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Templom a föld alatt
Sokat szoktak beszélni a termé-

szet templomáról, különösen azok,
akik az ú. n. természetjárás örö-
meinek rendszerint vasárnaponként
szoktak áldozni. Nem is vonjuk
kétségbe azt az állítást, hogy Is-
tent a nagy természet ropparit cso-
dáiban és legapróbb részeiben is
hívő szívvel meg lehet ismerni és
imádni. A hangsúly azonban a hívő
szíven van. Az, aki nem felfedezni
akarja Istent a vasárnapi kirándu-
lásokon, hanem a szabad termé-
szetben töltött csendes napért Is-
tennek tud hálát adni, az bizony-
nyal meg fog érteni valamit a ter-
mészet prédikációiából, melynek
nincs ugyan beszéde, de mégis
.rneghallatik szavuk."

Az elmúlt héten a föld alatt ta-
láltunk ilyen templomot és hallot-
tunk a szívünkben ilyen prédiká-
ciót. Az aggteleki csepkőbarlang-
ban csodáltuk a földalatti ívek ha-
talmas boltozatát, a kővé mereve-
dett vízcseppek fantasztikus alak-
jait, melyekbe a képzelet. mihelyt
egy kis gyengéd sugalmai kap,
hajlandó mindeníéle élőlények cso-
portjait beleképzelni. Nem is a temp-
lomnak nevezett nagyterem, sem
a szószéknek nevezhető alakulat,
sem az orgona alakú, síp formájú
vékony oszlopok ütés alatt meg
zendülő hangja hatott úgy, hogy
átvettük a templom képzetét, hanem
már az első lépéstől kezdve mind-
végig egészen tisztán éreztük, hogy
valóban az Isten temploma ez a
nagyszerű természeti csoda, mely
folyton fokozza aszépségeket s
évezredek óta beszél csendesebb,
hatalmasebb és örökkévaló erők-
ről, mint a Iöldíelszfnén élő, tüle-
kedö, egymás ellen is elkeseredet-
ten küzdő, Isten ellen pedig elva-

kultan lázadozó ember, aki olyan I
nagyra van minden alkotásával és
készítményeivel.

. Beszél, beszél az állandó ve-
zető, mondogatia régen betanúlt,
jól-rosszul és nem mindig izlése-
sen megszerkesztett mondatait. Be-
szél a kőkorszak idejéből való em-
berek itten való Iakáséról, tűzhe-
lyét, szinte lábanyomát mutogatja.
Olykor elszörnyedés, olykor bámu-
lat, olykor nevetés hangja száll fel
a hallgatók sorai közül, De van-
nak közöttük egészen csendesek
is, akik úgy érzik, hogy ide be-
lépni, itt időzni, itt gondolkozni
együttvéve ugyanaz, mint imád-
kozni. Egészen belül, megrendülve
érezni az Isten ielenlétét a föld
alatt és emlékezni kell Berzsenyi
egyszerű szavú hitére, amellyel azt
mondia az ember sírjáról, hogy "el-
szórt csontjaimat ott is a Te ke-
zeid takarják. . ."

Soha nem volt számunkra olyan
magától értelődö az emberi osto-

baság Trianonjának 'mulandóaága,
mint amikor a csehektől visszatért
rész kimondhatatlan szépségű sza-
kaszain jártunk. Hol voltak ez
ezeréves hazugság hirdetői, amikor
ezek a boltozatok már ki voltak-
feszítve a föld alatt? Milyen fen-
séges nyugalommal hallgatták ezek
az oszlopok néhány földi eszten-
dőn át az új beszédet és dicseke-
dést róluk? Nem, nem, - hiába-
való minden erőfeszítés az ellen,
amit Isten rendez el. Változtatják
helyüket a folyosókon a barlang
denevérei, sötétebb helyre telep ed-
nek a rellektorok villanyfénye elől,
kirepülnek téli álmuk után az új
tavaszokba éppen úgy, mint ahogy
e föld felett is élnek denevérlelkű
emberek és a maguk barlangjai
szerint gondolkoznak életük dol-
gaiban: föld alatt és föld felett a
teremtő Isten egy és örökkévaló s
az évezredek egyforma szárnycsa-
pásokkal repülnek el előtte.

Valami rnegis nagyon meg-
kapott. Eszembe jutott, hogya bar-
langnak egyiktemplomtermében tar-
totta meg a barlang evangélikus
vallású igazgatója két-három évvel
ezelőtt esküvőiét. Az evangélikus
lelkész itt is hirdette az Isten örök-
kévaló igéjét és annak drága evan-
géliumát. Mikor annakidején 01-
vas tam erről, idegenkedest érez-
tem. De most már megértem, hogy
milyen mély alázat és milyen bi-
zodalmas hit vitte a föld alatti
templomba a szerető szíveket, hogy
a mindenütt jelenvaló Isten jelen-
létét átérezve kérjék az áldást
földi életükre. Mert a föld határai
föld felett és föld alatt és az ég
határai föld felett és föld alatt
egyaránt vannak és mindenütf
'egyedül az Istenéi. . . K. L.

I Elől és hátul körülzártál
engem és fölöttem tartod ke-
zedet . .. Hová menjek a te
lelked elől és a te orcád elől
hová fussak? Ha a mennybe
hágok fel, ott vagy; ha a
Seolba vetek ágyat, ott is
jelen vagy... Nem volt előt-
ted elrejtve az én csontom,
mikor titokban formáltattam és
idomíttattam, mintegy a föld
mélyében. Látták szemeid az
én alaktalan testemet és köny-
vedben ezek mind be voltak
írva: a napok' is. amelyeken
formáltatni fognak; holott egy I
sem volt még meg közülök.
És nekem milyen kedvesek a
te gondolataid, öh lsten! MilyII nagy azoknak summája! I

~ 139.Zsoltár 5-8. 15-17.
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A nagy kísérlet
Kb. egy éve vettünk hírt arról, hogy

Gandhi programmjába iktatta az alko-
hol elleni küzdelmet is és celpontul
tűzte ki a "száraz Indiát". A "szelíd
erőszak diktátora" nem olyan ember,
aki hozzányúlna egy kérdéshez, ha
nincs meggyőződve annak mélységes
igazáról. Valószínű, hogy az alkohol
mérhetetlen testi és lel.ki, szellemi f>S

erkölcsi károkat okoz a hindu népnek
s ezért volt kénytelen kérlelhetetlen
harcot hirdetni ellene. Három év alatt
szeretné elérni a teljes "száraz Indiát".
Harcának legfőbb akadálya természe-
tesen ott sem az alkoholt élvező nép
makacs ragaszkodása . élvezeti szeré-
hez, hanem a különféle tartományok
pénzügymíniszterei, ,akik! az "állam-
háztartás egyensúlyát" féltik ettől a
nagy [ózanságtól, vagyis az alkohel-
jövedelmek elmaradásától. Gandhi
azonban fen,nen hirdeti: "Gonosz do-
log, hogy valamely kormányzat, amely
a nép testi-lelki egészségének és er-
kölcsi életének legfőbb őre, ilyen tisz-
tatalan forrásból merítse jövedelmeit".

Arról még nem is hallottunk, hogy
Gandhi az "ultima ratio"-ját, a kop-
Ialást is harcba vetette volna s mégis
olvassuk, hogy egy esztendős propa-
gandájának már érik a vetése: Bombay
kormányzata elrendelte az alkoholti-
lalmat, Hindú emberre 1000/0-osan, fe-
hér emberre csak részlegesen (jegyre
kapnak bizonyos "fej adagokat"). S
Bombay példáját követni készül sok
más indiai város és tartomány is.
Előbb azonban kíváncsian lesik, mi
eredménye lesz a dolognak Bombay-
béln?
. S erre vagyunk kíváncsiak mi is.
Megszoktuk ugyan, hogy Gandhi min-
dig "nagy fába". vágja a fejszéjét és
sok ilyen nagy fát sikerült már kidőn-
tenie, de ez az alkoholkérdés még sem
kiskutya. A fehér ember fejszéje már
beletörött ebbe egyszer: Amerrkában.
S oa dolog nemcsak 'a fehér ember, de
a keresztyénség kudarca is volt, mi-
vel Amerikában éppen a különféle
egyházak voltak a prohibitio előhar-
cosaí. Ha most Gandhinak sikerülne,
bizony szégyellhetné magát a fehér
keresztyén ség il barna pogányság mel- I

lett. Noha az is igaz, hogy az alkohol-
ellenés propagandának hatalmas had-
seregét kapja háta mögé Gandhi a
mohamedanizmusban. Az orthodox
mohamedán .tömegek vallási alapon
antíalkoholisták. Szigorúan tilos, tehát
nem isznak. S ilyen dolgokban bizony
igen nagy 'előnye 'van az elvileg alá-
csonyabbrendű "törvénynek" a maga-
sabbrendű "evangéLiumi szabadság"
mellett. A törvényt ugyan ki lehet
játszani, de mégis van benne elegendő
adag "terror". De a "szabadságra" na-
gyon kevés ember méltó. Igazán csak
az, aki elmondhatja: "élek többé nem
én, de él bennem a Krisztus". Igy ke-
resztyén területen az alkoholkérdést is
csak ott tudnák megoldani, ahol az
emberek igen, nagy százaléka mond ..
hatja el ezt magáról. Mert az alkohol
csak egy részlete az 'egyetemes emberi
b'Űnösségn(Zk. Nem az alkohol a hibás,
hanem az ember .. Természetesen jó
azért félre tenni az "alkalmat" is, ho KV
"ne szülje a tolvajt". De, mondom ez
a félretétel csak ott sikerülhet, ahol
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ft s~anyol ~rotestantilmus ma
A mai lapok közlík (1939. VII. 30), hogya spanyol kultuszrninisz-

ter elrendelte a kötelező vallástanítást az összes iskolákban. Ez
a hír az egyházi embernek jelent nagyon sokat. Spanyolország je-
lentősége pedig hazánk egyéb lakossága előtt csak azért emelkedett,
inert az egyik magyar napilap a mai sajtógyakorlat szokását követve
spanyolnyelvtant közöl a Délamerikába kivándorolni szándékozók
számára.

Mit tudunk mi általában Spanyolországról ? Ennek az Európa
délnyugati csücskében fekvő államnak az utolsó 4 esztendeje ko-
molyan foglalkoztatta az európai hívő és hitetlen közösségeket egy-
aránt. Akik alaposan ismerték Spanyolországot, azok bizalommal
vegyes fájdalommal beszéltek arról) hogy a természeti és művészi
kincsekben gazdag ország értékei miképen semmisültek meg. A gaz-
dasági beállítottságú s merész vállalkozó ötletekben gazdag lelkek
pedig állandóan lelkesitették a sötétenlátókat azzal, hogy az olyan
nagy tárházzal rendelkező állam, mint a spanyol, gyorsan és nagy-
szerűen tudja magát majd regenerálni.

S ha ezen állam gazdasági és politikai problémái maguktól, vagy
a közóhaj, vagy a külső kényszernek engedve sikeresen és kedvezően
oldódnak meg, nekünk protestáns embereknek bizonyosan még so-
káig nyitott kérdés marad a spanyol protestántizmus kérdése.

De vajjon van-e egyáltalában spanyol protestántizmus, kérdezi
valamelyik olvasónk, vagy ha van is nehány ezer, ezeknek sorsa és
jövője olyan fontos volna .az összprotestántizrnus szempontjából?
Valóban kevés a spanyol protestánsok száma. Kevesebb, mint a
francia protestánsoké, alig valamivel több, mint az olasz protestan-
tizmus lélekszáma, de érdekel minket ezen testvéreink sorsa két
okból is, először azért, mert az európai ökumenikus protestáns gyü-
léseken többször megfogadtuk azt, hogy szivünk ügye lesz a Spanyol-
'országban élő protestántizmus, de azért is, mert az európai protestán-
tizmusnak két fontos és nélkülözhetetlen európai missziói területe
van, amelyen dolgoznia kell a legnagyobb anyagi áldozatokkal is,
az egyik Spanyol s a másik Olaszország.

Hogy Spanyolország római katholikus állam, az közismert tény.
A magyar napisajtó a nemzeti és vöröspárt közötti háború ideje
alatt több ezerszer közölte a megkínzott és megölt római kath. lel-
készek és szerzetesek szenvedését. Sokszor közölték azt a hírt,
hogy Franec. tábornok mennyire buzgó róm. katholikus. Naponként
résztvesz a misén és hetenként áldozik. Arról is megjelent egyszer
az egyházi sajtóban többször lenyomtatott sajtótudósítás, mely Franco
közvetlen közeléből indult el, hogyha a nemzeti csapatok visszafog-
lalják a spanyol nagy városokat, milyen nagy misék et és hálaadó
rniséket fognak rendezni a nagy városokban. Madrid elfoglalása előtt
'részletes programmot dolgoztak ki arról, hogy Madrid terein hány
helyen fognak ünnepi miséket bemutatni. Ebből a tervezgetésbőlés
programmból sokat meg is valósítottak.

Az igazság viszont az, hogya Spanyolországban működő
protestáns alakulatok azon államok egyházi támogatását élveztek,
amelyek hosszú ideig inkább a szociálista spanyolokkal szimpatizál-
tak. Addig ez nem is volt baj, amíg Franco végső győzelme nem vált
valószínűvé.

Barcelona felszabadítása után, az .ottani német evangélikus temp-
lomban 200 német evangélikus részvételével evangélikus istentisz-
teletet tartott Mohr evangélikus lelkész. Ö pásztorizálta a madridi
evangélikusokat a szociálista regime alatt egyideig, majd azt a meg-
bízást ka.pta, hogyaCondor légióhoz tartozó evangélikus repülőket
gondozza. Mohr lelkész erről a munkájáról a »Deutschen Evangéli-
'schen Kirchenblatt Iür Spani-en und Portugal« círnű lapban közöl
beszámolókat. Azt írja, hogy karácsony, húsvét és pünkösd ünnepein
végzett szelgálatot a német repülők között, de temetéseknek, tábori
istentiszteletéknek végzése közben talált sok alkalmat arra, hogy
pasztor izálja a német katonákat. Szolgálatát olyan nagy területen
kellett ellátnia, hogy a rendelkezésre bocsátott autót kevésbbé hasz-



nálhatta, mint a rendelkezésére bocsátott repülőgépeket. Istentisz-
teleteit sokszor tartotta hangárokban, beérkező és bombákkal megra-
kodó és startoló repülőgépek zúgása között, Istentiszteletein a rá-
bízottak mindíg teljes számban vettek részt.

Mohr jelenti viszont azt is, hogya madridi evangélikus templom
teljes javításra szorul, az egyházi szociális épületeket az ott étkező
'napi 1600 komrnumsta teljesen tönkretette sa madridi ültárképa
fiatal kommunista suhancoknak azt a célt szolgálta, hogy arra való
Lövöldözéssei tanultak meg célba lőni. Ez az oltárkép Kr'isztus fel-
támadását ábrázolja.

Fliedner lelkész az amerikaiaknak küldött beszámolójában a már-
cius 28-iki madridi bevonulás gyönyörüségeiről ír és ezzel kapcso-
latban arról a reménységről, hogy Franco Alba hercegnek hóna-
pokkal a bevonulás előtt megigérte a teljes val1ás és lelkiismereti
szabadságot. A madridban levő hét evangélikus gyülekezet a Franec
bevonulása óta állandóan tartja istentiszteleteit.. A gyülekezetek
anyagi nehézsége óriási, hiszen a gyülekezetnek csak köztársasági
pénze volt s a bevonulás után ez a pénznem értékét vesztette. A za-
varos első napok után az evangélikus könyvkereskedés a spanyol
bankoktól annyi hitelt tudott kapni, hogy a gyülekezet tovább Ioly-
tathatja a gyermek- és felnőtt- étkeztetési munkáját. De jelentkeznek
a szülők már gyermekeikkel is, s az egyház megkezdte tanítói mun-
káját is. Rendesen tartatnak evangélikus istentiszteletek a következő
helyeken: Vigo, La Coruna, Leon, Sevilla, Jerez, Malaga, Cadiz és
Barcelona városokban. Április 16-án XII. Pius pápa a vatikáni rövid-
hullámú rádión spanyol nyelvű beszédet intézett az európai és tenge-
rentúli spanyol népekhez. A pápa beszédében örömének adott ki-
fejezéstazon, hogy a spanyol katholicizmus országában legyőzte a
hitetlenség és istentelenség katonáit s arra kér te a spanyol népet,
hogy rnegújhodó katholicizmu sában maradjon meg, mert állami lé-
tének ez a legbiztosabb védelmezője. Majd a spanyol népet a szent
szűz és Jakab apostol védelmébe ajánlotta. Erre a rádióbeszédre
küldött köszönő táviratot Franco tábornok s megigérte azt, hogy a
spanyol katho licizrnus hű marad egyházához. .

Május havában Párisban ülésezett a Spanyol evangélízációt tá-
mogató nemzetközi szövetség. Ezen a gyűlésen résztvettek az angol,
a skót, a holland, ir, amerikai, svájci és a francia egyházak kikül-
döttei. A megbeszélés tárgyát képezte a 300 menekült spanyol evan-
gélikus sorsa s megbeszélés tárgyát képezte az 'is, hogy a menekült
13 protestáns lelkész és misszionárius viaszamenjen-e Spanyolor-
szágba, vagy munkájukat az emigráltak között folytassák. Tudomásul
vette a bizottság azt, hogy a gyülekezetek sorsa vidékenként más,
hogy Barcelónában bezárták mégis az evangélikus templomot s Sala-
manzában nemcsak bezárták az evangélikus templomot, hanem meg-
ölték az evangélikus lelkészt is. Úgy látja a bizottság, hogy 'az evan-
gélizációs munka folytatásának sok akadálya van s. célszerűnek Iát-
szik a várakozás mindaddig, míg az új egyházi törvények gyakor-"
latát egészen meg nem ismerik, mert pl. az új házassági törvény sze-
rint csak egy érvényes házasságkötés van: az amelyik római katho-
likus .templomban köttetik meg. A bizottság sajnálattal hallotta azt
a beszámolót is, hogya spanyol evangélikus gimnázium céljaira kül-
dött évi 140.000 Márkát a német állam többé nem engedi a spanyol
evangélikusokhoz juttatni s ezt- az összeget a német Gusztáv Adolf
egyesületnek más célra kell felhasználnia.

A spanyol római katholikus, de a spanyol evangéliumi kőzö ssé-
geknek egy közös ügyük viszont van s ez a spanyol gyermekek sorsa.
Nem csupán azoké, akik otthon maradtak, de akiket vissza kell ve-

. zetni Kt-isztushoz. A másik és jelentősebb kérdés pedig az, hogy mi-
képen lehet hazahozni azt a több tízezernyi spanyol gyermeket, akiket
részben az angol protestántizmus, részben pedig az orosz istente-
lenek szövetsége hajóztatott el a veszély idején Spanyolországból.
Ez közös ügy s vajjon ez a hajszálvékony k is, de közös probléma
nem iad-e alkalmat arra, hogy egymás mellett a két egyház emberei
megférjenek ?

Lapunk szerkesztője s e .sorok írója a párisi III. Lutheránus Vi-
lággyűlésen többször vendégelte meg tar-isznyába rakott magyar
ennivalókkal az azóta megboldogult Fliedner János madridi evang.

előbb az "ember baján" segítettek
gyökeresen és alaposan. Mily jó, nogy
erre a tételre példát is tudunk idézni
fehér, sőt' európai, sőt finn-ugor terü-
letről. Mert jelenleg egyetlen ország a
világon, aki a "szárazságot" már sok
esztendő óta minden különösebb ne-
hezség és fennakadás nélkül tartja:
Finnország. De ott tiszta evangélikus a
lakosság és már száz év óta újabb és
újabb ébredési mozgalmak gondosked-
nak arról, hogy a bűn kérdésével ál-
landó leszámolá si, Krisztus,sal pedig
élő közösségi viszonyban legyen az
emberek minél nagyobb százaléka.

Tehát, hogy Krisztus nélkül mit ér
el a "nagy kísérlet", azt majd meglát-
juk. Attól félünk, ezt az egyet már
nem birja Gandhi "kibőjtölni". A. B.

Pax Ting
A világ leányai tábort vertek Gő-

dőllőn a békének. Ujságjaink, híradó-
ínk, rádióink és i suttogásaink között
olyan naiv kis próbálkozásnak látszik,
walesi lányok és a svájci kantonole
leányai, finn ek és lengyelek, észtek és
magyarok, Európa sok optirnista fiatal
női lelke a legvéresebb háborús uszi-
tásban. valutakorlátozások, vizum ne-
hézségek, hadgyakorlatok, s egymással
farkasszemet néző férfiak között emel-
getett fel sok-sok határsorompót, hogy
találkozhasson középeurópa szívében,
ebben a kis országban, ahol a békét
inkább remélni lehet, mint hinni, s
inkább hinni, mint élni a békében, je
ahol páratlanul nagyokat áldoztak
ezer év generációi Európa békéjeért.
Mi nem tudjuk, mit szól a világ, ha-
ragos Európa ehhez a kis női de-
monstrációhoz, de nekünk, magyarok-
nak mindig volt érzékünk a női lelkek
történelemformáló ösztöneire, érzéseire
és hatásaira, s olyan nép voltunk min-
dig, amelynek meg tud akadni a szeme
gyengék hősies próbálkozásain, s olyan
darab föld voltunk, melyen hisznek a
kevesek, sőt az egyének történeLmi
kiáHásaiban. Igy jóleső szeretettel sí-
mogatja az egész ország szeme ezt a
kis leány-jamboreet.

Realitások világában ugyan éppen
abban nehéz hinni, hogy ez a leány-
találkozó készít legalább kevesek kö-
zött, világviszonylatban mégis - ellen-
ségek és ellentétek között Iciegyezése-
ket, megbarátkozásokat. A világnak
ugyanis csak az egyik fele van itt. A
fasiszta-nagyhatalmak, régen levál-
tottak cserkészmozgalrnukat olyan if-
júsági alakulásokkal. amelyek nem
igen jönnek össze Pax tingekre, s hiába
keresik magyar szemek az utódállamok
Ieányífjúságát. Mégis itt van azonban
a gazdag Észak és a hatalmas Nyugat
sok leánya, s talán megértenek majd
valamit ezen a tingert a viharzóriás
Közép nagy ügyeiből, s talán kicsit a
magyar föld és magyar nép :törekvé-
seiből és szenvedéseiből is.

A cserkészet míndig nagyszerű hang
és alkalom volt eddig is, elsősorban a
fiúk kezében a nemzetek fölötti emberi
összefogás és megbékélés olyan mun-
kálásának, melyben a nemzeti egyéni-
ségek és külön igények mégsem olvad-
nak el. A csérkészet tudott lenni mín-
dig áldottan internacionális a mélyen
nacionális gondolkodása és életstílusa
mellett. A leányok pedig most még
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mintha rádupláznának az 1933-as gö-
döllői fiú viIág-jamboree hangulat ára.
Igazi női barátságok szövődnek az
Erzsébet-park árnyas fái és a ki-
váncsi látogatóknak most ki nem
szolgáltatott meghitt sátrak között. Ezt
a jamboreet nem öntheti el (a rende-
zőség bölcs végzése miatt) a hamar
terhes és orcátlan Budapest. Egy na-
pot a kéthetes táborból a kiváncsiak-
nak áldoztak, a több in azonban zavar--
talanul folyik belső élete ennek a na-
gyon kedves tábornak. Minden nemzet
leányai a cserkész egyenruhákon kívül

- nemzeti viseleteikben pompáznak. Eb-
ben a táborban nem bemutató-jelmez,
de szerves öltözködési tényező a népi
ruha minden nemzet leányain. Szere-
tik a népük ruháit, legtöbb et maguk
varrták és boldogan hivalkodnak ve-
lük. S olyan jó látni a magyar mintát,
magyar hímzést és magyar ízlést ebben
az európai szín- és ízlés-viadalban. A
mi népünk lelke látja a szépet és tudja
csinálni. Népi művészetünk királynéja
ennek a sok királykisasszonynak.

De hadd írjunk valamit magunkról
is. Meg kell állapítanunk, hogya leg-
szebb táborok a magyarokén kívül a
finn és az észt táborok. Vérben és hit-
ben rokon népeink táborai egyben a
legnépszerűbbek is. A finn táborban
egész majális volt a látogatási napon.

Emez örömön kívül bennünket, evan-
gélikusokat még egy nagy öröm ért.
A győri ifjúsági egyesület leánycse'r-
készcsapata, a 85. sz. Nádasdy Tamás-
né Kanizsay Orsoiua csapat tábor leg-
szebb sátrával tündöklik GÖdöl[őn.
Egész nap fényképezik, csodálják ezt
a sok szeretettel és ízléssel készített
magyar sátrat, melyben a leányok !Sa-
ját munkája minden. a közös ágytert-
tőtől a kis vánkosig, a kopjafás köcsö-
göstől a díszes -edény tartó ig. Szij J0-
lán, a győri tanárnő-cserkészvezető
boldogan magyarázgat a sok érdeklő-
dőnek, s fogadja a gratulációkat. Ez a
sátor igazán magyal' és igazán evan··
gélikus. S ebben a sátorban a magyar
vánkusok felett kinyitott újtestámen-
tum és lemosolygó Luther-rózsa har-
móniáján boldogan álmodjuk a nép'i
Magyarország és az evangéliumi ke-
resztuénséc: nagyszerű ötvözetét a női
lelkek bizonyságtevéséből... dyL

Szórván~~ito~tatásaz Alföl~ön
Ha valakinek kedve van hozzá és

szeretné megtudni, hogy mit is csinál-
nak azok a papok, akik "hat napon át
láthatalanole és a hetediken érthetet-
lenek", hát jöjjön el a battonyai, ma-
kói, nagylakí, magyarbánhegyesí, nagy-
révi,szentesi vagy hódmezővásárhelyi
határba, bújjori el az útmenti eséne-
vész akácok mögé' és figyelj en.

Arva legény baktat a feneketlenül
sáros tanyai úton. Úgy jár, míntha
mázsás terhet cipelne, pedig csak a
csizmáját marasztalja a sár. Egyik ke-
zében aktatáskát lóbál; Biblia, énekes-
könyv, néhány újság van benne, mind
ennivaló ez a tanyai lelkeknek, de van
ott kenyér és szalonna is, ~ ez meg
az ő ebédje lesz. Másik kezében vesz-
szőt forgat. A töltés melletti füzesben
vágta. Kell valami fegyver a kézbe,
mert a tanyai kutyák alaposan meg
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:Lelkészt. Szalonnázgatás közben a padlásszoba alatti verandán el-
néztük mi is Párist s ahogy a spanyol és magyar protestántizmus
közös sorsáról beszélgettünk a Habsburgok kezdetei óta, olyan me-
leg szeretet kapcsolatai létesültek emberek között, amelyek bizonyo-
,san átháríthatók azon közösségekre is, amelyekből ezek az emberek
valók. Szegény jó szakállas Fliedner, a nemzetközi protestáns kon-
ferenciák legszegényebb látogatója tragikus helyzetében szímbolizálta
magát a protestántizmust s bármilyen kicsiny anyagi lehetőségek kö-
zött is volt, annyira és olyan erőszakosan invitált arra, hogy ugorjunk
át Madridbas imádkozzunk vele az ő kicsiny templomában a spanyol
protestántizmusért. Azóta sokszor megbántuk azt, hogy ezt a kérést
elutasítottuk, de bizonyára nemcsak mi magunk, hanem a mögöt-
tünk álló és velünkegyüttélő magyar protestántizmus is sokszor
gondol ma arra a maroknyi spanyol protestántizmusra, amelyik élet-
halálharcát hallgatja ma végig.

Ne csak imádságainkkal gondoljunk spanyol testvéreinkre, ha-
nem közvetett formában is álljunk a -vallás és gondolatszabadság
ügye mellett. G. L.

Mellérendelés
(Folytatás.)

Nem volna olyan jellegzetes formája a mellérendelés elve a ma-
gyar lélek megnyilatkozásának, ha a magyar lélek attól a perctől fogva,
hogy befogadta magába az idegeneket, azok lelki megnyilatkozását a
magáéval tökéletesen ezyenrangúan, csöppet sem különböztetve engedte
érvényesülni s az volt magyar most már, ami egybevegyűlten volt.
Az elv, a mellérendelés elve érvényesült mint valami, ami magyarul
van, a tartalom már vegyült. Módosult természetesen a forma is, a
mellérendelés, mint ahogyan a magyar nyelv grammatikáján is átütött
az alárendelés, de hiába: a mellérendelő alapszövedéken sem beszéd
közben, sem az élet más nyilvánulásaiban nem birt erőt venni. Jelen-
leg azonban mindezt csak azért említettük, hogy rájuk hivatkozással
hangsúlyozhassuk : az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek
dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a
magyar. fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre s most
és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott.

Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek
ereje él és hat rajta keresztül.

*
Semmi se könnyebb. mint azonnal felismerhetni, ki magyar és

kicsoda .nem az. De nem fontos megállapítani, hogy ki az és ki nem
az, mert a dolog természete szerint nem érdemes itt nem magyarnak
lenni. Annak, ami nem-magyar, nálunk mindíg csak jelenje lehetséges,
jövője nincs.

*
A magyar lélek katonatermészete még ma sem zsoldos, vagy

toborzott, vagy általános hadkötelezettségen alapuló sereg katonaságáé,
hanem "banderiális" seregé: magam jószántából megyek, mert vállal-

'tam, mert úgy illik.
*

Posiiiotie. a tisztiszolga változatlanul alá van rendelve tiszt jének.
Minden alantas - alárendeltie fölöttesének, de a tisztiszolga azután iga-
zán mindenütt és mindíg az. Cipeli urának a terhét, elvégzi körülötte
a legszemélyesebb, legtestíbb, legalantasabb munkálatokat, sorsa minden-
esetre jobban hasonlit a rabszolgáéhoz, mint a szuverénekéhez, Mindez
köztudomású.

