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Vannak olyan igazságok, amiket 
az emberek bizonyos fokig általá
nosságban maguk is éreznek, de 
ritkán fejeznek ki szerencsésen és 
világosan. Ezek közé tartozik az, 
amiről az egyik egyházmegye köz
gyűlésén egyházmegyei felügyelői 
tiszte elfoglalásakor az új felügyelő 
megemlékezett. Arról szólt, hogy 
mindazt a lelki áldást, amit az 
egyház tagja kora ifjúságától kezdve 
az egyháztól és az egyházon keresz
tül kap és amiknek a lelki élet 
fejlődésén alig megmérhető hatásai 
és jelentőségei vannak s amikről 
éppen ezért az emberek gyakorta 
meg is szoktak feledkezni, köteles
ségünk megbecsülni és meghálálni. 
Ennek a megbecsülésnek és hálá
nak egyetlen útja pedig az, hogy 
hűséggel, védelemmel és építő 
munkával szolgáljunk egyházunk
nak mindenütt, ahol erre csak lehe
tőségünk van. Mert az egyháznak, 
a tőle kapott láthatatlan ajándé
kokért hűség, hála, megbecsülés 
és szolgálat jár.

Milyen egyszerű és természetes 
igazság ez. És mégis úgy érezzük, 
hogy ki kell emelnünk az elmúlt 
héten történtek közül. Szükséges, 
hogy ezt az igazságot a nyilvános
ság figyelme elé hozzuk. Először 
negativ oldaláról, Meg kell állapí
tanunk — nem először —, hogy 
aki egyházi tisztséget nyer, annak 
azt kitüntetésnek kell vennie. Szakí
tani kell azzal az egyik olyan gya
korta felmerült szokással, hogy néha 
családi név, néha földbirtok, néha
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közéleti pozíció szempontjából válo
gatják össze az egyház vezető 
pozícióira a férfiakat. A hűségesek 
közül kell választani őket. Nem 
azok közül, akik azt hiszik, hogy 
ők díszt jelentenek az egyháznak, 
hanem azok közül, akik hálás 
szívvel szolgálni akarnak az egy
háznak. Tehát nem azok közül, 
akik azt hiszik, hogy nekik jár a 
vezető pozíciókra való megválasz
tás az egyház részéről, hanem azok 
közül, akik úgy érzik, hogy tőlük 
jár az egyháznak az egyház iránti 
szeretet és hálának munkában és 
szolgálatban való kifejezése és 
bizonyságtétele.

De nézzük meg ezt az igazságot 
pozitív oldaláról is. Ez azt jelenti, 
hogy az egyháznak jár az egy
házért való szolgálat. Ez viszont 
közelebbről azt jelenti, hogy semmi 
különös érdemet nem jelent, ha 
valaki ennek megfelelően visel
kedik. Az evangélium legmagasabb 
törvényei szerint élni igyekező em-

Legyen hála az Istennek az 
ő kimondhatatlan ajándékaiért.

II. Kor. 9 :15.
A munkálkodónak a bér nem 

kegyelemből jár, hanem tar
tozás szerint. Röm 4 . 4

Mid van, amit nem kaptál
volna ? I. Kor. 4 : 7.

bér egészen természetesnek tartja 
azt, hogy mindenkinek hálával tar
tozik, akitől életében bármilyen 
vonatkozású áldást, segítséget ka
pott. Semmi sem teszi indokolttá 
tehát azt, hogy csak egyedül az 
egyházzal szemben jelentsen ez 
különös érdemet. Sőt éppen ellen
kezőleg van. Ez éppen a hála leg
nemesebb kifejezésére ad alkalmat. 
Mert hiszen nem egyes szemé
lyekkel és nem további érdekekre 
való számításból, hanem teljes 
önzetlenséggel kell történnie. Ennek 
a hálás visszaszolgáltatásnak külö
nösen abban fejeződik ki az igazi 
értéke, hogy olyan jövendőnek a 
számára szólhat, olyan jövendőre 
is kihathat, amelyet mi magunk 
már nem érünk meg. De ha isten 
kegyelméből csakugyan odaadó 
szolgálattal vissza tudunk adni 
viszonzásul valamit az egyháznak 
azokért az áldásokért, amiket benne 
és tőle kaptunk, megtartjuk és meg
gazdagítjuk az áldásoknak a lehe
tőségeit utódaink számára.

Tudjuk, hogy eddig is voltak 
ilyen gondolkozású vezetőink az 
egyházi élet minden terén. De egy
házunk mostani nehéz jelenében 
kizárólag ilyenekre van szükségünk. 
És ha bőséggel támaszt közöttünk 
ilyeneket az egyház Ura, meg va
gyunk győződve arról, hogy a belső 
építésnek örvendetes időszaka kö
szönt reánk és az anyaszentegyház- 
nak sok öröme lesz a neki szívesen 
szolgáló és másokat is szolgálatra 
vezető fiaiban.
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Faji jellemvonásainkról
Manapság divat a faji jellemvoná

sok kutatása. A pszichoanalízisbe úgy
látszik már beleuntak az emberek. Az 
erők összefogását hirdetők fontosabb
nak tartják az egyéni különösségeknél 
a közös összetartó erőket. De mik ezek 
a közös, összetartó tulajdonságok? 
Melyek a nemzeti jellem vonásai? 
Nehéz ebben eligazodni. Olyan ez, 
mintha a íisza folyását meg akarnók 
állítani. Akárcsak Attila halálakor. 
Mintha meg akarnók lesni a foiyó- 
fenék titkát. A hordalék alatt a mély
talajt. A legtöbben ott tévesztették el 
a kutatás módját, hogy rendkívül tu
dományos és módszeres felkészültség
gel aféle régészeti útra indultak. Mint
ha egy lesüllyedt, megkövesedett réte
get kellene feltárniok, amelyet már 
nem kötnek össze szálak a mai 
élettel. Nem jutott eszükbe, hogy 
kell lenni valami olyan az ősi réteg
ből táplálkozó, annak törvényszerűsé
gei szerint fejlődő és ma is élő való
ságnak, ami minden előre kiagyalt, 
idegenből kölcsönzött módszert félre
tétet az azt felismerővel és megmu
tatja a lényeghez vezető útat.

A legtermészetesebb vezető nemzeti 
jellemvonásaink megismeréséhez 
a magyar nyelv. Ahhoz is ma
gyarnak kell ám lenni, hogy valaki 
erre ráeszméljen! Karácsony Sándor 
ráeszmélt és egy diákok körében el
hangzott előadásában figyelemreméltó 
elgondolásait fejtette ki. (Ez az elő
adás jelent meg egy huszonnéhány ol
dalas kis füzetben: A magyar Lélek. 
Exodus kiadás.)

A kérdést ott nyitja fel: mért kell 
nekünk magyaroknak a magyar lélek
ről beszélnünk. Nem ezért, mintha az, 
aki magyar, sötétben és könyv nélkül 
is jobban ne tudna magyar módra 
viselkedni, mint akárki más, aki kólá
ból tanulta. Hanem azért jó tisztóöan 
lennünk vele, hogy mi a „magyar ’, 
mert ha tudjuk, hogy mi is hát volta
képpen, nem lehet többé bennünket 
hamisítványokkal és bolondításokkal 
falnak állítani. Ugylátszik, minden jel 
azt mutatja, eljött a tudatosság ideje 
érre vonatkozólag.

Néhány közkeletű „jellemvonásunk” 
megrostálása után rávilágít arra, hogy 
a „magyarság” lelki probléma. Sokan 
úgy gondolták el (pl. a Beöthy-íéie 
turáni lovas), hogy iegeslegelső adott
ság a végtelen puszta, ez kifejleszt a 
rajta lakó nomád emberen bizonyos 
testi sajátságokat, azok viszont irányt 
szabnak a lelki fejlődésnek. Az „asz- 
szimilálódást”, az áthasonulást meg 
olyanformán látják, hogy bizonyos 
magatartás, mondjuk a magyar fajú 
vagy származású többségé, megtanul
ható, utánozható, vagy elsajátítható.

Karácsony szerint ennek az ellen
kezője az igaz. A végtelen pusztában 
vagy az erdélyi fennsíkon, vagy ott, 
ahol történelmi élete folyamán az az 
embercsoport, amely tegnap és ma 
„magyar”, megoldandó feladatot ka
pott, erre a feladatra lelkének egész 
tartalma sajátosan és egész másképen 
ömlött ki, mintha épen más feladatot 
nyert volna. A magyar léleknek van 
egy ezer esztendőn keresztül megőrzött 
bizonyos alapmagatartása. Ha tehát ezer 
esztendőn keresztül egy bizonyos aiap-

Theologusképzés
»Pályázatok. Az 1938/39. munkaévre minden anyagi nehézsé

günk ellenére három 10— 10 pengős pályadíjjal jutalmazandó tételt 
tűztünk ki: 1. Evangélikus egyházunk laikus részéről kiinduló vallá
sos megmozdulásai a XIX. és a XX. században. 2. A szektakérdés lé
nyege és megoldása. 3. Evangélikus egyházunk énekköltészete a refor
mációtól napjainkig. Sajnálattal kell jelentenem, hogy hiába vártunk: 
a pályázatokra egyetlen pályamunka sem érkezett. Ez a szomorú ered
ménytelenség, mely úgy látszik, azt mutatja, az ifjúságból az önálló 
kutatás és elmélyedés iránt hiányzik a munkakedv,annak meggondolá
sára indít, hogy egyáltalán fenntartsuk-e ezeket a pályázatokat.«

Ezt a szomorú pár sort a theologusok Ifjúsági Körének titkára 
jelenti az ezévi köri munkajelentésben. Három nagyon sikerült té
májú pályázat, melyre diákpénztárhoz illő szerény, de annál nagyobb 
értékű pályadíj volt kitűzve, teljes érdektelenséggel találkozott. Pedig 
milyen hasznos lett volna, ha egy-egy talpraesett feleletet kapott 
volna egyházunk nyilvánossága is ezekből a kérdésekből. Azt pl. 
igen időszerű volna megkérdezni, kik indították és mozgatták leg- 
ú]'abbkori egyházi ébredéseink ügyét, mivé lettek a »laikus« ébredések, 
hogyan tudta egyházunk magába olvasztani a kicsike tüzeket, hogyan 
pusztultak el a közönyben, vagy hogyan lettek rebbellisei a meg nem 
értő hivatalos egyháznak. Sok tanulság kerülhetett volna ki egy ilyen 
pályázatból, főként, ha theologusok írták volna meg, akik nem tartoz
nak semmilyen egyházi érdekkörhöz, felügyeleti hatósághoz, kenyér
gondhoz, s meg van bennük az az idealizmus, amivel jó kezdéseket 
a folytatás-tapasztalat gátlása nélkül lehet nézni.

A szektakérdésekről is jó lett volna theologusoknak önálló kuta
tást végezni. Mert olyan helyen, ahol évek óta van faluszeminárium, 
könnyen kisülhetett volna, hogy a szektakérdés nem is annyira kon- 
fesszionális kérdés, hanem igen nagyon nagy tekintetben szociális 
kérdés Magyarországon, s talán a szektatanulmányok eddigi ki
oktató theologizálásai helyett születhettek volna eleven theologus lelki
ismeretekből táplálkozó papi, vagy legalábbis papjelölti kiáltások egy
házunk népének legmatériálisabb társadalmi-gazdasági nyavalyáinak 
gyógyításáért is.

És az énekköltészetünkről is jó lett volna pályázatot írni. Leg
alább rájöttek volna gátlásmentes theologusszívek és fülek, hogy el
fogadott énekeskönyveink tele vannak rettenetes germán utánköltések- 
kel, melyeknek érzelgős kisalpesi hangulatába hiába próbál beleillesz
kedni a tanyasi magyar, s melyeknek nyárspolgári moralizmusát 
ébredt vidékeink ösztönösen cserélik fel az amerikai és északi ébredé
sek nem is igen nívós, de spiritualitás tekintetében sokkal előbb járó 
hallelujáival. Talán megszülethetett volna egy új mozgalom legalább 
a theologusok között, s talán kigyűrűzött volna a nagyon elcsende
sedett theologiai életből az élő egyház felé is egy kis mozgalom, mely 
a magyar énekköltészet kibányászását elvégezné, s kikövetelné a 
magyar keresztyén lélek jogát is az egyházi énekhez. Talán ezt a 
munkát is el lehetett volna végezni azzal a bizonyos rettenetes »gyer- 
mekszájjal«, aki jólnevelt társaságban is megmondja az igazat, hiába 
pislog feléje a mama. Annak a fiatal lelkésznek ugyanis, aki pár 
évvel ezelőtt felvetette ezt a kérdést, egyik »forradalmi« egyházi la
kunkban, el kellett hallgatnia, mert élt a tiszteletreméltó tudós, aki 
megbántva érezhette magát a magyar evangélikusság új igénye alatt.

Egy szó, mint száz, elestünk három nagyon érdekes pályázat 
nagyon kényesnek és meglepőnek ígérkező eredményétől. Szegényebb 
az egyházi közélet néhány esedékes kiáltással.

Miért? Talán kevés volt a theologusoknak a 10 pengő ezért a 
munkáért? Nem vagyunk nagyképűek, de ha már nagyobb helyekről 
nagyobb összegek nem állanak rendelkezésére a versengő fiatalságnak, 
amin tudásszomjukat és szolgálatukat jutalmazni lehetne, mondjuk, 
ha már nincsenek nagyobb mecénások a soproni ifjúság körül, akik 
nagyobb zsebeket tudnának nyitni az önálló kutatás ösztönzésére, 
mint az Ifjúsági Kör, akkor is nagyon rá kellene menni ezekre a pá
lyázatokra. A fiatalságnak azt kellene mutatni, hogy 10 pengőért is 
lehet! És nem alkalmas alibit szolgáltatni az ifjúság figyelőinek
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abban, hogy nem is kell a pályázat, mert ime. . .
Vagy a témák nem tetszettek? De hát hiszen ezek a témák nem 

filológiára, vagy unalmas német salabakterekre uszították az ifjúságot, 
hanem a mozgalmi egyház legelevenebb kérdéseire! A mindennapos 
életünk égető kérdéseire! Ezekre a témákra tömegesen kellett volna 
sietni.

Vagy talán a titkárnak van igaza, hogy az ifjúságban »az önálló 
kutatás és elmélyedés iránt hiányzik a munkakedv?« Ki tudja, hogyan 
kell ma érteni a titkár ezen gyanúját? Vájjon úgy, hogy a kutatásbeli 
önállóság nincs meg a diákságban, vagy inkább azt, hogy az önállóság 
megvan, csak a kutató kedv nem? Vájjon úgy-e, hogy a theologián 
önállóság kellene ahhoz, hogy valakinek kutatókedve legyen, vagy 
úgy, hogy az ifjúság kutatómunkája önállóságot hozna?

Ezeket a kérdéseket mi felvethetjük innen kívülről, s gondolha
tunk melléje adatokat theologusmultunkból, bölcselkedhetünk is, nagy- 
képűsködhetünk is, alázatoskodhatunk is, hallgathatunk is. A kérdést 
azonban a theologus Ifjúsági Kör munkajelentése nyíltan vitte egy
házunk közvéleménye elé, s a feleletet ifjúságtól, professzoroktól 
egyaránt várja egyházunk a következő munkajelentésben. Ifjúságtól, 
hogy nem kedvetlenedik el, hanem megint kiírja ezeket a pályáza
tokat, s professzoroktól, hogy a theologusnevelés eme alapproblémájá
nak, az önálló kutatási kedv megszületése kérdésének időt szentelnek.

A theologusképzésünk ugyanis amúgy is, más pontokon is nagy 
kérdések elé kerül napjainkban.

Űj kérdés lesz ugyanis a theologus-utánpótlás kérdése, mivel 
úgy látszik, mindig kevesebb a theologus Sopronban, mivel a magyar 
ifjúság előtt új lehetőségek nyíltak a gyakorlati pályákon, ahová pedig 
épen az önállóak és vállalkozókedvűek fognak tódulni.

Űj kérdés lesz a nemzetiségi lelkésznevelés is, követelőző német
ségünk és kilátásaink szerint szaporodó szlovákságunk számára.

Az bizonyos, hogy akárhogy is fejlődjék egyházunk jövője, 
mind több erővel kell hangoztatnunk és belátnunk azt, hogy nagyon 
eleven, öntudatos, életképes és vállalkozókedvű fiatalságra van szük
ségünk, amelynek képzéséért, életteljes közösségi életre való segítéséért 
a soproni ifjúsági kör és theologia mellett egész egyházunk egyetem
legesen Isten színe előtt áll a maga felelősségével. D ezséry László.

A bűnöző gyermek és a társadalom
Már a legrégibb korban is büntették a törvények megszegőit. A 

büntetés célja: a bűn megismétlődésének megakadályozása. Manap
ság már szinte közönyösen megyünk el a legrettenetesebb büntettek 
mellett és még kevesebb figyelmet szentelünk a fiatalkorú bűnözők
nek és azoknak az okoknak, amelyek közrejátszanak abban, hogy a 
gyermek bíróság elé kerül.

A felnőtteket, de főképp a fiatalkorúakat rendkívül károsan be
folyásolja: a rossz társaság, elhanyagolt nevelés, nincstelenség, mun
kanélküliség, ponyvairodalom, a forradalmi eszmék és a háború. 
A legerősebb akaratú egyén is nehezen tud csábításaiknak ellentállni. 
Mert született bűnöző, vagy gonosztevő nincs, de a hajlam öröklése 
fennállhat, mely a gyenge akarattal karöltve, a legveszélyesebb utakra 
sodorhatja az egyént.

Önkénytelenül is felmerül bennünk a kérdés: megjavítható-e egy 
bűnöző és melyek azok a tényezők, amik a javításban közreműköd
nek? Az első kérdésre igennel válaszolok. Senki sem süllyedhet olyan 
mélyre, hogy embert ne lehetne csinálni belőle, ha tapintatosan és 
alkalmas időben közelednek felé. Céltudatos türelemmel sokszor a 
legelvetemültebb gonosztevőket is sikerült jobb útra vezetni és fel
ébreszteni bennök a teljes megtérés szándékát és az új életet kezdő 
ember munkakedvét.

Egy országban sem tökéletes a börtönügyi rendszer. A társa
dalomnak még nincs meg a lehetősége arra, hogy külön és behatóan 
foglalkozzék minden egyes fogoly megjavításával. És vájjon a meg-

magatartás mai napig nem módosult, 
az nem a pusztai lélek változhatatlan- 
ságát jelenti, hanem azt mutatja, 
hogy az elvégzendő feladat nagyjában 
ma is ugyanaz, amely eredetileg azt 
a bizonyos lelki magatartást szüksé
gessé tette.

Ez a feladat alakítólag hatott, a 
magyar ember testi-lelki habitusára. 
Ez a sajátosan magyar küldetés jel
legzetesen másvalamilyen emberré for
málta, mint amilyen a nem-magyar 
ember. Ez a „magyarság” mindenféle 
származású és fajú embert magyar 
emberré formálhat, ha egyszer azt a 
másik embert megejtette és varázs alá 
hajtotta a magyar feladat.

Ezek után a józan bölcsességgel 
megfogalmazott mondatok után n yelv 
tudományi módszerrel fejti ki a ma
gyar lélek néhány jellemvonását és 
megállapítja, hogy van három, annyi 
időn át sértetlenül átmentett nyelvi 
elemünk. Ez a magyar kiejtés alapja, 
ú. n. artikulációs bázis, a magyar 
grammatika alapelve: a mellérendelés 
és nyelvünk jelrendszerének alapvető 
sajátossága: a szemléletesség.

Van-e abban valami közös és je l
lemző tényező, ahogy a magyar jel
rendszer elvonás nélkül, logikai vi
szonyok megállapítása nélkül, egysze
rűen a szemléletből kiindulva mindjárt 
mór ki is fejezi a másik ember szá
mára azt, amit ki akar fejezni? Meg 
hogy a mondanivalóját sorban egy
másután, csak egyiket a másik mellé 
rakja úgy, ahogy következnek? Végül, 
hogy a mondanivalóját, mint beszédet 
is igazságosan porciózza ki? Van. 
Ugyanaz a lélek végzi mind a hármat, 
ugyanazzal a lelki munkával.

Milyen ez a lélek és milyenfajta 
munkát végez? A magyar lélek az 
európai népekénél sokkal tárgyibb, 
munkája egyszerűbb, pirimitív. A ma
gyar lélek: Ázsia lelke. A szubjektív 
és komplikált európai lélekkel szem
ben a magyar lélek még mindig ázsiai 
jellegű. Az, amit a magyar lélek 
nyelvvel élve, vagy bármilyen egyéb 
megnyilvánulásában kifejezni próbál, 
már Európa, de az ahogy kifejezi <tár- 
gyiasan és egyszerűen), az még Ázsia. 
Ez az ázsiai módon megélt Európa 
teszi a magyar lelket sajátosan, egye
dülállóan „magyar” -rá.

Ha az ú. n. magyar bűnöket az 
európaiságot ázsiai módon élő magyar 
lélek szerint tekintjük, nyomban ki
derül róluk, hogy magyarok ugyan, 
de nem bűnök, hanem megannyi ma
gyar magatartás, a „magyar” meg
annyi adottsága. A szalmaláng, a szét
húzás, a patópáloskodás, meg a sült 
galamb nem erény, nem bűn, hanem 
egy bizonyosfajta mód, ahogyan ma
gyar élethelyzetekben magyarul meg
nyilvánulhattunk.

Karácsony Sándor kis füzete egy
szerű és tárgyias: magyar. És jó elol
vasni annak, aki öntudatosan akarja 
használni magyar lelkét.

Kulcsár Adorján.

Ha nincsen eljövendő élet, akkor eldob
hatjuk a parancsolatot az evangéliummal 
együtt. Mert mirevaló Isten, ha csupán 
erre az életre való ? Hisz e világon 
azoknak megy a legjobban, akiknek 
nincs Istenük!

Luther.
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Losonci KIE-konferencia
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 

Nemzeti Szövetsége augusztus 12-töl 
15-ig Losoncon tartandó V. Nemzeti 
Konferenciájának fővédnökségét vitéz 
nagybányai Horthy Miklós, Magyar- 
ország főméltóságú kormányzója vál
lalta el.

Országszerte nagy érdeklődéssel néz
nek e nagyszabású találkozó elé, 
amelynek különösen az augusztus 13- 
óra, vasárnap délutánra kitűzött evan- 
gélizációs nagygyűlése és az ugyanaz
nap este tartandó fáklyás felvonulása 
impozáns eseménynek ígérkezik. E nap 
illusztris előadói sorában szerepelnek 
Teleki Pál gróf miniszterelnök, dr. Pa- 
taky Tibor és Szilassy Béla államtit
károk, Gergely István Hangya igaz
gató, a KIÉ Szövetség elnöke és Sö
rös Béla református püspök. A dél
előtti közös istentiszteleten szolgálnak: 
dr. Ravasz László református püspök 
és Kuszy Emil evangélikus lelkész.

Az előadók sorában meg kell még 
említenünk dr. Teleki László gróf, a 
KIÉ Szövetség ügyvezető elnöke, Tú- 
róczy Zoltán evangélikus püspök, Ki
rály Lajos erdőmérnök, dr. Merétey 
Sándor főorvos, dr. Karácsony Sándor 
egyetemi magántanár, dr. Fónyad De
zső református lelkész nevét.

A konferencia részvételi díja 10 P, 
a résztvevők 50 százalékos vasúti jegy- 
kedvezményben részesülnek. Érdeklő
dőknek a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Nemzeti Szövetsége (Budapest, 
VIII., Horánszky-u. 26. sz.) készséggel 
megküldi a konferencia részletes is
mertetését nyújtó egy íves meghívóját.

Pályázati hirdetmény.
A soproni evangélikus líceum (gim

názium) fenntartó hatósága pályázatot 
hirdet egy miniszteri kinevezés alá eső 
magyar-német szakos, továbbá egy 
választás útján betöltendő mennyiség
tan-fizika szakos tanári, továbbá egy 
latin-görög vagy magyar-latin szakos 
internátusi nevelőtanári állásra. A két 
tanári állás javadalmazása azonos a 
megfelelő állású állami tanárokéval, 
a nevelőtanáré a lakáson és teljes el
látáson kívül havi hatvan pengő.

Az evangélikus vallású okleveles D á -  
lyázók végzett tanulmányaikat, eddigi 
alkalmazásukat és katonai szolgálatu
kat igazoló okmányaikkal és születési 
anyakönyvi kivonatukkal felszerelt 
kérvényüket a dunántúli evangélikus 
egyházkerület iskolai nagybizottságá
hoz címezve f. é. augusztus hó 1-ig 
nyújtsák be a soproni evangélikus 
liceum (gimnázium) igazgatóságához.

Győr, 1939. június hó 21-én.
D. Kapi Béla s. k. 

püspök.

Vegyük észre, hogy Isten a Mi
atyánkban mimagunk ellen imád
koztát. Meg akarja értetni velünk, 
hogy nincs, nagyobb ellenségünk, 
mint saját magunk.

LUTHER.

javított tényleg meg tud-e állni a társadalomban? Érre a fiatalkorúak 
bírósága felelhet, amelynek legfőbb célja, hogy az ifjúság lelki mű
velését is elősegítse és a bűnözés alapokát kutatva a lélektani mo
mentumokat is tekintetbe vegye.

A törvény kimondja: »Nemcsak a bűncselekményt elkövetett, 
hanem még csupán a züllés veszedelmének kitett gyermekeket és 
fiatalkorúakat is meg kell mentenih< Ugyancsak elrendeli: »A gyer
mek ellen, ha bűncselekményt követett is el, sem vád nem emelhető, 
sem bűnvádi eljárás nem indítható. Az ő érdekében (csak nevelő
intézkedések, ha pedig környezetében erkölcsi romlásnak van ki
téve, vagy züllésnek indul, csak védőintézkedések tehetők.«

Erkölcsileg züllött az a gyermek, aki a társadalmi renddel több
ízben ellentétbe kerül. A gyermek ösztönei és vágyai összeütközésbe 
kerülnek a tiltó hatóságokkal és a szülői tilalmakon alapult lelkiisme
rettel. Az összeütközés oka a gyermek környezetében, a benne lévő 
öröklött hajlamban, vagy egyéb belső momentumokban rejlik. A 
bűnözés egyik magyarázata az, hogy a gyermek akaratának megnyil
vánulása gátló akadályokba ütközik s mivel ezeket legyőzni nem 
tudja, kerülő útakon keresi teljesülését. (Iskolakerülés, csavargás.)

Bűnözésre könnyen hajlamosak a túlérzékenyek, testileg nagyon 
kifinomultak, akiknél az akarat megnyilvánulása nincs arányban ké
pességeikkel és nagy jelentőségű dolgok véghezvitelére nem alkal
masak. E feletti elkeseredésük váltja ki eltévelyedésüket. A bűnö
zésre hajlamosak egyik másik típusa a gyenge jellem. Megbízhatat
lanság, munkakerülés az ismertető jele. Egyesek ingerlékenyek, hir
telen liaragúak s akaratuk ellenére sokszor a legbonyolultabb kalan
dokba keverednek. Vannak olyan gyermekek, akik ösztönösen rosz- 
szak. Már gyermekkorukban kegyetlenek, állatok kínzásában lelik 
örömüket és a lopás nem okoz nekik különösebb lelkifurdalást. 
Rendszerint ravaszak, hízelgők. De a pszihoanalitikusok már ennek 
is tudják a magyarázatát.

Az 1913 :V II. t.-c. kétszeres kötelezettséget ró a fiatalkorúak 
bírójára. Kötelessége kivizsgálni, hogy a gyermek környezetében az 
erkölcsi romlás veszélyének továbbra is ki van-e téve? Ha igen, 
vagy állami menhelyre útalja be, vagy javítóintézetbe helyezi. Sajnos 
nincs módunk arra, hogy a bűncselekmények különbözősége szerint 
csoportosítsuk a megtévedt gyermekeket. A legtöbb gyermek ugyanis 
akkor kerül ki az életbe, amikor még nem elég erős arra, hogy a 
ráleső ezer veszéllyel szembeszálljon. Amelyik gyermekben azonban 
születésétől fogva lappang az erkölcsi rossz, mihelyt kikerült az őt 
fegyelmező környezetből, előtérbe lépnek szunnyadó szenvedélyei -és 
rossz útra viszik. (Sokkal nehezebb ennek megakadályozása a ser- 
díiltebb korúaknái.) A gyermek legtöbbször csak akkor kerül bíró
ság elé, amikor már kisebb-nagyobb bűnökön keresztülment. A bű
nös hajlamok kifejlődését akkor kellene megakadályozni, amikor a 
gyermek csak fogékonyságot mutat a bűn iránt. Már az iskolában! 
Munkaszeretetre kell nevelni a gyermeket. Nem gépies tömegmunkára, 
hanem egyénire, amit szeretettel végez, mint egyéniségének, fantáz
iának, elgondolásának megnyilvánulását. A gyermek fejlődése folya
mán eljut abba a korba, amikor ösztönösen igyekszik felszabadítani 
magát környezete gyámkodása alól, ilyenkor rendkívül fontos, hagy 
megfelelő ellenőrzés alatt álljon. Ebben a korban ugyanis a legbefo- 
lyásolhatóbb s könnyen sodródik a bűn örvényébe.

A züllésre legalkalmasabb elem az inasgeneráció. A sokszor hely
telen és durva bánásmód csak előhívja a bennük szunnyadó társada
lom ellenes hajlamot. Iparhatóságaink dicséretére válik, hogy ma már 
tagjainak magánéletével is törődik.

Rendkívül nehéz helyzetük van a 12— 13 éves gyermeklányoknak, 
akik a család helyzetének megkönnyítése végett szolgálni mennek 
és fiatalon kiszabadulva a családi fegyelem kötelékéből, könnyen 
eltévelyednek. Áldásos mozgalom indult meg mostanában ennek meg- 
gátlására. A háztartási alkalmazottaknak külön lapjuk van, s va- 
sárnaponkéntösszegyűjtik őket, hogy elkerüljék a rossz társaságot 
és szórakozva tanuljanak.

A büntetést és megfélemlítést alkalmazó nevelés legtöbbször 
nem válik be. Foerster F. W . szerint: »Fiúk legsikeresebben jellemes, 
idősebb barátaik által befolyásolhatók!« A javítóintézetből kikerült
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gyermekek helyzete sokban hasonlít a {egyházviseltekéhez, amennyi
ben a társadalom megnehezíti elhelyezkedésüket. Lényeges könnyí
tés lenne, ha a gyermekek az intézetből akár családokhoz, vagy 
gyárba járhatnának dolgozni, ilymódon meggyőződést szerezhetnének 
javulási fokukról és elhelyezkedésük is könnyebb lenne.

A gyermekbírák és nevelők munkájában mindnyájunknak részt 
kell venni. Ifjúságunk adja á jövő társadalmát, melynek megvédése 
és a megtévedt ifjúság visszavezetése a becsületes útra, — nemzeti 
érdekünk. Az egyháznak meg különösképen ott a helye, ahol a bűn 
ordító oroszlánként szerte jár és keresi, akit elnyeljen!

Gyarrnathp Irén.

Jó magyar harcok
A volt felvidéki evangélikusságnak magyarságáért folytatott sajtó

harcait mégelevenítő rovatunkban most egy felvidéki hívő panasz
levelét közöljük, melynek a somorjai Evangélikus Lap adott helyet, 
ellátva azt lic. Fizély Ödön szerkesztői megjegyzésével. A cikk 1933. 
dee. 15-én jelent meg.

*

Nagjdiszteletű Szerkesztő úr!
A folyó évi november hó 21-én este 6 órakor az ev. gyámintézet 

egyetemes közgyűlésével kapcsolatban a pozsonyi német-magyar egy
ház nagy templomában megtartott ünnepi istentiszteletre, mindenkit 
a templom küszöbének átlépésekor a boldogság magasztos érzete töl
tött el, hogy egy templomban, a 450 évvel ezelőtt született dr. Luther 
Márton követői közül, az itt lakó három nemzet fiai és leányai egymás 
mellett békességgel, egy szívvel, egy lélekkel, lutheránus szellemben 
foglalnak helyet. Fenséges és lelketemelő volt hallani az egymás után 
program szerint három nyelven felcsendült Istent dicsőítő ájtatos éne
keket, hallani egymásután három nyelven dr, Luther Márton nagy és 
halhatatlan reformátorunkat méltató s építő prédikációkat.

Az ünnepi istentisztelet úgy hatott a jelenlevőkre, úgy érezték, 
hogy az nem egy szlovák, vagy német, vagy magyar gyülekezet, ha
nem kizárólag csak egy ág. hitv. evangélikus gyülekezet. Senkinek, 
még a saját gondolatában sem jutott az eszébe kifogásolni azt, hogy 
ott más nyelvű egyházi ének is elhangzik s hogy ott más nyelvű pré
dikációt is elmondanak. Mindenki át volt hatva attól a magasztos 
ténytől, hogy a nagy dr. Luther Márton születése 450. éves évforduló
jának az ünneplésére, a nemes és nagy célokért küzdő gyámintézet 
egyetemes közgyűlésére gjúíltek össze. Senki sem hitte s senki sem 
merte volna feltételezni, hogy ezen igazán ünnepi istentisztelet ke
retein belül a hittestvéri szeretetnek ilyen megnyilvánulásában, dr. 
Luther Márton születése 450. évfordulójának ünneplésekor, dissonáns, 
zavaró momentumok fognak elegyedni s hogy a dr. Luther Márton 
szellemében összesereglett hívek, nemzetiségre való tekintet nélkül, 
kiábrándulva, mély megütközéssel lesznek kénytelenek távozni abból 
a szent hajlékból, melyben nemzetiségre, nyelvre és osztályra való 
tekintet nélkül igazán és kizárólag csak a legtisztább testvéri és fele
baráti szeretetnek kell érvényesülnie.

A három nyelvű ünnepi istentiszteletre az hatott zavarólag, hogy 
az ezen ünnepi istentiszteleten lezajló gyámintézeti közgyűlést Skro- 
vina főesperes, mint egyházi, dr. Jánoska, mint világi elnök kizáró
lag csak szlovák nyelven nyitották meg, csak szlovák nyelven üdvö
zölték a megjelenteket s csak szlovákul beszéltek a pozsonyi német
magyar ev. egyház templomában, a szlovák-német-magyar istentisz
telet keretein belül, a gyámintézet céljairól és szükségleteiről akkor, 
amikor ott nagy tömegben voltak jelen német és magyar hívek, 
amikor a jelenlevő hívek egy része nem is bírja a szlovák nyelvet, 
amikor ezen közgyűlés éppen a pozsonyi német-magyar ev. templom
ban zajlott le s mikor a gyámintézetet éppen ezen pozsonyi német
magyar ev. egyház s ennek német és magyar hívei, tagjai támogatják 
a legnagyobb mértékben. Hol van itt a hittestvéri szeretet?

A másik zavaró körülmény, mely még jobban éreztette hatását,

H Í R E K
A bányakerület püspöki székháza.

A pesti magyar egyház három évvei 
ezelőtt elhatározta, hogy a püspöki 
állandó székhely biztosítása céljából á 
Deáktéri templomhoz az eddigi lelkész: 
álláson kívül még egy lelkész! állást 
szervez és azt a mindenkori bányake
rületi püspök számára biztosítja. Most 
a pesti magyar egyház további lépést 
tett, az Eszterházy-utca 12 szám alatti 
egyemeletes házat püspöki székház 
céljára megvásárolta és annak ezt a 
rendelkezését telekkönyvileg biztosí
totta. A vásárlást az egyházközség 
rendkívüli közgyűlése jóváhagyta. A 
püspöki hivatal az új székházba az ősz 
folyamán fog beköltözni.

Lelkészbeiktatás. Szabó József eddigi 
győri püspöki másodlelkészt, a Ha
rangszó főszerkesztőjét, mint arról hírt 
adtunk, a győri egyházközség egyhan
gúlag meghívta a Túróczy Zoltán püs
pök eltávozásával megüresedett gyüle
kezeti lelkészi állására. Beiktatása jú
nius 25-én volt a zsúfolásig megtelt 
templomban. Az úrvacsorát Túróczy 
Zoltán tiszakerületi püspök szolgál
tatta ki a győri gyülekezet új lelké
szének, a beiktatást pedig D. Kapi 
Béla püspök végezte. A gyülekezet 
tagjai örömüknek és szeretetüknek 
jeleivel halmozták el közszeretetben 
álló lelkészüket.

A 'budapesti egyházmegye június 
26-án tartotta évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlést Brandtner Pál kispesti 
egyházfelügyelő nyitotta meg, majd 
dr. Vladár Gábor kúriai tanácselnök, 
az egyházmegye másodfelügyelője le
tette hivatali esküjét. Kemény Lajos 
esperes üdvözölte az egyházmegye ne
vében az új másodfelügyelőt és ki
emelte nemcsak az elmúlt zsinaton 
végzett rendkívül munkáját, hanem 
azt is, hogy egyházunknak hű és ön
érzetes fia, a fasori gimnáziumnak 
egykori kiváló növendéke. Dr. Vladár 
Gábor hosszabb beköszöntő beszédet 
mondott, melyben kifejtette, hogy nem 
érdem az, ha valaki az egyházat szol
gálja, sőt a természet rendje, hogy 
igyekezzék megszolgálni a kapott ál
dásokat. Hangsúlyozta, hogy az egy
ház minden hű tagjának kötelessége 
az egyházért való fáradozásban vissza
adni az egyháznak azt, amit kapott 
tőle. Utalt arra, hogy ma már a hi
tetlenség néhol valósággal új hitté 
kezd válni, ezért az egyháznak kivált
képpen kell dolgoznia az ingadozó vi
lág egyensulybahozatalán. A reformok 
mai örvénylésében vigyázzunk az egy
ház értékeire és az önkormányzatot 
aktív odaadással tegyük elevenné. 
Ezután Kemény Lajos esperes olvasta 
fel évi jelentését, amely előbb általá
nosságban, majd részleteiben is tájé
koztatást ádott az egyházmegye életé
ről és fejlődéséről. Mohr Henrik al- 
esperes tanügyi jelentést, Szántó Ró
bert a belmissziói bizottság jelentését, 
Nandrássy Elek a számvevőszék jelen
tését, Artner Oszkár az egyházmegye 
számadását és költségvetését terjesz
tette elő. Több pontnál élénk vita volt. 
A jogügyi bizottság jelentését dr. Lá
zár Ottó terjesztette elő, melyek kö
zül különös érdeklődést keltett az a 
pont, mely az egyházkerületi elnök-
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ség felhívása alapján Vác és Újpest 
egyházközségeknek a budapesti és 
pestmegyei felső egyházmegye közötti 
kicserélésével foglalkozott. Különböző 
felebbezések és kérvények elintézése 
után a közgyűlés az esperes imájával 
végződött.

Lelkésszentelés. Június 23-án, a 
Deáktéri templomban Raffay Sándor 
dr. bányakerületi püspök, Kemény 
Lajos budapesti esperes és Ruttkay 
M. Gyula püspöki titkár közreműkö
désével lelkésszé szentelte Bagár Iván, 
Károlyfaiyi Béla, Várfoki Károly, Ma- 
réti János, Boros Károly és Kaposvári 
Vilmos végzett teoloógusokat s utóbbit 
egyidejűleg Cinkotára rendelte s. lel
készül. — Az eddigi Cinkota—mátyás
földi segédlelkész, Molnár Rudolf, a 
püspök rendeletéből Rákospalotára 
került, Pröhle Sándor tanügyi esperes 
mellé.

Maróthy Jenő emlékének megörökí
tése. A Magyar Értesítő jelenti: A ko
rán elhunyt kiváló felvidéki író, Ma- 
rcthy Jenő, a Pesti Hírlap munka
társa egy nógrádmegyei községnek, 
Vanyarcnak evangélikus paróchiáján 
született. Ezt a házat márványtáblá - 
val jelölték, amelynek felavatása múlt 
vasárnap ment végbe, ünnepélyes kül
sőségek között. Az ünnepen jelen- 
volt Maróthy Jenő édesanyja, özve
gye, nővére, két gyermeke. Kovács 
Sándor dr. dunáninneni evangélikus 
püspök, miután istentiszteletet végzett, 
az emléktáblát leleplezte, hangoztatva, 
milyen becsben tartja egyháza is Ma
róthy Jenőt. A Pesti Hírlap nevében 
Lányi Viktor, a Luther Társaság meg
bízásából Kardos Gyula evangélikus 
tanügyi esperes, a budapesti Luther 
Otthon részéről Biszkup Sándor helye
zett koszorút az emlékműre. Ezután 
a közönség kivonult a vanyarci sír
kertbe és koszorút tett Veress Pálné- 
nak, a magyar nőnevelés úttörőjének 
nyugvóhelyére. Itt is Kovács Sándor 
püspök beszélt és hódoló szavaiért a 
család nevében Veress Imre egyház
felügyelő, kir. kamarás mondott kö
szönetét.

