is a Krisztus lábaihoz,
Különösképen áll ez a vasárnapi is-
kolai vezetőkre. Már a kis gyermek-
nek is lehet hite, amelyet ápolnunk,
fejlesztenünk kelL A kísgvermeknek
is meg kell ismernie Jézusban a Meg-
váltót, aki érte is meghalt. A kisgyer-
meket is imádkozó, éneklő, bibliaol-
vasó evangélikussá kell tennünk. Nem
könnyű feladat a gyermek lelkéhez
közelférkőzni és Krisztus felé megin-
dítani, éppen ezért nagyon fontos,
hogya vasárnapi iskola vezetője maga
ott álljon rendületlen hittel Krisztusa
mellett.

Hogyan közeledhetűnk a gyermeki
lélekhez, hogyan fejleszthetjük hitét,
hogyan ismertethetjuk meg vele Krisz·
tust é. vasárnapi iskolában és általá-
ban, milyen gyülekezeti munkában le-
hetünk a lelkész segítségére, ezt ismer-
tette meg hallgatói val az a két hetes
tanfolyam, amelyet a nagytarcsai nép-
főiskolán tartottak május 15-31-ig.
A tanfolyamon e sorok írója is részt ..
vett, így köz:vetlen tapasztalatból szá-
molhat be mindarról, ami ott történt.

A tanfolyamon az ország különböző
részeiból (Budapest, Vác, Szornbat-
hely, Orosháza, Hatvan, Kispest, Egy-
házaskozár, Bakonyszentlászló) 14 leány
volt együtt. Miből állt a napi munka?
Reggeli áhítat után Szenczy nagytisz-
teletű úr bibliaórát, majd utána bíb-
1iaismertetést tartott. Abibliaórán
Márk evangéliuma került részletes
megbeszélésre, a bibliaismertetés során
az Újszövetség könyveit ismerték meg
a hallgatók keletkezésük, jellegük és
tartalmuk szerint. A délelőtt második
felében a vasárnapi iskolai bemutatá
tanítások, előkészítések és gyakorlati
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könyvvezető ezt a bejelentést nem vette tudomásul, hanem kijelen-
tette, hogy mivel az apa reverzálist nem adott, a gyermeket a most
már érvényben lévő magyar törvények szerint csak róm. kat. vallású-
nak írhatja be az anyakönyvbe. Igy most az első fiúgyermek evan-
gélikus, a második róm. katolikus lett. A felvetett kérdés az, hogy mi-
ként lehetne legalis úton elérni, hogya szülők akarata érvényesüljön
a gyermek vallása kérdésében.

Jogilag egyszerű volna a kérdés megoldása, az 1894:XXXII. t. c.
2. és 4. §-a szerínt.

A 2. § akként intézkedik, hogya reverzális hiányában a gyerme-
kek szülőik vallását nemük szerint követik.

Ez alól a szabály alól a 4. § szerint eltérésnek csak akkor van he-
lye, ha az egyik házastárs a másik házastárs vallására tér át úgy,
hogya házasság egyvallásúak házasságává válik. Ez esetben a szüle-
tendő, valamint a 7. életévüket még be nem töltött összes gyermekek
el szülők közös vallását követik. - A legegyszerűbb megoldás "jogi
szempontból" az lenne tehát, ha a róm. kat. apa áttérne az evangé-
likus vallásra, amikor is ipso jure evangélikus lenne.

Azt hiszem, hogy ha ez a megoldás az adott esetben lehetséges
volna is, ez csak megkerülését jelentené a kérdésnek, de nem megol-
dását. Mert egyrészt valószínűleg több eset fog előfordulni, másrészt
pedig a kérdés lényege nem ez, hanem az, hogy tényeg helytállo-e ac
az anyakönyvvezető eljárása, vagy pedig van más megoldás, ha igen,
az miben áll?

Nézetem szerint az anyakönyvvezető álláspontja nem helyes .
Szükségképen kiigazítható az az anyakönyvi bejegyzés, amellyel [1

gyermeket r. kat. vallásúnak jegyezte be, feltéve, hogy bizonyítható
az, hogy a szülők a gyermek születésétől számított 14 nap alatt
együttesen bejelentették az anyakönyvvezetőnél, hogy második gyer-
meküket is evangélikus vallásban kívánják nevelni.

A hazatért országrészek jogviszonyait különböző rendeletek sza-
bályozzák. Ezek közül kettő érdekel ehelyütt bennünket
. Az egyik a 7780/1938. M. E sz. rendelet. Ennek 2. §-a akként ren-

delkezik, hogy:
"a visszacsatolt területeken további rendelkezésig hatályban ma-

radnak a visszacsatolás idejében hatályban lévő magánjogi és polgári
peres és nem peres eljárási jogszabályok, kivéve azokat, amelyek az
állami főhatalom megváltoztatása következtében a dolog természete-
nél fogva nem alkalmazhatók. Ezek helyett a magyar jog megfelelő
szabályait kell alkalmazni".

Ez a concrét eset nyilván és kétségtelenül magánjogi, szorosab-
Dan családjogi kérdés. Tehát a családjogi jogszabályok az irányadók.
Semmiképen sem tartozik azok közé az esetek közé, amelyekre az
állami főhatalom megváltoztatása következtében, a visszacsatolás
elötti jogszabályok alkalmazhatók ne volnánk.

.Minthogy a 7780/1939. Nr E. sz. rendelet életbelépte óta "további
rendelkezés" az illetékes hatóságok vagy törvényhozó testületek által
nem történt, a hivatkozott rendelet-erejénél fogva a második gyermek
vallásánál is alkalmazni kellett volna a régi Csehszlovák állam 'jog-
szabályait és a szülők megegyezése alapján a második fiúgyermeket
is evangélikusnak kellett volna bejegyezni az anyakönyvbe.

Megerősít ebben a véleményemben a 2570i1939. M. E. sz. rende-
let is, amely a visszacsatolt felvidéki területeken a magyar személvi
és családjog egyes rendelkezései nek hatálybaléptetéséről szól.

Ennek a. rendeletnek 1. §-a a nagykorúságról, jog és cselekvőke-
pességről, 2. §-a a házassági jogról, 3. x-a pedig a törvényesítésről és
az örökbefogadásról szól. Ehelyütt bennünket ennek a rendeletnek ;~.
§-a érdekel, amely a következő rendelkezést tartalmazza:

"A házassági jogról szóló 1894: XXXI. t. c. valamint ezt a tör-
vényt kiegészítő és módosító szabályok a visszacsatolt felvidéki terü-
leten, - amennyiben nincsenek érvényben, - hatályba lépnek."

"A jelen rendelet hatálybalépése előtt kötött házasságok érvé-
nyességére az 1894:XXXI t. c. 138. §-át a már foganatosított kihir-
detés tekintetében pedig az 1894:XXXI. t. C. H4. §-át kell meg-
felelően alkalmazni."



Az 1894:XXXI. t. c.-be foglalt házassági törvény 138. §-a akkén:'
intézkedik, hogy az ennek a törvénynek "hatálybalépte előtt kötött
házasságok érvényessége korábbi jogszabályok szerint ítélendő meg".

A 144. § szerint pedig, "ha a }celek igazolják, hogyakihirdetés il

jelen törvény hatálybalépte előtt a korábbi jogszabályoknak megfele-
lően megtörtént, a kihirdetés utolsó napjától számított egy év eltelte
előtt újabb kihirdetés nem szükséges".

Tehát a 2570/1939. M. E. sz. rendelet ezzel a rendelkezéssel ki-
fejezetten elismeri a Csehszlovák törvények szerint kötött házasságok
és megtörtént házassági kihirdetések érvényességét akkor is, ha azok
nem bírnak a magyar házassági törvényben előirt. érvényességi kel-
lékekkel. Ha tehát a magyar állam elismeri a magyar törvények ren-
delkezéseitől eltérő Csehszlovák törvények szerint kötött házasságok
érvényét, semmi körülmény nem indokolja, hogy a gyermek vallása
~.(érdésében ettől eltérő szigorúbb rendelkezést kívánt volna életbe-
léptetni.

Egyébként általános jogi elv az, hogy kifejezett törvényes ren-
delkezés hiányában, vagy kétség esetén törvény, illetve joghason-
szerűség alapján kell a vitás jogi kérdést eldönteni. (Analogia Iegís,
illetve juris.) .

Ha tehát kétség lenne aziránt, hogya 7780/1938. M. Esz. rende-
letnek a fentiekben idézett 2. §-át úgy kell értelmezni, mint azt Ien-
tebb értelmeztem, akkor a 2570/-1939. M. E. sz. rendeletnek hason-
vonatkozású intézkedéseiből amelyek kifejezetten fenntartják a volt
Csehszlovák törvények alapján kötött családjogi kapcsolatok érvényét,
ugyanerre az eredményre kell jutnunk.

De ugyanerre az eredményre kell jutnunk magának a gyerme ..
kek vallásáról szóló 1894:XXXII. t. c.-nek 7. §-a alapján is. Itt is az
analogia legis alapján.

Ennek a törvénynek 7. §-a kifejezetten akként rendelkezik, hogy:
"a törvény életbeléptetése előtt kötött házasságból született, vagy szü-
letendő gyermekek vallásos nevelésére nézve azon törvény határozata
marad érvényben, amely az ily házasságok kötése idejében hatály-
ban volt".

Már pedig az 1894:XXXII. t. c. a hazatért Felvidéken a 77R01
1939. M. E. sz. rendelettel lépett életbe. Ez nem lehet vitás. Tehát az
ezelőtt az időpont előtt kötött házasságból született és még születendő
gyermekek vallásos nevelésére nézve is a volt Csehszlovák törvények
az irányadók, mint az a törvény, amely a házasság megkötése idejé··
ben hatályban volt.

Annál is inkább ez lehet csak az egyetlen helyes álláspont, mert
hiszen a reverzólis-adást a törvény (1894:XXXJI. t. c. 1. §-a) csak a
házasság megkötése előtt engedi meg és később a házasság megkötése
után sem ilyen reverzálist kötni, sem a megkötöttet megváltoztatni
nem lehet, azt az egyetlen említett esetet kivéve, hogya kultusz-dis-
paritásban levő házasfelek valamelyike a másik házasfél vallására
áttér (1894:XXXII. t. c. 3. §-a).

A követendő eljárás tehát nézetem szerint az, hogy az érdekelt
házasfelek vagy azok egyike az 1904:XXXVI. t. c. 18. §-ában, illetőleg
ennek végrehajtása tárgyában kiadott 21.000/1906. M. E. sz. rendelet
JI. fejezetében előírt módon kérjék az anyakönyv kiigazítását.

Dr. Rásó BéLa
egyházmegyei ügyész.

Hatvan. Az egyházközség egy pres-
biter családjától értékes zöld oltár-
és szószék terítőt kapott ajándek ba
Most már minden liturgikus színü te-
rítő van a hatvani templomban.

A budapesti evangélikus leánygim-
názium ez évben is Fonyód-Bélatele-
pen nyaraltatja tanulóit. A vízvezeték-
kel és villany al ellátott Lajos-lakot
bérelte ki. Külön partrész, tenísz, zon-
gora stb. áll a nyaralók rendelkezé"

sére. A nyaralás díja havi 100 P és la
P a mosás, fürdő díj stb. A férőhelyhez
képest más iskolás lányokat is felvesz
a leánygimnázium igazgatósága (IV.,
Deák-tér 4.)

Esperesválasztás. A hegyaljai egy-
házmegye a Duszik Lajos eddigi espe-
res lemondásával megüresedett esperesi
tisztségre Marcsek János ózdi lelkészt,
alesperest, egyházkerületi jegyzőt vá-
lasztotta meg.

tanítások kerültek sorra. Naponként
három leány kapott előkészítést egy-
egy tanításra. Az elvégzendő anyaget
együtt megbeszélték. módszertani el-
rendezés után kidolgozták és eltaní-
tották. A tanítások on a nagytarcsal
elemi iskola növendékei voltak jelen.
Tanítás után bírálat következett.

Kora délután különböző megbeszé-
lések volta Ic Sorra került mindaz, ami
a gyülekezeti munka és főként a V'i-
sárnapi iskola szempontjából fontos
A felnőttek közöttí munkáról, látoga-
tásokról, gondozói munkáról, barát-
ságról, lelki testvériségről, csendes
óra, házi áhitatokról stb, beszélgettek
a leányok a tanfolyam egyik vezető-
jének irányitása mellett,

Délután négy órától Budapestről jött
lelkészek, vallástanárok, 'tanítók és
tanárok jöttek ki, hogy előadásokat
tartsanak a tanfolyam hallgatóinak.
Misszióról, egyházi sajtóról, avasúr··
napi iskolás gyermekek előtt való bí-
zonyságtételről, gyülekezeti közösség-
ről, gyermeklélektanról, .szociális gyer-
mekvédelemről, leányegyesületi mun-
k áról, a városban végzett gyülekezeti
munkáról tartottak előadásokat Dan-
hauser László, Virág Jenő, Urbán
Ernő, Dezséry László lelkészek, Mokry
Eszter, Esztergomyné dr. Mikó Eszter,
Brokes Márta, Hegedús Ilonka, Ha-
luska Rózsa, dr. Molnár Gyula. Arlj»
a jó Isten, hogy fáradozásuk, értékes
előadásaik, tanácsaik jó gyümölcsöt
teremjenek a hallgatók lelkében és
hasznosítani tudják gyülekezeteik éle-
tében mindazt, amit ezekből az elő-
adásokból kaptak. Az előadásokat
rendszerint élénk eszmecsere követte,
melynek során nem egy érdekes kér-
dés \vetődött fel és került megvilágí·
tásra. - A napot esti áhítat zárta le.

Mit csináltak a hallgatók vasárnap
és ünnepnap? Délelőtt résztvettek az
istentiszteleten. Délután a nagytarcsal
leányok és vasárnapi iskolás gyerme-
kek lejöttek a népfőiskolára, akikkel
a tanfolyam hallgatói külön-külön
foglalkeztak. Bibliaórát tartottak szá-
mukra, majd különböző játékokra.
énekekre tanították őket. Este házi
áhitatokra kísérték el a nagytiszteletű
urat.