Mégis, mégis, natura a magyar tisztiszolga viszonya urához és
parancsolójához. a magyar tiszthez egymás mellé- és nem egymás alá
rendelt. Nem (és százszor nem) úgy értendő ez, hogy nem engedel-
meskedik neki. Dehogy nem: hűséges, ragaszkodó szeméből csak úgy
csillog a lelkes hála és csak úgy parázslik az önfeláldozó szeretet. De
ez a szeretet és hála, ez a hűség és engedelmesség, ez az odaadás
és szolgálat az egyenjogú testvér önkéntes viszonyulása a másik test-



vérhez, nem pedig a szolga alávettetése az ő urának. A magyar "kutya-
mosó" mossa a kutyát és nem talál benne sem megalázót, sem valami
nagy esetet, hogy kutyát mos, főképen pedig esze ágában sincs úgy
vélekedni a dolgáról. hogy az lényegében valami más egyéb, mint a
tiszt úr dolga. Ő mossa a kutyát, vakarja a lovat, takarít az urára,
gondoskodik róla, ellátja, a tiszt úrnak nem ez a dolga, ő is végzi a
magáét s ketten tesznek egyet. Tagadhatatlanul okos ember a tiszt úr
(ezt a szót csak én használom itt most kínomban, nincs "tiszt" úr,
hadnagy úr van, őrnagy úr, ezredes úr, kinek ami épen a rangja, "tiszt
úr" ez nagyon elvont valami, amely megint már csak felsőbb kon-
kréturnokban lehetséges: tiszti menázsi, legénységi menázsi, tiszti kőp-
peny, legénységi köppeny), szóval: okos ember a. mondiuk, főhadnagy
úr, de mi lenne szegényből, ha én nem volnék mellette ? Ő okos em-
ber, én meg ügyes ember vagyok; kell az okos ember, de [ó az ügyes
is a háznál stb., stb. . .. "A multkor is olyan átázva jött haza, mint az

. öntött ürge, alig győztem felmelengetni." Az ilyen történetek mélyén
ott lappang az önelégült föltevés, hogya nagy esze mellett bizonyosan
tüdőgyulladásban pusztult volna el nyomorultu!, ha a puccerie nem
gondolna vele. Ebben a mellérendelt viszonyban csak úgy fér el, mond-
juk, egy pofon, hogy "hirtelen keze van, de aztán lecsihad, oszt meg-
bánja. Nem mutatia.. de úgy szól aznap az emberhez, hogy abból ki-
érezni." Volt abban az ezredben, ahol tartalékoskodtam. egy százados,
rajongott érte a legénység, de amikor egy ízben konkretizálni kellett
volna, hogy miben kölönb a többinél. csak annyit tudtak róla mondani:
Teccik tudni, fendrik úr, felül a kapitány úr a lovára, hátranéz és csak
annyit mond: no, baka! ... Nem valami pontos meghatározás ez, mé-
gis így igaz: a hátranézésben, meg a no, baká l-ban az foglaltatik,
hogy vágjuk ki a rezet - mi ketten: ti, meg én, mert ketten teszünk
egyet. Ha öregebb a tiszt úr a kutyamosónál, akkor apja, ha fiatalabb,
fia, .ha egyivásúak, testvére, barátja, kenyeres paitása. Apjáért. fiáért,
testvéreiért sok mindent megtesz az ember, apjának, fiának, testvérének
sokat elnéz és sokat eltűr. apiostul, liastul, öccsöstül, bátyiostul sokra
ér ... A szerepek nem egyformák, d e az nem fontos. Lehetne fordítva
is és van úgy, hogyelébbvaló a szolga az uránál. Fordulhat egyébként
úgy is, hogy másképen lesz. Hol kerék, hol talp.

*
Igy él egyébként a magyar ember lelkében a folklorisztikus köz-

jog legelső magyar embere is, a király. Ezt a királvt ugyan a nagyon
reálisztikus gondolkozás a valóságnak meglelelően véli "császár" néven
nevezendőnek, de nem ez a fontos. Ferenc Józsefet a magyar ember
nagyon tiszteli ugyan, de maga mellé rendeli. "Beh szeretnék a csá-.
szárral beszélni, Oe még jobban szobáiába bemenni, Megmondanám
a császárnak magának... Oe a császár vissza írja levélbe ... " -
dalolja az egyik katonanóta. Ugyanez a Ferenc József "kiállott a ka-
puba ... , nagyot köp a markába. Ríva gondol szíp regruta korára ... "
Olyan, akárcsak magunk. "Mezítláb ment a bálba, Mert nem lett kísz
sarkantyús csizmáia." A (nem lényeges) különbség lelkiismeretesen
meg van adva .egyébként : Kilenc kovács nem tudta megvasalni, Mer
nem tudott gyémánt patkót csinálni." Mikszáth hősei egy-egy [ó ebéd
közben gyakran kiáltanak fel így: "Ferenc József, mit eszel? Ilyet,
tudom, nem eszel!" A közismert "Mátészalka gyászba van ... " kez-
detű ballada nótájára falun még éneklik ezt a másik "ballada" -szerű-
séget : "Ferenc József a tanyán Levelet ír a bogjyán. Azt írja a levélbe,
megházasodik őszre. Este van mán nyóc óra, Ig a világ a bótba. Ott
mírik a tralikát, Rózsaszínű pántlikát. Erzsébetné míreti, Ferenc József
fizeti. Míresd, Erzsi, nem bánom, Tetűled nem sainálom."

Meg lehet az ilyet mosolyogni, de szerencsésebb dolog: tudomá-
sul venni és "Ietté hagyni", mert csak ezen az alapon lehet valamit
építeni. Nem. a teteje a dolgoknak egy-egy ilyen "ballada", az igaz.
Nem a teteje, hanem az alja. Az alapja, a fundámentoma.

Lelkészbeiktatás. A tiszaföldvári egy-
házközség Brózik Károly lelkész nyu-
galombavonulásával megüresedett lel-
készi állásába július 30-án Kriszt Pé-
ter lelkészt beiktatták.

Áthelyezések. D. Raffay Sándor bá·
nyakerületi püspök Királyfalvi Béla
segédlelkészt az orosházi, Bagár 1ván
segédlelkészt a budai-vári egyházköz-
séghez rendelte.

-~. -- -----~-

szekták szorongatni az odavetődő
idegent.

Ha száraz az út, vidámabb képet
láthat a kiváncsi szemlélő. Titokban
megfigyelt barátunk lehúzza a gumi-
csizmát, mackóruhát ölt és motorke-
rékpárra ül. Igaz, hogy a por vastag
rétegekben rakódik a ruhájára, meg a
tüdejére, de mégis csak jobb így, mínt
dagasztani a sarat. De ni csak! Vá-
gásba szalad a kerék, s ő ott fekszik a
porban, elnyúlva, mint egy béka. Nincs
semmi baj. Rendbeszedi magát is, a
meg a motort is, és püfög tovább.
Csak egy aggasztja. Hol vegyen szap-
pa nt, hogy a kezét megmoshassa.
Csupa por és olaj. Ahová megy, ott
[lern nagyon ismerik a szappant; örül
a szegény tanyás, ha egy-két kiló mo-
sószappant ki tud alkudni a gazdától a
kommencióban, de bizony ez nem si-
kerül mindig. Barátunk pedig éppen
ilyen helyre igyekszik. Husvét van.
Úrvacsora is lesz és neki olyan re-
ménytelenül piszkos a keze!

Ki ez a néha sarat dagasztó, néha
motort koptató ember? Egy szórvány-
gondozó lelkész, aki istentiszteletre
vagy hittanórára megy. Van az Alföl-
dön egy egyházmegye, a csanád-cseng-
rádi, mely jellegzetesen szórványegy-
házmegye. Papjainak kétharmad része
küzködik a szórványgondozás nehézsé-
geível, különösen pedig a Iegnagyoob
testi-lelki fáradságot jelentő szórvány-
munkával: a szórványiskolák evangé-
likus gyermekeinek hitoktatásával.

A helyzet a következő. Az egyház-
megye 15 gyülekezete közü112-ben
van szórványískola. Néhol csak 1; né-
hol 18. Összesen 84. A szórványisko-
lák távolsága a lelkész lakóhelyétől
nagyon változó. Van egész közeli
is, alig két kilóméternyire. De van
olyan is, hogy 45 kilóméternyire fek-
szik. Ha van vasút, akkor nincs semmi
baj. A kövesút is megj árja. De ha
csak földút kígyózik az iskola felé,
akkor a szegény hitoktató néha hete-
ken, néha pedig hónapokon keresztül
lesheti a jó időt. Attól nem ijed meg,
ha 15-20 kilómétert kell gyalogolnia.
de hogy oda-vissza 50-60 kilóméteren
keresztül bukdácsoljon a sárban,
ahhoz sem ereje, sem ideje nincs.

Ebben a 84 iskolában 525 evangé-
likus tanuló volt a mult tanévben.
Volt iskola, ahová húszan is jártak;
de sok volt olyan is, ahol egész éven
át csak egy árva evangélikus gyermek
szerénykedett. Persze, munka szem-
pontjából ez alig jelenthetett különb-
séget. Ilyen kifogást, hogy "ide nem
tartottam érdemesnek elmenni, mert
csak egy evangélikus van", nem ismer
a szórványhitoktatást ellenőrző statisz-
tikai ürlap.

A távolságon és az elszórtságon Id-
vül nagy nehézség et jelentett a tan ..
könyvhiány is. Honnan vegyem, hon-
nan vegyem? - töprenkedik a tanév
első hónapjában a hitoktató. A gyer-
mek ..szegény; nemhogy tankönyvre, de
még cipőre sincs pénze az apjának. A
gyülekezet szegény, nem fordíthat
minden évben jelentősebb összegeket
tankönyvekre. A missziói segédlelkész
pedig mindhárrnuk között a legszegé-
nyebb. Októberben már nem töpren-
kedik, hanem tanít tankönyv nélkül.
Elmondja a bibliai történetet ötször, a
kátét tízszer. Igy is megragad a gyer-
mek fejében, talán még jobban és vilá-
gosabban, mintha könyvből tanulná,
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csak az a baj, hogy az idő kevés, hi-
szen évenként alig 10-20 hittanórára
nyílik alkalom. Most azonban remény
van már arra, hogy ez a nehézség
megszűnik. Az egyházmegye 300 pél·-
dányban, az egyes gyülekezetek össze-
sen 700 példányban megvették az
"Üzenet" evangélikus szórványlap ki-
adásában megjelent, "Amit minden
evangélikusnak tudni kell" círnű köny-
vet. Itt - tudom - nincs helye a rek-
lámnak; de az "Üzenet" önzetlen szol-
gálatára fel kell hívnom a figyelmet.
A kiadott könyvben benne van mind
a hat elemi osztály hitoktatási anyaga
é" az ára míndössze egy pengő. Még
a béresgyermekek is megvehetik, hi-
szen ha t évre veszik. Ráfizetni senki
scm fog, csak az "Üzenet" kiadója. De
az biztos, hogy a csanád-csengrádi
egyházmegye tizenöt szór ványhitokta-
tója áldva fogja emlegetni a nevét.

Végül van még egy olyan nehézség,
melyre a helyzettel nem ismerős :llig
gondolhat, s amely mégis sok fejtörést
okoz a hitoktatóknak. Ezt a nehézsé-
get a hitoktatási helyiség kérdése
okozza. Egy szórvány hitoktató jelenté-
séből veszem a következő sorokat:
"Végeztem már hitoktatást legény
tanító magánszobájában, csukott, vagy
nyitott folyosó végében, a közeli aká-
eos tisztásán, uradalmi cseléd-lakás
falának tövében, ahol hallgató közön-
ségern egész nagy csoporttá növeke-
dett: asszonyok és lányok jelentek
meg, székeket hoztak, és a végén azt
vettem észre, hogy a három evangé-
likus gyermek helyett vagy harmincan
hallgatják a hitoktatást. Tartottam a
kis gulyás számára a gulyalegelőn
vallásórát, míg az őrizést ;1az 'eb vé-
gezte. Tanítottam cirokkazlak tövében,
sáncparton stb."

Ismerve a nehézségeket, talán mél-
tányolní fogjuk azt a munkát, m.e-
lyet az egyházmegye tizenöt szór-
ványhitoktatója végzett az elmult
tanévben. A 84 iskolába összesen
1206-szor szálltak ki és 1896 hit-
tanórát tartottak. Itt vannak előttem
a jelentések. Olyan szempontból is
megcsináltam az összegezést, hogy egy-
egy hitoktató hány kilómétert tett
meg pusztán a szórványhitoktatás el-
látása céljából. A végeredmény jóval
felülmúlja a 25 ezer kilómétert. Ve-
gyük hozzá ehhez a szórványistentisz-
teleteket. bibliaórákat, családlátogatá-
sokat, sakkor elmondhatjuk. hogy egy
evangélikus egyházmegye lelkészei-
útjukat összeadva - egy év alatt meg-
kerülték volna a földet az egyenlítő
mellett, gyalog, kocsín, kerékpáron és
motorkerékpáron. A lényeg az, hogy
egyetlen evangélikus gyermek sem
marad t hitoktatás nélkül.

De térjünk vissza ismét azokra, akik
ezt a munkát a cikk elején jelzett
módon elvégezték: a szórványgondozó
lelkészelere. Nem a rendes lelkészek-
ről lesz itt szó. Az ő munkájuk 61--
landó jellegű, létük biztosított. A
murika dandárja a szórványgondozó
gyülekezeti vagy önálló missziói seged-
lelkészek vállán nyugszik. Az ő helv-
zetüket tekintve fogas kérdés előtt fll-
lanak egyházunk felelős tényezői.A
munka azt kívánja, hogy a szórvány-
gondozó személye hosszú időn keresz-
tül ne változzék. Hónapok telnek el,
míg egy új munkás megismeri mUI1-
katerületét. Ha gyülekezeti segédlel-
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Lappeenranta felé
Tallin.

Lappeenrantába, a finn-ugor lelkész táborba igyekvő nyolc tagú
magyar evangélikus lelkészi társaságunk (a kilencedik, egy Esztor-
szágban tanulmányozó segédlelkész csak később csatlakozott hozzánk)
június 28-án érkezett ide. A _pályaudvaron a .püspöki kon sistórium
küldöttsége fogadott, kik között örömmel fedeztük fel a nemrég ná-
lunk járt Kioiranna Rudolf ismerős en nevető arcát. Bejártuk a vá-
rost, az összes ternlomokat, melyek között leginkább megfogott- a
János templom. Annál is inkább, mert mikor ide beléptünk, megszó-
lalt az orgona és az Erős várunk akkordjai zúgtak fel rajta. Mintha
csak szülői házba érkeztünk volna, úgy karolrák át lelkünket ezek
a hangok. Csak egy napot töltöttünk itt az eszt egyház vendégeiként
s már hajóztunk is tovább

Helsinki
felé. Itt az örök magyarbarát, Rinne Károly városmissziói .Telkész
jött elénk. A finn Miesziói Egyesület épen ezeken a napokon tartotta
évi konferenciáját és közgyűlését. Az ő vendégeik voltunk tehát
három napon keresztül. Részt vettünk a gyűléseken, sőt fel is szó-
Ialtunk egyik-másikon. Igy Danhauser László, tolmács segítségével
hosszabb előadásban ismertette a harmincéves magyar Missziói Egye-
sület multját és jelenét. Kiemelte, hogy igazán még csak most érkez-
tünk meg a misszió harcmezejére Kunos Jenő misszionáriusunk kínai
kiküldetésével. S ehhez a finn testvérek hite és baráti segítsége
juttatott el bennünket, amelyet nagy hálával köszönt meg. Egy esti
összejövetelen (seurat-on) pedig finn nyelven tett bizonyságot ·Zász-
kaliczky Pál fóti lelkész. Egy ilyen esti összejövetel offertórium a
a külmissziói munka céljaira 10.000 finn márkát, magyar pénzben
1000 pengőt eredményezett. A Missziói Egyesület évi költségvetése
egyébként 600.000 pengő körül jár, mely összeget legnagyobb részé-
ben önkéntes adományokból nyerik. Ezek a számok mutatják leg-
biztosabban, mily erős a finn evangélikusságban a miseziái lélek.

Ami kis időnk maradt még a missziói konferencia programja
mellett, azt a városi és egyházi intézmények megtekintésére szen-
teltük. Láttuk az olimpiászra készült stadiont is, hatalmas tribünjeivel
és több, mint 20 emeletes tornyával. Nem olyan óriási, mint a berlini,
de a kis hárommilliós nép mégis igen méltó keretet fog nyújtani a

, világ népeinek legközelebbi sporttornájához.
Az egyházi intézmények közül leginkább a diakonissza anyaház

kötötte le figyelműnket. Nagyszabású intézet, sokszáz diakonisszával
s gyönyörű, modern épületekkel, kórházakkal stb.

Helsinkiből észak felé robogtunk kb. 600 krn-t, mígnem előttünk
állt

YJistaro
a finn »Ielébredtek« nyári nagygyűlésének, konferenciájának, »nagy
szeurátjának«, vagy finnűl »ébresztő ünnepi napjainak« színhelye.
A »felébr edek népét«, ezt az egyházélesztő finn mozgalmat sem
kell külön bemutatnunk a magyar evangélikusságnak. Sokat hallhat-
tunk és olvashattunk már róluk. De hogy milyen népe ez Istennek,
az a maga valóságában, itt Ylistaro-ban derengett fel előttünk.

Ylistaro és Lapua a finn felébredtek mozgalmának egyik böl-
csője. Itt élt és lelkészkedett s itt halt meg a mult században N. K.
IMalmberg, az ébredés egyik hires vezére. Még ma is a }>nagy« Malm-
berg egyik utóda, Malmivaara itt a lelkész.

A felébredtek minden évben tartanak egy ilyen nagy összejövetelt,
de mindíg az ország más-más részén. Itt 18 évvel ezelőtt ·volt utoljára.
Kb. 12-15.000 ember özönlött össze Ylistaro-ba erre a három napra.
V égignéztük -az érkezést. Vasúton, kocsin, teherautón, autóbuszon,
autón, gyalog ömlött a »feketesereg« a kezdés délutánján az ég minden
tája felől. Olyan egyformák voltak a »körtí« nevű kabátgallérnélküli,
fekete szövet paraaztruhában, a nők pedig szintén tiszta feketében,
fekete kendővel a fejükön. És mindnek ének, Istent dicsőítő ének az
ajkán ... Ettől zengett a vonat, az országút, a templomkörnyék ...



S épen ezért semmi rendetlenség, semmi zűrzavar. Minden símán
gördül, a legnagyobb csendben és rendben.

(Csak velünk volt némi kis zavar. A rendezőség nem kapott,
úgylátszik, hírt rólunk kellő időben s így a szállásunk bizony elég
szüköcske lett. Egy parasztgazda házában, ahol rajtunk kívül még
30-.an kaptak szállást, ketten, sőt hárman aludtunk egy ágyban. De,
hál' Istennek, jó széleseka finn ágyak.)

Feledhetetlen volt ez az első este is a szállásadó gazdánál. Éjfél
körül érkeztünk meg, de bizony még nappali világosság derült körü-
löttünk az »éjféli nap« jóvoltából. Sokkal erősebb, mint a teli hold.
Ntyugodtan lehet nála olvasni, sőt fényképezni. Aludni is csak úgy
tudott némelyikünk, hogy bekötötte a szemét.

Lenyűgöző és imponáló volt természetességével, intelligenciájá-
val, szeretetreméltóságával ez it parasztgazdaés családja. A »szegény«
gazdák közé számított a maga 25-30 hold szántójával (rnert a »jobb«
gazdák 6-700 holdat is magukénak mondhatnak, amiből azonban szin-
tén csak 50-100 hold a szántó és rét, a többi erdő, tó, szikla stb.),
de a házában 5-6 szoba, istállójaban »tejgazdaságnyi« tehén,' azután
finn gőzfürdő (sauna) , lakásában telefon. Nem akartunk hinni fülünk-
nek, amikor egyszer csak a telefonberregés »városi« hangjai lármáz-
nak ki hozzánk az éjféli kávézáahoz. Mert a kávé elmaradhatatlan,
ha a finn házba vendég érkezik. Udvaron üldögéltünk az »éjféli nap«
Fényénél. Az asztalon már ott állott a magyar zászló. Ezt különben
mindenütt megleltük, amerre jártunk: hajón, vonaton, szállodában.
A nagy szeurát területére egy fenyőágakból készített diadalkapun jut-
h'attunk. De adiadalkapun is: fent a finn, jobbra a magyar, balra az
eszt zászló. Pedig mi magyarok hivatalosan be se voltunk jelentve.
De náluk nem személyi tekintetből, hanem állandó testvéri érzület
kifejezésekép teszik ki a zászlót. Ott jelent valamit a finn-ugor test-
vériség! :

Két és fél napig tart a »nagy szeurat«. Az első este olyan vallásos
est féle összejövetel a templom melletti réten. Ylistaro tipikus finn
»templomközpont«. Magasabb dombfélén áll a szentegyház. Belefér
vagy 600(l lélek. Körülötte szétszórva orvos,., iskola, patika s egyéb
kőzépületek ; maga a falu 20-25 km-es körzetbe szétszórt taoyák-
ból tartozik össze. (Tany.arendszer! Es mégis jólét! Magasfokú
civilizáció! Hogy-hogy nálunk a tanyarendszer minden átok
forrása s minden hátramaradottság mentegető oka?)

A templom körül volt a szeurat másnap. Matti Pesonen iskolai
tanácsos, a felébredtek vezető egyénisége nyitotta meg és a helyi
lelkésszel együtt üdvözölte a külországból jött vendégeket, már mint
bennünket és .az esztek et. Jóleső érzéssel állapíthattuk meg tehát, hogy
a »nagy szeuraton« elhangzott harmadik mondatban már rólunk, ma-
gyarokról emlékeztek meg.

Délelőtt istentisztelet, délután szabad-szeurat, este vallásos-est
féle szeur.at. Másnap kora reggel »bűnbánati szeurat«, délelőtt isten-
tisztelet úrvacsorával, d. u. záró-szeurat, este vallásos est. Ez volt a
'keret, amelyben Isten Lelke kiömlött a sok ezres tömegre.

Csak egy pár képet, amely örökre lelkünkbe rögződött. Fen-
séges látvány volt a dombtetőről a hosszú gyalulatlan fapadokon, tá-
volabb a földön, fák tövében üldögélő sokaság. Csupa fekete ruha
és középen ketté választott haj. Majd mindegyiknek a kezében az
énekeskönyv. A beszédeket hangerősítők közvetítik. Csodálatos ereje
van az éneklésüknek. Könyv nélkül énekelnek leginkább. Valaki el-
kezdi valamelyik ének valamelyik versszakát s a többi folytatja.
Tudják kívülről a sok száz ének minden versszakát. S minden el-
hangzott beszédre, bizonyságtételre egy tartalmilag frappánsan meg-
felelő énekverset énekelnek. Most elhallgat a bizonyságtévő. Vala-
hol tőlünk messze felcsendül egy női hang. Tiszta és halk, mint a
hárfa, ismerős a dallam is, de messze van, nem értjük. Néhány ak-
kord után erősödik, a környezet átveszi, aztán szinte hömpölyög fe-
lénk, mint villámgyors hanglavina s úgy érkezik, mint zúgó orkán,
amelybe olyan jó beleveszi dicséretünkkel. Valami hatalmas az a
sodró erő, amely 15 ezer ember hívő. énekéből árad! Balra tőlünk
16-18 éves kamaszgyerekek. Csurog végig a könny az arcukon, amint
énekelnek. Pedig tölgyfatuskóknak nézned, olyan marconák. Jobbra
egy édesanya Ul 4-5 gyermekével. Talán 12 éves a legnagyobb. Ö

készről van szó, akkor az átmenetet a
paróchus "lelkész valamiképpen mégis
csak biztosítja, Ha azonban önálló
missziói segédlelkész személye válto-
zik, akkor ezt a változást a mun-
ka két-három hónapon keresztül hi-
zony nagyon megsinyli. Ilyen szem-
pontból tehát az lenne a jó, ha leg-
alább öt éven keresztül ugyanazt a
szórvány területet ugyanaz a lelkész
gondozná. Itt azonban fogassá válik a
kérdés, Olyan fizetés mellett, aminőt
most kapnak egyházmegyénk szór-
ványgondozó lelkészei, egy éven túl
idegrendszerének. de általában egész-
ségének komoly veszélyeztetése nélkül
senki sem birhatja ki a szórvány-
munka malomkövei között, Más lenne
a helyzet, ha kiegyensúlyozott anyagi
kör ülmények között élnének. Igyazon-
ban igazán büntetésszámba megy, ha
valakivel egy évnél hosszabb ideig vé-
geztetik a lehető legnehezebb munkát,
a lehető legkisebb fizetés mellett, Ta-
pasztalatból tudom, mert a vásárhelyi
gyülekezetben történt, hogy az egyik
segédlelkész egy felöltőt, két rend ru-
hát és három pár cipőt tett egészen
tönkre egy esztendei szórványmunká-
ban. Ha máshonnan nem kapott
volna pénzt, fizetéséből igazán nem
tudott volna újból felruházkodni. Azt
igaz és nagy hálával kell kiemelnünk,
hogy kerületünk missziói lelkű és ió-
S2g0S szívű püspöke sok segélyben {'é-·
szesitette a szórványgondozókat. Egyet-
len szórványgyülekezet sincs egyház-
megyénkben, mely eddig is ne érezte
volna nagy hálával püspök urunk
missziói felelősségérzetének jótétemé-
nyeit. A csanád-c ongrádí útakon sza-
ladgáló egyházi motorkerékpárok is
arról beszélnek, hogy ő megérezte a
szórványgondozás munkájának nagy
jelentőségét és megérezte ennek a
munkának a nehézségeit is, Abban
azonban mindenki igazat fog adni e
cikk írójának, hogy a szórványgondo-
zás munkáját nem lehet segélyekre
alapítani, Mi lesz a szórványainkkal,
fia egyszer elfogynak a segélyek?!

Itt csak egy gyógymód van, Felállí-
tani a központi lelkészfizetési pénz-
tárt és állandó munkaerőket alkal-
mazni a kis lélekszámú szórványokon
is. Egyszer már szó is esett már erről
Egyházi lapjainkban. Hovatovább min
dig égetőbb lesz a szüksége ennek a
radikális átrendezésnek. Lássuk meg,
hogy ezt nemcsak a szociális igazsá-
gosság, hanem szórványaínk életérdeke
is megköveteli, Dr, Keken Andrá..s

(Keresztyén Igazság.)~~-
Lelkészevangélízécíó. A Magyarhoni

Evangélikus Lelkészek Egyesülete aug.
2J-26-ig lelkészek részére evangéli-
zó.ciót tart Gyenesdiáson s aug. 10-1.g
ké1'i a jelentkezéseket Jelentkezési dí i
2,50 P, teljes ellátás díja aug, 21, esté~
lő, 27-én reggelig Leikészelcnek: 12 P.
segéd!.elkészeknek 10 P, Ba.latonköruta-
zási jegy, Budapesttől Budapestig, 12
P-be kerül (II. oszt. 18 P); a pénz be-
kiiuiése ellenében a Mele (Budapest,
IV., Deák-tér 4" II. 10,) készséggel be-
!>ze'·zi. Kedvezmén1Jes (300/0-os) vasúti
jegyiga.zolvány lakóhely-Gyenesdiás
viszonylatban igényelhető 50 fill. bé-
lyeg bekiHdése ellenében aug, 10-ig.
Távolabb lakó kisjavadalmú segédler~
készek és lelkészek külön kedvezmény-
ben, illetve segélyben is részesülhetnek.

9



,
HIR E K

D. Kapi Béla dunántúli püspök, az
egyházegyetem püspök-elnöke augusz-
tus első napján töltötte be hatvanadik
életévét. Huszonhárom éve áll a du-
nántúli egyházkerület élén, mert püs-
pökké 37 éves korában választották.
Két év óta, mint hivatalára nézve leg·-
idősebb püspök, az egyházegyetem lelki
életének is irányítója. Munkássága,
fáradhatatlansága, szolgáló készsége
mindnyájunk előtt ismeretes. Félre-
ismerhetetlen példája a maga szemé-
lyében is dolgozó és a másoktól ls
mindig munkát kívánó egyházvezér-
nek. Ennek a belső programmjának
megfelelőert indítványozta és fagad-
tatta el a zsinaton az új törvények
IV. cikket, mely az egyház misszió!
munkájáról szól és a folyton éber és
céltudatos munkát kívánja az egyházi
élet minden munkaterén. Az évforduló
alkalmából az egyetemes egyház fel-
ügyelője, püspöktársai, hívei és tiszte-
lői mindenfelől üdvözlő és áldástkérő
jókívánatokkal keresték fel. Mi is kér-
jük az Egyház Urát, hogy adjon áldást
kegyelmesen nehéz időkben való szol-
gála ta inak minden munkájára.

Esperesvélasztas. A dunáninneni
egyházkerületbe' tartozó, Mosori-Po-
zsony ideiglenesen egyesített evangéli-
kus egyházmegye esperesévé válasz-
totta Hc. Fizély Ödön somorjai lel-
készt, a felvidéki Evangélikus Lap
volt szerkesztőjét, aki a megszállás
idejének vége felé a pozsonyi egye-
tem teológiai fakultásán a magyar
teológusok számára a gyakorlati teo-
lógia előadója volt. A felvidéki egy-
házi életről tartott érdekes előadásat
lapunk a mult hó folyamán közölte.