Az oslói „Akademisk korforening“
(Akademischer Chorverein-egyetemi 
énekkar) egy csapásra meghódította 
Kassa közönségét a 24—25-én tartott 
országos dalosünnep alkalmából. Sajá
tos északi fényt és tiszta derűt, a fjor- 
dok csillogó szépségét tükröző daluk, 
Ibsen és Björnson népének, a szabad
ság szerelmeseinek lelke megtalálta 
az utat a magyar szabadságszeretet- 
hez. Ök lettek a dalosünnep hősei A 
norvégok teljes egészükben evangéli
kusok. Kassán szombat este az evan
gélikus templomban adták elő klasz- 
szikus énekszámaikat: 1. Thomas Beck: 
Ljoset yver landet dagna (S fény az 
ország felett), 2. Kyrie Eleison. Fridi- 
hjov Anderssentől, 3. Ed várd Grieg: 
Várén (Tavasz), 4. Thomas Beck: Det 
store Glória (Nagy dicsőség). Ezek vé
geztével magyarul énekelték el a ma
gyar Himnuszt és a magyar Hiszekegy
et. — Vasárnap délelőtt ünnepi isten- 
tisztelet keretében, melyet Mohr Ge
deon s. lelkész tartott s melyet a 
kassai rádió is közvetített, újra eléne
kelték a Kyriét és a nagy Glóriát. 
Déli 12 órakor a norvég dalosokat a 
városháza nagytermében ünnepies fo
gadtatásban részesítették. Ripka Fe
renc dr. a főváros, dr. Pohl Sándor

hogy a gyámintézet egyházi elnöke a gyámintézeti beszámolót meg
előző megemlékezésben dr. Luther Márton születésének 450. éves 
évfordulójáról megfeledkezett arról, hogy háromnyelvű hívek előtt 
beszél s hogy nemzetiségi és politikai kérdések nem tartozhatnak az 
Ur szent hajlékába. I

Érthetetlen volt, hogy szlovák és magyar hívek előtt miért akarta 
úgy beállítani a gyámintézeti közgyűlés keretein belül az ünnepsé
geket, hogy az csak a szlovák lutheránizmus ünnepének lássék. Ért
hetetlen, hogy miért hozott zavaró, dissonáns hangot a három nyel
ven oly szépen lezajlott istentisztelet befejezéséül?! Miért kellett 
még arról is beszélni, hogy a lutheránizmus 50 évvel ezelőtt, dr. Lut
her Márton születésének 400 éves évfordulója alkalmából milyen 
elnyomatásban szenvedett? Tudnia kellett, ha az elnyomatás akkor 
fájt nekik, fáj nekünk németeknek és magyaroknak is a »mellőzés 
és észrevenni nem akarás.«

A beszéd hallgatásakor eszünkbe jutottak az apostol szavai: 
»Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig 
nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő 
cimbalom.« I. Kor. XIII. 1.

Pozsony, 1933. november végén.
*

Közreadtuk ezt a levelet, mely nemcsak a pozsonyi német és 
magyar evangélikusok, de általában a szlovenszkói német és magyar 
evangélikusok panaszának ád kifejezést. Vannak dolgok, amiknek 
a lehető legtermészetesebbnek, szinte maguktól értetődőknek kellene 
lenniük. Pld. ha az egyetemes egyház a pozsonyi háromnyelvű gyüle
kezetben tartja évi rendes közgyűlését, akkor az egyetemes felügyelő 
megnyitó beszédében mind a három nyelven szól és köszönti a meg
jelenteket, mert azok közt ott vannak a gyülekezet német és magyar 
nyelvű hívei is, akiknek jól esik, ha őket az anyanyelvükön üdvözlik. 
A gyámintézet az a terrénum, ahol erről az egyről van szó: M íg időnk 
van, mindenekkel jó t tegyünk, kiváltképen pedig hitünk cselédeivel. 
Hogy miért nem üdvözli néhány meleg szóval az elnökség az ilyen 
gyűléseken a németeket és magyarokat az anyanyelvükön, azt igazán 
nem értjük? Az örömének és a bánatának is három nyelven kellene 
kifejezést adnia, hogy a gyámintézeti munka szépen folyik-e, vagy 
pedig közöny uralkodik-e igen sok helyen? Hallják a magyarok ma
gyarul, a németek pedig németül, hogy dicséret, vagy korholás jár-e 
nekik a gyámintézeti munkájukért! Ezzel kapcsolatban akarunk még 
inéhány szót mondani arról, hogy az egyházi elnök évek óta elküldi a 
gyülekezeteknek füzet formájában gyámintézeti jelentését. A műit 
évben elküldött jelentésben egyetlen szó sem volt magyarul. Hogy 
adhatjuk mi ezt magyar híveinknek s hogy kívánhatjuk, hogy azt 
Vegyék meg? Tudom a válasz az lesz, hogy ez évi jelentésben lesz 
már magyar prédikáció is. De a prédikáció után nem volna-e hasz
nos és szükséges, hogy két oldalon össze legyen foglalva is az évi 
gyámintézeti munka? Természetesen ugyanez németül is! A gyám- 
intézet javára fog szolgálni, ha ezt megteszik. Ez pedig a legfőbb 
törvény, a suprema lex.

Döntés a Luther-szobor harmadik 
pályázata felett.

Jún. 28-án tartotta a Luther-szobor nagybizottság ülését D. báró 
Radvánszky Albert egyet, felügyelő és D. Kapi Béla püspök elnöklete 
alatt. A nagybizottság meghallgatta az előző napon ülésezett végre
hajtóbizottság jelentését és javaslatait s annak értelmében úgy dön
tött, hogy a harmadik pályázaton résztvevő négy művész közül Lux 
Elek szobrászművésznek ad megbízást arra, hogy II. számú pálya
tervét a felhozott megjegyzéseknek és kivánalmaknak megfelelően 
dolgozza át s újból mutassa be, amikoris a végrehajtóbizottság és a. 
nagybizottság végleg fog határozni.
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Theologusaink munkajelentése
(A soproni theologusok ezévben ismét kiadták iíjúsági körük évi munkajelentését az 

1938—39. évről. Ebből közlünk részleteket.)

Ifjúsági Körünk belső és külső életéről számot adva, a nemzetek 
sorsát irányító Isten iránti mélységes hálával kell megemlékeznünk 
arról, hogy Ifj. Körünk az idei munkaévet a területében és lakos
ságában meggyarapodott Magyarországon fejezheti be. Amit eddig 
csák álmainkban mertünk remélni és amiről csak szívünk mélyéről fel
fakadó imádság beszélt, mindaz valósággá vált: a Felvidék magyar
lakta részének és a Ruténföldnek visszatérésével Isten végtelen ke
gyelméből megindult a magyar feltámadás. Az idegen nehéz sorsból 
hazatért testvér iránti szeretettel köszöntöttük magunk között Polóny 
Zoltán, Simon László, Szaíontay Oszkár és Urbancsok Gyula theol. 
testvérünket, akik a pozsonyi evangélikus theologiáról jöttek el mi- 
közénk.

Az 1938—39. munkaévben a következő tisztikar működött:
Elnök: Kovács Géza. Alelnök: Balikó Zoltán. Fegy. Biz. elnöke: 

Csernyei J. Titkár: Nagy Gyula. Jegyző: Síkos Lajos. Főpénztáros: 
Maróti János. Pénztáros: Ponicsán Imre. Ellenőr: Boros Károly. 
Könyvtáros: Görög Tibor. Laptáros: Szilágyi János. Karmester: Vajta 
Vilmos. Háznagy: Németh Zoltán. Választmányi tagok: IV. évf. Vár
foki Karoly, III. évf. Görnöry József, II. évf. Harmati György, I. 
évi. Dubovay Géza. A missziós szeminárium munkáját ez évben 
Pásztor Pál, ilí. a második félévben Belopotoczky Lajos vezették, a 
faluszeminárium vezetőjének munkakörét pedig Gömöry József töl
tötte be.

Körünk az elmúlt munkaévben 87, ill. a második félévben 83 
taggal működött.

7. Belmissziói munka.

Ifjúsági Körünk az idei évben is végezte  szolgálatát a már az 
elmúlt években megkezdett munkaterületeken.

Minden vasárnap délelőtt 10 órakor gyerm ekistentiszteletet tar
tottunk. Az igehirdetések összefoglaló címe: 1938. április-május: A 
diadalmas király kegyelme. 1938. I. félév: Krisztus országának harca. 
Krisztus országának diadala. Jöjj, népek Megváltója! 1939. II. félév: 
Velünk az Ür. Krisztus az én életem! Az elmúlt munkaév folyamán 
32 gyermekistentiszteletet tartottunk, melyeken összesen 606 gyer
mek, 312 fiú és 294 leány, 357 theologus, 79 felnőtt és 63 tanítóképzős 
vett részt. A gyermekistentiszteletek látogatottságának emelésére több 
lalkalommal a megelőző napon, ill. közvetlenül az istentisztelet előtt 
vetítettképes előadásokat is tartottunk. Hatásuk a gyermekek számá
nak megnövekedésében egy ideig valóban meg is mutatkozott. Viszont 
nagyon hiányzott az Ifj. Kör tagjainak még nagyobb számú részvétele 
ebben az igazán fontos és gazdag lehetőségeket nyújtó munkában.

A gyülekezet leki gondozásába kapcsolódtunk be az idén is 
ádventi és böjti istentiszteletek  tartásával. Ádventben Belopotoczky 
Lajos, Dönsz Tivadar, dr. Halász Kálmán és Kovács Géza ÍV. éves, 
böjtben Belopotoczky Lajos IV. éves és Bottá István, Csernyei József, 
Nagy Gyula és Vajta Vilmos 111. éves hallgatók hirdették az Igét.

Ugyancsak végeztük az elmúlt munkaévben a már 4. éve meg
indult Kuruc-dombi munkát is. Hetenként kétszer, vasárnap és ked
den délután több theologus foglalkozott Ottlyk Ernő vezetésével a 
gyermekekkel. Bibliai történeteket, egyházi énekeket tanítottak meg 
velük és játékkal, mesével és gyermek-dalokkal töltötték el az időt. 
E gyermekdélutánok sokszor igen népesek, néha 100— 120 gyermek 
is összegyülekezik. Az állandó foglalkozás mellett gyermekek és 
felnőttek számára többször vetítettképes előadást tartott a csoport. 
1939. március 25-én vallásos estet rendezett, amelyen a gyermekek 
szavalatokkal és színdarabbal szerepeltek. Az ezen a területen vég
zett csoportmunka lassan szegénygondozássá szélesül, amennyiben 
egy alka'omma! a csoport a gyülekezel és a Leányegylet támogatásával 
szeretetvendégséget rendezett Kuruc-dombi szegények számára. Re-

Kassa városa nevében üdvözölték őket, 
Creguss Gyula az ev. egyház nevében. 
Ekkor érkezett meg Hóman Bálint 
kultuszminiszter, aki meleg szavakkal 
mondott köszönetét a dalosoknak. 
Közvetlen utána Mohr Gedeon a {el
szabadult kassai magyar evangélikus 
testvérifjúság nevében köszöntötte a 
dalosokat. Mindkét beszédet dr. Szta- 
rényi József, az oslói zenekonzervató
rium magyar tanára tolmácsolta. Tho- 
mas Beck, az oslóiak vezetője, meg- 
hatottan fejezte ki a szíves fogadtatá
son érzett megilletődöttségüket. Ezután 
elénekelték a magyar és a norvég 
Himnuszt. — A csoporthangversenyek 
során a színházban működtek közre, 
ahol különösen norvég és magyar 
r.épi dalaikkal arattak nagy sikert. — 
A Korona-téren rendezett díszhang
verseny dédelgetettjei megint a nor
vég dalosok voltak. Amikor magyarul 
is énekeltek, a 10 ezer főnyi tömeg 
egy nagy lelkes ünneplő egésszé for
rott. A díszhelyek előkelőségei, köz
tük a miniszter, katolikus püspök és 
papok lelkesülten ölelgették a dalo
sokat.

Elhalasztották a Protestáns Irodalmi 
Társaság nyári egyetemét. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság július 
elején szándékozott megrendezni az 
első protestáns nyári egyetemet. A 
társaság elnöksége most annak közlé
sét kéri, hogy többféle elháríthatatlan 
okokból e nyári egyetemet későbbi 
időpontra kénytelen elhalasztani.

Dr. Dobrovits Sándort a Nemzetközi 
Statisztikai Intézet tagjává választotta. 
A világ statisztikusainak nagytekin
télyű tudományos testületé a Nemzet
közi Statisztikai Intézet dr. Dobrovits 
Sándor minszteri oszályfőnököt, a Köz
ponti Statisztikai Hivatal alelnökét 
rendes tagjává választotta. A Nem
zetközi Statisztikai Intézet zárt tag
létszámú akadémikus testület. 225 tagja 
a világ művelt államainak egyetemi, 
kormányzati és közigazgatási életében 
vezető helyet elfoglaló kiváló statisz
tikus. Egy-egy megürült hely betöltése 
ezért igen erős nemzetközi vetélkedést 
vált ki. Tagjai sorába már csak azért is 
igen nehéz bejutni, mert a megválasz
táshoz legalább kétharmadnyi szava
zattöbbség szükséges. Dobrovits Sándor 
megválasztása annak az értékes mun
kásságnak elismerését jelenti, amelyet 
ő a statisztika minden terén folytat. 
Különösen a nemzetközi statisztika 
problémáira és a statisztika módszer
tanára és szervezetére vonatkozó 
munkálatai keltettek világszerte fi
gyelmet és elismerést. Örömmel adunk 
hírt az Országos Luther Szövetség vá
lasztmányi tagjának e szép sikeréről.

Halálozás. Dr. Szalay Sándor kor
mány főtanácsos, székesfővárosi ny. ke
rületi elöljáró, az óbudai egyházközség 
örökös tb. felügyelője életének 71. évé
ben, június 25-én, Budapesten elhunyt. 
Temetését D. Raffay Sándor püspök 
végezte.

A rozsnyói ev. leányiskola volt nö
vendékeinek találkozóját július 3—3- 
ig tartják meg Rozsnyón. Az érdek
lődők forduljanak felvilágosításért 
Svehla . Antónia tanárnőhöz Budapest, 
Damjanich-utca 56 sz. A rendezőség 
ezúttal is hálás köszönetét mond mind
azoknak a jószivű adakozóknak, akik 
az alapítványhoz önkéntes adománya
ikkal hozzájárultak. — Az alapítvány 
eddigi összege 816.00 P.
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Egyesület junius hó 27—29-én Klotild- 
ligeten evangélizáló konferenciát ren
dezett, melynek főtémája ez volt: Mit 
akar az Ür? A konferencia szép siker
rel folyt le és áldásosnak mutatkozott.

A nógrádi Evangélikus Lelkészegye
sület Salgótarjánban tartotta ezévi ér
tekezletét és közgyűlését, amelyen Mi- 
halovits Samu esperes vezetésével 20 
lelkész jelent meg. Az esperes úrva
csoraosztása után, amelyet mélyenszántó 
bűnbánati beszéd vezetett be, a kul- 
turházban folyt le az értekezlet Ezt 
dr. Csengődy Lajos elnöki megnyitója 
és írásmagyarázata vezette be, majd 
Kuszy Emil losonci lelkész tartott 
nagyszabású előadást a szlovák nem
zetiség értékeléséről s a magyarságnak 
a kisebbségi sorsban szerzett tapasz
talatairól. Ottmár Béla a Szegénysegé
lyezésről értekezett értékes gondolat
sorral. Mindkét előadást beható és 
széleskörű vita és megbeszélés követte, 
amelyben sokan vettek részt. A lel
készértekezlet ezután közgyűléssé ala
kult át, amelyen az egyházmegyei lel
készegyesület elnökévé újólag dr Csen- 
gődy Lajost választották meg, jegyző
jévé Szende Miklóst.

Az eperjesi evangélikus kollégiumi
diákszövetség junius 28-án tartotta évi 
közgyűlését dr. Papp József elnöki 
megnyitójával, Sz. Frenyó Erzsébet 
szavalatával és Borsos Istvánnak 
Eperjesről szóló előadásával.

A Budapesti Fasori Evangélikus 
Gimnázium Fiúnevelő Intézetére fel
hívjuk az evangélikus szülők figyel
mét. A tanulók elsőrendű szellemi és 
testi ellátásban részesülnek. VII. Dam- 
janich-u. 28/b. Tájékoztatót küld az 
igazgatóság.

Kérelem a Missziói Gyermekszövet
ségek vezetőihez. A tanév végeztével 
bizalommal felkérjük a Missziói Gyer
mekszövetségek gyülekezeti vezetőit, 
hogy az elmúlt tanévben befolyt misz- 
sziói pénzt mielőbb küldjék be a Misz- 
szióegyesület pénztárába (Csekkszámla: 
16,188 Magyarhoni ág. h. ev. misszió
egyesület pénztára, Budapest), az el
múlt év munkájáról szóló rövid beszá
molóikat pedig mielőbb juttassák el a 
Missziói Gyermekszövetségek kerületi 
vezetőihez. A beszámolóban főleg a kö
vetkező kérdésekre kérünk feleletet: 1. 
A vezetők neve. 2. Hány csoportban 
működött a Gysz.? 3. Milyen időkö
zökben tartottak összejöveteleket? 4. 
Hány résztvevővel? 5. Mivel foglalkoz
tak az összejöveteleken? 6. Mennyi gyűlt 
össze a bélyegek árából? 7. Volt-e más 
gyűjtés is a misszióra, s milyen ösz- 
szegű? 8. Mik voltak az elmúlt 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 Nógrád-megye; Bányai kerületben 
Jávor Pál lelkész, Hatvan, Pest-megye; 
Tiszai kerületben Túrmezei Sándor lel
kész, Tokaj, Zemplén-megye.

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

mélhetőleg ez a munka a jövőben a Kuruc-dombi szegényeknek, fel
nőtteknek és gyermekeknek állandó gondozásává válik.

Új munkaterülete Ifj. Körünknek a Tanítóképzősök számára tar
tott Biblia-órák. Célunk ezzel az, hogy egyházunk jövendő lelkészei 
és tanítói Isten Igéje köré gyűlve közösen foglalkozzanak előttük 
álló szolgálatuk kérdéseivel.

II. Missziós szeminárium.
A gyűléseken először is a missziós útak rendezésére és szerve

zésére vonatkozó kérdéseket tisztáztuk, majd a missziós útakra való 
felkészüléssel foglalkoztunk.

Mindjárt munkánk megkezdésekor felmerült az a terv, hogy a 
visszacsatolt felvidéki evangélikus gyülekezetek egy részét missziós 
út keretében látogassuk meg. Mivel az út anyagi szükségleteinek 
fedezésére a Visszatért gyülekezeteket igénybe venni nem akartuk, 
az Ifj. Kör által november hó 20-án rendezett vallásos est műsor
megváltásából befolyt összeget szántuk erre a célra. Sajnos, felvidéki 
missziós útunk megvalósulása elé olyan akadályok gördültek, amelyek 
azt késleltették, sőt mindezideig nem tették lehetővé. Azonban nem 
mondtunk le véglegesen erről a missziós útról; a következő munka
évben a missziós szemináriumnak egyenesen kötelessége, hogy a meg
levő összeg felhasználásával, új fedezet létesítésével és főképpen lelki- 
ismeretes és imádságos felkészüléssel elvégezze a 20 évi rabság után 
hozzánk visszatért testvéreink között a maga szolgálatát.

Az ádventi időben tervezett kisebb missziós kiszállások közül 
december 3-án és 4-én dr. br. Podmaniczky Pál professzor úr vezeté
sével és Pietila Hannu finn lelkész vezetésével kerestük fel a nemes- 
szalóki leány, és a dabronyi és somlószőllősi anyagyülekezeteket, ahol 
igehirdetéssel és ádventi ünnepélyek tartásával szolgáltak a csoport 
tagjai. Ugyancsak december 4-én Balikó Zoltán vezetésével és Zeuthen 
Mogens dán theologus testvérünk részvételével a Csorna-kapuvári 
missziós gyülekezetei kerestük fel.

Böjti ú. n. nagy missziós útunkon a veszprémi egyházmegyének 
főleg kisebb szórványjellegű gyülekezeteit kerestük fel. Március 31.— 
április 7. között két csoport indult el 9— 9 fővel, az egyik csoport 
Belopotoczky Lajos vezetésével és Pietila Hannu finn lelkész részvé
tele mellett, a másik csoport Nagy Gyula vezetésével és Ilmari Soisa- 
lon-Soininen részvételével. Az első csoport Marcalgergelyi, Nagy- 
gyimót, Homokbödöge, Sikátor, Bakonyszombathely és Bakonycsernye, 
a másik csoport Mihályháza, Békás-Mezőlak, Vanyoia, Lovászpatona, 
Veszprémvarsány, Hánta és Sur gyülekezeteit látogatta meg. Virág- 
vasárnapot mindkét csoport a pápai gyülekezetben töltötte. Minden 
gyülekezetben szolgáltunk böjti ünnepéllyel, továbbá a szükség és 
lehetőség szerint istentiszteletek és Biblia-órák tartásával is.

Tapasztalatok, tanulságok leszűrésére itt nincsen terünk. De 
egyet nem feledhetünk el. A missziós útakon igen jól megtanulhatjuk, 
hogy ha dicsekednünk kell, a mi erőtlenségünkkel dicsekedjünk. És 
ha valahol, úgy a missziós útakon kell meghallanunk ennek az Igének 
üzenetét: »Az én erőm erőtlenség által végeztetik el!«

III. Faluszeminárium.
Az Ifj. Kör keretén belül működő faluszeminárium célja az, 

hogy a falu szolgálatára készülő jövendő lelkészeket lélekben köze
lebb hozza a magyar faluhoz, megismertesse annak problémáit és 
mindent megtegyen a falu érdekében, ami tagjaitól telik.

Ebben a szellemben működött az idei munkaévben is a falu
szeminárium Eic. dr. Karner Károly professzor úr vezetése és az 
ifjúság részéről Gömöry József irányítása mellett. A tagok száma 39 
volt. A szeminárium 11 gyűlést tartott. A gyűléseken tanulmányok, 
monográfiák és könyvek ismertetése és konkrét kérdések megbeszé
lése, valamint magyar népdalok szerepeltek. A szeminárium mun
káját nagyban elősegíti egyre gyarapodó könyvtára, amelyet a sze
minárium tagjainak önkéntes hozzájárulásával is gyarapít. Ugyan
csak örvendetes, hogy a szeminárium az idei munkaévben már a 
saját helyiségében folytathatja munkáját. Reméljük, hogy Isten meg
áldja ezt a fontos munkát, amelyre a magyar falunak is, de hivatásunk 
hű betöltéséhez elsősorban nekünk, leendő lelkészeknek van szük
ségünk. (Folyt, köv.)
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EVANGÉLIKUS ÉLET
'Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi udvari szállítók. SOPRON.

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

A  ceglédi evangélikus egyház 170Q k-os harangját most szállí
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a 
pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus 
egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőferencvárosi re
formátus templom, a pápai református templom, a győri reformá
tus templom, bagaméri református templom stb , stb. harangjai 
gyárunkban készültek. — Harangrendelés esetén bizalommal for
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí
táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi 
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n
SOMOGYI szűcsmesternél 
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.

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

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR



EVANGÉLIKUS ÉLET

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

harang- és ércöntíde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, X11L, Petneházy-u. 78

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

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

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

Megjelent! Olvasd!
SZENTLÉLEK

TÁBORA
Scholz László 
ig e h ir d e t é s e .

Budapest, 1939. 176 +  VI. 1. 25 ige
hirdetést, előadást tartalmaz. Új 
szempontja, hogy valamennyi da
rabja a Harmadik Hitágazat kérdé

seiről sz ó l!

Ára — portómentes küldéssel — : 3P.

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

Csekkszámla : 35.332.

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten embere
Fűzve P 3'30.

Keménykötésben P 6'—. Egész vászonkötésben P 8'—.

Dr. Szilády Jenő:

A Magyarországi Tót 
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3 - .

Kapható:
a F É B É  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ,  
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., 
evangélikus bazár.
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VII. ÉVFOLYAM. 27. SZ. 1939. JÚLIUS HÓ 8.EVANGÉLIKUS ÉLET
EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 

AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJAj 
Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM :

A díjnyertes Luther-szobor pályázati terve 
 A rádió hivatása

Bartholomaidesz Adél néni 
Theologusaink munkajelentése 

Miniszteri rendelet 
A jó öreg hollandus 

Hírek a világból 
Balatoni istentiszteletek 

Hírek az ó-katolikus egyházból 
Pedagógusaink Krisztus lábainál 

Hírek
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A díjnyertes Luther-szobor 
pályázati terve

Múlt számunkban jelentettük, hogy a Luther- 
szobor nagybizottság június 28-án tartott ülése a 111. 
pályázatra maghívott négy művész pályatervei közül 
Lux Elek szobrászművész II. számú pályatervét fogadta 
el és annak — a felhozott észrevételek figyelembe
vételével való átdolgozására és újabbi bemutatására 
adott megbízást. A képen látható pályaterv lépcső
zetes alapra, szép ívelésű egyszerű félkört állít hát

térnek és közepén magas alapzatra helyezi Luthert, 
amint a nyitott Bibliára mutat. A kép bal sarkán 
látható alak az élő ember és a felállítandó szobor 
nagysága közötti arányt mutatja. Lux Elek hittestvé
rünk, a Képzőművészeti Főiskola tanára, akinek az 
országban sokfelé vannak finom Ízléssel alkotott 
szobrai s akinek európai híre van az úgynevezett 
kisplasztika terén alkotott művei révén.

3



EVANGÉLIKUS ÉLET
A  jó öreg Hollandus

A Protestáns Világszövetség elnöke- 
Prof. D. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine 
valóban megérdemli ezt a nevet. Nem 
egyházi lapban s nem egyházi ember 
t®llán keresztül az előbbi kifejezés

nek az olvasók esetleg más tartalmat 
is óhajtanak adni, de ilyen területen 
s olyan emberről, akiről itt szó van, 
a mondat értelme megszépül.

Slotemaker május hatodikén töltötte 
be 70. életévét s ebből az alkalomból 
egy könyvvel tisztelték meg hívei és 
barátai. A könyv címe is egyszerű és 
sokat mondó: Protestantizmus. Olyan 
szó, amely nemzetközi jelentőségű és 
ilyen tekintetben is közérthető s olyan 
tartalmú, amely a könyvben szereplő 
cikkírók szellemét jellemzi.

A holland protestantizmus jelentő
sége napjainkban valóban nem világ
hírű. A holland református egyház 
klasszikus orthodoxiája beszéd- és 
írástárgya lehet hitvalló teológusoknak, 
de maga a holland kálvinizmus leg
jobb esetben is stagnálás állapotában 
van s a holland református egyház 
tradicionális bástyáit nehezen védel
mezi a számbelileg vele egy hatalmas
ságra növekedett katholicizmussul szem
ben. Az európai protestantizmus öku
menikus mozgalmainak elnöke mégis 
a holland Slotemaker. A háború utáni 
európai protestáns keresztyénség egye
sülési mozgalmaiban világhírű papok 
szelleme harcolt és jeleskedett. Milliók 
emlékeznek azokra az angol, svéd, 
finn s még ma is élő magyar püspö
kükre, akik Európa megbékélése érde
kében többet dolgoztak, mint a mai 
nagy külügyminiszterek. Ezek ma már 
yagy nem élnek közöttünk, vagy má
sokra bízták az európai protestantiz
mus nagy munkáját, olyanokra, akik
től várni lehetett sokat, de akik a 
protestantizmus; helyzetének megvál
tozása óta maguk hibáján kívül moz
dulatlanságra vannak ítélve.

Európa protestáns keresztyénségének 
legelevenebb és legbátrabb szervezete 
a Protestáns Világszövetség s mai el
nöke Slotemaker olyan szerencsés egyé
niség, akinek képességei, teológiai mű
veltsége és államférfiúi bölcsessége, 
bámulatos diplomáciai művészete s tü
neményes nyelvtudása egyformán jog
gal teszik őt a legelső helyre. A zürichi 
Í830-as gyűlésen mutatkozott be az 
európai országok kiküldöttei előtt, 
mint elnök s mindjárt az első alka
lommal olyan súlyos egyházi problé
mák kerültek a tárgyalás előterébe s 
olyan éles ellentétes érdekeltségű sze
mélyiségek bátor kiállásait kellett 
Yégighallgatnia s minden bonyodalom
ban olyan jelesül vitézkedett, amire 
ökumenikus gyűlésen alig volt példa. 
Angol nyelven köszöntötte a gyűlést, 
a határozatokat német nyelven, angol 
és francia nyelven mondta ki, tudott 
kapacitálni előadás és hozzászólás köz
ben minden beszélő férfiút azon a 
nyelven, ahogy az előadást elvégezte 
S zökkenésmentessé tudta tenni hívő 
emberek lelkesedéséből fakadt olyan 
túlzásokat, amelyeket nehéz közös ne
vezőre hozni.

Ki értékelje az ilyen munkát? Taián 
holland kormány vagy az angol Lam- 
beth Szövetség, vagy az északi álla
mok keresztyénsége? Ezek is és ezen-

A rádió hivatása
Az ügyes, tervszerű propaganda s a mindinkább előtűnő olcsó 

készülékek lehetővé tették, hogy már hazánkban általánosan elterjedt 
használati tárgy lett a rádió. A mesedélutánoktól a gazdasásági tanács
adón keresztül a külügyi negyedóráig mindenki kiválaszthatja magának 
a legmegfelelőbb műsort. Ha pedig éppen olyan van műsoron, ami az 
embert nem érdekli, vagy egyenesen idegesíti, hát kapcsol egyet a 
készüléken és már nem kell hallania azt a műsorszámot. A műsor 
összeállítására az igazgatóság nagy gondot fordít. Hogy nem tudja min
denki kívánságát kielégíteni, az természetes. Hiszen akkor napokon ke
resztül csak cigányzenét, vagy operákat, vagy gazdasági tanácsokat 
közvetíthetnének. Az igazgatóság tehát meghallgatja a kívánságokat s 
a lehetőség szerint teljesíti azokat.

A közelmúltban a felsőpestmegyei egyházmegye lelkészi kara is 
kéréssel fordult a rádió igazgatóságához. A vasárnapreggeli hanglemez- 
műsor oly lemezekből való összeállítását kértük, amelyek a hallgatókat 
előkészíthetnék a délelőtti istentiszteletek hallgatására. Hangsúlyoztuk, 
hogy nem csupán egyes felekezetek templomi énekeire gondolunk, ha
nem komoly zene- és énekművekre is (opera részletek, oratóriumok 
stb.). Reméltük, hogy kérésünk teljesíthető. Nagy ünnepek előtt talál
hatunk is ilyen irányú műsor összeállítást, tehát valószínűnek tartottuk, 
hogy csupán elkerülte eddig az igazgatóság figyelmét az a bántó 
disszonancia, amely vasárnap reggel a nemzeti imádság és az Isten
tisztelet között az ünnep áhítatát úgynevezett szórakoztató hangleme
zekkel megrontja. — Kérésünket udvariasan elutasították.

Ezek után gondolkozhatnánk úgy is, hogy amint eddig, ezután is, 
kikapcsoljuk a rádiót s nem hallgatjuk a műsornak ezt a részét. Ezzel 
azonban nem térhetünk az ügy felett napirendre. Nem a sértett hiúság 
keresi a maga elégtételét, nem akarjuk „csakazértis" megvalósítani el
gondolásunkat, csupán tisztázni szeretnénk azt a kérdést, hogy mi a 
rádió hivatása nemzetünk életében ? Az elutasítást az igazgatóság 
ugyanis azzal indokolta, hogy a vasárnap reggeli hanglemezműsor a 
rádióhallgatóság nagy tömegeinek szórakoztató műsorszáma és a jelen
legi formában éppen a hallgatóság kívánságára állapították meg. Vala
hányszor komolyabb műsort hoztak, ez a közönség tiltakozásával talál
kozott, mert akiket a hétköznapi munka nem enged a rádió mellé ülni, 
vasárnap akarnak vidám műsort hallgatni.

Nem vonom kétségbe, hogy az igazgatóság igyekezete már a múlt
ban hajótörést szenvedett azoknak a hangoskodóknak az ellenállásán, 
akik vasárnap reggel is szórakozásra gondolnak, mert bennük van még 
a szombatesti hangulat s félnek, hogy a vasárnapi szórakozást meg
zavarná a vasárnap délelőtti rádióműsor. Azt sem vonom kétségbe, 
hogy sokan vannak ilyen rádióhallgatók. De vájjon a rádió mű
sorának az összeállítása csupán a tömeghangulattól függ ? Ebben 
az esetben még az is előfordulhatna, hogy egy szervezett tömeg 
tiltakozni fog az istentiszteletek közvetítése ellen. Ügy gondolom, 
a rádió hivatása az, hogy belekapcsolódjék a nemzetnevelés mun
katervébe. Ezt a hivatását pedig csak akkor töltheti be, ha nem 
csupán egy-egy mozaikszerűen beillesztett műsorszám, hanem az 
egész műsor a hivatásteljesítés szolgálatában áll. Nem hátrálhat meg 
néhány fenyegető levélre, nem ijedhet meg az előfizetők számának 
esetleges csökkenésétől. Meg van a szórakoztató műsorszámok ideje is, 
de semmi esetre sem közvetlenül az istentisztelet előtt. Akinek még a 
fülében cseng a tánczene dallama, nem tud a gyülekezettel zsoltárt 
énekelni. Ha pedig így tervszerűen, egy bizonyos tömeg hangulatának 
a hatása alatt elidegeníti a rádió a szerintem eddig még nagyobb tö
meget is az istentisztelettől s evvel az Isten tiszteletétől, akkor a hiva
tásának éppen az ellenkezőjét teszi. Nem lehet erős az a nemzet, 
amelynek gyenge az Istenbe vetett hite. Nem lehet hívő az a nép, 
amelyet szórakoztató zenével akarnak áhítatra hangolni. Nem olyan 
egyszerű ez a kérdés, amit egyetlen gombnyomással, a készülékem 
kikapcsolásával el lehetne intézni. Mert a szomszédom hangszóróján 
át mégis megzavarja az áhítatomat a rádió szórakoztató műsora. Igaz, 
hogy ellenkező esetben a komoly műsor talán a szomszédomat zavarná
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meg, talán figyelmeztetné, hogy neki is kellene az Istenre gondolni, de 
végre itt lenne az ideje, hogy ilyenekkel is zavarják egymást az embe
rek, sőt tervszerűen, a rádió segítségével végezzék népünk Isten felé 
való irányítását.

A tízparancsolatban az ünnepnap megszenteléséről hallunk. Ta
lán elvárhatnánk annyit ebben a rohanó életben őrlődő emberiségtől, 
a magát kereszténynek nevező társadalomtól, hogy még a rádióműso
rával is az ünnepnapnak legalábbb a délelőttjét egészen az Isten tisz
teletének szentelje. Ha pedig ez csak úgy lehetséges, ha a rádió igaz
gatósága több helyről is kap hasonló értelmű kívánságot, akkor egye
temes egyházunk vezetősége hivatalosan intézzen ilyen tárgyú kérdést, 
ha kell a többi keresztyén vallásfelekezetek vezetőivel karöltve, ha 
pedig úgy hatásosabb, népünket megszervezve, minden keresztyén rádió
előfizető által egy-egy levelezőlapon — azokhoz, akik a műsor meg
változtatására illetékesek. Jávor Pál.

Bartholomaidesz Adél néni*)
Régi újságok úgy szokták kezdeni: „Ritka ünnepe lesz városunk

nak . . Valóban ilyen ritka ünnepe lesz Rozsnyónak július 4-én és a 
rákövetkező napokban, mert a nemes magyar város visszacsatolásának 
örömére ekkor gyűlnek ott össze azok az idők könyörtelen folyásában 
mamákká, sőt nagymamákká élemedett „kislányok”, akik valamikor a 
nagyhírű rozsnyói evangélikus leánynevelő intézet padjaiban szedték 
magukba az életre való tudományt. Ezt a felvidékszerte nagyratartott 
intézetet 1884-ben az érdemes emlékezetű Czékus István evangélikus 
püspök alapította s halála után Terray Gyula gömöri egyházkerületi 
főesperes fejlesztette tovább buzgósággal és szerencsével. Büszke volt 
az a szülő, akinek leánya ebben az előkelő, bár anyagiakban nem 
éppen gazdag intézetben nevelkedhetett. Szegény papok, áldozatoslelkű 
hívők és egy-egy protestáns nagyúr adományaiból tartotta fenn magát 
az intézet, de azért többet tudott adni, mint némelyik gazdag alapítású 
iskola, melyben talán különb fogások kerültek az internátusi ebédlő 
asztalára. Ebben az intézetben lélek volt, nemzeti munkára nevelő erős 
szellem, puritán erkölcsök, ősi hagyományok tisztelete és minden okos, 
modern gondolathoz való szép igazodás.

Adél néni, az intézet őrangyala.
Nagy fájdalma volt nemcsak Rozsnyó lakosságának, hanem az 

egész gömöri egyházkerület magyarságának, hogy ezt a jeles intézetet 
a csehek becsukták. A „sajómenti Athén” — ahogy Rozsnyót nevezni 
szokták — elvesztette egyik szépművű oszlopát. Némán, mogorván és 
dacosan állt azóta a leánynevelő intézet tömör épülete, nem hallatszott 
víg leánykacagás egykor muskátlis ablakaiból, nem jelent meg utcán 
az üde lányok szivetderítő „corpus“-a, hogy kiránduljon Krasznahorka 
várába vagy az aggteleki és dobsinai barlangba, a csodálatos szádellői 
völgybe vagy a Pozsálló szellős ormaira. Szétszéledt az intézet tanári 
kara is, ki-ki haza ment szűkebb pátriájába vagy Budapestre, de leg
nehezebb szívvel vett búcsút az öreg falaktól az intézet igazgatónője, 
Bartholomaidesz Adél.

A szigorú Adél néni volt ennek az intézetnek őrálló szelleme, 
mozgató motorja, hagyományainak vigyázója. nevelési irányának bölcs 
meghatározója. Az ő lelkét tükrözte vissza a pedáns rend, a tantermek
ben és folyosókon uralkodó jóillatú tisztaság, az angol nevelőintézetekre 
emlékeztető halk és mégis vidám úri tónus, a tanerők és tanítványok 
közti közvetlenség, a tudásra való, kényszer nélküli törekvés. Az a 
néhány pajkos leányzó, ki a szomszédos gimnázium résein keresztül 
a nyolcadikosokkal levelet váltott, Adél néni szigorúságát talán meg
sínylette, de ma már ezek is hálával emlékeznek vissza Adél nénire, 
mert amit tőle évek folyamán oktatásban, nevelésben, tanácsban kap
tak, az jó útravaló volt.

Adél néni huszonhét éven át igazgatta a rozsnyói leánynevelő
*) Ezt a kedves cikket, mely egyik nagyon közismert, evangélikus nőtestvérünkről 

szól, a Magyar Nemzetből vesszük át,

felül mindenki, aki tudja és érzi azt, 
hogyhogy Európa elveszne protestan
tizmus nélkül.

Ezt az érzést és a végzett munka 
iránt érzett hálát és elismerést a Pro
testáns Világszövetség elnöke felé az 
európai protestántizmus úgy értékelte, 
hogy az elnök 70. születésnapja alkal
mából Protestántizmus címen könyvet 
adott ki, amelybe cikkeket írtak Glon- 
dys, Popp, Ravasz, Petersen püspökök, 
Eakhuizen, Zilka, Bornkamm, Beerens, 
Keller, Szeruda professzorok, Tom- 
csányi Vilmos Pál v. miniszter és 
Pfannstiil, Bertrand, Heydt, Eisler lel
készek. Európa valamennyi nemzeté
nek valamennyi protestáns egyházából 
lelkek, akik örvendenek annak, hogy 
össze akarnak tartani, egymást segí
teni szeretnék s az evangéliumot ha
talmasabbá szeretnénk tenni Európá
ban, nem más célból, hanem kizárólag 
és egyedül azért, hogy a keresztyén- 
ség ügyét védelmezzék, erősítsék a 
világon. G. L.

Hirek a világból
Az olaszországi „Kelazioni Interna- 

eionale” jelenti, hogy XII. Pius pápa 
a római katolikus egyház összes dip
lomáciai kérdéseit személyesen meg
vizsgálja, hogy azok nehézségeit a kor
nak megfelelően megoldják.

A Stampa vatikáni munkatársa je
lenti, hogy az új pápa, elhatározása 
szerint, a vatikáni Konsilium folytatá
sát tervezi. Ez a Konsilium u. i. az 
1870.-Í háború miatt megszakadt, de 
akkor már kihirdették a pápák csal- 
hatatlanságáról szóló hittételt a kato
likus keresztyénség erős ellenkezése 
ellenére. XII. Pius úgy gondolja, hogy 
most megfelelő az időpont arra, hogy 
a katolikus egyház nagy és súlyos kér
déseit újból megtárgyalják. Ezzel kap
csolatban arról is szó lesz, hogy Ko- 
lumbus Kristófot, az új világ első 
apostolát, szentté avassák.

Az ezévi eucharisztikust kongresszust 
Algirban (Afrika) tartják meg. A pápai 
legátus, a nálunk is híres, sőt a régi 
cseh Prágába tett útja miatt, hírhedt, 
Verdier párisi kardinális, Algírba való 
megérkezésekor fényes külsőségek kö
zött fogadta az izlám és a zsidó hit
községek kiküldötteit.

Angol egyházi vezetők kiáltványt 
bocsátottak közre, amelyben tiltakoz
nak mindennémű bekerítési politika 
ellen s annak a gondolatnak adnak ki
fejezést, hogy egyes nemzetek állandó 
gazdasági segitése ellenkezik minden 
nemzeti és emberi józansággal külö
nösen akkor, ha ez ugyancsak állan
dóan egyes nemzetek ellen irányul. A 
kiáltvány azzal végződik, hogy éppen 
ideje mindennemű káros régi határ- 
kiigazításnak végetvetni.