Hadd szóljak még néhány szot a
hallgatók életmódjáról. A néptőlsicela
három épülete volt a leányok otthona.
A tanterem, nappali, hálók, ebédlő ta ..
karitását a leányok felváltva végez-
ték. Ugyancsak felváltva segítettek a
konyhán a gazdaasszonynak és szel-
gáltak fel étkezéseknél. Az ebéd utáni
szünetben, vacsora előtt és után ct
leányok egyházi énekeket tanultak.
játékokkal. különösen labdázással szó-
rakoztak.

A tanfolyam végeztével mindnyájan
Isten iránti hálával eltelt szívvel ter-
juk, hogy nem volt hiábavaló együtt-
időzesünk. Imádkozunk, hogy mincl
többen legyenek, akik a következő
tanfolyamon résztvesznek. - Mi pedig
hittel megyünk Jézussal a gyermekek
közé! -hn.
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Orvoskisasszony
A Víg Színház tájékán tudják, mi

kell a közönségnek, Amíg a Nem-
zeti hajszolt ütemben színrehozott
klasszikus, népi, történelmi és egyéb
darabjain a bemutató utáni harmadik
előadáson már ásítanak az üres pad-
sorok, addig a Víg-ben estéről-estére
zsúfolt ház nézi, mondhatnám izgul ja
végig az 01·voskisasszonyt.

Tipikusan amerikai kasszadarab.
Tökéletes hűséggel bemásolják a szín-
padra egy nagy sebészeti klmika éle-
tét az abban hányódó életsorsok ősz-
szes szívfacsaró nyomorúságával s ez
az, ami a darabban a nagy közönség-
vonzó mágnes, Az élet, a való élet ér-
dekli ma az embereket, a művészet,
sajnos, már nem igen. Noha az is
igaz, hogya művészet mindíg is egy.
kicsiny kongenialis csoport ügye volt
s nem a tömegeké.

Nos, amit eddig művészetnek tekin-
tettünk, szellemi kérdések, lelki prob-
lernák, erkölcsi összeütközésele kiveti-
tését emberi szavakba, játékba, drámá-
ba, abból az Orvoskisasszonyba való·
Lan kevés szorult, Éppen a darab fő-
hősei nyújtanak ebben a tekintetben
legkevesebbet. Az érző szívét gorom-
baságba. nyers modorba rejtő profesz-
szor régi papirfigura. Az orvoskis -
asszony és az asszisztens szerelmi
konfl iktusa a közbejött gazdag udvar-
lóval pláne semmitmondó. A kártyá-
zó és lányát szipolyozó" apa szintén
kopott kabinettalakzat. Az angol-ame-
rikai darabok es regények 80%-ának
bonyoda lmai körülötte forognak.

És mindezek ellenére telt házak es
tapsviharok. Miért? Mert amit éLet-
rnásoLásban az epizódszereplők és ren-
dezők nyújtanak. az tökéletes. Az 3
kórterem anagyétvágyú munkanél-
külivel, az ideges hipochonderrel és a
sírógörcsbe zuhanó futballistával hát-
borzongatóan valószerű. Ugyanilyen,
minden idegszálat gúzsbacsavaró az a
küzdelern, amelyet az orvoskísasszony
folytat a megoperált beteg életben-
tartásaért. Hasonló hatást tesz a kis
gyermekbénulásos milliomoslányka re-
megése gyógyulása zavartalanságáért.

Mindezekből aztán nagyon vegyes
következtetéseket vonhatunk le. Kezd-
jük a jóval.

Ime a bizonyság, hogy nem érdek-
lik már a világot a szerelmi három-
szögek és egyéb szerelmi bonyodal-
mak, hanem maga a közönség kény-
szeríti az írókat, hogy felfedezzék az
élet súlyosabbile oldalát a maga ször-
nyű, véres és keserű problémáival.
Kezd kialakulni ilyenformán egy bizo-
nyos "éLetmásoLó stíLus" a művészet-
ben, amely' olyanféle viszonyban áll "
régi színművészettel, mint művészi
fénykép az aquarellel és olajfestmény-
nyel. Sok benne a technika, a "civili-
záció modern vívmánya", a rendezői
munka, de mégis lehet művészi, ha
nem nyers valóságokat ábrázol, hanem
az örök emberi lelket a nyers való-
ságokban.

S ez az új stílus erősen szociáHs
jeLLegű. Támadja a főszereplő, a "st8.r'·-
rendszert. Ez egyik legfőbb érdeme.
A Víg Színházban természetesen még
a star-rendszer teljes érvényben ha-
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Jó magyar harcok
A felvidéki magyar evangélikusságnak a volt Csehszlovákiában a

magyarságért vállalt küzdelmeire emlékeztető rovatunkban most két
cikket közlünk, Az elsőt lic. Fizély .Odön főszerkesztő írta az Evan-
gélikus Lap 1936. dec. 15-iki számában, .»Két figyelemre méltó cikk«
címen. (Első részét közöljük.) A másikat a Vargha Sándor rozsnyói
esperes által szerkesztett »Luther« közölte 1938. máj. 28-iki számá-
ban, Őrtorony c. rovatában.

*
A »Církevné' Listy« 24. számában két figyelemre méltó cikk je-

lent meg. Az egyik: »Ez az igazság?« címmel egy nógrádi evangélikus
tollából, aki lehet ugyan nógrádi, de hogy »eoangélihus« volna, sZÍ-
vében evangéliomi szellem .honolna, azt tagadom, legalább a leközölt
cikk alapján tagadnom kell!

»A magyarok szeretik idézni a jelszót: .Iustice for Hungary --
Igazságot Magyarországnak; nálunk pedig azt mondják : Igazságot
a magyaroknak. Csakhogy az, ami f. é. nov. 10-én a mi szlovák evan-
gélikus Nógrádunkban történt, az már nem igazság, különösen nem
a szlovák hívek számára. A Lesone melletti Tamásiban, ebben a
színtiszta szlovák gyülekezetben, ahol az államfordulat óta nem volt
magyar istentisztelet, nemzeti önállóságunk 19. évében ismét tcrnplo-
lnunkba került, ha csak egy negyed órára is, a magyar szó.« Igy kez-
dődik lés ilyen hangnemben folytatodik ez a cikk, melynek Írója szörnyen
megbotránkozott a felett, hogy a megboldogult Fcrenczi Samu lel-
kész ravatalánál a templomban, az oltár. elől, a losonci lelkész ajkáról
magyar búcsúztató szó is elhangzott. Nem a beszéd tartaimát hriti-
'zálja, hanem az fáj neki és azt nem tudja elviselni, l/Ogp az magpar
beszéd volt! Mondom, tagadom, hogy az illető evangélikus ember
volna, mert akkor ismern é Pál apostolnak szavait: »Nincs zsidó, sem
görög; nincs szolga, sem szabad, nincs Jérfi, sem nő, mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a Krisztus -Iézusban.« Ugyszintén ismcrné az
Apostolok Cselekedeteinek mondását: »Bizonnyal látom, hogy nem
személyválogató az Isten; hanem miruieri nemzetségből kedves Ő
előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.«

Ezek az idézetek egyformán olvassha tók a szlovák és a m.agpar
Bibliában. Csillapodjék tehát a cikkíró haragja, mert nem a beszéd
neme, hanem a beszéd tartalma a fontos. Hallottam én már Hlinkát
szlovákul szidni a csehszlovákokat és hallottam Csomor Istvánt ma-
gyarul dicsőíteni a csehszlovák nemzetet.

*
Egész Európa szeme álla munk nemzetiségei felé fordult. A világ-

sajtó és rádió állandó témája mi vagyunk, itt élő nemzetiségek. Ed-
dig senki sem törődött velünk, mert csak a többséggel voltak elfog-
lalva, most egyszerre a kisebbségről is tudomást vesznek, ráébred-
nek arra, hogy nekünk is vannak nemzetet megillető jogaink. Nem-
csak a külföldnek, hanem a csehszlovák korrnánynak is az az egy-
öntetű megállapítása, hogy minket több jog illet meg, mint amennyi
eddig adatott. Külön törvény készül, mely jogainkat Iciszélesíti és
szabályozza. Ime, ország-világ előtt hivatalos megerősítést nyer a
mi régi egyházi vonatkozású jogos megállapításunk, hogy nekünk
magyar evangélikusoknak több jog jár, mint amennyi megadatott
és főként amennyi a gyakorlatban megvan. A kisebbségi statutum
idejében most már mindenki egész világosan láthatja, hogy keresztyén-
telen és sovinizrnustól túlfűtött és elvakult agyak cselekedete volt
az, amikor a magyar evangélikusoknak 20 esztendő alatt nem adták
meg azt, ami őket Isten és emberek előtt megilleti. Az utóbbi időben
ugyan hallottunk tárgyalásokról superintendenciáról, kisebbségek
jogairól stb., de mindeddig belőle sehol semmi. Egyeseknek - úgy
látszik - a kisebbségek jogainak mielőbbi megadása nem sürgős!
Végül majd az a szégyen ér bennünket, hogy az állam, melyet józan
bölcseség vezet, a maga nagyméretű és végtelenül bonyolult nemze-
tiségi törvényét hamarább hozza meg, mint az egyház, amelyet az
Igének kell vezetnie, a maga kicsinyméretű kisebbségi szabályren-
delerét. Mi magyar evangélikusok azonban rendíthetetlen hittel vall-
juk Masaryk jelszavát: »Az igazság győz l«



Magyar szemnyitogatás
1848 óta a nemzeti és társadalmi kérdések egyetlen egyszer sem

fűtötték annyira a magyarságot, mint napjainkban. A társadalmi. kér-
dések közül pedig mind jobban kikiált a szinte egyetlen és legfon-
tosabb: a földreform. Aki erős és szervezett társadalmat akar, a föld-
reformért kiált, aki testben és lélekben egészséges magyarságot kiván,
a földreformért ír és beszél, aki igazságot akar látni a magyar földön,
azért agitál, hogy legyen a földünk azé, aki dolgozik rajta; aki hazánk
függetlenségét és jövőjét félti, nagy és szent harcot folytat a föld-
reformért. Az igazán és szervesen magyar közvéleményt szinte "egyed··
uralja" ez a követelés: föld?eformot!

Közben mégis rá kell döbbennünk, hogy a szent egyoldalúság
népe vagyunk. Szerit egyoldalúság gal hisszük azt, hogy csak földet
kell adni népünk kezébe és minden kérdésünk önmagától megoldást
nyer. S közben nem vesszük észre, hogy a legjobban megoldott föld-
reform is csak félmegoldás. Félmegoldás azért, mert az elmult szá-
zadok bűnei miatt népünk, pontosabb an parasztságunk egy része már
nem tud beleilleszkedni a •.magyar életérdekek összességébe.

Lássuk meg ezt két egyszerű példán. Hódmezővásárhelyen az
egyházközség egy gyermekotthont létesített, amelyelsősorban keresz-
tyén szeretetből és felelősségből fakadó intézmény, de természetes,
hogy azok az egészen szegénysorsú gyerekek, akik hosszabb vagy
rövidebb ideig itt nevelkednek, magukkal visznek valamit abból a
szellemből, aminek úrrá kell lenni egész nemzetünk felett. Sajnos
azonban ott tartunk, hogy a magyar paraszt már ennek a jelentő-
ségét sem látja. Csak így eshetett meg, hogy beállított egyik elkese-
redett magyar az otthonba és visszakövetelte gyermekét a nincstelen
nyomorúságába azzal a megokolással, hogy "az én fiamból pedig nem
lesz urak kutyája." .

A másik a jómódú Dunántúlon történt. Egyik gazdaember az
eddigi választásokon hűséges híve volt a kisgazdapártnak. A pünkösdi
választás után barátai megkérdezték, hogy kire adta a voksát. "Tit-
kos volt ugyan a választás, de azért megmondom" - válaszolta. "A
lVIép-re" Hogyan - kérdezték tőle, hisz eddig kisgazdapárti volt
"Igaz, - felelte - de nem fogok olyan pártra szavazni, amelyik
hárommillió holdat akar felosztani eközott a sok semmis között, hogy
aztán a kocsisomnak is annyi földje legyen, mint nekem van."

Két egyszerű eset, de megtörtént. És nagy mementó van benne.
Az, hogy ne várjunk mindent a puszta földreformtól, hanem ugyan-
annyira tartsuk fontosnak népünk nevelését is. De .nyilvánvaló, hogy
a magyar népnevelés nem jelent népiskolai oktatást, vagy valami
kulturterjesztő tanfolyamot. Ugyanígy nem lehet köze a nyugatról
importált világnézeti neveléshez sem. A magyar nemzetnevelés csak
azt jelenti, hogy embereink szemét rá kell nyitni a magyar lét léc;
nemlét kérdésére, meg kell nekik mutani együttélésünk lehetőségeit
és bele kell őket nevelni abba az új magyar közösségbe, amelybe a
magyar úr és paraszt, birtokos és nincstelen, kéz a kézben, egy acél-
falként, de mégis személyeiben felkészülve és felelős en várja a jö-
vendő harcait.

Nyilvánvaló, hogy ezért a felelősek nem sokat tesznek, De épen
azért marad ránk ez tipikusan magyar és tipikusan evangélikus fel-
adat. Egyházunk a kezdet kezdetétől fogva a magyar nemzet neve-
lője volt. Mi álltunk ott a magyar kultura születésénél, a magyar
protestántizmus volt sok jó magyar mozgalom édesszülője, támogatója
mindennek, ami népünk jövőjét ígérte. Itt az ideje, hogy most is rá-
ébredjünk erre a hivatásunkra is, és neveljük népünket ott, ahova
Isten helyezett bennünket,

Nagy és komoly harc ez a nemzetnevelés.
és jól tudjuk elvégezni, új útat nyi tunk
között.

De ha eltudjuk végezni,
népünknek a nemzetek

M.

gyásával adják, de a jószemű, jó fülű
emberek már igen disszonáns jelensé-
geket fedeznek fel a star körül. Ami-
kor pl. a futballista sírógörcsbe tör
ki, az szívállítóan jó. De ahogy az
orvoskisasszony csendesíti, az az ének-
lő, lélektelen hang, az teljesen rossz.
Egyéb apró szereplők is akadnak, akik
a maguk dolgát tökéletes jelenítő erő-
vel végzik, míg a három f'őszereplö
jeleneteinél igen sokszor jelentkezik
bennünk a valószínűtlenség idegesítő
kényelmetlenségi érzete.