A finn-észt-magyar lelkészkonferen-
dél magyar résztvevői, egy hónapig
tartó utazás és konferenciázás után,
sok emlékkel és lelki haszonnal haza=;
érkeztek.

Országos missziói konferenciát ren-
dezett augusztus 1-4. napjain ASZ0-
don a Magyar Evangélikus Misszió-
egyesület és a Keresztyén Igazság c.
fclyóírat szerkesztősége. A főtéma "a
gyülekezet építése" volt. A konferencia
szép érdeklődés mellett folyt le.

A csanád-csongrádi egyházmegyében
megtartott tisztújítás során egyház-
megyei felügyélővé Purgly Emil ny.
minisztert, esperessé Benkóczy Dániel
makói lelkészt, az egyházmegye eddigi
vezetőit újból megválasztották.

Lelkészválasztás. A békéscsabai egy-
ház a Jakabfi György halálával meg-
üresedett lelkészi állásra Rohály Mi-
hály gyulai lelkészt választotta meg.

Igazgetóválasztások. A szarva si gím-
názium a nyugalomba vonult Raskó
Kálmán helyére igazgatóvá Nádor
Jenőt választotta meg. - A budapesti
Deáktéri közös egyház a Deáktéri
leány gimnázium igazgatójává dr. Bán-
kúti Dezső, a fasori gimánzium igaz-
gatójává dr. Koch István, a Deáktéri
elemi iskola igazgatójává Gadányi Já-
EOS eddigi igazgatókat újra megválasz-
totta.

Tanárválasztás. Az aszódi gimná-
zium egyházkerületi bizottsága Gyóni
Mátyást, a gimnázium helyettes tanú-
rát, megválasztotta.
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is átszellemült arccal, sírva énekel. GyermekeI úgy néznek rit, mint
égbenálló angyalra, miközben fújják ők is tele tüdővel, csorduló
szívvel. Most már megértem, hogy viszik ők az ifjúságot Krisztus-
hoz anélkül, hogy verejtékes »strapával« tartanának fent ifjúsági
'egyesületeket, mozgalmakat, táborokat és sokmiegymást, amiket ná-
nálunk. A finn felébredteknek nincs külön gyermek-, külön ifjúsági
munkájuk. És mégis: a »nagy szeurát« résztvevőinek igen nagy
része az ifjúsághoz tartozik. Itt az ifjúság! Itt a jövő! Száz esztendős
mozgalom és nem az öregeké. Az ifjúságé! Hogyan? - Igy. Oda-
éneklik, odavezetik, odaszeretik, odaélik őket Krisztushoz. Az élő hitű
'család és az élő hitű közösség. Ez az igazi. Ezzel nem versenyezhet
semmiféle »ernberi erőlködés«, egyesületi mozgolódás: itt a Lélek
munhálhodih, Boldog finn egyház, ahol ilyen családok, ilyen közös-
ségek vannak!... .

A többnapos »nagy szeuratnak« nincs semmi előre meghatározott,
»kidolgozott« programmja. Összejönnek, s azt nyerik,amit a Lélek ad
azokon Iceresztül, akiket felszólalásra indít. Talán, ha egy főtémát ki-
tüznek. A felszólalások körül még sincs semmi zavar. A finn fegyelem
és szeméremérzet megszabja pontosan a rendjét, kiknek illik ott Ielszó-
Ialrri, kiknek nem. Ha valaki olyan szólal fel, aki nem vezető ember,
nagyon bizonyos legyen abban, hogy a Lélek indítja. Ezt a sokezer fejü
tömeg is azonnal kell, hogy megérezze. Különben a második szavánál
i)elcsattan az ének és elnyomja a »saját hangokat«. (Nagyon ritka az
ilyen eset.) Egyébként nagyon vegyes a felszólalók gárdája: püspök
és esperesektől kezdve, világi müvelt embereken keresztül parasz-
tokig és munkásokig mindenféle fajta. És mondanivalójuk lényege
mégis csodálatosan egy. (A Lélek egysége.) Ezen a szeuráton külö-
nösen az ifjúság kérdései felé fordult a mondanivalók arca. Hallot-
ituk Akku Rotv-z, a Magyarországon is járt parasztprófétát is. (Sze-
génynek nemrég halt meg a felesége gyermekszülésnél beállott komp1i-
kációk következtében). Hallottuk a tampere-i püspököt Aleski Lehto-
nen-t is, a finn népfőiskolák vezetőjét J. Lammi-t és sok-sok más'
nagy egyéniségét a finn egyházi életnek.

A tamperei püspöknél meglepett aza végtelen egyszerűség és pu-
ritánság, amellyel közöttünk mozgott. Hisz épen a finn egyház is azok
közé tartozik, amelyik megtartotta az egyház külső díszét, klérusában
a szubordinációt. S a tamperei püspök maga se tartotta magát több-
nek a nagy-szeurát bármelyik résztvevőjénél, de, ami a legjellemzőbb,
senki más se részesítette kiváltságosabb kezelési módban, mint bárki
mást. Megtisztelte egy ebédnél feleségével együtt azt az asztalt, ahol
rni magyarok és észtek étkeztünk. Az asztalon nem volt se tányér, se
evőeszköz A »szolgáld ki magad« rendszer uralkodott. S bizony a
püspökhöz és feleségéhez épúgy odaszólt egy egyszerü fehérkötényes
parasztasszony, mint hozzánk a konyhasátor felé intve: Tessék pa-
rancsolni! És a püspök úgy vett maga tányért, evőeszközt, úgy
mert magának az ételből és hozta az asztalhoz, mint bárki más.
Senkinek nem jutott eszébe, hogy kiszolgálja. De meg vagyok győ-
ződve, hogy nem is engedte volna.

Az esti öeszejöveteleken a felébredtek helsinki-í főiskolás diák-
-otthonának énekkara szokott énekelni. (Ebben a diákotthonban ka-
pott már jó egynéhány Finnországban tanuló magyar theológus in-
gyen szállást és kosztot.) Elgondolhatjuk milyen jóleső érzés sírno-
gatta szívünk táját, amikor egy este a »Térj magadhoz drága Sion«
zendül fel ajkukról finn nyelven. (Ez most, több más magyar ének-
kel együtt, belekerült .az újonnan kiadott finn »templorni« énekes-
könyvbe is. Azért »templomi«, mert .a »szeurátohon« a »Sionin Virret«
- Sioni énekek című énekgyüjteményt használják - még az ambó-
földi négerek is.) Ez az énekkar épen körúton volt a finn gyüleke-
zetekben, hogy vallásos estélyeken offertoriumot szedjen egy Kelet-
finnországban építendő népfőiskola céljaira. A. szeuráti offertórium
is erre a célra ment. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az utolsó
este pl. 22.000 finn Mk., azaz 2.200 P. gyűlt össze. Addigi, pár hetes
útjukon pedig már 30.000 Mk-t (3000 P-t) , tehát összesen 5-6000
P-t szedtek össze tisztán, minden költségüket leszámítva. A népfőis-
kolát egyébként a jövő nyáron szándékoznak felépíteni. Az Otthon
lakói már Ielajánlották nyári vakációjukat, hogy ingyen munkában
töltik a népfőiskola építésénél.



Legmegkapóbb megls a »nagy szeurat« befejezése volt. Malmi-
oaara lelkész állott az emelvényen és könyörgött Isten áldásáért. A
sokezernyi ember pedig térdre borulva forrott össze az imádságban.
Ennek fennségét, csodálatos, megragadó, felemelő és összetörö ere-
jét is csak az tudja megérezni, aki átélte. Könnyeim mögött egy ének-
vers zsongott a lelkemben, amelyet igen sokszor énekeltem magyar
közösségekben, de amelynek mélységét, erejét csak most éreztem át
először. »Hogyha egp hívő ajak buzgó, hő imája,

Istenhez a mennybe hat s célját eltalálja,
Hátha mind rátekint,
S mind elébe lépnek,
S egyetértve kérnek! ... « B.--F. Folptatjuk.

A mohácsi és környékbeli evangé-
likus hívek szórványlapja', melyet
Oberndorf Elek ad ki, örömmel közli
olvasóival, hogy részben egyházi se-
gélyből, részben a régi kerékpár el-
adásaból és nagy részben "belső köl-
csön" útján motorkerékpár ;beszerzése
vált lehetővé s ezzel a 17 helységben,
50 kiló méter kerületben elszórt hívek

'látogatása és gondozása fokozottan
fO,g folytatódni.

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

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHÖFER FRIGYES FIAI
magyar kitélyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBISő tüzoltószBr-, kút, sziuattyú- BS
gépgyár, harang-, fúm- BS vasöntödB.

Alapítve

1816.
Alapítva:

1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szállí-
tottuk. továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek. a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus
egyházközségnek. il mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok. a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvérosi re-
formátus templom. a pápai református templom. Il győri reformá-
tus templom. bagaméri református templom stb. stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
duljanak a legrégibb és megbízható cég hez. A párisi vilégkiálll-
táson aranyérernmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve, Kedvező fizetési feltételek és sok évi
átállás. Költsézvetést és ki szállást díjmentesen eszközlünk.

Garab József
könyvnyomda ~ könyvkőtészet

Cegléd, Árpád-tér ev. ba zár
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KÉSZÍT: könyveket, folyóiratokat,
zárszámadásokat, iskolai értesítőket.
lakodalmi és báli meghívóket a leg-
olcsóbb áron. Könyvkötések ízléses
kivitelben és pontosan készülnek,

-

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,

II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Perzsa, pézsma,
. seal·bundák

Ui modellek
szezon elötti árakon

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

II
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Rádíö, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•Evangélikusoknak nagy ár eng edmény !

MARNITZ
han g sze r t e-I e p
VIlI., JÚZSEF- KRT. 37.

• • •5 Z LE Z A KL ASZ LO,
Magyarország eranykoszorus mestere

harang- BS ÉrcöntödB, harangfBlsZBrBíÉs BS hnranglábgy8,r
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Fehérhaió-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok =
Békéscsaba. Debrecen, Érséku.ivár, Györ, Kassa, Mis-
kolc, Pécs, Szeged, Szembathelv. Minden egyház-
községben megbízotfai vannak az egyesületnek. -
Állandóan felveszünk és foglalkozfatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten embere
Fűzve P 3'30.'

Keménykötésben P 6"-. Egészvászonkötésben P 8'-.

Dr. Siilády Jenő:

A Magyarországi T őt
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3'-.

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

Szívvel-lélekkel készítem harangiaímat.

Kapható:

la FÉBÉ k ö n vvk e r e s k e d és ében, I
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a. ,

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

~--------------------------, ..--~--------..--------------------------~ I,
GARAB JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

CEGlÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR1 _
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EGYHÁZTÁRSADALMl, KULTURÁLIS; BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI -HETILAP
. AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv Lészló, dr. Gaudy Lászlő,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz László,

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

"
Megjelenik minderi szembaten

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal> Előfizetések és cimváltozások akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár : egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér. e

A szerkesztö ség .a kéziratokat nem őrzi. meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

••••••••••
TARTALOM

Ellenforradalom
Krisztus diákjai

Félrevezetett magyar milliók
Lappeenranta felé
Ifjúsági munka ...

A lelkiismeret napilapja
A .munkatáborokró!
Kínai nyomorúság

Hírek

••••••••••
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ELLENFORRADALOM
Az ellenforradalom emlékünnepe,

a keresztyén nemzeti Magyarország
gondolatának huszadik születés-
napja, a magyar keresztyénség
lelkiismeret-vizsgálatát kényszeríti.

Világos az, s ezt rnost különösen ,
kell tudnunk. hogy forradalmak
sohasem születnek ok nélkül. A
magyarországi forradalom sem szü-
letett ok nélkül. Társadalmi és gaz-
dasági berendezkedésünk a háború
idejére már összehordta a puska-
poros hordókat a forradalom kanóca
alá. Azt is tudjuk ma már, s szé-
gyen volna, ha nem í'gy lett volna,
hogya nemzeti megújulás, társa-
dalmi és gazdasági újjászerveződés
azon gondolatait, melyekböl azután
a forradalom a maga táplálkozasát
hazud ta, a nemzet legjobbjai hor-
dozták. A gondolkodó magyarság
nyugateurópai nívón álmodói fo-

o galmazták meg "az új idők új da-
lait". A forradalmat azonban nem
ezek csinálták, hanem a történelmi
öntudat nélküli, s történelmi talaj-
vesztett elemek: zsidók, intellek-
tuell "széplelkek" , és proletárok,
akik egyaránt elszakadtak a magyar
földtől és lélektől, s mindentől, amit
a kettő történelmi összefüggése je-
lent. A forradalom az utca és a
pesti kávéház fatális konspirációja
volt. A jobb Magyarorszúg bűne
azonban, hogy az újjászületés gon-
dolatai és a magyar helyzet csak
a csökkentértékűek patkány láza-
dásában találkozhattak.

Azokat a magyar történelmi té-
nyezőket vizsgálva, amiknek a for-
radalom esett neki; látjuk valóban
azt, hogy a forradalmak ok nélkül
nem születnek. Ilyen volt elsők
között az egyház, ami magyar vi-
szonylatban az államvallásként lel-
lépő katolicizmust jelenti elsősorban,
s amely történelmi berendezkedé-

vatásuk, hogy visszöcsináljanak
mindent, s a fejlőd_ést ott állítsák
meg a forradalom előtt. Aminthogy
azok, akik a magyar ellenforradal-
mat elindították, valósággal le is
számoltak ezzel. Az egyházi újjá--
ébredest Prohászka, a nemzetit
Horthy Kormányzó neve lémjelezte,
s az első országgyűlés, ha kevés
eredménnyel is, de nagy lelkese-
déssel és jóakarattal próbálta ga-
rantálni a társadalmi és gazdasági
újjászületést. Az az író generáció
pedig, mely egyszerre nőtt ki az
elszakított Erdélyből és a népi Ma-
gyarországból, új patriotizmusunk
lelki alapjait kísérelte meg össze-
hordani.

És mégsem mondhatiuk ma, hogy
a szegedi gondolat, a keresztyén
nemzeti Magyarország diadalmasan
megépült. A keresztyén kurzus, az
egyházak vetélkedései, a konszoli-
dáció, a nagybirtok, a nagytőke és
a . nagybürokrácia kérdései, s a
zsidó nemzetköziség után egy ide-
gen nacionalizmus ideológiai be-
folyása mutatiák, hogya keresztyén
nemzeti magyar élet, kerekei még
mindíg igen csikorognak.

Mert itt még mindíg igen sokan
úgy akarnak topog ni a beteg Ma-
gyarország körül, mintha ők egész-
ségesek, vagy épen orvosok lehet-
nének körülötte. Igazi megújulás
csak ott lesz, ahol mi keresztyének
személyesen fogjuk magunkat be-
tegnek és újjászületésre rászoruló-
nak érezni, s magunk kezdjük meg
a megtérés el/enforradalmát az el-
len a kollektív emberi lázadás el-
len, amit úgy hívunk, hogy a bűn
forradalma a szent-kegyelmes lsten
ellen. Azért hála mindenkinek, aki
az ellenforradalmat a maga sze-li mélyében vállalni tudja, vagy tudta.

_i~iiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Dvl.

sében nyilt társadalmi akadálynak
mutatkozott a népi megújulás előtt.
A protestantizmus bűne volt az
övé mellett, hogy nem mert meg-
alkuvások nélkül próféta és prédi-
kátor lenni az idők magyar teljes-
ségében. Ilyen ok volt az a bizonyos
történelmi osztályoknak nevezett
nemzetréteg, mely a vagyon és a
vezetés birtokában nem akart új-
jászületni, s ilyen volt általában
az a fatális vagyonelosztódás, föld-
ben és ingóban, ami a milliók egy
miatt hangulatát teremtette meg
ebben a gazdag országban.

Oe épen mert a forradalom okait
bűnbánattal látjuk, valljuk magyar
tapasztalatból, hogy triint a forra-
dalmak általában, úgy ez sem in-
tézett el semmit. Ha forradalom
abban a helyzetben, egy négy éves
háború kínlódésa után érthető is
volt, épenúgy kel/et·t az el/enforra-
dalom. Kellett;' hogy olyanok szer-
vezkedíenek a nemzeti megújulásra,
akik a nemzet lelkének és törté-
nelmének felelősségében tudnak
arra vállalkozni.

Oe világos ebből- az is, hogy az
ellenforradalmaknak nem az a hi-

tr,Ezek pedig példáink lőn:,ll
hogy ne kíváníunk gonosz dol-
gokat, amiképen azok kívén-
tak. Se bálványimádók ne le-
gyetek. .. se pedig ne paráz-
nálkodjunk . .. se a Krisztust
ne kísértsük, . " se pedig ne
zúgolödiunk, . " mínt őközülük
némelyek, selveszének ...
Nem egyéb, csak emberi ki-
sértés esett rajtatok... mint _
okosokhoz szölok, ítéljétek
meg ti, amit mondok."

I. Kor. 10: 6-15.
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ft lel~iismeret na~ilapja
Hazánkban már sok mindennek van

párt ja. Zsidóknak és zsidóbérenceknek.
sváboknak és svábbérenceknek, liberá-
lisoknak és totálisosoknak, megfontol-
tan haladóknak és forradalmi ak nak,
csak éppen a magyar lelkiismeretnek
vékony a párija. S a sok pártnak és
érdekeltségnek mind több a lapja, csak
a magyar lelkiismeretnek nem találj uk
a szavait közvéleményirányításunkban.
Es mindezekért mindenféle pártok
mindenféle akaratat számára vannak
havi, heti, vagy éppen napi alkalmak
arra, hogy kiöntsék nagy tömegek lel-
kébe mind kuszáltabb és idegeneob
mondanivalóikat, csak a magyar lelki-
ismeretnek nem, hallani felemelt sza-
vát. Mi még mindíg csak suttogunk,
bosszankodunk, rettegünk, kínosan mo-
solygunk, vagy hajunkat tépjük ennyi
nyomtatott idegenség hallatán, de lo.~-
számolni velük nem vesszük R fárad-
ságot. A magyar lelkiismeret még csak
ott tart, hogy előre nyilvántart ja mín ..
den ujságról, hogy ennek mijét és ho-
gyanját nem fogja elfogadni, de mégis
végigolvassuk, s mégis fenntartjuk, ke-
serves előfizetésekkel tartjuk fenn ezt
a sok lelki bacillusfészket az ottho-
nainkban.

Ma már igazán nem lehet tudni, mi
okoz nagyobb bosszúságot az igaz ma-
gyar keresztyénnek. A, még most is
fennhéjázó zsidó sajtó destrukciója,
vagy a szélsőjobboldal "sajtójának"
imponáló műveletlensége, vagy a fenn-
tartásnélküli nemetbarátság sajtójanak
frivol hálaszajkózása, vagy a katolikus
orgánumok (enyhén szólva) egyoldalú-
sága? Lassan rájövünk, hogy a zsidó-
törvény is csak az árják előretörését
munkálja sajtónkban s nem a magyar ..
ságét, de hol. van az a hang, az a szem-
pont, az az igazság, amit mi magunké-
nak érezhetünk?

És a protestáns magyarság, amelynek
pedig mindig elsősorban volt meg a
magyarság lelkéhez, önkifejezéséhez és
életérdekeihez való ösztöne és hite, még
mindig nem tud egyebet, mint cik-
kezní, ankétozni, értekezni a saját saj-
tója érdekében.

Megmondjuk őszintén, hogy soka ig
mi sem túlságosan ambícionálurk a
protestáns napisajtót. Tettük ezt azért,
mert hordoztuk azt az örök evangé-
liumi tapintatot, amivel nem akartuk
még inkább részekre szakítani a ma-
gyar közvéleményt, s azt az igaz pro-
testáns önkritikát, amivel mértük a
magunk elgondolásait és mondaniva-
lóit a nemzet élete számára, s ami bár
- ma ez látszik - sokkal tisztultabb,
mélyebb és sokatmondóbb volt a sok
kiabálókénál, mégis mindig kevésnek
tetszett alázatos szemeink előtt arra
hogy igényéljük az egész magyarság
figyelmét a számára.

Ma azonban már mind világosabb
indítás közöttünk éppen Istentől az,
ami követeli a kiállásunkat. Mind töb-
ben hordozzuk a napilaphiánynak alt
a lelki terhét, ami az elmaradt bizon \'-
ságtételeínlc; megn em szerzett prédiká-
ciós alkalmaink, szolgálati ügyetlensé-
günk, vagy hűtlenségünk lelkiismeret-
furdalása szokott lenni. Kell az.:lZ
evangéliumi szellemű, keresztyén ma-
gyar lelkiismerettel megírt napilap,
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Krisztus diákjai
(A cambridgei világ-diákkonferenciáról. ,1939 jun. 28-jul. 2.)

Kevesen ismerik Magyaror-szágon azt a diák-világmozgalniat,
amely ennek az évnek a nyarán Cambridge-ben tartotta világkonferen-
ciáját, Pedig 31 nemzetből 750 egyetemi diák vett részt rajta. Új ez
a mozgalom és mégis nagyon régi. Az eredete Angliában visszanyúlik
l877-ig, a cambridgei egyetem akkor alakult keresztyén uniójáig. Már
akkor igen eleven keresztyenséget képviselt a kis unió, de a maga
kb. 250 tagjával jelentéktelen csoportnak számított a magyar ke-
resztyén körökben is ismert nagy világ-diákszövetség (Wor-ld Stu-
dent Christian Movement) mellett, amely másfélszázezres taglétszámra
nőtt fel s magában foglalta -a 'világ szinte valamennyi nemzetének
komoly an-keresztyén diákságát. A nagy diákvilágszövetség Mott Já-
nos vezetésével igen áldott missziói munkát végzett a világháború
előtti évtizedekben. Magyarországon is ébredés támadt itteni szö-
vetségéri (Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség) keresztül, de a
háború utáni időben megapadt benne a Szeritlélek által gyújtott tűz
s a \\7. S. C. M.-ben mind több helyet kaptak a szociális és nemzet-
közi kérdések a diákok evangelizálásának rovására. Isten azonban
már-is gondoskodott másik eszközről egyrészt az említett kis carn-
bridgeí szövetségen keresztül, amely egyetemről-egyetemre kezdte
vinni és gyújtani az evangéliumi ébredés tüzét, másrészt a Norvégiá-
ban O. Hallesby szabad-evangélikus-theológiai professzor körül tá-
madt diák-ebredési mozgalomban. Körülbelül öt évig tartott, míg az
új angol mozgalom teljesen felerősödött s az ugyancsak felnőtt skan-
dináv mozgalommal először összetalálkozott az 1934. évi norvégiai,
oslói diákkonferencián. Hendkívüli élmény volt ott a két mozgalom
számára az a tapasztalás, hogya Szentlélek ugyanazt cselekedte a
a diákok közt aszigetországban és északon. Egy volt a gondolkodá-
suk, hitük, hizonyság'tételük és semmi se volt természetesebb, mint
hogy a két mozgalom egyesült és azóta közösen tartják világkonferen-
ciáikat. Ezek a konf'erenciák jelentik így a munka központját s róluk
»Evangéliumi Diákok Nemzetközi Konferenciájá«-nak (International
Conference of Evangelical Students) nevezik magukat. Előhitű finn
testvér nemzetünk országos keresztyén diákszövetsége menten hozzá-
juk csatlakozott, mihelyt megismerte őket, a svédek pedig már eleve
társultak. Ugyanez történt részben vagy egészen Hollandiában és
Svájcban, valamint az angol dominiumok jó részében is, úgyhogy
ma a világ minden részén elterjedt hatalmas ébredesi mozgalommá
lett a kettős mustármag, a cambridgei és skandináv diákébredés. Ma-
gyarországra két éve jutott el a mozgalom, amikor angol csoportja, az
Intervaraity (Inter-Univarsity) Fellowship of EvangelicaI Unions le-
mondott arról, hogy soron következően Angliában rendezhesse az
esedékes világkonferenciát. Lemondott - Magyarország javára, és
1937. szeptember elején Budapesten rendezte meg azt teljesen a saját
költségén a Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetségen keresztül. A
Köztelken, az OMGE dísztermében tartott nyilvános gyűlésein sokan
figyeltek fel az evangélium tiszta, egyszerű, de szokatlanul eleven üze-
netére, szept, 12-én pedig a budapesti magyar evangélikus szószé-
keken skandináv lelkészek és theol ógiai tanárok jelentek meg és
prédikálták a megfeszített Krisztust. Az Ő keresztje és vére üzene-
tüknek a középpontja. Azóta most volt újra világkonferencia, amelyen
Magyarországról is résztvett egy 12 főből álló, jórészt a Ker. Diák-
szövetséghez tartozó csoport. .

A cambridgei konferenciát is az élet jellemezte. Önkéntelenül is
ér eznie kellett az embernek: ezek élik is a keresztyénséget. Élik
és természetesen, mosolyogva állnak bent a világban, anélkül, hogy
a világ életét együttélnék vele. Nem kétlakiak, mint a keresztyén em-
ber szokott lenni. Nincs külön. vasárnapi-templomi, és külön utcai
keresztyénségük, mint ahogyan igen sok vallásos evangélikus ember
nem is ismer mást ezen a kétlakiságon kívül. A világban élnek, de
nem a világgal; csak annyi a közük hozzá, hogy nagyon szánják és
szeretik, Az életüket teszik rá sokan-sokan az evangélium 'szolgála-
tára, hogy kárhozatba menő pogányokat és kétlaki-keresztyéneket



menthessenek meg a Megváltónak. A mozgalom rövid felnövekedése
óta négyszázan mentek ki a külmisszióba s jelenleg háromszáz diák
készül ugyanerre. Azt tartják, hogy ma nemcsak arra szükséges isteni
elhívás, hogy misszionáriusnak menjen egy diák, de még sokkal in-
kább arra, hogy otthon merjen maradni. S mégis, ha rájuk néz az
ember, jókedvű, gondtalan fiúkat és leányokat lát, minden póz, min-
den nagyképűség nélkül. Lehetetlen volt meg nem szeretni őket.

A konferencia Iő előadásainak a círnei az 1. korinthusi levél első
'részének 30. verséből kerültek ki: Krisztus a mi bölcseségünk, meg-
igazulásunk, megszentelődésünk és megváltásunk. Külön fiú és leány-
előadások foglalkoztak a sexuális kérdéssel. A különböző élethívatá-
sokban való élő keresztyénség, - a külmisszió kérdése, - Krisztus
és a gondolatvilágunk, - az egyetlen lényeges, ami minden egyéni és
társadalmi kérdést magátol old meg, - Krisztus mindent átölelő
igénye, stb. rövid szavakban foglalhat juk össze a többi előadások tar-
talmát. Egyik estén diákok tettek bizonyságot arról, hogy miként éb-
resztette fel őket az Úr, s találták meg új életkezdésre Krisztust.
Utolsó vasárnapon pedig úrvacsorát vettek a konferencia résztvevői.

Számbelileg a skandinávok domináltak. Különösen a norvégek
(250) az angolokon kívül a svédek (90). Amerre ment az ember
Cambridge-ben, mindenütt a kerek, fekete, berakott norvég diáksapkát
látta, amelyiknek a felső gombjából egy méteres sodrott fekete se-
lyemzsinór szalad ki, a végén egy finomszálú, hatalmas fekete -
függöny bojttal. Legalább is annak nézi az ember. Hogy aztán a nagy
bojt ne libegjen a méteres zsinóron, szépen keresztülfektetik az egyik
vállukori s úgy sétálnak vele leányok és fiúk egyaránt. Kissé túlsok
is volt talán ez a norvég sapka. Észre lehetett venni, hogy náluk már
a tömeg vonzereje is hatott. Olyanok is jöttek, akik lelkileg nem éltek
benne a konferencia levegőjében.

Aki ezeknek a nemzeteknek a felekezeti viszonyait ismeri, annak
mondani se kell, hogy felekezetközi volt a konferencia. Mégis azon-
ban: teljesen egyházias. Egymás vallását szeretetben megbecsülő s a
Krisztusban egymásra talált emberek együttléte, akik azonban hű-
séggel és szeretettel ragaszkodnak a saját egyházukhoz. Ez az egy-
házias testvériség is jellemezte a konf'erenciát. Az előadók többsé-
gükben lelkészek voltak, a résztvevők pedig a skandinávokrévén
evangélikusok.

Hadd zárjam a beszámolót azzal, amit közben is kiemeltem be-
lőle: csodálatos volt látni, hogy milyen gyermeki természetességgel éli

. ennek a mozgalomnak a népe az életet »sub specie aeternitatis«, az
örökkévalóság fényében, féllábbal a másik világon, - és mégis egé-
szen benne ennek az életnek minden feladatában és megtisztult ke-
resztyén örömében. Milliók névleges keresztyénségévei és a modern
pogánysággal szemben tgy élnek igazán reális életet. Mint egyik elő-
adó juk mondotta: »A realismus olyan szó, melyet a modern ember
sokszor kimond, de az ő számára a realismus mindennel való szá-
molás, - kivéve a fődolgot. Erre az irrealismus szó a megfelelő. A
biblia realismusa érdemli csak a realisrnus nevet, mert mindennel
számol, ami való, reális: bűnnel és üdvvel, szeretettel és félelemmel,
élettel és halállal, ezzel a világgal s az elkövetkezővel, és mindenek-
felett Őt teszi előre, aki az első.« lJ. Sréter Ferenc.