Japánban igen sokat beszélnek arról 
az új egyházi vonatkozású törvényről, 
amelyet most adnak ki. 1926 óta dol
gozott egy bizottság azon a tervezeten, 
amelyet most a parlament elé terjesz
tenek. Az új törvény a keresztyénség- 
nek is új helyzetet teremt és bizto
sítja azokat a jogokat, amelyeket eddig 
a buddhizmus és a shintoizmus élve
zett. Eszerint a keresztyénség éppen 
olyan szabadon terjeszkedhetik, mint 
amazok.
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intézetet. Előzőleg Kolozsvárott működött vagy hat évig, majd az aszódi 
internátussal kapcsoaltos polgári leányiskola választotta meg jó híre 
alapján igazgatónőnek. Mindenütt szerették a kistermetű Adél nénit, 
mert erélye, különös nagy okossága, munkás, hazafias lelkülete és 
fáradhatatlan munkabírása sehol sem maradt szembetűnő eredmény 
nélkül. A folytonos munka tartotta meg frissességében mind a mai 
napig. Mert Adél néni most nyolcvanéves.

Pesten él. Nyugdíjban van, de nem nyugdíjas lelkűiét. Afféle ked
ves széplélek, aki még most is tevékenyen jár-kel szüntelen, ott van 
minden hazafias ünnepélyen, minden érdekesebb tudományos fel
olvasáson, művészeti kiállításon s a Kisfaludy-társaság ülésein, Ráncos 
kis arcáról soha el nem tűnik a harmonikus lelkek vonzó mosolya. 
Miután pedig azt tartja, hogy tökéletes életet csak úgy élhetünk, ha 
állandó érintkezésben vagyunk a természettel, szorgalmasan turistás
kodik, télen is felmegy a Svábhegyre, amíg az Irottkő volt csonka or
szágunk legmagasabb pontja, azt is megnézte, általában minden nyáron 
elmegy valahova szép vidékre, gyalogol nagyokat s be nem telik a 
természet soha ki nem fogyó, örök gyönyörűségével. Csodálatos test, 
csodálatos lélek.

Magyar imádság.
A rozsnyói találkozóra Adél néni öreg szemmel egy saját ter

vezésű, magyaros, madeira-oltárterítőt készített a rozsnyói evangélikus 
templomnak. Mert ez a ritkaképességű öreg hölgy a kézimunkának is 
elismert művésze. Olyan finom csipkéket varr, hogy a halasi csipke 
nőm sokkal különb. Ennek az oltárterítőnek átadása és Adél néni 
nyolcvan esztendejének ünneplése lesz a rozsnyói találkozó fénypontja. 
A díszközgyűlésen természetesen Adél néni mondja az ünnepi szó
noklatot. Az egykori tanítványok alapítványt is létesítenek Adél néni 
nevére, az intézet magyarul legjobban tudó, idegenajkú tanulóinak 
jutalmazására. Másik szép momentuma lesz az ünnepségnek, hogy az 
Emosz rendezésében emléktáblát helyeznek az iskola falába, Papváry 
Elemérné, Sziklay Szerénának, a „Magyar hiszekegy” írójának emlé
kezetére. Papváryné ugyanis szintén az intézet növendékei közé tar
tozott. A rozsnyói temetőben még ma is áll Papváryné nagyatyjának, 
a költői lelkű Sziklay Edének, nemes Gömör vármegye főfiskálisának 
és az Andrássy-család ügyészének síremléke, melyre maga Sziklay 
készítette ezeket az ódóncsengésű, szép disztichonokat:

Éltem s mily pólyát a végzet nyujta, betöltém.
Voltam ügyész, polgár, egyháztag, tisztviselő, férj.
Gyermekeim nevelője, javak gazdája az aggsóg 
Gyengülő koráig, mindenkor boldog, elégült,
Istenben bízó, léptenkint áldva kegyétől.

A rozsnyói növendékek még megkoszorúzzák az ottani hősök 
emléktábláját, Czékus István püspöknek és az intézet néhai tanárainak 
sírdombját, kirándulnak Krasznahorka várába s különböző ünnepségeket 
tartanak, de minden ünneplés központján mégis csak a szerény Adél 
néni fog állni, aki törhetetlenül bízott mindig abban, hogy még visza- 
kerül régi iskolájába s íme, reménye nem is maradt teljesületlen.

P. K.

A Szovjetunióban a 6—12 éves kor
ban levő gyermekeknek kötelező az 
istentelenek mozgalmában való rész
vétel. Az istentelenek szövetségének 
tanácsa az egykori külügyminisztert, 
Litvinovot, feleségét és gyermekeit a 
szövetség tagjai közül törölte, annak 
ellenére, hogy 1934-ben tiszteletbeli 
taggá nevezték ki. Jól értesült helyen 
mondják, hogy 1930-ban 237 lelkészt
öltek meg.

Kerrl birodalmi miniszter a magde- 
burgi Frigyes városi evangélikus temp
lomnak, amelyet Luther-templomnak 
neveznek, a világháborúban elveszett 
nagy harangok pótlására, a harang 
alapra a még szükséges összeget fo 
lyósította.

Balatonmelléki evangélikus 
istentiszteletek ideje 

és helye
Akaii, minden vasárnap fél 10 óra

kor az evang. templomban.
Alsóőrs, július 2, 16, 30. Augusztus 

13, 27 délután. 4 órakor dr. Somogyi 
Zoltán ügyvédnél.

Ábrahámhegy, lásd Révfülöpnél.
Badacsonytomaj, lásd Révfülöpnél.
Balatonaliga, július 16, augusztus 13 

délelőtt 11 órakor a református temp
lomban.

Balatonalmádi, július 2, 9, 16, 23, 30,
augusztus 6, 13, 20, 27, délelőtt 12 

órakor az állami elemi iskolában.
Balatonberény, lásd Balatonmáriánál 

vagy Keszthelynél.
Balatonboglár, június 8 délelőtt 10 

órakor az evangélikus templomban.
Balatonfenyves, július 2, 16, 30, aug. 

13, 27 délelőtt 10 órakor a prot temp
lom-telken a szabadban.

Balatonfüred, július 9, 23, augusztus 
6, 20 délelőtt 10 órakor a Gyógy- 
teremben.

Balatoníűzfőfürdő, július 2, 16, 30. 
augusztus 13, 27 délelőtt 10 órakor a 
a Gyártelepi Tiszti Kaszinóban.

Balatongyörök, július 9, 23, augusz 
tus 13, 27, délelőtt 10 órakor a községi 
Kulturházban.

Fővárosi üdülőhely (Balatonkenese) 
Balatonakarattya, június 4, 11, 18,' 25, 
július 2, 9, 16, 23, 30, augusztus 6, 13, 
20, 27, délelőtt fél 11 órakor a Fővá
rosi Üdülő Olvasótermében.

Balatonkenese falu, június 4, 11, 18, 
25, július 2, 9, 16, 23, 30, augusztus 6 
13, 20, 27, délelőtt 9 órakor a reformá
tus elemi iskolában.

Balatonkenese OTI Szanatórium, jú
nius 4, 11, 18, 25, július 2, 9, 16, 23, 
30, augusztus 6, 13, 20, 27, délelőtt ne
gyed 9 órakor a Szanatórium termében.

Balatonlelle, június 8 délelőtt 10 
órakor a református imaházban.

Balatonmáriafürdő, július 2, 16, 30. 
augusztus 6, 20, délelőtt 10 órakor a 
Szigethy Üdülőben.

Balatonrendes, lásd Révfülöpnél.
Balatonszabadi, Balatonsóstó, Eala- 

tcnvilágos,. július 9, 23, augusztus 6, 
20, délelőtt 9 órakor a balatonvilágosi 
Kulturházban.

Balatonszárszó, augusztus 20, dél
előtt fél 11 órakor a református temp
lomban.

Balatonszemes, Balatonőszöd, július 
2, 16, 30, augusztus 13, 20, délelőtt 10 
órakor a Bagolyvárban.

Kérelem a Lelkésztestvérekhez!
Bizalommal kérem a Balaton mellett 

nyaraló lelkész-testvéreket, hogy egy
házunk vasárnaponként végzendő ige- 
hirdetői szolgálatából részt vállalni 
szíveskedjenek.

Balatoni tartózkodásuk helyét, ide
jét, szolgálatra való hajlandóságukat 
közöljék a parochus lelkésszel, továbbá 
Hering János alesperessel (Veszprém) 
és Menyhár István lelkésszel (Keszt
hely).

Istenkegyelme nyugodjék meg az ő 
szent Igéjének hirdetőin és hallgatóin.

Győr, 1939 június hó 27-én.
D. Kapi Béla 

püspök.

Száz pedagógus értekezlete Rozsnyón
Június 30-án végződött az ország evan
gélikus pedagógusai számára hirdetett 
vallásos értekezlet, amelyre különböző 
vidékekről mintegy százan gyűltek 
egybe. A hitmélyítő evangélizációt az 
új tiszakerületi püspök, Túróczy Zol
tán vezette s a négynapos értekezleten 
egymaga nemkevesebb, mint tíz elő
adást és tíz prédikációt tartott. Pod- 
maniczky Pál báró dr. egyetemi tanár 
a bibliakörök működését irányította, 
igeszolgálat végzői Smid István espe
res, Rőzse István, Lehóezky Egyed, a 
többi előadó: Wieszer Gyula és Erdélyi 
Olga voltak. A délutáni programra 
Rozsnyó festői környékének megszem
lélésével telt el.
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Theologasaink m unkajelentése
(Folytatás) IV . Vallásos esték .

Ifj. Körünk úgy látta, hogy komoly szolgálatot teljesít nemcsak 
tagjaival, de a soproni gyülekezettel szemben is azzal, hogy egy- 
egy vallásos est keretében lehetővé teszi egyházunk és hazánk nagy 
kérdéseinek evangéliumi szellemű megvilágítását. Ezzel a célkitűzéssel 
rendeztük meg ezídén is szokásos vallásos-est sorozatunkat. Ennek 
keretén belül a keresztyén magyar sajtóról, a népfőiskoláról és intel
ligenciánk felelősségéről hangzott el előadás. Az előadások megtartá
sát sorrendben Szabó József győri püspöki másodlelkész, Szenczv 
Gábor nagytarcsai lelkész, valamint dr. Kiss Jenő tanár-elnök voltak 
szívesek elvállalni.

V . B első élet.
Mint eddig, az előadások megkezdése előtt ezídén is, rövid kö

nyörgéseket tartottunk. Az elmúlt évben Péter és János apostol E 
levelét, János ev.-át, valamint a Rómabeliekkez írt leveleket olvastuk 
folytatólagosan.

Ballagás. 1938. május hó 28-án díszközgyűlés keretében vettünk 
búcsút körünk távozó IV. éves tagjaitól. Dönsz Tivadar írásmagya
rázata után az egyes évfolyamok nevében a választmányi tagok írás
helyek felolvasásával adták meg az útravalót a távozóknak. Az ifjúság 
nevében Balikó Zoltán alelnök mondott búcsúbeszédet. Ezután dr. 
Kiss Jenő tanár-elnök úr, majd d. dr. Pröhle Károly dékán úr, az Ifj. 
Kör tiszteletbeli tanárelnöke vett búcsút a IV. évesektől. A szívnek 
mélyéig ható búcsúszavakért az eltávozok nevében Buthi Dénes mon
dott köszönetét.

A z első  évesek  fogadása. Hagyományos keretek között, testvéri 
szeretettel fogadtuk és vezettük be a Kör életébe első éves testvérein
ket. Miután felvételi vizsgájukon kijelölt énekverseknek, a Kis Káté
nak és hitvallási irataiknak ismeretéről számot adtak és írásbeli 
tételüket kidolgozták, az október 7-én megtartott ismerkedési va
csora keretében a professzor urak jelenlétében vettük fel őket a Kör 
tagjai közé.

Évnyitó konferencia. Az 1938 39. tanév munkájának megkezdése 
előtt Isten színe elé állva tartottunk lelkűnkben számadást, hogy az 
Ür szent vacsorájában megerősödve kezdhessünk feladataink elvég
zéséhez. A három napos konferencián előadást tartottak :Balikó Zol
tán: »Bűnös vagyok«, Maróti János: »A Sátán realitása«, Kovács 
Géza: »Meg.váltott vagyok«, Belopotoczky Lajos: »A kereszt reali- 
tása« és dr. br. Podmaniczky Pál professzor: »Az út« címen. 
Bevezető áhítatot tartott és az előadással kapcsolatos megbeszéléseket 
vezették dr. Kiss Jenő, Lic. dr. Karner Károly, dr. Deák János, dr. 
Wiczián Dezső és dr. Jánossy Lajos professzor urak, a deprekációt 
pedig D. dr. Prőhle Károly professzor úr végezte.

Ifjúsági köri gyűlések. Az 1938/39. munkaév folyamán egy tiszt
újító. 12 választmányi. 4 rendes, ő rendkívüli és 2 díszközgyűlést 
tartottunk.

Jegyzetsokszorosítás. Az elmúlt évben is folyt a munka jegyze
teink kiadása érdekében. 120 munkaórával kiadtunk 941 oldal jegy
zetet az évfolyamok fizető tagjainak megfelelő példányszámban.

Nemzet-szolgálat.
E helyen kell megemlékeznünk azokról az eseményekről, amelyek 

1938. őszén nem egyszer már a háború rémét idézték fel, de amelyek 
Isten kegyelméből hazánknak vérontás nélküli megnövekedéséhez ve
zettek.

Szeptember 23-án az ifjúság rendkívüli közgyűlésén egyhangú 
lelkesedéssel a következő határozatot hozta: »Ifjúságunk történelmünk 
sorsdöntő óráiban nem nézheti tétlenül hazánk komoly helyzetét. 
Mi is részt kérünk abból a munkából, amely a haza védelméért és tör
ténelmi határaink visszaállításáért folyik. Áldozatot és fáradságot 
nem kímélve ajánljuk fel szolgálatunkat, amelyet hivatásunknak 
megfelelően hazánk tőlünk bízvást elvárhat. Gondolunk itt beteg-

Balatonszepezd, július 9, 23, augusz
tus 6, 20, délelőtt fél 11 órakor az 
evangélikus templomban.

Balatonzamórdi, július 9, 30, délelőtt 
10, vagy délután fél 6 órakor a Keres
kedelmi Iskolai Tanárok Üdülőjében.

Fonyód (Bélatelep, Sándortelep, Kert
város, Fonyódliget, Fonyódszéplak) jú
nius 11, 25, július 9, 23, augusztus 0, 
20, délelőtt 10 órakor a protestáns 
templomban.

Gyenesdiás, július 2, 9, 16, 23, 30, 
augusztus 6, 13, 20, 27, délután 6 óra
kor a Kapernaum Lelkészüdülőhelyen.

Hévizfürdő, június 18, 25, július 2, 
9, 16, 23, 30, augusztus 6, 13, 20, 27. 
szeptember 3, 10, délelőtt 9 órakor a 
Gyógyteremben.

Keszthely, egész éven át délelőtt fél 
11 órakor az evangélikus templomban,

Révfülöp, július 2, 9, 16, 23, 30, aug. 
6, 13, 20, 27, délelőtt 10 órakor a Kul- 
túrházban.

Siófok, Balatonújhely, Siófok-tiszt-, i- 
selőtelep, június 4, 11, 18, 25, július 
2. 9, 16, 23, 30, augusztus 6, 13, 20 27, 
délelőtt fél 11 órakor a református 
imaházban, Siófokon.

Zánka, július 2, 16, 30, augusztus 13, 
27, délelőtt 9 órakor, aug. 27 délelőtt 
l i  órakor a protestáns templomban.

Német ó-katolikus egyház
Május 31-én a „Katolikus Nemzeti

szocialista Népközösség” Frankfurt am 
Mainban nagygyűlést tartott. A nép
közösség vezetői és tagjai számosán 
megjelentek az egész német birodalom
ból. Közöttük volt 31 lelkész is, élükön 
Kreuzer Ervin püspökkel. Többek között 
beszámolót tartottak „A Pápamentes 
Katolikus” című újság helyzetéről, 
illetve nagy terjedéséről.

Gottesbergben, egy szálloda nagy
termében, harmadik előadását tartotta 
meg Friedel lelkész. Jézus egyszerű és 
szolgáló alakjáról beszélt és összeha
sonlította azt a jezsuiták gőgös és bű
nös alakjával.

Münsterben Lieser lelkész erről a 
kérdésről beszélt: „Krisztus alapította-e 
a római katolikus egyházat?” Az elő
adást élénk eszmecsere követte.

St. Pöltenben és Kremsben a városi 
tanácsok lehetővé tették, hogy az ot
tani katolikus templomokban az ó- 
katolikusok is istentiszteletet tartsa
nak. A római katolikus egyház, mint 
máskor és másutt is, azonnal azzal az 
igénnyel jelentkezett, hogy a temnlo- 
mokra nagy szüksége van, annak elle
nére, hogy éveken keresztül mindegyi
ket üresen, használatlanul hagyta. A 
hírt így fejezik be: „A Schussnigg-rend- 
szer alatt inkább üresen hagyták a 
templomokat, de ó-katolikusoknak nem 
engedték át. Most azonban minden 
másként van”.

Becsben egy cikk jelent meg a né
metek misztikusáról Eckehart mester
ről „Az ó-katolikus” című folyóirat
ban. A cikk szerzője Török középis
kolai tanár, katolikus lelkész. A cikk 
megírásának célja: bizonyítani, hogy a 
miszticizmus nem világfájdalmas me
rengés, hanem forrása a gyakorlati 
keresztyénségnek. V. L.
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Pedagógusai Krisztus lábainál
5 napon keresztül álltunk az Ige 

pergőtüzében. Lépésről-lépésre halad
tunk, egész az összetörettetésig. Rá
helyeztek bennünket az igazi, csalha
tatlan mérlegre, a Biblia mérlegére. 
Megmérettünk é s . . . híjával találtat
tunk. Összetörettettünk . . .  s a jó Isten 
kegyelme újból felemelt minket. Vizs
gáltuk e mérlegen a gyermeket, mint 
Isten ajándékát, a pedagógust s annak 
keresztjét, továbbá a pedagógusnak az 
egyházhoz való viszonyát. Elvonultak 
lelki szemeink előtt a különböző isko
lák: Tirannus-, Gamáliel-, Lois és
Eunika- s végül a Sátán iskolája. Az 
igazi lelkifürdő morzsaszedéssel és úr
vacsorával végződött. Nehéz azt sza
vakkal visszaadni, amit az összetört 
lelkek éreztek. Isten közelségét érez
tük . . .  Befejezéskor hő imánk szállt 
az Egek Urához: Engedd jó Istenem, 
hogy ezután naponta leülhessek a leg
nagyobb pedagógus, a Krisztus lábai
hoz. O. J.

H Í R E K
A Luther-szobor pályázattal kapcso

latban a szobor nagybizottsága elha
tározta, hogy Borbereki K. Zoltán 
szobrászművész bronzbaöntött kis mo- 
deljét, mely a Bibiliát két kézzel teje 
fölé tartó Luthert ábrázolja, megvá
sárolja és azt a wittenbergi Luther- 
múzeumnak ajándékozza. A wittenbergi 
Luther-múzeum igazgatója, dr. Thulin 
Oszkár ugyanis lekötelező szívességgel 
ismételten megjelent a Luther-szobor 
pályázatok alkalmából és a zsűrinek 
és a bizottságnak a munkájában szí
ves készséggel vett részt.

A hegyaljai egyházmegye ünnepé
lyesen beiktatta új esperesét, Marcsek 
János ózdi lelkészt, eddigi alesperest. 
A közgyűlés alesperessé dr. Vető Lajos 
Diósgyőr-vasgyári lelkészt, lapunk 
szerkesztőbizottságának tagját válasz
totta meg.

A finnországi lelkészkonferenciára,
mely a finn, az észt és a magyar lel
készek tíz-tíz főből álló csoportja kö
zött lesz, a magyar csoport június 26- 
án indult el és időben megérkezett. A 
konferenciáról annak idején részletes 
tudósítást fogunk hozni.

Lelkészbeiktatás. A csillaghegy- 
szentendre-pilishegyvidéki missziói egy
házközség egyhangúlag megválasztott 
új lelkészének, Farkas Lajosnak, beik
tatása júl. 2-án volt a csillaghegyi ima
házban. A beiktatást Kemény Lajos es
peres végezte. A közgyűlésen számos 
egyházi és világi testület képviselője 
üdvözölte az új lelkészt.

Előléptetés. Dr. Dobrovits Sándort, 
akinek nemzetközi sikeréről múlt szá
munkban adtunk hírt, miniszteri osz
tályfőnökké nevezték ki.

Adomány. Mátyás Géza református 
presbiter elhunyt neje emlékére a Fa
sori evangélikus lelkészi hivatalnál 
1000 pengős adományt tett le, azzal a 
rendeltetéssel, hogy annak kamatát 
évenként karácsonykor egy szegény 
árvagyermek kapja meg.

ápolási, rendfenntartó, nemzetőri, polgári légoltalmi stb. csoport- 
munkára. Természetesen, ha sor kerül rá, életünket is szívesen adjuk 
oda hazánkért. Amennyiben munkabeosztásunkhoz bizonyos szak
irányú képzettség szükséges, sürgősen kérjük kiképeztetésünkct.«

Ezt a határozatot eljuttattuk a soproni állomásparancsnoksághoz, 
amely azt a legnagyobb örömmel és elismeréssel vette tudomásul, 
és közölte velünk, hogy szükség esetén számít munkánkra. Ifjúságunk 
a háborús feszültség napjaiban megtette kötelességét: Részint éjjel- 
nappal légoltalmi őrséget tartott, részint a városi vegyvizsgáló állomás 
munkájában segédkezett, részint a felvidéki lövész-zászlóaljban (Bo
ros K., Maróti J., Kiss J., Tompa Z., Csaba E., Udvarhelyi J., \ irág 
*Gy. és Medvegy A.) teljesítette kötelességét. Hogy szükség esetén a 
hátországi rendfenntartó szolgálatot elláthassuk, az ősz folyamán az 
egész ifjúság katonai gyakorlatokon vett részt. Hazafias munkássá
gáért a TESz orsszágos elnöksége Ii'j. Körünket legnagyobb kitünte
tésével, aranyérmével jutalmazta meg.

Ugyancsak a kör belső életével kapcsolatban kell megemlékez
nünk arról, hogy a december 14.-i szokásos népszavazási emlék- 
ünnepély' betiltása miatt a soproni ifjúság tiltakozásképpen a 1 ESz 
ifj. szakosztályában működő mind három egyesület, így ifj. körünk 
is, tisztikarát lemondatta s ezért január végéig az ifjúság megbízásából 
Kovács Géza vezette a kör ügyeit. Január 26-án rendkívüli köz
gyűlésen az ifjúság egyhangú lelkesedéssel újból megválasztotta a 
lemondott tisztikart.

* VI. Társadalmi élet.

Az elmúlt munkaév folyamán is igyekeztünk ápolni s amennyire 
lehetett, megerősíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek bennünket egy
felől a soproni ifjúsággal, másfelől a magyar egyetemi és főiskolai, 
ifjúsággal, elsősorban evangélikus testvéregyesületeinkkel kötnek ösz- 
sze. Az évek óta fennálló TESz ifj. szakosztályának keretén belül 
szoros együttműködést folytattunk a Műegyetemi Ifj. Körrel és a 
Turul Szövetség »Hűség« Bajtársi Törzsével. Amennyiben lehetséges 
volt, igyekeztünk ápolni a kapcsolatokat a tanítóképzőintézet és a 
líceum ifjúságával, bár ezen a téren még sok tenni való vár reánk. 
Levelezésben állottunk és részben az ELSz pécsi és budapesti kon
ferenciáján, valamint az OMPDSz elnökének soproni látogatásakor 
személyesen is érintkezésben állottunk a hazai egyetemi és főiskolai 
ifjúsági egyesületekkel.

Külső szerepléseink : a következők voltak:
1938. máj. 29-én testületileg vettünk részt a hősök temetőjében 

tartott emlékünnepélyen és megkoszorúztuk a hősi emlékművet. Június 
2— 4-ig, a könyvnap alkalmával szolgálatot tartottunk a TESz könyv
sátrában. Június 4-én az országzászlónál a többi ifjúsági egyesülettel 
együtt trianoni megemlékezést tartottunk. Június 18-án a Kormányzó 
úr születésnapja alkalmából tartott díszszemlén képviseltettük ma
gunkat. Július 29-én v. Szepessy Aladár ny. tábornoknak, a TESz 
soproni kerülete elnökének temetésén ugyancsak képviseltettük kö
rünket.

Szeptember 8-án résztvettünk a műegyetem kertjében és a Szent- 
mihály temetőben az ágfalvi csata emlékünnepélyén s a TESz ifj. 
szakosztálya nevében Kovács Géza ifj. elnök helyezett koszorút az 
elesett főiskolások emlékművére. Szeptember 21-én este testületileg 
résztvettünk a felvidék visszacsatolását kívánó tüntető felvonuláson 
s az ezt követő, a Kaszinóban rendezett ünnepélyen, amelyen dr. 
Jánossy Lajos professzor úr mondott beszédet. Október 6-án gyász- 
ünnepélyt tartottunk, amelyen Nagy Gyula titkár írásmagyarázata és 
Hódi Pál szavalata után Balikó Zoltán alelnök tartott ünnepi beszé
det. A városházán a soproni ifjúság által megrendezett ünnepélyen 
ugyanezen a napon Kovács Géza ifj. elnök beszélt. Okt. 23-án testü
letileg vonultunk ki a színház előtt és az országzásziónál a Felvidékért 
tartott tüntető gyűlésre. Október 31-én a kar által rendezett refor
mációi emlékünnepélyen Káldy Zoltán szavalattal, Brenner Imre zene
számmal szerepelt. November 30-án délelőtt és este a soproni ifjúság 
tüntető felvonulással és ünnepséggel fejezte ki örömét egy millió ma
gyar testvérünk hazatéréséért, s mindkét alkalommal mi is testületileg 
kivonultunk. December 6-án testületileg vettünk részt a Kormányzó 
úr névünnepe alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. December
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20-án a városi színházban nagy ünnepséggel emlékezett meg a sop
roni ifjúság az 1921-es soproni népszavazásról. Ez alkalommal Hódi 
Pál, Tinschmidt Ernő költeményét szavalta el.

A szokásos ünnepélyes keretek között rendezte meg a soproni 
ifjúság a márc. 15,-i ünnepségeket. 14-én este fáklyásmenetben vo
nultunk végig a városon. 15-én délelőtt 9 órakor háziünnepélyt tar
tottunk, amelyen Dönsz Tibor írásmagyarázata és Ponicsán Imre sza
valata után Maróti János mondott ünnepi beszédet. 10 órakor tes
tületileg vonultunk ki az ünnepi istentiszteletre, utána pedig ugyan
csak testületileg vettünk részt a TESz ifj. szakosztálya által a színház 
előtt és utána a soproni társadalmi egyesületek által a színházban 
rendezett ünnepségeken. Az ifjúság ünnepélyén Kovács Géza elnök 
mondott ünnepi beszédet.

Az elmúlt munkaév folyamán is számos alkalommal vettünk részt 
képviselet útján a TESz szélesebbkörű vezetőségénél, illetőleg egyes 
szakosztályainak ülésein.

Hivatalosan képviseltettük magunkat az ELSz 1938. májusában 
tartott pécsi és az 1939. március hó 25— 26-án budapesti konferen
ciáin; az előbbin Güttler Vilmos köri tag, az utóbbin Nagy Gyula 
titkár által. E konferenciákon mindkét alkalommal a hivatalos kikül
dötteken kívül több köri tag is megjelent.

A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karának 
Theol. Ifjúsági Köre az 1939— 40. munkaévre a következő tiszti
kart választotta meg:

Elnök: Balikó Zoltán III. é. h. Alelnök: Nagy Gyula Ifi. é. Ii. 
Fegy. biz. elnöke: Vajta Vilmos Ili. é. h. Titkár: Káldy Zoltán 11. 
é. h. Jegyző: Zoítai Gyula II. é. h. Főpénztáros: Ponicsán Imre III. 
é. h. Pénztáros: Szekeres Elemér. Ellenőr Sikos Lajos II. é. h. Ház
nagy: Udvarhelyi József II. é. h. Könyvtáros: Kiss János í. é. h. Lap
táros: Duhovay Géza I. é. h. Karnagy: Poíóny Zoltán III. é. h.III. 
évfolyam választmányi tagja: Schulz Jenő. II. évi’, választmányi tagja: 
Tekus Ottó. I. évf. választmányi tagja: Nitschinger János.

A m.  kir. minisztérium 5.900/1939. M. E. sz.

rendelete
a vallásügyi jogszabályoknak a visszacsatolt területeken 
hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések

tárgyában*)
A magyar jog vallásügyi szabályai a főhatalom változása követ

keztében, illetőleg a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki 
területek közigazgatásáról szóló 9.330/1938. M. E. számú rendelet 29. 
§-ának 1 bekezdése értelmében a visszacsatolt területeken hatályukba 
visszaállíttatván, a m. kir. minisztérium az ennek folytán szükséges 
átmeneti intézkedések tekintetében a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1938: 
XXXII. t.-c. 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli.

1. §. 1. Házasfeleknek gyermekük vallására vonatkozóan a vissza
csatolt területen az 1938. évi november hó 2. napja után és a jelen 
rendelet hatálybalépése előtt kötött megegyezése, továbbá szülőnek, 
gyámnak vagy más törvényes képviselőnek a visszacsatolt területen 
ugyancsak az említett időben kelt az a nyilatkozata, amellyel gyerme
kének vagy a törvényes képviselete alatt álló gyermeknek vallását 
megállapította vagy megváltoztatta, érvényes, ha az akár a magyar 
jogszabályoknak, akár a visszacsatolt területen az 1938. évi november 
hó 2. napján hatályban volt jogszabályoknak megfelelt.

2. Annak a gyermeknek a vallását, akinek születésétől kezdve a 
jelen rendelet hatálybalépéséig 14 napnál több nap telt el, a szülők

*) Lapunk VII. évi. 24. számában egy felveteti kérdés alapján dr. Rásó Béla 
•egyházmegyei ügyész tárgyalta fenti kérdést s a rendelet megjelenése előtt ezzel egybe
hangzó megállapításokra jutott.

A nyóregyházi egyházközség meg- 
választott új lelkészét, Kendeh K. 
György eddigi Deáktéri segédlelkészt 
július 9-én iktatják be lelkészi tisztébe. 
A beiktatást Wolf Lajos esperes végzi.

Diakónus és diakonissza képesítő 
vizsgálat. A Fébé evangélikus diako
nissza anyaház diakónus és diako
nisszaképző tanfolyamának vizsgálata 
július 4-én volt az anyaházban. A 
vizsgát D. Raffay Sándor megbízásá
ból Kemény Lajos esperes vezette. A 
diakónus és diakonissza jelöltek a Zu- 
lauf Henrik egyesületi lelkész által 
vezetett gondos és alapos munkát 
végző tanfolyam eredményeként kiváló 
eredményről tettek tanúbizonyságot, 
örömmel reméljük, hogy evangélikus 
egyházunk jól képzett és lelkes mun
kássereget kap bennük. Képesítést 
nyertek: Musch Ede, Reha Pál és Tyir- 
ják Tivadar diakonusjelöltek és Csapó 
Margit, Götze Karolin, Ivánka Margit, 
Jaczkó Ilona, Kábái Julianna, Kárpáti 
Emma, Kovács Erzsébet, Kovács Esz
ter, Mailach Katalin, Milán Irén, Ruff 
Lujza, Schaller Kornélia, Schneider 
Katalin, Szabó Irén, Vaskó Ilma és 
Wéber Erzsébet diakonissza jelöltek

Házasság. Lévius Ernő, a Fasori 
gimnázium tanára június 29-én vezette 
oltárhoz a Fasori templomban Agárdy 
Ilona Deáktéri leánygimnáziumi ta
nárnőt.

Áthelyezések. D. Raffay Sándor bá- 
hyakerületi püspök Kriszt Péter tisza- 
földvári és Koszorús Oszkár gyulai se
gédlelkészt kölcsönösen áthelyezte, 
Hernády Nándor fábiánsebestyéni se
gédlelkészt pedig Budapest-Deáktéri 
lelkészi hivatalhoz osztotta be.

A finnországi népfőiskola szövetség 
50 éves fennállását ünnepli. Mintegy 
3500 ifjút, a finnországi népfőiskolák 
hallgatóit gyűjtik egybe a jubileumra.

„Ki nézné tétlenül az aratást ?“ cím
mel a budapesti és pestkörnyéki ke
resztyén ifjúsági egyesületek Péter Pál 
napján jól sikerült konferenciát ren
deztek Dunavecsén. Július 15—25. kö
zött ugyanott serdülő táborozás lesz a 
modernül berendezett KIÉ táborban. 
Részletes tudnivalókért a KIÉ tábor 
irodájába (VIII., Horánszky-u. 26.) kell 
fordulni.

A Protestáns Országos Árvaegylet
nőválasztmányának tagjai gyűjtés út
ján alapítványt létesítettek elnöknő
jük, Mehnert Ernőné 30 éves árva
házi működésének emlékére. Az 1500 
pengős alapítvány évi kamatait az 
elnöknő adja át az iskolai év végén 
az intézetből távozó olyan tanulónak, 
ki tanulmányait az egyetemen, vagy 
valamely más főiskolán folytatja. A 
június 14-én megtartott közgyűlésen 
Kállai Erzsébet érettségizett gimná
ziumi tanuló részesült először 50 pengő 
támogatásban.

Az egyházi hatóságokat, iskolákat, 
intézményeket bizalommal kérem, szí
veskedjenek hivatalos kiadványaikat 
(egyházmegyei közgyűlési jegyzőköny
vet, értesítőt) a Magyar. Kir. Erzsébet 
Tudományegyetem Evangélikus Hittu
dományi Kara „Egyházjogi és Magyar 
Protestáns Egyháztörténet Szemináriu
mának” (Sopron, Deák-tér) megkül
detni, illetőleg a nevezett szemináriu
mot felvétetni azoknak az intézmé
nyeknek a jegyzékébe, amelyeknek 
rendszeresen megküldik a kiadványo
kat. Sólyom Jenő dr. egyet. ny. rk. tanár.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Sándy Gyula 30. temploma épült 

meg Monoron. Röviden megemlékez
tünk már a monori testvérek felejt
hetetlen ünnepéről, templomuk fel
szenteléséről. Ez az ünnepség több vo
natkozásban is különleges kiemelésre 
érdemes. Reformátorunk-korabeli, egy
korú feljegyzések, rajzok alapján, a 
XVI. századbeli wittenbergi vártemp
lomnak, a világtörténelmi színhelynek 
hangulatában tervezte s építette meg 
az áldottkezű, önzetlenségében és lelki
ismeretességében egyaránt párját rit
kító művész, egy régi világ erkölcsei 
szerint ajándékozó mesterünk, Sándy 
éppen a harmincadik szentegyház- 
alkotásá. Dr. Thulin Oszkár Witten- 
berg Luther-Múzeumának igazgatója 
maga is megszemlélte az új templo
mot és elragadtatással állapította meg, 
hogy a legkülönbnek, legsikerültebb
nek tartja mindazon alkotások között, 
amelyek a wittenbergi vártemplom 
hasonlíthatatlan levegőjét akarják mai 
építész erejével életreklteni. D. Raffay 
Sándor püspökségének 35. temploma 
egyúttal a monori. Oltárképét a ma
gyar színek és harmóniák édesszavú 
költője, Glatz Oszkár festi meg. Egy 
„névtelen” — de amaz örök matriku- 
lába annál inkább bejegyzett nevű — 
egyháztag, Brachna Mária, férjével, 
Borbély Sándor református testvérrel 
hatezer pengő készpénzadományt és 
nagyobb kamatmentes kölcsönt bocsá
tót a monori építőbizottság rendelke
zésére (az ugyanottani református 
gyülekezeti ház céljaira ugyancsak 
rendkívüli áldozatokat hoztak) és így 
nemcsak maga a templom ölthetett 
testet, de a felszentelési ünnepen már 
egyszerre négy új harangja is meg
szólalhatott. (—s s— )

Országos protestáns napok Buda
pesten. A magyar protestánsság kö
zös társadalmi egyesülete: az Országos 
Bethlen Gábor Szövetség a Reformá
ció Emlékünnepével kapcsolatban ez év 
október végén országos protestáns na
pokat rendez Budapesten. Ezeken a 
napokon testvéri találkozóra gyűlnek 
össze az egész ország protestánsai, 
hogy tanúbizonyságot tegyenek élő 
evangéliumi hitükről, protestáns ön
tudatukról és a protestantizmusnak — 
a történelmi múltban gyökerező — 
elhivatottságáról. Az országos protes
táns napokon nagyszabású ünnepélyek 
és megmozdulások történnek. Közös 
istentiszteletek, előadások, protestáns 
szerveknek közös megbeszélései. Ope
rai és színházi díszelőadások, fáklyás 
felvonulás, stb., stb. A protestáns na
pokra felutazók vasúti kedvezményben 
és jutányos elszállásolásban részesül
nek: Már most felhívjuk olvasóink
szíves figyelmét a magyar protestán
soknak erre a nagyszabású történelmi 
megmozdulására. A protestáns napok
ról későbbi időpontokban részletes tá
jékoztatást adunk. (Az országos pro
testáns napok rendezőbizottságának cí
me: Országos Bethlen Gábor Szövet
ség, Budapest, IV., Semmelweis-u. 17.)

A Budapesti Fasori Evangélikus 
Gimnázium Fiúnevelő Intézetére fel
hívjuk az evangélikus szülők figyel
mét. A tanulók elsőrendű szellemi és 
testi ellátásban részesülnek. VII., Dam- 
janich-u. 28/b. Tájékoztatót küld az 
igazgatóság.

közös megegyezéssel, félárva gyermeknél a túlélő szülő, házasságon 
kívüli gyermeknél az anya, szülő hiányában pedig a törvényes kép
viselő egyoldalú nyilatkozattal a jelen rendelet hatálybalépésétől szá
mított 30 nap alatt újból megállapíthatják. Az ilyen megegyezéssel vagy 
nyilatkozattal a gyermek vallását csak akként lehet megállapítani, hogy 
a gyermek szüleinek vallását, vagy ha a szülők nem egy vallásúak, 
valamelyik szülőjének vallását, a házasságon kívüli gyermek pedig 
anyja vallását kövesse, feltéve, hogy ez a vallás a magyar törvények 
által bevett vagy elismert vallások közé tartozik ; ha egyik szülő vallása 
sem tartozik a bevett vagy elismert vallások közé, bármelyik bevett 
vagy elismert vallást ki lehet jelölni a gyermek vallásául.

3. Az 1 bekezdés alá eső megegyezést vagy nyilatkozatot a jelen 
rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt anyakönyvi nyilván
tartás végett be kell mutatni annak az anyakönyyezetőnek, aki a gyer
mek születésére vonatkozó bejegyzést tartalmazó állami anyakönyvet 
vezeti.

2. §. 1. Ha az 1. § 1 bekezdése alá eső megegyezés vagy nyilat
kozat a gyermek vallásául a bevett vagy elismert vallások közé nem 
tartozó vallást jelölt ki, vagy a gyermeket vallásfelekezeten kívül hagyta, 
vagy a gyermek az 1938. évi november 2. napján hatályban volt jog
szabályok értelmében egyébként nem tartozott bevett vagy elismert 
vallásfelekezethez, a szülő a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 
30 nap alatt megállapíthatja, hogy a neméhez tartozó gyermek milyen 
bevett vagy elismert vallást kövessen. Ha a szülő ez alatt az idő alatt 
neméhez tartozó gyermekének vallását nem állapítja meg, a gyermek 
neme szerint szülője vallását követi, amennyiben az bevett, vagy elis
mert vallás, ha pedig csak a másik szülő vallása bevett vagy elismert 
vallás, a gyermek a másik szülőnek a vallását követi. Ha pedig egyik 
szülő sem tartozik bevett vagy elismert vallásfelekezethez, vagy ha a 
szülők ismeretlenek, ahelyett a szülő helyett, aki gyermekének vallá
sáról nem határozott, vagy aki ismeretlen, a gyámhatóság határoz a 
rokonok meghallgatása után. A házasságon kívüli gyermekre ennek a 
bekezdésnek a rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

2. A visszacsatolt területen vezetett állami születési anyakönyvben 
az 1921. évi július hó 1. napja után született gyermekre vonatkozó 
bejegyzésről az anyakönyvvezető a gyermek vallásának megállapítása 
végett az 1939. évi december hó I. napjáig jelentést tesz az illetékes 
gyámhatóságnak, ha a gyermek vallására vonatkozó bejegyzés nem 
jelöl meg beveti vagy elismert vallásfelekezetet.

3. §. 1. Az 1938. évi november hó 2. napja után és a jelen ren
delet hatálybalépése előtt vallásfelekezetből kilépésre, vagy vallásfele
kezetbe belépésre vonatkozóan a visszacsatolt területén tett nyilatkozat 
érvényes, ha az, aki a nyilatkozatot tette, önálló vallásváltoztatásra 
akár a magyar jogszabályok értelmében, akár a visszacsatolt területen 
az 1938. évi november hó 2. napján hatályban volt jogszabályok értel
mében jogosítva volt és ha a nyilatkozat tartalma és alakszerűsége 
akár a magyar jogszabályoknak, akár a visszacsatolt területen az 1938. 
évi november hó 2. napján hatályban volt jogszabályoknak megfelelt.

2. Bevett vallásfelekezetből az 1938. évi november hó 2. napja 
után és a jelen rendelet hatálybalépése előtt kilépett és valamely bevett 
vagy elismert vallásfelekezethez nem csatlakozott személy az egyházi 
szolgáltatásokat az 1895 : XLIII. t.-c. 25. §-a értelmében köteles továbbra 
is teljesíteni.