Most nézzük a minusz-oldalt. Leg-
főbb kifogásunk az alantas lelki szín-
vonal és a megoldásnélküliség. Szív-
tacsarásra, könnyzacskóra utazik az
egész és egyetlen megoldás a "happy-
end". Ez már nem igazi "életmásolás".
Az élet nem ad "happy-end"-eket.
Nekünk kell hozzáadni azt a pluszt,
amely a legsötétebb tragédiák haj-
szoltjait is ki tudja ragadni a vak és
kegyetlen sors sírk ereszt jéből s át-
vinni a gondviselő és szerető Isten
gyermekeit kereső, értük még ostor-
ral, betegséggel, halállal is harcoló
világába. Abba a világba, ahol a
puszta élet megtartása nem az egyet-
len és legfőbb .érték, hanem ahol en-
nek az életnek értéke, tartalma, ereje
és boldogsága van akkor is, ba ve-
szendő, ha torzó, derékba tört is. Igy
ahogy van, minden szociális tenden-
ciák mellett is veszedelmes propa-
ganda a test és vér pogány kuítusza,
a legsivárabb materializmus és élet-
imádat mellett. Azonkívül nem ad a
darab semmi megoldást az orvoskls-
asszony kártyázó, züllött apja számára
sem. Lánya lelkére beszél, kijelenti,
hogy beszünteti a további, támogatá-
sokat. Az öreg belátja a dolgokat es
elmegy, hogy jóútra térjen. Nos, aki
az ilyen emberi belátásra és jó el-
határozásra alapított jóútratérés tar·
t ósságát komolyan elhlszi, annak gyor-
san oda kell adni a naivitás nagy-
díját. Hare Patricia, a szerző minden-
esetre megérdemelné. A .B.

,
HIR E K

Az országgyűlés megnyitása június
14-én történt. Ez alkalomból az or-
szággyűlés mindkét házának evangé-
likus tagjai számára megnyitó isten ..
tisztelet volt a Deáktéri templomban.
A szent szelgálatot végezte és nagy-
hatású beszédet mondott D. Raffay
Sándor püspök, felsőházi tag.

Pedagógus evangelizáció. A tiszai
evang, egyházkerület pedagógusai szá-
mára 'I'uróczy Zoltán püspök Rozs-
nyón jún. 26-tóI 30 -ig evangelizációt
tart,' melyre országos egyházunk peda-
gógusait is szeretettel meghívja. A je-
lentkezéseket Vargha Sándor alespe-
reshez kell küldeni, Rozsnyóra június
20-ig, Elszállásolást a rozsnyói egyház-
község ingyen ad. Jelentkezési díj 1
P, napi étkezési díj 2 P, az evangeli-
záció egész tartamára a jelentkezési
díjjal együtt 10 pengő.

Maróthy Jenő emléktáblája. Június
25-én Vanyarcon, a vanyarci evangé-
likus paróchia falában D. Kovács Sán-
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dor püspök felavat ja Maróthy Jenő a
kiváló Író, a va nyar ci Ielkészl ak szü-
löttjének ernléktábláját. Megelőzőleg
d. e. 10 órakor templomi istentisztele-
te~ D. Kovács Sándor püspök végzi.
Delben az ünnepi közönség Veres Pál-
nénak, a nőnevelés nagyemlékű mun-
kásának sírjához megy és ott áldoz
kegyelettel.

A rákoscsabai egyházközség új
templomát, melyet Sándy Gyula mű-
egyetemi tanár tervezett és Ruttkay
Odön építész épített meg, június l1-én
szeritelte fel D. Raffay Sándor bányu-
kerületi püspök. Templomszentelő be-
szédében hangsúlyozta, hogy keresz-
tyén templom felszentelése nem fele-
~ezeti, hanem egyetemes keresztyén
unnep, amelyen minden igazi Krisz-
tushívőnek örvendezni kell. Az Ige-
hirdetést Blázy Lajos péceli lelkész
végezte, záróímát mondott Pröhle Sán-
dor alesperes. Az első keresztelést is a
püspök végezte el. Az ünnepi közgyű-
lésen Horváth Károly dr. egyház~ne-
gyei ügyész köszöntötte a templom-
szentelő .püspőkőt 73-ik születésnupja
alkalmából is.

.A györi evangélikus gyülekezet Tu-
roczy Zoltán püspök ottani igazgató-
lelkészi utódát, egyértelmű megh7vas-
sal, Szabó József eddigi püspöki má-
sodlelkész személyében választották
meg. A közgyűlésen Kapi Béla dr.
püspök és Hőfer Vilmos dr. egyház-
felügyelő elnökölt s az új lelkészt' Kapi
püspök hosszabb beszéddel köszöntötte.

Templomszentelés Zalában. Zala-
meggyes új evangélikus templomát
püspöki megbízásból Takáts Elek es-
peres felszentelte.

Meghalt Jankó Dániel özvegye. Tót-
komloson nagy 1részvét mellett xisér-
ték utol?ó f.öldi útjára a Magyar
Luther-Társaság egykori alapítójának
Jankó Dániel néhai evangélikus lel--'
késznek, ki váló egyházi Írónak özve-
gyét. Az elhunyt papné maga is siker-
rel forgatta a tollat: értékesek azok a
műfordítások, amelyek révén Funke
német vallásbölcselő munkáit és bib-
liamagyarázatait ültette át magyarra.
Kiterjedt rokonsága körében gyászolja
veje, Johnson Gisle, a budapesti nor-
vég egyház-misszió vezetője is.

Lelkészválasztás. A nyáregyházi gyü-
lekezet Kendeh K. György Deáktéri
segédlelkészt -egyhangúlag Ielkészévé
választotta.

A vasi közép evangélikus egyház-
megye június 8-án tartotta tizedik if-
júsági konferenciáját \ Szombathelyen.
~bből az alkalomból négyszáz ifjúsági
es leányegyesületi tag sereglelt össze
az ~.gyházmegye különböző gyülekeze-
teiből. A konferencián megjelent wtg-
ner Aurél egyházkerületi ifjúsági tit-
kár is. A délelőtti elmélyedő pr~gré!m
istentisztelettel kezdődött, melyen a
szent szolgálatot Rónai B. Gyula urai-
újf'alui lelkész tartotta. A konferen-
ciát Zorigor Béla 'esperes megnyitóbe-
széde vezette be, majd "A te elrontott
életed" összefoglaló cím alatt három
előadás következett. "Aki vesztes
benne": tartotta Veöreös Imre egy ház-
megy ei missziói segédlelkész. "Aki te-
het róla": tartotta Szabó Lajos szorn-
bathelyi segédlelkész. "Aki segíthet
rajta": tartotta Wagner Aurél ifjúsági
titkár. A közös ebéd után a délutárit
vidám műsor töltötte ki. Ennek kere-
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tében az egyes ifjúsági és leányegye-
sületek derüs jelenetekkel, tréfás 1!10-
riológokkal és magyar táncok kal sze-
repeltek.

Szerétetvendégség. A "Kispesti
Evangélikus Ifjúság" jumus l1-én, va-
sárnap délután évadzáró szerétetven-
dégséget rendezett, amelyen a helyi
szereplőkön kívül dr. Karácsony Sán-
dor egyetemi m. tanár a "Magyal' lé-
lek"-ről tartott előadást, Farkas 7::>1-
tán . egy elbeszélését olvasta fel, Túr-
mezei Erzsébet diakonisza testvér pe-
dig költeményeiből adott elő. Tom-
csányi László hitoktató-lelkész, az if-
júsági munka vezetőjének beszámolója
statisztikai adatok mozaikjából rakott
össze nagyon kedvező képet akispesti
ev. ifjúság elmult téli munkájáról.

A budapesti evangélikus gimnázium
Volt Növendékeinek Egyesületeiúnius
12-én tartotta '15. közgyűlését. Ezen
dr. Sárkány Sándor, tanár tartott elő-
adást a visszatért területekről. A ~yű-
lést követő társasvacsorán Rakovszky
István avatta fel a Rátz Lászlo-emlék-
serleget. Posch Gyula elnök üdvözölte
a tanulmányi verseny idei három
nyertesét, majd az 50, 40, 30, 25 és 20
éves érettségi jubilálókat köszöntötte
dr. Hittrich Odőn. A nagyszámrnal
megjelent öregdiákok nevében Scholtz
Kornél ny. államtitkár, vitéz Mátyás-
falvy Glatz Erich, Haberern György,
de Chatel Ottó és Scholtz Aridor
mondtak osztál1.társaik nevében kö-
szönetet.

Áthelyezés. D. Raffay Sándor bánya-
kerületi püspök I ifj. Rimár Jenő gyóni
s. lelkészt Orosháza-Rákóczitelepr;e
helyezte át.

A rozsnyói evangélikus egyházközség
évi közgyűlést tartott - az anyaország-
hoz való visszatérés óta az elsőt --
VaTgha Sándor esperes-Ielkész és G(L-

lántha József egyházfelügyelő, bány a-
főfelügyelő elnökléséveL Az egyházta-
gok rendkívül nagy számban jelentek
meg, hogy állástfoglaljanak több or-
szágosan fontos ügyben. Először is a
rozsnyói egyházközség, mint a Felvi-
déknek éppen magyarsága miatt l.eg-
többet szenvedett evangélikus egy-
háza, a fölszabadult összes evan;;élikus
egyházközségek nevében tiltakozását
fejezte ki Szüllő Géza cikksorozatának
az evangélikusok nemzet hűséget bán ..
tó, igaztalan állításai ellen. A:~ arány-
lag kicsiny evangélikusság a világi é:,
egyházi férfiak egész sorával dieseked-
het, akik a húszéves elnyomatás alatt
a magyar kisebbségi életnek megszer-
vezői, meg teremtői és a magyar nem ..
zeti eszme' mártírjai voltak. Megállapi-
tották, hogya felszabadult résznek
egyetlen lelkésze sem működött cseh-
szlovák pártban, sőt számos hitvallója
van, többi között éppen Rozsnyó nagy
papja, Szkalos Emil, a magyar nemze;
párt főtitkára, akit a sok üldöztetés
és bebörtönzés vitt korai sírjába. A
közgyűlés tovább menően egyhangú lel-
kesedéssel elhatározta, hogy a csehek
által karhatalommal megszüntetett
négyszázéves rozsnyói evangélikus
gimnáziumnak és anagyhírű "Papp-
Váry Elemérné polgáriiskolánax' újra-
megnyításához .,utolsó lehelletéig ra-
gaszkodik". "Húszéves golgotajárás
után az egyházközség a kormánnyal
megindult tárgyalások gyors és ked-

vező lefolytatását kéri." Foglalkozott
végül a gyűlés azokkal a sajnálatos
túlkapásokkal. amelyeket az evangéli-
kus tisztviselők és az állami vas bányák
munkásai tapasztaltak egy zarándok-
vonatnak Rozsnyóra érkezése alkal-
mával. Megtörténtí hogy evangélikus
bányamunkásokat elbocsátással fenye-
gettek, ha nem vesznek részt egy más
egyház legsajátosabb szertartásaín. Al.
evangélikus egyházi kézgyűlés fel-
emelte szavát az ellen, hogy a vallás-
szabadságot biztosító törvényekkel '21-
lentétesen, egyes állami közegek az
evangélikus egyháztagokat kényszerit-
sék hitük kel homlokegyenest ellenkező
szertartásokon való megjelenésre. iMÉ)

Halálozás. Vitéz JoszaSt .PllrpLy
Ödönné sz. Kováts Mária [unius 3-én,
46 éves korában elhunyt. Junius 7-én
kfsÉ::-ték örök nyugalomra a tét.i evan-
gélikus temetőbe.

A "Protestáns Szemle" [úníust szá-
ma Makkai Sándor és Kerecsén)JÍ De-
zső szerlcesztésében, Révész Imre: Az.
Ige bujdosói és a bujdosó Ige, Tavaszy
Sándor: Az egyház új felismerése a
teológiában, Karner Károly: A keresz-
tyén egyházak sorsközössége, Sólyom
Jenő: Az iskolaügy az állam és az egy-
ház viszonyában, Csengődy Lajos: A
Szentírás reviziójához, Muzsi Piroska:
Anémet nő a Harmadik Birodaiom-
ban, Juhász Géza: Ki lát jobban? ci-
mű tanulmányaival, a neves finn köl-
tőnek, Aale Tynni-nek Képes Gézától
fordított verseivel s az érdekes, gaz-
dag rovatokkal jelenik meg. (Mg)

A Magyar Kultúrszemle új száma
A mult évben Magyar Kllltúrszem!e
indult meg azzal a céllal, hogy a ma-
gyar kultúra fejlődéséről időszakon-
ként beszámoljon. Az érdekes és el-
gondolásával· egyedülálló folyóírat:1
havonta megjelenő összes érté/,es
könyvekelJ" folyóíratokat, napilapo/vat,
továbbá a bemútatásra kerülő s'únda-
rabokat és filmeket, végül pedig a
képzőmíívészeti alkotásokat, a kiállí-
tások anyagát, új épületeket stb. is-
mertette. A Magyar KultúTS?emLe
egyes rovatai folytonosan bővültek s a
mosL megjelent új számban már hatal-
mas anyag keretében domboródik ki
a magyar kultura fejlődésének egész
képe. A folyóirat nemcsak az egyes
műveket mutatja be tárgyilagos 'is-
mertetéseiben, hanem azokból részle-
tes, bő szemelvényeket is ad.' A folyó-
iratok anyagáról nemcsak bibliográfiát
hoz, hanem az értékes anyagot külön
rovatokban: A hónap értékes tanul-
mányai, A hónap versei, A hónap el-
beszélései stb. fel is dolgozza. Felbe-
csülhetetlen jelentősége a folyóiratnak.
hogy a magyar kultur a szerves fejlő-
désének képe tisztán és világosan
emelkedik ki a rovatokból s a havon-
ként megjelenő Magyar Kllltllts.zemle
a magyar kultura egyes mozzanatait
egymással összefüggő, egységes egész-
be foglalja. A mindenkit érdeklő,
nagyértékű folyóirat évi előfizetesi
ára 480 P. Mutatványszámot díjtaln-
nul küld: Bpest, IV., Kecskeméti-u.
13. félemelet. Egyes számok kőnyv-
kereskedésekben kaphatók.



Kérelem. Az aszódi evang. Petőfi-
.gimnázium igazgatósága kéri azokat
.az egyházakat, amelyek a nélcik kül-
-dött Osváth-Iéle (A halhatatlan Diák;
könyv árát még nem küldték el, szi-
veskedjenek azt beküldeni.