Miklós Lajos: "Leányélet" című, kö-
rülbelül 80 oldalas könyve rövidesen
megjelenik. A könyv három részből áll
és a leányélet életbevágó kérdéseivel
foglalkozik. 1. Református leány. Éva
leánya. Megnyílt paradicsom. A beme-
net. Az Uréi vagyunk, Isten templo-
mai. Öltözködés. Tisztaság. IL A Lé-
leknek gyümölcsei: 1. Szerétet. 2.
Öröm. 3. Békesség. 4. Béketűrés. 5.
Szívesség. 6. Jóság. 7. Hűség. 8. Szelíd-
ség. 9. Mértékletesség. lIL Leánykor-
ben: 1. Találkozás. 2. Együtt. 3. A szép
kezek. 4. A menyasszony. A könyvet

nemcsak az egyes leányok olvasmá-
nyául szánta, hanem a konvent altal
is elrendelt leányköri munkában is.
Szentírá sr a felépített segítséget és gya-
korlati útmutatást kíván nyujtani.
Előfizetési ára: 1 P 20 fillér és 20 fil.
portóköltség. Kapható a szerzőnél:
Ref. Lelk. Hiv., Dad. - Leányoknak
és leánykörök vezetőinek ajánljuk. -
Ugyanott kapható Mikos Lajos 21 pré-
dikációt tartalmazó: "Csak Jézust egye-
dül" cimű könyve, melyet 2 pengőért
és "Két beszéd" c. munkája, melyet 20
fillérért küld meg kedvezményesen.

amit elolvashat a nemzete életében
hűségesen szolgálni akaró és azért fe-
lelősséget vállaló minden testvér.

Megmondjuk azt is, hogy eddig nem
sok hit volt bennünk arra, hogy ez a
lap megvalósulhat. Tele voltunk ugyan-
is az anyaginak azzal a gátlásával, ami
oly nagy kísértés a ma embere, a tőke
egyeduralmas kerának embere sza-
mára. Mi mindig a biztosat és 8Z

anyagilag megdönthetetlenül megala-
pozottat méltatjuk bízalmunkra. Minthu
a szellem termékei is oda tartoznának
az élíre állítható aranypénzek. vagy
élirerakható kötvények kategóriájába,
amit nyárspolgári rettegéssel viszünk
oda, ahol már igen sok van belőle, a
legjobban megalapozott bankba, nehogy
elveszítsük. Pedig a szeLLem term~k'?i
nem kérnek életbiztosítást. Es szükség,
hogy abban is hinni tudjunk, hogy a
magyar igaz lelkiismeret mondaniva.ó-
ját is rá lehet bízni a kispénzű, de
nagy hitű vállalkozók lapos erszény ére
is. Mindenáron el kell kezdeni ezt "1

vállalkozást, aminthogy a reformáció
vándorai, szerzők és nyomdá'3z-kolpor-
török egyben nem várták a nagy pro-
testáns sajtóvállalat tőkés megszületé-
sét, csak a maguk vitalitásában, s a
vállalkozás, az Isten-szolgálat iga:<sá-
gában hittek és született a gyarló
nyomtatványokból az igaz tartalom
miatt olyan mozgalom, amit még nem
látott az elcsendesedett magyarság. És
meg kell índulnunk úgy, ahogy Petőfiék
megindultak a Heckenast nyomdaj-iból
gyarló ·röpcédulára nyomtatva a Gon-
dolatot, s nem várva, míg díszkötés-
ben, félbőrben jelenhetik meg a Talpra
Magyar. Sőt, ma már úgy látjuk, hogy
egy díszkötéses reformációs prédikáció,
'L"O,gyegy luxus kiadású Talpra magyar
nem is csinált volna Mozgalmat.

Jöjjön a magyar evangéliumi napi-
lap, a magyar lelkiismeret Iapjaként.
szegénység bátorságával. Hátha ezt a
demonstrativ szegénységet váTja ez a
luxus-bágyadtságú magyarság a ma-
gyar lelkiismeret megszólalásakor?

Azért rajta Magyar Ut fiatal evan-
géliumi lelkiismeretű magyarjai. Ne
hagyjátok elaludni a Magyar Lelkiis-
meret Napilapjának mozgalmát í Kell
ebben hinnünk, s azért kell ennek si-
kerülnie! Dyl.

A munkatáborokról
sz.óló cikk került elsőnek a kezembe,
ahogy hazaértem. Benne az a sok-sok
lelki eredmény, amit a főiskolás és
nem főiskolás leányok a maguk egy-
szerű módján elértek a magyar falvak-
ban. Mélyen megfogja mindnyájunk
szívét azonban először az a tény, hogy
ezeket a leányokat, akik segíteni akar-
ták, az első napokban nem merték
meghívni a parasztgazdák magukhoz.
Attól féltek, hogy a segítség mégis
csak : pénzbe fog kerülni, valahogy
majd mégis "kivetik adóba". De nem-
sokára megindult a lelkek megnyílása.
Először egy hívott, aztán a másik vala-
kit. Segíteni. És a végén egymásra ta-
láltak a szívek.

Nagyon szeretnék valamit kiemelni
ezzel kapcsolatban. A mai magyar férfi
munkaszolgálattal szemben elutasítóan
áll falusi népünk a legtöbb helyen.
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Mert azt véli róla, hogy azokat a mun-
kákat akarja elvégezni, amik tulajdon-
képpen nem tartoznak reá, és ezzel el-
veszi a falusi ember szájából a kenye-
ret. A női munkatáboroknál már nem
fenyegetett ez a veszedelem. Mert nem
önálló, alkotó munkát akartak végezni,
hanem segíteni. És a dolog nyitja alig-
hanem itt van. Lehet, hogy nemzet-
gazdasági szempontból jobban kifizc-

,tődő, ha csoportokban együtt dolgoz-
nak a munkaszolgálatosok, és "alkotá-
sokat", felmutatható eredményeket ér-
nek el. De ezzel éppen azt a célt té-
vesztenek el, amelyik a munkatáboro-
kat leülföldön létrehozta: a különböző
társadalmi rétegek összeforrásá t. .Jól
kell vigyázni azért a külföldi példa
utánzásánál arra, hogy ott mások a
körülmények. Anémet és az olasz
munkaszolgálat olyan nép munkaszol-
gálata, ahol nincsen munkanélküliség,
és a munkaszolgálat olyan munkát vé-
gez, amit szerződtetett munkásokkal
nerri lehetne elvégezni, egészen egysze-
rűen azért, mert nincsenek. Mind-
egyiknek van munkahelye. Nálunk
azonban nincsen erről szó. Nálunk sok
olyan ember van, aki legalább látszat
szerint, jogosan félthetné a maga ke-
nyerét a munkatáborosoktól.

És hogy a "segítés" milyen nagyon
fontos dolog, és mennyire közel tudja
az embereket hozni egymáshoz, ana
például hozom egyrészt a magyar mun-
kaszolgálatos leányok eredményeit,
másrészt pedig azt a két plakátot, ill.
ujsághírt, amit átutazóban láttam Né-
metországban. Az egyiket Würzburg-
ban, a vár falán találtam: A technikus
diákokat szólítja fel benne vezérük
arra, hogya nyarat mindegyik falun
töltse és segítsen a gazdáknak az ara-
tásban. A másikat pedig egy nappal
később a Völkíscher Beobachterben
olvastam. Ebben az egyik Gau veze-
tője az aratás két hetére szabadságolja
az összes állami és városi hivatalno-
kokat és elküldi őket segíteni az
aratásban.

Persze, ez ellen a két német példa
ellen sok mindent lehetne mondani,
Azt is, hogy közeli háború lehetősége
sürgeti Németországot ; s azt is, amit
a demokrata államok ifjúságától hal ..
lottam olyan sokszor, hogy a lelkeket
leigázza Németország. De számunkra
nem az a fontos. Hanem az, hogy
csakugyan megtaláljuk azt a módot,
melynek segítségével csakugyan közel
tud jutni az "intelligencia" ifjúsága
ahhoz a néphez, amelyikhez tartozik.
Ugy, ahogy közel jutottak a felebaráti
szeretet, egyszerű, keresztyeni módján
a munkaszolgálatos leányok. K. P.

Papné-evangelizéció. A dunántúli egy-
házkerület papnéinak szövetsége elhatá-
rozta, hogy egyházmegyénként evangéli-
záló konferenciákat rendeznek a pap-
nék számára. Az elsöt a Tolna-Baranya-
Somogyi egyházmegye papnéi számára
1939. augusztus 8-án Pécsett rendezik
Gyalog Istvánné elnöklésével. A kon-
ferencia minden előadását D. Kapi Béla
püspök tartja Papné az élethút melleti
címmel János ev. 4:3-42. alapján. Az
egyes előadások címei: 1. Csodálatos
találkozás. 2. Az élő víz. 3. Minden-
napi vízmerítés. 4. Az elfelejtett veder.
5. Mindenki Jézus előtt.
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Félrevezetett magyar milliok
Aki csak egy kicsit is ismeri azt a magyar népet, amelyik ezer év

óta él, küzd, harcol és vérzik itt a Dunamedencében, az tudja rólunk,
hogy mindíg jóhiszemű náció voltunk. Mindíg hittünk a kimondott szó-
nak és hittük, hogyaleírt mondatok mögött igazság lakik. Ezért tudtak
bennünket a nyájas szavúak és sokat ígérők ezer esztendő alatt ezer-
szer és ezerszer hazugaáguk járszaIlagjaira fűzni. Es ha csak egy-két
ember fizetett volna rá hiszékenységére. azt mondhatnánk, hogy ez az
ő bajuk. De ezeresztendős tapasztalat az. hogy jóhiszeműségünk min-
díg a magyar milliók kára volt. Az ő vérük folyt százszor és százszor
idegen érdekekért harcolt véres csatákon. Az ő sírhalmaik fölé telepí-
tettek ide északról és nyugatról idegen nevű és idegen szívű jövevé-
nyeket, hogy azért a jómódért. amit itt kaptak, hálából Iaitáiuk szá-
mára követeliék el földjeinket és határainkat. A dolgozó és verejtékező
magyar milliók búzájából lett idegen kenyér és az ő jószágaikat haj-
tották ,el számtalanszor Európa nyájasszavú kerítői.

Es a félrevezetett magyar milliók sorsát még tragikusabbá teszi az,
hogya saját laitáiukból valók közül akadtak mindíg, de különösen a
kritikus időkben júdások, akik [ómódért, pozícióért. "harminc arany-
pénzért", vagy teljes szellemi sötétségből beálltak tajtájuk félrevezetői
közé és szóltak és írtak úgy, hogy az azonos volt a magyar élet és
gondolkozás rneglertőzésével. A hiszékeny magyar milliók meg újra
vérrel, arannyal és földjükkel fizettek rá arra, hogy hittek az előtttik
szólónak.

Jó volna, ha minderről úgy írhatnánk, mint ami a multban történt.
De inkább arról keIl szólnunk, hogy ma sem változott közöttünk sokat
a helyzet. Sőt, ma nemcsak szólnunk kell róla, hanem kiáltanunk keIl
és kongatnunk keIl a vészharangokat, mert újra rohan velünk a történelem
sorsunk krizise felé.

Először azt keIl meglátnunk egészen tisztán, hogy ma is vannak
"vezetők" és ma is vannak félrevezetettek. Félrevezetettek újra millió
számra, de olyanok, akik vállalnak is ezt a: felelősséget, bizony nagyon
kevesen. Kétségtelen, hogy itt a felelősség elsősorban a napisajtót ter-
heli. Valósággal meg kell döbbennünk, ha egy hét magyar napisajtó
termését magyar szívvel olvassuk végig. Legmegdöbbentőbb benne az;
hogy nem tudja a gyökeres magyar életérdekeket tisztán és igazán
képviselni. Egyik részük a nyugati hatalmak "világnézetének:' a szó-
szólóia, a másik a tengely "világnézeti" igazságára esküszik. Es a sze-
gény magyar olvasóval igyekeznek elhitetni, hogy sorsunk, jövendőnk;
sőt többé-kevésbbé örökéletünk is a világnézetek csatáján' fog eldőlni.
Közben a jámbor olvasó a napihírek között értesül egészen sorsdöntő,
nagy történésekről, mint hogy pl. telepítés is van a világon és meg-
kezdte működését az elsö magyar néplőiskola stb. Hogy maga a ma-
gyar élet hogyan fuldoklik az-Alföld tanyavilágában, hogy mit akarnak
a magyar paraszttömegek, hogy mi lenne a belőle folyó igazi népi
politika, hogy hogyan lehetne ezt az ezeréves magyar álmot meg-
testesíteni, arról semmit vagy nagyon keveset olvasunk és a nagyon
keveset is sokszor valamiféle érdekeknek szóló kiszínezésseI.

Helyette azonban kapunk bö kioktatást a "koreszméről". Meg-
tudjuk, hogyakoreszme az, ami megváltja a világot. (Arról most nem
beszélünk, hogy történelmi' tudásunk szerint hosszabb-rövidebb sikerek
után minden koreszme, amely nem a népből és nem a történelini
gyökerekből fakadt, csődbe került.) Megtudjuk. hogyakoreszméket
"magyarosra keIl átszinezni". Ez az átszínezés az lenne, hogya magyar
nacionalizmus mellé oda tesszük még a keresztyén jelzőt. Mert hogy a
jobboldaliság és a nacionalizmus mit jelent, azt már mindenki tudja a
koreszrnéböl, (Vagy épúgy nem érti tartalmát senki sem, mint ahogyan
hiri api kolportöriei sem értik. A laikus szernlélő meg arra gondolhat a
magyaros átszínezés alapján, hogyakoreszme az, ami tőlünk nyugatra
stáier nadrágban, nálunk meg bokrétában és bokorugrós rokolvában
jelenik meg.)
, Ilyenformán járt a mai Magyarország keresztyén értelmezése is.

Uton-útfélen azt állítják szónokaink rólunk, hogy magyarságunk és
jobboldaliságunk keresztyén. De a mai magyar közéletben mindent
lehet találni, csak épen keresztyenséget nem. Mert é;l keresztyén együtt-



élés testvéri szeretetben való együttélést jelent. Egynek lenni imádság-
ban, Krisztus követésében, egymás terheinek a hordozásában, egymás
szolgálatában stb. Ezt nem pótolják sem a kilüggesztett keresztek, sem
ezernyi körrnenet felvonulása, sem a hatalmas összegeken rendezett
kongresszusok, sem százezrekért emelt "keresztyén" emlékművek. A
valóság az, hogy országunk keresztyén jelzője az új törtetők vessző-
paripája lett és "őskeresztyén "(!) mivoltukból két könyököt formáltak
maguknak a törtetéshez.

Akinek szeme és füle van, annak észre kell vennie, hogy magyar-
ságunk is, meg keresztyénségünk is tiszta és világos megfogalmazásra
szorul, mert ma mind a három egy lehetetlen, rosszul megfogalmazott
és még rosszabbul élt khaosszá változott.

Meg kell végre értenünk, hogya magyarság egyet jelent a néppel.
Hogya mi jobboldaliságunk a magyar életérdekekkel jelent egyet.
Es hogya kereszfyénségünk nem más, mini a Krisztusban test-

vérré lett emberek teljes tes/véri együttélése.
De ki magyarázza ezt meg azoknak a magyar millióknak, akik-

nek gondolatai közé nyugati demokráciát, tengelyt, jobb és baloldali
politikát, korészmét és hozzájuk hasonlót vitt be a magyar életérde-
keket se történetileg, se társadalmilag (talán még politikailag sem)
ismerő saitó.
. A félrevezetett tömegek szemének a felnyitására csak egy út van.
Szülessen meg végre a magyar protestáns napisajtó. Mindig is mi vol-
tunk azok, akik saját érdekeinket egészen alá tudtuk rendelni népünk-
nek. A magyar szabadság, önállóség. függetlenség és gyökeresen magyar
művelődés harcosai, minden magyar gyökerű szabadságharccaI együtt
nem véletlenül indultak ki a magyar protestáns életterületekről ! Es
helyzetünk ma olyan, hogy nem habozhatunk sokáig. Tennünk kell,
mert nagy küzdelmek előtt állunk. Jaj nekünk. ha nem lesznek pró-
féták, tudósok és papok, akik rányissák a magyar rnilliók szemét
az igazságra! M. S.~......,....~~~~

,

Lappeenranta felé
(F olytytás.) Oulu.

Ylistaróból mélységesen komoly benyomásokkal mentünk tovább
Oulu-ba. Egyik legciviíizáltabb vidéki városa Finnorsz ágnak. Kb. 5000
lakosa és sok 4-5 emeletes háza van. Minket főleg-a diakonissza Anya-
ház érdekelt és annak belmiaszi ói intézményei. Nagyon szép modern,
tetőterraszos, több emeletes kórházuk van ott helyben, de több száz
diakonissza szolgál szerte ez ország gyülekezeteiben is. Annyi gyü-
lekezetben kérnek mostanában diakonisszát, hogy nem gyözik után-
pótlással az anyaház diakonisezaállornányát. Ki kell bővíteni rövi-
desen az anyaházat, mert már nem férnek el. Hogy-hogy nem tudnak
annyi diakonisszát kiképezni, mint amennyi a gyülekezetek igénye?
Nincs elég jelentkező? - kérdeztük a vezető testvért, Sőt, épen azért
kell bővíteni anyaházunkat ~ volt a válasz, - mert mindig több a
jelentkező, mint amennyit az anyaház be tud fogadni.

Ouluból délnek fordultunk a legújabb püspöki székhely Kuopio '
felé. Itt állították fel nemrég az 5. finn püspökséget, püspöknek pedig
a nagy magyarbarát Sormunen professzort nevezték ki. Még mint
professzor annyira becsben tartotta a magyarokat) hogy minden óra
után, amelyet végighallgattak nála, megvárta őket a terem ajtajában
és külön megköszönte, hogy előadását megtisztelték jelenlétükkel. A
szemeszter végén pedig lefényképeztette magát a magyar hallgatóival.
Kuopiotól Szavonlinnaig aztán hajón tettünk meg vagy 250 km-t, a
híres Saima tavon. Ennek területe kb. 10.000 O km s több ezer sziget
van benne. Nem összefüggő síma tükör persze, mint a mi Balatonunk,
hanem folyamszerüen hosszan elnyúló, itt-ott teljesen összeszűkülő,
de legtöbb helyen messze szétterülő tósorozat, melynek egyes sza-
kaszai között néhol 4-5 rnéteres a színtkülönbség. Ezeken a helyeken
mindenütt zsiliprendszerrel teszik lehetövé a hajóközlekedést.

Egy másik érdekesebb állomásunk volt
Sortavala,

ahol az evangélikus egyházközség vendégei voltunk s a gyülekezet

Kína nyomorúsága
Az egész világ a háborús propaganda

naponkénti ostromának van kitéve. En-
nek a pTopagandán'lk egyik legvétke-
sebb oldala, hogy elhallgatja azokat II

bOl'zalmas szenvedéseket, amelyeknek a,
lJéboTÚ színteTein a védtelen polgá'ri
uikossái; ki van tévp.. Az éremnek ezt
a felét nem mutogatják. Kínában már
évek óta dúl a háború rémsége. A ná-
ború nyomában szörnyű népvándorlás
megy végbe. A falvak lakossága özör.-
Iik a védettebb helyekre, a nagy váro-
sokba. Olyan ez, mint az ár-apály.
Aszerint változik, amint a hadszíntér
tolódik. De nincsen szünete. Ha az egyik
tájékon apad, a másikon dagad. lVIeg-
jelent a Shanghai-i Nemzetközi Segítő-
bizottság jelentése az 1937-38, évről.
Szívbemarkoló az a kép, amely ennek
a jelentésnek a lapjairól elénk táruL
Színte lehetetlenség a maga siralmas
valóságában elképzeln: és magunk elé
állítani a nyomorúságot, amely.Shanghai
városába betódult. Gyermekek jajve-
székelnek. akik elsodródtak a szüleik-
től; éhesek, betegek, elhagyottak; öre-
gek, akik elvesztették gyermekeiket,
unokáikat; asszonyok, akik látták fér-
jük és fiaik halálát. Áldott állapotban
levő nők, akik néhány napja szül-
tek vagy ott szülnek menekülés kőzben
az útféleken. Bélpoklosok, vakok. sán-
ták, csonkabonkák, koldusok, gazdák,
kereskedők, hivatalnokok: egy óriási
sereg. egy év alatt 61.350 menekült
özönlött Shanghaiba, ennek a kínai vj-
rosnak Nemzetközi Negyedébe. A Se-
gítőbizottság hat táborban helyezte el
és gondozta őket. Nézzük az egyik tá-
borról szóló jelentést! Ez a tábor a
Csiao Tung tudományegyetem gyönyörű
épületeiben nyert elhelyezést. Tél kö ..
zepén érkezett ebbe a táborba 17.0uO
kimerült, hiányosan öltözött menekülő.
Kőmívesek azonnal hozzáláttak, hogy
szénkemencéket rakjanak. Addig is,
m íg ezek elkészülek, az egyetem rek-
torának engedélyével lebontották az
egyetemi sportpálya tribünjeit sannak
a fájával főzték az ételt a sokezer éhes
embernek. Legkülönbözőbb nemzetbeli
orvosok és ápolók önzetlenül látták el
a sok beteg kezelését és gondozását. A
menekültek között kikeresték a szak-
képzett tanítókat és tanárokat, s 1.500
gyermeknek és középiskolai tanulónak
nyujtottak oktatást a megszervezett
osztályokban. A tábor feloszlatása még
nehezebb munka volt, mint annak lé-
tesítése. A katonai hatóság kiadta a pa-
rancsot, hogy a tábort ki kell üríteni,
mert a katonaságnak van rá szüksége;
két hónapi haladékot adtak, az alatt az
idő alatt kellett a 17.000 ember új el-
helyezéséről gondoskodni! Rengeteg bajt
és gondot okoznak a dologtalanul lé-
zengő suhancok. A sikátorokban, de
még a főutcákon is fiatalkorú rabló-

. bandák garázdálkodnak. Egyik mód-
szerük az volt, hogy feldöntötték a
piaci árú sok asztalait s a szétguruló
árút elzsákmányolták, Ezeknek a Se-
gélybizottság '1938 nyarán külön ott-
hont nyitott meg, ahol sikerrel nevelik
őket jó állampolgárokká; tágas háló-
termek és felszerelt tágas műhelyek
állnak rendelkezésre; vallási és er-
kölcsi oktatásban részesülnek a fiatal-
emberek; a ruhát, amit viselnek, ebben
az otthonban maguk a fiúk szabtak-
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varrták, éppenúgy a lábbelit is. Egy
másik tábor jelentése szerint félév alatt
abból 1.000 tüdőbereg érkezett, sokan
meggyógyultak, másoknak a betegségét
megállították, voltak, akik már csak
meghalni érkeztek be a táborba.
Ugyanebből a táborból jelentik, hogy
naponként tartanak evangéliomi áhi-
tatot s egy év alat.t 2000 menekült tett
vallást a Jézus Krisztusban vetett hité-
rőL Egy másik tábor a téli leghidegebb
négy hónapban minden éjjel meleg
főtt rízst csomagolt 1000 papírzsacs-
kóba, teherautókon széthordta és ki-
osztotta azok közt a hajléktalan és
éhes menekültek közt, akik nem kap-
tak helyet a táborokban. - Ime csak
néhány száraz adat és szintelen vonás
egyetlen kínai városba betóduló nyo-
morúságról és szörnyűségről, hála Isten
egyúttal a segítségre siető keresztyén
felebarúti szeretetről, áldozatkészség-
rőL Olvasóim közt sokan lehetnek,
akiknek van családjuk, feleségük, gyer-
mekük, betegjük, elaggot hozzátarto-
zójuk; iparkodjanak elképzelni, mi-
csoda testi és lelki gyötrelmet okozna,
hogyha egyik napról a másikra földön-
futóvá kellene szeretteilmek lenniök.
Egy kis összekapkodott batyuval neki-
vágni az országútnak. az ismeretlenbe,
télen, hófuvásban, jégesőben, éhesen,
utóbb rongyosan, megbetegedve, sírók-
kal, rimánkodókkal! Még álomnak is
borzalom. Kínában százezreknek a sorsa
ez. Ez is a háburú! Ezt is be kellene
mutatni a moziban! A Brit- és Kül-
Ícldi Bibliatársulat idei közgyulésén
az anglikán egyház képviseletében dr.
Cash töbek közt ezeket mondta: "Mi
történik ma? A föld nemzetei bizonyos
cselekedeteket véghez visznek és azu-
tán felállítanak bizonyos erkölcsi sza-
bályokat, hogy igazolják azokat a
cselekedeteket és mindegyik nemzet
azt cselekszi, amit jónak lát és iga-
zolja tetteit magaszabta erkölcsi sza-
bályokkal . . . A Biblia a nemzetközi
béke könyve és pedig azért, mert a
Bibliában van lefektet ve a nemzetközi
erkölcs szabálya minden nemzet szá-
mára., Most elvesztettük a nemzetközi
erkölcsi standardot, amelyet Krisztus
evangéliumában lehet megtalálnr, Volt-e
valamikor olyan időszak. amelyben a
Bibilatársulat munkájára nagyobb
szükség volt, mint ma?" Valóban, a
mísszíó munkája, az evangéliuru hir-
detése sohasem volt égetőbb, mint a
mí, napjainkban, amelyben a techni-
kailag magasan fejlett élet önmag at
fogja kipusztítani, ha az erkölcsi káoszt,
amelyet a materializmus és a szekula-
rizmus áraszt, nem szüntetí meg az
evangelium erkölcsének ereje. Misszió
itthon és ottkünn l Ez Isten parancsa
és ez a mai idők ts a mai emberiség
legnagyobb szükséglete, a keresztyén-
ségnek pedig legnagyobb feladata és
felelőssége. (Missziói Lapok.)

Alig lehetséges gyalázatosabb szen-
vedélv a földön, mint a hazugság, mert
ez tönkre tesz minden emberi közössé-
get. Ha egyébként semmilyen bűn sem
szennyezné az embereket, ez az egy is
teljesen bepiszkitaná, pedig ez is termé-
szetellenes. Mert mire vágyik inkább az
ember, mint igazságra!

Luther.
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ú. n. »nyári otthon«-ában szállásoltak el. Ez a nyári otthon is jel-
legzetes finn egyházi intézmény. Majd minden jobb gyülekezetnek van
ebből egy vagy több. A sortavalai nyári otthon a Padoga-to egyik
szigetén épült, mintegy 2 lern-nyire a várostól, egy dombtetőn .Ó» Jelleg-
zetes finn tájék: köröskörül víz, a sz ik lás dombon szelíd fenyőfák,
és nyírfák állnak őrt a tiszta csend felett. A külvilággal csak a te-
lefon köt össze. Itt nyaralnak, üdülnek nyáron a gyülekezet szegény-
sor-sú tagjai, meg a gyermekek. Ingyen, vagy fillérekért. Itt táboroz-
nak a cserkészek, itt tartják a nyári vallásos konferenciákat. Altalá-
ban a testi üdülés mcllett, amely magától adódik, a lelki üdülést
szolgálja a nyári otthon. A nyári gyülekezeti munkának tehát egyik
legfontosabb ágává lett immár Finnországban.

Itt jut eszembe, hogy Helsinkiből is kirándultunk a helsinki-i
gyülekezet nyári otthonában, ahol épen az ifjúság, azt hiszem iparosta-
noneole és diákok táboroztak. Részt vettünk a délutáni szeuráton,
de mondhatom mindnyájunkat mélyen megindított, amit ott hallot-
tunk. Ezek a munkás és diák-fiuk, meg leányok olyan halálos kornoly-
sággal beszéltek bűneikről és tettek bizonyságot Krisztus kegyelméről,
mint egyetlen életlehetőségről és életszükségletükről, hogy lelkipász-
tori szivünket bizony elfogta egy kis irígység: vajha nekünk volna
ilyen ifjúságunk! Még bennünket is annyira megrendítettek bizonyság-
tételeik, hogya nyári otthonból hazafelé bizony alig esett köztünk egy-
két szó. Mindenki magába mélyedve viaskodott a megéledt lelkiisme-
ret könyörtelen szavával ...

Sortavala híres azután bibliaházáról és belmiseziái intézménvciről
IS. Mindkettőt megtekintettük. A bibliaház óriási nyomda. Itt nyom-
ják a finn vallásos iratok, könyvek, bibliák, káték legnagyobb részét.
Sőt a görög keleti egyház vallásos könyveit is. (Evangélikus egyházi
nyomdában !)

A belmissziói intézmények épületei egész lcis városrészt képez-
nek. (Finn Béthel l) Gyengeelméjű gyermekek, öregek és nyomorékek
találnak itt otthont, ápolást, nevelést. Leginkább diakonisszák vég-
zik a munkát, de van férfi ápoló személyzet is. Most akarnak épen
diakonusképzőt is megnyitni. Saját gazdaságuk termeli az élelrni-
szereket, istállójukban mintegy 60 tehén, Saját autójuk bonyolítja
le a szállításokat, stb. stb.

A vezető lelkész elmondja, hogy az intézmény létre hívásakor
több évig évente több százezer márkát fizettek rá és mégis volt bá-
torságuk folytatni, mert látták a szükségét. S ma már nincs deficit,
adósságok jórészt kifizetve. Hit és nem a jól megalapozott számítás
szükséges tehát a belmissziói intézmények alapításához. Egy szo-
ciálista miniszter is megtekintette nemrég munkájukat s utána úgy
nyilatkozott, hogy az ott folyó munkáról csak kalapleemelve lehet
beszélni. Azóta megkapták már a finn állam elismeréseképen a rend-
szeres állami támogatást is.

Olyan megindító volt pl. látni a gyengeelméjű gyermekek ottho-
nát. A vezető nő. \Vrede Matild-típusú csupa szeretet finn nő. A kis
nyomorékek örömtől sikoltozva rohantak feléje, amint megjelent. S ő
mindegyiknek pontosan tudta gondját-baját, természetét, szokását.
Rengeteg játékkal halmozza el őket a finn nép szeretete. De a játé-
kon kívül komoly munkára is befogják őket. S csodálkozva néztük,
mi mindent meg tudnak csinálni ezek a szellemileg annyira alacso-
nyabbrendű gyermekek, felnőttek. Szőnek, fonnak kis szövőszékei-
ken. S némelyik egészen komplikált mintát is kihoz. Van aztán, aki
nem tud mást, csak fonalat sodorni, de az azt csinálja szorgalmasan,
egy nap alatt egész halommal s boldog, hogy ő is dolgozik.