4. §. A jelen rendelet 1. §-ának 2 és 3 bekezdése, a 2. §-ának 
1 bekezdése és a 3. §-ának 1 bekezdése alá eső nyilatkozat, vagy 
megegyezés alakszerűségei, valamint az ilyen nyilatkozat vagy meg
egyezés folytán, vagy egyébként szükséges hatósági eljárás tekintetében 
az 1674/1895. VKM. eln. és az 56/1896. VKM. eln. számú rendelete 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. §. A jelen rendelet az 1939. évi július hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1939. évi június hó 9. napján.

Gróf Teleki Pál s. k.
m. kir. miniszterelnök.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Protestáns bírák és ügyvédek vallá

sos gyűlése. Az Evangélikus Misszió
egyesület, a Keresztyén Ifjúsági Egye
sület, a Bethánia-Egylet és a Pro 
Christo Diákszövetség együttes rende
zésében az evangéliumi jogászmozga
lom Piliscsaba-Klotildligeten konfe
renciát tartott. Patakfalvy László dr. 
ügyvéd, egyetemi m. tanár és Földes 
D. Dezső dr. ügyvéd „Az ügyvédi hi
vatás és az Evangélium”, Molnár 
Gyula dr. és Eördögh Árpád dr. köz- 
igazgatási bíró „A bírói hivatás és az

Evangélium”, Juhász Lajos dr. kir. 
járásbíró „Isten akaratának felisme
rése és teljesítése” címmel adott elő.

Ismét megnyílik a rozsnyói evangé
likus polgári iskola. Hóman Bálint dr 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
döntése alapján ismét megkezdi mű
ködését a következő tanévtől a nagy
hírű rozsnyói evangélikus polgári is
kola, a Magyar Hiszekegy költőjének, 
néhai Papp-Váry Elemérnének egy
kori alma-matere, amelyet a cseh kor
mány izzó magyar nemzeti szelleme

miatt annakidején megszüntetett. A 
miniszter intézkedését a legszélesebb 
körökben megnyugvás kíséri.

A pestmegyei evangélikus felső egy
házmegye f. évi július hó 4-én délelőtt 
fél tiz órakor tartotta közgyűlését a 
cinkotai templomban. Júl. 3-án dél
után 3 órakor előértekezlet, fél 8 óra- 
Vallásos est és ennek keretében 
Gyámint. közgyűlés volt. Júl. 4-én d. 
u fél 4 órakor Blatniczky Pál főespe
res sírjának megkoszorúzása, ezután 
Úrvacsora volt.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi udvari szállítók, SOPRON.

Alapítva Legelső tűzoltószer-, hűt, szivattyú- és Alapítva :
!8ie. gépgyár, harang , fém- és vasöntöde. 1816

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

S e rk e n j föl, aki a lnszo l
Gáncs Aladár  
posthumus műve.

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

Scholz  László.

A 222 lapos nagy munka az Evang. 
Misszióegyesület jubileumi kiadványa.
(Garab József nyomdája, Cegléd.) Ára 
por tómentes  kül désse l :  3'— pengő. 
Megrendelhető a könyv összeállítójának 
címén (Budapest, VII., Aréna-út 66.
III. 24.) — C s e k k s z á m l a :  35 432.

Olvasd a magyar evang. egyház nagy 
ébresztőjének egyetlen nagyobb művét

70 éves cég!

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

SOMOGYI szűcsmesternél 
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.
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S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntíde, harangi elszerelés és harangiáfagyár 
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. ü T e le fo n : 291-353.

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Dr. V arsányi M á tyá s:

Isten embere
Fűzve P 3'30.5

Keménykötésben P 6’—. Egészvászonkötésben P 8’—.

Dr. Szilády J e n ő :

A Magyarországi Tót 
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3'—.

Kapható:
a F E BE  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ,  
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

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

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

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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VII. ÉVFOLYAM, 28. SZ. 1939. JÚLIUS HÓ 15.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM:

Cura pastorális az utcán
Felvidéki tanulságok nemzeti és egyházi szempontból 

Evangélikus valléstanítási Tanterv és Utasítás 
A 80 é. s árvaház 

Aluyó és élő szentek 
A késmárki német evangélikus zsinat 

Két Magyarország 
Filmkritika 

Hírek
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Cura pastorális az utcán
Áron is meg kell venni az alkal

matosságokat s mivel több esetben 
adódott alkalom utcai papi beszél
getésre, bár jelentéktelenek, mél
tatlanok a nyomdafestékre, okulá
sul mégis álljanak szemeink és 
lelkiismeretünk előtt.

Buzgó evang. nő, áldott álla
potban van, nem kerülheti el pap
ját s elmondja, hogy férje elvált 
rém. kát. vallásé orvos, de mégis 
reverzálist kért tőle, mert egy kát. 
lelkész természetes gyermeke s 
apja hibáit azzal akarja jóvátenni, 
hogy gyermekeiből jó katolikust 
nevel. Csak azt szeretném, mondja 
a fiatalasszony, ha fiam születne, 
mert így kisebb lenne a lelkiismeret- 
furdalásom azért, amit egyházam 
ellen tettem.

Kivándorlás előtt álló intellektuel 
evangélikus, aki az állami törvé
nyeink szerint ma már nem árja. 
Egészen hitetlen, magyarságát fel
adja, dühhel távozik országunkból, 
de ott is evangélikus szeretne ma
radni, ha nem kell német evangé
likus gyülekezethez tartozni. Mikor 
megtudja, hogy svéd papok kezébe 
kerül, nyakába ugrik a papnak.

Amíg az uram jó evangélikus 
volt, ezt a sort írja évek óta egy 
evangélikus férjétől különváltan élő 
róm. kát. vallású asszony s sze
mélyes találkozásaink alkalmával 
olyan panaszosan zokog a hangja : 
azért hagyott el a férjem, mert már 
nem jó evangélikus. A férj pedig 
évek óta nem volt templomban. 
Egy temetésen láttam néhány hete, 
olyan valaki volt a gyászoló tö
megben, aki nem tudott ránézni a 
Luther-köpenyre sem. Vájjon mikor 
beszélt vele evangélikus lelkész ?

Felsőbb száz előkelő hívünkkel

nem tudunk beszélni, mi lelkészek, 
legalább is az alábbi eset azt sej
teti. Hivatalos ügyben keresi a fa
lusi lelkész egy egyházi tisztséget 
betöltő földesurat, hagyományozási 
szerződést akar bemutatni s amikor 
az inassal bejelenteti magát, a házi
gazda kiüzen, hogy várjon a lel
kész, mert fürdik, azután bekéreti 
az írást s döntő kritikája az, hogy 
délután 4 órakor fogadja. A hite
lesen leírt eset után kérdezősködést 
folytattam, hogy a földesúr mikor 
és hol vehetett lelkész kezéből úr
vacsorát. A ma élő lelkészek nem 
tudnak róla. Pedig ő is bűnös ve
lünk együtt s neki is meg kell 
jelennie Isten itélőszéke előtt s 
mert ő, úgylátszik, ezt nem tudja, 
valakinek meg kell ezt neki mon
dania. Jó volna, ha valaki ezt az 
írást eljuttatná hozzá, hogy míg 
nem késő, névtelenül tudja meg 
azt, hogy meg akarjuk menteni a 
lelkét s legközelebb élőszóval is 
elmondjuk mondanivalóinkat.

Nagyapa sétál unokájával, buzgó 
evangélikus, aki vasárnapról-vasár- 
napra templomunkban*ül. Katolikus 
unokájával sétál, aki leánya re- 
verzálisadásával szakadt el tőlünk. 
Erről a szégyenről folyik a szó s 
egyszer csak a nagyapa esküre 
emeli a kezét: esküszöm, hogy 
evangélikus hitre térítem az uno
kámat.

Már nem vagyok evangélikus s

Hirdesd az igét, állj elő vele 
alkalmatos, alkalmatlan időben, 
ints, feddj, buzdíts teljes béke
tűréssel és tanítással.

11. Tim. 4 : 2.

javítja, nem vagyok jó evangélikus, 
egy esküvőjére induló, frakkba 
öltözött fiatal férfi mondta ezt, aki
től a menyasszonya nem is kért 
reverzálist, de adott, mert nem jó 
evangélikus s haragszik az egy
házára, mert 1500 zsidót keresztelt 
meg, pedig ifjabb korában a moz
galmi keresztyénség szereplője, s 
erőssége volt s a beszélgetése alatt, 
mikor látszólag erős kötelékeket 
szakított el, nagy vágyódással és 
bűnbánattal telítettek voltak szavai.

Az alorvos urat pedig behozzuk 
őszre főorvosnak — mondják po
litikával foglalkozó fiatal kórházi 
tisztviselők. Valami fatális, fanati
kus, megmagyarázhatatlan, értel
metlen értelmességgel rajonganak 
célokért s személyekért, sőt az al
orvos hittestvérért is. S a pap, aki 
még sem egy másik féltekéről való, 
úgy áll közöttük, mint aki látja és 
érti azt, ami ezeket a lelkeket meg
mozgatja s hitetlenül áll azzal a 
magatartással szemben, hogy a 
hétköznapi beszélgetés után, a fiatal
emberek mind ott voltak a temp
lomban, legalább annyi áhítattal, 
mint két évvel azelőtti állapotukban.

Rohanó emberek évenként talán 
csak percekre tudják megmutatni 
magukat a papoknak, olyanoknak 
is, akik keresik őket s olyanoknak 
is, akik elől menekülnek. S mégis 
a legrövidebb, teljes befejezést eleve 
lehetetlenné tevő alkalmak is ele
gendők arra, hogy a legnagyobb 
kérdés határozottan és félrenem- 
érthetően a hívő elé állíttassék, 
amire még gondolni sem szeret: 
hogyan állasz Isten szent színe 
előtt a te egyházadban!

G. L.
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Aluvó és élő szentek

Krisztus egyházának kezdettől fogva 
két kiemelkedő vonása volt. Egyrészt 
a vértanúságig menő hűséggel tanús
kodott örökkévaló Uráról, a megfeszí
tett és feltámadott Jézus Krisztusról, 
másrészt ugyanilyen hűséggel harcolt 
minden ellen, ami az embert elválasz
totta az élő Istentől. Egyházunk ma is 
bizonyságtevő egyház akar lenni. Bur
kolt fenyegetések, gúnymosolyok, fé l
reértések és nyomorúságok között ta
núskodunk az Űr Jézusról. És bizony
ságtevésünk még sem teljes, mert aki 
bizonyságot tesz az igazságról, az 
ugyanakkor és mindig harcol a ha
misság ellen. Mi pedig az utóbbi idő
ben kerüljük a harcot. Nem gyávaság
ból. Erről szó sincs. De kerüljük, mert 
fontos nemzeti és társadalmi kérdések 
vajúdnak és várnak megoldásra. Ezek
nek a megoldásához pedig a magyar
ság széles tömegeinek teljes egyetér
tése szükséges. És nem harcolunk, 
mert nem akarjuk azt, hogy igaz sza
vainkat rosszra magyarázva újra kul
túrharc törjön ki az egységtől még ma 
is nagyon messze járó népünk között.

De vahnak pontok, ahol mégis abba 
kell hagyni hallgatásunkat. Ez olyan
kor következik be, amikor más az, amit 
az ember és más az, amit Isten tanít. 
Nyilvánvaló, hogy nekünk ilyen eset
ben habozás és megalkuvás nélkül Is
ten tanítását kell szólnunk, sőt: harcol
nunk kell azért, hogy Isten igazsága 
nyilvánvalóvá legyen mindenekelőtt. 
Erre van parancsunk az élő Istentől, s 
egészen mellékes, hogy hogyan véleke
dik egyik vagy másik ember magatar
tásunkról. Istennek kell engedelmes
kednünk és nem az embereknek.

Nyilvánvaló, hogy nem a harci ked
vünk teng túl, hanem hűségesek va
gyunk ahhoz, amit Isten bízott ránk. 
Mondanivalónk summája ez: senki ne 
bízzék másban, mint az Úr Jézus meg
váltásában. Nemzeti és egyéni sorsunk 
kritikus idejében pedig, amikor a lel
kek az emberi hatalomnál erősebb tá
maszt kerestek, rendesen felütötte fejét 
közöttünk a szentek tisztelete és köz
benjárásukban való bizakodás. A tö- 
rökdúlás idejében, a sok harc között 
való vérveszteségben megnövekedett az 
érdeklődés azok iránt, akikről azt hit
ték, hogy közbenjárhatnak értünk a 
hatalmas Istennél. Amikor úgy látták 
őseink, hogy kicsúszik lábuk alól a 
hazai föld, feltámadt a szívekben a 
hit, hogy országunk patrónája szűz 
Mária, mert I. István király neki aján
dékozta az országot. De abban a pil
lanatban, amikor a reformációval el
jött közénk a világosság, megindult a 
harc a szentek közbenjárása és a hoz
zájuk való imádkozás ellen. Dévai Bíró 
Mátyás' „Disputációjában” világosan 
megírta, sok ismeretlen prédikátor ért
hetően tanította, hogy a szentek, akik
hez folyamodnak, alusznak, mert meg
haltak. Nincs tehát értelme annak, 
hogy hozzájuk folyamodjunk, sőt ve
szedelmes próbálkozás az egész, mert 
közben elfeledkeznek arról, hogy ne
künk csak egy közbenjárónk van: a 
Jézus Krisztus és hinni is csak őbenne 
hihetünk, az élő szentek közönségének 
fejében.

Ma újra ott vagyunk, ahol a török
vész idejében voltunk. Sorsunk tele

Felvidéki tanulságok
nemzeti és egyházi szempontból

(Előadás a Felvidékről hazatért lelkészek konferenciáján Budapesten,
1939 junius 22.)

A húszesztendős kisebbségi sors nem tűnt el nyomtalanul az 
életünkben. A történések felett nem lehet úgy napirendre térni, hogy 
volt, nincs, tovatűnt mint a felleg árnya, hanem amik történtek, azokból 
tanúságot kell levonnunk. Az elmúlt eseményekből ki-ki levonhatja a 
maga számára a tanúságot. Egyik számára ugyanis ez, a másik szá
mára pedig az lesz a tanúság. Mindegyiknek van értéke. De jelentőség 
szempontjából azok a fontosak, melyek általánosabb természetűek és 
mindnyájunknak szólnak.

A téma magától két részre tagozódik. S bárha külön beszélek a 
nemzeti és külön egyházi szempontból a felvidéki tanúságokról, mégis 
gyakran a két rész szinte egymásba kapcsolódik, alig lehet őket egy
mástól elválasztani.

Ha valaki 1914-ben azt mondta volna, hogy a világháború után 
Magyarországot felosztják s a Felvidéken a szlovenszkói egyetemes 
evang. egyház fog megalakulni két kerülettel, akkor azt enyhe kifeje
zéssel szólva fantasztának neveztük volna. A történet azonban haladt 
a maga végzetes útján s amikor az új határokat megszabták, Szlová
kiába zártak körülbelül egy millió magyart, amely számban körülbelül
30.000 magyar evangélikus lélek volt. Egyházilag belekerültünk a szlová
kiai egyetemes evangélikus egyházba. Ez a közösség körülbelül 400.000 
lelket számlált. A 330.000 szlovák evangélikus mellett 40.000 volt a 
német és 30.000 a magyar evangélikusok száma. Nemzeti szempontból 
mi magyar evangélikusok a magyar nemzeti pártban helyezkedtünk el, 
melynek a vezetői nagyobbrészt protestánsok voltak, köztük az evan
gélikus Szentivány József, Törköly József, Nitsch Andor. Míg a nemzeti 
párt protestáns, addig a keresztyén szocialista római katolikus színezetű 
volt. Sajnos, a magyarság, nem csekély részben más pártokban is 
kereste az elhelyezkedést. így a csehszlovák agrár párt magyar osz
tályában, a szociál demokrata és a kommunista pártban is. Más egy
házak lelkészei közül többen a csehszlovák agrár párt soraiban voltak 
találhatók. Mi magyar evangélikus lelkészek és erre büszkék lehetünk, 
kivétel nélkül a Szentivány-Törköly pártjához tartoztunk.

Nehezebb volt az elhelyezkedés a magyar evangélikusok számára 
a szlovákiai egyetemes evang. egyházban. Demokratikus államokban 
ugyanis előveszik a statisztikát s a legfőbb kérdés, hogy hányán, milyen 
arányban vannak a nemzetiségek, a pártok és a különböző alakulatok 
az egyes közösségekben. Nem a kvalitás, hanem a kvantitás a fontos. 
A magyar evangélikusok csak 30.000 voltak, a szlovákok tizenegyszer 
többen, tehát nekünk meglehetősen háttérbe kellett szorulnunk. Poziciót,, 
munkakört csak arányszámunk szerint kaphattunk. Magyar ember hova
tovább esperes sem lehetett, Püspök még ha olyan kiváló ember is 
lett volna, semmi körülmények között. A statisztika igazolhatja ezt az 
eljárást. De a számok, a kvantum sohasem szoríthatja háttérbe a kvali
tást, pláne az egyházi életben. Éhez járult, hogy azok a férfiak, akik 
az új állam alakulásakor az evangélikus egyház kormányzatát kezükbe 
vették, 1919. január 30-án az evang. egyház autonómiáját felfüggesz
tették s az államnak szolgáltatták ki az egyházat, melyben az akkori 
szlovák teljhatalmi róm. kát. miniszter, Srobár nevezte ki adminisztrá
torként az egyetemes kerületi, az esperességi felügyelőket, a püspököket 
és espereseket.

Hogy milyen keserves volt az új helyzetbe való beilleszkedés, 
azt csak az tudja elgondolni, aki részt vett 1918. előtt a magyarhoni 
egyetemes evangélikus egyház életében s azután fokozatosan kénytelen 
volt beletörődni az új körölmények közé. 1918. előtt magyar volt egy
házunkban a közigazgatás, a tárgyalás nyelve. A magyar állam, a 
magyar nemzet gondolatát hirdette s elnevezésében, hogy „magyarhoni 
evang. egyház'* azt domborította ki, hogy a történeti Magyarország 
kereteivel összeforrott. Az új helyzetben az egyházi gyűléseken : a kerü
letin és az egyetemesen a hivatalos tárgyalási nyelv a szlovák lett.
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Magyar, vagy német szó alig hangzott el. Körleveleket, hivatalos átira
tokat gyülekezeteink szlovák nyelven kapták. S ha a magyar egyházak 
ez ellen tiltakoztak, akkor vagy azt a választ kapták, hogy technikailag 
sok nehézségbe ütközik a köríratoknak magyar nyelven való közlése, 
vagy azt, hogy az állam nyelvet tanulják meg. Azoknak a lelkészeknek, 
akik még nem töltötték be az 50 esztendőt, vizsgázniok kellett a szlovák 
nyelvből, irodalomból és történetből. Le kellett tennünk a hűségfoga
dalmat. Közigazgatási hatóságok, csendőrség adta igen sokszor a lel- 
készi hivatalok tudomására, hogy a nemzeti ünnepeket a templomban 
istentisztelet keretében kell megünnepelni, a csehszlovák zászlót ki kell 
függeszteni a templomra és a papiakra s a csehszlovák himnuszokat 
az istentisztelet végeztével énekelni, vagy az orgonán eljátszani. Meg
kezdődtek a himnuszperek. Mert a csendőrség a nemzeti ünnepek 
alkalmával megjelent a templomokban s nemcsak azt őrizte ellen, hogy 
a himnuszok a gyülekezetekben elhangzanak-e, hanem azt is, hogy a 
gyülekezet azt felállva énekli és hallgatja-e végig ? Hajdú Árpád evang. 
lelkész az Ároni áldás után — a gyülekezetében való ősrégi szokás 
szerint — megindult az oltártól a sekrestyébe, mikor az orgona játszani 
kezdte a csehszlovák himnuszokat. A csendőrség ezért feljelentést tett 
ellene, mert úgymond az oltártól való távozásával tiszteletlenséget tanú
sított a csehszlovák állam himnuszaival szemben. A közigazgatási hatóság 
kihágásért több száz korona pénzbüntetésre Ítélte. Fellebbezés nem 
használt. Az egyházi hatóság hiába tiltakozott az ellen, hogy a világi 
hatóság liturgiái kérdésekbe avatkozzék be, a büntetés alól a lelkész 
nem menekülhetett meg.

A gyülekezetekben is kiéleződtek a nemzetiségi ellentétek. A váro
sokban szlovák állami tisztviselők és a falusi lakosság beözönlése a 
tiszta magyar gyülekezeteket vegyesekké tette. Ahol 1918. előtt magyarul 
prédikáltak, ott mind több és több szlovák istentiszteletet kellett bevezetni. 
A lelkésznek pásztorolni kellett a szlovák anyanyelvű híveit is. Ha 
magyar nyelvű híveit részesítette valami előnyben, ment a feljelentés 
espereshez, püspökhöz, hogy a helyi lelkész elhanyagolja a szlová
kokat. Ha a szlovák hívekkel szemben teljesítette kötelességét, akkor 
nem is tudta hogyan, egyszer csak a fáma Ungvártól Pozsonyig azt a 
hírt kapta szárnyra, hogy már ez a, vagy az a magyar evangélikus 
lelkész is becsehelt. A vegyes, vagy a vegyes nyelvűvé vált gyüle
kezetek lelkészei bizony két malomkő közt őrlődtek. A tiszta magyar 
vidékre letelepített szlovák evangélikusok nem alkottak önálló gyüleke
zeteket, hanem ahoz a magyar gyülekezethez akartak csatlakozni, 
amelynek a közelében voltak. Ez sok súrlódásra és összeütközésre 
adott alkalmat nemcsak nemzetiségi, hanem az egyház vagyoni kérdése 
szempontjából is.

Meglehetősen fojtó légkört jelentett ez a helyzet. Hogyan reagált 
erre a magyar evangélikus lelkész ? Sokan úgy érezték, hogy ilyen 
körülmények közt lehetetlen ekzisztálni s amint lehet, elhagyják ezt a 
területet s mennek a határon túl a Csonkaországba, ha ott száraz ke
nyeret is kell majd enniök. Mások azt hitték, hogy a nehéz helyzet 
olyan, mint egy rossz álom, amely hamar elmúlik. „Mint a tegnapi 
napnak ő elmúlása és egv rövid éjszakának a vigyázása.“ A bemon
dott dátumokból nem lett semmi. Évek múltak, évek tűntek s mi a 
prófétával keseregtünk : Elmúlt a nyár, elmúlt az aratás és nincs semmi 
változás . . .

Tétlenkedés és reménység közt azonban az ember nem soká bírja 
az életet. A költő azt mondja : Munkálni, tenni, hatni vágy a test. Az 
életösztön azt diktálta, hogy valamit tennünk kell, a harcot fel kell 
vennünk az új körülmények közt is. Ha magyar evangélikusok kevesen 
is vagyunk, de nem tétlenkedhetünk, nem nézhetjük csak a levegő eget, 
mert akkor elfúj az idők viharja.

Nemzeti szempontból a következő nagy tanúság rajzolódott le a 
magyar evangélikusok előtt. A szlovák evangélikusok azt hirdették és 
folyóirataikban névszerint felsorolva megállapították, hogy 1918-ban a 
fordulat előtt, alig száz és néhány család volt meggyőződéses és ön
tudatos szlovák. S ime a szemünk előtt demonstrálódott, hogy pár év 
alatt a szlovák öntudat mind erősebb és erősebb lett s tízezrek és tíz
ezrek sorakoztak az öntudatos szlovákok táborába. Ez a fejlődés sok 
kilengést mutatott, a szlovák sovinizmus sokszor megbántotta a magyar

van veszedelemmel, jövőnk bizonyta
lansággal, rengeteg közöttünk a gyöt
rődés és mindez tág teret ad a szen
tek újra előtörő kultuszának. Szélűben 
és hosszában tanítják, hogy Mária or
szága vagyunk, az élet különböző te
rületein terjed a szentek kultusza. S 
komolyságára jellemző az, hogy már a 
dunai vadevezősök és száguldozó autó
sok is védőszentjeik oltalma alá he
lyezik magukat nagy és nyilvános ün
nepségeiken.

Mit mondjunk mi ezekre? Semmi ha
rag és semmi indulat nincs a szívünk
ben. Sokkal inkább sajnálat és szána
kozás. És érthetően meg kell monda
nunk, hogy sajnáljuk azokat az embe
reket, akik az élő Krisztus helyett az 
aluvó szentekhez folyamodnak. És ép
pen ilyen érthetően meg kell monda
nunk azt is, hogy nincs sürgősebb dol
guk, s dolgunk, mint visszatérnünk 
Isten egyedül való uralma alá.

Végül vegyük még tudomásul azt, 
hogy vannak élő szentek. Gyülekeze
teink hívő, imádkozó, egymás terheit 
hordozó és Isten előtt tusakodó tagjai 
ezek. Lehet, hogy ruhátlanok, betegek, 
gyászolók, vigasztalásra szorulók. Le
het, hogy a mi imádságainkra várnak, 
hogy megerősödjék a hitük a mi hi
tünk által. Lehet, hogy a hívők szent 
közösségében akarnak napról-napra 
velünk együttélni, s várják, hogy mi
kor találnak szívünkben testvér szívet. 
Ezekkel az élő szentekkel kell nekünk 
törődnünk, velük kell együttdolgoznunk 
és Krisztus vezetése alatt harcolnunk 
Isten dicsőségéért. Az aluvó szenteket, 
pedig, akik a feltámadáskor velünk 
együtt jelennek meg Krisztus ítéiő 
széke előtt, magunkkal együtt ajánljuk 
Isten könyörülő szeretetébe. M. S.
* * * + ^ + vf~ *~ *t *» » ^ + */ *+ * í*Jm* ^ * * * * + ^ + it *

A késmárki német 
evangélikus zsinat

A szlovákiai evangélikus egyház ke
belében átszervezési mozgalom indult. 
Hír szerint a Szlovákiában maradt 
magyar egyházközségek 'között nincs 
meg az egyöntetű állásfoglalás, s egy- 
részük a német, másrészük a szlovák 
többség féle kezdeményez. Hírünk 
a kérdést pozsonyi beállításban tár
gyalja.

Pozsony. — A szovákiai német ág
ii, evangélikusok még a cseh-szlovák 
éra alatt önálló német püspöki viká- 
riátust követeltek, hogy a német egy
házközségek igazgatását német kezek
ben biztosítsák. Ez a terv már a meg
valósulás stádiumában volt. A köztár
saság fölbomlása és a magyar területek 
lecsatolása után a német evang. egye
temes egyház megalkotását kérték a 
vezetők. A szlovákiai evang. egyház
nak Liptószentmiklóson tartott zsinata 
ünnepélyesen elbocsátotta kötelékéből 
német hittestvéreit és jóváhagyta a 
német egyházegyetem megalkotását. 
Az egyes gyülekezetek előzőleg köz
gyűléseiken nyilatkoztatták ki, hogy a 
német egyetemhez akarnak csatla
kozni. A német evang. törvényalkotó 
zsinatot f. évi június 26- és 27-re hív
ták egybe. A német egyházi mozgalom 
a szlovákiai csekély számú evang. ma
gyarságot is érintette, mert nyilatkoz-
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nia kellett, hogy a német vagy a szlo
vák kötelékben óhajt-e mardni. Ön
álló egyházszervezetre csekély szá
ma miatt nem gondolhatott. Eperjes, 
Bártfa és Kisszeben magyarsága a 
szlovák kötelék mellet döntött. Lőcse 
és Dobsina sorsa ezidőszerint még 
tisztázatlan. A pozsonjd német-magyar 
egyházközség a német kötelékben való 
bennmaradás mellett foglalt állást. 
Ennek az egyházközségnek elnöksége 
előzőleg beható tárgyalásokat folytatott 
az egész tervezet megvitatása és külö
nösen a magyar egyháztagok eddigi 
jogainak biztosítása végett és ebbeli 
álláspontját mindvégig kitartóan kép
viselte. A késmárki törvényhozó zsinat 
előtt néhány nappal szlovákiai 'evang. 
magyarság képviselői is tartottak ér
tekezletet Zsolnán ebben a tárgyban és 
leszögezték jogfönntartó álláspontjukat. 
Ilyen előzmények után nyílt meg a 
késmárki zsinat, melyen a szlovák egy
házi főhatóságot Cérnák egyházkerü
leti lelkész képviselte. Vendégekül je
len voltak még Németországból dr. 
Heckel püspök Berlinből, dr. Kubitz, 
a Gusztáv Adolf Egylet jogügyi taná
csosa Lipcséből, dr. Wahl főkonzisztó- 
riumi tanácsos és dr. Kramer egye
temi tanár, a Luther Szövetség elnöke 
Erlangenből.

A késmárki zsinat elnöke Scherer 
János bazini esperes-lelkész és püspöki 
adminisztrátor volt. A zsinat letár
gyalta a törvényjavaslatokat, és azokat 
határozaterőre emelte. Az új alkotmány 
2 § kimondja, hogy a magyar egyház- 
tagok jogait külön szabályrendelet 
fogja megállapítani. Az egész zsinat 
helyeslése mellett Scherer János püs
pöki adminisztrátor ünnepélyesen ki
kijelentette, hogy egész egyéniségével 
rajta lesz, hogy a magyar egyháztagok 
eddigi jogai épségben maradjanak és a 
szabályrendelet az igazság és testvéri
ség szellemében a magyar hívek tel
jes megelégedésére készüljön el. :Ez az 
ünnepélyes nyilatkozat, mint zsinati 
határozat jegyzőkönyvbe vétetett. E 
kijelentésre és egyhangú határozatra 
támaszkodva bizton merjük remélni, 
hogy a készítendő szabályrendelet biz
tosítani fogja a magyar híveknek lét
érdekét és a békés együttmunkálkodást.

Két Magyarország
Egy világhírű földrajztudós megálla

pítása szerint Magyarország a végletek 
földje. Egyképpen megtalálható a kert- 
gazdaság és az ázsiai puszta, a világ
város és az elmaradt falu.

Én is azt szeretném most megmu
tatni, hogy tulajdonképpen ebben az 
egy hazában két Magyarország van 
egymás mellett, sokszor egymással 
szemben.

Van szegény Magyarország és van 
gazdag Magyarország. Azt senki sem 
gondolhatja, hogy a javakat egészen 
egyformán lehetne elosztani az embe
rek között, — de bizonyos, hogy a ja
vak szélsőséges eloszlása nem Isten 
akarata. Az nem Isten akarata, hogy 
vannak — sajnos, nem egyesek, de 
százezrek — becsületesen dolgozó em
berek, akik munkájuk után nem tud
nak emberhez méltó módon lakni, táp
lálkozni és ruházkodni, nem is beszélve

múltat, a magyar népet. Nekem a legkönnyebb lenne ez alkalommal 
ezekről a kilengésekről elitélőleg nyilatkoznom s vádat emelnem ellenök. 
De nem teszem, mert megtettem, megtettük szóban és írásban a maga 
idejében, mikor szemtől-szembe állottunk a szlovák támadásokkal szem
ben. Abból a tényből azonban, hogy az a száz és néhány öntudatos 
szlovák evangélikus család átmentette a jövendőt, levontuk azt a tanú
ságot, hogy akkor nekünk, kisebbségben élő magyar evangélikusoknak 
még inkább a jövendőbe kell tekintenünk. A pusztában való vándor
lás talán 40 évig fog tartani, de nincs olyan éjszaka, ami után nap
kelte ne jönne. Izrael népét kétszer is deportálták. Egyszer Asszíriába, 
azután Babilóniába. A próféta azonban tudta azt, hogy a Úr meghagy 
7000 embert Izraelben, akik nem hajoltak meg a Baal előtt. A történeti 
szemléletünk tisztulni kezdett, nemzeti érzésünk beletorkollott a vallásos 
szférába. Megkezdődött a magunk reviziója. Megláttuk a múltnak hi
báit s a magunk bűneit. S ami történt, azért a ránkeső felelősséget 
vállalni akartuk. Az az érzés erősödött a lelkűnkben, aminek a Him
nusz költője ezekben a sorokban adott kifejezést:

Hajh, de bűneink miatt, Gyűlt harag kebledben 
S elsujtád villámidat Dörgő fellegedben :
Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigót Vállainkra vettünk.
Hányszor támadt tenfiad. Szép hazám kebledre . . .
S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre.

Nem abban merült ki hazafiságunk, nem abból táplálkozott nem
zeti érzésünk, hogy szidtuk a csehet, szlovákot, románt és szerbet, akik 
megcsonkították az országot, hanem annak a hitnek az erősítésében 
és ébrentartásában, hogy Isten csak kicsi, rövid időre hagyott el. A 
dátumokat mind ritkábban emlegettük, de hittük, hogy Isten a maga 
idejében felénk nyújtja irgalmának a kezét s hogy az igazságunk 
diadalmaskodni fog.

A hitünk pedig arra serkentett, hogy munkához fogjunk magyar 
evangélikus népünk jobb jövőjéért. Egyed Aladár és Smid István lel
készek voltak az elsők, akik felismerték annak a fontosságát, hogy mit 
jelent a szlovákiai magyar evangélikusok számára egy szövetség meg
alakítása. Ha nincs magyar esperességünk, akkor legyen olyan fóru
munk, ahol az összes magyar evangélikusok találkozhassanak. 1922-ben 
alakult meg a Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség. Céljául azt 
tűzte ki, hogy résen álljon és felemelje szavát, mikor ellenséges táma
dások érik a magyar evangélikusokat és küzdjön minden olyan irányzat 
ellen, ami a magyar evangélikus élet nyugodt fejlődését és jövendőjét 
akarja megakadályozni. Küzdött a magyar esperességekért. Ezt ugyan 
nem tudta kiharcolni, mert bár az egyházi felsőbbség elvileg elismerte 
a magyar esperességek jogosultságát, de amikor a gyakorlati kivitelre 
került a sor, akkor azt nem engedélyezte és megakadályozta. Küzdött 
a németgurabi magyar iskoláért, kiharcolta a pozsonyi theol. fakultáson 
a magyar theológusok számára a gyakorlati theológiának magyar nyel
ven való előadását. Egyházpolitikai lapot, néplapot, énekeskönyvet, 
naptárt, vallástani könyveket adtunk híveink kezébe. Nem volt esperes
ségünk. A Magyar Evang. Szövetség lett az esperességünk, a kerüle
tünk, az egyetemes egyházunk. Évenként megtartott vándorgyűléseink 
eseményt jelentettek azon gyülekezetek számára, ahol megjelentünk. 
Ilyenkor eljöttek a magyar evangélikusok Eperjestől Pozsonyig, Kassától 
Somorjáig, hogy ébrentartsák, erősítsék a magyar öntudatot.

A tanulság, hogy a magyar evangélikusság nemzeti keretekben 
tette nyilvánvalóvá az életerejét. Hiába gördítettek elébe akadályokat, 
azokat legyőzte s megalkotta azt a szövetséget, melyben összefoghatott, 
ahol dolgozott. Kevesen voltunk, de összetartással, áldozatkészséggel 
szép eredményt értünk el. Egy cél, egy eszme lelkesítette a maroknyi 
magyar evangélikusságot, hogy becsületet szerezzen a magyar és az 
evangélikus névnek.

Az erdélyi költő szavai nekünk is szóltak:
Mi itt keresztre rendeltetve élltunk 
Minket a hűség Krisztus szege tart 
Égető reménység: árva hunjaidból 
Jövőt nevelni, embert és magyart,

(Folytatjuk.)
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Evangélikus va llá s ta n itás i Tanterv és U tasítás
(Sajtó alá rendezte dr. Gaudy László, Budapest, 1939. Az evan

gélikus Egyházegyetem kiadása.) A „Tanterv és utasítás" mindössze 
50 nyomtatott oldalból áll. Rövidsége ellenére is olyan standard munka 
azonban, hogy az ismertetésben nagyon keveset lehet csak elmondani 
róla. De nagyon szükséges az, hogy minden vallástanítással foglalkozó 
lelkész, tanító és pedagógus alaposan ismerkedjék meg vele.

Legrövidebben úgy jellemezhető, hogy vallástanításunkat hivata
losan és minden zavaró mozzanat nélkül Isten igéjének az uralma és 
irányítása alá akarja állítani. Nem a régi és agyonvitatott kérdéssel 
foglalkozik, hogy „tanítható-e a vallás, vagy nem ?“ , hanem onnan 
indul ki, hogy nekünk Istentől van parancsunk az Ige hirdetésére és 
ezt a parancsot el kell végezni a vallástanításban is. A vallástanítás 
tehát nem pedagógiai eljárás vagy nem a pedagógiának egyik ága, 
hanem az „igehirdetés egy módja". A vallástanítás kimondottan egy
házi tevékenység. „Az egyház pedig a szentek közössége, amelyben 
az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket Krisztus rendelése 
szerint szolgáltatják ki. Ezért az evangélikus egyház az evangélium 
hirdetését a tanulókra is kiterjeszti, hogy ők a hívők közösségének, a 
szentek gyülekezetének szintén szerves tagjai legyenek." Ezzel a meg
állapítással elejét is veszi a Tanterv és utasítás minden további peda
gógiai vitának és eredménykalkulációnak, megállapítja, hogy a vallás
tanítás „eredménye Isten tetszésétől függ; mindezért a végső cél helyett 
inkább az állandó feladatot tartja szem előtt". Ne értse ezt senki félre. 
Nem munkakönnyítést jelent ez a megállapítás, hanem azt az ige 
szerint való igazságot, hogy keresztyén embereket nem formálhat még 
a legjobb vallástanár sem, mert a keresztyén élet az igehirdetés gyü
mölcse. Viszont ha így van, akkor nincs fontosabb és felelősségtelje
sebb feladata az egyháznak és az egyház vallástanító szerveinek, mint 
az evangélium hirdetése a fiatalság számára is és a vallástanítás for
májában is.

Nyilvánvaló, hogy így a vallástanításban mindig az ige kerül a 
középpontba és a vallástanító magatartását s mondanivalóját is az ige 
határozza meg. Az utasítás expressis verbis el is mondja, hogy „a 
vallástanító nem a maga vallásosságát, hitélményeit, felfogását adja át 
az ifjúságnak, hanem az Isten igéjét és az egyház tanítását". Isten 
igéje és az egyház tanítása pedig egyenesen vezet az írás mellett a 
hitvallási iratokhoz, amelyeknek a tanítását, illetve a velük való alapos 
és mély foglalkozást az Utasítás kötelezően előírja. Az egyéni szem
pontok mellőzése lehetetlenné teszi a koreszmék igézettjének álmodo
zását arról, hogy vallástanításunkban az Ótestámentom háttérbe szo
ruljon, illetve ,az onnan kiküszöböltessék. Mert a „Bibliai történetek 
tanítását az Ó- és Újszövetség összetartozása szabja meg. A két részt 
nem lehet egymástól elválasztani. Mind a kettő Krisztust közli."

Az ige uralma nem csak a bibliai történetek és a kátétanításban 
fejeződik ki a tanterv utasításai értelmében, hanem abban is, hogy az 
egyháztörténet tanítását szigorúan elkülöníti az általános történelem- 
tanítástól és kimondja, hogy az egyháztörténet nem más, mint az 
evangéliom története. Ennek megfelelően az egyháztörténet azzal fog
lalkozik, hogy az evangélium hol, mikor és hogyan alakította és for
málta a gyülekezet életet. Ezzel természetszerűleg háttérbe szőrül az az 
eddig alkalmazott szempont, hogy az egyház történetét, főképen a 
reformációt megelőző időben erkölcsi mérték szerint ítéljük meg. Ilyen 
mértéket alkalmaz a vallástanítás ezután is, de csak szekundér jelleg
ben. A hangsúly, mert evangéliom történetének a tanításáról van szó, 
az igehirdetés mikéntjére és tartalmára esik. „A pápasáp története is 
az igehirdetés szempontjából tárgyalandó." (Azt jelenti ez, hogy a 
pápaság a maga története folyamán mindent tanított, csak épen az 
írás szerint való evangéliumot nem. Az evangéliom hiánya jelenti az 
Istentől való elszakadást, aminek természetes következménye az er
kölcsi megromlás is.) Mindez nem zárja ki az evangéliomi keresztyén- 
ség nagy alakjainak a bemutatását. Sőt éppen az ő életükben mutat
ható ki legvilágosabban, hogy milyen bűnt, életet és halált meggyőző

arról, hogy a kultúra áldásaihoz, a 
civilizáció javaihoz, pihenéshez, nemes 
szórakozásokhoz is joguk lenne. Jézus 
nagyon kemény példázatot mondott a 
házárokkal nem törődő, mulatozó gaz
dagok ellen.

Van protestáns Magyarország és van 
katolikus Magyarország. Sok katolikus 
barátom van. Szeretem és tisztelem 
őket. De baráti beszélgetés közben is 
sokszor észre kell vennem: más a lá
tásuk, mint az enyém. Nemcsak a ke- 
resztyénséget és a keresztyén életet 
illetőleg, hanem gyakran a magyar 
élet nagy kérdéseiben is. így volt a 
múltban és igy van ma is: más'a Beth
len Gábor magyarsága és más a Páz
mány Péter magyarsága. Eszemben 
sincs azt fejtegetni most, melyik a he
lyesebb, melyik az igazabb; csak meg
állapítom: ilyen szempontból is két 
Magyarország van s ezek közül egyi
ket sem lehet kisemmizni sem a ma
gyar történelemből, sem a mai életből.

Van magyar származású Magyaror
szág és van nem-magyar származású 
Magyarország. Ez a megkülönbözte
tés — mindkét oldal részéről, sőt 
mondhatjuk: gyakran hibájából 
egyre szélesebb lesz. Mátyás király ko
rában az ország lakosságának alig 
ötödrésze volt nem-magyar, Rákóczi 
korában a magyarság a lakosságnak a 
felét sem érte el, ma pedig a Kárpá
tok övezte nagy hazában a magyar fai 
nagy tömegei mellett és között szintén 
találunk meglehetősen nagy számban 
olyanokat, akik nem magyar szárma
zásúak. Kétségtelen, hogy ez a faji 
különbség gondolkozásban, vérmérsék
letben, életmódban, sokszor politikai 
célkitűzésekben is különbséget jelent.