Felvétel az 1938/39. iskolai évben Szer-
vezett soproni evangélikus Iiceumba.

(Előbb tanítóképzö-intézet.)

A :felvétel iránti kérvényt Főtiszte-
lendő és Nagyméltóságú D. Kapi Béla
Püspök úrhoz, Györ címezve, az inte-
:zet igazgatóságához, (Sopron) kell
.megküldeni. Mellékletek: 1. Születési-
anyakönyvi kivonat. 2. A közép- vagy
polgáriiskolai III. és IV. osztályaról

szóló értesítők és bizonyítványok. (A
IV. o. bizonyítványt a kézhezvétel után
pótlólag kell beküldeni, a Ill. o. év-
végi bizonyítványról és a IV. o. félévi
értesítökről másolat küldendő.) 3. Aki
internátusi elhelyezést kér, az újkeletű
hatósági orvosi bizonyítványt is mellé-
keljen. 4. Aki internátusi és tandíjked-
vezményt kér, az újkeletű hatósági va-
gyoni (szegénységi) bizonyítványt is
mellékeljen a szülők (nem a növendék)
vagyoni helyzetéről. 5. Két tanú által
aláírt szülői nyilatkozat arról, .110 gy a
tanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget
vállalnak.

A :folyamodványra 2 pos, a mellék-
letekr-e 30 filléres okmánybélyeg ra-
gasztandó. Szegénységi bizonyítvány

~
alapján a mellékletek bélyegmentesek.
, Bővebb tájékoztatást nyújt az intézet

igazgatósága.
A Iiceum érettségi. bizonyítványával

a majd megnyíló tanítóképző aka-
démiára és mindazon pályákra (a tu-
domány- és műegyetem kivételével) le-
het menni, amelyekre a középiskolai
éréttségí bizonyítvány jogosít.

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

A· Budapesti Fasori Evangélikus Fiú-
nevelő Intézetére felhívjuk az evangé-
likus szülők figyelmét. A tanulók első-
rendű szellemi és testi ellátásban ré-
szesülnek. VII., Damjanich-u. 28jb. Tá-
jékoztatót küld az igazgatóság.

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva
1816.

LBgBISő tüzoltÓSZBP-, kúf, sziuattyú- BS
gépUJár, harang, fém- BS vasöntődB.

Alapítva:
1816.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

EZÜSTRÓKÁK
k ékróké k, nerzek
nagy választékban olcsó árakon
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A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os "harangjat most szálli-
totluk. tová bbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek. a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus
egyházközségnek. a mihályí evangélikus (egyházl}özségnek szál-
lított harangok. a Budapest Tísztviselőtelep külsölerencvérosi re-
formátus 'templom, a pápai református templom, n győri reformá-
tus templom, bagaméri református templom' stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés eselén bizalommal for-
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. ,A párisi világkiállí-
táson aranyéremmel. azonkívül sok arany- és ezüstérernrnel és
sok díszoklevéllel kitünletve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Köll~égvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

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

Alakftás, fBstés Bs hBppkölcsönZBS!'
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Magyarország aranvkoszorus mestere
harang- BS trcöntfdB, harangfElszErslés BS harangl~bgyáp

Budapest, Xtll. Petneházy"'u. 78.
(XIII., Frange pán-utca mellett.)

Saját ház. :: Te!efon: 291-353.

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

Szívvel-Iélekkel készítem harangjairnat.

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

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

Me~iclent J. OIvas~ 1

SZENTLÉLEK
TÁBORA
Scholz László
fg eh ir d e t é se.

Budapest, 1939. 176 + VI. l. 25 ige-
hirdetést, ~előadást tartalmaz. Új
szempontja. hogy valamennyi da-
rabja a Harmadik Hitágazat kérdé-

seiről szól l

Ára - portómentes küldéssel -: 3 P.

Megrendelhető a szerző círnén :
Bpest, VII., Aréna-út 66. !II. 24.

Csekkszámla: 35.332.

o

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

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

MARNITZRúdió, gramofon, zongorabíllentvűs harmo-~.m. nika és az összes hangszerek legolcsóbb an
••• r;~' .,

Evangélikusoknak nagy árengedmény!
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hang'szertelep
VI II. , JOZSEF-KRT. 37.
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•••••••••• Budapesti iste~tiszteletek
sorrendje

1939. június 25.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

Megjelenik minden szembaten
Szerkesztö ség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz Lészló.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és elmváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.
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Országgyűlést megnyitó beszéd

Magyar törvényhozók. szeretett I
testvéreim az Urban!

Újra munka indul a magyar köz-
élet mezején. Régi és új munkások
tábora fog alkotó munkába. E
munka célja a nemzet építése,
eszköze a szolgálat, mozgatóia a
hazaszeretet, koronája a nemzet
jóléte és erősödése. Az a bizalom,
mellyel a nép a munkásokat a
szent munkára elhívta, senki sze-
mében sem lehet puszta dísz, sem
az egyéni érvényesülésre szolgáló
alkalom, hanem komoly elkötelezés.
Elkötelezés a nemzet építésére, a·
jobb jövendő útjának egyengeté-
sére.

A jobb jövendő útján Isten ke-
gyelméből már megindult e nemzet.
Két évtizedes könnyes próbalgatás
után derengeni kezd felette a bol-
dogabb jövendő. Az ősi Kárpátok
'egy része visszatért, hogy koszo-
rúja és bástyája legyen az élet-
termő nagy magyar Alföldnek. A
nemzet biztossággal hiszi és remény-
'kedve várja, hogya Kárpátok
'egész koszorúja mielőbb ráillesz-
.kedik a teljes, ősi szentistváni ma-
gyar föld ezeréves testére.

A most összeülő törvényhozásta
vár a történelmi munka, melynek
pályabére Nagymagyarország fel-
támadása. A magyar nép azért
hívja munkába kiválasztott törvény-
'hozóit, hogy ezt a történelmi építő
rnunkát elvégezzék. Az lesz a nép
igazi öröme, ha látni és tapasz-
talni fogja, hogya munkára elhí-
vottakban az igazak tábora szapo-
rodott.

- 1939. junius 14. -
Ha szaporodnak az igazak. örül a nép.

Péld. 29: 2.

Mert a nép választása itélettartás látja, hogya ma összeülő törvény-
és életprogram. Ez a nép nyugodt, hozásban az igazak száma szapo-
békességes nemzetépítő munkát rod ott, akkor. felejteni fogja kese-
akar a lassan növekvő határok rűségeit, felejteni fogja .megtiporta-
között, azért adta bizalmát a kor- tását, kigyógyul minden bajából,
mánynak. Hiszi, hogy ott az igazak feltámad halottaiból és új jövendők
állnak az élen és az élenállók ösvényére tér.
mögött lévő tábor az igazak tábora, Történelmi hivatás vár tehát ma
mely nem akar mást tudni és mun- a törvényhozásra : befelé és kifelé
kálni, mint egyedül csak a nemzet az igaz magyarok táborának kell
érdekét. Ez a nép azért törte le a bizonyulnia. Oszolhat pártokra, de
ielszavaskodók csoportjait, mert a haza önzetlen szolgálatában és
nem akar' más ielszót hallani és buzgó szeretetében egynek kell
hallatni, csak azt az egyet: Magyar lennie. Hadd örüljön már egyszer
Jövendő! Ez a nép azért vonta oly sok csalódás és kesergés után
meg a bizalmát az osztályérdekek ez a szegény magyar nép. Örüljön
hangoztatóitól, merf az a meggyő- az igaz magyarok parlament jének,
zödése, hogya nemzet egészének örüljön a nemzetépítés komoly mun-
jóléte és megelégedésé minden tár- kájának, örüljön a magyar élet
sadalmi osztály és foglalkozási ág megújhodásának és megtisztulásá-
iólétét és boldogságát meghozza a I nak, örüljön a jobb magyar jövendő
boldogabb jövőben. Ez a nép azért bontakozásának.
tagadta meg a nemzetközi eszmék Magyar törvényhozók. kedves
híveit, mert egyedül a nemzeti munkatársaim, aki törvényt akar
eszrnében ismerte fel és akarja hozni egy nemzetnek, annak előbb
látni a magyar igazságot. Ez a nép a nemzeti élet alaptörvényét kell
azért ítélt a felekezeti alapon állók szívébe vésnie. Ez az alaptörvény
tábora felett, mert azt tartja, hogy néhány szó csupán: "A haza
a nemzeti élet harmoniájában az . minden előtt!" Ebben a pár szóban
egyoldal ú felekezeti hang disszo- . benne van a magyar élet elköte-
nanciát kelt, a lelki kakolonia pedig lezése és ítélete. Mert ez is ma-
csak formája lehet a nemzeti élet gyar igazság. Ha ez igazság tábora
együttessének. szaporodik, örül a nép. Adjon a

A magyar nép érzi, hogy a nem- népek hatalmas Istene e sokat
zeti életben egyetlen értékes igaz- szenvedett, de mindíg reménykedő
ság maga a nemzet, mely ezeréves magyar népnek a. törvényhozók
küzdelem hősies megállása után nemzetépítő munkáia által teljes,
most újabb ezerév igényével áll a sok örömet! Amen.
forrongó ma hullámverésében. Ha Dr. Raffay Sándor.
ez a nép most nem csalatkozik
reménységében, ha ez a nép' azt
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SZINHAZ

Mindenki hazudik.
Hans Schweikart vígjátéka

a Nemzeti Színházban.

A csunya esős május után beköszön-
tött a nyár. Ezt látjuk a Nemzetiben
is. A most bemutatott ném et vígjáték
amolyan könnyű, nyári darab. Nincse-
nek benne problémák, csak szerelem,
féltékenység és még több flört (hiszen
nyár van!). A szereplők ismerős ala-
kok, mert mai emberek, kortársaink
és a színpadon is többször találkoz-
tunk már velük. Legtöbb szó esik
benne egy autóversenyzőről. Ö a sze-
relmi bonyodalom tárgya. Sportember,
jó kiállású legény, csak nem valami
nagy lumen. A felesége derék, dolgos,
ügyes kis asszony, aki nem ijed meg
az árnyékától, de még attól a nagy-
világi, gazdag, szép dámától som, aki
a férjét akarja elvenni tőle. A többi
szereplő is ügyes figura, hálás szerep;
meglátszik, hogy ismeri a színpadot a
színész-szerző. A színpadi rutin jel-
lemzi a darabot. Mondanivaló nincs
sok benne, csak legfeljebb "jó bemon-
dások". Igen ügyes en működött közre
Bókay János, mint a vígjáték fordí-
tója. L. T.

Július 3-l5-ig ~ második vasárnapi
iskolát' vezető tanfolyamot tartják
Nagyfaresán. az ifjÚsági intézet épü-
leteiben. Minden 17 évet betöltött le-
ány- vagy asszony testvérünk . [elent-
kezhetik a tanfolyamra. Jelentkezése-
ket július 1-ig fogad el a nagytarcsal
lelkészi hivatal, Cím: Nagy tar csa,
Pestm. A tanfolyam díja .két hétre
29 pengő. A jelentkezőknek hozniok
kell ágyneműt; törülközőt, tisztítósze-
reket, bibliát, énekeskönyvet, jegyzet-
füzetet. A résztvevőket július 3-án a
kístarcsaí HÉV állomásra:3 óra 19
perckor érkező vonatnál kocsiv.al vár-
juk. A HÉV villamos a Budapest, 'ke-
leti p. u, érkezési oldaláról indul 2
ora 40, perckor. A Gödöllő jelzésű vil-
lamosra, kell fel$zállni.'· ,
. • ! ••..".' ..

Tanfolyamunk célja: A hallgatókat
kiképezni a vasárriapiiskolás munká-
ban',' megismertetni velük a gyüleke-
zetek különböző munkamódszereit
(gyülekezefi munka segédeszközei, fe-
lett való, seregszemle), de elsősorban
megismerni azt a feltételt, ami a gyü-
lekezeli munkást munkássá teszi: a
Krisatusnak' való, szelgálatot.

Pályázati hirdetmény.
A békéscsabai evang. Rudolf-gímná-

ziumnál tssa évi szeptember hó' else-
[étől betöltendő latin-görög szakos
tanári állásra a szabályszerű illetmé-
nyekkel ezennel pályázatot hirdetek.
Pályázhatnak oly 'evang vallású okle-
veles tanárok vagy tanárjelöltek, akik
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Visszhang
Néhány hete a magyar evangélikus lelkészek egyesületében na-

gyon egyszerű előadást tartottam a magyar földkérdésről. Előadá-
som részletei az egyházi lapokban is megjelentek. Előadásomnak es
cikkeimnek visszhangja támadt. 'Több levelet kaptam az ország min-

. den részéből, papoktól, tanítóktól, gazdatisztektől és politikusoktól.
E levelek a következő vádakkal illettek:

Laikus vagyok, mert olyat mertem mondani és írni, hogy a kis-
birtok többet termel, mint a nagybirtok. Mi lesz a városok élelmezé-
sével - vetette fel a kérdést a levélíró -, ha nem lesz nagybir-tok?
Kerék Mihály országos adatfelvétel alapján állapította meg, hogy a
kisbirtok többet termel, mint a nagybirtok. Lehet, hogy ez nem igaz.
Lehet, hogy átmenetileg csökkenne egy igazságos és méltányos föld-
reform esetén a nemzeti jövedelem. De úgy gondolom, minden áldo-
zatot meg kellene hoznunk azért, hogy a magyar nép millióit a ma-
gyar földhöz kössük.

Kommunista vagyok, mert a földreform végrehajtói kénytelenek
lennének hozzányúlni a "szent" magántulajdonhoz, aki tehát föld-
reformot akar, az kommunista. Igy a második levél. Lehet, hogy a
magántulajdon szent, de bizonyára sokkal szentebb a magyar milliók
emberi élete, egészsége s mindezek alapján a nemzet ereje és biz-
tonsága.

Nyilas vagyok - mondta egy harmadik levélíró. Csodálatosan
ugyanezzel indokolta.