Megrendítő találkozásom volt egy kis gyermekkel, akinek az a
betegsége, hogy állandóan hajlong. ol egy kis sámlin és kezét hasán
összetéve szüntelenül hajlong előre-vissza, előre-vissza. 3 évelőtt
már láttam az intézményt. Akkor is épúgy hajlongott, azóta is haj-
long s ki tudja még meddig fog szünet nélkül hajlongani, .. Borzal-
mas sors.,.

Van olyan gyermek, akinek rágcsáló természete van, mint va-
lami patkánynak. Egy évben három hosszú fapad támláját rágcsálja
el teljesen. .

Érdeklődtem egy három évelőtt látott kislány után, akinek olyan
hosszú volt a feje, hogy kb. a teste hosszának a felét tette ki s JJ5.Y



soha feÍ nem tudta emelni. Őt már nem láthattam viszont. Épen oda-
érkezésünk előtt egy héttel váltotta meg szenvedéseitől az irgalmas
halál.

Mindíg azt hittük, hogy az ilyen nyomorék gyermek a szülők
alkoholizmus ának, vérbajának, vagy az ősök hasonló bűnének a kö-
vetkezménye. Itt esetekkel bizonyították, hogy igen soknak teljesen
egészségesek és józanok a szülei, ősei és a gyermek mégis torzszülött,
nyomorék. Isten útai kikutathatatlanok ...

Hallottuk, hogy a finn törvényhozás nemrég hozott olyan törvényt,
mely szerint minden epilepsziást, nyomorékot és hasonlót az állam kö-
teles eltartani, gondozni. Megkérdeztük, mi lesz az intézménnyel,
ha ezt a törvényt végre is hajtják, nem válik-e feleslegessé? Moso-
lyogva adták a választ: a belmisszió sohasem válhat munhanélhűlioé:
Ha me:!.szünne a munka egyik ága, akad helyette száz másik ...

(Foly tat juk) B. F.

lfiúsá~i mun~a szociális munta
Evangélikus ifjúságunkról, ifjúsági egyesületeinkről, azok munkáiá-

ról és hivatásáról sok szó esett sajtóban, konlerenciákon, hivatalos és
kevésbbé hivatalos megbeszéléseken az utóbbi időben. Ez a nagy érdek-
lődés kétségtelenül annak a jele, hogy ma már mindenki, vagy leg-
alább is sokan felismerik és értékelik az ifjúsági munka jelentőségét,
szükségesnek és fontosnak tartják az egyház és ifjúság közti kapcsolat
komoly kiépítését. A tapasztalat és a gyakorlat is azt mutatia, hogy
ennek a kapcsolatnak a megerősítésére igen alkalmasak az egyházi
ifjúsági egyesületek. Sok gyülekezetben müködik vagy legalább meg-
alakult már az ifjúsági egyesületeknek valamelyik fajtája, sajnos azon-
ban, igen sok helyen ezek oz egyesületek a többi egyháztársadalmi
szerotiez, így a helyi Luther Szövefségekhez is hasonlóan, az örök
megalakulás stádiumában vannak. Kívánatos volna, hogy ez utóbbi
esetek végre megszünjenek és belássák az illetékes egyházi és világi
tényezők, hogy mulasztásaikkal nemcsak gyülekezetüknek ártanak,
hanem a mostani nehéz időkben az ország egyetemes evangélikusságá-
nak 6ntudatosítása, tömörítése és erőkifejtése szempontjából is mérhe-
tetlen és jóvátehetetlen kárt okoznak.

Jelen sorok keretében a már meglévő riljúsági egyesületek mun-
kásságához szerelnénk röviden hozzászólni. Aki ifjúsági egyesületeink
munkásságát és viszonyait csak nagy vonásokban is ismeri, az tudja
jól, hogy - tisztelet .az igen csekély számú kivétel nek - ifjúsági egye-
sületeink sok helyen és esetben a programmtalanság . szomorú valósá-
gával küzködn ek. Hiányzik az egyesületelméi az egységes útmutatás,
a meghatározot munka és feladat és hiányoznak sokszor a képzett és
hozzáértő vezetők is. Tömör fogalmazásban ezek az okai legtöbbször
a programmtalanságnak. Pedig nem olyan nehéz az ifjúsági egyesületek
részére megfelelő programm ról gondoskodni. A lelkiek figyelembe vé-
telén és ápolásán kívül, ami elsősorban hivatása az ifjúsági egyesüle-
teknek. könnyen található olyan kornoly munka, amely - s ez ma, nem
utolsó szempont - szociális vonatkozásban is jelentőséggel bir. Allítá-
sunk igazolására az alábbiakban ismertetjük egy kis tiszamentí község
református leányegyletének működését.

A 15-20 tagú leánvegylet. melynek vezetője a helybeli igazgató-
tanító leánya, hetenként kétszer tart összejövetelt: szerdán este 6-9-ig
és vasárnap délután, amikor énekkel és bibliaolvasással, néha egy-egy
műkedvelő előadásra való készüléssel töltik az időt. A vezető azonban
észrevette, hogy - különösen téli időszakban - ez az elfoglaltság és
programm nem elégíti ki a lányokat. Igy jutott arra a gondolatra, hogy
megtanulja aszövést, megtanít ja a leányegylet tagjait és befogja őket
háziipari munkára. Ma már nem háziipar, hanem valóságos népművé-
szet, amit készítenek: szebbnél-szebb régi magyar motivumokkal díszí-
tett és szőtt ruhák, függönyök, terítők stb. kerülnek ki "műhelyűkbő],
amelyekkel nemcsak saját és ismerőseik szükségletét elégítik ki, hanem
az egyre nagyobbodó piac számára dolgoznak. Es itt kell kihangsúlyoz-

,
HIREK

Trianoni zászló Osgyánban. A nem-
rég felszabadult osgyáni evangélikus
egyházközség nemzeti zászlót kapott
ajándékba a csabacsüdi evangélikus
egyháztóL A csabacsüdi egyház Kovács
Andor esperes indítására azzal a céllal
készítette a zászlót, hogy »trianoni
vándorzászlo« legyen belőle, amely
gyülekezetről gyülekezetre vándorol
mindaddig, míg az egész ország fel
nem sszabadul az idegen uralom alól.
Az osgyáni egyház tehát csak addig
tartja meg, amíg egy újabb országrész
nem kerül haza. Akkor tovább adja
egy ottani evangélikus gyülekezetnek.
Ha pedig az egész ország felszabadul,
a zászló visszakerül Csabacsüdre. S
akkor a csabacsüdi egyházközség a
Nemzeti Muzeumnak ajándékozza. Re-
méljük, hogy Isten kegyelméből eljut
a zászló vándorút jának ehhez a vég-
pont jához.

Csanéd-csonar ádí egyházmegyei hirek
Tiszaföldvár. Brózik Károly tb. főes-
peres, tiszaföldvári lelkész nyugalomba
vonult 42 esztendei szolgálat után, mely-
ből 34 évet a tiszaföldvári egyházköz-
ségben töltött. Lelkészkedése alatt -
bár a világháborúban a haza oltárára
70.000 aranykorona értékű hadikölesönt
jegyzett - a gyülekezet, mégis 90 ma-
gyar holddal gyarapodott a törzsva-

. gyon, azonkívül átépítették az összes
egyházi épületeket szilárd anyagból,
megszervezte a II. tanítói állást, fel-
épült a 2. iskola, gyülekezeti ház, sze-
reztek harangokat s legutóbb renovál-
ták az ó-templomot is, a szőlőkben
megépítették a második templomot. -.
Munkásságának ez csupán a látható
része. Láthatatlan része még értéke-
sebb: egész élete merő igehirdetés volt.
Amit a szószéken, oltár előtt hirdetett,
azt saját életével példázta. Minél sú-
lyosabban próbálta meg ar Úr családi
életében, annál buzgóbban hangzott fel
naponként a parókí ájából az Úrhoz való
könyörgés. Amikor egyetlen fia kiterítve
feküdt a lekészlakon, az édesapának
volt lelkiereje egy hívének kedves csa-
ládtagját temetni, s ott az Ige erejé-
vel vígasztalni, - bár saját édesapai
szive csaknem megszakadt fájdalmában
- Egyházmegyéjénél évtizeden át egy-
házmegyei főjegyző volt, majd az ales-
peresi tisztséget látta eL Amikor meg-
üresedett az esperesi tisztség, egyház-
megyéje reá gondolt, de ő nem fogadta
el éppen a családjában lévő súlyos
betegségek miatt. - Egyházmegyei lel-
kész egyesületben a lelkészegyesület 'el-
nöke, az egyházmegyei gyámintézetnek
szintén elnöke, egyházmegyei presbiter,
stb. volt. Amikor megrendült egészségi ál-
lapotára való tekintettel nyugalomba vo-
nult, véle a mult évtizedek legerősebb
hitű, legpapibb jellemű lelkésze vonult
nyugalomba, hogy ifjabb vállakra he-
lyezze a tiszaföldvári egyházközség
rnunkáját és terheit. Egyházmegyéje tb.
főesperes nek választotta. Nem kitünte-
tésből, - mert bár Brózik Károly a leg-
magasabb kitüntetést is megérdemelné,
soha semmiféle kitüntetést nem fogadott
el, - hanem egyházmegyéje ezzel k í-

vánta bizonyítani szeretetét és mélysé-
ges tiszteletét legnagyobb papja iránt.
Az Úr, kinek buzgó szolgája volt, adja
meg számára a nyugalom esztendeiben
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a pihenés jólmegérdemelt nyugalmát. -
Gyülekezete, egyházmegyéje július 30-án
búcsúzott tőle ünnepi közgyűlés és is-
tentisztelet keretében. - Ugyanakkor
iktatta hivatalába, mint már hírt ad-
tunk róla, Benkóczi D. esperes Kriszt
Pétert, az újonnan megválasztott, il-"
letve meghívott lelkészt. - Csanád-
csongrádi egyházmegyében egyébként ál-
talános tisztújítás volt, melynek első
része a június 29 és 30-án tartott köz-
gyűlésen zajlott le, második része az
egyházmegyei elnökség megválasztása
pedig a napokban nyert befejezést. Es-
peresül ismét Benkóczi Dániel makói
lelkészt, felügyelőül vitéz [osz.ási Purgiv
Emil m. kir. titkos tanácsost választotta
meg az egyházmegye, alesperesül dr. Ke-
ken András hódmezővásárhelyi lelkészt,
másodfelügyelőül Paraszkay Gyula sze-
gedi k ir. törvényszéki elnököt.

A nógrádi evangélikus egyházmegye
Balassagyarmaton tartotta ezévi rendes
közgyűlését, melyen megjelent dr. Ko-
vács Sándor püspök és dr. Sztra-'
nyavszky Sándo!' egyházkerületi fel-
ügyelő is, kik személyesen kívántak
résztvenni a Felvidékkel visszatért
egyházi őrállóknak a magyar egyházi
életbe való' bekapcsolódása ünnepén.
Mihalovics Samu főesperes és Lasz-
káry Gyula egyházmegyei felügyelő
elnöklete alatt megtartott közgyűlésen
a hazatért egyházi képviselőket Lasz-
káry Gyula elnöklő felügyelő köszön-
tötte meghatodott beszéddel. A trianoni
sírból visszatérő egyházi őrállók nevé-
ben Bándy Endre lévai lelkész adott
visszhangot az üdvözlésre, hangoz-
tatva, hogy az édes magyar haza iránti
szeretet ott égett szívükben akkor is,
amikor azt csak titkon ápolgathatták
sennek melegét köszönte meg. a köz-
gyűlés előtt is. - Ennek a meleg ér-
zése áramlott el a közgyűlési terem-
ben s ennek folytatása volt a napirend
keretében az is, hogy a közgyűlés a
megszállás alatti meg nem alkuvó ma-
gatartásuk értékeléseképpen Bándy
Endre lévai és Kuszy Emil losonci lel-
készeket az egyházmegye örökös tisz-
teletbeli főesperesévé választotta meg,
kik meghatódott lélekkel mondottak
ezért köszönetet. - Mihalovics Samu
főespetesi . jelentése az egyházmegye
életének fellendüléséről számolt be,
amely nemcsak az általános vallásos
élet megnyilatkozásaiban, a megtartott
konferenciákban, hanem az áldozat-
készség növekedésében is megnyllat-
kezott. Szamos ezer pengős ·és ezen
felüli adománnyal a saját híveinktől
befolyt adományok összege 19000 pen-
gő, az egyházon kívüli forrásokból
származó adományok 11.000 pengőjé-
vel az áldozatkészség 30.000P-re emel-
kedert. - Jelentése beterjesztése után
másfél évtizedes esperesi sáfárkedása
után lemondását· jelentette be, ami
előtt a közgyűlés kénytelen volt rneg-
hajolni s érdemei elismeréseként örö-
kös tiszteletbeli főesperessé választotta
meg. - Az új esperesre történendő
választás kiírása után Kardos Gyula
esperes terjesztette be tanügyi jelen-
tését, amely ugyancsak értékes ered-
rnényekről számolt be.

A régi nógrádi egyházmegye ezen a
közgyűlésen viselte először a nógrád-
hont-barsi egyházmegye elnevezést.

Bünker Jozefin evang. leányinternátusa,
Budapest, Rákóczi-út 10. 11. 3. Telefon:
1-346-10. Érdeklődőknek prospektust küld.
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nunk ennek az ifjúsági munkának a nagy szociális jelentőségét. A sze-
gény zsellér és napszámos leánya, mint a többiek, rendes bért kapnak
munkáiukért, mégpedig egy egész napi munkáért 5-6 pengőt. (Próbál-
juk összehasonlítani a rendes napszámbérekkel !) Mióta a leányegylet-
ben ez a munka folyik, csökkent a gyülekezetben a segélyre szorultak
száma is: mert aki csak jelentkezik, szivesen beveszik a munkába.
Természetesen ez nem meríti ki most sem a leányegylet összeiövete-
leinek teljes programmját, továbbra is van bibliaolvasás, ének és eseten-
ként egy-egy műkedvelő előadás.

Ime egy példa, amit nem lenne, szégyen falusi, sőt a körülmények
megkívánta változtatással várósi ifjúsági egyesületeinkben is követni.
Ime egy határozott programm az általános programmtalanságban, egy
programm, aminek előnycit talán nem is lehet szavakkal eléggé ki-
fejezni. Vagy ki tudjuk fejezni azt, hogy oda lehet most hozni" az ifjú-
ságba azokat, akik szegénységből és bizonyos szégyenkezésből eddig
nem voltak hajlandók oda jönni; kenyeret lehet adni olyan családok-
nak, akiknek téli segélyezése a gyülekezetnek eddig olyan sok gondot
okozott; kenyeret lehet adni ezeknek és munkát és nem segélyt és
alamizsnát, ami az emberi méltóságra olyan lealázó!

Még arra az ellenvetésre is megadjuk előre a feleletet, amely
valószínűleg kétségbevonja, hogy ilyen irányú munka nagyobb anyagi
támogatás és felkészültség nélkül megvalósítható. Az említett leány- -
egylet vezetője az egyik szornszédos ' faluban, ahol volt szövőszék, ott
tanulta meg a szövést. Először kézimunkákat készítettek és műkedvelő
előadásokat tartottak s az így befolyó összegből vették meg az első
szövőszéket és a meginduláshoz szükséges anyagot. A többi már lépésről-
lépésre ment tovább. Ertékesíté~ szempontiaból érintkezésbe léptek a
környező városokban néhány kereskedővel, a vármegyei népművelés
vezetőivel, szociális előadókkal stb. Tény, hogy már most augusztusban
is dolgoznak, mert nagyon sok a megrendelésük.

Megvalljuk őszintén, öröm volt nézni ezt a munk át, öröm volt
látni az érettségizett fiatalleányegyleti vezetőt, aki nem szégyell paraszt-
lányokkal. együtt dolgozni, öröm volt látni azt a szociális szellemet,
amely nem hirdet reformokat és nem igér az elkövetkezendő évszáza-
dokra jobb jövőt, hanem amelyik dolgozik, küzd és munkájával bizo-
nyítja, hogya felebaráti szeretet nála nem üres szó, hanem élő valóság.

Ugyanakkor azonban szomorú látni ifjúságj egyesületeink nagy-
részénél a programmtalanságot, szomorú látni sok esetben a szociális
szellem teljes hiányát, szomorú hallani falusi ifjúsági énekkarról. ahol
az énekeseket még ma sem szólamok szerint állitják össze, hanem az
első sorba kerülnek, az "intelligencia" tagjai és végül az utolsósorba a
legszegényebbek. Es végül szomorú látni, hogy az ifjúságról, iljúsági
egyesületeinkről olyan sok szó.c.esik, velük kapcsolatosan olyan sok
terv, javaslat és indítvány hangzik el, de ezekből mégis olyan végle-
lenül kevés valósul is meg.

Az ifjúsági egyesületeknek egy eddig ismeretlen vagy talán
kevésbbé ismert programmjáról emlékeztünk meg. Reméljük, hogy az
említett munka vagy talán más hasonló szociális vonatkozású munka
programmbaiktatása ifjúsági egyesületeink életébe egy egészen új, egész-
séges szellemet fog bevinni és hathatósan hozzá fog járulni ifjúságunk-
nak Igével és munkával szolgáló ifjúsággá való átalakításához.

Dr. Vácz Elemér.

,
A nylregvhází ev, Kossuth Lajos-

gimnázium egy latin- és egy mennyi-
ségtanszakos neve őtanárt keres a gim-
náziummal kapcsolatos diákotthonba.
Fizetése havi 601pengő és teljes ellá-
tás. A pályázók kérvényeiket, ev. val-
lásukat és képesítésüket igazoló okmá-
nyokkal augusztus 25-ig küldjék be
Zsolnai Vilmos gimn. igazgatóhoz.

Pályázati hirdetmény. A pitvarosi
evangélikus egyházközség elnöksége
pályázatot hirdet a lemondás folytán
megüresedett hitoktató-kántori állásra.
A szeigálat nyelve magyar és tót. Az

. állás' javadalma: három lakószobából,

konyhából álló lakás, a melléképüle-
tekkel és kerttel. hat kis hold szántó-
föld, ötven métermázsa buza, ötven
métermázsa fa felaprítva, egy drb te-
metőföld (kb. 1100 n-öl), 120 pengő
készpénz egy évre,' stóla. Kötelessége:
kántori teendők végzése, hitoktatás az
I-IV. osztályban és az ismétlő iskolában,
egyházközségi jegyzői teendők végzése,
belmissziói munkában segítkezés. Kel-
lően felszerelt kérvények f. évi augusz-
tus hó 23-ig bezárólag a pitvaresi ev.
egyházközség lelkészi hivatalához kül-
deridők. Pitvaros, 1939 augusztus hó 7-
én. Elnökség.
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A Tiszavidéki Egyházmegye aug. 3-
án tartotta meg évi rendes közgyűlését
Nyíregyházán, Turmezei Sándor espe-
Tes és dr. Streicher Andor felügyelő,
.alispán elnökléte mellett. Közgyűlésen
Turóczy Zoltán püspök is résztvett.
Két körülmény emelkedik ki a köz-
gyűlés keretéből. A megnagyobbodott
egyházmegye. ez alkalommal üdvözölte
hazakerült gyülekezeteit, Ungvárt és
Nyárasdombot és azok nagykiterjedésű
szórványait és részükre' a lehető leg-
messzebbmenő támogatást helyezte ki-
látásba, a templomépítő szórványgyü-
.lekezetekkel egyetemben. Hozzájárult

az új missziói körzet megszervezéséhez
avisszacsatolt Kárpátalján, Munkács
központtal. A közgyűlés előtti napon
közös úrvacsora vétel után külön gyű-
lést tartott a lelkészek, tanítók egyesü-
lete és a papnék szövetsége. A tanítók
elhatározták a havonkénti bibliaórák
megtartását a tanítók részére külön,
A lelkészek pedig kimondották, hogy
két hónaponként tartanak összejövete-
leket, s a távollakó lelkészek megjele-
nése lehetővé tételére a vasuti kiadá-
sokat közösen viselik. A helyben lakó
annyival járul a vasuti kiadáshoz,
rnint a távollévő. Bizonnyal Isten áldása

kíséri ezeket a követésre méltó hatá-
rozatokat.

Megszüntették az eljárást az Evan-
gélikus Élet ellen. Lapunk olvasói em-
lékeznek rá, hogyaf. é. 6. számban
'megjelent s Wesselényi Miklós kanadai
ev. lelkészjelölt által írt cikk miatt a
kir .. ügyészség a lapszámot elkobozta s
eljárás indult hitfelekezet elleni izga-
tás vétsége miatt. Most vettük az érte-
sítést, .hagy az eljárást megszüntették,

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő .gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari széllítók. •

LBgBlsD tüzOltÓSZBIY-, kút, szivattyú- BS
gÉpgyár, hi1ri1ng, fÉm- BS vasöntödB.

Alapítva:
1816.

Alapítva

1816.

A:ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
egyházközségnek. a mihálvi evangélikus egyházközségnek szál-
lítolt harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsölerencvárosi re-
formátus templom. a pápai református templom, ll. győ ri 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. Költ-oégvetést es kiszállást díjmentesen eszközlünk,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!II!1I1111!!IIIII"IIIIIIIIIIIIII"""!""I1III1IIIII1111'"'

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,

II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Perzsa, pézsma,
seal·bundák
Ui modellek

sze z one 1 ő t t i á ra k on

SOMOGYI szűcsrnesternél
-IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.
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MARNITZRádíó, gramofon; zongorabillentyűs harmo-
, nika és az összes hangszerék legolcsóbb an

@l
•

EVangélikusoknak nagy áréngedfnény!

SZLEZÁK 'LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorus mestere -,

horong- ÉS Ércönff dB, harangfBlszBrBlésBS haranglábgyár
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78,

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

-Gödöllői ev, Iegyházközség reszere szállított 241 kg-os harang.
A BJldapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai. valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Mosí
készítem a pusztaföldvári evapg. templom új harangjai!. ~

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat. ;

r-

h an g sz e rt ele p
Vlll, JÓZSEF. KRT. 37.

\

Mit nyujt az Evangélikus Egvházkerületek.
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési!
segélyt, Kiházasitási, 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 mindenkí..
áki a Jóléti Egyesületet felkerolie. Hívja fel mindenki
a hittestvérek íigyelmél a Jóléti Ezvesületre.

r Fel világosltással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u: 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen, Érsekuj'vár, Györ, Kassa, Mís-
kolc, Pécs, Szeged, Szembathelv. Minden egyház-
községben megbízottai vannak az egyesületnek, -
Állandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is,

Dr. Varaányi Mátyás:

Isten ernbere
Fűzve P 3'30,'

Keménvkötésben P 6'-. Egészvászonkötésben P S'-.·

Dr, .Szilády Jenő:

A Magyarországi T ót
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3'-,

Kapható:
. a FÉBÉ k ö n vvk e.r e s k e d éaé.ben, I
Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.. :

Garab József könyvnyorndáia, 'Cezléd, Árpád-tér 5" ..
evangélikus bezár.

~------------------------."--------~""I--------------------------= I-,
GARAB· JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

I .CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR.
1

_
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VII. EVFOL YAM, 33. SZ. 1939. AUGUSZTUS HÚ 19.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
, . ,

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

- dr. Vácz Elemér, dr. v::.etŐLajos" Virág Jenő, Wolf Lajos,' Zulauf Henrik

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

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
'Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések _és cimváltozások akiadóhivatalba küldendők..

Előfizetési' ár : egész évre 4'40. pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes száfn árá 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi, meg es visszaküldésére nem ~áll~lkozik.

- .r-: 'A szerkesztőségés kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412,
\ . '

/.

-TARTALOM

István király intelmei

Keresztvénség és internacionalizmus

Felnőttek könyveiből - gyermekregények

Lappeemanta felé

Csak -bátran rágalmazni I , ..
'Könyvism~rtetés

Gyöngyösi Istv~q ev~rl~élikus volt

Ellenforradalmi. ünnep

Országos Protestáns Napok
Hírek , .

,'Külföldi -hírek .

•••••" 1[. . --

, 2,.



István
István király fiának írt Intelmei-

ből álljon itt emlékeztetőnek . né-
hány mondat. Igazi ünneplés úgy-
sem az ökörsütésból és a tűzijáték-
ból születik, hanem mindannak
korszerű átéléséből, amit István je-
lent és mondani tud kilencszáz év
távlatából is.

"Először is parancsolom, taná-
csolom, óhaitom, kedves fiam, hogy
ha a királyi koronának becsületet
akarsz szerezni, az apostoli és ka-
tolikus hitet oly pontosan és gon-
dosan tartsd meg, hogy az összes,
Istentől alattvalóidnak rendelt em-
berek példaképe légy s az egyházi
emberek méltán nevezzenek téged
keresztyén férfiúnak."

Szeretnénk pedig érteni ezen in-
telem korszerű betartása alatt a
"keresztyén Magyarország" "szent-
istváni gondolata" olyan megvaló-
sulását, melyben az "apostoli és
katolikus" hitet valósággal az egye-
temes őskeresztyénség apostoli hite,
a tiszta és hamisítatlan, hozzáadás
és elvétel nélküli bátor ígehirdetés,
tiszta szentség-kiszolgáltatás, meg-
újult életek, puritán egyházi élet
és a keresztyén testvérek imádsá-
gos közösségi élete jelenti. És
nem szeretnénk érteni alatta va-
lamiféle megkövült középkori ke-
gyességi rendszert hordozó nagy-
pompájú és nagybirfokú "állam-
vallást " . Szeretnénk érteni alatta,
hogy a keresztyén Magyarország
vezetői és felelősei valóban "Isten-
től alattvalóknak rendelteket" Iás-

.sanak a magyar népben, melyért
Isten előtt felelősek, s melynek az
ő legelőbb való megtérésük szol-
gáltatja a példát, hogy ne a ke-
resztvén magyar "gondolat" poli-

király intelmei
tikusai legyenek, hanem valósággal
"keresztyén férfiak".

*
"Különféle országokból és ré-

szekből érkezvén jövevények, kü-
lönböző nyelveket, szokásokat, kü-
lönböző okulásra szolgáló példákat
és fe~yvereket hoznak magukkal.
Ezek mind ékesítik és hatalmassá
teszik a királyi udvart és megijesz-
tik a gőgös külíőldieket ... Az egy-
nyelvű és egyszokású ország gyenge
és törékeny."

István király örökségének ezt a
részét nem szeretnénk úgy értel-
mezni, hogy az ország "erősítésére"
tehát szaporítani kell a jövevénye-
ket, s velük a jövevények nyelvét
és szokásait, hanem értelmezni
szeretnénk azzal a kényszerű hely-
zetismerettel, amivel István is kö-
rültekintett a "koronáját ékesítő"
idegenség között. Ami abból itt van,

szolgálion az "udvar hatalmassá
tételére" , vagyis építődjék be a
magyar életérde~ek félreérthetetlen
szolgálatának épületébe. S legyen
jó másrészt arra, amire István hasz-
nálta őket, "a gőgös külföld meg-
ijesztésére " épen azáltal, hogy
mutassa: az ő okulásta szolgáló
példájukat és fegyvereiket hogyan
éltük és hasonlítottuk át a magunk
önálló népi öntudata szerint, s
hogyan tudjuk azokat a magunk
igényei szelgálatára fordítani. Az
idegen ijedjen meg a saját fegy-
vereitől, ha ct mi kezünkben látja
azokat '. Az ideálunk nem a sok-
nyelvű és sokszokású ország, de
az erős ország, amit a magyar
küldetés és sorsszerűség szerini így
kell megépítenünk sok nyelvből és
sok szokásból.

*
"Nehéz lesz néked ebben az or-

szágban uralkodnod, ha nem kö-
veted az előtted uralkodó királyok
szokásait. Ki gondol arra, hogy
latinokat görög szokások szerint
kormányozzon, vagy . görögöket
latinok módjára ?"

Szeretnénk, ha venné komolyan
. István király örökségére gyakorta
hivatkozó mindenki, aki csak benne
lehet szóval, írással, propaganda-••val, suttogással, vagy intézkedéssei
a magyar élet irányításában, hogy
a magyarságot valóban nem lehet
idegen módra kormányozni. És
szeretnénk, ha Isten kézzelfogható
jelekkel megmutatná magyar földön
minden kótyagos világnézeti har-
cosnak, hogy "Nehéz lesz néked
ebben az országban. .. ha nemII követed az előtted járók szokásait' .

._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii!.,.iiiiiiiiiiiiiii: . Dezséry Lász[ó.

II "A Kírályt ékességében lát1
[ák . szemeid, látnak széles
országot." És. 33: 17.

"Uram, benned bíztak atyá-
ink. Bíztak és te megszabadí-
tottad őket. Hozzád kiáltottak
és megmenekültek. Benned bíz-
tak és nem szégyenültek meg."

22. Zsolt. 5-6.

"Adjatok az Úrnak, ti feje-
delmeknek fiai, adjatok az Úr-
nak tiszteletet. Áldjátok az Úr-
nak neve tiszteletét, imádjátok
az Urat szentségében... Az
Úr szava erős, az Úr szava
fenséges. .. Az Úr ad erőt
népének, az Úr megáldja népét
békességgel."