Ahol két akarat feszül egymásnak, 
ott csak három lehetőség van a kibon
takozásra. Vagy az, hogy mindkettő el
pusztul —, vagy az, hogy az egyik le
töri a másikat —, vagy az, hogy mind
kettő meghódol egy harmadik aka
ratnak.

Mi csak ez utóbbit választhatjuk. 
Szegénynek és gazdagnak, protestáns
nak és katolikusnak, magyar szárma
zásúnak és nem-magyar származásúnak 
meg kell hajolnia egy harmadik aka
rat: az Isten akarata előtt.

Másképpen nincs válasz a magyar
kérdésekre. „  „  . , .Dr. Kékén András.

(Szegedi Ev. Lapja.)

FILMKRITIKA
Huckleberry Finn kalandjai.

(Radius.)
Nem hiába hirdették róla, hogy 

Mickey Rooney „parádés filmje”, a 
„kamasz-művész.” valóban a kamasz- 
ság klasszikus ábrázolását találta meg 
Mark Twain örökszép regényében. 
Korlátlan szabadságvágy és elkesere
dett harc minden megkötöttség, rend
szer, szabályos életforma ellen. Gyer
mekszívvel, gyermekésszel magára sze
dett felnőtt 'életstílus, amelyben ször
nyű nagyosan és komolyan mozog, de 
amelyben aranyosan esetlen minden 
mozdulat. Lelki zsonglőrmutatványok: 
hogy lehetne kibújni a felelősség terhe
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alól s közben mélységes érzése méltat
lanságának. Kemény, konok, vad, há
látlan, gonosz, ha a megnem értő, kér
lelhetetlen szigor, feddés, kényszerítés 
fordítja feléje arcát, de csupa szív, 
szeretet, gyöngédség, becsület, merész 
akarat, lemondás és önfeláldozás azok 
iránt, akik szeretik és bíznak benne. 
A félig gyermek, félig már nagyon is 
felnőtt kamasz-lélek végletek közt 
lengő ingasorsa aranyos illusztráció
sorozatot kap Huckleberry Finn ka
landjaiban. Kalandos, kanyargós, ideg- 
feszítős mese gombolyodik előttünk a 
legutolsó pillanatban érkező feloldás 
felé, de nem az teszi a filmet remek
művé. írtak ennél már kalandosabbat, 
kanyargósabbat és izgalmasabbat is az 
öreg Mark Twain óta. Remekművé 
egyedül Mickey Rooney teszi, azokkal 
a feledhetetlen kamaszmozdulatokkal, 
arcjátéksorozatokkal, azzal az egész 
mivoltára kiülő esetlen, aranyos ka- 
maszlelkével, amellyel muszáj vele- 
sírni, ha bőgni kezd, veleörülni, ha 
örülni kezd és sírni-neyetni, mikor c 
a legkomolyabban igyekszik az ellen
kezőjére. És feledhetetlen remekművé 
teszi ismét azzal is, hogy az egésszel 
ismét csak a hősies jóság, önfeláldozó 
szeretet, bűntudatos becsület és más 
örök értékek mellett töri a lándzsát, 
úgy, hogy a legkamaszabb kamasz és 
legcsibészebb csibész is okvetlen nyom
dokaiba szeretne lépni. S ez olyan 
szolgálat, amelyet csak igazi művészet 
tud adni, s amelyet várnánk minden 
igaz művészettől.

Repeitio est mater studiorum. Hálá
sak vagyunk a filmnek, hogy most 
repetitionálja, amit gyermekkorunkban 
kellett volna végleg szívünkbe vésni. 
Mindnyájan úgy érezzük, mintha most 
még nagyobb szükségünk lenne reá .. .

A .  B .

HÍ REK
Segédlelkészi kinevezések. Túróczy 

Zoltán tiszakerületi püspök az Ormos
pusztán szervezendő kihelyezett misz- 
sziói segédlelkészi állásra Nikodémusz 
János olcsvai missziói segédlelkészt 
küldte ki, az olcsvai szolgálati helyre 
Kovács István, németországi tanul- 
mányútjáról hazatért segédlelkészt osz
totta be. — Remete László ózdi segád- 
lelkész hosszabb betegszabadságot ka
pott. Helyére Belopotoczky Lajost osz
totta be. — Az üresedésben levő egy
házmegyei segédlelkészi állásra pedig 
Biszkup Sándor segédlelkészt küldötte 
ki. — A tiszavidéki egyházmegye se
gédlelkészi állását Dönsz Tivadar se
gédlelkésszel töltötte be. — Belopo
toczky Lajos és Dönsz Tivadar lel
késszé avatása július hó 9-én történt 
Nyíregyházán.

Felvétel a szegedi egyetemi Luther- 
szövetség otthonába. Mindazok az ev. 
egyetemi és főiskolai hallgatók, akik a 
szegedi m. kir. Ferenc József-tudo- 
mányegyetemen óhajtják tanulmányai
kat folytatni, szabályszerű kérvényen 
kérhetik felvételüket a szegedi Egye
temi Luther Szövetség Otthonába. A 
kérvényhez melléklendő: előző évi ta
nulmányi eredmény hiteles másolata 
(elegendő a helyi ev. lelkész által hi-

hatalom az evangéliom. Az egyháztörténetnek ilyen tanítása termé
szetszerűleg hozza magával azt, hogy az egyháztörténet a növendékek 
személyes ügyévé válik, amelyben nem csak az ősök dicsőségét találja 
meg, hanem az ő küszködő, bűnbánó és diadalmaskodó életükben a 
maga keresztyén életének kicsinyített mását és példáját fedezi fel.

Nagy látókör tágulást jelent, hogy az Utasítás értelmében foglal
koznia kell a vallástanításnak a keleti és északi keresztyénség ügyé
vel és történetével is. Eddig az egyetemes egyháztörténetünk tanítása, 
különösen a reformáció és az utána következő kor tárgyalásánál azt 
jelentette, hogy figyelmünk elsősorban a német evangélikus egyház 
felé fordult. Az északi és a keleti egyházzal való foglalkozás során 
ezután nyilvánvalóvá válik egyrészt az evangéliom hódító ereje, más
részt pedig az, hogy sokkal vitálisabb evangéliomi érdekek visznek 
bennünket észak, mint a nagyon is elvilágiasodott nyugat felé.. Ebbe a 
gondolaterdőbe tartozik az is, hogy az evangélikus keresztyénséggel 
az Utasítás értelmében nem csak elvi síkon kell foglalkoznia a vallás
tanításnak, hanem meg kell ismernie az evangélikus keresztyénség 
reális helyzetét a világban. Ez mindenesetre megóvja tanítványainkat 
attól, hogy hamis képzetekben ringassák magukat az evangélikusság 
világhelyzetét illetőleg és ugyanakkor meglátják azt is, hogy minden
féle politikai vagy más feszültség ellenére a világ evangélikussága 
elválaszthatatlan kapoccsal az evangéliommal van összekötve.

Az Utasítás nagy súlyt helyez az imúdságos életbe való beveze
tésre és benne való megerősítésre. Az állandó szövegű imádsádok mel
lett nyomatékosan hangsúlyozza az önálló imádkozás fontosságát is. 
Ez is kifejezi azt, amit az Utasítás ki is emel, hogy t. i. a vallástaní
tásnak a gyülekezeti közösségbe vagy a szentek közösségébe kell be
vezetni fiatalságunkat.

Különösen örvendetes a középiskolák VII. osztályának tananyaga 
és a hozzáfűződő utasítás. Arról van itt szó, hogy egy esztendő keresz
tül csak a Szentírással, annak megismertetésével, olvastatásával foglal
kozik a vallástanítás. (Természetesen más években is meg van a Szent
írás olvasása, hisz az Utasítás értelmében minden hittanórát igeolvasás
sal kell kezdeni.) De a VII. osztályban maga a Szentírás a „tananyag". 
Elsősorban azonban nem történeti vagy világnézeti szempontból, hanem 
úgy, hogy nyilvánvalóvá kell lennie a tanuló előtt, hogy a Bibliában 
Isten szent beszéde foglaltatik. Szó sem lehet tehát itt világnézeti, filo
zófiai vagy életfelfogás tanításáról, hanem úgy a vallástanítónak, mint 
növendékeinek Isten közelségébe kell kerülnie a hittanórákon. Egyéb
ként ki is mondja az Utasítás, hogy „a vallásórának úgy kell lefolynia, 
hogy a tanuló minden órán találkozzék Istennel."

Módszertani tekintetben szükségessé teszi az Utasítás, hogy a 
pedagógiai módszerekkel, komoly tudományos alapon ismerkedjék meg 
a vallástanító. De a módszernek kell alkalmazkodnia a keresztyén ta
nításhoz és nem fordítva. A módszerre nézve döntő az, hogy a vallás
tanító „a tanulóval egynek tudja magát a bűnösség állapotában, a ke- 
resztség birtokában éz az Isten-fiúság reményében. Tehát csak olyan 
módszert alkalmaz, amely a keresztyén antropológiával összefér."

Az. énektanítás tekintetében kifejezi az Utasítás azt a szempontot, 
hogy „éneklő egyház vagyunk." A kötelező énekek egész sorát kívánja 
megtaníttatni és állandó gyakoroltatásukat kötelezővé teszi.

A Tanterv és Utasítás néhány pontját emeltük csak ki itt. De a 
felsoroltakban is nagy és komoly dolgokat foglal magában. Vegyük még 
hozzá azt, hogy az új Tanterv új tankönyveket kíván meg. Ezek még 
megírva nincsenek. A Tanterv és Utasítás azonban 1939 szeptemberé
től kezdve egyházegyetemünkben kötelező erővel életbe lép. Azt jelenti 
ez, hogy a vallástanítónak fokozott éberséggel és felelősségtudattal kell 
készülnie óráira. Ha mindent összevetve merjük és tudjuk a Tanterv 
és Utasítás pontjait és követelményeit egészen komolyan venni, kell 
hogy ekkora súly és felelősség terhe alatt a vallástanító összetörjön. 
És kell is ez. Kell, hogy megtanuljuk: vallástanítók az evangélikus 
egyházban csak összetöretett és kegyelemből megújult emberek lehetnek.

Közegyházunk egésze ezért is, de meg a Tanterv és Utasítás 
egészéért hálával tartozik a vallástanítási bizottságának (Dr. Gaudy 
László, dr. Bánkúti Dezső, dr. Sólyom Jenő és Somogyi Béla), amely 
ezt a munkát megalkotta. Mert minden reményünk meg lehet a Tanterv
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ismerete alapján arra, hogy ennek komoly és szigorú végrehajtása 
vallástanításunk megújulását eredményezi.

Most csak az szükséges, hogy egyházunk felelős tényezői vas
következetességgel végrehajtsák és végrehajtassák azt, amit a Tanterv 
és Utasítás magában foglal. M. S.

A 80 éves árvaház
— A budapesti Országos Protestáns Árvaház múltja. —

Szálljon első gondolatunk a régiek felé, akiknek emléke 80 évi 
távlatból hozza azt a tüzet, melynek szikrája ma is él és világít az 
utódok szivében. Hódoljunk a nagy elődöknek, akik az árvaápolás 
szent lángját meggyujtották és lelkesedéssel megalapították az „Árva
ápoló Egylet“-et azzal a magasztos céllal, hogy az elhagyatott szegény 
telkeknek, meleg otthont készítsenek, megemlékezvén Krisztus Urunk 
eme tanításáról: „Aki felveszi a kisdedek közül egynek is a gondját, 
az nekem veszi fel a gondomat.”

Árvaegyletünk megalapítása hazai történetünk gyászos korszakára 
esik. 1859-ik esztendő tíz keserves évet hagyott hátra az első március 
15-től, mely Petőfi és Kossuth szabadságszellemét ragyogtatta meg a 
magyar égen. A gyászos és keserves esztendők alatt a széplelkű nők 
és a búsuló magyarok egyesületben tömörülve siratták a szabadság 
szép virágának hervadását. Könnyüket felszántva, filléreiket az elha
gyott gyermekek megsegítésére áldozták. Isten áldása lett a munkán ; 
a kis mustármag im kikelt a Fa-téren, később Nagymező-u. 47. sz. 
bérelt házban 10 árvának adnak hajlékot, meleg szobát, lelkűknek 
gondozást és istentélelmet.

Megalakították 1859. május 17-én az „Evangyéliumi Árvaápoló 
Egylet Pesten,” hogy a magyarországi protestáns egyház mindkét fele- 
kezetéhez tartozó elhagyott árvákon könyörüljenek. Az egyesület első 
elnöke: Mayer Antal, alelnöke: Hornyánszky Viktor. Választmányi 
tagok: 1. Adrián von Andel, 2. Bauhofer György, 3. Biberauer Tivadar,
4. Jurenák Károly, 5. Mikulás János, 6. Palló Sándor, 7. Scholz János.

Az árvaház megnyitása alkalmával az avatási ünnepet Szent 
István király napján tartották, mely alkalomkor: Bauhofer György tar
tott német nyelven ünnepi beszédet. Bihary Imre ref. lelkész magyarul 
és Láng Mihály ev. lelkész imát és áldást mondott. E lélekemelő ün
nep nemcsak a megjelenteket, hanem az utcán összesereglett nagy 
tömeget is mélyen meghatotta, mert mindenki érezte a zsoltáríró ihle
tét: „Ez az Ur munkája, amely csuda a mi szemeink előtt.”

Az első választmány buzgón leküzdötte a kezdet nehézségeit, 
anyagiakban egy év bevétele 4093 írt. 11 kr., kiadása 1572 írt. 31 kr. 
volt, úgy hogy az első évet 2520 frt. 80 kr. fölösleggel zárták.

Felbuzdulva az eredményes év munkáján, a választmány új 
tagokkal egészítette ki magát, melyből a német és pietisztikus irány 
kimaradt és a magyar szellem költözött be Fuchs Rudolf és Székács 
József vezetése alatt.

Az új választmány a hitfelekezeti békét, az igazi krisztusi szere- 
tetet és a magyar nemzeti szempontot vette figyelembe, úgy az egye
sület, mint az árvaházi nevelésnél. Ezzel a fenkölt gondolkozásé elő
deink az árvaház jövőjét biztos alapokra fektették.

Az új választmány működése meghódította a prot. híveket, de 
az akkori kormány gyanús szemmel nézte az újraalakulást, mert a 
hazafias megmozdulás a hatvanas években bűn volt. Ezért az Egye
sület vezetőségét, különösen Székács püspököt, sokszor parancsolta 
fel Budára, hogy vallomást tegyen az ott történt dolgokról. Ez azon
ban nem kárára, sőt hasznára vált az egyesületnek, mert ezáltal sok
sok tagú családdá alakult, amelyben az összekötő kapocs az árva és 
krisztusi szeretet lett.

Ez a szeretet csak fokozódott a protestáns családok körében, 
amikor Bauhofer György indítványára nőválasztmány alakult a háztar
tás vezetésére és ellenőrzésére. Ennek elnöknője a nemesszívű Lie-
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telesített is), helyi lelkésztől erkölcsi 
bizonyítvány, kedvezmény elnyerésé
hez szegénységi, vagy vagyontalansági 
bizonyítvány. A kérvények beadási ha
tárideje: 1939. aug. 31. Kérvények a 
szegedi Egyetemi Luther Szövetség 
Otthona Igazgatósága címére (Szeged, 
Feketesas-u. 21.), válaszbélyeggel el
látott borítékban küldendők. Az Ott
hon lakói 2—3—4 személyes szobákban 
nyernek elhelyezést. Az Otthon befo
gadóképessége 18—20 fő. Az egész tan
évre szóló lakbér: teljes díj: 150 F, 
kedvezményes díj: 130, 100, 65 pengő, 
mely összeget egyenlő havi (15, 13, 10, 
6.50 P-s) részletekben, minden hó 4-ig 
be kell fizetni az Otthon gondnokánál. 
E díj ellenében: lakást, fűtést, világí
tást, fürdőszoba használatot, ágynemű - 
és törülközőmosást nyújt az Otthon. 
Az Otthon prospektusát válaszbélyeg 
ellenében készséggel megküldi az Igaz
gatóság.

Keresztyén diákság Japánban. Japán
ban világszövetségi imanap volt, me
lyen körülbelül 120 diák és néhány 
idősebb vezető gyűlt össze reggel 7 
órakor a tokiói protestáns templom
ban. A császári egyetem diákjai külön 
gyűltek össze a város másik helyén. 
Ilyen összejövetelek voltak még Yoko- 
hámában, Kystoban, Kobeban és Ja
pán több más diákközpontjában. Az 
imanap évről-évre a vizsgaidőre esik 
náluk: ezért tartják az összejövetelt 
ilyen korai órában, hogy ne szakítsa 
meg a diákok munkáját.

Egy japán diák vezette be az össze
jövetelt, egy koreai olvasott a Szent
írásból és egy kínai diák imádkozott. 
Ezután közös imádkozás következett. 
Sok imádságból szólt a mostani háború 
feletti szomorúság, sokan imádkoztak 
azokért, akik szenvednek a háborúban 
és a háború mielőbbi végéért könyö
rögtek.

Nyaraljunk evangélikus közösségben!
Gyenesdiáson, a Kapernaumban, mely 
Keszthely és Hévíz közelében jól fel
szerelt csendes balatoni fürdőhely, ju
tányos áron lehet nyaralni. Elsősorban 
lelkészeknek s hozzátartozóknak, kü
lönben pedig mindenkinek, aki igaz 
evangélikus közösségben akar pihenést. 
Érdeklődésre kimerítő választ kül
denek.

Magyar diákok az Intervarsity kon
ferencián. Cambridgeben, az egyetemen 
folyik az „Intervarsity Fellowship of 
Evangelical Union” konferenciája, 
melynek tárgya: „Krisztus a mi békes
ségünk”. A konferencián népes ma
gyar diákküldöttség tusakodik és imád
kozik együtt a világ ifjú keresztyénsé- 
gével. A magyar delegáció tagjai: dr. 
Kiss Ferenc, vitéz Sréter Ferenc, Csía 
Klára, Vámossy Klára, Beretvás Ilona, 
Vargha Tamás, Varga János, Fükő 
Dezső és dr. Schimert János.

A Magyar Evangélikus Misszióegye
sület, valamint a „Keresztyén Igazság" 
szerkesztősége 1939 augusztus 1—4. 
Aszódon konferenciát rendez, melyre 
a Misszióegyesület tagjait és barátait, 
a „Keresztyén Igazság” munkatársait 
és olvasóit, valamint a helyi gyülekezet 
és egyházunk minden érdeklődő tagját 
testvéri szeretettel meghívja.

A konferencia közös témája: A gyü
lekezet építése.

A  konferencia tagjai néhány napot 
Isten színe előtt, testvéri közösségben

9



EVANGÉLIKUS ÉLET
óhajtanak eltölteni, hogy ezáltal ma
guk is minél jobban beleépüljenek a 
keresztyén gyülekezet szent házába és 
az előadások, valamint a szabad meg
beszélések révén gyülekezeteink eleven 
építő köveivé lehessenek.

A konferencia augusztus 1-én este 
közös áhítattal és megnyitóval kezdő
dik. Minden napot reggel áhítattal és 
bibliatanulmánnyal kezdünk és este 
ugyancsak áhítattal zárunk. Az előadá
sok címe: „Gyülekezetépítés”, „Isten- 
tisztelet és prédikáció”, „Űrvacsorai 
előkészület”, „Testvéri együttlét”, „Ke
resztyén színvallás”, „Gyülekezeti misz- 
szionáriusok” . A konferencia augusztus 
4-én este zárul.

A konferenciát Aszódon, a Leány
nevelő Intézetben tartjuk, a konferen
cia tagjai ugyanott nyernek ellátást. 
A teljes napi étkezés (reggeli, ebéd, 
vacsora, kiszolgálási díj) 2.50 P na - 
ponta, a megnyitás estéjén a vacsora 
1 P. A konferencia rendezési költsé
geire a helyszínen minden konferenciai 
tagtól 1 P-t kérünk.

A konferencia tagjainak a Fiúinter- 
nátusban, valamint (korlátolt számban) 
gyülekezeti tagoknál biztosítunk szál
lást. A Fiúinternátusban elhelyezett 
konferenciai tagokat kérjük, hogy le
pedőt, kispárnát és takarót hozzanak 
magukkal. A szállás ingyenes.

Akik a konferencián részt óhajtanak 
venni, azok jelentsék be részvételüket 
legkésőbb július 20-ig Rimár Jenő lel
késztestvérünknél, címe: Budapest, VII,. 
Gizella-út 28. A jelentkezésnél feltün
tetendő, hogy ki milyen szállást óhajt. 
Amennyiben legalább 10 konferencia 
tag kér kedvezményes utazásra jogo
sító vasúti igazolványt, akkor kedvez
ményes vasúti jegyet kérelmezni fo
gunk.

Budapest keleti pályaudvarról a kö
vetkező időpontban indulnak vonatok 
Aszódra: 14.25; 15.40; 16.33; 17.25; 18.18. 
A 17.25-kor induló konferenciai tagok 
csoportosan utaznak Aszódra és a Ke
leti pályaudvar III. osztályú váróter
mében gyülekeznek.

A konferenciára vonatkozó minden
nemű felvilágosítással készséggel szol
gál Rimár Jenő evangélikus lelkész 
(Budapest, VII., Gizella-út 28).

Isten áldása legyen a konferencián, 
annak munkáján és tagjain.

Pályázati hirdetmény. Orosháza ev. 
gimnáziumánál 1939 szept. 1-én betöl
tendő magyar-latin szakos tanári ál
lásra pályázatot hirdetek. Pályázhat
nak tanári oklevéllel rendelkező evan
gélikus vallású magyar-latin (esetleg 
latin-más szak).szakos középiskolai ta
nárok. A pályázók az Orosházi Evan
gélikus Gimnázium Iskolai Bizottságá
hoz intézett, életkorukat, családi álla
potukat, eddigi működésüket igazoló 
folyamodványukat augusztus hó 10-ig 
adják be a gimnázium igazgatóságá
hoz. Személyes bemutatkozás kívána
tos. Előnyben részesülnek, akiknek lel- 
készi vagy egyéb (cserkésztiszt, ének, 
gyorsírás stb.) képesítése is van. — 
Orosháza, 1939 június hó 28-án. Horé- 
musz Pál ig.-lelkész, az iskolai bizott
ság elnöke.

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

demann Frígyesné szül. Ricke Róza lett. Az egyesület fejlődését nagy
ban elősegítették a működő lelkész urak, mert a szószéki beszédükben 
igen sokszor felhozták az árvák ügyét híveik előtt, úgy hogy az árvák 
számát 20-ra tudták felemelni.

Székács József volt az az erős férfiú, aki az árvák ügyét egész 
lélekkel felkarolta. Férfias szép alakja, költői lelke, drága szelíd tekin
tete, hódító beszéde megnyerte a jó szíveket az ügynek, akik szívesen 
áldoztak a szent célra: Zsivora György 13.500 frt-t, br. Kochmeister 
Frigyes pedig 20-000 frt-t adott.

Áldott emlékű püspökünk szíve mélyéből szerette az árvákat, 
gyakran időzött közöttük, hogy bizalmas társalgás közben őszinte val
lomásra bírja őket. Ilyenkor sok jó tanáccsal és atyai áldással bocsá
totta el az árvákat. 1876. június 29-én húnyta le drága szemét az 
„Ország papja.“ Siratta őt az ország kicsinye-nagyja.

Ez a korszak volt az egyesület fejlődésének egyik kimagasló 
ideje. Az 1860-as és 1870-es években nyílt meg leginkább a szociális 
érzések iránti szeretet, mutatja ezt az, hogy 1862-ben 899 tagja volt 
az egyesületnek. Ezek között 120 volt a vidéki.

A zenekultúra szempontjából is kimagasló példát mutatott az 
egyesület, mert az évenként megtartott zeneművészeti estélyeken a leg
híresebb művészeket szólaltatták meg, sőt Strauss János, a buda
pesti közönség előtt teljes zenekarával először itt mutatkozott be.

Palló Sándor helytartótanácsos, az egyesület elnöke, hét ízben 
rendezett ilyen művészi estélyt, mely az anyagi haszon mellett ünnepe 
lett a város középosztályának. Nemes munkáját főkép arra irányozta, 
hogy az árvák befogadására új, megfelelő épületet emeljen. Érre a 
célra 4000 frt-t tartalékolt, a fővárostól pedig a Terézvárosi meghosz- 
szabított Fűzfa-utcában (később VII., Szegényház-tér, most VII., Rózsák- 
tere 1. sz.) fekvő 26. és 39. számú 864 négyszögölnyi két városi telket 
kért és kapott azzal, hogy azokat kizárólag protestáns árvák befoga
dására szolgáló épület emelésére szabad használni.

Hat évi működése alatt 24.007.27 írt. vagyont gyűjtött, a növen
dékek számát 26 ról 44-re emelte. Kiváló érdemeivel maradandó em
léket szerzett nevének az egyesület történetében.

Tíz évi nehéz és küzdelmes munka után 1869-ben beteljesült a 
hő kívánság. Az egyesület Isten segedelmével házat vett az árváknak, 
a Terézvárosi Dob-utcában fekvő 70. sz. emeletes házat 50 árva be
fogadására, tágas kerttel 35.230 frt. 40 kr-ért. Miután annyi vagyona 
nem volt az egyesületnek, Ballagi Mór, az akkori elnök, jótékonycélú 
sorsjegyengedélyt kapott, mely igen szép haszonnal végződött, úgy 
hogy az egyesület adósságát teljesen kifizette.

1873-ban indították meg az „Árvaházi Képes Naptár“-t. Ez is 
hathatós terjesztője lett az árvák ügyének. Sajnos, ezen időben a 
gazdasági pangás, valamint az országot pusztító kolera járvány meg
akasztotta az intézet virágzását, de az isteni gondviselés ismét küldött 
egy férfiút, akinek szolgálata kedves volt az Ur előtt, mert működése 
áldásos lett az egyesület életében. Ez a férfiú br. Kochmeister Frigyes 
volt. Fáradhatatlan tevékenységével és lelkes ügybuzgóságával min
denütt előljárt.

Három feladatot kívánt megoldani: 1. a pénzügyeket rendezni, 
2. 100 árva befogadására, a célnak megfelelő árvaházat építeni, 3. az 
árvaházi nevelés színvonalát emelni. Mindhárom elhatározás teljese
désbe ment.

Elnöksége ideje alatt az Árvaegylet anyagiakban megerősödött. 
Ez időre esik a Wagner János alapítvány elnyerése. Ez a nagy em
berbarát jócselekedete örökre beírta nevét az Árvaegylet történetébe, 
mert még ma is az ő hagyatékából fedezzük árvaházunk nagy kiadásait.

A jó példa újabb adakozást és alapítványt teremtett, ez időre 
esik Schneider József és neje Mosánszky Zsuzsanna 10.000 forintnyi, 
a „Jó szív“ sorsjegy 14.981 frt. 16 kr., Paphegyiné szül. Schuber Ka
talin 21.979 frt. 82 kr., Zsivora György 27.000 frt., Küttel Josefa 16.700 
frt., Bujanovich Jánosné szül. Kopy Mária 10.000 frt,, Dr. Bésán Jó
zsef 1Ö.000 frt. alapítványa és sok más adomány, úgy, hogy báró 
Kochmeister Frigyes elnöksége alatt egyletünk vagyona 336.980 forintra 
növekedett. (Folytatjuk.)
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Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi ^ O P R O M  udvari szállítók. O w l

Alapítva Legelső tűzültószor-, kút, sziusttyú- és Alapítva: 
1816- gépgyár, harang, fém- és vasöntöde. 1816

70 éves cég !

Yalódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és 
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből 
és ezüstözött bronzból. — Kérjen árajánlatot :

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Ui modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n
SOMOGYI szűcsmesternél 
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.

11

ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁLÓ KONFERENCIA. Augusztus 26-án d. u. 
fél 5 órától 29-én estig Klotildligeten, Piliscsaba mellett, a Fébé Egyesület 
telepén evangélizáló konferencia lesz azoknak a gyülekezeti csoportoknak 
a számára, ahol gyülekezeti evangélizáció volt. Szívesen látunk minden 
evangélikust, aki vágyódik a kegyelem után és komolyan keresztyén akar 
lenni. Reggeli áhítat és bibliakörök után egy délelőtti, egy délutáni és 
egy esti előadás lesz. Az előadók között ott vannak az összes evangé
lizáló mozgalmak és egyesületek képviselői. A személyes beszélgetésre és 
elcsendesedésre sok alkalom nyílik. Jelentkezni lehet augusztus 10-ig 
Urbán Ernő ev. lelkésznél. (Budapest, III., Bécsi-út 92. fszt. 9.) Részletes 
tudnivalókat és munkarendet a jelentkezők kapnak. Aki vasúti kedvez
ményt is kér, írja meg jelentkezéskor. A  konferencia költségei: szállás, 
ellátás összesen 7 P, jelentkezési díj 1 P.
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S Z L E Z A K L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntede, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, Xill., Petneházy-u. 78-

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

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten embere
Fűzve P 3'30.

Kemény kötésben P 6'—. Egész vászonkötésben P 8'—.

Dr. Szilódy Jenő:

A Magyarországi Tót 
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3’- .

Kapható:
a F E BE  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ,  
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

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

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

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM:

A templom szentsége
Felvidéki tanulságok nemzeti és egyházi szempontból 

Szülő, otthon, gyermek 
A 80 éves árvaház 

Az „embertelen” háború 
Az olaj, a gyapot és a külmisszió 

Minden Istené 
Könyvismertetés 

Hírek
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A templom szentsége
Irtunk már erről a feladatról, de 

nem elég erről minden szökőévben 
egyszer megemlékezni, hanem szinte 
állandóan félrevert harangkonga- 
tással kell reá a figyelmet felhívni, 
írni kell róla, mert több helyen 
volt eredménye, tehát mégsem 
minden szem borsó hányódott a 
falra. De írni kell róla azért is, mert 
legtöbb helyen ugyan áment bólo
gattak reá, azonban minden ment 
tovább a maga útján és használ
ták tovább a templomot dísz és 
dísztelen közgyűlések, vizsgák és 
személyes viták részére, ahol min
denki hangszáléinak fejlettsége sze
rint használhatta ki az ellenfél 
ellen magas vérnyomását.

És végül írni kell róla azért, mert 
az ember maga is sokszor arra 
kapja a fejét, hogy eddig nem látott 
feladatokat figyeljen meg a temp
lom szentségének kötelességmeze
jén.

A templom szentségének gondo
lata ellen még olyankor is köve
tünk el merényletet, amikor éppen 
nagyon felemelőnek tartunk valami 
ünnepséget és mondjuk történik a 
dolog a legnagyobb főpapi segéd
lettel.

Beiktatnak új lelkészi állásomba, 
új püspököt vagy új gyülekezeti 
felügyelőt hívnak munkára ! Mi is 
történik akkor ? Istentisztelettel 
egybe van kötve az ú. n. díszköz
gyűlés és erre minden elképzelhető 
egyház és hatóság a spanyol etikette 
gondosságával meghívatik. Jönnek 
az üdvözlések ! Ezerszer elkoptatott 
szavak és közhelyzuhatagok robog
nak elő a jól kikészített torkokon 
órák hosszat. Mennyi ideig is tar
tott ehhez viszonyítva az Ige-hirde

tés ? Vagy talán itt fontosabb az 
ünnepély fénye és fontosabb az 
állomás-, meg adófőnök, a levente- 
meg tűzoltóparancsnok mondani
valója, mint az Ige ? ! Bizonyára 
nem, de az eltöltött idő legnagyobb 
részében az ilyen alkalmi szónokok 
vergődése emeli az ünnep fényét, 
amiért minden egyes alkalommal 
hálás köszönetét köteles rebegni a 
beiktatott szenvedő alany.

Vessük fel theologiai szemmel a 
kérdést: ugyan micsoda joggal szó
nokol az evangélikus püspök be
iktatásán az orthodox és neolog 
rabbi, a róm. kát. egyház megszé
gyenítésképen kiküldött „csak“ 
világi tagja, akinek egyébként ha
lálos bűn bemenni evangélikus 
istentiszteletre és hogy jön hozzá 
a többi: a polgármestertől kezdve 
bármilyen helyi egyesület Tekinte
tes Elnökéig ?

Legyen szabad megkérdeznem, 
mikor hívtak meg bennünket kato
likus templomba, vagy a zsinagó
gába és mikor tették ki templomu
kat az egyetemes papság kicsúfo
lásának akár zsidók, akár kato
likusok ? Ezt a mi eljárásunkat

És mondta nékik : meg van 
írva: Az én házam imádság 
házának mondatik. Ti pedig 
azt latroknak barlangjává tet
tétek. Máté 21 : 13.

Ha valaki az Isten templo
mát megrontja, megrontja azt 
az Isten. Mert az Istennek 
temploma szent. . .

I. Kor. 3 : 17.

éppen olyan jogon „egyetemes 
paptalanság“ elvének is lehet ne
vezni !

Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyi hazugságröppentyűt ereget
nek ilyenkor a templommennyezet 
felé. (Jó, hogy tovább úgysem száll
hat !)

A felekezeti Júdás-csókkal úgy 
össze-vissza testvérezzük ilyenkor 
egymást, hogyha ezeknek az ölel- 
getéseknek csak szikrányi igaz 
melege lenne, hát bizony össze
olvadnánk valami szent ötvözetté !

Dehát nem is lehet másképp! 
Ilyenkor egyszerűen nem is lehet 
mást mondani, csak udvarias hí
zelgéseket. Csak nem mondhatja 
ki egyik sem, hogy milyen útakon- 
módokon folyik itt a reverzális harc 
és az álláshajsza ?

Tisztelettel kérdezem: van-e 
szüksége Krisztus ügyének arra, 
hogy embereket olyan megtisztel
tetésre kényszeresünk a templomi 
díszközgyűlésen, amihez sem né- 
künk, sem nékik joguk nincs! ? 
Nem lehetne ezt elintézni egy hiva
talos látogatással, vagy egy iskola
teremben kevesebbek előtt?

Miért kell ennek az evangélikus 
templomban történni, ahol nincs 
helye semmi másnak, mint hogy 
az evangélium tisztán és igazán 
hirdettessék és a szentségek Krisz
tus rendelése szerint szolgáltassa
nak ki ?

Már sokat is beszéltem. Remélem, 
hogy az illetékesek éppen úgy el 
fogják ezt az elhatalmasodott és 
rossz szokást tiltani, mint nagyon 
helyesen — a katolikus püspökök 
— a templomi nászindulókat.

Bácsi Sándor.
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Az „embertelen" háború
Ott szorongunk kánikula közepén 

is a zsútolásig tömött Urániában. Há
borút akarunk látni. Ahogy az újsá
gok hirdetik: „igazi háborút” , amelyet, 
nem műtermek kulisszáiból illúziónál - 
tak elénk s hangmérnökök hangszerel
tek minél rémesebbre, hanem igazi 
háborút, amelyet egy hatalmas nem
zet halálos vívódása és két világnézet 
végzetes birkózása vulkánzott a világ 
szeme elé. Ezt vártuk, az igazi hábo
rút, amelyet „tankba épített és hadi- 
repülőkre erősített” felvevőgépekkel 
örökítettek meg a borzalmas valóság 
véres, füstös, romhalmazos világából.

Ezt vártuk és bevalljuk, hogy meg
lehetősen csalódtunk. Az a háború, 
amelyet a Condor-légió c. film bemu
tatott, eléggé madártávlatban maradt 
a valóságtól. Amolyan „hadvezetőségi 
látókört” mutatott csak több kiló méte
res távolból, amelyen kis játékskatu
lyákká zsugorodnak a házak, vékony 
csíkokká az ellenséges állások és 
tompa dörrenésekké, apró füstfelle- 
gekké a gránátbecsapódások. Az egész 
háború pedig technikai feladatok so
rozatává, amelyhez szükséges az alapos 
előkészítés, kiváló műszerek, komoly 
szaktudás, hidegvérű, pontos cselek
vés. Mintha csak egy csomó műszaki 
szakember expediciós vállalkozása 
lenne az egész, csupán negatív célki
tűzéssel: nem felfedezni, hanem ro
mok alá temetni, nem építeni, hanem 
széjjeldúlni. Csupa gép, ház, terület, 
célpont, műszaki személyzet és sehol 
az ember. Háború a technika szem
üvegén. Inkább ezt a címet lehetne 
adni a Condor-légiónak. Monumenta
litás mindenesetre van benne. Örüle- 
tes romhalmazok, pusztítások ásítoz- 
nak reánk. De valahogy hideg, szív 
nélküli és „embertelen” ez a háború. 
Embertelen a szó mindkét értelmében. 
Harcoló embert alig látni. Csak egyik
másik jelenetben. Egy-két tank mö
gött előnyomuió gyalogsági támadásra 
emlékszem csupán s egy jelenetre, 
ahol valaki elhajít egy gránátot s az 
pár pillanatra rá robban is. Egyéb
ként szörnyen embertelenek a képek 
és tájékok. S ha a hadvezetőségi kilá
tópontról is ilyen kevés embert lehet 
„meglátni” a háborúban, akkor már 
értem, miért olyan „embertelen” (át
vitt értelemben) a modern háború. 
Nem undorodhatnak meg a vértől, 
nyomortól, szenvedéstől, mert hiszen 
csak technikai feladatokat látnak ma
guk előtt, de embert nem.

A „valóság” varázsszavával csalo
gattak a Condor-légióhoz. De bizony 
nem a valóságot adták. Eposzt adtak. 
Nagyon madártávlatból mutatott, na
gyon „szobatisztára” idomított propa
ganda-eposzát a háborúnak. Alapos 
gonddal távolították el, vágták és re
tusálták ki a háború igazi szennyesét: 
a szenvedő, bűn átka alatt nyomorgó 
embert. Sebesülteket, halottakat pl. 
egyáltalán nem lehetett látni. Csak 
épületeket, állásokat, városokat, gépe
ket és más élettelen emberi alkotáso
kat derekasan szétdúlt állapotban. S 
figyeltem magam, figyeltem a körülöt
tem ülőket, egyikünknek se fájt, egyi
künkbe se vágott eleven húsig ez a 
látvány. Igen, hát borzalmas, borzal-

Felvidéki tanulságok
nemzeti és egyházi szempontból

(Folytatás.)
Amikor 1918-ban a Csehszlovák köztársaság megalakult, sokan 

azt gondolták, hogy a magyarság az új államban hamar eltűnik, a 
magyar szó elnémul s egy-két évtized múlva nem lesz magyar kérdés. 
Emberileg gondolva ehhez a sorshoz közel volt a magyar evangélikus- 
ság, amely valóban elenyésző kisebbség volt. De közeledett a második 
évtized s a magyar evangélikusok erősen tartották magukat, hangot 
adtak jogos igényeiknek s a kisebbségben lévő német hittestvérekkel 
együtt harcoltak a jobb jövőért. Úgyhogy az egyházi {elsőbbség is tuda
tára ébredt annak, hogy rendezni kell az egyházban a magyar és a 
német kisebbségek helyzetét. Megindultak a tanácskozások s ennek 
eredménye lett egy szabályrendelet, mely három részben foglalkozott 
a szlovenszkói evang. egyházban lévő nyelvi kisebbségekkel. Az első 
részben a vegyesnyelvű gyülekezettel foglalkozik. Vegyes gyülekezet 
az, hol a hívek különböző nemzetiségekhez tartoznak. Itt lehet kvali
fikált kisebbség, mely 20%-nál több, de 50%-nál kisebb része a hívek 
közösségének és lehet nem kvalifikált kisebbség, amely annak 5%-ánál 
több, de 20%-ánál alacsonyabb rész. Ahol két nyelvű istentiszteletek 
vannak, ott az egyházi gyűléseken a tárgyalási nyelv a többség nyelve, 
de ahol kvalifikált kisebbség van, ott mindent röviden a kisebbség 
nyelvén is meg kell ismételni s a jegyzőkönyvet is két nyelven vezetni. 
A lelkésznek és kántornak képesítésének kell lenni a kisebbség isten- 
tiszteleti nyelvén. A funkciókat azon a nyelven kell anyakönyvbe be
vezetni, ahogyan azt végezték. Ahol a kisebbség 25°/o-ot tesz ki, ott 
annak joga van havonkint egy istentiszteletre, 50°/o-nál kettőre. De ha 
többet igényel, akkor a missziói lelkész áll a rendelkezésére. A sza
bályrendelet intézkedik a presbiterek választásáról, az egyház vagyoná
ról s 10 évenkint elrendeli a vegyes nyelvű gyülekezetekben az össze
írást, hogy a kisebbség és a többség lélekszámát az egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvében közzétegye.

A szabályrendelet második részében megállapítja, hogy a kisebb
ségek az esperesség, a kerület és az egyetemes egyház adminisztráció
jában milyen számban vehetnek részt.
A harmadik részben a kisebbségek számára kreálandó szuperintenden
sekről szól. Ezeket hat esztendőre a német, illetőleg a magyar gyüle
kezetek lelkészei közül az egyetemes egyház választja és pedig abból 
a három jelöltből, akiket a német, illetve a magyar egyházak javasol
nak. A szuperintendensek hatásköre teljesen lelkipásztori s nem vonat
kozik se adminisztratív, se bíráskodási körre. — Végzi a püspökök 
megbízásából a kisebbséghez tartozó lelkészjelöltek felszentelését, meg' 
látogatja a kisebbségi gyülekezeteket, de nem végez kanonika vizitációt, 
felszenteli a templomokat, tagja a kápláni és a papi vizsgálóbizottság
nak, az egyetemes közgyűlésnek és presbitériumnak. Munkájáról éven
kint az egyetemes gyűlésnek tesz jelentést. Tiszteletdíjáról az egyete
mes egyház gondoskodik.