Demagóg vagyok - olvasom egy következő levélben -, mert
nagyon lázító hangon írtam, Szívesen elismerem a lázító hangot, csak
megjegyzem, hogy a hangos jajgatás jogát igazán nem lehet elvitatni
attól, akinek nagyon fáj valami. Én csak egyszerű hangja voltarn
annak a fájdalomnak, annak a nyomornak, annak a reménytelenség-
nek, amelyben földet túró, de munkájuk után megélni nem, tudo
híveim némán, szinte szemérmesen némán. tengődnek. Demagógnak
azonban nem tartom magam, mert ezt a ma oly gyorsan és oly fele-
Iőtlenül adományozott jelzőt valójában csak azok érdemlik meg, akik
a fellázított tömegekkel a!ll,aguk 'számára akarják kikapartatni a tűz-
ből a sült gesztenyét. '

Végül az egyik levélben az a gondolat is felvetődött, hqgy a ma-
gyar kérdésekhez lehetőleg csak magyárok szóljanak hozzá; én tehát
hallagassak, mert - nevemből következtetve -: nyilván nem vagyok
magyar. Ez már annyira személyes kérdés, hogya nyilvánosság előtt
ildomtalannak tartanám válaszolni rá. '

Mindezt nem azért írtam meg, hog~ tisztára mossam magarn. Ha
egy zulukatfer demagóg jönne Magyarországba, .belépne a nyilas-
keresztes pártba s titokban kommunista érzelmeket táplálva azt írná,
hogy Magyarországon [öldreforrnra van szükség, igaza lenne. Ez az,
amire fel kell figyelnünk: az igazság nem' attól függ, aki hor-
dozza vagy hirdeti, hanem személytől függetlenül is igazság. Miná-
lunk ma - nemcsak a politikában, hanern az: élet apolitíkus mezőin
is - nem eszmei harcok, hanem, személyi harcok dúlnak. Nem. az.
uto lsó, a végszükség-szülte kétségbeesett érv, hanem az első érv szo-
kott ez lenni: ennek az embernek nincs igaza, .mert ez ilyen és olyan
ember. A cikkeim,re kapott levelek nagyon f'ájdalmasan figyelmez-
tettek engem a magyar életnek erre az egyetemes bűnére.

A másik körülmény, amelyre a cikkeimre kapott visszhang alap-
ján szeretném felhívni minél szélesebb körök figyelmét, az, hogy
Magyarországon a földreformnak nemcsak ott vannak ellenzői, ahol
ez az ellenkezés gazdasági, társadalmi vagy politikai okokból talán
természetes is, hanem ott is, ahol igazán nem is gondolhatnánk: a
középosztály ama rétegében, amelyet falusi intelligenciának szoktak
nevezni. Úgy látszik, igaza van Szabó Zoltánnak: a falusi középosz-
tály - tisztelet adassék akivételeknek - faluvezetői hivatásának és
a széles néprétegek elemi életigényeinek megtagadásával is ._- tehát
igazán mindenáron - alkalmazkodni akar a felsőbb rétegekhez, nem-
csak élete külső berendezésében, hanem szellemi magatartásában is.



Ez a roppant lojalitás felfelé: és ez a roppant megnemértés lefelé: ha
másra nem, legalább is gondolkozásra késztet, hogy vajjon nincs-e
igazuk azoknak, akik ezt az osztályt gyökértelennek .és halálra-ítélt-
nek tartják?!

Végül még egyet. Az egyik levélben szó volt arról, hogy vajjon
a földreform ellenzői milyen lélekkel hallgatják az igét egy olyan
papnak a szájából, amilyen én vagyok?! Elismerem: ez a 'vágás na-
gyon fáj. Fáj azért, mert feltételezi rólam. esetleg sok más papról is,
hogy politikát viszek, vagy viszünk a szószékre. De fáj ez a vágás
azért is, mert még mindíg olyannak ismer minket, lelkészeket, akik-
től elvárhatja a mindenkori gazdasági, társadalmi és politikai rend-
szer alázatos kiszolgálását. Szerétném hinni, hogy ebben a várakozá-
sában csalódni fog. A politika nem a mi kenyerünk, de a bünre, köze-
lebbről a magyar élet bűneire akkor is rá fogunk mutatni, ha ez a rá-
mutatás esetleg politikai állásfoglalásnak látszik . Ha a politizálás lát-
szatába keveredünk s ezért esetleg szenvednünk kell, akkor Isten ke-
zéből hálásan fogadjuk ezt a szenvedést is. Dr. Keken András.

Két vasárnap között
hangversenyezett a potsdarni Friedenskirchében Pesshko Zoltán. A
hangverseny június l1-én, a zenés áhitatok keretében, mi nt első' adott
alkalmat Peschleo .Zoltánnak arr'a, hogy hazánkban annyiszor irteg-
csodált áhítatban fogant s a hit bizonyságtevő erejévei megszelalta-
tott művészetét megmutassa a németeknek. A Potsdamer Tageszel-
tung-ban remek kr itikát kapott. Műsorán szerepaltette a ném et ós
francia klasszikusokon kívül a magyar Antalfy-Zsiros, Kapi-Králik
Jenő és Gárdonyi Zoltán hazánkban jól ismert orgonaműveit. Remél-
jük, hogy Peschko leülföldi elismertetésének első állomása után
további sikerekről számolhatunk be.
adott ki rende/kezest az egyik római katolikus megyéspüspök, s a ren-
délkezes szövegét csak egyetlenegy napilap meltatta figyelemre. A
rendelet tartalma ei: az egyházmegye valamennyi papját arra kőte-
Iezi, hogy az ötven éves kort elérő papok készítsék el végrendeletüket.
Hogy kire hagyakozzanak, azt a sajtó közlése hem említette. Tudunk
már hazánkból majdnem hasonló intézkedésekről.' Az egyik reforrná-
tus egyházmegye papjait a gyülekezetek a beiktatás, vagy a későbbi
jubileumok alkalmával életbiztosítási kötvényekkel ajándékozzák
meg. Szegény evangélikus alföldi paróchus és missziói evangélikus'
lelkészcink pedig még a nyugdíj intézeti hátralékaikkal sem tudnak
rendbe jönni. Ez a három kifejezheti azt, hogy a három egyház ha-
talma és vagyoni ereje milyen, de azt semmiképen sem mutatja,
hogy a három egyház lelki arca közül melyik volna ma él ieg·-
kívánatosabb.
gyorsíró jelent meg az egyik evangélikus temetésen. A fungens lel-
kész is tudja írni a leggyorsabb élő beszédet is, de műtársa láttán
beszéde mondása közbén akaratlanul is felkavart áhitattal szolgált.
A temetés után néhány nappal oldódott meg a rejtély. Egy volt or-
szággyűlési' gyorsíró (a család előtt annak mondta magát) a gyászoló
családnak igen jól számított költségvetés sel felajánlotta az elhunyt
kedvesük koporsójánál elmondott beszédet. Tudni kell, hogyalelké·
szek sokkal olcsóbb áron: ingyen tudnák a kész szöveget a család
rendelkezésére bocsátani. De úgy látszik, a temetési menet és a sírba-
helyezés lefényképezése után az is foglalkozási ág lesz. hogy a teme ..
tési igehirdetést gyorsírók jegyzik fel.
snaqántanári próbaelőadást tartott dr. Nagy Sándor Kámán székes-
fővárosi kereskedelmi iskolai tanár a M. Kir. József Nádor Műszaki
PS Gazdaságtudományi Egyetem közgazdasági karán Előadásának
címe: Tessedik Sámuel helye közgazdasági nevelésünk történetében.
Jól esett hallani ott; ahol hazánk gazdasági megújhódásának lehetö ..
ségeit nem egészen evangéliumi lelkű emberek, nem egészéri evan-
gélivmi alapokról kiindulva tanítják, hallani azt, hogy másfél száz
évelőtt egy alföldi evangélikus lelkész hazánk pedagógiai és köz-
gaz;d;1sági problé!lláit ú~y álmodhatta meg s a megoldásokat úgy

képesí tést nyertek. A pályázók a bé-
késcsabai ágo h. ev. Rudolf-gimnázium
kormányzóbizottságához intézett folya-
modványukat, melyben életkoruk.
családi állapotuk, állampolgárságuk,
hazafias megbízhatóságuk, katonai
szolgálatuk, végzett tanulmányaik, ta-
nári képesítésük, nyelv ismeretük és
egyéb iskolai munkára való alkalma-
tosságuk, esetleg eddigi tanári szolgá-
latuk, okmányokkal igazolandó, folyó
évi július 20-ig a gimnázium igazgató-
ságához küldjék 'be. Dr. Medovarszky
Mátyás gimn. felügyelő.
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UJ KONYVEK
Féja Géza: Dózsa György.

Mefhosz könyvkiadó. Bpest, 1939.
243. lap.

Könyvnapi szenzációnak készült.
Megjelenése előtt azt suttogták iro-
dalmi berkekben, hogy nagyszerű cse-
mege lesz. A pletyka pletyka maradt s
a kőnyv megrnérettetvén, igen-igen
könnyűnek találtatott.

úgy látszik nincs meg mindenkinek
az a joga, hogy a magyar parasztfor-
radalom vezérének szemébe nézzen.
Nincs megadva sok írónak az a lehe ..
tőség, hogy egy témakörből több
könyvsikerről számolhasson be.

Féját híressé és becsültté a magyar
napi irodalomban eddig szókímondó
bátorsága s semmitől nem félő őszinte-
sége tették. Ebben a könyvben nem
mert vagy nem akart merni, s ezért
könyve nem sikerülhetett.

Sik Sándor: Pázmány.
Szent-István-Társulat kiadása.

Budapest, 1939. 449. lap.
A nagy konvertitáról korunk kenver-

titája írt könyvet. A reformátusból
katolikussá lett magyarról írt könyvet
a zsidó hitről konvertitált férfiú. Ez az
adottság határozza meg a művet.

Sik Sándor szepen íro Irása és mon-
danivalója kíméletes felénk, protestan-
sok felé, de nem elég tetszetős a ka-
tolikusok felé, akik Pázmányban bizo-
nyára még sokkal nagyobb egyházi
férfiút látnak, mint akit Sik Sándor
lelkesedésének vékony an pislákoló tűz-
fénye világít meg.

Nem tagadjuk azt az illusztris szerző
előtt, hogy haszonnal olvassa könyvét
a protestáns ember, sőt hálásak va-
gyunk neki néhány őszinte szaváért
is, melyet pl. Pázmány stílusának bib-
likus eredetéért kedvesen a protestáns
bib likusságnak tulaj don ít.

Nem esett nagyon jól az a fölényes-
kedés, amellyel Pázmányt, mint vitat-
kozót nemcsak a hazai, hanem részben
a középeurópai teológusok fölé emelte.
Mert az egyszerű en nem igaz, hogy
Pázmány vitairodalma annyira verte
volna Magyarit, Alvinczit, Balduinust
(Wittenberg), Zvoranichot stb. Örül-
tünk azoknak a történelemmel egyező
fejezeteknek, amelyekben megláthat-
tuk azt a Pázmányt, aki II. Ferdi-
nánd barátságáért hűséges volt, ·él-·
veztük azokat a részeket, melyekben
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Pázmányt Bethlen Gáborral hasonlí-
totta össze, később Rákóczi György:'
gyel selmondhatjuk, hogy ezek immár
kevésbbé történeti kérdések, azért
mert a magyar katolicizmus több, mint
két évtizede nem akar más történe-
lemírást ismerni, mint amelyiknek
munkássága hitigazságait alátámasztja.
Hálásak vagyunk a szerzőnek azért is,
hogy megírta őszintén Homonai Dru-
geth áttérést s az erdélyi fejedelmi
székbe 'való ültetésének célzatos szán-
dékosságát s meg kell valljuk azt is,
hogy nem tudta velünk megérte tn,
Sik Sándor, hogy a magyar primás a
Pázmáneum Bécsben való megalapítá-
sával helyesen járt v.olna el.

-Kifogásaink és elisrneréseink színte
fejezetről-fejezetre változnak, mint
ahogya mű dinamikája és ritmusa is
fejezetről-fejezetre változik.

Bizton hisszük, hogya magyar ka-
tolicizmus nagy elismeréssel fog adózni
a szerzőnek a nagy munkáért s azt
sem tagadjuk, hogya magyar protes-
táns egyháziak is. nagy haszonnal fog-
ják olvasni a könyvet, de a könyvvel
való megismerkedés mind erősebbé
teszi annak a szükségnek a hangozta-
tását, hogy magyar protestáns törté-
nész, korunk gyermeke írja meg Páz-
mányról szóló művét. Mert ha a ma-
gyar olvasóközönség úgy ismeri meg
Pázmányt, ahogy azt Sik Sándor meg-
mutatta, nem látja meg nagy protes-
táns kortársainak nemzeti és hitbeli
olyan értékeit, amelyek minden re-
katholizációs eredmény ellenére is, a
magyar nemzet újjáébredésének és
megerősödéséneK alapjait s építményét
jelentették. G. L.

Bányai Oszkár:
Aranyhíd az örvény felett.

(Regény. 200 oldal. Nyomatott a Ha-
rangszó nyomdájában, Győrött, 1939-
ben. Megrendelhető a szerzőnél, Breuer
Oszkár kardeskúti (Csongrád megye)
evang. lelkésznél. Ára 3 pengő. A tiszta
bevétel egynegyed része a Prot. Orsz.
Arvaházé.)

Bizonyos megilletődéssel és mégis
tárgyilagos bírálatra elszántan vettem
a kezembe Breuer Oszkárnak ezt az
első regényét. Ugyanis a szerző két év-
tizeddel ezelőtt huzamosabb időn;it
volt a neveltem a Prot. Orsz. Árvaház-
ban. Még ma is jól emlékszem a fel-
tűnően hallgatag, szemlélődő, tetszést,
nem tetszést magába záró, kopaszra-
nyírt harmadikos gírnnazistára, aki
sohasem adott okot fegyelmezés re és
akiből - mint magánbeszélgetéseink
során szornorúan . tapasztaltam - az
élettől korán kapott pofonok a szívből
jövő gyermeki kacagást, a felengedest
alaposan kiölték. Tudtam róla, hogy
verseket is ír, mimóza-érúkenységröl
tanúskodó, komor, bölcs verseket.