29. Zsolt. _1, 2, 4, 11.
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Csa~ ~átran rá~almazni ...
Ügy látszik, ezt az elvet vall ja a te-

l-ikezeti gyűlölködés terén a rozsnyói
,Sajóvidék" című hetilap, ez az ultra-
klerikális szelleméről kűlönben is hir-
hedt sajtótermék. Most, amikor annyi
nehéz kérdés vár megoldásra a vissza-
csatolt területeken és folyton, mintegy
;:;rogrammként hangzik felénk az itt
(,to magyarság lelki egységének meg-
teremtése, szomorúan kell tapasztal-
nunk, hogy akárcsak a IS-ik század-
ban, van egy olyan irányzat, amely
vakon és elfogultan, még a lelkek
.neghasonlása árán is tör a maga célja
[elé. A "Sajóvidék", amely már nem
egy ízben támadta meg méltatlanul a
húsz évi szomorú idegen uralom ide-
jében is az itt levő protestáns egyhá-
zakat, most a kassai 1. egyházra vet
szemet és azt akarja ország es világ
előtt kompromittálni. Tudjuk. hogy
tulajdonképpen egy nagyon alantas
színvonalú vidéki lapocskáról van szó,
~:L1C'lyet legutóbb a kormány is betil-
tott és a felvidékiek napilapja, a "Pesti
Magyar Hirlap" komiszságaihoz mél-
tóan intézett el. mindazonáltal szük-
ségesnek tartjuk, hogy erről a táma-
dásról megemlékezzünk. A "Sajóvidék"
;t "Felvidéki Magyar Hirlap" egy közle
ményéből, amelyben a kassai keresz-
tyén egyházak mai helyzetéről tájé-
koztatja olvasóit, értesül arról a reánk-
nézve míndenesetre örvendetes körül-
ményről, hogy a kassai- különböző is-
lcolákban ezidén 320 evangélikus tanuló
jár. Ez ct mi lapocskánkat indulatbu-
hozza és azt moridja, hogy azért oly
nagy a vissza csatolás után a kassai
evangélikus tanulők létszáma, mert az
idegen uralom ideje alatt "a kassai
magyar evangélikusok' nagyrésze a cse-
hek szemében is annyira megbízható
volt, hogy őket közhivatalokban alkal-
mazták és a magyar evangélikusok
nagyrésze szlovák iskolába járatta
gyermekeit". Oly minősíthetetlen ez a
vád, hogy legjobb volna a lapot rágal-
mazás címén feljelenteni. Nem akar-
juk azonban kiélezni az általuk ínszce-
nált gyűlölködés szellemét, hiszen tud-
juk jól, hogy nem a magyarságért fáj
eietcnek a gyííLöLködőknek a Lelke, ele
a fokozatosan öntudatosodó és most
már LéLekszámban is erősödő kassai
evangéLikusok súLyának emeLkedéséért.
Ilát ez így is van! Kassán mindenki
tudja, hogya mi intelligens gyüleke-
zetünk tagjai sorából kerültek ki CI
magyar reviziós gondolat legbátrabb'
és soha meg nem tántorodó hívei. A
mi evnngélikusaink közül nem .tud
senki olyan - társadalmi szerepet vivő
embert megnevezni" aki, miként ez
más egyházakban kimutatható, gyer-
mekét szlovák iskolába járatta volna.
Sőt az egyszerű hívek sorában sem.
Hogy a kassai szLovák egyházhoz tar-
tozó hívek gyermekeiket az idegen
uralom idejében nem járatták magyar
iskolába, hát ez megint egészen a hely-
zetből fakadó következmény volt. A
szlovák egyház nem a mi híveinkből,
de az idekerült liptói, árvai stb. evan-
gélikusokból duzzadt föl és ezeknek
távozása után a visszamaradt régi
kassai szlovák szülők egész természe-
tesnek találták, hogy gyermekeiket a
visszacsatolás után, miként azelőtt,

4

KereszWénsé~ és internacionalizmus
Amint az elmult hónapok lázas történetében a pápa békeszózata

megszólalt, érezni lehetett azt, hogy valami már nagyon készül. Evilág
történetének, vagy mondhatjuk úgy is, a világ betegségének mindíg
határozottan válságos ideje az, amikor a keresztyén ség után nyúl. A
háborúkat mindíg megelőzte egy pár értelmes hang, amelyik nem akarta
az esztelen pusztulás útjára vinni az emberiség nagy eredményeit, és
igyekezett visszamenni arra a lehető alapra, ahonnan el lehetne kez-
deni összefogva egy új életet. Eddig mindíg a keresztyén ség volt ez
az alap, de a mai ember értelmi óvakodásában már újabb hang szó-
lal meg i- a kultúra féltése. Mögöttük azonban világosan kell éreznünk,
hogy az ember megint kélségbeesetten kezdi el keresni azt, ami össze-
köt, nem úgy, mint előtte: amikor azt' kereste, ami elválaszt. . Sajnos,
amikor a keresztyénséget ilyen összekötő kapocsnak szeretnék kikiál-
tani, valamit mindíg összekevernek : a keresztyénség tagadhatatlan
határokfelettiségét, és a politikai internacionalizmust. Mivel azonban ez
a kettő egyáltalán nem állítható egymás mellé, valami hihetetlen félreértés
keletkezik, amiből, mint mindíg, a keresztyénség kerül ki vesztesként.

A politikai internacionalizmus
valóban nem jó társ a keresztyénség számára. Mert abba, amiben ket-
ten talán egy kissé, csakugyan közösek, (hogy t. i. össze akarják fogni
a világot) a politikai internacionalizmus olyan mellékízl vegyít, ami a
keresztyénséggel lényegileg ellentétes. Figyeljük meg azt, hogy a poli-
tikai internacionalizmus előtt a világ egységesítése, és egy neve!őre
hozása megvalósítandó cél, amit minderr eszközzel el akar érni. Es a
szép köntös, amiben ezt a célt meg akarja valósítani, a háborútól ret-
tegő világ számára a legszívesebben látott dolog: a béke. Azt azonban
nem szekták elárulni ennek az internacionalizmusnak képviselői, hogy
az a világbéke, amit hirdetnek és amit el akarnak érni, az a testvériség
továbbá, ami ennek a békének előfeltétele: rákényszerítés, tehát erő-
szak nélkül nem jöhet létre. Abban a pillanatban azonban, amikor
békét erőszakkal kényszetílenek valakire, előre meg is ássák a békén~k
sírját. Az ilyen, módon létrejött egység ugyanis: igazságtalanság. Es
még ezen a világon sem állhat fenn örökre az, ami nem igazságból való.

Ahol pedig az erős akar győzni a gyenge felett, és nem a közös
megegyezés, hanem az erőszak akarja a fegyverek helyett a békét, és
a békében egyesíteni a világot, ott tulajdonképpen csak személycsere
történt. A gyengébb, akit valaki leigázott volna, önként hajtotta oda a
fejét egy másik igába, aminek szebb neve, de hasonló céljai voltak. És
még ez az önkényesség sem állhat fenn eredménnyel sokáig, mert
ebben a világban nem lehel elmenni szó nélkül olyan fogalmak mel-
lett, mini : 'haza, nép, nueu», közös származás, sorsközösség. Aki ezek
rnegszűntétől reméli a világ békességét, az körülbelül olyan álmodo,
mint aki nyers tojásokat rak héjiukka! együtt egy kosárba, és kimondja
felettük 'azt, hogy itt nem tojások vannak, hanem ez már kész rántotta
(dr. Koo). A világon vannak olyan határok és korlátok, amiket eltörölni
nem lehet, és ha eltörölték őket, a világ csak kárt lát belőlük.

Ezt a törekvést nem is szabad "keresztyén "-nek nevezni, sem
pedig vele a keresztyenséget megrágalmazni, mint ahogy azt Luden-
dorlíék tették. Mert amennyire nem lehet elszakítani egymástól a ke-
resztyénség összetartozó tagjait, annyira nem lehet őket egynek feltün-
tetni sem. A testnek tagjai vannak, amint Pál apostol, is mondja, és
minden tagnak megvan a maga feladata. (1. Kor. 12.) Es a testnek az
a létérdeke, hogy minden tag betöltse feladatát, nem pedig, hogy mind-
egyik ugyanazt csinálja.
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A "keresztyén internacionalizmus"
a politikaival ellentétben áll mindiárt a célkitűzésben is. A keresztyén~
ség nem célként látja maga előtt az egységet. Ez számára már meg·
valósult Krisztusban. A keresztyénségnek nem kell előbb világnézeti
harcot indítani, hogy egymásután nyerje meg az embereket annak a
gondolatnak: egyek vagyunk. A keresztyén ember inkább tudja azt,
hogy az egység megvolt : a bűn egysége. Krisztus azonban ebből meg-



váltott és beleállított egy másik, sokkal nagyobb egységbe: a kegyelem
egységébe. Testvérekké tett, akiknek egy az Atyjuk. Sőt: Hakká, és
mert Hakká, azért testvérekké. Ezt az egységet nem kell kitalálni, leg-
feljebb kikövetelni. Mert ez az a lehetetlenül hangzó, de örök keresz-
tyén követelés: légy azzá, ami vagy. Fiú vagy, légy liúvá. Megváltott
vagy, légy megváltoltá. Legyen látható rajtad a fiúság és a megvál-
tottság .:

Ez az út azonban nem a politikai határok eltörlésének. hanem az
embereket egymástól elválasztó bűnök eltörlésének útja. Aki azt igyek-
szik belemagyarázni a keresztyénségbe, hogy holmi "keresztyén államot"
szeretne létrehozni, az még nem tudott elszabadulni attól a hibás fel-
fogástól, amit az előbb említettünk. Hogy t. i. a keresztyénség politi-
kailag is megvalósulhat. A keresztyénség számára éppúgy leheieiíen a
politikai ha/árok eliörlésének gondolata, mini a falanszter. Es éppen
annyira távol áU tőle a lelkek rabságba adása és uniformizálása, mini
Q másokkal nem tőrődő liberalizmus. Ha a keresztyénség csak annyi
volna, hogy minden ember szabadon keresheti Istent és ha megtalálja.
akkor ió, - vagy csak annyi, hogy aki résztvesz a kultuszi cselekvé-
nyekben az keresztyén, - akkor megtagadása volna mindannak, amit
lsten Krisztus által kijelentett a világ számára. Mert nem azért kül-
dötte el lsten a Megváltót a világra, hogy legyen valaki, aki feleli jó
kispolgári sajnálkozással érzékenyülhessenek az érzékenyek, -- azért
sem, hogy szenzáció legyen a világ számára, olyan justizmord, aminek
emléke nem múlik el soha. Ha ennyi lenne az egész, akkor beszélhet-
nénk csakugyan egy "Mythos des Xx. Jahrhunderts"-ről. De még csak
azért sem küldetett Krisztus, hogya szenvedő vigasztalhassa magát
azzal: volt valaki, oki jobban szenvedett. Hanem azért, hogy "meg-
váltsa a bűnösöket, akik közőlt első vagyok éri," (I. Tim. 1: 15.) És a
megváltott bűnösök világa legyen eggyé, Istennek gyermekéve.

Az internacionalizmus: Békesség?
Nem. Ezen a világon még sohasem származott abból békesség,

hogy ketten megegyeztek volna, hogy mindazi, ami különbőznék ben-
nük, leteszik. Vagyis: ezt a világot nem lehet egy nevezőre hozni, úgy,
hogy abból veszedelem most már sohase legyen. Nem jönne el a bé-
kesség akkor, ha mindeki letenné a népi ruháját és helyette interna-
cionalis öltözéket venne fel. Akkor sem, ha ugyanezt tenné a szoká-
sával, gondolatával vagy fegyvereivel. A világot e9gyé tenni csqk vagy
a legnagyobb erőszakkal vagyo legnagyobb szeretettel lehet. Es mivel
akkora erőszak el nem képzelhető, hogy az az egész világot leigázná,
- hasonlóképpen az emberek között, amíg bűnösök akkora szeretet
sem, - meg kell elégednünk azzal, hogy betöltjük hivatásunkat a nagy
testben, mini külőnböző feladattal megbízott tagok. Mindegyik végzi a
maga munkáját, mindegyik növeli azt, ami néki sáfárságra adatoit és
élünk egymás mellett. Isten a Krisztusban azt kívánia a mi keresztyén-
ségünktől, hogy szeressük egymást, akkor is, ha a bűn egymás ellen
uszít minket és nem azt, hogy egy külsőleges egység kedvéért leláldoz-
zunk mindent, ami nékünk belül, lelki kincsként adatott.

Mert a világnak sohasem lesz békessége őnmagában. Ezt semmi-
féle internacionalizmus sem hozhatja meg. Békességük csak az egye-
seknek lesz. Azoknak, akikkel Isten, a világgyőző Szeretet belátiatia,
hogya világ és az élet értelme nem a földi lét harcaiban van, hanem a
fölött: lstennél. az őrök életben. Azoknak, akik meg tudják hajtani fejü-
ket Krisztus homoli: szava előtt: Keressétek előszőr Istennek országát és
annak igazságát és mindezek megadatnak néktek. . . Kemény Péter.

Pályázati hirdetmény. A pitvarosi ev. I
egyházközség elnöksége pályázatot hir-
det a lemondás folytán megüresedett
hítoktató-kántort állásra. A szolgálat
nyelve magyar és tót. Az állás java-
dalma: három lakószobából, konyhá-
ból álló lakás a melléképületekkel és
kerttel, hat kis hold szántóföld, ötven
métermázsa buza, ötven métermázsa ta
felaprítva, egy drb. temetőföld (kb.
1100 n-öl), 120 pengő készpénz egy

évre, stóla. Kötelessége: kántori teen-
dők végzése, hitoktatás az I-IV. osz-
tályban és az ismétlőiskolában, egyház-
községi jegyzői teendők végzése, bel-
missziói munkában segítkezés. Kellően
fel szerelt kérvények f. évi augusztus
hó 23-ig bezárólag a pitvarosi evangé-
likus egyházközség lelkészi hivatalához
küldendők. I Pitvaros, 1939 augusztus
7-én. ELnökség.

magyar iskolába íratták be. Ezt ma-
gy ar ember nem kifogásolhatja, ennek
csak örül het. De a "Sajóvidék"-nek
tudnia kellett azt is, hogy az állami
vagy magánhivatalt betöltő bármilyen
vallású tisztviselők állandó nyomás
alatt állottak a tekintetben, hogy gyer-
mekeiket szlovák iskolába járássák.
Ha statisztikát csinálunk, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy ami magyar evan-
gélikus híveink, akik ilyen tisztséget
töltöttek be, gyermekeiket ennek erle-
nére is a legnagyobb százalékarány-
számban magyar iskolába járatták,
magyar vkonfirrnációi oktatásban része-
sítették és a mi belmissziói összejöve-
teleinkre küldötték, ahol gondunk volt
arra, hogy ápoljuk bennük a nemzeti
öntudatot. A mi kassai egyházunk
akkor, amikor a megszűnt magyar pre-
montrei gimnázium helyébe szlovák
premontrei gimnázium, sőt dorniniká-
DUS és orsolya rendi szlovák gimnáziu-
mok keletkeztek, mégcsak gondolatban
sem foglalkozott azzal, hogy szlovák
iskolát kérjen gyermekei számára,
ellenben éppen azért, mert ragaszko-
dott magy ars ágához, vesztette el ma-
gyar polgári iskoláját. Micsoda kép-
telenség tehát az ilyen gyanúsítás, ha
elgondoljuk, hogy magyar szempontból
éppen a kassai magyar evangélikus
hívek milyen szolgálatokat tettek erős
magyarságukkal, s ha elgondoljuk,
hogy ezek a gyanúsitgatások micsodn
elkeseredést váltanak ki híveink szívé-
ből. Mí tudatában vagyunk annak,
hogy ami kassai egyházunk, rrukónt
évszázadokon át, ma is, itt a külön-
böző nemzetiségek ütközőpontján, mi-
csoda missziót tölt be ma és a jövő-
ben. Reméljük azért, hogy a magyar
kormányemissziónkat megérti és ben-
nünket most már a visszacsatolás után
magyarságunkban támogat és minden
más érdekből fakadó méltatlan táma-
dással szemben megvéd és értékel.

Mohr Gedeon.

KÖNYVISM[RIEl[S
Trudel Dorottya élete.

Németből' fordította Szerb Anna.
Az eredeti ném et mű: Dorothea Tru-

del Leben und Hausandachten 16 ki-
adást ért.

Bár Trudel Dorottya a 18. század
közepén élt, élete ma is világító gyertya
és írásmagyarázatai ma is Isten köz-
vetlen közelségébe állítják az embert.
Elete és sáfárkodása mutatja, hogy
Istenünk csodálatos eszköze volt, aki
apostoli erővel ruháztatott fel és szá-
zak és ezrek találták meg Istent és
gyógyuLtak meg mindenféle betegsé-
gükből szolgálata révén. Fegyvere a
hitből fakadó ima volt. A lelkek meg-
mentésének szolgálatában égette el
életét - a közölt 12 evangelizáló el-
mélkedés az örökkévalóság fényével
van bevonva. Ö valóban ivott az élő
víznek forrásából és ezért ő is örök-
életre buzgó víznek kútfeje lett. Gon-
dolataiból álljon itt egy pár: "Előbb
bárány természetet kell öltenünk, hogy
Isten a farkasok közé küldhessen min-
ket". "Vannak; akik nagyon sokat
imádkoznak, de összetörni nem engedik
magukat." "Halott nazarénusok között
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Isten nem tehet csodát, de hívő ke-
resztyének közt annál többet." "Ha va-
lamelyik tagunk beteg, akkor érzékeny,
tehát aki érzékeny, az beteg." "Amelyik
szívbe Jézus betérhet és lakozást ve-
het, ott a gyenge idegek is megerősöd-
nek. Az ingerlékenység, az idegesség
rendszerint az ó-ember természetéből
ered." "A legjobb hegyi levegő a Gol-
gota keresztjéről fúj alá." "Hogy az
Úr felhasználhasson minket, előbb
semmivé kell lennünk." Az anyák
példaképe alcím alatt találjuk Trudel
Dorottya édesanyja életének ismerteté-
sét. Ezt minden szülőnek el kellene
olvasnia. Ez a csodálatos könyv arról
tesz tanúbizonyságot, hogy Istenünk
minden ker gyermekeinek megadja a
gyógyítás kegyeLmi ajándékát. Az evan-
géliumi ígéretek realizálása történt
meg Trudel Dorottya életében. Két-
szeres jelentőséget nyer e könyv ma.
míkor Istenünk itt a magyar földön is
csodálatos ébredéseket támaszt a gyü-
lekezetekben az evangélizációk által és
mikor nagy szomjúság támadt a le:-
kekben az evangélium után. Ez a
könyv is alkalmas lesz Istenünk kezé-
ben arra, hogy sokan találkozzanak
vele életük országútján. Szerb Anna
testvérünknek nem tudjuk eléggé meg-
köszönni, hogy fordításával gazdagí-
totta ismét a magyar vallásos iroda-
lom oly ágát, mely előttünk ismeretlen
volt. A könyv ára 4.50 P. Megrendel-
hető a fordítónál: Budapest, Múzeum-
körút 1. sz., vagy a 44.940 sz. posta-
takarélepénztári csekklapori.

Gaál. Józse)'.

Hézasseg. Dr. mesterházi Mester-
házy Ödön, mesterházi Mesterházy
Ernő dr. a dunántúli evang. egyház-
kerület. felügyelőjének és Ieleségének,
erdőszígetí Szigethy Sárinak fia aug.
)9-én déli 12 órakor vezette oltárhoz
a budapesti Deáktéri templomban ajkai
Nírnsee Máriát, ajkai Nirnsee Pál és
felesége, röjtöki Bauer Litta leányát.

A gyenesdiási lelkészevangélizáció
előadói ez évben Túróczy -ZoLtán tisza-
kerületi püspökön kívül dr. Já'rosi An-
d.or kolozsvári lelkész, theol. tanár, dr.
bT. Podmaniczky Pál. egyetemi tanár
és vitéz Sréter Ferenc bányakerületi
missziói lelkész lesznek.

Ló a templomban. Néhai dr. Tóth
Tihamér egyik könyvéből vesszük szó-
ról-szóra a következő idézetet: "Mind-
nyájan ismerjük a kis olasz városnak,
Sienának nevét. Nagy szentje Sienai
Katalin tette híressé. Nos, ebben a
Sienában van egy különös népszokás.
Székesegyházának márványkövezetét
minden évben egyszer deszkával tel-
jesen befödik. Míre való ez? Ma van a
nagy lófuttatás! A verseny végén a
résztvevők a dóm elé lovagolnak. S
tudjátok, mi a győztesnek legnagyobb
kitüntetése? Nem száll le lováról, ha-
nem úgy, ahogy a versenyt megnyerte,
lovon ülve, bemegy a dómba. Végig

.dübörög a deszkapadlón, be egészen a
főoltárig. Kezdődik a nagymise s a lo-
vas ott ül feszesen, tisztelégve lován
az egész nagymise alatt az oltál' előtt".
Eddig az idézet. Milyen más fogalmunk
van nekünk és népünknek a templom-
ról. Templom nem való lóverseny-
eredmények nyugtázására, "em, cirkuszi
mutatványokra. "Az én házam imád-
ság háza ... "

felnötte~~ön~vei~öl-~~erme~re~én~e~
Szomorú látvány az öregedés. A ma még életvidám ember máról

holnapra éveket öregszik, szemei közé ráncok szövődnek, hamar ki-
fárad, feledékeny lesz, teste, lelke elveszti gyorsaságát, frisseségét,
tapasztalatai beigazolódnak, érdeklődése mérsékeltebb, a természet
kirnéletlenül tudtára adja: nincs rá többé szüksége. Szomorú, fájó ez a
visszafejlődés, mely az öregeket ismét gyermekekké változtatja. Megint
szeretik a játékot, de nem a játék heve vonzza őket, hanem az időtöltés.

Mindnyájan örömmel nézzük a gyermekhadat. a jövő embereit.
Arcuk piros, mosolygós, már kora reggel játszanak s ez így tart nap-
estig. Még szabadok. Az igazság és a valóság kemény keze nem
fékezte meg őket. A lehetőségek gazdag urai, akik terveiket. álmaikat
Ielhőkre építik: De nem sokáig tart békés megelégedettségük. Amint
szellemük fejlődik, az is megkívánja a maga játékát. A gyermek ekkor
egy percre megáll s mivel tanácstalan, azokhoz fordul, akiket magánál
erősebbnek ismer, akik eddig is megvédtek minden veszedelemtől,
akikben biztos tanácsadót gondol: a felnőttekhez. Es milyen választ kap?

Attól a pillanattól kezdve, hogya gyermek megtanult olvasni -
olvasni akar. Könyvei höseitöl, akiknek alakja olvasás közben megnő,
kiszínesedik előtte, csodákat vár. Lassanként felébred önállósági érzete,
senkit sem kell már meséért kérnie, csak előveszi könyvét, lapozza,
olvassa és a legszebb történetek elevenednek meg előtte. Igy kellene
lenni. A valóságban azonban nagyon kevés írónak sikerült a gyermek
lelkéhez egészen közel íérközni, annak ellenére, hogy rengeteg a gyer-
mek-író. A felnőttek legtöbbször saját magukat veszik példának s olyan
könyvet adnak a gyermek kezébe, amely magáról a gyermekről szól,
amely már messziről kiabál az unalomtól, u. n. "pedáns" könyveket,
amelyek hideg zuhanyként hatnak és kipusztítják a játékos örömet,
a gondtalanságot a gyermekből. Kezébe adnak egy könyvet.s azután,
mint akik jól végezték dolgukat, magára hagyják a gyermeket.

A régi korok sokat adtak az előítéletekre. Az egykori író íelsöbb-
rendű lénynek gondolta magát és lealázónak tartotta gyermekdolgokkal
foglalkozni. Ma is ez a baj. Sokszor a legnagyobb jóakarat mellett sem
találkozunk a gyermek lelkével, nem értjük s megtagadjuk tőle azt,
amire talán a legnagyobb szüksége lenne. A legtöbb ember így okos-
kodik: a gyermek már tud olvasni, könyvet szeretne, melyben meg-
láthatná álmai mesekastélvát. Iriunk hát neki mesebeli kastélyról, de
rendezzük be észszerűen, ültessünk kertjébe hasznos növényeket, mu-
tassunk rá a rendre és így szórakozva még tanulhat is. Még gyermekek,
- úgysem jönnek rá a kegyes csalásra. Arról teljesen megfeledkeznek,
hogy így a· gyermekek legszebb éveit rabolják el. Elvezetik őket a
Himalája csodás hegycsúcsaira, csak azért, hogy megismerjék az ottani
vidéket, növényzetet. Gyermekezurt rendeznek, ahol a [ó nevelőnő
elmeséli: hogyan viselkedjék a ió gyermek. Es a tanultakat még el is
ismételteti velük. Pedig mennyivel szívesebben lutkároznának a tóparton
"indiánust vagy háborúsdit" játszva.

Ha a régi korok gyermekképeit vizsgáljuk, megesik szívünk a
sáppadtarcú kisgyermekeken, akik keskeny cipőben, nagy virágos
kalapban, tele ékszerekkel szomorú szemekkel tekintenek ránk le. Leg-
szívesebben lesegítenénk róluk a sok nehéz holmit. Bár hősiesen állják,
arcuk mosolyog s ebben a mcsolyban mintha erőltetettség volna. Ert-
hetö, hogy ezen koroknak nincsen gyermekirodalma. Még egészséges
ruházatuk sem volt, ki gondolt volna lelkük művelésére ? Gyermek-
könyvekre ?

Gondoltunk arra az időre, amikor- csak kézzelírott könyvek voltak,
de azok is a papság tulajdonában. Később a renaissance sok rrindent
relszabadított a régi korok ielíogése alól s a könyvnvomtatás Ieltalélá-
sával méríöldeket lépett a tudomány. Ki törődött volna azzal,' hogya
gyermekeknek is vannak kivánságaik ! Néha kaptak egy-egy szent-
könyvet, később a bíbliát, amit egyáltalában nem értettek meg. A könyv-
nyomtatás nekik csak az ABC-s könyvet hozta. Arra nem gondoltak,
hogy a gyermekek nemcsak a szigorú, száraz iskolai nyelvtanokra és
katekizmusokra vágy nak, hanem valami szép, színes, meseszerű törté-



netre. Nem akadt iró ebben a forradalmi korban, aki odaállt volna a
gyermek mellé, hogy megajándékozza egy könyvvel.

XIV. Lajos korában akadt egy ember, aki szakítva az előítéletek-
kel, erre vállalkozott: Perrault. Az emberek belefáradtak a klasszi-
kusokba, a hősi époszokba.. s. a híres .női szalonokban az elbeszélés
és a mese divatja kezdett hódítani. Ekkor adta ki Perreult: .Histoirea
au comtes du temps passé" című munkáiát, mely egycsapásra meg-
hódította a gyermektársadalmat. Vállalkozása nagy dolog volt, mert
szégyenletesnek tartották gyermekkönyvet írni. Ma azonban az egész
világ ismeri nevét. Nem csoda, hiszen a gyermekek olyan könyvet
kaptak, amelyet sohasem felejtenek el. Számtalanszor elolvassák Piroska
történetét, akit a gonosz farkas felfal és milyen nagy aztán az öröm,
amikor Piroska túljár az eszén. Boldogan olvasott a sok gyermek.
Sokszor elképzelt álmuk valósult meg és mégis, mintha megtörtént ese-
mény lett volna. Együtt örültek, amikor Hamupipőke gonosz nővérének
nem illett a kis cipő. Hogy leltették a kis Hüvelyk ,Matyit. Mindegyik
mese újat hozott; egyik félelmet, a másik örömet. Es mennyi izgalom!
Legyőzi-e a pásztorfiú a sárkányt? Megkapja-e a királylányt ? A sok
színes kép benepesiti álmaiket. Együtt éreznek a hőssel, szívesen segí-
tenének neki. Aldás volt ez a könyv, melynek jelentőségét nem is lehet
eléggé értékelni. Stilusa egyszerű, keresetlen. Mégis sokan helyteleni-
tették Perrault munkáját és minden igyekezetükkel azon voltak, hogy
könyvének elterjedését megakadályozzák. Egyet azonban eltanultak
tőle; az örömet a tanítás szolgálatába állítani. Ezt saját elvei szerint
fel is használták. Elgondolásuk nem vált be, mert mihelyt tanulásról
volt szó, a gyermekek öröme lelohadt. .

Madame Leprlee de Beau 1757-ben adta ki "Magasin des enlants"
című könyvsorozatát, amelyben egy "bölcs nevelőnő" beszélget tanít-
ványával. Könyve bemutatja a gyermekhibákat, a javítás útját, elmondja
a szentek élettörténetét és néhány erkölcsi mesét is lüz hozzájuk. Célja
az volt, ami általában ko ráé : az egész nevelést a szabályosság szol-
gálalába állítani, hogya gyermek még a rendelkezésére álló szabad-
időt is praktikusan használja fel.

Aztán jött Rousseau, "vissza a természethez" [elszavával. Ezt
akarta a gyermeknevelésben is érvényesíteni. Ebben a szellemben
'írja "Emil vagy a nevelésről" cimű munkáját is. Ez a kor, amely
fennszóval hirdette a szabadságot, ez sem vette észre, hogy a gyer-
mekeit éppen a szabadságtóI zárta el. Madame dé Genil azt bizonyítja,
ha a gyermek előtt a tanulás szót nem ejtik ki, az nem fog rájönni,
hogy oktatni akarják. Munkái nem az igazságra, hanem társadalmi
hazugságra tanítják a gyermekeket. Szerinte a nevelés már óriási ellen-
tétet teremt gyermek és gyermek között,

A francia gyermeirók hosszú sorát említhetnénk meg - Daudet,
Paul Musset. George Sand kiváló megfig-yelőket -, akik mind-mind
megkíséreltek a gyermeklelkekhez lérkőzní. Kevés.nek sikerült. Leg-
többen nem értették meg s vállrándítva továbbhalad tak. De a gyerme-
kek nem hagyták magukat. Nem kaptak megfelelő könyvet ? Válasz-
tottak maguknak a Ielnőttekéböl. . Igy lett Verne Gyula is a fiatal Iiúk
kedvenc írója, aki nyolcvan nap alatt körülutazza velük a világot,
húsz millió rnéríöldet tesz meg a tenger alatt s hónapokig él egy ballonban.