Ezek az intézkedések azonban már nem léphettek életbe. A po
litikai események rohanva száguldottak tova s a magyar egyházak 
majdnem valamennyien hazatértek az anyaországba. A német kisebb
ség, mint teljesen önálló egyház „Deutsche Kirche“ , rendezkedik be 
Szlovákiában.

A magyarhoni egyetemes evang. egyház is az előtt a feladat előtt 
áll, hogy rendezze az egyházban a nyelvi kisebbségek helyzetét. A 
Magyar Evangélikus Szövetség megbízottja éveken keresztül folytatott 
tárgyalásokat a szlovenszkói egyetemes egyház által összehívott gyű
léseken ezekről a kérdésekről. Á javaslatokat, a Magyar Evang. Szö
vetség memorandumait bármikor rendelkezésre bocsátjuk annak a bi
zottságnak, amely nálunk ezekkel a kérdésekkel fog foglalkozni. A ta
nulságot abban vonjuk le, hogy az egyházi életben a kisebbségek ügyét 
lehet és kell is rendezni. A merev jogi intézkedések közepette azon
ban nem szabad elfeledkezni arról, hogy az egyházi élet nem zárható 
be minuciózusán meghatározott, szinte scholasztikusan megállapított
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szabályok kereteibe, hanem a szeretetnek és az evangéliumi szabad
ságnak kell mindenek lelett érvényt szerezni.

Egyházi szempontból a következő tanulságokat sorolhatom fel :
A szlovenszkói egyetemes evang. egyház forradalmi úton alakult 

meg, amikor autonómiáját felfüggesztették s az egyház vezetőit Szlo- 
venszkó teljhatalmú minisztere a római katolikus Srobár Lőrinc nevezte 
ki. Ez nemcsak a magyar egyházak, hanem kivétel nélkül a szlovák 
és német evangélikusoknak is a sérelme volt. Ez volt az a tövis, amely 
gennyedést okozott a szervezetben s amikor a tövist kihúzták, azután 
is sokáig vérzett a seb. A hivatalos körök a felelősséget azzal hárítot
ták el magukról, hogy rendkívüli idők voltak s azért kellett az auto
nómiát felfüggeszteni. A szlovenszkói református egyházban s a többi 
utódállamokban élő protestáns egyházak autonómiáját nem függesz
tették föl s az átalakulás, a szervezkedés az új viszonyok közt az 
autonómia sérelme nélkül is megtörtént. Az autonómia felfüggesztése 
sodorta Somorját és Komáromot oda, hogy szabad egyházakká alakul
tak, arra az alapra állva, hogy csak törvényesen megválasztott egyházi 
elöljáróknak engedelmeskednek s csak tőlük fogadnak el rendeleteket. 
A szlovenszkói egyetemes evang. egyház autonómiáját pár év múlva 
visszaállították s a gyülekezetek megválasztották elöljáróikat. A két ke
rület püspökeit Liptószentmiklóson 1922-ben esperesek szentelték föl. 
A megválasztott püspökök felszentelésére ugyan meghívták Sőderblom 
svéd evangélikus érseket is, ő azonban nem jött el. 1925 aug. 12-én 
azonban dr. Jánoska György a lundi püspök felszentelése alkalmával 
Upsalában volt, kivel együtt térdelt az oltárhoz s vette Sőderblom her
cegérsek kézrátételével az apostoli successiót, az apostoli jogfolytonos
ságot. Amikor Siegmund Schultze : Die Weltkirchenkonferenz in Stock
holm c. beszámoló füzetében ezt elolvastam, nyílt levelet intéztem az 
Evang. Lap 1926. 14. számában dr. Jánoska püspökhöz s abban a 
tényben, hogy egy hivatalába beiktatott püspök utólagos szentelési 
aktusnak vetette magát alá, azt a törekvést láttam megnyilatkozni, hogy 
azzal a forradalmi úton, az autonómiának megsértésével megalakult 
egyházszervezetnek a legitimációját akarja elősegíteni. A kérdés nagy 
polémiát váltott ki s nyilvánvalóvá lett, hogy az autonómia felfüggesz
tésével az ősalapot távolították el, amit egyházunkban nem pótolhat 
az apostoli jogfolytonosság megszerzése sem.

A tanulság: Az autonómia egyházunk lényege. Rólunk, nélkülünk 
nem intézkedhetnek. Büntetlenül az egyház autonómiáját senki sem 
sértheti meg. Erre még a rendkívüli idők sem adnak jogot, vagy ment
séget.

A szlovenszkói egyetemes evang. egyház 1921 január 18-án 
Trencsénteplicen zsinatot tartott, melyen megalkották az új egyházi 
törvénykönyvet. A magyar egyházi alkotmányból sokat vettek át, de 
vannak benne újítások is. A 35. §  a nőknek is ad választójogot, sőt 
a nők az egyházközségben választhatók is. A 181. §  az egyetemes 
püspöki állást kreálta. Ennek a betöltésére azonban nem került a sor. 
A 13. § kimondja, hogy az egyház a zsinat-presbiteri elvek alapján 
van szervezve, mely szerint az egyházi kormányzás összes fokain a 
presbitériumok és a közgyűlések határoznak. Az esperességi presbité
rium 5—8, a kerületi 12— 14, az egyetemes pedig 18—20 tagból állott. 
A presbitériumok voltaképen a bizottságok hatáskörét vették át. Az 
egyetemes presbitériumnak tagja voltam s tapasztalatból beszélek, 
mikor megállapítom, hogy az egyház közigazgatása ilyen úton széle
sebb mederbe terelődött. A 18—20 tagból álló presbitérium nem volt 
más, mint kisebb egyetemes közgyűlés. Sokszor éreztük, hogy helye
sebb lett volna, ha az egyes ügyeket szakemberekből álló bizottság 
készítette volna elő, mint a sok tagból álló presbitérium. Sok ügy az 
esperességi presbitérium, közgyűlés, kerületi presbitérium, közgyűlés, 
egyetemes presbitérium és közgyűlés fórumain került tárgyalásra. Az 
egyházi életben túltengésbe került az adminisztráció. Úgyhogy a leg
komolyabban tárgyaltak arról, hogy a legközelebbi zsinaton olyan tör
vényt hoznak, ami lehetővé teszi a közigazgatás egyszerűsítését. Kerü
leti és egyetemes gyűlést sem tartanak minden évben, hanem ahelyett 
kongresszusokat, nagyobb szabású vallásos összejöveteleket, hol egy- 
egy város és vidék evangélikus híveinek a bevonásával erősítik az 
evangélikus öntudatot s népszerű előadásokban ismertetik az aktuális 
egyházi és vallásos problémákat.

EVANGÉLIKUS ÉLET
más kérem, ennyi épület, ennyi va
gyon, emberi munka s itt fekszik po
csékban — szörnyülködtünk egy kicsit, 
de már szaladt is a szemünk, szívünk 
könnyedén, üresen, minden súlyosabb 
idegterhelés nélkül új képek, új látni
valók után. Ellenben annak a néhány 
idegen hadifogolynak, akit mutatóban 
elénk vezettek, rögtön ott ragadt az 
arca a lelkűnkben. Szerettünk volna 
közelebbit tudni róluk. Honnan jöttek, 
miért keveredtek bele, mit éltek át 
gyermekkorukban vagy egy életen át, 
hogy idejöttek harcolni, verekedni? 
Mit reméltek ettől? S mit nyertek ál
tala? Mit hisznek, mit gyűlölnek, mit 
szeretnének, milyen érzéseket melen
getnek ott benn a beesett, borot
va latlan ábrázat és gyűrött, mocs
kos egyenruha mögött? Csak néhány 
átfutó arc, megvillanó kép, de engem 
jobban szívenütött, mint a legmonu- 
mentálisabb romhalmazok, mint a leg
sűrűbb bombaesők, mint a gépfegyver- 
tempójú detonációk. Sőt hozzáteszem, 
mint a legéposzibb diadalmasirozások.

A ..,valóság” varázsszavával csalo
gattak oda, de nem kaptunk mást, 
csak propagandát, propagandát, propa
gandát és újra csak propagandát. A 
valóság nem ilyen. A valóság vissza
taszító, szennyes, idegterhelő, undo
rító: leplezetlen arcú bűn. Ez pedig 
lelkesítő éposz. A valóság a leg
hatalmasabb propagandája minden há
borúellenességnek, legékesebb szószó
lója a háború egyetlen vesztesének; a 
lelkes embernek. Ez pedig kimondott 
háborús uszítás. Veszedelmes és kóros, 
mint minden hazugság, minden egy
oldalúság, minden tudatos beállítás. 
Mert a háború nem a gépek háborúja 
még ma sem. Ma is az emberek hábo
rúja. Ember pusztul, szenved, nyomo
rog miatta. Az a sok romhalmaz em
berek lakóhelye volt s embereket te 
metett maga alá borzalmas halállal. 
A sok tank, gépfegyver, repülő-bomba, 
nehéz üteg, mind-mind emberi életet 
freccsentett széjjel. Emberek üvöltöt
tek utána seblázukban, pokoli kínjaik
ban. Emberek siratták szeretteiket, vé
reiket, kezük munkáját és szívük ál
mait. Emberek éheztek, bújdostak, tet- 
vesedtek és züllöttek le testben-lélek- 
ben a háború nyomán . . .

És mindebből mit se láttunk. S lám, 
ez az igazi, a legveszedelmesebb bűn: 
eltakarni a bűn valódi arcát. Ezért 
rossz ez a film, sőt káros. Nem lehet 
embertelennek bemutatni a háborút, 
mikor az a valóságban nagyon is „em
bertelen” az emberrel szemben.

És még egyet kénytelenek vagyunk 
megemlíteni: nemcsak propaganda ez 
a film, de kimondottan német propa
ganda. Lehet menteni a dolgot azzal 
hogy ők csak a Condor-légiót filmez
ték és a vele kapcsolatos eseményeket 
s mégis, ha valaki nem tudna többet 
a spanyol polgárháborúról, ennek a 
filmnek alapján nyugodtan azt hi- 
hetné: a németek nyerték meg Francé
nak és a spanyol nemzetieknek a pol
gárháborút. A spanyolok nem is csi
náltak semmit, csak átengedték orszá
gukat csatatérnek. Ez pedig, enyhén 
szólva, kissé túlmerész germán túlzás. 
S mi nagyon veszedelmeseknek s fö
löttébb károsaknak tartjuk ezeket a 
„propaganda-túlzásokat”. Minden vo.~ 
nalon. -4. B.
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EVANGÉLIKUS ÉLET

Az ólai, a gyapot es a kulmisszio
Essad Bey: Olaj. Bp. 1939. 211 lap. 

Anton Zischka: Harc a fehér aranyért.
Bp. 1939. 202 lap.

Bizonyára sokan vannak olvasóink 
közül, akik nemcsak imádsággal s nem
csak pénzbeli támogatással hordozzák 
szivükön Kunos Jenő ügyét. Az egyik 
legjobban szerkesztett ev. lapban, a 
Misssziói újságban lehetetlenség meg
hatottság nélkül olvasni Kunos Jenő 
sorait. S ahogy az ő írásaiból bizonyára 
sokan lelki gazdagodásban részesül
nek, e helyről hívom fel a külmisszió 
barátait, hogy küldjék ki ezt a két 
magyar nyelven megjelent könyvet 
neki, hogy előtte bizonyosan jólismert 
külmissziói problémákat egy olyan ol
dalról is láthassa, amelyet a két fenti 
könyv jelenít meg napjainkban a ma
gyar olvasó közönség előtt.

A könyv szerencsére nem foglalko
zik a magyar lispei olajforrással, de 
amit arról az ádáz harcról ír, amit az 
olajterületek és koncessziók megnye
rése érdekében a világ egész területén 
folytatnak, az olyan idegtépő küzdel
met és evangéliumellenes magatartást 
kívánt meg a múltban is és a jelenben 
is, hogy ennek a könyvnek az elolva
sása után bizonyosan azok is pacifis
ták lesznek, akik kissé evangéliumi 
alapon állanak, de existenciális vona
luk a kereskedelembe kapcsolta őket.

Amit az olajfejedelemről, Rockefel- 
leiről a könyv írója közölni mer, le
nyomatva szinte hihetetlenül hangzik 
azok előtt, akik Rockefellert csak 
arról az alamizsnaadó gesztusáról is
merték, amellyel a rák bacillusának 
felkutatása és a rák gyógyítása érde
kében tett 750 millió dollár összeggel 
az emberiség kritikája elé állott, de 
nem tudják azt, hogy múltjában volt 
olyan időszak, amikor az amerikai 
keresztyénség nem akarta elfogadni 
egy templom felépítésére felajánlott 
adományát, mert az a pénz tisztátalan 
keresetből származott.

Papi embereknek érdekes e könyv 
azon hitelesnek látszó közlése, hogy' 
Rockefeller 3 könyvet szeretett életé
ben: a Bibliát, egy kötet versbe foglalt 
imádságkönyvet és dr. Jowett össze- 
gymjtött prédikációit.

A másik könyv témája sem kevésbé 
érdektelen. A gyapotból többet termel 
a világ, mint amire szükség van. A 
gyapotföldeket leégetik. S akik ezt a 
műveletet végzik, nem látták azt a 
magyar parasztot, aki szombaton állt 
búzát termelt földje mellett s nem lát
ták azt a síró férfit, aki tíz keresztjé
nek vonattűztől való elhamvadása 
után úgy sírt a fekete-hamus keresz
tek mellett, mintha legdrágább gyerme
kének koporsója mellett térdelt volna.

Ebben a könyvben két egyházi ter
mészetű megemlékezés van. Egyszer 
szól a könyv arról az emigrált angol 
Slaterről, aki Amerikában megkonstru
álta azt a gyapotfeldolgozó gépet, 
amelyet csírájában ismert meg hazájá
ban. E csalásával a XIX. század végén 
vagyont gyűjtött s lelkiismeretének 
nyugtalanító hatása alatt felhagyott az 
üzemi vállalkozással s megnyitotta az 
első vasárnapi iskolát, amelyben sze
mélyesen tanított (1. 47. oldal). A má
sik tétele a gyapotkérdéssel az, hogy

A magyarhoni egyetemes evang. egyház új alkotmánya is a 
presbitériumokat iktatta be minden fórumon a közigazgatásba. Az a 
kívánságunk, hogy a gyakorlati életben ne jelentse ez az adminisz
tráció nehézkességeit, súlyos terhét, hanem inkább módot adjon a 
pasztorizáció fontos munkájának minél nagyobb mértékben való meg
valósítására.

A kötelező polgári házasságkötés helyett a fakultativ polgári 
házasságkötés lehetővé tette Szlovenszkón, hogy híveink tisztára egyházi 
házasságot kössenek. Ennek az volt a lényege, hogy nem kellett az 
állami anyakönyvvezetőhöz menniök, hanem a lelkész vette föl a 
házasság megkötéséről szóló jegyzőkönyvet, amit azután a politikai 
járási hivatal főnökének terjesztett be. A vegyesházasságoknál azonban 
nehézségek merültek föl, mert a tisztán egyházi úton kötött házasság- 
kötés feltétele az volt, hogy hogy a vegyes házasságra lépők az egyik 
és a másik felekezet templomában is hirdetve legyenek. A római 
katholikus lelkész az ilyen ^hirdetést megtagadta. Természetesen mi 
evangélikusok is ezt tettük. így az illetőknek polgári házasságot kellett 
előbb kötniök s ha azután az evangélikus fél eskü alatt igéretett tett 
a katholikus pap előtt, hogy gyermekét átengedi — Szlovenszkóban 
ugyanis a reverzálist az interkonfesszionális törvény 1 §-ának 3. pontja 
megszüntette —, akkor megeskették őket a római kath. templomban. 
Lehetséges volt azonban vegyes házasságot is tisztán egyházi úton meg
kötni. A házasulandók folyamodtak az országos hivatalhoz és a kihir
detés alól való felmentést kérték azon az alapon, hogy evangélikus 
lelkész előtt akarnak házasságot kötni, amit szó nélkül meg is kaptak. 
Ez azonban annyi veszteséget okozott a katholikus egyháznak, hogy 
pár év múlva az országos hivatal olyan rendeletet adott ki, hogy 
a vegyes házasságot előbb polgárilag kell megkötni.

A tisztán egyházi úton való házasságkötés lehetősége több munkát 
adott a lelkészeknek. Sok körültekintést és felelősséget is jelentett, mert 
ha formai hibát követett el, akkor reá büntetés várt. Egyházi szem
pontból az az előnye volt, hogy híveinknek több szolgálatot tehettünk 
s a pasztorizáció munkáját a házasságkötés előtt is nagyobb mérték
ben teljesíthettük,

Az 1925-ben kiadott 96-os interkonfesszionális törvény Szlovensz
kóban a gyermek vallására nézve adott reverzálist a múltra is vissza- 
hatólag hatálytalanította. A szülők gyermekeik születésétől számított 14 
nap alatt egyhangúlag azt a vallásfelekezetet állapíthatták meg szá
mukra, amit akarnak s az anyakönyvvezető azt jegyezte be, A szülő 
gyermekének 16-ik élete évéig — mikor mindenki a maga vallásával 
szabadon rendelkezik — jogosult a vallásnak a megállapítására. A 
kitérőnek nem kell mást cselekedni, mint szóval vagy írásban bejelen
teni azt a lakóhelyén lévő kerületi politikai hivatalnak és az egy hó
napon belül köteles írásbeli elintézést adni és arról értesíteni az el
hagyott egyház elöljáróságát. Vagyis a kitérőnek nem kellett jelenkeznie 
tanúk jelenlétében a lelkésznél. A politikai hatóság adja tudtul az ille
tékes lelkésznek a kitérést. A kitérő is a politikai hatóságtól kap 
bizonyítványt arról, hogy elhagyta felekezetét és ezen bizonyítvány 
alapján veheti fel annak az egyháznak a lelkésze, amelybe az illető 
be akar térni.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy nekünk nem volt bajunk, 
gondunk a reverzális kérdéssel. Az ellentábor megtalálta a lehetőségét 
annak, hogy reverzális nélkül is megnyomorítsa a házasfelet. Csak 
akkor köthettek katolikus pap előtt házasságot, ha a nem katolikus 
fél eskü alatt tett Ígéretet, hogy születendő gyermekét mind a római 
kath. vallásban fogja nevelni. Ennek természetesen erkölcsileg volt 
kötelező ereje. A reverzálisnak jogilag nincs kötelező ereje. Melyik a 
kínosabb, a súlyosabb helyzet ? A róm. kath. papnak tett Ígéretet sok
szor nem tartották meg. Valláserkölcsi szempontból az Ígéretet annak 
meg nem tartásával nem lehet jóvá tenni, még olyan módon sem, ha 
az egyházunk részére előnyt is jelentene.

A tanulság, hogy a reverzális kérdésében egyházunknak a jövőben 
még inkább fel kell venni a harcot.

Evangélikus iskoláink híresek voltak, mert a tudomány mellett az 
evangélium fényességét is árasztották. Az államfordulat után Szlovensz
kóban az evang. egyház vezetői lemondottak az evangélikus közép
iskolákról és tanítóképzőkről. Évszázados középiskoláink, mint Pozsony,
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Selmecbánya, Rimaszombat, Igló, Rozsnyó egyszerűen állami intéze
tekké lettek. Csak Eperjesen és Késmárkon maradt evangélikus közép
iskola. A Selmecbányái és eperjesi evang. tanítóképzőket átadták az 
államnak. De arra nem gondoltak, hogy akkor hol nevelnek majd 
egyházias, buzgó tanítókat az evang. népiskolák számára ? A római 
kát. és a református egyháznak van felekezeti tanítóképzője. Sőt a 
római kát. egyház új felekezeti középiskolát állított fel. A szlovenszkói 
ev. egyház vezetői az elmúlt két évtized alatt, de különösen az utolsó 
években gyakran adtak kifejezést fájdalmuknak, hogy könnyelműen 
lemondtak iskoláikról. Ha Késmárkot és Eperjest meg tudták tartani, ép 
úgy megtarthatták volna a többit is. A nacionalizmus erősebb volt az 
egyház jól felfogott érdekénél.

A tanulság, hogy tartsuk meg, amink van. Ragaszkodjunk isko
láinkhoz. Ha valamit erőszakkal elvisznek tőlünk, azt visszavehetjük, 
újból a mienk lesz. De amiről önként lemondtunk, azt örökre el
vesztettük.

Végül még egy dologról szeretnék szólani.
A kisebbségi sorsot élő magyar evangélikusok az elmúlt 20 esz

tendő alatt erősen vágyódtak lelki közösség után. Az egyházat bármi 
jól is adminisztrálhatták, de sokszor éreztük, hogy az nem a Krisztus 
teste s mi nem vagyunk annak élő tagjai. Tudomást vettünk arról, 
hogy külföldön a vallásos konferenciákon részt vettek a német, angol, 
svéd, finn, magyar, szlovák evangélikusok. De összejövetelt nem lehe
tett megvalósítani, ahol a Dunamedencéjében élő protestáns vagy 
evangélikus egyházak képviselői összejöttek volna közös tanácskozásra. 
Mi volt ennek az oka ? A nacionalizmus elválasztotta őket s nem 
hozta össze az evangélium ereje. A szlovenszkói szlovák evang. lel
készek évről-évre konferenciát tartottak Csehországban vagy Szlová
kiában a cseh-morva atyafiak egyházának a lelkészeivel. Pedig azok 
kálvinisták voltak. De közelebb hozta őket a csehszlovák ideológia. 
Eltűnődöm azon, hogy sok hazai német evangélikus testvérünkben 
miért ébredhet fel a vágy a berlini, a hamburgi németekkel való 
egyesülés utón. A távolságot, az ismeretlenséget legyőzheti az, hogy 
egy nyelvet beszélnek ? Nem sokkal erősebb az évszázados tradíció, 
az egymás mellett való élés, a közösen vívott harcok a hitért és a 
szabadságért ?

Húsz esztendős kisebbségi sorsunkban sokszor álltunk az előtt a 
kérdés előtt, vájjon mi a hatalmasabb érzés a lelkűnkben, a naciona
lizmus, vagy az evangélium ? Nem tagadjuk, hogy ezek sokszor vias
kodtak egymással. Egyed Aladár elkeseredésében, amikor a magyarság 
szorongatott helyzetét nézte, egész őszintén, de mereven kijelentette, 
hogy ő pedig először magyar és csak azután evangélikus. Nagy fel
háborodás és hírlapi polémia lett e nyilatkozatnak a visszhangja. A 
kerületi és egyetemes gyűlésen is foglalkoztak vele s a leghevesebben 
azok támadták őt, akik először voltak szlovákok s azután evangé
likusok. Mintha a korinthusi seb ütött volna ki a Lutheránia testén, 
hol az emberek azt mondották : Én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apolloszé ! 
Hát részekre osztatott-e a Krisztus, harsogta Pál a korinthusiak felé? 
Lehetünk-e először magyarok, németek, vagy szlovákok s csak azután 
evangélikusok ?

A kérdés még sokszor fel fog vetődni. Azt hiszem azonban, hogy 
akkor leszünk mi igazi magyarok, vagy jó szlovákok és németek, ha 
mentül jobb evangélikusok leszünk. Ha az evangélium ereje maradék 
nélkül áthatja szivünket és életünket, akkor kialakul az a lelki közösség, 
hol nem áll szemben egymással magyar, német és szlovák e hazában, 
hanem testvéri szeretetben élnek egymással. Az Isten beszéde arra 
int: Keressétek először Isten országát és az ő igazságát és ezek mind 
megadatnak néktek. Az evangéliumi érzület, Istennek az ereje a fel
tétele a jobb jövőnek, hazánk meggyarapodásának, népünk előre 
haladásának és boldogulásának. Mindezért azonban imádkozni kell 
olyan hittel, ahogyan az őszinte gyermeki lélek képes. De dolgozni 
kell érte úgy, ahogyan férfiak, magyarok és evangélikusok ..tudnak 
dolgozni. Lic. Fizély Ödön.

A Szentírást nem érti más, mint az, aki a tapasztalat alapján érti. Az igéket 
úgy kell fogadnunk, mintha tegnap írták volna őket. Szivünkben át kell éreznünk 
őket. Luther.

a „vadak” textilszükségletét azzal fo
kozták, hogy valamennyi hittérítő 
rendszeresen prédikált a bűnös m ez
telenség ellen. Csöppet sem véletlen, 
hogy a francia „Syndikat Generál de 
l’Industrie Cottonniére” költségvetésé
ben 44 miliői frank szerepel a „hitté
rítő társaságok” támogatása címén s 
hogy 1935-ben a Cotton Textilé Insti- 
tute, mely az amerikai gyapotipar 
3A részét foglalja magában, 9.2 millió 
dollárt adott a hittérítő társaságoknak.

A nemzetgazdász bizonyosan más, 
érdekesebb részeket idézett volna a 
két rendkívül érdekes könyvből. Mi 
azt hittük, hogy mielőtt a szélső pár
tok valamelyike ezen idézeteket fel 
nem használja a keresztyénség ellen, 
a magunk birtokán belül nézzünk 
szembe azokkal, akik rólunk, a keresz- 
tyénségről, vagy annak vállalkozásai
ról ilyen formában írnak. G. L.

Minden Istené
Ha szegény vagy, ki e sorokat ol

vasod, tégy ki az asztalra magad elé 
egy rézpénzt és vedd úgy, hogy ez az 
összes vagyonodat jelenti: a házikódat, 
a rozzant bútoraidat, a szakadozott 
ruháidat, udvarodon szaladgáló hat 
sovány tyúkodat.

Ha gazdag vagy, akkor tégy ki az 
asztalra magad elé egy bankópénzt és 
úgy vedd, hogy ez jelenti a vagyono
dat: a birtokodat, házadat, gyáradat, 
részvényedet, bankbetétedet, zongorádat 
és brilliánsgyűrűdet.

A rézpénzre is, a bankópénzre is 
háromféle szemmel lehet nézni.

Az első a kapitalista szeme. E szerin í 
örökre és végérvényesen tiéd az, ami 
a tiéd. Leölheted a tyúkjaidat és par
lagon hagyhatod a viskódat és a Ti
szába szórhatsz ezer mázsa búzát, ki
nek mi köze hozzá?! Kávéval fűthe- 
ted a mozdonyokat Brazíliában és el
égetheted a banánt a déltengeri szige
teken, hogy fönntartsd az árakat tV 
senki sem kényszeríthet arra, hog/ 
gondolj a kínai milliókra, akik éhen 
pusztulnak, vagy gondolj a magyar 
gyermekekre, akik nem ismerik a ká 
vét és hírét sem hallották a banánnak. 
S ha fölényesen mosolyogsz és azt 
mondod, hogy szállítási költség is van, 
akkor én még fölényesebben mosoly 
gok rád vissza és azt mondom, hogy 
ezer és ezer hadihajó van s ezek oko
sabban tennék, ha lőszer és ágyú hu 
lyett Kanadából búzát szállítanának 
Kínába és Braziliából kávét szállítana - 
nak Magyarországra.

Nézhetsz azután a vagyonodra a 
kommunista szemével is. E szerint a 
látás szerint semmi sem a tiéd abból, 
ami a tiéd, mert minden a közösségé 
s ha a közösség, illetve a közösség aka
ratát képviselő hatalom akarja, okkor 
mindenedet elveheti, hogy a közösség 
szolgálatába állítsa. Próbáld csak meg 
leölni a tyúkjaidat engedély nélkül, 
próbáld csak meg parlagon hagyni a 
földedet, törvényszék elé állítanak sza
botázsért és másnap reggel kilenc 
acélgolyó fúródik testedbe

Van azonban harmadik látásmód is, 
a hívő látásmódja. E szerint a vagyon 
nem is a tiéd, nem is a közösségé, ha
nem Istené. Minden az Istené! Amid
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van, azt Istentől kaptad sáfárságra és 
egyszer el kell vele számolnod az utolsó 
fillérig. És azt sem szabad elfelejteni, 
hogy Isten a szegények részét a gaz
dagoknál tette le. Hárommillió földte- 
len magyar földjét a nagybirtokosok
nál tette le. A rongyosok ruhája ott 
van a ruhaszekrényedben. Az éhesek 
kenyere ott van az asztalodon. A tü
dővészes putrikban lakók egészséges 
lakása ott van a te negyedik, vagy 
tizennegyedik szobádban. Mindenki, 
akinek a föld javaiból több adatott: 
Isten bankára. És jaj a sikkasztó ban
károknak. Jaj azoknak, akik az Isten 
vagyonát elsikkasztják.

Az őskeresztyén gyülekezet így né
zett a vagyonára és nem is volt köz
tük éhező, vagy rongyos. A Cseleke
detek könyvében olvassuk: „És min
denek, kik hívének, együtt valának és 
mindenük köz vala”. De ugyanott ol
vassuk Ananiásról és Safiráról is, akik 
lopni akartak az Űrtől, s ezért halál
lal bűnhődtek.

Akinek van füle a hallásra, hallja!
Akinek van értelme az értésre, értse!
Akinek van szíve a szeretetre, kö

vesse az őskeresztyén példát.
Dr. Kékén András.

(Szegedi Ev. Lapja.)

KÖNYVISMERTETÉS
Németh A.: A császárdiktátor.
(Renaissance kiadása, 1939. 188 o.)
Könnyű riportregény III. Napóleon

ról és koráról. A szerzőnek nem kel
lett mást tennie, mint összeszednie az 
egykorú francia és angol újságokat és 
a megfelelő részeket kiírni, sorrendbe 
rakni, összeönteni egységes folyammá, 
amely azután több-kevesebb hűséggel 
visszatükrözi a kort és benne III. Na
póleont.

A sok összerakott mozaikdarab azon
ban mégis nagyon szellemes képet ala
kít ki a múlt század közepének Fran
ciaországáról. Epigon-korszaknak jel
lemzi, amelyik kényelmet, nyugalmat 
áhítozik s könnyedén beletörődik abba 
is, ha egy éjszakán keresztül megvál
tozik az államforma. Amelyik békésen 
él, amíg erős abszolutisztikus hatalom 
diktál neki, de rögtön széjjelbomlik, 
mihelyt lazítanak az uralom gyeplőjén. 
Amelyikben az irányított sajtó olyan 
közvéleményt teremt, amilyet akar.

Viszont III. Napóleon sem más, mint 
az epigon-korszak epigon-vezére. Alat
tomos megalkuvás a fegyvere; inkább 
sodródik, mint vezet; egész tettekre, 
következetesen végig vitt manőverekre 
nem képes. Kapkod ide-oda; akkor 
vonul vissza, amikor leginkább bele 
kellene feküdni az ügybe. így vált 
füstté egy második magyar szabadság- 
harc abban az időben, amikor Ausztri
át Oroszország már nem segítette, vi
szont. Olaszország—Németország alui- 
ról-felülről szorongatta. Hogy tehát 
66—67-ben kiegyezést és nem függet
len Magyarországot kaptunk, az is az ő 
két balkezének műve végeredményében.

Hogy két balkeze ellenére is oly 
magasra emelkedett, s oly soká fenn 
ragyogott, az a korszaknak tulajdonít
ható, melynek szellője erősen keöve-

Szülő,otthon, gyermek
A soproni líceum évkönyve az 1938/39. iskolai évről most hagyta 

el a napokban a sajtót. Az évkönyv jól szerkesztett, világos, áttetsző 
képet ad az iskola egész évi munkájáról. Németh Sámuel tanügyi 
főtanácsos, igazgató értékes munkáját dicséri.

Van az évkönyvnek egy része, a 84. oldaltól kezdődőleg olvasható, 
„Szemelvények a Diákotthon életéről 1938/39-ben vezetett pedagógiai 
naplóból“ c. alatt, melyet minden gyermekeiért aggódó szülőnek el 
kellene olvasnia. Talán nem haragszik meg vitéz Magassy Sándor 
igazgató, a líceummal kapcsolatos Diákotthon kitűnő vezetője, ha 
közleményével itt a nagy nyilvánosság előtt is foglalkozunk.

Beszél arról „Az internátusi nevelői munka gátlásai" alcím alatt, 
hogy a nevelők sok-sok csalódása és kudarca nemcsak a nevelők 
egyéniségének és rátermettségének minőségével magyarázható, hanem : 
„A családi közösség összetétele és a munkaviszonyok is nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy nevelési terveink és elgondolásaink sokszor 
nem sikerültek."

Most nem is kellene, mást tennem, mint szemelvényeket adnom 
a naplóból idézettekből: „Állandó és következetes megfigyeléseink szerint 
a modern családoknak olyan az összetételük, hogy abban a gyermek 
sokkal kevesebb nevelői hatásnak van kitéve, mint a régi világ család
jaiban." Kitér a nevelési munka és a család munkaviszonyainak 
egymásra való hatásaira is. Erről ezeket írja : „Növendékeink nagyobb 
részének fogalma sem volt, hogy a szülők hogyan keresik kenyerüket... 
Több tapasztalati példából tudjuk, hogy amikor az ilyen gyermek apja 
hazatér, a háztartási gondoktól és a fegyelmezéstől agyonidegesített 
édesanya el kezd panaszkodni a gyermekekre. S az ilyen panasz
kodások rendesen a legalkalmatlanabb lélektani pillanatokban szoktak 
történni: amikor az apa idegei is már a pattanásig feszültek, agya 
fáradt és sem higgadtan és tisztán gondolkodni, sem helyesen és igaz
ságosan mérlegelni nem tud . . . Ilyenkor szokott az ember a fenyí
tésben, a fegyelmezésben, a nevelésben túllőni a célon."

Milyen fontos, értékes, figyelmeztető szavak ezek ! Milyen jó volna, 
ha ezt minden szülő elolvashatná és jól megjegyezhetné ! Milyen jó 
volna revideálni a felfogásunkat a szülő, otthon, gyermek kérdéseivel 
kapcsolatosan ! Milyen jó volna újból és újból megtanulni, hogy a 
gyermek nem játékszer, kit állandóan csókolgatni és kényeztetni keli, 
de nem is teher és nyűg, kire haragudni kell, mert megszületett. 
Milyen jó volna megtanulni, hogy a gyermek Isten ajándéka, kire úgy 
is kell néznünk, úgy kell vigyáznunk és akit úgy kell nevelnünk, hogy 
róla egyszer nagy felelősségrevonás alkalmával számot kell adnunk. 
Milyen jó volna, ha újból a régi családi közösségek szelleme kezdene 
uralkodni, amikor a család tagjai reggel imádkozó közösségből indultak 
útnak munkájuk végzésére és este újra imádkozó közösségben adtak 
hálát az Istennek. Hol van ez a szellem és ez a rend ? Milyen tragikus, 
hogy kezd egyre üresebbé lenni a családatya és családanya fogalma, 
hogy a sok lótás-futásból türelmetlenséget és idegességet hordunk haza 
és a sok bosszúságunkért otthon keresünk elégtételt.

Így jutunk el oda, amelyről a közlemény befejező része ír : Vol
tak növendékeink, akiket hajtani kellett a szülőkkel való levelezésre 
és akik egyetlen iskolai szünet előtt sem vágyódtak haza. Boldogok 
voltak, ha a szünet után betehették maguk mögött a szülői ház ajtaját. 
Ezeknek nem jelentett az otthon lelki-testi pihenőt, mentsvárat, békés 
és boldog családi fészket. Komoran, vagy keserű gúnnyal hallgatták, 
ha a többi az édes otthonról beszélt. Egészen más volt az otthonról 
való fogalmuk, mint társaiknak. Az elvált szülők gyermekeit majdnem 
kizárólag ebben a kategóriában láttuk. Majd így ír: „Volt olyan nö
vendékünk is, aki a szülői otthont a szállodával azonosította..."

Micsoda szomorú, megrázó sorok ezek 1 Vannak gyermekek, kik 
nem vágyódnak haza, kik az otthont szállodával azonosítják. Milyen 
lehet ezeknek a lelki világuk? Hogyan ejtik ki e gyermekek az édes
anyám, vagy édesapám szavakat?

Nekem még most is elszorul a torkom, megremeg a szivem, ha 
szülővárosom állomásán megáll a vonat. Boldogan keresem föl azt a 
házat, ahol születtem és amelynek udvarán a világégés idején gyér-
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mek éveimet töltöttem, pedig a szüleim már nem laknak ott, mindket
ten kinn pihennek a csendes temetőben.

Szülők, míg nem késő, revideáljuk felfogásunkat a gyermekről, az 
otthonról és minden igyekezetünkkel és minden imádságunkkal tegyük 
a házat, ahol lakunk, meleg, békés, boldog otthonná. Fülöp Dezső.

A 80 éves árvaház
— A budapesti Országos Protestáns Árvaház múltja. —

(Folytatás.)
ígv teljesült be a második tevékenység: az árvák új hajlékának 

megvalósítása. 1877. november 17-én nagy ünnepség keretében avat
ták fel az árvák díszes új hajlékát, nagy és előkelő közönség jelenlé
tében. Az utca is megtelt kíváncsiakkal, mert reményt nyújtott, hogy 
Ő Felsége, I. Ferenc József is megjelenik az ünnepélyen.

Az ünnepi szónok Török Pál dunamelléki református püspök 
volt, ki magasan szárnyaló szónoklatában serkenté a hallgatóságot 
Isten szolgálatára, munkás és tevékeny szeretetre.

Befejezésül pedig mondá: „Legyen e ház szentelve az Atya 
Istennek, aki az árváknak atyja és őrzője ! Legyen szentelve a Fiúnak, 
ki a kisdedeket magához hívogatta, kedveli és kegyeli! A Szentiélek
nek, ki e ház lakóit vezérelje egyenes úton s nevelje fel az Urnák 
félelmében ! Legyen áldott mindnyájunkra nézve bejövetelünk és kime
netelünk. Ámen.“ Majd Doleschall Sándor német lelkész imája után 
az énekkar —- Erős vár a mi Istenünk — eléneklésével befejeződött a 
lélekemelő felavató ünnepély, mely után a közönség bejárta az árvák 
otthonát és meggyőződött arról, hogy ezen intézet Salai között, a szü
lődén árvák testi-lelki épségére és fejlődésére kiváló gondot fordítanak 
az árvák vezetői. A közönség ezzel a jóleső hittel távozott a hajlék
ból és büszkeséggel hirdette a Protestáns Országos Árvaház modern 
épületének elkészültét, mely teljes joggal számíthat a nagyközönség 
pártfogására.

A harmadik kitűzött cél is csakhamar megvalósult. Az első évek
ben az árvaház vezetése egyszerű emberekre bízatott, akik igen gyak
ran változtak, a neveléshez és a tanításhoz nem értettek; a választ
mány pedig hivatásának tartotta, hogy az árvák nevelése magas szín
vonalon mozogjon ; ezért meghívta az intézetnek volt, növendékét: 
Brocskó Lajost az árvák atyjául és később igazgatóul. Áldásos mun
kásságát 100 árvára terjesztette ki az egyesület és ezért még két taní
tói állást is szervezett.

1889. évben életbeléptette a szünidei nyaralást, mert át volt hatva 
a tudomány és a gyakorlati élet által szentesített igazság erejétől, hogy 
a szellemi, erkölcsi és anyagi jólét kútforrása: az egészség, éppen az 
árváknál állt gyenge lábon, minthogy a szülők korai elhalálozása olyan 
szervi bajra mutat, mely sok esetben örökségképen száll át a gyerme
kekre. Ezért, hogy szervezetüket ellenállóbbá tegyék, az iskolai szün
időre egészséges fekvésű vidéki helyre telepítették őket.

Az árvaház választmánya elhatározta továbbá azt is, hogy a 
kiváló szorgalmú és jó magaviseletű növendékeket magasabb iskolai 
kiképzésben részesíti. így jutott ahhoz a kivételes kedvezéshez, hogy 
a leányok kiképeztetésük idejéig, a fiúk pedig 14 éves koron túl pénz
beli segítséget kaptak a további iskoláztatás tartamára.

Ilyen nagy emberbaráti szeretet és hatalmas társadalmi tevékeny
ség láttára a lélek elnémul és meghajol az elődök magasztos eszméi 
megvalósítása előtt és hálatelt szívvel gondol a mindenható Isten vég
telen jóságára, hogy lelkes férfiak és nők irányították az elhagyott 
árvák sorsát az intézet kötelékében.

Kochmeister báró lemondása után Dr. Kovácsy Sándor foglalta el 
az elnöki széket. Az ő ideje alatt is növekedett az árvaház vagyona. 
A nagyobb alapítványok ez időkből a következők : Blahunka Ferenc
160.000 írt, patkósteszéri Zámori Kálmán 100.000 írt, br. Hirsch Mórné
10.000 frt, SzlobodaAnna 14.376 frt, Szloboda Amália 16.788.53 írt, Dr. 
Karácsonyi Guidó „Rudolf” alapítványa 8.000 frt, Lévay Fíenrik 5000 
frt, Egyesült Budapesti Főv. Takarékpénztár 6.930.02 frt, Nagy Sándor

zett vitorláinak, meg baráti körének, 
akik közt akadt egy-két erélyes, 
nagyratörő politikus is. — A vonatko
zások, hasonlóságok kiélezése mai vi
lágunkra itt-ott nagyon feltűnő, egyéb
ként azonban könnyed, érdekfeszítő s 
tanulságos olvasmány. L. M. V.