Vajjon mennyit hathattam jóval és
rosszal, direkte és akaratlanul erre a
fiúra is, akinél szinte szerettem volna
ha egyszer valami diákos huncutságot
csinálna? Ezt kutattam a regény fi-
gyelmes olvasásakor, mert a regény
eppen az árvaházi életet s néhány árva
gyerek későbbi sorsát tárgyalja. Kér-
désemre ugyan feleletet nem kaptam
de más irányokban annál kellemeseb~
ben csalódtam.
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láttatta meg, ahogy azt ő is látta, ahogy azt Bél Mátyás is hirdett •.:',
ahogy a hallei pietísta mozgalom a gondolatot melengette s ahogy
mégis a magyar föld levegője mindezeket a ma számára megérlelte
és kitermelte.
közismert evangélikusok adtak kárunkra reverzálist s a kitéresek
száma is emelkedőben van néhány hónapja. Tiszta evangélikus csa-
ládok gyermekei tagadják meg egyházunkat. Nem tagadjuk le azt,
ami igaz. De hinnünk kell azt, hogy hűtleneink egyháztagadása nem
marad következmények nélkül.
Leoelet hozott a posta e sorok írójának. A levél tartalma egy kérdés-
ből álló mondat: fenntartom-e azt a jó véleményemet, amit hónapok-
kal ezelőtt az Egyedül Vagyunk 1938. folyóiratról írtam. Köszönöm
a levelet, mert ez alkalmat ad annak a véleménynek kifejezésére,
hogy az említett folyóirat a harmadik számtól kezdve olyan cikkeket
ad, amelyekkel nem értünk egyet s az azóta megjelent számai miatt
többé nem áll módomban a folyóiratról táplált jó véleményemet
megtartani.
evangélizálás volt az egyik alföldi egyházközség területén. Az egy-
házmegye összehívott serege a footbal.-pálya "lelátóján" foglalt he-
lyet s az előadók pedig a lelátó elé emelt hordozható szószékről be-
széltek hallgatcikhoz. A környék falvaiból és városkáiból összegyűl-
tek pedig egyek voltak a hallgatásban s az imádságban s az Isten
országa növeléséért folytatott ezen új stylus is jól végezze munkáját.
Üdv azoknak, akik ezeket az alkalmakat megteremtették.
gyűlésezeLt a sveizi protestáns szövetség dr. Choisy professzor elnök-
lésével. A jelenlevők nagy tömege ünnepelte a szövetség vezetősé-
gét azon fáradozásáért és nagy kűzdelméért, melyet a jezsuiták sveizi
beözönlése és letelepedése ellen folytatott. Sveiz törvényei eddig nem
engedték a jez uiták letelepedését. Ausztria egyházi helyzetének meg-
változása óta néhány jezsuita iskolát Sveizban akartak újból meg-
nyitni, amit eddig a hatóságok nem engedélyeztek. G. L.

Kicsoda nősülhet tehát?
A székesfővárosi kórházak segéd- es alorvosai sem nősülhetnek

már. Egyszerre tiltották meg nekik a nősülest es a' magánpraxis gya-·
korlását. A kapcsolat élénkert belevilágít a tilalom szociális és szellemi
hátterébe, de még inkább felnyílik ez, ha a rendelet születésének tör-
ténetét is ismerjük. Kórházaink tele vannak puszta ellátásos. fizetés-
nélküli, vagy éppert zsebpénzes alorvosokkal, segédorvosokkal és gya~
korló orvosokkal. Mivel nősülésükről így szó sem lehetett, engedé-
lyezni akarták a magánpraxis gyakorlását ezen orvosok számára is.
Ez a megoldás ugyan egyáltalán nem teszi lényegtelenne azt a ker-
dést, hogy segéd- és alorvosoknak, akiknek súlyos pénzen es keserves
munkán megszerzett diplomajuk van és éjjel-nappali munkában be-
csülettel megállják helyüket, mért nem lehet annyi fizetest adni,
hogy családot alapítsanak? De nundenesetre út lehetett volna arra.
hogy az igazán munkabírók és élelmesek mégis elérjék legprimitívebb,
legfontosabb emberi céljukat. A tisztifőorvos azonban tiltakozott az
engedély megadása ellen, mert szerinte a magánpraxist folytató orvo-o
sok elhanyagolnák, vagy nem birnák kórházi munkájukat, s ezzel kőz-
ügy szenvedne kárt. Az aggodalom valószínűleg alapos, mert az ez
ügyben tanácskozó székesfővárosi kórházi főorvosok és igazgatók is
osztották a tisztifőorvos véleményét s így az engedélyt mégsem adták
ki, sőt egyenesen eltiltottálc a magánpraxis gyakorlást, s hogy ennek
szüksége fel se vetődhessék, a nősülést is. Itt újra fel kell tennünk a
kérdést, hogy mikép lehetséges az, hogy ezekről, a nyilván jó munka-
bíró fiatalorvosokról nem lehet elhinni, hogy napi egy vagy másfél
órás magánrendelést el tudnának végezni hivatalos elfoglaltságuk
mellett? Mertha ez így van: akkor nyilván agyon vannak dolgoztátva
a kórházakban, s ha meg ez igaz, akkor a szellemi munkások ellen-
szolgáltatás nélküli olyan használatával állunk szemben, ami .mes-
döbb.entő. Az egész kérdést azonban nem akarjuk túlságosan boly-
gatm. Megelégszünk a helyzet pusz;ta felvázolásával, s tudomásul-



vesszük, hogy most már a fővárosi gyakorlo-, segéd-: és alorvosok
sem nősülhetnek.

Ez nem is lenne olyan ijesztő rendelkezés, ha magában álló jelen-
ség volna. Az orvosi hivatással amúgyis asszociálunk mindíg egy bs
mártiromságot, egy kis aszkétizmust, a közért, a szenvedő sokakért
magát odaáldozó szolgálathűséget, mely megkívánhatná tőlük a nő-
sülésre való hosszabb várakozást. Csakhogy ez a rendelet akkor jött,
ami.kor tele van a politika, sajtó, közvélemény, rádió éspropaganda
az egykésedő nemzet pusztulásának jóslataival és az ifjúság felkarolá-
sának nagyszerű igéivel. .

De még arra is hajlandók lennénk; hogy azt az ellenmondást le-
nyeljük, ami itt gusztustalankodik az ideologia és a gyakorlat között.
Csakhogy ez nem magában álló jelenség, hanem egy mindjobban ki-
szélesedő és mind több, főleg értelmiségi foglalkozási ágat elérő álta-
lános szabályozási folyamat. Ma már lassanként meg kell kérdeznünk a
legkomolyabb formában, hogy tulajdonképen ebben a nagy szavalás kö-
zött megszületett tiltó-rendelet-tömegben kik azok, akik nősülhetnek?

A katonatisztek számára való nősülési rendelkezések ismeretesek
és ma már senki által meg nem csodáltak. Minél fiatalabb egy katona-
tiszt, annál fantasztikusabb kauciót kívánnak meg az arától, úgyhogy
ember legyen a talpán, aki. ilyen leányt talál magának. S különös
kegyeltje a szrencsének az olyan katonatiszt, aki még emellett neki-
tetsző és neki való feleséget is tud találni a kaució mellé. Fiatal
katonatiszt-házasságok már régen ritkaságszámba mennek.

A csendőrség nem vesz fel nős embert, a nősülést csak bizonyos
sarzsin túl engedélyezi, akkor is évenkint korlátolt számú kérvénye-
zőnek, akiknek választottjait apai-anyai ágon, sok ősökön keresztül
vizsgálják alkalmasnak. Vannak, akik a nősülési határt régen elérve,
előttük hamarabb kérvényezök mögött három-négy évig várnak, míg
bejutnak a nagy kontingensbe, mely utat nyit nekik a család-o
alapításhoz.

A rendőrség és a honvéd altiszti kar hasonló keserves megpró-
báltatások után jut házassági engedélyhez.

Nem házasedhatnak a nagyobb bankok tisztviselői. A Nemzeti
Bank, vagy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztviselőinek nősü-
lése bizonyos fizetéskeret eléréséhez van kötve, aminek eléréséhez
legsímább esetekben is tíz-tizenkét esztendő szükséges.

Nem házasedhatnak a segédlelkészeink sem.
Öraadó-, segéd- és helyettes tanárok szintén nem nősülhetnek. mert

a száz pengőt alig túlhaladó fizetésükkel gondolniok sem lehet e-rre.
Ha ezekhez hozzávesszük azokat a szabadpályán és állami, fő-

városi állásokban működőket, akiknek nem kimondott rendelkezés
hatálya, de még ennél is könyörtelenebb szociális kényszer tiltja a
nősülést, akkor alaposan kell gondolkoznunk a prédikációnk után
kérdő szemeknek adandó válaszunkon: kik nősülhetnek tehát?

Ma mindenesetre 3.Z általános helyzet az, hogy a fiatalság nem is
gondolhat a nősülésre, mert vagy egyenesen tiltják neki, vagy nem
teszik lehetővé. Ahol egyenes tilalom nincs, ott vagy nem lehet, vagy
nem is akarnak törődni azzal, hogy az alkalmazottak mikor juthat-
nak hozzá a teljesjogú és lehetőségű emberi élethez.i s hogy ezeken
keresztül hogyan épül a nemzet egészsége és jövője.

A házassági tilalmak azonban mindenütt lelkiismeretfurdalás ból
születtek. Azokon a helyeken vannak ugyanis, amelyek elsősorban
kérhetők számon és lehetnek a megbotránkozás tárgyai akkor, ami-
kor a nemzeti ideológia gyakorlati megvalósítása után érdeklődik a
felelősséget érző magyar és keresztyén lélek. A tilalmak okául ezeken
a helyeken mind azt vallják, hogy a kötelékükbe tart'üzó egyéneket
kénytelenek védeni, nehogy "könnyelmű en" és "merészen" nősülhes-
senek. Ez azonban csak azt mutatja, hogy legfelelősebb .•helyeinken is
legfeljebb csak az óvintézkedésekig tudnak eljutni a tényleges és való-
ságos megsegítés helyett.

És szociális, szép keresztyén Magyarországunkban szaporodnak a
vénlányok, az agglegények, il pajtásházasságok, a barátnők. a magzat-
elhajtások, csak a házitüzhelyek, a bölcsők nem szaporodhatnak
Megóvjuk a rosszulfizetett ifjúságet elegáns törvényekkel a házasság
általi "biztos tönkremenéstől", "feltétlen eladósodástól" , csak a
magyar gyermekek nem születhetnek meg. . . DyL

Végre hosszú idő után újból kaptunk
egy memoárszerű regényt, amelyekben
alapeszme is van, Nem olyat, amely
csak mesterségbeli ügyességgel, na-
turalisztikusan fel vázolt' vagy kicirkál-
mazott, inkább lelkiharmónia bontását
célzó élmények egymásutánja, esetleg
befejezés nélkül. Nem! Ennek a re-
génynek főhőse öreg írót is megcsu-
foló rutinnal kimunkált, megrázó lelki-
tusa után bizonyosui meg a Gondvise-
lés állandó közbelépéséről éppen a
legválságosabb 'pillanatokban, amikor
úgy mi magunk, mint mások annyira
megrontottuk az életünket, hogy már
csak az öngyilkosságban véljük az
egyetlen megoldást.

A regény ezenfelül bepillantást en··
ged az árvaház belső életébe, egyné-
mely elkerülhetetlen hibája mellett rá-
mutat annál több áldásos hasznára és
feltétlen szükségesség ére. De megható,
hogy milyen hálás kegyelettel állít
örök emléket a Prot. Orsz. Árvaház
több, mint ötven éven át volt igazgató-
jának, néhai Brocskó Lajosnak, az ár-
vák Apjának, a Papának.

Ami pedig az érdeklődést mindvégig
lekötő regény stilusát illeti,· különösen
a leírások nagyon szépek, hasonlatai
s más metaforái nem egy helyen meg-
lepően újak s talán csak a dialó-
sokban van néhol zökkenő. De ezt is
csak a szígorú kritikús veszi észre, aki-
nek egyébként örömmel kell megálla-
pítania, hogy az "Aranyhíd az örvény
felett" annak ellenére, hogy első re-
gény, értékes munka, amelyet el kell
olvastatnunk, a mindkét nembeli ifjú-
sággal is. A szerzőtöl pedig minél
hamarabb kérjük a második regényt.

Por I'á~.

Kovács Imre: Kolontó.
Regény. Cserépfalvi kiadás. Bpt., 1939.

256 old.
Takács Endre a budapesti közgazda-

sági egyetem egyik legkitűnőbb hall-
gatója, aki a tudományos búvárkodás
eszközeivel harcolt a nagybirtok-rend-
szer létjogosultsága és fenntartása
érdekében, elszerződik uradalmi gya-
kornoknak Kolontó pusztára, a "Vihar-
sarokba". Itt aztán rányílik a szeme,
mi a nagybirtok. Micsoda állati mun-
kában és megalázottságban morzsolj a
le életét a puszta népe. Milyen re-
ménytelen számukra a felfelé j ubis
lehetősége. Micsoda nyomorúsagos és
sivár öregség vár rájuk egy-egy alföldi
város külső peremének viskóiban.
Hogyan kénytelenek tűrni a nők az
"urak" minden, sokszor megalázó sze-
szélyeit. Takács Endre megundorodik
ettől a világtól. Egy bérharcban nyil-
tan a munkásság pártjára áll, mire
természetesen elveszti állását. De nem
esik kétségbe, hanem visszatér Pestre,
hogy harcoljon a magyar föld dolgozó
rabszolgátnak felszabadításáért.

A könyvön megérzik az élmény-
szerűség. Itt-ott erősen naturális, de
csak így adhatja visza a pusztai' élet
kegyetlen valóságait. Igen jó~ meg-
rajzolt alakokat kapunk a közeposztály
képviselőíről, belső tragédiájukkal, ket
világ közt vergődő nyomorúságu.kkal
együtt. De a nép bizony erősen, kűlső
leírásban részesül. Rokonszenves, bele-
érzős és veleérző szemmel, de felülről
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nézett propaganda anyag. Jó ha1'coló
írás tehát a Kolontó. A töldnélzüli
földrabszolgák helyzetének javulása
sokat köszönhet majd neki. De rossz
regény, mert ott belülről es nem ki-
vülről látott alakokat szeretnénk. De
ahogya szerzőt ismerjük, nem is arra
pályázik ezzel a regénnyel, hogy jelest
kapjon lélekábrázolásból, mint in-
kább arra, hogy lelkünkbe ábrá-
zolja a kicsinyek, szegények, kisemmí-
zettek nyomorát. Hogy megdöbbentsen.
megnyerjen és rávegyen a magyar élet
szociális újjászervezésének kiharcolá-
sára. S ezt a célt el is éri aKolontó.
Nem tudjuk letenni, amig végig nem
olvastuk és a végén Takács Endrevel
együtt határozzuk el: megkezdjük a
harcot az új szociális, népi Magyar-
országért ! A. B.