Comtesse Ségur javítani, oktatni akar. De van egy hibája. Meg-
feledkezik a méretekről. Főhösei olyan nagy Ieladatokeí hajtanak végre,
.arnely most lehetetlenséggel határos. Legjobb munkái : "Les vacances,
Les malhaurs de Sophie.. Un bon petite Diable, Les petites filles
modéles".

Németországban 1765-ben jelennek meg az első gyermekdalok
Felix Weisse tollából. Ugyancsak ő alapítja az első gyermeklapot
"Kinderireud" címmel. A kis újságnak olyan nagy sikere volt, hogy
hamarosan folytatása jelenik meg .Brielwechsel der Famille des Kin-
derfreundes" -ben. A többi gyermekíró közül csak a két legnagyobbat
említem: Grimm és Andersen.

A Grimm-testvérek elsőként gyüjtötték össze a német meséket.
Nagy munka volt. De nem sajnálták a fáradságot. Az egész országot
bejárták. Falusi házak apró meséit, az anyák és dajkák lelkében szü-
letett kis történeteket Ieljegyezték. hogy egyesítve a "Kinder- und Haus-
marchen " gyönyörű kötetét adják a gyermekkezekbe.

Még náluk is nagyobb Andersen. Munkáiban ottragyog az egész

Győngyősy István
evangélikus volt

Gyöngyösy István gömör i alispán és
nagynevű költő életéből érdekes ada-
tok kerültek elő a rozsnyói anya-
könyvből. A Marssal társalkodó mu-
rányi Vénus szerzője evangélikus szü-
lők gyermeke volt, s ebben nőtt fel. A
Wesselényi-féle összeesküvés után a
folytonos zaklatástól való félelmében
_. sok más példája szerint - katholl-
zált. A vérzivataros idők ezt a lépést
némiképpen enyhítik, bár menteni nem
tudják. De az ember jellemére a halál-
várás komoly , ideje a döntő jelentő-
ségű. A 70 éves aggastyán élete utolsó
éveit Rozsnyón töltötte, ahol ismét
visszatért az evangélikus egyházba.
1'/04 július 24-én halt meg Rozsnyón
és itt nyugszik ismeretlen sírban. -
Gyöngyösy Istvánt a nagyhrrű rozsnyói
magyar evangélikus /főlelkész, Szilassy
János temette. Az evangélikus anya-
könyv felsorolja a temetésen résztvett
előkelőségeket is. -- Az evangélikus
anyakönyveket később a jezsuiták erő-
szakkal elvették és jelenleg a rozsnyói
r. k. plébánián találhatók, mint régi
szornorú idők beszédes tanúi.

[llenforra~almi ünne~Kassán
A Kassai Evangélikus 1. Egyházköz-

ség augustzus 6-iki, vasárnapi is-
tentiszteletén és az ugyanez napon dél-
után megtartott emlékező ünnepén ke-
gyelettel méltatta az 1919. évi augusz-
tus hó 6-án történt eseményeket, ame-
lyek döntő befolyással voltak a ma-
gyar' állameszme ujjászületésére. Horthy
Miklós kormányzó úr őíőméltósága
ekkor vállalta azt a szerepet, amely
azóta gondviselésszerűnek bizonyult a
nemzet életében. Ekkor ert véget a
gyászos emlékű magyar vörösuralom
is. Gömöry János egyházközségi feL-
ügyeLő ezekrö[ emLékezett meg szubud
eLőadásában. S mivel a jelszavak vilá-
gát éljük, anélkül, hogy azok lényeget
ismernők, szükségesnek látta a szociá-
lizmus-kommunizmus Iogalmát ebből
az alkalomból ismertetni és e vörös
uralom bekövetkezett csődjét a fogal-
mak lényegéből érthetővé tenni.

A szegénység és gazdagság ijesztő
ellentéte sohasem volt olyan nagy, mint
amikor a gépek föltalálása a bérért
dolgozó proletáriátus, vagyis az ipari
bérmunkások számát milliókra felduz-
zasztotta. Jogosult volt tehát a szociá-
lis gondolat megoldásának fölvetése .';5
még ma is az. Minden szociálista moz-
galom a fennálló társadalmi ligazság-
talanságok, de főleg a jövedelmi igaz-
ságtalanságok megszüntetésére törek-
szik. Abban a meggyőződésben van,
hogy az emberiség nincsen arra kár-
hoztatva, hogy széles tömegei örökké
anyagi, szellemi és erkölcsi nyomorú-
ságban éljék le életüket. Kell lenni
olyan megoldásnak, hogy mindez meg-
változzék. Nem igaz az, hogya termé-
szet erői - ép most a gépek arany-
Imrszakában -- nem képesek az embe-
rek millióit eltartani. A nyomornak
társadalmi okai vannak. S ez a ter-
melés és elosztás helyes megszervezé-
sével meg volna szüntethető. Ilyen
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előzmények sok nagy gondolkodó és
nemzetgazdász pionír munkája utan
lép föl Marx, aki egy olyan dogmatr-
kus rendszert teremtett a szociálizrnus-
ból, amelyet róla marxizmusnak neve-
zünk. Marx okfejtésének csúcspontját
a gazdasági törvény alkotja, amelyet (\
a tőkefelhalmozódás törvényének nevez.
A tőke felhalmozódás a mi korunkban
elkerülhetetlen. Törvényszerű jelenség.
Ugy következik be, hogy a termelt
eszközök nagy tömege jut a társadalom
kevés számú tagja kezébe, míg ezek-
kel szemben oly sok a nincstelen mun-
kás, hogy ezekre mind nincs szüksége
a tőkésnek tőkéje gyarapodásához. Ha
pedig ez a megállapítás helyes, úgy
egész természetes a társadalom olyan
fejlődése, amely végűl is csak tőkések-
ből és proletárokból fog állani. A pol-
gári társadalom magától meg szűnik,
amint megszűnik a kéziipar és a kis-
kereskedelem is. A proletár milliókkal
szemben hovatovább kevesebb kézbe
összpontosul a tőke. A technika viv-
mányaí pedig mindinkább feleslegessé
teszik a proletár munkaját. S így el
kell jönni az ezzel járó nyomor álla-
potában annak a pillanatnak, amikor
kizsákmányolását a munkás nem tűri
tovább, föllázad. Ime a marxizmusban
egy törvény erejével ható erő műkö-
dik, amelyik hajtja a proletariátust
akár akarja, akár nem afelé a cél felé.
amely a termelés és elosztás ellenté-
teit megszünteti. Proklamálva van eb-
ben a Iegridegebb, legkíméletlenebb
osztályharc, amelyet Marx szerint az
-ípari munkásság győzelmesen küzd
meg tőkés társadalommal, Ezen mate-
nalista elmélet szerint a magántulaj-
don megszűnik. A marxízmus tehát az
igazi kommunizmus. Valóban úgy tűnile
föl ez a szociálista rendszer, mintha
a logika vastraverzeivel volna felépítve.
Bíztak is fanatikusan a nincstelenek
milliói a Marxtói megjósolt világforra-
dalomban. 40 éven át tabu volt ez,
amelyhez nyúlni nem volt szabad
,;Föl, föl ti rabjai a földnek, föl, föl te
ehes proletár. A rabság napjai meg-
szűrinek, rabságodnak vége már! Ez a
harc lesz a végső. Rabságodnak vége
már!" ;.-

A szociálista világ kialakulását azon-
ban hiába várták a rajongó hívek Marx
tudományosan igazolt elméletétől. Min l
sok-sok tudományos rendszernek, a
Niarxénak sem adott igazat az élet.

Dehát az orosz bolsevizmus nem
valósította-e meg Marx fejlődéstani
szocializmusát? Aki ezt kérdezi, nincs
tisztában a marximussal. Igaz, hogy
ez forradalmi úton jött létre! Meg-
teremtője Lenin és társai marxisták
voltak. Am a marxi elmélet előfeltéte-
leit hasztalan keresik Oroszországban.
Itt nem volt ipari proletariátus, itt nem
oszlott a társadalom kapitalistákra és
ipari bérmunkásokra. Az orosz nép
félig ázsiai elmaradottságával- mégha
a nyomor helyzetének felismerésére
vezette volna is - a világ proletár-
jainak nemzetközi osztályharcát magá-
tól nem kezdi meg. Leninék a cáríz-
mus bukása után egy teljesen dezorga-
nizált államban vették át a hatalmat
és felülről diktatórikusan hirdették ki
a kommunizmust. Igy nekik maguk-
nak is, mint igazi marxístáknak, érez-
niők kellett ennek az állapotnak ha-
zugságát s ezért azon voltak, hogy öt-
éves tervek kel iparosítsák Oroszorszá-
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világegyetem szépsége, gazdagsága. Felölel minden földi szépséget,
anélkül, hogy Iárasztaná vele kicsi olvasóit. Előttünk áll az egész vi-
lág, Norvégiától-Indiáig, a mély tengertől a magas, kéklő égig. Ha a
jelen nem elegendő, a tündérek, vagy a mult világába száll. Ha a
valóság hűtlennek bizonyul, az álmok világába menekül. Munkája
olyan, mint egy nagy képeskönyv, ahol csak lelütiük, mindig színes,
úiathozó. Kevesen írtak annyi szeretettel a növényekról és az állatok-
ról, mint éppen ő. Sokan lernosolyogták érte, a gyermekek megértet-
ték. "A leveleknek is van élete - írja '-, csak nagyon pletykásak,
folyton susognak. Minden él a földön. A napsugár, mely bekandikál
az ablakon, az öreg karosszék, mely már századok óta ott áll a kan-
dalló előtt." Andersen munkáinak az a nagy titka: hogy írójuk gyer-
mek maradt élete végéig.

A gyermekkönyvek legnagyobb részét a szülők és rokonok veszik.
Oe a megajándékozottak nem engednek a befolyásnak. Elfogadják a
könvveiándékot, de senki sem kényszerítheti őket arra, hogy el is ol-
vassák. A gyermek a legszigorúbb könyvkritikus .. Ha valami nem tet-
szik neki, kíméletlenül félredobja. Oe ha egyet kiválasztott, azt senki
el nem veheti tőle. Ha az üzletben meglát egy könyvet és az meg-
tetszik neki, hiába ajánlják a másikat. neki csak az kell, az az egyetlen
egy, amit kiválasztott. Ha a történet nem neki íródott ? Nem baj. S.
így fordul elő, - bár a gyermeknek még nincs helyes itélőképessége, -
hogy megint kisajátít magának egy felnőtteknek írt könyvet.

Valaha nem merték a gyermek kezébe adni May Károly kőny-
veit, ma nincs olyan kis legény, amelyik ne ismerné a híres Winetou
kalandiait. Oe Foe: Robinson Cruzóját egy tengeri szerencsétlenség
hatása alatt írta. A "felnőttek megkönnyezték a történetet, kora elis-
meréssel adózott írójának, de jöttek a gyermekek, s maguknak köve-
telték Robinsont. A történet valószínűségében nem kételkedtek, hiszen
a főhős ember volt, aki élt, evett, ivott, örült, küzdött, mint ők. A világ
minden kincséért sem adták volna cserébe Robinsonjukat, azt a Robin-
sont, aki olyan hősiesen élt a lakatlan szigeten, aki saját erejében
bízva, olyan bátran megküzdölt a vadakkal.

Az angolok másik nagy írója, SwHt is a nagyoknak írt, szatirikus.
könyvét mégis ott találjuk a gyermekkönyvtárakban. Csodálatos, hogy
ezt a könyvet választotta magának az ifjúság. Ujszerű volt Swilt be-
állítása. Ez kellett. Valami, amit eddig még nem hallottak, amiről eddig
nem olvastak. Egy elképzelt birodalom, melynek polgárai törpék. Egy-
szer megjelenik közöttük : az ember. Olyan, mint egy hatalmas óriás.
Remegve hajlong előtte a sok kis szolga. Az egész könyv csupa meg-
lepetés. Hirtelen fordít egyet a iátékon. Gulliver az óriások között,
amint a királynő tenyerén sétál,

Swift elképzelései kimeríthetetlenek. Szédületes fantáziája magá-
val ragad, eltel~jteti a határ kat, a legszebb szabadság birodalmába
viszi olvasóit Es így mehetnénk tovább. Münchausen báró kalandiait.
Erstrud: Kis lordiát, Don Quijotte de la Mancha történetet sem a gyer-
mekeknek írták. Ma könyvtárukból nem hiányozhat.

Az angolok különös gonddal nevelik gyermekeiket. Első könyveik
a világhírű "Nursery rhyrnesl-ek, pergő rímű, apró versesdalok. A gyer-
mek lassanként megtanulja őket, s még felnőttkorában is tudja. Anglia
volt az első, amely a költészetet a gyermekirodalomba vitte. Mikor a
többi országok még nem is gondoltak a gyermekirodalomra, Angliában
már jónéhány gyermekkőnyv állt a fiatalok rendelkezésére.

John Bull arra tanítja őket, hogy: "úgy kell venni az életet, ahogy
lsten adta. Ne kérdezzün-k túl sokat. Inkább kiséreljünk, tapasztaljunk
meg mindent önmagunkon."

Az angolok nyugodtak, hidegek, szerefik a sportol, az utazásokat-
és ezt szerettetik meg gyermekeikkel is. Számtalan gyermeklapjuk van.
Leghíresebb a "Joung men of Great Britain .. Gyarmathy Irén.

. (Foly tat [uk.)

Amit az ember maga átél, azt tudja a legjobban. Én jól tudomr

tniluen keserves és nehéz volt nekem és ma is miluen nehéz napon-
ként a hitet megragadnom és megtartanom. Ha lutheránusnak hívnak-
is engem, nagyon helytelenül teszik, mert magam is kicsiny és gyenge'
lutheránus oagyok. Isten adjon nekem erőt! Lu ther.



Lappeenranta felé
(Folytatás) Valam o

szigetcsoportra is kilátogattunk, ha már arra jártunk, hogy 'látha ssunk
€gy darab békebeli Oroszországot. Az egész szigetcsoport egy görög-
keleti szer.zetesrendé, aki az orosz cároktól kapta még a 9. században.
Azóta híres búcsújáróhely lett a kolostoruk, amelyben mintegy ROO
.szerzetes él ma. "Viszont a szigeten egy-egy ünnep alkalmával több- .
-ezer ember nyüzsög, de rendes hétköznapokon isellepik a túi-isták
százai. Ma már leginkább idegenforgalmi látványosság, de mint búcsú-
járóhely is igen látogatott. Mérhetetlen értékü kincsek, drágaságok,
műértékek fekszenek a kolostor templomaiban. Színarany képek, oltá-
rok, pazar miseruhák, kegyszerek, hálaajándékok tömegével. Kb.
200 szobás szállodában helyezik el a látogatókat. Saját gazdaságuk-
hól élelmezik. Azok a szigetek ugyanis Finnország legjobb Iöldjei.
Akkora terület és annyira bőven terem, hogy az egészet nem is tud-
ják megmüvelni, de nincs is r á szükségük. 25 templomban folyik a
rnisézés, áhítatoskodás hajnali 3 órától kezdve a késő esti órákig.
Saját gőzhajóile szállítják a túristákat és búcsújárókat a szigetre és
vissza. Egyszóval igazi középkori vallásos nagyüzem. Egy darab itt
felejtett régmúlt, amelyet érdekes volt látni, de amelyet mégsem ld-
vantunk népünknek még »idegenforgalmi« szempontból sem. A kolos-
tor már lassan, de biztosan sorvad is. Mindíg kevesebb lesz a lakója.
Annak ellenére, hogy a kolostor mindíg gazdagabb. A nagy szállót
is egy elnéptelenedett kolostorépületből alakítottak áto

Valamoból azután Lappeenranta-Ielé vettük az útunkat, hogy júl.
12-ére pontosan megérkezzünk. Mielőtt azonban, erről szólnánk. hadd
.szúrjunk még közbe e.gy-két apróbb megfigyelést.

Akkoriban voltak .a finn képviselőválasitások is. De akármerre
jártunk. sehol semmi nyomát nem láttuk ennek a városok, az utca
ar-cán. Minden olyan békés és nyugodt, mint barmikor máskor. Nem
voltak nagyhangú ígérgetések, lármás agitációk. Egyetlen jele a vá-
lasztásoknak az itt-ott feltünedező plakát, amelyet sehol se szabad
falra ragasztani, hanem lábas fadeszkákra, amelyet azután az útszéli
fákhoz erősítettek.

Sok ember gomblyukjában láttam egy különös jelvényt. Mivel
miuduntalan szemembe tünt, úgy lelkészek, mint világiak ruháján,
rnegkérdeztem : miféle jelvény ez? S kitűnt, hogy ezt mindazok visel-
hetik, akik legalább 2 heti önkéntes munkát cégeztelz a határerádiié-
sehnél. Igen sokan, munkások, tisztviselők, sőt' egyetemi tanárok és
kliákok vakációjukat, szabadságidejüket áldozzák fel erre s együtt
dolgoznak, talicskáznak, építenek, hogy erősítsék hazájukat az ellen-
séges betörés el.len. Gondolhatjuk, mennyire egy test, egy lélekké ol-
vasztja a Iegkülönfélébb társadalmi osztályokat ez a hazaszeretetből
vállalt közös munka. '~ Ha nálunk is minden hazafias beszéd helyett
csak egy kapavágást tennének a haza erősödésére! ..

S ha már a hazaszeretetnél vagyunk, hadd említsük meg pótló-
lag azt is, hogy a finn szabadságharc tüze 1918-ban a finn »Ielébred-
tek« terül etén .(Ylistaró tájékán) lángolt fel legelőször. Házigazdánk
is ilyen obsitos szabadságharcos volt. Az egészséges vallásosság, ko-
moly törődés a mennyei hazával tehát, ime, nem halványítja el t\1
földi haza sorsával való törődést, sőt, csak ez teszi képessé az embert
az egészséges, cselekvő hazaszeretetre. A szekták tévelygései ne
tegyenek tehát bizalmatlanná senkit az e;gészséges lelki ébredés, evan-
gelizáció munkájával szemben! (Folytatjuk) B. F. .

A rozsnyói evang. egyházközség iskolaszéke pályázatot hirdet
.az 1939. évi szept, 4-én megnyíló Papp-Váry Elemérné koedukációs
evang. polgári iskolában megszervezendő magyar-német, magyar-törté-
nelem, földrajz-természetrajz, mennyiségtan-természettan és testnevelési
szakos tanári állásokra. Az állások államsegélyesek. Megfelelő képesí-
téssel rendelkező evangélikus vallású női és férfi tanerőkszabályszerűen
Jelszerelt kérvényüket sürgösen, legkésőbb aug. 28-ig Smid István fő-
esperes címére küldiék Rozsnyóra. Kiegészítő képesítésükröl szóló ok-
levelüket is csatolják. ~ .•

got. Az orosz kommunizmus tehát
•"filius ante patrem"; a marxi ideológia
csúffátétele.

A nyugati iparos államokban kellett
volna Marx felfogása szerint is a pro-
letár diktatúrának megszületnie. A gya-
korlat azonban így sem adott igazat a
fejlődéstani marxizmusnak. S ma már
bátran megállapíthatjuk: nem fog a
jövőben sem. A németeknél az erfurti
programm 189I-ben még a szocíáliz-
must marxi alapon munkásmozgalom-
nak nevezi. A bérmunkás és pedig nem
a paraszt, nem a kispolgár, de az ipari
bérmunkás az a proletár, amelyik az
osztályharc fel vetésével a fejlődés ter-
mészeti törvényének elkerülhetetlen
érvényesüléséveI meg fogja teremteni
az új világot. De már I92I-ben a gör-
Iitzi programm bevallja, hogy ezt a
célt anémet szociálizrnus el nem éri.
Csak abban az esetben, ha bevonja a
városi és falusi dolgozókat. Tudjuk,
hogy ezek a kísérletezések mind ku-
darccal végzödtek. A német dolgozók
elfordulnak a marxizmustól és beleol-
vadnak a szociálizmusnak egy új for-
májába, a német nemzeti szociálíz-
musba', Olaszországban az előbb
marxista Mussolini teremti meg a fa-
sizrnust, Mindkettő a nemzetköziséget
elveti s népi, nemzeti alapon akarja
megoldani a szegénység és gazdagság
nagy porblémáját. Az angolszász népek
a marxizmust sohasem fogadták el lé-
nyegében. Francia talajon él ez még
leginkább. Az északi kis népeket a vi-
lágnézetek harcából eredő szörnyűsé-
gek máig megkímélték. Európa legbol-
dogabb népei ezek, mert követik az
apostol parancsát: Mindeneket meg-
próbáljatok, ami jó, azt megtartsátok !
S mi büszkén hivátkozunk e népekre,
mert ők is az Evangelium alapján ál-
lanak, akárcsak mi magyar evangé-
likusok.

Az itt elmondottakból látjuk, micsoda
botorság, végzetes bűn volt a Károlyi-
kormánytól, amikor 20 évvel ezelőtt
hazánk sorsát a kommunizmusnak ki-
szolgáltatták. Ezért kell augusztus 6-át
nemzeti életünk legnagyobb forduló-
napjának tekintenünk. Alkalmas ez
arra is, hogy hitünkről, amely száza-
dok vérzivatarai között megtartónk es
erősségünk volt, ezen a napon bizony-
ságot tegyünk

Orsíá~os Protestáns Na~o~
Az Országos Bethlen Gábor Szövet-

ség, mint a magyar protestánsság
egyetlen közös átfogó társadalmi egye-
sülete - hosszú évek óta - minden
október hó 31-én bensőséges keretek
között rendezi meg a Reformáció em-
lékünnepét. Ezeken az emlékünnepe-
ken azonban eddig csak a főváros pro-
testánsai vettek részt. A Szövetség
régi tervének és szamos - vidékről
jövő - óhajtásnak tesz eleget, amidőn
ebben az évben először, a reformáció
emlékünnepét országos keretekre mé-
retezi .. A folyó évi június hó 16-án tar--
tott szövetségi választmányi ülés el-
határozta, hogy evégből október hó 28-
31. között négy napig tartó "Országos
Protestáns Napokat" rendez Budapes-
ten. A Protestáns Napok jelentőségét
talán nem szükséges hangsúlyozni. Va-
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Lappeenranta felé
(Folytatás) Valam o

szigetcsoportra is kilátogattunk, ha már arra jártunk, hogy 'láthassunk
.egy darab békebeli Oroszországot. Az egész szigetcsoport egy görög-
keleti szer.zetesrendé, aki az orosz cároktól kapta még a 9. században.
Azóta híres búcsújáróhely lett a kolostoruk, amelyben mintegy ROO
.szerzetes él ma. "Viszont a szigeten egy-egy ünnep alkalmával több- .
-ezer ember nyüzsög, de rendes hétköznapokon isellepik a túr-isták
százai. Ma már leginkább idegenforgalmi látványosság, de mint búcsú-
járóhely is igen látogatott. Mérhetetlen értékü kincsek, drágaságok,
müértékek fekszenek a kolostor templomaiban, Színarany képek, oltá-
TOk, pazar miseruhák, kegyszerek, hálaajándékok tömegével. Kb.
200 szobás szállodában helyezik el a látogatókat. Saját gazdaságuk-
hólélelmezik. Azok a szigetek ugyanis Finnország legjobb földjei.
Akkora terület és annyira bőven terem, hogy az egészet nem is tud-
ják megművelni, de nincs is rá szükségük. 25 templomban folyik a
rnisézés, áhítatoskodás hajnali 3 órától kezdve a késő esti órákig.
Saját gőzhajóik szállítják a túristákat és búcsújárókat a szigetre és
vissza. Egyszóval igazi középkori vallásos nagyüzem. Egy darab itt
felejtett régmúlt, amelyet érdekes volt látni, de amelyet mégsem kí-
vántunk népünknek még »idegenforgalmi« szempontból sem. A kolos-
tor már lassan, de biztosan sorvad is. Mindíg kevesebb lesz a lakója.
Annak ellenére, hogy a kolostor mindíg gazdagabb. A nagy szállót
is egy elnéptelenedett kolostorépületből alakították áto

Valamoból azután Lappeenranta-felé vettük az útunkat, hogy júl.
i2-ére pontosan megérkezzünk. Mielőtt azonban, erről szólriánk, hadd
szúrjunk még közbe egy-két apróbb megfigyelést.

Akkoriban voltak .a finn képviselőválasitások is. De akármerre
jártunk. sehol semmi nyomát nem láttuk ennek a városok, az utca

_ arcán. Minden olyan békés és nyugodt, mint bárrnikor máskor. Nem
voltak nagyhangú ígérgetések, lármás agitációk. Egyetlen jele a vá-
lasztásoknak az itt-ott feltünedező plakát, amelyet sehol se szabad
lalra ragasztani, hanem lábas fadeszkákra, amelyet azután az útszéli
fákhoz erősítettek.

Sok ember gomblyukjában láttam egy különös [eloényt, Mivel
minduritalan szemembe tűnt, úgy lelkészek, mint világiak ruháján,
megkérdeztem : miféle jelvény ez? S kitűnt, hogy ezt mindazok visel-
hetik, akik legalább 2 heti önkéntes munkát cégeztele a határerűdité-
sehnél. Igen sokan, munkások, tisztviselők, sőt egyetemi tanárok és
kliákok vakációjukat, szabadságidejüket áldozzák fel erre s együtt
dolgoznak, talicskáznak, építenek, hogy erősítsék hazájukat az ellen-
séges betörés ellen. Gondolhatjuk, mennyire egy test, egy lélekké ol-
vasztja a legkülörríélébb .társadalmi osztályokat ez a hazaszeretetből
vállalt közös munka. '- Ha nálunk is minden hazafias beszéd helyett
csak egy kapavágást tennének a haza erősödésére! ..

S ha már a hazaszeretetnél vagyunk, hadd említsük meg pótló-
lag azt is, hogy a finn szabadságharc tüze 1918-ban a finn »Ielébred-
tek« terül etén .(Ylistaró tájékán) lángolt fel legelőször. Házigazdánk
is ilyen obsitos szabadságharcos volt. Az egészséges vallásosság, ko-
moly törődés a mennyei hazával tehát, ime, nem halványítja el [\1

földi haza sorsával való törődést, sőt, csak ez teszi képessé az embert
az egészséges, cselekvő hazaszeretetre. A szekták tévelygései ne
tegyenek tehát bizalmatlanná senkit az egészséges lelki ébredés, evan-
gelizáció munkájával szemben! (Foly tat juk) B. F. .

A rozsnyói evang. egyházközség iskolaszéke pályázatot hirdet
.az 1939. évi szept, 4-én megnyíló Papp-Várv Elemérné koedukációs
evang. polgári iskolában megszervezendő magyar-német, magyar-törté-
nelem, földrajz-természetrajz, mennyiségtan-természettan és testnevelési
.szakos tanári állásokra. Az állások államsegélyesek. Megfelelő képesí-
téssel rendelkező evangélikus vallású női és férfi tanerőkszabályszerűen
fel szerelt kérvényüket sürgősen, legkésőbb aug. 28-ig Smid István fő-
esperes címére küldjék Rozsnyóra. Kiegészítő képesítésükről szóló ok-
levelüket is csatolják. ~ "'

got. Az orosz kommunizmus tehát
•"filius ante patrem"; a marxi ideológia
csúffátétele.

A nyugati iparos államokban kellett
volna Marx felfogása szerint is a pro-
letár diktatúrának megszületnie. A gya·-
karlat azonban így sem adott igazat a
fejlődéstani marxizmusnak. S ma már
bátran megállapíthatjuk: nem fog a
jövőben sem. A németeknél az erfurti
programm 1891-ben még a szocíáliz-
must marxi alapon munkásmozgalom-
nak nevezi. A bérmunkás és pedig nem
a paraszt, nem a kispolgár, de az ipari
bérmunkás az a proletár, amelyik az
osztályharc fel vetésével a fejlődés ter-
mészeti törvényének elkerülhetetlen
érvényesülésévei meg fogja teremteni
az új világot. De már 1921-ben a gör-
Iitzi programm bevallja, hogy ezt a
célt anémet szociálizrnus el nem éri.
Csak abban az esetben, ha bevonja a
városi és falusi dolgozókat. Tudjuk,
hogy ezek a kísérletezések mínd ku-
darccal végzödtek. A német dolgozók
elfordulnak a marxizmustól és beleol-
vadnak a szociálizmusnak egy új for-
májába, a német nemzeti szocíálíz-
musba', Olaszországban az előbb
marxista Mussolini teremti meg a fa-
sizmust. Mindkettő a nemzetköziséget
elveti s népi, nemzeti alapon akarja
megoldani a szegénység és gazdagság
nagy porblémáját. Az angolszász népek
a marxizmust sohasem fogadták el lé-
nyegében. Francia talajon él ez még
leginkább. Az északi kis népeket a vi -
lágnézetek liareából eredő szörnyűsé-
gek máig megkímélték. Európa legbol-
dogabb népei ezek, mert követik az
apostol parancsát: Mindeneket meg-
próbáljatok, ami jó, azt megtartsátok!
S mi büszkén hivátkozunk e népekre,
mert ők is az Evangelium alapján ál-
lanak, akárcsak mi magyar evangé-
likusok.