HÍ REK
A vasi középegyházmegye július l i 

án Kőszegen tartotta évi rendes köz
gyűlését: Zongor Béla esperes és szent- 
mártoni Radó Lajos felügyelő elnök
lete alatt. Az egyházmegyei felügyelő 
megnyitójában megemlékezett nemze
tünk ünnepnapjairól, melyeket annak 
örömére ültünk, hogy részben már le
omlottak a trianoni hazug határok s 
rab magyar és ruszin testvéreink visz- 
szatérhettek a magyar haza ölelő kar
jaiba. Mélységes hálával adózott ezért a 
gondviselő Istennek s meleg köszönet
tel a Kormányzó Urunknak s a baráti 
nagyhatalmaknak, édes reménységgel 
eltelve aziránt, hogy a hatalmas Isten 
az Ö igazlságszolgátatását folytatni 
fogja. Az esperes a lefolyt örvendetes 
nemzeti események érintése után min
denre kiterjeszkedő jelentésében az 
egyházmegye gyülekezeteiben lüktető 
élő hit boldogító bizonyságait tárta a 
közgyűlés elé. Megemlékezett a sikeres 
ifjúsági konferenciáról, a meszleni i f 
júsági egyesületi ház felavatásáról s a 
körmendi templom 50 éves jubileumá
ról, amelyen egyházkerületünk főpász
tora: D. Kapi Béla püspök is résztvett. 
Közölte, hogy a szombathelyi gyüleke
zet diakonissza lakást, ifjúsági egye
sületi helyiséget és kultúrtermet ma
gában foglaló belmissziői házat épít, 
kb. 30 ezer pengő költséggel. A köz
gyűlés örömmel vett tudomást a ne- 
messzívű adakozásokról is: néh. Joó 
Györgyné szül. Kovács Eszter szarvas- 
kendi lakos a körmendi egyházközség
nek 100 P-t és a szarvaskendi leány
egyháznak 100 P-t hagyományozott. A 
körmendi Seybold-testvérek bőid. édes- 
atyjuk, Seybold Károly emlékére 1050 
P értékű erdőilletőséget adományoz
tak a körmendi anyaegyházközségnek. 
Haramia Géza kőszegdoroszlói egyház- 
tag a nemescsói anyagyülekezetnek 
80 P-t s a kőszegdoroszló-cáki leány
egyháznak is 80 P-t ajándékozott. Özv. 
Kirnbauer Lajosné szombathelyi egy
háztag bőid. férje emlékére 400 P-ős 
ösztöndíjalapítványt tett a szombat- 
helyi gyülekezetnél egy magát a val
lástanban kitüntető el. isk.-i tanuló ju
talmazására. Dremmel Antalné szül. 
He.tényi Mária szentgotthárdi egyház
tag a szentgotthárdi anyagyüiekezet 
szegényeinek gondozására , 100 P-ős 
alapítványt létesített. A közgyűlés előtti 
napon az ehm.-i tanítóegyesület, az 
egyházmegyei presbitérium és a kü
lönféle bizottságok tartották 1 üléseiket; 
este pedig gyámintézeti istentisztelet 
volt a templomban, ahol az igét Kutas 
Kálmán szombathelyi lelkész hirdette, 
előadást dr. Bertha Benő sárvári já
rásbírósági elnök tartott.

Evangélikus lelkészegyesületi érte
kezlet. A nógrádi Evangélikus Lelkész
egyesület Salgótarjánban tartotta ez- 
évi értekezletét és közgyűlését, ame
lyen Mihalovits Samu esperes vezeté-
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sével jelentek meg az egyházmegye 
lelkészei. Az értekezlet előtt Mihalo- 
vits Samu esperes úrvacsoraosztó 
istentiszteletet tartott a lelkészek szá
mára. Csengődy Lajos lelkészegyesü
leti elnök megnyitója után Kuszy 
Emil losonci lelkész tartott előadást a 
szlovák nemzetiségről és a magyarság
nak a kisebbségi sorsban szerzett ta
pasztalatairól. Ottmár Béla lelkész a 
szegénygondozás módszereiről érteke
zett. Az előadások megbeszélése után 
közgyűlés volt, ennek keretében lel
készegyesület elnökévé újból Csengődy 
Lajos dr.-t választották meg.

A békéscsabai ev. gimnázium evan
gélikus vallású okleveles ének- és ze
netanárt keres. Kezdő javadalmazása 
havi 80 P óradíj és a jelentkező tanít
ványoktól járó zenetanítási díj. Bevá
lása esetén az iskola az állást rendsze
resíteni fogja. Pályázati kérvényeket 
aug. 15-ig kell okmányokkal felszerelve 
a gimn. igazgatójánál benyújtani. 
CiEvangélizáló konferencia. A tél. gyü
lekezeti evangélizáció munka folyta
tásaképpen azoknak a gyülekezeteknek 
a tagjai számára, hol a télen evangé- 
lizáció volt és minden evangélium 
után vágyódó evangélikus számára 
evangélizáló konferencia lesz augusz
tus hó 26-án d. u. fél 5 órától 29-én 
estig Klotildiigeten, Piliscsaba mellett 
a Fébé Diakonissza Egyesület telepén. 
Aki vágyódik a kegyelem után és ko
molyan keresztyén akar lenni, nagyon 
áldott napokat tölthet ott. Reggel áhítat 
és bibliakörök után egy délelőtti és egy 
esti előadás lesz. Az előadók az összes 
evangélikus evangélizáló mozgalmak 
és egyesületek munkásaiból kerülnek 
ki. Sok alkalom nyílik majd a szemé
lyes beszélgetésekre, belső elcsendese- 
désre. Jelentkezni augusztus 10-ig le
het Urbán Ernő evang. lelkésznél (Bu
dapest, III., Bécsi-út 92. fsz 9.). A je
lentkezők részletes munkarendet kap
nak, amelyben benne lesz minden 
egyéb tudnivaló is. Aki vasúti kedvez
ményt is szeretne, az már a jelentke
zéskor tudassa ezt.A konferencia költ
ségei: szállás, ellátás, összesen 7 P, je
lentkezési díj 1 P.

A tiszai ev. egyházkerület miskolci 
jogakadémiáján az 1939—40 .tanévre 
való felvétel iránti kérelmek határ
ideje 1939 aug. 20. A felvételi kérvé
nyekhez a következő eredeti okmányok 
csatolandók: a) születési anyakönyi ki
vonat; b) középiskolai érettségi bizo
nyítvány; c) erkölcsi bizonyítány a fo
lyamodó nemzethűségéről és erkölcsi 
megbízhatóságáról; d) hatósági bizo
nyítvány arról, hogy a folyamodó hadi
árva; e) ha a folyamodó atyja harctéri 
szolgálatot teljesített, Károly-csapat- 
kereszt elnyerésének igazolása; f) köz
hatósági bizonyítvány a folyamodó szü
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyze
téről és arról, hogy a szülők mióta 
laknak jelenlegi lakhelyükön, hol lak
tak azelőtt s amennyiben több helyen 
laktak volna, mi volt a foglalkozásuk 
régebbi lakóhelyeiken; g) a más fő 
iskoláról jövők még távozási bizonyít
ványt is kötelesek kérvényükhöz csa
tolni. A kérvényhez 2 pengős okmány
bélyeg és 1 pengő kezelési költség 
postabélyegekben csatolandó. Nem ere
deti okmányokkal felszerelt kérvények 
nem vehetők figyelembe. Kellő időben 
jelentkező evangélikus vallású folya
modók felvétele biztosítható.

Iébényi ev. lelkész és neje Vécsei írma 5.788.88 frt, Fleischmanri 
Auguszta 6.000 frt, Karap Ferenc 5.000 frt, Gelléri Szabó János 6.000 
frt, Hutter József család alapítványa 50.000 frt, br. Kochmeister Frigyes
40.000 frt, Alistáli Laky Adolf 76.000, Stephany Lajos 10.000 korona, 
Sullay Aurélné Csólits Teréz alapítvány 9.55Ö K, Malomszegi Elek 
Pálné 8.200 K, Láng László és neje Reidner Erzsébet „Anna és Irén“ 
alapítv. 10.000 K, Pesti Hazai Első Takarékpénztár 5.600 K, Haggen- 
macher család 50.000 K, özv. br. Hatvány Józsefné 10.000 K, Szana 
Tamás 6.812.86 K, Pálffy Adolfné 90.191.72 K, ifj. sédeni Ambrózy 
Béla 5.000 K, Madas-alap 10.000 K, Szana Katalin 6.812.86 K, Kellér 
Terézia 305.400 K, Mehnert Ernőné és Dürringer Jánosné „Hutter ala
pítvány" emelésére 200.000 K, özv. Szalacsy Farkasné sz. Kovács Se
bestyén Ilona 8.000 K. Dr. Lampel Antal és neje Láng Erzsébet 10.000 
K, Dr. Wiesinger Frigyes édesanyja emlékére 5.000 K, Györgyi Jenőné 
sz. Györgyi Ida 5.000 K, Kéler Napóleon 50.000 K, Veszprémy Kál
mán 65.505 K, özv. Salczer Lajosné 100.000 K, Dr. Kralovánszky 
László 8.000 K, Komáromy Károlyné 5.000 K.

A választmány különös gondot fordít arra, hogy árvái nevelése a 
kor színvonalán jóval magasabban álljon, ezért sok üdvös intézkedé
sével a következő újításokat hozta be :

A nyaralás intézményét megvalósította. A küntlakó szegény 
árvákat pénzsegélyben részesítette. A 14-éven túli továbbképzést léte
sítette. Az iskolát és árvaházat négy tanerő alkalmazásával 6 osztá
lyúvá fejlesztette, a berendezésre nagy anyagi áldozatot hozott.

Szükség esetén künnlakó árvákat más árvaházakban és vidéki 
protestáns családoknál is elhelyezett. Az iskolai kézimunkatanítást úgy 
a fiúknál, mint a leányoknál meghonositotta. Az árvák létszámát 
100-ra emelte. Tervbe vette a választmány, hogy egy újabb 150 árva 
befogadására alkalmas, egészséges helyen nagyobbszabású árvaházat 
épít. Erre való tekintettel a Városmajorban fekvő 358. sz. tjkben 7040 
hrsz. alatt felvett 4175 3/10 négyszögöl telket 29.500 frt-ért, továbbá a 
budai 9704 sz. tkv. szám alatt bejegyzett 13.257/10 négyszögöl telket 
17.234 frt. 10 kr-ért megvette azzal a rendeltetéssel, hogy árvaházát 
odatelepíti. Ez a terv azonban nem valósult meg s így az intézet meg
maradt régi helyén.

A felsorolt tények fényesen igazolják az egyesület áldásos műkö
dését, különösen azt, hogy jótékonysági határvonalai az anyagiak 
megszerzése után mindjobban kiszélesedtek, mely által édes hazánk 
jólétének emeléséhez és forrongó és jegecesedő magyar társadalmá
nak kialakulásához nagyban hozzájárult. Ezért legyen hála és dicsé
ret az Istennek, hogy megáldotta egyesületünket azzal a hatalmas 
anyagi eszközzel, hogy nemes hivatását az árvanevelés terén híven 
teljesítse.

De legyenek áldottak azon nemeslelkű adakozók és szálljon 
áldás utódaikra is, kik tiszta és szeplőtlen isteni szolgálatot teljesítet 
tek kegyes adományaikkal, hogy az elhagyott árva a megszentelt falak 
között meleg otthonra találhatott.

Súlyos idők következtek ezután. Az árvaegylet nemes és megfe
szített munkával és lelkesedéssel átmentette a világzivatar vészes nap
jain szeretett Árvaházát. Anyagi megrázkódtatását és vagyoni helyze
tének rosszabbrafordulását a világháború borzalmai és vészes napjai 
majdnem teljesen véghezvitték. Nagy alapítványai hadikölcsönjegy- 
zésre szolgáltak. Ingatlanai jövedelme is mélyen csökkent, úgy hogy a 
sok árva eltartása nagy gondot okozott a választmánynak.

Árvák száma napról-napra szaporodott. Mindig több és több 
lett a hősi halált halt vitéz sok árvája. Így áldásos működését ezekre 
a szegény megsebzett telkekre is ki kellet terjeszteni. Bízva az igazság 
erős várában, szárnyai alá vette az elesett hősök fiait és leányait, úgy 
hogy neveltjei között évenként 50 hadiárvát gondozott.

Leborúlva a felséges Isten szent trónja elé, a hazaszeretet szent 
érzületétől áthatva kérünk áldást mindazokra és családjaikra, akik a 
gyászoló és csendesen zokogó, bús özvegyek /válláról levették a gon
dot és emberré nevelték az árvákat. Tudták Árvaegyesületünk neme
sen gondolkodó tagjai, hogy az árvák szenvedéseinek iskolája és a 
szeretet az árvák iránt az az igazi hazafiúi szeretet. Sok derék hadi
árva áldja ismeretlenül neveiket. (Folytatjuk.)
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Pályázati hirdetmény. Orosháza ev. 
gimnáziumánál 1939 szent. 1-én betöl
tendő magyar-latin szakos tanári ál
lásra pályázatot hirdetek. Pályázhat
nak tanári oklevéllel 'rendelkező evan
gélikus vallású magyar-latin (esetleg 
latin-más szak) szakos középiskolai ta
nárok. A pályázók az Orosházi Evan
gélikus Gimnázium Iskolai Bizottságá
hoz intézett, életkorukat, családi álla
potukat, eddigi működésüket igazoló 
folyamodványukat augusztus hó 10-ig 
adják be a gimnázium igazgatóságá
hoz. Személyes bemutatkozás kívána
tos. Előnyben részesülnek, akiknek lel-

Hazánk^legrégibb, több mint 122 éve íennálló harangöntő gyára

FRIGYES FIAI
magyar királyi C f i P R O N  udvari szállítók. I \ W i l -

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

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

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

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

SELTENHOFER Garab József
könyvnyomda ♦ könyvkötészet 

Cegléd, Árpád-tér ev. bazár

w
KÉSZÍT: könyveket, folyóiratokat, 
zárszámadásokat, iskolai értesítőket, 
lakodalmi és báli meghívókat a leg
olcsóbb áron. Könyvkötések ízléses 
kivitelben és pontosan készülnek.

70 éves cég !

EVANGÉLIKUS ÉLET

készi vagy egyéb (cserkésztiszt, ének, 
gyorsírás stb.) képesítése is van. — 
Orosháza, 1939 június hó 28-án. Horé- 
musz Pál ig.-lelkész, az iskolai bizott
ság elnöke.

Másolat. Nagymarosi Református Lel
készt Hivataltól 133—-1939. szám. — 
Tekintetes Szlezák László úrnak arany
koszorús harangöntő-mester, Budapest, 
XIII., Petneházy-u. 78. — A nagyma
rosi ref. egyház tek. Címnél a f. év 
eleién egy „H” hangú harangot ren
delt. A 273 kg. súlyú harang május hó
nap folyamán került leszállításra s 
ugyanakkor lel is szereltetett a to

ronyba. A mai napon felszentelt és 
megszólalt harang érces, csengő hang
jával, díszes kiállításával, a szállításra 
kikötött idő pontos betartásával, a fel- 
szerelési munkák szakavatott)és szolid 
elvégzésével s általában az egész ügy
letnek becsületes lebon^volításával úgy 
presbitérium, mint az egész gyülekezet 
a legteljesebb mértékben meg van elé
gedve. Bármely egyháznak jó lélekkel 
merjük ajánlani, hogy harangszükség
letét Önnél szerezze be. Kelt Nagyma
roson, 1939 július hó 5. Takács Mihály 
sk. gondnok. (P. H.) Labancz László 
ref. lelkipásztor.
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i S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntcde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, X1H., Petneházy-u. 78-

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

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt. 
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság,, 
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. Á 
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel5 
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,, 
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki 
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

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

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten embere
Fűzve P 3‘30.'

Keménykötésben P 6'—. Egészvászonkötésben P 8‘—. 

Dr. Szilády Jenő:

A  Magyarországi Tót 
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3 - .

Kapható:
a F É B É  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ,  
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

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

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

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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VII. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM. 1939. JUL1US HÓ 29.



VII. ÉVFOLYAM, 30. SZ. 1939. JÚLIUS HÓ 29.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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Meddő időszak — áldott időszak
Volt idő, amikor a nyarat úgy 

nevezték egyházi körökben: „ meddő 
időszak." Ami volt a sajtónál az 
„ugorkaszezon“ , az volt az egyház
ban a „meddő időszak". A tem
plomok kiürültek, a papok elutaz
tak, a lelki munkák szüneteltek s 
az emberek éltek a napfénynek, 
víznek, korlátlan lustálkodásnak és 
egyéb testi dolgoknak. Mintha Isten, 
lélek, örökkévalóság is megszűnt 
volna arra a pár hónapra vagy hétre.

Azután jött az új világ, s min
den új jelentőséget nyert. Isten bele
nyúlt az egyház életébe és a „meddő 
időszakból" „áldott időszak" lett: 
a különféle konferenciák, evangeli
zációs összejövetelek, csendes na
pok, hetek és egyebek időszaka. 
Megláttuk, hogy a nyár temérdek 
szabadidejét nemcsak a „test gya
korlásának" „haszontalanságára" 
(I. Timotheus 4 : 8), de a lélekúju- 
lás „ígéreteinek" aratására is fel 
lehet használni, miközben a test is 
megkaphatja a felüdülésből a maga 
porcióját.

A nyaralásnak, üdülésnek leg
magasabb formája tehát az, ami
kor odaülünk a lélekújulás forrá
sához : Isten Igéjéhez s néhány 
csendes napon vagy éppen héten 
keresztül alaposan belemélyedünk. 
Aki ilyen üdülésről visszatért, min
dig tökéletes „testi-lelki" újulásról, 
felüdülésről tesz bizonyságot. Míg 
azok a nyaralók, akik csak a test 
felüdüléséről gondoskodtak, gyak
ran fásultabbak, kimerültebbek és 
életbátorságot nélkülözőbbek nya
ralás után, mint előtte.

Milyen sok áldást, kimondhatat

lan sok áldást jelentene egyházunk 
számára, ha egyháztagjaink épp
úgy a nyaralás legkomolyabb for
májának tartanák a nyári konferen
ciákon, csendes heteken stb.-n való 
részvételt, mint ahogy azt a nya
ralás egyetlen formájának tartja 
igen sok dán, német, holland, angol 
és finn keresztyén.

Viszont az egyháznak tudatosan 
kellene nyújtani egyháztagjai szá
mára ezeket az áldott nyaralási 
lehetőségeket. Vagy pedig bővíteni, 
szaporítani a meglevőket. Ismerünk 
egy pestkörnyéki református gyü
lekezetét, amelyik egy hívének na
gyobb adományát gyűjtéssel is ki
egészítve telket vásárolt a Balaton 
mellett és arra egy nagy emeletes 
faházat építtetett, amelyben kéthe
tes turnusokban olcsón végig nya
raltatja majd az egész gyülekeze

Erőt ad a megfóradottnak, 
és az erőtlen erejét megsoka- 
sítja.

Elfáradnak az ifjak és meg
lankadnak, megtántorodnak a 
legkülömbek i s ; de akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sas
keselyűk, futnak és nem lan
kadnak meg, járnak és nem 
fáradnak e l !

Ésaiás 40 : 29—31.

Gyakorold magad a kegyes
ségre : Mert a test gyakorlá
sának kevés haszna van ; de 
a kegyesség mindenre hasz
nos, meglévén benne a jelen
való és a jövő életnek ígérete.

1. Timotheus 4 : 7 —8.

tét. Naponként reggeli-esti áhitat, 
esetleg egy-egy előadás, vasárnap 
istentisztelet, esténként tábortűz az 
udvaron stb., stb. s az egyháztagok 
nemcsak testben, lélekben is meg
erősödve hagyják ott két hét múlva 
a „fapalotát". De ezenkívül mennyi 
egyéb „mellékeredménye" is van 
az ilyen kéthetes „közös háztartás“- 
bán élésnek. Hogy megismerik egy
mást, egymás gondját, baját! Hogy 
összeforrnak testvéri közösséggé 1 
Mennyivel inkább tudják egymást 
imádságban hordozni azután 1 
Mennyivel több lesz a lelki és szo
ciális felelősség ! Stb., stb.

Hány gyülekezetünk lenne ne
künk is, aki „kibírná" azt a néhány 
pengőt, amellyel a nyár „meddő 
időszakját" a lélekújulás „áldott 
időszakává" tudná átváltoztatni a 
maga számára valahol a Balaton 
vagy Duna mellett! Miért nem tesz- 
szük ? Nekünk kell munkálkod
nunk, amíg nappal vagyon. Isten 
áldása el nem marad semmiről, 
amit az Ő nevében kezdtek.

Addig is azonban terjesszük, 
ismertessük gyülekezeteinkben a 
már meglévő alkalmakat. Hisz 
vannak és lesznek konferenciák a 
nyár folyamán Gyenesdiáson, Klo- 
tildligeten, Tahiban, Aszódon, Lo
soncon stb., stb. Próbáljuk meg 
ezeken a léleküdülés áldott nap
jait s bizonyos, hogy jövőre már 
nagyobb lendülettel folyik majd a 
munka, hogy a „meddő időszak" 
minél több egyháztag és gyüleke
zet számára változhassék „áldott 
időszakká".

L. M. V.
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Hírek a nagyvilágból

Mgr. Cortesi, Lengyelország pápai le
gátusa, június közepén Rómába utazott. 
Az a hír terjedt el, hogy augusztus 
elejéig Rómában marad. Diplomáciai 
körökben nagy a hajlandóság arra, 
hogy ebben az utazásban ne csak szo
kásos legátusi látogatást lássanak, 
annál is inkább, mivel a pápai követ 
Beck ezredes-külügyminiszterrel, el
utazása előtt, a külügyminisztériumban 
háromszor is tárgyalt. . .  (The Times, 
jún. 19.)

A varsói pápai legátust a pápa fo
gadta. Állítólag ennél a fogadásnál 
szóba került az új lengyel püspökök 
kinevezése is. Jelenleg nem kevesebb, 
mint 7 püspök kinevezéséről van szó 
Jelenleg a politika színpadán nem sze
replő lengyel parasztvezér, Witos fel
kereste a krakói érseket és hosszasan 
tárgyalt vele. Politikusok úgy vélik, 
hogy a parasztvezér a lengyel paraszt
ságnak a katolikus egyházzal való 
viszonyáról számolt be, amelyet „meg
értő álláspontnak” lehetne nevezni. 
(Danziger Neueste Nachr. jun. 25.)

Az új Szlovákiában — Tiso miniszter- 
elnök szerint — a sajtó, film, rádió, 
művészet és tudomány keresztény kell, 
hogy legyen. (Schönere Zukunft)

Olaszországban a fasiszta nagytanács 
legújabb határozata a keresztyén vallás- 
oktatást biztosítja. Ez alkalommal 
Bottai miniszter kijelentette rádióbeszé
dében, hogy „vallásoktatást a nevelési 
munka alapjának és koronájának kell 
tekinteni.” (Kommende Kirche.)

A japánok ama szándéka, hogy a 
keresztyénség terjedésének immár sza
bad teret engednek, azt az óhajt vál
totta ki, hogy közös kiáltványt szer
kesszenek az egyes japán egyházak. A 
tervből a következő eredmény született 
meg: „A  japán egyház úgy tekinti az 
apostoli hitvallást, mint a keresztyén 
hit igazi örökösét. Hisznek Istenben, 
az ég és föld hatalmas teremtőjében. 
Hisznek az Ö Fiában, a megváltó Jé
zus Krisztusban. Hisznek a Szentiélek
ben. Hiszik a szent egyházat, a bűnök 
bocsánatát, az örök életet. A hitélet 
alapjának a Szentírást tekintik és a két. 
szentséget fogadják el, u. m. a kereszt- 
séget és az úrvacsorát.” Természete
sen a fenti kiáltvány közrebocsátásá
ban a római katolikus egyház nem 
vesz részt. (Dér Romfreie Katolik.)

A németországi szabad egyházak 
meg akarják alkotni a „német szabad- 
egyházat”. Ez azt jelenti, hogy ezek az 
egyházak minden dogmatikai vagy kul- 
tuszi különbséget megtartanak, csupán 
a nagyon szükséges, és pedig a német 
nép szempontjából szükséges együvé 
szervezést akarják megvalósítani, hogy 
hatóerejük minél nagyobb legyen. Eb
ben a szabadegyházzá való egyesülés
ben részt venne: 80.000 baptista, 45.000 
methodista (egy püspökkel), 40.000 sza
badegyházbeli keresztyén, 29.000 evan
gélikus közösségekből való és 12.000 
különböző egyházból való keresztyén. 
(Dér Romfreie Katholik.)

Madridban ünnepélyes hálaadó isten- 
tisztelet volt, amely alkalommal Franco 
tábornok felajánlotta kardját Istennek. 
Azután a nagy nyilvánosság előtt Isten 
segítségét kérte, hogy a spanyol népet 
Jézus Krisztus dicsőségére mindig ma
gasabb célok felé vezesse. (Kommende 
Kirche.) Váradi L.

Fel Filadelfiába!
A Lutheránus Világszövetség Végrehajtóbizottságának tagjai május 

20—25 között gyűlést tartottak a Leipzig közelében fekvő Waldenburg 
várban. A gyűlésen megjelentek az amerikaiak közül dr. Knubel, dr. Boe 
és dr. Long, Svédországból Rohde püspök, Dániából Jörgenson pro
fesszor, Finnországból Bonnsdorf püspök és Németországból Marahrens 
és Meiser püspökök, Ihmels és Sommerlath professzorok és a végre
hajtóbizottság titkára : Lilje professzor.

A gyűlésen sokáig tanácskoztak azon, hogy a negyedik lutheránus 
világgyűlést, tekintettel a politikai helyzetre, ne tartsák-e mégis Európá
ban a kijelölt Amerika helyett. De hosszas, körülményes s indokolt 
határozattal mégis abban egyeztek meg, hogy a Lutheranizmus ne
gyedik világgyűlését Filadelfiában tartják meg 1940 május 24 és június 
2 közötti időben.

Amikor az Amerikában tartandó világgyűlés ötlete először felme
rült, az a vágyálom is jelentkezett, hogy a gazdag amerikai evangéliku
sok majd amerikai hajót küldenek a hamburgi kikötőbe s az majd 
ingyen szállítja ki és vissza az amerikai világgyűlésen résztvevőket. 
Azóta bizonyosan senki sem hiszi ennek az álomnak valóra válhatá- 
sát. De az álmok nem mindig csalnak, mondják és vallják sokan. S 
ezért akkor, amikor a világgyűlés tartásában meghozatott a döntés s 
bizonyossá vált az, hogy az európai lutheranizmus találkozhatik az 
amerikai lutheranizmussal, az álomból sok minden megvalósítható. 
Egyik kiváló egyetemes egyházi emberünk, ha érintkezést keresne a 
rendkívül talpraesett s ötletesen gondolkodó Liljével, bizonyosan meg 
tudnák valósítani azt, hogy megszervezzék az európai lutheránizmust 
abban a tekintetben, hogy egy hajón tenné meg az egyhetes hajóútat. 
Hogy egy ilyen közös hajóút, az együttes imádkozás s a teljes lelki 
közösség, ami itt kialakulhat, milyen megtermékenyítő hatásokat adhat, 
azt az olvasók képzelőerejére lehet és kell bízni. De azért is igen áldá
sos volna ez a világgyűlés előtti együttlét, mert az egymás megisme
rése és megszeretése után létrejönne sok elvi kérdésben az a közösség, 
amelyre nagy szüksége volna az európai ágnak.

Püspökeink közül D. Raffay és D. Kapi püspökök már voltak 
Amerikában és találtak alkalmat arra, hogy az amerikai evangélikus 
magyar gyülekezeteket pásztorizálják, de most ennél több és nagyobb 
lehetőségek állanák előttünk.

Remélni lehet azt, hogy a több mint 2000 P-ős kiadással járó 
nagy útiköltségek ellenére is lesz legalább 10 olyan evangélikus magyar 
lelkész jelentkező, aki vállalkozik nemcsak a gyűlésen való részvételre, 
hanem arra is, hogy a gyűlések tartama alatt érintkezést találjon az 
amerikai egyházi vezető férfiakkal s velük a magyar evangélikus gyü
lekezetek és lelkészek sorsát megbeszélhessék, jövőjük érdekében a 
legszükségesebb eredményeket elérjék, de ezenfelül bizonyosan vállal
kozni fognak arra is, hogy Amerika anya- és szórványgyülekezeteit meg
látogassák s pásztorizálják. Itt volna az egyetlen alkalom arra, hogy 
Magyarországból 1914 előtt és után kiszakadt evangélikus hívekkel a 
magyar evangélikus egyházegyetem lelki találkozót tarthasson. Bizonyára 
hasonló tervet dolgoznak ki a többi európai államok evangélikusai is 
Ebben a mentő, megerősítő, vigasztaló egyházi munkában nem szabad 
lemaradni a magyar evang. egyházegyetemnek.

Kik vegyenek részt ezen a negyedik Lutheránus Világgyűlésen, 
s ki intézze ezt a kérdést ? Az eddigiekből nyilvánvaló az, hogy a püs
pökeink közül valamelyiknek vállalkozni kell arra, hogy a kiutazók 
élén álljon. Illetékes lesz a dolgok intézésében az Egyházegyetem, a 
MELE, de mindenki, aki az angol és német nyelvű gyülekezetekbe 
beékelt magyar lutheranizmus tagjaiért egyházi és nemzeti felelősséget 
érez s így az egész nemzet is, amelyiknek készülnie kell arra, hogy az 
Amerikába kiszakadt testvéreink hazahozataláért a jövő magyarság 
érdekében mindent el kell követnünk. Az amerikaiak hazajövetele előtt 
nem látszik értéktelennek az a tény, hogy a magyar evangélikus lel
készek tájékoztatják az itthoni egyházi és nemzeti eseményekről az 
amerikai testvéreket.

Azért íródott ez a cikk, hogy már őszi gyűléseink előtt felhívja 
az egyházegyetem tagjainak figyelmét a közeledő világgyűlésre. Erre a
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gyűlésre készülni kell. Azok, akik ki akarnak utazni, nemcsak havon
ként kell, kogy félretegyenek erre a célra, hanem hiányos, vagy kezdet
leges angol nyelvű ismereteiket bővíthetik ki legalább annyira, hogy 
meg tud;ák értetni magukat. S azért is kell készülni, mert az az érzé
sünk, hogy a magyar lutheránizmusnak ilyen világgyűléseken immár 
nemcsak hallgató, hanem beszélő kötelessége is van. G. L.

Mellérendelés
A magyar élet számára szinte korszakalkotónak mondható könyv 

jelent meg mostanában Karácsony Sándor egyetemi magántanár tollá
ból. „A  magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja." (Exodus ki
adás, 303. old.) A cím kissé akadémikus, de a tartalom felülmúl érde
kességben száz detektektivregényt. Karácsony Sándor legelsősorban 
nyelvész. így könyvének első feladata, hogy a magyar nyelv törvényeit 
vizsgálja. E vizsgálódások közben azonban kénytelen leszállni a magyar 
nyelv tápláló gyökereihez, magyar múltúnk időtlen forrásaihoz, a magyar 
lélekhez és felhozza onnét a magyar észjárást, amely egyszerre világot 
derít a magyar élet ezer más relációjára is.

Száraz ismertetés helyett megszólaltatjuk magát a szerzőt felfede
zéseinek egyik legjellegzetesebb pontján : mit üzen a magyar nyelv 
mellérendelő elve a magyar életnek ?

*

A magyar nyelv grammatikája nem fogalmi jegyeknek egy foga
lomba gyűjtését célozza, hanem mindenkor két fogalomnak, vagy egy 
fogalomnak és egy viszonynak, vagy két viszonynak egymáshoz viszo
nyításával jelöl. Az alárendelés tehát mindig elvon, a mellérendelés 
szemléltet a jelrendszerben. Még a szó jelentésében is megvan ez a 
különbség, az indogermán szó vagy valami általánossággal, vagy valami 
különösséggel jelöl, a magyar szó jelölte valami mindig valamihez 
képest az, ami. A dér Brúder és a die Swester önmagukban, egymásra 
tekintet nélkül jelölik a himnemű és nőnemű testvért. A magyarban 
még az sincs igazán, hogy bátya, a bátya már valami mást jelent, 
bátyám, bátyátok stb. van helyette s bátyám ahhoz képest bátyám, 
hogy az enyém s nem a tiétek, tehát hozzám képest bátyám, aki épen 
beszélek és hozzám képest, aki neki viszont öccse vagyok, mert fiata
labb is vagyok, fiúgyerek is ; ha öregebb volnék és leány, nénje vol
nék. Az átvitt értelmű szavaknál is megvan ez a szemléleten alapuló 
viszonyítottság, a büszke ahhoz képest büszke, ahogy a szagot nem 
állja az, aki fennhordja az orrát, a gőgös meg a pulykakakashoz képest 
gőgös, mert épúgy felfújta a gugáját, vagy gőgjét, mint „ki magos sze
méten gőgösen országok mint királyi széken s legkisebb sértésre, leg
csekélyebb gúnyra mirigytelte nyakát — felfújja”.

*

A mellérendelt mondatokban nem az összetétel mikéntje bir jelölő 
erővel, hanem a mondattartalmak egymáshoz képest adják a jelentést. 
Ezért nem is olyan fontos bennük a kötőszó. Egyfelől: bízvást elmarad
hat, másfelől : önállóan is szerepelhet. Magyar prózában nemcsak új 
mondat kezdődhetik így, hanem új bekezdés is : De hát hiába, ezt az 
egyet nem tehetem. Hát pedig abból nem lesz semmi. Nótában új 
strófa : Pedig az én rózsám oly szelíden néz rám. Egyedülálló mondat, 
mint jelszó: Erdélyt pedig nem adjuk. A németek nem is értik ezt, 
azért csúfolnak bennünket váltig így : Hát, lieber Batschi. Viszont se 
szeri, se száma a kötőszótlan mellérendeléseknek. „Gyémántos főudvar
mester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás 
az aranyos főajtónállót. aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, 
ezüstös főszakács a selyemkötős kis kuktát, selyemkötős kis kukta 
tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. 
„A fejemnek grácia: üres a ládafia!" Indogermán nyelvekben is elő
fordulhat ez, de nem jellemző, vagy pedig nagyon is az, tehát már 
stilisztikai akartság. A magyar nyelvben azért olyan magátólértetődő, 
mert a két egymás mellé rendelt pár egymáshoz képest hangsúlyozott 
viszony: a folytatás, kiegészítés, ellentét, megszorítás, megengedés,

A templomépítő város
Az utolsó negyedszázadban sokszáz 

templomot rombolt le az európai hitet
lenség és sok templomot épített az 
európai hívő keresztyénség. Legtöbb 
új templom hazánkban épült. Egyhá
zaink között pedig legtöbb templomot 
az evangélikus egyház épittetett.

A templomépítési mozgalom hazánk
ban óriási. Nincs olyan vízi, vagy hegyi 
nyaralótelep, amelyben ne akarna va
lamelyik egyházi közösség templomot 
építeni. A saját gyülekezetében szóhoz 
nem jutó egyháztag nyaralása alatt a 
templomépítésért agitál, pénzkereső 
lehetőségeken töri a fejét, számol, kal
kulál, új stílusokon töpreng s előbh- 
utóbb templomot építtet.

A pénz felhajtásának ezer és ezer 
módja van. Tréfás football-mérkőzést 
tartanak urak és nők csapatai között, 
a belépődíj elég magas, minden jöve
delem a templomalapra megy. Táncol
nak és kártyáznak azért, hogy fillére
ket és pengőket gyűjtsenek össze. 
Minden emberileg elgondolható ötlet 
vagyontérőnek látszik s a megvalósítás 
érdekében nem ismernek akadályokat.

S a közönség nem zárkózik el a 
mozgalom elől. Pihenő budapesti em
berekkel beszélgetünk egy templom
építési ötlet kapcsán s egyszerre val
lomást tesz a két tucat ember. Minden 
korú, minden felekezetű, egyházias és 
egyháziatlan társaság. Nyaraltak a Ba
laton mellett, voltak a Mátrában es a 
Bükkben, a Duna és a Tisza partjain, 
sokan már Ruszinszkót is beutazták ? 
ezek mindenütt belekerültek a temp
lomépítési akciókba.

A bűnösnek ítélt Budapest emberei, 
az ország félj övedelmévei rendelkező, 
az ország legnagyobb adóterhét viselő, 
a legnagyobb társadalmi jótékonysági 
viharokat megharcolt, folyton csépelt, 
de mégis drága budapesti közönség az, 
amely megnyitja pénztárcáját a vidé
ken és nyaraló helyeken építendő 
templomok céljaira.

Valami bájos ökumenicitás jellemzi 
ezt a munkát. Római katolikusok agi
tálnak a protestáns templomok érde
kében, protestánsok tartják kedves 
nemzeti kötelességüknek azt, hogy 
résztvegyenek ebben a munkában, kö
zéposztálybeli emberek állnak az élen 
s húzzák ezt a kedves igát s megy is 
a munka.

Kizárólag világiak kezébe letett 
munka ez. Nem tudunk papokról, akik 
különösebben befolyásolnák. Már csak 
azért sem, mert mind papnélküli gyü
lekezetekről van szó. De olyan lelke
sek és olyan ambiciózusak ezek a vilá
giak, mintha a legnagyobb ügyük 
függne a sikertől. Inkább férfi, 
mint asszonyi munkává lett ez vidé
ken. S olyan komolyan végeztetik, 
mint ahogy férfiakhoz illik.

Ismeretlen és ismerős férfiak álla
nak előttem. Bibliásak és szemeink 
szerint hitetlenek. Egyházi közösségek
ben bennélők, s minden egyháziasság- 
ból kimaradottak, vagy kitaszítottak s 
ezek mégis együtt vannak s akarnak 
templomokat építeni.

Ezt a sok tervet látni kell, ezeket az 
embereket élményeikről hallgatni kell, 
a tervezőket tisztelni kell s az egész 
nagy tömeget sokszor hibásnak minő-
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síthető terveik és munkájuk ellenére, 
szeretni kell.

Budapest városának lakói ezek a 
templomépítők. A legszebb főváros leg
vegyesebb népességű, legkülönbözőbb 
felekezetű, százféle politikai hatást 
magába szívott, ezer bűn rabságában 
szenvedő nagy város áldott lakói ezek, 
akik talán tisztulni akarnak akkor és 
azzal, hogy hazánkban minden elha
gyatott vízi és hegyi nyaralóhelyen 
templomot akarnak építtetni.

Hadd épüljenek ezek a hajlékok, 
mert Isten engedi épülni őket. G. L.

Filiszter leszek
Megnéztünk minap egy ballagást s 

visszaidéztük a miénket. Nem volt sok 
különbség. Ugyanolyan mámoros bol
dogsággal fújták ezek a maiak is a 
„Ballag már a vén diák”-ot, mint mi. 
De ami akkoriban csak valami hal
vány, öntudatlan, kellemetlen érzés 
volt bennünk ennek a nótának utolsó 
sorával szemben, az most egész erővel 
szíven ütött. „Filiszter leszek magam 
i s . . Micsoda sivár, földhöztapadt 
befejezés ez! Szinte megjelent előttünk 
hatása alatt a gimnáziumokból kike
rült sereg egyetemi gúnyneve: a gólya! 
Mintha csupa szomorú, szürketollú, 
szárnyametszett, tollatépett, föld felé 
lógatott csőrű árva madár ballagott 
volna előttünk, akik szárnyalni, messze 
szállni nem tudnak, csak a földön bal
lagni s pocsolyákban turkálni. . .

S ebben nem az a megdöbbentő, 
hogy ilyen hatást kelt intuitív meg
érzőkben ez a siváran földhöz tapadó 
nótasor, hanem az, hogy a magyar 
diákság ezt a csüggesztő ballagási ígé
retet igen kevés kivétellel valóban be 
is váltja.. Jó pár esztendőcske ballagott 
már el azóta, hogy szívemben valami 
keserű ellenkezéssel én is fújtam a 
„filiszter leszek magam is-”t, s azóta 
megfordultam bizony erre is, arra is.. 
És bizony túlontúl sok „filiszter”-t 
találtam. Nem tudom., ki mit ért ezen 
a szón? Én az ideáltalan, kiábrándult, 
mindenbe belefásult, belső hajtóerő 
nélküli, kicsinyességekbe beleveszett, 
földhöz tapadt, szürke tucatembert 
értem rajta. Az orvost, aki nagy lelki 
nyugalommal kártyázik, míg a faluja 
fulladozik a testi tisztátalanság polip
karjai között. Jegyzőt, akinek akta
számok az emberek. Akinek egyetlen 
gondja a hatalom kiszolgálása, a jó 
minősítés és lefelé a pénz. Akinek nem 
közömbös az aktaszám és mindent 
„meg tud csinálni”, ha pénzt várhat 
érte. A papot, aki kártyázik, névnapo
zik, kuglizik, eszik-iszik, avagy gazda
sága után jár és kellemetlen nyűgnek 
érzi az igehirdetést. Tehát „alszik” 
gyülekezetével együtt A tanítót, aki 
úgy kezeli a gyermekeket, mintha fa- 
tuskók ülnének előtte, aki mindenre 
legyint: Ttt nem lehet azt kérem s csak 
akkor élénkül meg, ha fizetés javítás 
vagy valami mellékjövedelem bukkan 
fel láthatáron. Aki — egyházi viszony
latban — örökké „rágja a papot” és 
minden belmissziós munkának, mint 
ellenszc^lgáltatás nélküli többlet-telje
sítménynek alattomos ellensége.

És így tovább, és így tovább. Százá-

következmény, magyarázat (előzmény) vagylagosság és kizárás az 
értelemhordozó, tehát a jelölő elem is. Csak az indogermán nyelvtani 
kategória nevezheti „összetett mondatnak" a magyar mellérendelt 
mondatpárokat.