FILMKRITIKA
Kamasz-művész.

Egy kis kamasz-művészt adott Ame-
rika legutóbb a világnak, akiről né-
hány szót nekünk is kell szólnunk.
Mickey Rooneu a- neve. Már jó egy-
pár filmje pergett le előttünk (Első
ballépés, Fiúk városa, Örök csavargó).
de mindegyikben az emberi szív leg-
mélyebb húrjait rezdíti meg játéka.
Vagy fölényes, gonosz ka ma szt játszik,
akinek a szivét egyszercsak összetöri
a szeretet, vagy komoly fiút, aki se-
gít valakinek a jobb útra térni. Egy-
szóval minden filmje egy-egy emberi
élet megtérésének története. Nem, nem,
vallásos filmek. Nem csöpög belőlük
a malaszt, nincsenek benne kegyes
bólintás ok és jámbor arcfintorok. Is-
ten nevét mégcsak meg sem emlí tik.
És mégis vallásos filmek, mert harc
folyik bennük, kegyetlen harc a bút-
ladozó, bűnös emberi természettel,
birkózás az élet rideg, kegyetlen tör-
vényeivel, hogy győzzön az emberi jó-
ság, tisztaság, a szív, a szeretet. Ha
valaki teologiai sémákkal közeledik
feléjük, bizonyára megállapítja ben-
nük az amerikai keresztyénség jelleg-
zetességeit: bizonyos naívitást, opti-
mízmust, az ember erkölcsi erőiben
való túlságos bizakodást. De meg kell
állapítani azt is, hogy szem nem ma-
rad szárazon egy-egy' nagy jelenet
után. Hogy hetyke, minden szépre,
jóra fintort vető kamaszok, csibészele
elálló lélekzettel lesik a fejleményeket
s nagy szégyenkezve takargatjak
könnyeiket. A teologiát nem Mickey
Rooney adja, de a hatást, a játékot
igen. S mi nagyon hálásak vagyunk
neki, mert bebizonyítja ífjúságunknak.
hogy sokkal érdekesebb, nehezeb]:"
hősiesebb dolog a jóság, mint a go-
noszság; sokkal többet ér a szeretet,
mint a gyűlölet. Igazi nevelő filmek,
mert akit nevel, nem veszi észre, hogy
nevelik. Ez a nevelés legelső köve-
telménye, ez ellen vétkezik azonban
legtöbbet a mai nevelési rendszerünk.
Jól van, Mickey Rooney, jó munkát
továbbra is! Ki tudja, hátha sikerül
még megnevelned a nevelőket is ...

L. M. V.
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A lengyel-magyar barátság
jelentősége
evangélikus szempontból

Napjainkban sokat hallunk a lengyel-magyar barátságról Ez a
barátság nem újkeletű, hanem mint jól tudjuk, ennek a barátságnak
a szálai a messze multba nyúlnak vissza. A lengyel és magyar nemzet
hasonló SOrsa a történelmi idők folvamán, a két nép egyforma vágya
a szabadság után: sokban egyező gűlgothai útja. majd dicső feltáma-
dása :mind nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a két nemzet jóllehet
nem egyfajú nép -. testvérnek érezze magát.

A lengyel és a magyar nemzet között á baráti kapcsolatok Kár-
pataljának visszacsatolása óta még szorosabbak lettek. Erről lépten--
nyomon sokat hallunk, olvasunk.

Bennünket azonban, mint evangélikusokat az a kérdes érdekelne,
mit jelent nékünk ez 1'1 barátság evangeliu mi szernpontból? Milyen
feladatokat ro ránk s milyen előnyöket biztosít nekünk?

A lengyel-magyar barátsággal kapcsolatban nekünk evangéliku-
soknak az a feladatunk, hogy egyházi téren összeköttetest keressünk
a lengyelországi evangélikusokkal, érdeklődjünk az ő ev. egyházi éle-
tük iránt, s ha kell nyújtsunk nekik segítő jobbot. Nagyon jól tudjuk.
hogy minél jobban van egy nép elnyomva, annál jobban vágyódik a
szabadság után. Ez nemcsak nemzeti szempontból su fenn, han=m
vallási tekintetben is igaz. A lengyel nép lelkében erősen él a vágy
az evangelium után. Erről nekem szinte csodakat beszélt dr. Szeruda
János, a varsói ev. theol. fakultás tanára, akivel a hallei egyetemnek
egyidő ben voltunk a hallgatói. Állítólag máról-holnapra alakultak
népesebbnél népesebb evangélikus gyülekezetek. Mi, magyarországi
evangélikusok bizony keveset, vagy talán semmit sem tudunk errol,
nem ismerjük a lengyel evangélikusok életét. Pedig nagyon könnye II
vehetnénk fel velük az érintkezést, hiszen a szlovák nyelvet beszélő
lelkészeink egy-két hónap alatt tökéletesen elsajátíthatnák a lengyel
nyelvet, mely sokkal közelebb áll a tót nyelvhez, mint például a finn,
vagy az észt a magyarhoz. Egyetemes egyházunknak módot kellene
adni, hogy az erre vállalkozó fiatalabb lelkészeink esetleg theológu-
saink a lengyelországi gyülekezeteket felkeressék, az ottani viszonyo-
kat tanulmányozzák, mert csak így fogjuk tudni, hol és mennyiben
lehetünk segítségükre evangélikus testvéreinknek?

A másik kérdés' az lenne, milven előnyöket biztosít nekünk a
lengyel-magyar barátság? Hogy nemzeti szempontból mit jelent ez
a barátság, azt politikusok hivatottak eldönteni, mi csak az egyházi
szempontot vehetjük tekintetbe. Igaz, hogy furcsa egy baráságot
abból a szempontból vizsgálni, hogy az milyen előnyt biztosít nekem?
De nem is úgy értem azt, ahogy sokan gondolják, hogy talán anyagi
tekintetben milyen előny szárrnazna magyarhoni evang. egyházunkra,
ha a leng.yelországi evangélikusokkal a baráti kapcsolatokat felven-
nénk. Itt csakis az erkölcsi előny értendő! Nekünk, magyarországi
evangélikusoknak csak előnyös lehet, ha minél több nemzet evan ..
gélikusaival baráti jó viszonyban vagyunk. Tapasztaljuk ezt, amióta
a baráti összeköttetést az északi evangélikus testvérekkel megterem-
tettük. Miért ne épitenénk ki ezeket a baráti összeköttetéseket más
irányban is? Miért ne legyenek nekünk barátaink, szószólóink, s ha
kell védelmezői nk nemcsak északon) hanem délen is, keleten is,
épúgy, mint nyugaton?!

A magyar állam megteremtette hős fiainak feláldozásával a kő-
zös lengyel-magyar határt, a régi lengyel-magyar barátságot felújí-
totta s kulturális, gazdasági) katonai téren igyekszik azt kimélyi teni.
Bizonyára örömmel fogja venni azt, ha arról értesül, hogy mi magyar
evangélikusok is ápolni akarjuk ezt a barátságot.

Stadtrucker Gyula.



Ifjuságunk mai problémái
Az utóbbi két évtized az ifjúságért indított harc jegyében múlt

el, nemcsak nálunk Magyarországon, hanem a .világ minden államá-
ban. A népek és nemzetek ösztönösen megérezték, hogyamulttal va-o
lami baj volt, meg kell tehát menteni a jövendőt, a jövendőért foly-
tatott harc pedig önkéntelenül is az ifjúságra terelte a figyelmet.

Az ifjúságért folytatott harc terén csodálatos eredményeket ér 21
Németország és Olaszország, a kivülálló szemlélő számára szinre ért-
hetetlen, hogy e két ország pár év alatt miképpen tudta egész ifj úságát
rang, műveltségb eli és társadalmi különbségek dacára - azt mondhat-
nánk - tökéletesen egységessé tenni. Tárgyilagos szemlelő nem
becsülheti le azt az eredményt sem, melyet Oroszország az ll. n.
Marxista ifjak csoportjainak megalakításával elért. Nem lehet kétség
afelől, hogy ezen eredményeknek hátterében új és hódító világnéze-
teknek az ifjúság körében való elhatalmaskodásáról van szó.

Harcot indított az ifjúságért az egyház is. Az egyházi ifj úsági szer-
vezkedésekre már a háború előtti évekből, sőt a mult századból is
találunk nyomokat. Ezeknek a szervezkedéseknek célkitűzései rend-
szerint a liberális szellem torzszülernényei, ennek következtében a
szervezetek nem is voltak életképesek, vagy ha átmenthetők voltak a
háború utáni évekre, akkor ott mindíg egy-egy zseniális szervező állt
az egyesület vitalitás ának középpontjában. Ezekben az esdekben
tulajdonképpen mindíg egy személy által állt és élt az egyesület.

Az egyház által indított harc új lendületet vesz a háború utáni
években, ne keressük most azokat az okokat, melyek ezt a lendületet
adták, elégedjünk meg azzal, hogy ebben a munkában megelőzött
bennünket Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Dánia és több
más állam. Lássuk meg azt is, hogy azokban az államokban, ahol szél-
sőséges világnézetek kezdtek uralkodni, ott az egyház elvesztette a
versenyt. E2\t letagadni nem lehet és nem szabad.

Ennek a kudarcnak legfőbb oka az volt, hogy az egyház nem
akart barátja, megértője és a problémák megoldásában segítője lenni
az ifjúságnak, pedig a legtöbb esetben az evangéliumot akarta az ifjú-
ságnak adni. Voltak természetesen más okok is. De az bizonyos, hogy
ahol az; egyház a módszert és a célt jól választotta és állapította meg,
ott győzött, sajnos azonban ez az eredmény csak szórványos jellegű
volt. Igy érthető meg, hogy Németországban: most is vannak szétszór-
tan olyan gyülekezetek,' melyekbe az ifjúság az evangélíumtól meg-
hoditettan épült bele. Egészen természetes, hogy az. ifjúsáp ilyen
ir4ny4: rneghódit(isd)wz nem feltétlenül szükséges az egyesüir:::i szer-
vezkedés. .• .

Azt mondtam, hogy az a módszer volt helyes, mely az ifjuságnak
barátja, megértője és a problémák megoldásában segítője. akart lenni.

De egyáltalában vannak-e az ifjúságnak problémái. Vannak-e
aktuális problémái? A továbbiakban inkább a falusi ifjúságról lesz szó.

Felületes saemlélő mindig azt állapítja meg, hogy az ifjúságnak
nincsenek problémái, nem tud az ifjúság komolyan gondolkczni es
nem is akar az élet mélyebb kérdéseivel foglalkozni. Ha azonban
hozzáférkőzünk az ifjúsághoz. látni fogjuk, hogy igenis vannak problé-
mái. Vannak az ifjúságnak vallási, társadalmi, gazdasági, politikai
problémái. Érdekli az ifjúságet a munka, a töke, a szórakozás kérdése.
Sőt azt kell mondanunk, hogy ifjúságunk problémákkal egyenesen
megterhelt. Az ifjúság egyenesen várja a hívó, alázatos vezetőket, akik
segíteni akarnak.

Falusi ifjúságunkra jellemző, hogy minden problémáját praktikus,
utilitaristikus világszemlélete talajába ülteti el és eseményeket, elve-
ket, sőt még az egyházát is egocentrikus szemüvegen át nézi.

Ifjúságunk vallási nézetét ez a világszemlélet magyarázza. Van
a mi ifjúságunknak felekezeti öntudata, csak elegendő hittudata nincs.
Ifjúságunk az egyházat legtöbbször a papokkal azonosítja, melyben,
ha most még nem is, de mihelyt a maga embere lesz, mihelyt maga
fizet egyházi adót, terhet lát. Ezt a látást, sajnos, a szüleitől tanulja
meg. Az ifjúságnak ezt a látását lehet és érdemes is megváltoztatni.

Ifjúságunk igényei egyre növekednek, anélkül azonban, hogy az
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A Kormánvző születésnapia. Vitéi
nagybányai Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója 71. születésnap-
ján, június 18-án evangélikus egyhá-
zunk templomaiban is mindenütt imád-
ságot mondottak az országépítő kor-
mányzóért.

A felvidéki evangélikus lelkészek
részére az egyházegyetem külön lel-
készi konferenciát hívott egybe, hogy
azon a' visszatért lelkészeket tájékoz-
tassa az egyházi élet terén a megszál-
lás ideje alatt végbement változások-
ról és fejlődésről. A konferenciát D.

. Kapi Béla, az egyházegyetem püspök-
elnöke hívta egybe. A konferencia jú-
nius' 21-én kezdődött és 23-án fejező-
dött be. Első napon 'a megnyitó áhíta-
tot D. Kapi Béla püspök tartotta, majd
meleg en köszöntötte a visszatért lel-
készeket. Az országos lelkészegyesület
nevében D. Raffay Sándor mondott
testvéri Isten hozottat. Előadást tar-
tott Lic. dr. Karner Károly egye-
temi tanár és Kemény Lajos es-
peres. Délután előadást tartott Vargha
Sándor rozsnyói alesperes, Lic. Fizély
Ödön somorjai lelkész és zároáhitatet
Kuszy Emil' losonci lelkész. Június 22-
én a megnyitó áhitatot Baráth Ká-
roly rimaszombati lelkész tartotta, elő-
adást tartott D. dr. Prőhle Károly
egyetemi tanár és Túróczy Zoltán
püspök. A délutáni előadást D. Raffay
Sándor püspök tartotta, a befejező
áhítatot pedig Túróczy Zoltán püspök.
23-án a reggeli áhítatot Smid István
rozsnyói esperes végezte, D. Kapi Béla
püspök két előadást tartott, a záróáhí-
tatot pedig D. Raffay Sándor püspök
tartotta. A konferencia tagjai együtte-
sen étkeztek a Luther Otthonban.

Templomszentelés. Június l3-án
szentelte fel a monori missziói egy-
házközség szép új templomát D. Raffay
Sándor bányakerületi püspök. A. püs-
pököt Tahy László egyházmegyei fel-
ügyelő, Wolf Lajos esperes, Lehoczky
Antal egyházfelügyelő, Boér Elek köz -
igazgatási bíró, Matolcsy Tamás és
Mátyás országgyűlési képviselők és dr.
vitéz Egedy Kálmán főszolgabíró fo-
gadta. A templom kapujában dr. Bal-
tigh egyházfelügyelő köszönetet mori-
dott Sándy Gyula egyetemi tanárnak,
templom építőjének, akinek ez 30.
temploma. Ezután a püspök bevonult
a templomba, ünnepélyesen felszen-
telte azt, majd áldást kért imájában a
Kormányzóra, végül pedig úrvacsorát
osztott. Az utána következő ünnepé-
Iyes közgyűlésen több üdvözlés hang-
zott el, melyekre a püspök az egyház-
építés és nemzetépítés összetartozásá-
nak gondolatával válaszolt.

Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök
püspöki beköszöntő beszédét a Ha-
rangszó különlenyomatban teljes szö-
vegében kiadta és azt minden lelkészi
hivatalunknak megküldötte.

Finn-ugor, lelkészkonferencia A finn
evangélikus lelkészegyesület részéről
érkezett meghívás alapján, mint arról
már hírt adtunk, a finn, a magyar es
az észt evangélikus lelkészekriek egy-
egy kisebb csoportja konferenci ára

. gyűl össze Lappeenrantában. Megelő-
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zőleg résztvesznek .misszióí -konferen-
cián, a felébredtek nagy nyári gyűlé-
sén és ifjúsági konferencián ts. Ma-
gyar részről a konferencián Győrffv
Béla, Lukácsy Dezső, Zászkaliczky Pál,
Danhauser László, - Kemény Péter,
Ondrik János és Benkő István vesz-
nek részt, Tallinban csatlakozik az
észtországi tanulmányúton lévő Kajos
János.

Pap-Váry Elemérné, a magyar
Hiszekegy szerzője a rozsnyói evangé-
gélikus polgári leányiskolának volt nö-
vendéke. Július 4-én tartják a volt
növendékek Rozsnyón - találkozójuka t
és ez .alkalomból az iskolaépület falán
emléktáblát helyeznek el, melyen meg-
örökítik a magyar Hiszekegy szerző-
jének emlékét.

A győri evangélikus egyházközség
egyhangúlag meghívott új lelkészét,
Szabó Józsefet, a Harangszó felelős
szerkesztőjét június 25-én: iktatja gyü-
lekezete lelkészi állásba. Az új lelkész-
nek az úrvacsorát Túróczy Zoltán
tiszakerületi püspök szolgáltatja ki, a
beiktatast pedig D. Kapi Béla püspök
végzi.

Felüsvelöbeíktatás. Június l8-án ik-
tatta be a - kísterenye-pásztóí mísszióí
egyházközség felügyelői tisztségébe
vitéz Törs Tibor országgyűlési képvi-
selőt' az Esti Ujság föszerkesztőjét, a
Bethlen Szövetség ügyvezető elnökét
A beiktatási ünnepre megérkezett D.
Kovács Sándor a dunáninneni egyház--
kerület püspöke _is, akit ünnepélyesen
fogadtak. Az istentiszteletet a püspök
végezte. Az istentisztelet utáni köz-
gyűlésen a beiktatott felügyelő be-
köszöntő beszédet mondott, melyben
hangsúlyozta, hogy az egyház megél-
het politika nélkül, de a politika nem
nélkülözheti az egyház tanítását, A
közgyűlésen ezután úgy egyházi. mínt
világi részről több üdvözlés hangzott
el, melyekre Törs Tibor felügyelő me-
leg szavakkal válaszolt.

A tiszavidéki egyházmegye Nyíregy-
házán presbiteri konferenciát tartott,
melynek előadói dr. Belohorszky Fe-
renc gimn. tanár, dr. Vácz Elemér
várm. főlevéltárnok és 'I'úróczv Zol-
tán püspök voltak. .

Vítézzéavatés. Virág Jenőt, a pesti
evangélikus magyar egyház vallás-
tanító lelkészét, lapunk szerkesztő-
bizottságának tagját, vitéz édesapj'{
várományosaként vitézzé avattak.

A dunafőldvári egyházközség új or-
gonáját, melyet közadakozásból és fő-
leg a Nőegylet áldozatkészségébőL
szerzett meg, Fábián Imre belmisszioi
esperes avatta fel.

Az egyházi hatóságokat, iskolákat,
intézményeket bizalommal kérem,
szíveskedjenek hívatalos kiadványai-
kat (pl. egyházmegyei kövgyűlési
jegyzőkönyvet, értesítőt) a m. kír
Erzsébet Tudományegyetem evangéli-
kus hittudományi kara "egyházjogi és
magyar protestáns egyháztörténeti
szemináriumának" (Sopron, Deák-tér)
megküldetni, ill. a nevezett szeminárr-
umot felvétetni azoknak az Intézmé-
nyeknek jegyzékébe, amelyeknek
rendszeresen megküldik a kiadványo-
kat. Sólyom Jenő egyetemi ny. rk.
tanár.
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egyház által kért újjászületendő élet magasabb igényeire figyelne.
Sok bajt okoz az is, hogy az ifjúság az egyház célkitűzéseiben egy-
szerűen eszméket és elveket lát. Az eszmék és elvek állandó hirdetését
és követelését pedig hallja szakadatlanul, csak azoknak megvalósulá-
sát nem látja. _

Az is bizonyos, hogy az ifjúság ma már az egyháztól várja és kéri
problémáinak megoldását! És mégis lelke mélyén még mindíg él va-
lami vágy Isten után. Kiutakat keres, lelkében néha reménysugár
ébredez, melyet világosságra kell hozni, szabaddá kell tenni. Itt kell
megfogni az ifjúságot.

Ha az ifjúság nem is az egyháztól várja problémáinak megoldását.
mégis az egyháznak kell az ifjúságért harcot indítania. Itt van az
utolsó órája annak, hogy pásztori munkával és faluevangélízációval
meghódítsuk az ifjúságot. Problémáit mi termeljük ki és mi segítsük
azt megoldani. Az ifjúságért hadjáratot kell indítani, mely sok fárad-
ságot, sok tusakodást, harcot és küzdelmet igényel.

Nem merem azt állítani, hogy az ifjúságnak fel tétleriűl egyesületi
szervezkedés re van szüksége, hogy problémái megoldást nyerjenek.
Ennek a munkának sokkal mélyebbr e kell nyúlnia. Az egyesületi szer-
vezkedést egyébként is mindíg az a veszély fenyegeti, hogy benne
inkább a formára, mint a lényegre helyezik a súlyt. Éppen a Német-
országban lefolyt események tanítása nyomán láthatjuk, hogy az egye-
sületi szervezkedést könnyen elfúj hat ja a történelem szele és vele a
fövényre épített munka is semmivé válik. Az ifjúsági munkában ma-
radjon meg az egyesületi szervezkedés, míg arra mód van, de e munka
gyökerének a gyülekezeti közösség talajába kell plántáltatni.

Ifjúságunknak vannak problémái a koreszmék: szempontjaból is.
Ezeket a kereszméket pedig az jellemzi, hogy akármennyire bevonják
is azokat .az ideális elméletek takarójával, azok lényegük szerint
mégis csak materialisak.

A XIX. században több volt az eszmei síkon mozgó politikai sza-
badságharc, a XX. század pedig a gazdasági élet nagy kérdéseit akarja
megoldani. Ennek a nagy harcnak a rezdülései és kihatásai ifjúságunk-o
nak is adnak fel problémákat. Akármennyire különös is, az ifjúságnak
poLitikai problémái is vannak. Ahogyan foglalkozik a városi ifjúság
politikai kérdésekkel, ahogyan van politikai problémája az egyetemis-
táknak, sőt a középiskolásoknak is, így van a falusi ifjúságnak is.
Helyes-e, hogy az ifjúság politizál, vagy nem, ezen a kérdésen lehet
vitatkozni.- Ma már azonban adott helyzetekkel kell számolni, melyek-
nek megoldásában az egyháznak is ki kell venni a részét

Sokszor hajlandók vagyunk a dolgokat a könnyebbik oldalán meg-
fogni, így vagyunk az ifjúsággal is. Az ifjúság problémáit lényegtelen
kicsinységeknek tekintjük,· mellyel foglalkozni sem érdemes, csak
amikor nehézségeink támadnak" ha majd elveszítjük az ifjúságot tel-
jesen és visszavonhatatlanul, kezdünk panaszkodni, másokat okolni és
önmagunk mulasztásait észre sem vesszük.

. Lássuk meg, hogy ifjúsági lelkészekre van szüségünk, akik a
pásztori munkát alátámasztják és erősítik. Szükség van még a magunk
által nevelt ifjúsági segítő erőkre. Ebből a szempontból nagy jelentő-
sége van a nagytarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Ifjúsági Missziói
Intézetnek, míg ez az intézet megfelelő segítő erőt nem tud rendel-
kezésre bocsátani, addig ifjúsági vezetőképző tanfolyamokkal segít-o
sünk magunkon. Akik a Sopronban rendezett ilyenirányú tanfolya-
mon (több helyen is tartottak) résztvehettünk, tudjuk, hogy csodála-
tos hatása van ennek lelki, szellemi, testi és szervezkedési szempont--
ból egyaránt.

Juliánus Anonymus Gestájában olvasott arról, hogy valahol
Ázsiában magyarok élnek. Elindul a magyar faj izzó szerelmese ku-
tatni a testvérek után. Mikor a helyhez kőz el érkezett, kínzó szenvedé-
sek után a .szél ismerős magyar dalt hozott feléje. Ismeretlen új világ
szele csap a mi arcunkba is. Bizonyos, hogy Isten új vilá-got fog kiala-
kítani, az evangelium ' útjain siessünk ezen új világ felfedezésére é.s
vezessünk oda másokat is.

Egyik lelkésztestvérünk írta nemrégen a következő sorokat: Az
ifjúságnak irány kell, mert ha nem kapja meg, kaotikus vonaglásban
fogja felemészteni önmagát ... de az ifjúságnak mindenekfelett evan-



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gélium kell, ha ezt nem .kapja meg, akkor minden mást hiába kapott.
Ez az evangélium segítse megoldani ifjúságunk minden problémáját.

Szándékosan nem beszéltem az ifjúság társadalmi és egyéb prob-
lémáiról, pedig jól tudjuk, hogy falusi ifjúságunk körében vannak tár-
sadalmi problémák is. Gondoljunk csak arra az egy kirívó példára,
hogy a több holdas gazdaifjú milyen viszonyban van a mezőgazdasági
proletár réteghez tartozó ifjúval. Meggyőződésem t. i., ha az alapvető
kérdéseket tudnánk ifjúságunk körében megoldani, más volna a hely-
zet a társadalmi problémák szempontjából is. .

Fogjunk tehát hozzá mielőbb, míg nem késő, az ifjúság pásztoro-
lásához. Tegyünk meg mindent, hogy az if'júságot "az élő gyülekezet
talajábaültessük el. Tegyünk meg mindent, hogy az ifjúságnak mi ad-
junk problémákat és azoknak megoldásában is segítségül legyünk.

Fülöp Dezső.

IGAHAR JÓZSEf
~önyYnyom~aés ~önY·Y~ötészet

ICEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAlÁR

. Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

. ............................................................................................................................................................•

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királvi SOPRON
udvari szállítók, •

LBQBISö tüzOltÓSZBP-, hút,' sziuattyú- . BS
gépgyár, barang·, fém- BS vasöntödB.

Alapítva:
1816.

. Alapítva:
, 1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek,~ ..doregi evangélikus
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-
formátus templom, a pápai református templom, fl győri reiorrná-,
tus templom, bagaméri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. -. Harengrendelés esetén bizalommal for-
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranyéremrnel, azonkívül sok arany- és ezüsléremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költ"égvetést és -kiszállést díimentesén eszközlünk.

Mit nyui] az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központia: Budapest, IV., Fehérhaió-u. 8-10. (Ev, .
bérház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Érsekuivár, Gvőr. Kassa. Mis-
kolc, Pécs. Szeged.' Szembathelv. Minden egyház-
községben rnegbízottai vannak az egyesületnek. -
AlIandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő

. javadalmazással tagszerzőket. hölgyeket is. .

Perzsa, Dézsma,
seal-bundák
Ui modellek

szézon e l ő t t i árakon

SOMOGYI szűcsmesternél
IV., Egyetem-u. 3, Tel. 186-395 .

.S'e rken j f öli aki a Iuszol
Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmányaiból. előadásai-
ból, prédikációiból, nagy levelezéséből
k ivá l o g a t t a és egybeszerkesztette:

. Scholz Lá s z l ó.
A 222 lapos nagy munka az Evang.
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ára
p o r t ó m e n tes k ü l d é s s e l: 3'- pengő,
Megrendelhető a könyv összeállítójának
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
Ill. 24.) - Cse k k s z á m l ~: 35432.
Olvasd a magyar evang. egyház nagy
ébreszfőiének egyetlen nagyobb művét
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SZLEZÁK LASZLO
Magyarország aranykoszorus mestere

hi1rang- BS BrcönttidB, harangfBlsZBrBléS BS hari1nglábgyör
Budapest, Xtll., Petneházy-u, 18.

(XIII.. Frange pán-utca mellett.)
Saját ház. :: Telefon : 29 L353.

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat. .

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

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

Rádiö, gramofon, zongor-abillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

Me~jelent I . OIYas~ I

SZENTLÉLEK
TÁBORA
Scholz László

, igehirde t é se.

Budapest, 1939. 176 + VI. 1. 25 Ige- .
hirdetést el0ddtt~~ tartalmaz. Új
szempontia. hogy valamennyi da-
rabja a Harmadik Hitágazat kérdé-

seiről szól l

Ára - portómentes küldéssel -:' 3 P.

Megrendelhető a szerző elmen:
Bpest, VII., Aréna-út 66. Ill. 24.

Csekkszámla: 35.332.

Dr. Varsányi Mátyás: IIsten eInbere
Fűzve P 3'30,

Keménykötésben P 6'-. EgészvászonkötésbenP 8'-,

Dr. Sziládv Jenő:

A. Mag'yarországi Tót
Protestáns Egyházi Irodalom

~ 3'-,

Kapható:

la FÉ BÉ k ő n yv k e r e s k e d é s éb én;
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

Garab József kőnyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5,~
evangélikus bazár.

MARNITZ
hangszertelep
VII!., JÖZSEF-KRT. 37,
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