*

A magyar gramatika mellérendelő elve mindenütt és mindvégig 
érvényesül. Mennyivel hamarabb absztrahál az indogermán alárende
lés, mint a mi mellérendelésünk s milyen goromba hiba az a mi 
eszünkjárása szerint, ha a mi nyelvünkön valaki ugyanezt merészeli. 
Ha még egyszer azt üzeni Kossuth Lajos, mindnyájunknak el kell 
menni, ez igaz, de már Zách Klára így zokog: Jaj, atyám, nem, nem, 
jaj, hová kell lennem ? Hányszor írjuk mi mégis az általános, absztra- 
háló alakot, csak azért, mert az indogermán nyelvek nem ismerik a 
személyragozott infinitívust. Ugyanígy beszélünk fogfájásról, névnapról, 
borpincéről, keresztapáról, sőt keresztszülőkről s elfeledkezünk a forga- 
lombalévő szövegről. Egy nóta szerint: ha érzed fogad fájását; fejed 
se fájjon tőle ; szemefénye ez a gyerek ; vigyázz rá, mint szemed vilá
gára ; akkora körték mint a két kezem feje ; Fébusz tündöklő sugára 
ragyog neved napjára; . . . Lacfi lévén keresztapja ; láttam a hét ke
resztapádat ; keresztanyád térdekalácsa ; valamennyi borospince, mind
nek lyukas a teteje stb. Nem akarok nyelvvédő könyvet írni, csak 
annyit írok tehát befejezésül ide : a magyar mellérendelő elv a nyelv 
életének minden porcikáját áthatotta és megszállva tartja. Lehet ellene 
véteni, szoktak is, de ereje a helytelen elvek alkalmazásának nincs.

Múló szépség minden olyan költészet magyar nyelven, mely meg
sérti a magyar gondolatközlés vagy gondolatkeltés alapstruktúráját, a 
magyar gramatika mellérendelő elvét. Ellenben mihelyt ez az elv érvé
nyesül, azonnal kimondhatatlan szépségek fakadnak a nyomán.

*
Az alá-, vagy mellérendelés nem formai jellegű és mindig a mel

lérendelés felé tendál a magyar, számos jel mutatja. Legárulóbb jel az 
alárendelő kötőszók lassú győzelme, amely azonban nem azért állott 
be, mintha az alárendelés szelleme szüremkedett volna be lassanként 
nyelvünkbe, hanem épen fordítva: a formailag ma is alárendelő jel
legű kötőszók értelme, tartalma, egész jellege mellérendelővé vált. 
Gondolok elsősorban a „mert“ kötőszóra, mely lassankint következmé
nyes viszonyt kezd jelölni okhatározás helyett, de sorsában osztozkod
nak a „ha“ és „mikor“ is. Másik ilyen áruló jel, hogy hiába tiltják 
nyelvkönyveink a kötőszóval való mondatkezdést, az élet gyakorlata 
lassan mégis erőt vesz az iskolás megkötöttségen. Azért van ez így, 
mert megint csak nem nyelvünk szellemében gondolkozik, aki azt 
hiszi, hogy maguk a viszonyítások önállóan nem fejezhetik ki implicite 
beléjök értett fogalmi tartalmukat. Divatban volt egyszer a 20-as évek 
elején egy jelvényforma, ezzel a felirattal: Erdélyt pedig nem adjuk. 
Ebben a feliratban a pedig nem-nélkülözhető, de kiegészítésre sem 
szoruló fogalomszó, holott viszonyt jelent. A magyar mellérendelés 
nem érez túlságosan nagy különbséget az ilyen viszonyszók s a 
fogalmi tartalmukban nagyrészt viszonyt jelentő emilyen szók között, 
mint apa, utód, vagy lassúbb átmenettel: tegnap, kevésbbé. Mikor 
hirtelen és teljeá ellentét következik, az ellentétes kötőszó külön mon
datot alkot, különösen élőbeszédben. Valami ilyet éreztet Arany is a 
Toldi Vili. énekében: D e . . .  s nagyot sóhajtott erre az egy dé-re. 
Érdemtelen volna királyom kegyére. A nagy sóhajtás gondolatjelnek 
felel meg, utána új mondat következik.

*
Az a magyar lélek, melynek nyelve grammatikailag elsődlegesen 

és leggyakrabban mellérendelő, minden életszerű megnyivánulásában 
az. A magyar föld a kis autonómiák klasszikus hazája. Sok titokzatos 
ellenmondása megoldódik sorsunknak, ha úgy tekintjük, mint megany- 
nyi kivirágzását és törekvését ugyanazon elvnek : a mellérendelésnek. 
A magyar lovagiasság is a mellérendelés elvének egyik ilyen meg
nyilvánulása. A magyar lélek a maga objektív szemléletében magával 
egyenrangúnak tartja a másikat, illetőleg, annak fejében, hogy mégis 
csak magát ismeri legjobban, magát érzi magához legközelebb álló
nak, mintegy korrekció, vagy rekonpenzációképen a másikat bizonyos 
szempontból magánál feljebb értékeli és túljogosítja. Nagyon kívánatos
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volna most ezt a lelki magatartást sem erénynek sem bűnnek nem 
tartani, hanem ténynek venni. Nem „fogyatékossági érzés“ ez, de nem 
is „krisztusi szeretetből fakadó felebaráti felelősség,” nem balek, de 
nem is „nemes” érzésű, emelkedett gondolkozású, kiváló emberpél
dány ezért a magyar, hanem olyan, amilyen. Nemcsak a másikat 
tartja magával egyenrangúnak, hanem magát is egyenrangúnak tartja 
a másik mellett. Ezért van aztán, hogy „a jussát nem hagyja.” Ezért 
van, hogy „önérzetes,” ezért feltűnő, hogy a magyar paraszt olyan 
„méltóságteljes,” akárcsak egy arisztokrata. De ugyanezért van az 
„idegenimádata” is. Valószínű, hogy idegen uralkodókat is azért keres 
magának, mert „magaszőrűt” nem enged maga fölé. Nem az a fontos 
e tulajdonság kikövetkeztetésénél, hogy jó-e, vagy sem, hogy ilyenek 
vagyunk, hanem annak a megállapítása, hogy ilyenek lévén, nem 
vagyunk másmilyenek, vagyis lelkűnknek teljes tartalma csak ebben a 
formában, ezen a formán keresztül fejtheti ki magát gátlástalanul, tehát 
csak így érvényesülhet, így hathat, így mutatkozhatik meg isazán és 
hiány nélkül. Ez a forma jónak, rossznak egyaránt lehet megnyilatkozási 
formája, jelentősége nem is abban rejlik, hogy a magyar élet általa jobbul- 
hat meg, hanem abban, hogy segítségével lehet intenzívebb, őszintébb, 
magasabbrendű, tartalmasabb, valóságosabb, igazabb, életszerűbb.

A mellérendelés elve s annak különösen a „másik fél“-rekom- 
penzáló ereje kifejlesztett például a magyar lélekben egy társadalmi 
életformát, mely szintén egyedülálló euramerikai vonatkozásban. Min
denütt másutt a többségi elv alapján folyik a társas együttélés, egye
dül a magyar lélek ismeri a kisebbségi elvet. „Teleraktuk a nemzeti
ségi vidékeket állami pénzen kultúrintézményekkel s ez alatt az Alföld 
hátramaradt,” így tartja nyilván a közvélemény ezt a „gyengeségün
ket.” Falusi piacokon felháborodott kiabálásokból is; tételszerűen hang
zik ki a vád az eladó felé : A maga fajtájától irígyli, bezzeg kupec- 
nek, szenzálnak, kofának, boltosnak olcsóbban is odaadja. A felelet 
rá stereotypmódon szinte mindig és mindenütt ugyanaz : Az abból él, 
annak is élni kell. Igen ez így van s ha húsz magyar ül egy kerék
asztal mellett egy olyan idegennel, akinek nyelvét tizen nem értik, a 
másik tizen meg törve beszélik, ez a másik tiz mégis törni fogja annak 
egynek a kedvéért annak az egynek a nyelvét, még azon az áron is, 
hogy tizen egy kukkot sem vehetnek részt a beszéd menetéből, tizen 
viszont önmaguknak okoznak nehézséget. Nem „gyöngeség” ez, nem 
is „erő,” hanem lelki magatartás, amelyet lehet kárnak, vagy haszon
nak ítélni, amely valóban is lehet jónak és rossznak egyaránt for
mája, de amelyet tudomásul nem venni értékpocsékolás, mert ha más 
formát erőszakolunk a lélekre, melynek ez volna természetes megnyi
latkozási lehetősége, akkor jókora hányad erő az ellenállás legyőzé
sére használódik el, ismét egy másik jókora hányad pedig egyáltalán 
nem jut el a kifejeződésig, hanem közben, vagy már eleve elkallódik.

(Folytatjuk.)

Országos evangélizáló konferencia
Augusztus 26-án d. u. fél 5 órától 29-én estig Klotild- 

igeten, Piliscsaba mellett, a Fébé Egyesület telepén evan
gélizáló konferencia lesz azoknak a gyülekezeti csoportok
nak a számára, ahol gyülekezeti evangélizáció volt. Szíve
sen látunk minden evangélikust, aki vágyódik a kegyelem 
után és komolyan keresztyén akar lenni. Reggeli áhitat és 
bibliakörök után egy délelőtti, egy délutáni és egy esti elő
adás lesz. Az előadók között ott vannak az összes evan
gélizáló mozgalmak és egyesülek képviselői. A személyes 
beszélgetésre és elcsendesecBsre sok alkalom nyílik. Jelent
kezni lehet augusztus 10-ig Urbán Ernő ev. lelkésznél, (Bu
dapest, III., Bécsi-út 92. fszt. 9.) Részletes tudnivalókat és 
munkarendet a jelentkezők kapnak. Aki vasúti kedvezményt 
is kér, írja meg jelentkezéskor. A konferencia költségei: 
szállás, ellátás összesen 7 P, jelentkezési díj 1 P.

val sorolhatnánk fel a típusokat: az el
hízott háziasszonyt, aki, csak a főzés
ről és gyomorról tud beszélni. A pipis
kédé nagyságos asszonyt, aki undoro
dik a szegényszagtól és örök témája a 
„fizetett ellenség”, meg a szerelmi 
pletyka. Az intrikus postáskisasszonvt, 
meg a többit, a magyar társadalmi 
élet olyan unalomig ismert alakjait: a 
filisztereket, akikről úgy lekopott az 
iskola máza, mint családi házuk vas
kerítéséről a festék, akik úgy bele van
nak rögződve jó, lusta, kényelmes mai 
állapotukba, hogy nem is kívánnak s 
épp ezért lehetetlennek tartanak min
den változást, minden megújulást mind 
külső, mind belső életükben. Akik há
jas szemmel, hájas szívvel, süket fü
lekkel még csak meglátni, meghallani 
se tudják a magyar élet ezer sebből 
vérző, sorvasztó problémáit! Akik csak 
fdíszterek, filiszterek és semmi többek, 
holott ma prófétákra, héroszokra és 
ébresztőt trombitáló arkangyalokra 
lenne szüksége a magyar életnek .. -

Nem, kedves ballagó mai diákok, f i 
liszterek ne legyünk! Meg tudom ér
teni Adyt, aki felkiáltott ennek a ma
gyar életnek a láttán: „Hajtson Szent
lélek vagy a korcsma gőze, én nem le
szek szürkék hegedőse!” Öt a korcsma 
gőze hajtotta. A vége a nyomorúság, a 
vergődés. Ezt nem választhatjuk. A 
filiszterségből való szabadulásra nem 
marad tehát más út, mint a Szentlé
lek. De ez csodálatos út. Az egyetlen 
út. Mert értsük meg: a magyar élet fi- 
lisztereit nagyon nagy százalékban a 
magyar viszonyok nyomorúsága, kicsi
nyessége, szűk határai, fojtott, ködös, 
sáros világa tette filiszterekké. S ez a 
magyar világ nem fog megváltozni a 
mi kedvünkért. Millióink épp oly ke
vesek lesznek ,mint eddig, határaink 
épp oly szűkek, mint eddig, sarunk 
épp oly ragadós, mint eddig, nyarunk, 
porunk épp oly tikkasztó, mint eddig 
— de más lehet az ember, aki benne 
él, más lehet a munka, amely rajta 
folyik, más lehet a közösség, más lehet 
a társadalom, amelyik ráépül s így te
remhet a magyar föld is hősöket, héro
szokat, színes, harcos nagy életeket, 
akik nem fásulnak, szürkülnek, hája
sodnak bele a filiszterség érzéketlen 
közönyébe, hanem amint fogynak az 
évek és nőnek az árnyak, annál jobban 
belenőnek abba a boldog, fényes, sza
bad világba, a lélek örökifjúságába, 
az Isten országba. . .  Egyetlen út van 
csak, a magyar lelki ébredés útja, a 
Szentlélek kiömlésének útja. Ha ennek 
lesz harcosa, katonája, imádkozó és 
szolgáló népe a magyar diákság, más 
lesz itt az élet, más lesz itt a lélek s 
nem lesznek többé filiszterek.

Ügy vettem észre, ezt a ballagó nó
tát több oldalról is célbavették már 
és elvetendőnek tartják. Szükséges 
volna, mondják, egy új, igazán magyar 
és a mai diákság lelkületét kifejező 
ballagó nóta. Nem tudom, hogy milyen 
lesz, ha megszületik. De azt tudom, 
hogy a régi világot olyan hűen kife
jező „filiszter leszek” csak akkor tű
nik el a magyar életből, ha benne lesz 
abban a nótában az is: „Krisztus ka
tonája leszek magam i s . . . ” S ha a 
magyar diákság ezt az ígéretet is olyan 
pontos hűséggel váltja be, mint a „fi
liszterség” ígéretét.

(Pro Christo.)
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Magyarok könyvtára.

Mefhosz könyvkiadó.
(Illyés Gyula: Ki a magyar, Szabó Zol
tán: Két pogány közt, Féja Géza: Ku
rucok, Ortutay Gyula: Rákóczi két 
népe, Erdei Ferenc: Kossuth Lajos azt. 

üzente. Ára együtt 2.40 P.)
A könyvnapra jelentette meg a 

könyvkiadóvállalat ezt az öt füzetet. 
A napisajtó és nagy nyilvánosság szí
vesen fogadta a Mefhosz vállalkozását, 
és vallható felfogásukban. Ezt a prob- 
kon érdekeltségektől, meglehetősen hű
vösen fogadta őket.

Mert valóban nehéz is az a feladat, 
amit a kiadó és a füzet irói magukra 
vállaltak. A szerzőknek egyeknek kell 
lenni a magyarság kérdésében vallott 
és vallható felfogásuknak. Ezt a prob
lémát Illyés Gyula vezeti be tanulmá
nyában sokkal szélesebb kaput nyit a 
magyar és magyarság fogalmai szá
mára. mint akár Németh László, akár 
pedig az ő szigorú kritikusai. De ebben 
a nyitott kapuban olyan eszméket állít 
a bejönni, ill. a kapun belépni szán
dékozóknak, hogy akik azt vélik ma
gukról, a lépést megtehetik, azok ko
moly sorsközösséget is tudnak vállalni 
az eszmei és az élő magyarsággal.

Eme élni akaró magyarságnak taní
tására odaállítja Szabó Zoltán Zrínyi 
Miklós tanításait. A költő és hadvezér 
műveiből ügyesen gyűjtött szemelvé
nyeket kapunk, amelyek korunkban is 
úgy hatnak, mintha tegnap írták volna 
a mai magyarság számára. Akkor a 
két pogány a török és a német volt. 
A magyarságot ma szorongató két po- 
gányra ráismerni nem nehéz. Az egyik 
Zrinyi-idézetet közölnünk kell a füzet
ből: „Ok nélkül és csak vallásnak 
színe alatt valakire támadni nem jó, 
nem Isten kedve szerint való . . .  De .. 
mostani világban levő papjaink. . .  éj
jel nappal szegény országunkban val
lási buzgalom neve alatt lutheránusok 
és kálvinisták ellen szavalnak, ezekre 
hadakoznak és kiáltnak haraggal, gyü- 
lölséggel és ha őtőlük lehetne: túzzel- 
vassal. Nem isteni kegyelem ez ben
nük, hanem lábok alól felszedett becs
vágy, kivel maguk javát s nem az 
Isten dicsőségét keresik, kivel Krisz
tus Urunk szándékát, alkotását és tes- 
támentomát elrontják”.

Féja Géza a kuruc költészetet való
dinak fogadván el, ad szemelvényeket 
a kuruc költészet gyöngyeiből s a ku
ruc fogalmát egyetemesíti s állandó 
magyar fogalommá fejleszti azzai a 
megjegyzéssel, hogy ma is élnek kuru
cok közöttünk.

Ortutay Gyula a ruszin népnek a 
magyarsággal vallott közös céljait és 
törekvéseit jeleníti meg s ruszin nyel
ven is megjelent kiadása bizonyosan 
alkalmas lesz arra, hogy ott és azok 
között jó szolgálatot végezzen.

Befejezetlen mű s csak prelúdium
nak tekinthető Erdei Ferenc könyvecs
kéje. Zarek könyve s az átértékelt iro
dalom és történelemírás óta nagy szük
sége volna a magyarságnak egy 
Kossuth breviáriumra és egy olyan 
Kossuthról írott szélesebb alapokra 
felépített tanulmányra, amely tisztázza

A 80 éves árvaház
— A budapesti Országos Protestáns Árvaház múltja. —

(Folytatás.)
Ezen a helyen kell megemlékeznünk Kéller Terézia hatalmas 

alapítványáról, ezzel az isteni gondviselés ismét átsegítette az egyesü
letet az anyagi gondok nehézségein. Ez időben küldte segítségül Dr. 
Soboslay Gyula amerikai hazánkfiát az isteni gondviselés. 0  olvasta, 
hogy hazánk gyermekei milyen nagy gondokkal küzdenek, nemes 
elhatározással 113.600 koronát küldött, melyből a drágaság okozta 
költségeket fedezze az egyesület; a következő 1920. évben ugyanerre 
a célra 288.600 K-t küldött, továbbá 300 dollár értékű ruhaneműt, amit 
még több éven át megismételt, úgy hogy koronában 252.543.250-et, 
majd pengőben 43.025.12-t küldött. Eme kecsegtető, biztató fénysugár 
a komor égen, árváink iránti igazi szeretet, maradandó emléket állított 
a nemesszívű emberbarát emlékének sziveinkben.

Az 1919. év a Prot. Orsz. Árvaegyletre a szomorúság és majd
nem a megsemmisülés esztendejét hozta. Hálaadó jubileumi évre készült 
és a romlás esztendeje lett belőle. 1919. április 2-án tartott választ
mányi ülésen dr. Kovácsy Sándor elnök keserűen jelentette be, hogy 
a proletárdiktatúra elvette a magyar protestánsok egyetlen közös intéz
ményét, a Protestáns Országos Árvaházat, ezzel az Árvaegylet megszűnt.

Könnybeborult szemmel búcsúztak el egymástól azok, akiket az 
emberszeretet munkája testvérekké avatott. A kishitűség azonban nem 
vett rajtuk erőt, mert tudták, hogy a nagypénteket a feltámadás követi. 
A négy hónapi „boldogság tudománya", a kommunista apostolok 
mennyországa csak szenvedést, éhséget, anyagiakban és erkölcsiekben 
rombolást és pusztítást hozott.

Pogányok ültének örökükbe, elvették drágán szerzett, milliókra 
rugó vagyonát az intézménynek, lelki téren arra törekedtek, hogy ki
öljék az Istent, hazaszeretetet, az eszmények tiszteletét. Meghonosodott 
az átkos bizalmi rendszer, mely minden gonosz gondolatnak és gálád 
cselekedetnek kútforrása lett. Egyenlővé akarta tenni a teljesen műve
letlen egyént a vezetőkkel. A rémuralom napjaiban az árvaházakban 
keserves munka, kedvetlen, bizalmatlan élet honolt, a vezetőség szabad 
véleménynyilvánítása megszűnt, Isten szent neve, imádkozásban tilos 
volt. A mesemondó néni, aki hetenként kétszer mesélt a növendékek
nek — Jézust bácsinak nevezte előadásában, amiért az ellenőrző 
kommunista tanár úrtól nagy dicséretet kapott. Az intézetet szocializáló 
fiatal ifjak és leányok kényszerítették a növendékeket az engedetlen
ségre, továbbá az Internacionálét állva, födetlen fővel kellett énekelni, 
míg a nemzeti imát: a Himnuszt, nem volt szabad még elmondani sem. 
Az iskola felügyelője egy Teleki-téri kofa, egy öreg munkás és egy 
munkakerülő iparossegéd volt. Az árvaház neve 15-ös számú gyermek- 
otthon lett. Az alkalmazottaknak óriási összegű fizetést állapítottak meg. 
Az új szociális vezető 26.400 K-t, a tanítók 20.640 K-t, az árvaanya 
19.200 K-t, a varrónő 14.400 K-t, az alkalmazottak 7200 K-t kaptak 
volna. Hála az Isten szent nevének, ezek a tervek nem valósulhattak 
meg, mert a kommunizmus a magyar nép józan gondolkodásán rövi
desen megbukott. A nemes mű : az árvaház visszakapta gyermekeit, 
nevelőit, az egyesület nagylelkű férfi- és nőválasztmányát, régi vallásos, 
erkölcsös és hazafias protestáns szellemét.

Az első választmányi ülésen azok, kik könnyes szemmel távoztak 
egykor a szent munka színhelyéről, most örömsugárzó arccal üdvözölték 
egymást és fokozott ügybuzgalommal fogtak hozzá a romok eltakarí
tásához. így lett újból virágzó az egyesület és vele szeretett árvaháza. 
A komor fellegek elvonultak, ismét derengett.

A proletárdiktatúra utáni idők erkölcsi, kulturális és gazdasági 
pangása következtében az egyesület erőforrásai megcsappantak, de 
ki nem merültek. Árvaházába ismét visszajött a régi rend és békesség. 
A nevelés Isten- és hazaszeretet légkörében- bizonyos szigorúságot 
mutat, de ezt nem lehet csodálni. A romboló korszak után az építő 
munkát csak így lehetett megalapozni. Anyagi téren sokat köszönhe
tünk a külföldi segítő akciónak : így az amerikai, svéd, svájci, holland,
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dán vörökereszt-egyieteknek, akik az emberszeretet szent lángjától 
hevítve siettek segítségére élelemmel, ruházattal, pénzzel az elárvult 
szegény magyar gyermekek íelsegítésére. A külföldi protestáns intéz
ményektől is mindig több és több segítség jött az árvák eltartására. 
Így a válságos évek hosszú során erőforrásai mégis lassan-lassan 
buzognak. A nehéz megpróbáltatások idején választmányunk a Gond
viselésbe vetette hitét, aki hosszú évtizedek alatt sem engedte éhezni 
az árvákat. A segítők és közreműködők emléke legyen áldott közöttünk.

Az 1922. év ismét megpróbáltatással sújtotta az egyesületet. 
Kovácsy Sándor, aki 30 éven át vezetője, éltető központja volt és 
működésével sikert sikerre halmozott, eltávozott az élők sorából. Az ő 
magas alakja, mindenkit lenyűgöző egyénisége, puritán, fennkölt gon
dolkozása, nemesen érző lelke, úgy hiányzott az elnöki székből. Az, 
aki virágzóvá fejlesztette az Árvaházat, a gyermekseregen keresztül 
úgy szerette magyar fajtáját, nyugodjon békével a csendes sírhant alatt.

Az egyesület méltó utódott talált dr. Nádosy Imre országos főka
pitány személyében. Az új elnöknek a nehéz évek jutottak; anyagiak 
romlása, a pénz devalvációja, az értékpapírok árfolyamának csökke
nése megsemmisítette az elődök gondosságát. Sötét felhők kergetik, 
űzik egymást a magyar égen, átláthatatlan köd gurul végig hazánk 
földjén. A szeretet elköltözött és az önzés, gyűlölség szakadékai 
választják szét a szíveket. Mit tehetett ebben az időben az egyesület ? 
Igyekezett megtartani árvaházát és megmenteni az Istentől rábízott 100 
árvát. Jól tudták, hogy minden egyes gyermek megmentésével hozzájá
rulnak a nemzet megmentéséhez és a haza feltámadásához. Vállalko
zásuk sikerét minden szónál jobban dicséri az évről bemutatott zár
számadás, dacára annak, hogy sok éven át hiány mutatkozik, de min
dig előteremtették az árvák szükségletét szolgáló pénzösszeget. Sajnos, 
az erőskezű, nagybefolyású elnök 1926 január 5-én lemondott. Nagy 
elfoglaltsága mellett is áldozatkészen irányította az egyesület hajóját. 
Igazi egyénisége akkor mutatkozott meg, mikor az árvák ügyével oly 
gyöngéd szeretettel foglalkozott. Kemény, szigorú vonásai csak akkor 
simúltak el, ha az árvák körében tartózkodott. Nemzetét is talán azért 
szerette annyira, mert árvának látta ! Ember volt, aki minden magyar 
ügyet szeretett. Ember volt, mindenkit szeretett, szerette az árvát, sze
rette az elhagyottat, szerette faját, szerette nemzetét, de szerette Istenét 
is, aki a megpróbáltatások idején mellette maradt és erőt adott néki a 
terhek elhordására. Emléke áldottan él közöttünk.

Ebben az időben nagyobb alapítványok: Gyöngyély Jánosné 
8.420.40 K, Káposztás Józsefné 38.000 K, László Jánosné „Keresztes”
14.000 K, Vetsey Etelka 40.000 K, Szénássy Csillag 10.330.034 K, Lé- 
vay Zsigmond és Teréz 29.000 K, Belitska 10.000 K, dr. pálóczi Hor
váth Zoltán 10.000 K, dr. Neuschloss Knüssli Kornél 10.000 K, Breuer 
József 21.381 K, Mokry Ferenc 16.000 K, Takács Lajos és neje 10.000 
K, Szalka Ambrus és neje 50.650.000 K, Geduly Géza 20.000.000 K, 
dr. Soboslay Gyula adománya : 251.542.250 K, majd később 14.134.76 
pengő. Végrendeletileg pedig 28.890.36 pengő.

Egy évig az elnöki szék üresen maradt. Az akkori választmány 
csakhamar megtalálta a méltó utódot, aki ma is szeretettel és áldáso
sán vezeti,az Árvaegyletet és ezzel a boldogulás útján a Protestáns 
Országos Árvaházat. Ez a férfiú dr. Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter.

Eddigi évek sanyarú és válságos idejében egyesületünk nehéz 
anyagi viszonyai még jobban megnehezedtek. Azok az anyagi forrá
sok, melyek eddig táplálták az árvákat, majdem teljesen bedugultak. 
A drágaság egyre növekedett úgy, hogy az egyesület választmánya 
nehezen, csak a legnagyobb szeretet és áldozat csudáival tudták az 
árvák életszükségletét megteremteni; de Isten különös ígérete fénylik 
e hajlék felett, mintha a komor felhők mögül kisugározna ja krisztusi 
szózat: „Ne aggodalmaskodjatok a holnapi napról." Jól tudja a pro
testáns társadalom, hogy sok száz és száz derék embert nevelt a ma
gyar hazának és ezért joga van mind több és több embertől megkér
dezni : mit teszel te az árvákért ?

Amikor végig lapozzuk az évi jelentéseket, ott látjuk meg iga
zán, hogy az emberszeretet nagy munkája folyik az árvaházban. An
nak a szellemnek, mely élő valóság és nemzeti szellemű művelés, 
megteremtője 58 évi szakadatlan munkában : Brocskó Lajos az Árva-

Kossuth szerepét a 48-as időkben s 
jelentőségét napjainkban. Ha ez a fü
zet csak annyi eredményt ér el, hogy 
valaki a Kossuthal való foglalkozást 
tűzi ki főcéljának s egy ilyen művel 
ajándékozná meg nemzetét, már akkor 
is nagy érdemet szerzett Erdei ezzel a 
kis munkával.

Öt ötvenoldalas füzetecske áll előt
tünk. Az írók egy anagrammaszerű 
versecskében, mint beköszöntőben és 
programmadásban bejelentették, hogy 
nem a művelt társaságnak írták sorai
kat s azt kell mondanunk, hogy a mai 
egész magyarságnak, művelteknek és 
tanulniakaróknak egyaránt értékes se
gítséget nyújtottak. G. L.

FILMKRITIKA
Nehéz az élet

(Rádius.)
Nyári bohózat, amelyben minden jó, 

csak a cím nem. Az túl súlyos a tar
talomhoz, és mint rendesen a magyar 
filmcímeknél nem is találó. Inkább 
valami „Balkezes Dán” vagy hasonló 
illene rája. Az a széles szájú, pompás 
humorú fickó ugyanis, aki főszerep
ben duhajkodik, mident balkézzel 
csinál. Azt fekteti sárba, aki állást 
adhatna neki, mikor végre megbékülne 
az illető, leönti a ruháját tintával. Ön
gyilkos lenne, de pálinkát iszik méreg 
helyett. A banditák börtönében ki
lopja a szabadító kulcsot, de kiejti a 
folyosóra. Bikának öltözik, de szembe
találkozik egy igazi bikával. Kiüríti a 
nitroglicerines üveget, de mégis a telit 
kapja fel és dobja el. Mindezek alatt 
azonban hasát foghatja a néző nevet- 
tében. — Ez az új komikus (.Joe 
Brown) még igen sok külső, helyzet- 
komikummal dolgozik, de játékában 
benne van az ígéret a humor mélyebb 
ábrázolására is A. B.

H Í R E K
Sopron. Ünnepélyesen búcsúztatták 

a 40 éves szolgálat után nyugalomba 
vonult Gráf Samu és Kiss József igaz
gató-tanítókat. Ziermann Lajos espe
res, Prickler János egyházközségi fel
ügyelő beszédben, D. báró Radvánszkv 
Albert egyetemes felügyelő, D. Kapi 
Béla püspök levélben fejezték ki elis
merésüket. D. Pröhle Károly dr. egye
temi tanár a Teológiai Fakultás és 
szülők, Jung Miklós tanfelügyelő a tan
felügyelőség, Polster Rezső tanító a 
karfásak nevében mondott meleg bú
csút a nyugalomba vonuló két peda
gógusnak. Az ünnepeltek meleg han
gon köszönték meg a megnyilvánuló 
szeretetet. — Lomniczy Géza vallásta
nár irányítása alatt a helyi nöegyes if
iét, leányegyesület és teológus ifjúság 
segítő támogatásával erőteljesen meg
indult a kurucdombi lelkigondozás. 
Sopron város elhanyagolt gyermekei
hez jut ezzel az evangélium. Minden 
szolgálaton Isten áldása legyen. — 
1938-ban az istentiszteletek száma: 28
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(német) gyermek, — 37 (28 magyar, 9 
német) levente és katona, — a teoló
giai fakultáson az iskolai év minden va
sárnapján magyar gyermekistentiszte
let. Felnőttek számára 726 templomi 
(231 német és 136 magyar prédikáeiós) 
istentisztelet. Heti bibliaórák száma 
meghaladta a 100-at (résztvevők: ma
gyar kb. 200, német bibliaórákon kb. 
60—120). Bibliaórák voltak még árva- 
házban és egyesületekben is. Vallásos 
ünnepélyek száma 28. — A dunántúli 
evangélikus egyházkerület 80 éves 
tanítóképzője az átszervezés következ
tében jelen iskolaévben már mint 
liceum végezte munkáját. Igazgatója 
Rozsondai Károly. A tanári testület 
létszáma:14. Beiratkozott tanulók szá
ma: 122. Tanítói képesítést nyert 21, 
kántorképesítést 19 tanító. Az intézet
ben eddig 1421 jelölt szerzett tanítói, 
2064 pedig ev. kántortanítói képesítést.

A protestáns napilapért. A Magyar Ut 
híradása szerint Sz. L. kereskedősegéd 
1939. augusztus 1-től 1940. augusztus 
1-ig fizetése 10°/o-át felajánlotta a fel
állítandó protestáns napilap anyagi 
alapjára. Példaadó tett. Ha igazán át- 
éreznénk, mit jelentene a magyar élet- 
közösség számára a protestáns napilap, 
sokan követnék Sz. L. példáját és 1940 
augusztus 1-re együtt lehetne az az 
összeg, amellyel egy erős napilapot 
lehetne elindítani.

Nyaraljunk evangélikus közösségben!
Gyenesdiáson, a Kapernaumban, mely 
Keszthely és Hévíz közelében jól fe l
szerelt csendes balatoni fürdőhely, ju
tányos áron lehet nyaralni. Elsősorban 
lelkészeknek s hozzátartozóknak, kü
lönben pedig mindenkinek, aki igaz 
evangélikus közösségben akar pihenést. 
Érdeklődésre kimerítő választ kül
denek.

A békéscsabai ev. gimnázium evan
gélikus vallású okleveles ének- és ze
netanárt keres. Kezdő javadalmazása 
havi 80 P óradíj és a jelentkező tanít
ványoktól járó zenetanítási díj. Bevá
lása esetén az iskola az állást rendsze
resíteni fogja. Pályázati kérvényeket 
aug. 15-ig kell okmányokkal felszerelve 
a gimn. igazgatójánál benyújtani.

A tiszai ev. egyházkerület miskolci 
jogakadémiáján az 1939—40 tanévre 
való felvétel iránti kérelmek határ
ideje 1939. aug. 20. A felvételi kérvé
nyekhez a következő eredeti okmányok 
csatolandók: a) születési anyakönyvi 
kivonat; b) középiskolai érettségi bizo
nyítvány; c) erkölcsi bizonyítvány a 
folyamodó nemzethűségéről és erkölcsi 
megbízhatóságáról; d) hatósági bizo
nyítvány arról, hogy a folyamodó hadi
árva; e) ha a folyamodó atyja harctéri 
szolgálatot teljesített, Károly-csapat- 
kereszt elnyerésének igazolása; f) köz
hatósági bizonyítvány a folyamodó szü
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyze
téről és arról, hogy a szülők mióta 
laknak jelenlegi lakhelyükön, hol lak
tak ezelőtt s amennyiben több helyen 
laktak volna, mi volt a foglalkozásuk 
régebbi lakóhelyeiken; g) a más fő
iskoláról jövők még távozási bizonyít
ványt is kötelesek kérvényükhöz csa
tolni. A kérvényhez 2 pengős okmány
bélyeg és 1 pengő kezelési költség 
postabélyegekben csatolandó. Nem ere
deti okmányokkal felszerelt kérvények 
nem vehetők figyelembe. Kellő időben 
jelentkező evangélikus vallású folya
modók felvétele biztosítható.

ház első igazgatója. Fáradhatatlan munkássága és nemes szívének 
minden dobbanása az árváké volt. Ő volt itt a szeretet apostola, ki 
hitével megszerezte az árvák szükségletét. Isten megáldotta hosszú, 
nemes élettel; árváinak könnye öntözi sírhalmát. Brocskó Lajos igaz- 
gazgató halála után Nikelszky Zoltán igazgatót bízta meg a választ
mány az Árvaház vezetésével, aki 1932 augusztus 1-től 1936 január 
12-ig működött. 1936 január 20-tól a mai napig Alapi István igazgató 
végzi az igazgatói teendőket.

Az utolsó 10 esztendő szintén a nehezek közé sorolható. A meg
élhetés napról-napra drágul. A középiskolába járó növendékeink szük
séglete mindig több és több. A jövedelem soha nem biztos, mert ado
mányok és hatósági segélyekből áll, melyek évről-évre változnak. Sok
szor kérdezzük: miből fedezzük a kiadásokat ? Megfelel erre szívünk 
sugallata. Hiéz tudjuk, árvaházunk a szeretet jegyében született. 
A szeretet-tőkének mindig lesznek gyarapítói. Legyenek áldottak a 
szeretet munkásai, akik segítik az árvákat !

Nem lenne teljes e rövid történeti ismertetés, ha arról nem emlé
keznénk meg, hogy a férfiválasztmány mellett egy lelkes nőválaszt
mány is működik az árvaház felvirágoztatásán. 1860-ban alakult meg 
a nőválasztmány, Liedemann Frigyesné sz. Ricke Róza elnöklete alatt 
12 taggal. Megállapították munkarendjüket. Az árvák ruházatát meg
szerzik, élelmezését vezetik és a háztartás körében előforduló minden 
munkában résztvesznek. A tagok közül kettő állandóan jár és munkál
kodik az árvák testi, lelki szükségletének beszerzésénél. Legtöbb 
munka karácsonyra és az ünnepekre esik, de szívesen teszik, mert 
tudják, az elhagyott árvákért munkálkodnak. Nemes szívük bensősé
ges szeretettel vonzódik az árvákhoz, anyai szeretet sugárzik lényük
ből, melyet az elárvult szív hálásan megérez. Minden megmozdulás
ban ma hatványozottan veszik ki részüket a nőválasztmány nemesen 
érző tagjai. Elnöknőnk, Mehnert Ernőné, mélységes szeretete az árvák 
iránt átsugározza a szíveket és a segítés munkájában sohasem res
tülnek meg. A magyar nemzet gyermekeinek szeretetéért áldja meg 
az Isten őket és családjukat.

Történetünk végén rövid összefoglalót adunk a nyolcvan év 
munkálkodása eredményéről:

Először is előterjesztjük, hogy 80 év alatt mennyit költött az 
Árvaegylet az általa nevelt árvákra költségvetés szerint: 1859-től 
1926-ig az összes bevétel volt: 2,602.968.539'65 K., az összes kiadás: 
1,989,429.329'44 K .; 1927-től 1937-ig összes bevétel: 1,083.644’24 P, 
összes kiadás: 904'712’29 P.

Intézetünkben neveltünk 1765 árva gyerjneket. Ebből 1052 fiú, 
713 leány. Egész árva 264 fiú, 208 leány ; fél árva 704 fiú, 441 leány. 
Evangélikus vallású 615, református vallású 831 gyermek. Budapesti 
születésű 534, vidéki születésű 1131 árva.

Atyjuk foglalkozása szerinti megoszlásuk a következő :
Lelkész árvája 110, tanító, tanár árvája 126, jegyző árvája 39, 

ügyvéd, orvos, mérnök árvája 85, katonatiszt árvája 19, tisztviselő 
árvája 232, földbirtokos, gazdálkodó árvája 39, kereskedő árvája 58, 
iparos árvája 592, földműves árvája 141, egyéb árva 91.

Kilépett növendékeink végzettségéről az alábbi adataink vannak : 
orsz. gyűl. képviselő 1, orvos 16, lelkész 28, mérnök 12, tanár, író, 
intézeti igazgató 21, tanító 39, jegyző 24, hivatalnok 124, szobrász 10, 
önálló kereskedő 38, kereskedő segéd 58, iparos 144, katona 21, tanítónő 
29, óvónő 26, postai tisztv. 9, tanárnő 6, hivatalnoknő 62, varrónő 35, 
kalapos 12, kozmetikus 3, önálló üzlete, irodája van 8, szolgálatba 
állott 34.

Jaj azoknak, akik Istenről helytelen gondolatokat táplálnak és azt mondják, 
hogy az Isten ilyen meg olyan. Nem tisztelik Istent, mert nem fogadják el, hogy 
Isten felsége végtelenül magasabb, mint az ő ítélő és gondolkodó képességük. 
Az ilyenek egekig magasztalják saját véleményüket és olyan könnyen, felelős
ség nélkül beszélnek Istenről, mint a cipész a kezében lévő bőrről. így mindenütt 
a finom bálványozás van meg, ahol Istent nem olyannak tisztelik, amilyen 
(a Szentírás szerint), hanem olyannak, amilyennek az emberek megálmodták. 
Az ilyenek Istent csak kegyelmessé tették meg s így inkább imádják saját 
agyrémüket, mint az igazi, a kinyilatkoztatott Istent, Luther.
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A Tolna-Baranya-Somogyi egyház
megye idei közgyűlését Pécsett tartja 
augusztus 9-én. Ezt megelőző napok
ban az egyházmegyei lelkészegyesület, 
papnék szövetsége, továbbá a különféle 
bizottságok tartják évi rendes üléseiket.

Pályázati hirdetmény. Orosháza ev. 
gimnáziumánál 1939. szept. 1-én betöl
tendő magyar-latin szakos tanári ál
lásra pályázatot hirdetek. Pályázhat
nak tanári oklevéllel rendelkező evan
gélikus vallású magyar-latin (esetleg 
latin-más szak) szakos középiskolai ta
nárok. A pályázók az Orosházi Evan
gélikus Gimnázium Iskolai Bizottságá

hoz intézett, életkorukat, családi álla
potukat, eddigi működésüket igazoló 
folyamodványukat augusztus hó 10-ig 
adják be a gimnázium igazgatóságá
hoz. Személyes bemutatkozás kívána
tos. Előnyben részesülnek, akiknek íel- 
készi vagy egyéb (cserkésztiszt, ének, 
gyorsírás stb.) képesítése is van. — 
Orosháza, 1939. június hó 28-án. iloré- 
musz Pál ig.-lelkész, az iskolai bizott
ság elnöke.

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

G f l R f l B J Ó Z S E F

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
Alapítva

1816.

magyar királyi udvari szállítók, SOPRON.
Legelső tűzoltószer-, hót, szivattyú- és 
gépgyár, harang, fém- és vasöntöde.

Alapítva : 
1816.

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

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

SZIG E T I N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST,

I I . ,  Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

SOMOGYI szűcsmesternél 
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.
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S Z L E Z A K L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- és ércöntcde, harangfelszerelés és haranglábgyár 
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

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

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten embere
Fűzve P 3'30.

Keménykötésben P 6'—. Egész vászonkötésben P 8'—. 

Dr. Szilády Jenő:

A Magyarországi Tót 
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3 - .

Kapható:
a F E B E  k ö n y v k e -  edésében,  
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.

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

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

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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