Az itt elmondottakból látjuk, micsoda
botorság, végzetes bűn volt a Károlyi-
kormánytól, amikor 20 évvel ezelőtt
hazánk sorsát a kommunizmusnak ki-
szolgáltatták. Ezért kell augusztus 6-át
nemzeti életünk legnagyobb fordulo-
napjának tekintenünk. Alkalmas ez
arra is, hogy hitünkről, amely száza-
dok vérzívataraí között megtartónk es
erősségünk volt, ezen a napon bizony-
ságot tegyünk.

Orszá~os Protestáns Na~o~
Az Országos Bethlen Gábor Szövet-

ség, mint a magyar protestánsság
egyetlen közös átfogó társadalmi egye-
sülete - hosszú évek óta - minden
október hó 31-én bensőséges keretek
között rendezi meg a Reformáció em-
lékünnepét. Ezeken az emlékünnepe-
ken azonban eddig csak a főváros pro-
testánsai vettek részt. A Szövetség
régi tervének és szamos - vidékről
jövő - óhajtásnak tesz eleget, amidőn
ebben az évben először, a reformáció
emlékünnepét országos keretekre mé-
retezi .. A folyó évi június hó 16-án tar ..
tott szövetségi választmányi ülés el-
határozta, hogy evégből október hó 28-
31. között négy napig tartó "Országos
Protestáns Napokat" rendez Budapes-
ten. A Protestáns Napok jelentőségét
talán nem szükséges hangsúlyozni. Va-
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lamennyi magyar protestáns régóta
szükségét érzi annak, hogy az ország
minden részéből testvéri találkozásra
gyűljön össze; hogy kifelé is tanubi-
zonyságot tegyen élő evangéiiumi hité-
ről, protestáns öntudatáról és arról az
elvitathatatlan igazságról, hogy a pro-
testantizmusnak - amely a történelmi.
multban gyökeredzik - nagy szerepe
és hivatása van a magyarság életében.

A' Szövetség tudatában van annak,
hogy nehéz munkára vállalkozott. Tud-
juk, hogy protestáns társadalmunk
szervezetlen. De bíznak a Gondviselő
segítő erejében, protestáns testvérek
megértő támogatásában és hiszik, hogy
az Országos Protestáns Napoknak
méltó sikerük lesz.

Az Országos Protestáns Napok előze-
tes tervezete :

Október 28 (szombat). Délelőtt: Fel-
utazás. Elszállásolás. Délután: Meg-
nyitó ülés a Pesti Vigadóban. Egy bel-
földi szónok. Egy külföldi szónok. t:Jd-
vözlések. Szakosztályok megalakítása.
Este: Ismerkedési vacsora.

Októbe1' 29 (vasárnap). Délelőtt: Is-
tentiszteletek a vidékről vonattal ér-
kezők részére a városligeti Iparcsar-
nokban. Istentiszteletek a budapesti
protestáns templomokban. Felvonulás
az istentiszteletek- után a Hősök-terére.
Ünnepély a Hősök-terén. "Te benned
bíztunk." "Erős várunk." A hősök em-
lékének megkoszorúzása. Himnusz.
Délután: Mérsékelt árú, protestáns
tárgyú előadások az Operában, Víg-
szinházban és Nemzeti Szinházban.
Este: Fáklyásmenet a Kormányzó
úrhoz.

Október 30 (hétfő). Délelőtt: Küldött-
ségek tísztelgése. Különböző szervek
(szakosztályok) ülései. Délután: Külőn-
bőző szervek (szakosztályok) ülései.
Este: diszelőadás : az emlitett három
szinházban.

Október 31 (kedd). Délelőtt: Refor-
máció emlékünnepek a budapesti pro-
testáns templomokban. Koszorúzások.
Különböző szervek (szakosztályok) ülé-
sei. Délután: A szakosztályí vezetősé-
gek együttes ülése. Este: Záróülésként
Reformáció-Emlékünnep a Pesti Viga-
dóban. Egy belföldi szónok (az ülések
eredményei). Egy leülföldi szónok.
Hazautazás.

Megjegyzések: Aj Ulést tartanának a
következő külön szervek (szakosztá-
lyok) : a) A protestáns sajtó gyűlése.
(Protestáns ujságirók, ujságok, folyó-
iratok, könyvkiadók, nyomdák stb.). b)
A protestáns gazdasági szervek gyűLése.
(Protestáns vállalkozások, jóléti szer-
vek, protestáns háziipari stb. szövet-
kezetek.) c) Protestáns karitatív szer-
vek gyűlése. (Szeretetszövetségek, ár-
vaházak, szeretetotthonok, stb.) d) Pro-
testáns társadalmi egyesűletek gyű-
lése. (Kiküldötték úján.) e) A protes-
táns iskolák volt diákszövetségeinek
gyűlése. (Kiküldöttek útján.) f) Protes-
táns ifjúsági mozgabnak, egyesületek
úuűlése. g) A protestáns cserkészet se-
ngszemléje. h) A protestáns törvény-
hozók ülése. (Felsőházi tagok, képvise-
lők, főispánok, törvényhatósági bizott-
sági tagok.) i) Protestáns nők gyűlése.
(A protestáns nőegyesületek kíküldöt-
tei útján.) B) Kiállítások, melyek a
protestáns napok alatt nyitva volná-
nak. a) A protestáns sajtó kiállítása.
Ujságok, folyóiratok, egyéb sajtóter-
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,m.ékek. Protestáns irók munkái (a leg-
utóbbi évek termékei). b) Protestáns
hóziipari kiállítás. C} Evangélizációs
összejövetelek 28-án, 29-én és 30-án
este. D) Megtekintések: A protestáns
napok alatt a külföldi és vidéki részt-
vevők részére Budapest látnivalóinak
bemutatása. E) Küldöttségek: A Kor-
mányzó úrhoz. A miníszterelnökhöz. A
polgármesterhez. A protestáns egyhá-
zak legfőbb vezetőségéhez. F) Koseorü-
zások: Protestáns nagyságok emlékmű-
veinek és sírjainak megkoszorúzása
Budapesten.

,
HIREK

A békési egyházmegye augusztus 7-
én és 8-án tartotta ezévi közgyűlését
Csorváson, Kovács Andor esperes és
dr. Lányi Márton egyházmegyei fel-
ügyelő elnöklésével. Első nap a bizott-
ságok üléseztek. Este gyámintézeti is-
tentisztelet volt, amelyen Keve Lajos
nagymágócsi lelkész hirdette az igét.
A másnapi közgyűlésen több, mint 100
kiküldött hallgatta nagy érdeklődéssei
az egyházmegyei felügyelő értékes
megnyitó beszédét a szociális kérdés-
ről és az esperes gazdag beszámolóját
a gyülekezetek életéről. A közgyűlés
egyházmegyei ügyéssze választotta dr.
Németh Lajos orosházi ügyvédet. misz-
sziói egyházzá nyilvánította Orosháza-
Rákóczi-felepet ifj. Rimár Jenő lel-
kész vezetésével.

A márokpaplí református egyház
történelmi műemléknek számító temp-
lomát villámcsapás következtében tá-
madt tűzvész teljesen elpusztította.

Lelkészválasztás. Németh Géza pécsi
segedlelkészt megválasztotta Csikvánd
gyülekezete.

Nyugalombavonulás. Tompa Mihály
kíssomlyói lelkész nyugalombavonul.

Felvételek a tiszai egyházkerület
miskolci jogakadémiájára. Az 1939/40.
tanévre való felvétel iránti kérelmek
beadási határideje 1939 augusztus 20.
A felvételi kérvény hez a következő
eredeti okmányok csatolandók: 1. szü-
letési anyakönyvi kivonat; 2. középis-
kolai érettségi bizonyítvány; 3. erkölcsi
bizonyítvány a folyamodó nernzethű-
ségéről és erkölcsi megbtzhatóságáról ;
4. hatóságí bizonyítvány arról, hogy a
folyamodó hadiárva; 5. ha a folyamodó
atyja harctéri szolgálatot teljesített;
Károly csapatkereszt elnyerésének iga-
zolása; 6. közhatósági bizonyítvány
a folyamodó sz~leinek foglalkozásáról
és lakóhelyéről; T. a nem zsidónak te-
kintendő folyamodók szüleinek szüle-
tési anyakönyvi .kivonata (keresztle-
vele) ; 8. a 7300/1939.M. E. sz. rendelet
intézkedéseinek megfelelő oly igazolás,
amelynek alapján á rendelet szerint a
folyamodó felvétel tekintetében nem
esik zsidótörvény hatálya alá. A kér-
vény hez 2 P okmánybélyeg és 1 P ke-
zelési költség postabélyegben csato-
landó. A hallgatóka felvételről írásbeli
értesítést kapnak.

Bünker Jozefin evang.Teányinternátusa
Budapest, Rákóczi-ú! 10. ll. 3. Telefon,
1-346-lD. Érdeklődőknek prospektust küld

KÜLFÖLDI HíREK
Evangélikusok üldözése Szlovákíé-

ban. A napokban Szlovákiában több
letartóztatás történt. A letartóztatottak
között van a szlovák evangélikus fiata-
lok vezére is, akit magyarbarát pro-
pagandával vádolnak. A szlovák evan-
gélikusok, .válaszul az ellenük folyta-
tott hajszára, csoportosan lépnek ki H

Hlinka-gárdából. Nagyon sokan a ka-
tonai szolgálatot is megtagadták. Eze-
ket letartóztatták és Besztercebányára,
majd Illavára szállították.

Magyarok Pozsonyligetfaluban. Ami-
kor a müncheni döntés értelmében
Ligetfaluval és két koloniájával (Zabos,
Auliesl) kb. 10.000 magyar került át a
Német Birodalomba, ezek a magyarole
fejlett kultúrélettel és szervezetekkel
rendelkeztek. Ligetfaluban és Zabos-
ban több magyar elemi iskola műkö-
dött, viruló SzMKE fiók és igen tevé-
keny Szülői Társulat végezte el a ma-
gyar nemzetfenntartás kulturális és
szociális feladatait. Impériumváltozás-
kor a magyar iskolák és egyesületek
azonban megszűntek. Több petició és
kérvény futott be az illetékes hatósá-
goktól. A pozsonyi SzMKE memo ran-
dumban fordult a pozsonyi németek
illetékes tényezőihez, ezekre azonban
érdemleges válasz nem érkezett. A ma-
gyar iskolaköteles gyermekek - hite-
les összeállítás szerint 867 _. részint
semmiféle iskolát nem látogattak, ré-
szint pedig a szülők, hogy gyermekeik
jövőjet biztosítsák, őket ném et isko-
lába íratták be. A pozsonyi Deutsche
Stimmen c. ujságban megjelent Kar-
ma sin-féle megvilágítás, hogy 1938 ok-
tóberében anémet iskola hatóságok
össze akarták írni az- iskolaköteles,
magyar gyermekeket, de egy sem je-
lentkezett (I), nem fedi a valóságot.
Ligetfalu és Zabos magyar iskola cs
kulturszervezet nélkül maradtak. Sor-
suk magyar szempontból annyi val
aggasztóbb, hogy több körülmérry
gyengíti meg amúgy is nehéz hely-ze-
tüket. A magyar lakosság zöme a
Csallóközből a földreform áldatlan
következményeképpen került ide Po-
zsony peritériájára és továbbra is
nincstelen szociális ellátottságában
gyönge elemnek maradt meg. A néme-
tek legnagyobb részüket azonnal Né-
metországba vitték munkára és a
hátramaradt feleség kénytelen volt a
gyermekeket német iskolába beíratni.
Aligetfalusi és zabosi magyárok hely-o
zete így teljesen reménytelen. Szeret-
nők hinni, hogy anagy' Német Biro-
dalom rövid időn belül biztosítja szá-
mukra azokat az iskolákat és kultur-
intézményeket. melyeket a magyaror-
szági német nemzetiségek élveznek.

(Láthatár.)
A teljes Biblia 180 nyelven jelent.

meg fordításban, egyes részletei 1020
nyelven vannak forgalomban.

Romániában a vasárnapi iskolákat
és bibliaórákat is be kell jelenteni,
hogy megfigyelőket küldhessenek ki
rájuk. A szekták közül csak a baptis-
ták és ádventisták működését engedé-
lyezik.

Oroszországban. Jaroszlavszkij sze-
rint, aki az istentelenek vezére, még.
mindig harmincmillió keresztyén él..•



A jugoszláviai református magyarok
zsoltároskönyve most jelent meg Agos-
ton Sándor jugoszláviai püspök és dr.
Karácsony _Sándor munkájából. - A
lelkészek viszont még nem kapták
meg az áprilisi államsegélyeket. az
egyházi közpénztár pedig fizetéskép-
telen. .

New-Yorkban egy vasárnap kétszáz
nyelven tartanak istentiszteletet.
; Finnország. A Kotimaa részletes be-
számolót ad a lappeenrantai finn-ugor
lelkésztábor életéről és munkájáról, A
cikket képekkel is gazdagon diszitet-

ték. Bő kivonatban közli a lap Benezur
László előadását, a magyar evangélikus
egyházról. A tábor oly áldással zárult,
hogy elhatározták e munka további
folytatását. A terv szerint 1942-ben
Fóton lesz a legközelebbi tábor. Szó
van azonban arról is, hogy esetleg Ka-
pernaumban.oa lelkészüdülőben tarta-
nák meg. A lap hosszabb cikket közöl
dn, Deák Jánostól a finn-ugor rokon-
sági kapcsolatokról. ~ Az alkohol ellen
küzdő józansági mozgalom nemzetközi
gyűlését, Helsinkiben tartotta július 30-
tól augusztus 4-ig. A gyűlésre Hollan-

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló 'harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI.
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlso tüzOltÓSZBIt-, kút, szivattyú- BS
gspgyár, harang·, fém- BS vasöntödB. .

Alepitve

1816.
Alapítva:

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangiát most száll í-
toltuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a doregi evangélikus
egyházközségnek, a míhályí evangélikus egyházközségnek szál-
lítolt herangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőierencvárosi re-
lormétus templom, a pápai református templom. fl győri reformá-
tus templom, bagarnéri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek, - Harangrendelés esetén bizalommal for-
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A. párisi vilégkiálli- .
táson eranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Ki>1t'!égvetéstéski~zállást dÍill1enteseneszközlünk. .

diából, Angolországból, Németország-
ból, Svédországból, Észtországból jöttek
képviselők. Magyarországot vitéz dr.
Csia Sándor képviselte. -::- A finn fel-
ébredtek szövetsége az 1938. évben a
női varróösszejövetelek munkáinak az
eladásaból 110;228.65 márkát, azaz

..H.OOO pengőt vett be, A különböző
összejövetelek perselypénze pedig 3.830

-P volt. A szövetség az elmult évben.
belmissziói munkára 10.443 Pvt, pogány
misszióra 6.000 Pvt fordított s a nagy-
tarcsaí magyar népfőiskolának 850 P
adományt adott.

70 éves c6g1
I

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,

II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

,

Perzsa, Dézsma,
seal-bundák
Uj' modellek

szezon elötti árakon
.SOM'OGYI szűcsmesternél
IV., Egyetem·~u.3.. Tel'. 186~395.

Ga rab' .Józs e f
könyvnyomda ~ könvvkötészet

Cegléd, Árpád-tér ev. bazár

II

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

II



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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
...•.

,A •••••
.J ••••••.

"

hangszertelep
VIIl. JÓZSEF- KRT. 37.

SZlEZÁK LA·SZLÓ Mit nyujt az Evangélikus Egyh zkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

Magyarország eranykoszorus mestere
harang- BS ÉrcönfcdB, harangfBlszBrBIBS BS haranglíbgpár

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

Saját ház.: :: Telefon : 291-353.

Dr. Varsányi Mátyás:

Isten ernbere
Fűzve P 3'30.'

Keménykötésben P 6'-. Egészvászonkötésben P 8'-.

Dr. Szilády Jenő:

A Magyarországi Tót
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3'-.

Kapható:
a FÉBÉ könyvkereskedésében, IGödöllői ev. egyházközség reszere szállított 241 kg.vos harang.

A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi Budapest, VII., Damjanich utca 25/a.
evang. templomok úi harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti herangok gg százaléka nálam készült. -Most
készítem a pusztalöldvárí evang. templom új herangieit. -' Garab József
Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat.

i '

könvvnyomdáia, Cegléd, Árpád-tér 5.•
evangélikus bazár...--------------------------_.----~------ ....----------------------------~

I

GA RA B JÓZS EF
KONYVNYOMDA É'S- KONYVKOTÉSz'ET

CEGLÉD, EVAN~ÉLIKUS .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. Csengőelv Lajos, Dezsérv 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
Szerkesztöség 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 cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM :.

••••••••••
, Vallás és politika

Csak magyar állampolgár lehet ...
A Vallástanítási Tanterv és Utasítás alkalmazása

Szlovák Postila
Lappeenranta felé

Felnőttek könyveíből - gyermekregények
Christus victor

Iratmissziónk Amerikában
Kórházban

A KIE V. Nemzeti Konferenciája Losoncon
Hírek

••••••••••2



Vallás ,
es politika

A Népszava aug. 17-iki számá-
ban MilIok Sándor, a szervezett
szociális munkásság egyik szószó-
lóia írt cikket "Nem ismernek min-
ket" CÍmen. Cikkében kénytelenek
vagyunk megérezni azt, aminek
már e lap hasabiain is többszÖr
hangot adtunk, hogy az értelmisé-
giek és a szervezett munkásság
között azért van szakadék a vallás
kérdése miatt is, mert a keresztyén-
ség az utolsó 60-70 esztendő alatt
minden felekezeten belül túlságo-
san a polgárság gondolatvilágában
nyilatkozott meg. Ez a gondolkodás
pedig mereven elzárkózott minden
elől, ami tőle külőnbözött. Nem
tudta megérteni a felbukkanó szo-
ciális kérdéseket sem, sőt ellenük
a keresztyénség jelszava alatt har-
colt. Természetesen keresztyénsé-
gébe sem fogadta be azokat, akik
a nézete szerint káros szellemű
irányba tartoznak, mindaddig, míg
politikailag is meg nem másították I
nézetüket. Emiatt hangsúlyozfák
viszont a másik oldalon, azok, akik
keresztyének is akartak lenni: a
vallás magánügy. De ezt használ-
ták ki azután azok, akik a keresz-
tyénséggel nem akartak törődni,
arra, hogy szakítsanak a keresz-
tyénséggel.

Ma, amikor szükség van, sokkal
jobban, mint valaha, nemcsak egy-
más megértésére, hanem egymás
megbecsülésére is, fokozottabb
mértékben kell törekednünk arra,
hogyakeresztyénség ne lehessen
akadály ember és ember között.
És azért, mert politikai pártok is
használják a maguk számára jel-
szónak a keresztyénséget, kell erő-
sen hangsúlyoznunk, hogy a ke-
resztyénség nincsen egy politikai

párthoz sem kötve. Minden gon- igyekszünk alakítani (később lehe-
dolkodni tudó ember érzi, hogy tőleg politikailag is), hanem úgy,
mennyire "keresztyén" pl. az a bi- hogya másikat is rádöbbentiük
zonyos "pozitiv keresztyénség" , arra, amire mi magunk már rá-
amit egy pártprogramm is megkö- döbbentünk: az Élő Isten számon-
vetel. A keresztyénség, amíg iga- kéri mindenkitől az életét és jaj
zán az, sohasem tesz különbséget annak, aki nem úgy járt a földön,
a különböző pártállású emberek amint azt Ő akarja. Jaj annak, aki
kőzőtt, ha azok egyszer Isten színe nem fogadta el az érte is hozott
elé állanak. Isten sem tesz különb- golgotai áldozatot. Jaj annak, aki
séget az előtte állók között, legye- szivét nem tudta egészen Neki
nek azok bár öregek vagy fiatalok, adni, aki nem tudott Vele, szemé-
fehérek vagy feketék, protestánsok lyes, imádságos, engedelmes, tem-
vagy katolikusok. Isten, arnint az plo mos közösségben élni és elie-
Irás mondia : a sziveket vizsgálja. ledkezett a keresztségból folyó,
És a keresztyénség sem tehet más- missziói kötelességéröl.
képpen. Ehhez természetesen az is hoz-

Azt azonban egy megkeresztelt zátartozik, hogy Isten házában csak
ember sem mondhatia, hozy : a az Íge" szólion, a politika pedig
vallés magánügy. A keresztségben hallgasson. Hiszen a cikkíró is olyan
Istenéi lettünk. És ezért semmiféle I példát említ, amiből kitűnik, hogy
eszmei vagy eszményi liberalizmus hosszabb idő óta első templomlá-
szolgája sem lehet a keresztyén tógatását rontotta el a politizáló
err ber. A keresztyénség sohasem" "szentbeszéd" . (Szeretnérn hinni,
volt: "leben und leben lassen "a hogya példa: valóság volt.) De
másik üdvének kérdésében. Hanem hozzá tartozik az is, hogy a ke-
állandó felelősség és törődés a resztyénséget, amelyik - mint em-
másik üdvösségével. Annak szá- litettem. kétségtelenül a polgárság
mára, aki keresztyénsége tudatá- gondolatvilágában nyilatkozott meg,
ban van, minden inkább magán- ne ítéljük meg sem egyesek után,
ügy (a politikai állásfoglalás legelső- sem pedig évek elötti állapota sze-
sorban), a keresztyénség azonban rint. Annak, aki magát, mint a cikk-
soha. Felelősek vagyunk a másik- író is, tisztaszívű embernek mondia,
ért, az életéért. a hitéért, az örök kötelessége megismerni, hogy újab-
üdvösségeért. Nem úgy, hogya ban mivé lett a keresztyénség so-
másikat a keresztyénségben saját kak számára. Kötelessége megis-
képünkre és hasonlatosságunkra merni nemcsak a saját egyházában,

hanem a többiben is, és csak az-
rrl~"""'!!"~~~~~!!'!!!"!~~~"!!·- után emelni fel szavát. Mi megért-

I "Mert a keresztről való be- jük a kifogásokat, de szeretnénk,
széd bolondság ugyan azoknak, ha minket is megértenének. hogy
akik elvesznek, de nekünk, a keresztyénség az lehessen, ami-
akik megtartatunk, Istennek nek lennie kell: összekötő. És ne
ereje." 1. Kor. 1: 18. válasszon el senkit a másiktól.

Kemény Péter.
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Christ us victor
Ez volt a címe és központí gondolata

annak a keresztyén ifjúsági és világ-
gYŰléstek, mely júl. 24-aug. 2-ig
Amste damban jött össze. A világgyű-
lés célja: bizonyságtéteL arróL, hogy
mituiei: szeLLemi, politikai és siocicilis
váLság megoLdása a diadaLmas Kriszt~Ls
kezében van.

A gyűlés csakugyan viLággyűLés volt,
mert hivatalos volt rá az egész világ.
70 nemzet 1500 delegátusa jelent meg.
Csak a németek és oroszok hiányoz-
tak. Az utóbbiakból azonban megjelent
egy 20 tagú emigrált csoport. A világ-
gyűlés hatalmas méretei az első pilla-
natban szinte megdöbbentettek. A pá-
lyaudvar hatalmas termeiben azonban
mindenre pontos és kimerítő fel világo-
sítástadtak. Sőt már a holiand hatá-
ron üdvöz ölték a delegátusokat. A ze-
neművészéti főiskola nagytermében -
hol az összevont, együttes előadások
hangzottak el- Bernát herceg, a trón-
örökösnő férje mondotta a megnyitó be-
szédet és az állarn is képviseltette ma-
gát. Az állam és Amsterdam városa
sok mindenben kifejezésre juttatta a
konferencia iránt tiszteletét és megbe-
csülését. Ezt bizonyította a nemzeti
múzeumban, a híres Rembrandt képek
közt adott fogadóest is. A világgyűlé-
sen természetesen a színesbőrűek do-
mináltak exotikus látványosságaikkal
A 70 nemzet adatai közül álljon itt né-
hány: 'Kína 20, Japán 24, Finnország
lG, Amerika 280, Svájc 40 Anglia 180,
Lengyelország 1, Spanyol 7, Magyar-
ország' 25 delegátussal képviseltette
magát. (Ebből a 25-ből evang. egyhá-
zunkat 1, ref. egyházat 1, a többi a
KIE, a Ker. Leányegyesületet, Soli Deo
Gloriát és a MEKDESz-t kép viselték.

ViLággyűlés volt, mert világmozgal-
mak állanak a konferencia hátterében-
Az egyházak nemzetközi-jóbarátság-
világszövetsége: Gyakorlati Keresz-
tyénség Ökumenikus Tanácsa; a Ker.
Ifjúsági Egyesületek Világszövetsége; a
Ker. Leányegyesületek Világszövetsége
és az Egyetemi Hallgatók Világszövet-
sége. Megértő támogatást nyujtottak a
többi ökumenikus mozgalmak is, mint
a Nemzetközi Missziói Tanács; 1) Va-
sárnapi iskolai Világszöv.; a C.. E. I'S a
Hit és Rend Világszervezete. A kík'íl-
döttek az egyházaknak, valamint e
világszövetségeknek munkásai voltak
Megható az az évtizedes munka és
nem kis munka, melyet ezek a világ-
szövetségek fejtenek ki az oly kívána-
tos keresztyén egység érdekében. Van-
nak az amsterdami világgyűlésnek tör-
téneti előzményei is. Ezekből elég kö-
zölní jJ. felsorolt szervezetek nagy vi-
lággyűléseinek helyét és idejét. Ezek
voltak az ökumenikus mozgalom mér-
földkövei. (Edinbourghi missziói konf.:
1910; jeruzsálemi 1927; tambarai 1938.;
Konstanz 1914; Stockholm 1925; Lau-
sanne 1927; Edinbourgh, Oxford 1937.)

ViLággyűlés volt az amsterdami, mert
itt nem egyéni problémák, hanem vi--
lágproblémák kerültek elő. Még pedig
a most aktuálisak, melyeknél nem is
annyira az egyén, mint a képviselt
nemzet általános véleményére voltak
kíváncsiak. A mának ezek a kérdései
hét nagy csoportba oszlottak. Hét kér-
dést, hét külön csoportban tárgyaltak,
melyek a nagy létszám miatt még 10-
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Csa~ ma~yarállampol~árle~et. ..
A mcson-pozsonyi közigazgatási1ag egyelőre egyesített egyház-

megye alakuló gyűlésére szóló meghívón ez a feltűnő passzus olvas-
ható: »A törvény szerint a gyűlés tagja, az egyházmegye tisztviselője
és képviselője csak magyar állampolgár lehet.«

Sok egyházi közgyűlésre szóló meghívó volt már a kezeim közt,
de sehol nem olvastam még olyan megszorítást, mint arnilyen a moson-
pozsonyi egyházmegye alakuló gyűlésére szóló meghívón olvasható.

Ha azonban a meghívóra ráírták, hogy a törvény szerint a gyűlés
tagja az egyházmegye tisztvis elője és képviselője csak magyar állam-
polgár lehet, akkor azt végre is kell hajtani. Vagyis, akik az espe-
rességi gyűlésen megjelennek, azok mindenekelőtt igazolni tartoznak,
hogy ők magyar állampolgárok. Hiába van gyülekezetüktől megbízó
levelük az esperességi gyűlés.re, fel kell mutatniok először azt a hi-
zonyítványt, hogy ők magyar állampolgárok. Amint valaki evangé-
likus voltát a keresztlevéllel 'igazolja, úgy magyar állampolgárságát is
bizonyítvánnyal kell nyilvánvalóvá tenni. Melyik az a förum, amelyik
hivatva van ilyen bizonyítvány kiadására? Talán az egyházi fel-
sőbbség? Nem! Ezt a m. kir. belügyminisztérium adja ki. Az egyház
megkövetelheti a magyar állampolgársági bizonyítvány felmutatását.
De azt a kellő időben adja a gyülekezetek tudomására. Mert egy hét
alatt azt senki sem tudja megszerezni.

De vajjon vari-e olyan törvény, amiről a meghívó beszél? Hol
olvasható az? Atnéztem az egyházi törvényeket és sehol sem talál-
tam meg. A X. fejezetben az 58. §. kimondja, hogy egyházmegyei
felügyelőt a magyar honpolgársággal biró evangélikus világi egyé-
nek- sorából választják. De ez nem azonos a meghívó kijelentésével:
»A törvény szerint a gyűlés tagja az egyházmegye tisztviselője és
képviselője csak magyar állampolgár Iehet.«

Ez a kérdés jogi szemlélete. De van neki gyakorlati oldala is. El-
mondtam liíveimnek, hogy esperességi gyűlésünk lesz, de annak a
tagjai csak magyar állampolgárok lehetnek. Hiszen mi mindnyájan
azok vagyunk, volt a válasz. Ugy van - mondottam - hisz én is az
[Vagyok.De azt az állampolgársági bizonyítvánnyal is igazolni kell -
magyarázgattarn nekik. Szóval nekünk »bizonyitoánpos« magyarok-
nak is kell még lennűnk, hajtogattálc búsan a fejüket s kezdték le-
vonni a konzekvenciát, 'hogy hiszen akkor az egyházközségi közgyű-
léseken sem vehetnek részt s talán a templomba se mehetnek.

Én pedig szomorúan néztem, hogya betű, a forma hogyan öli
híveimben a magyar lelket, az egyház szeretetét.

Érdeklődtem városunkban tanítók, tanárok, tisztviselők közt, hogy
birtokában vannak-e már az állampolgársági bizonyitványok? S ami-
kor elmondtam, hogy számunkra mi teszi, szükségessé annak a meg-
szerzését, csodálkozásuknak adtak kifejezést. Azt azonban megtud-
tam, hogy néhány leleményes zsidó s itt maradt szlovák telepes már
megszerezte azt a dokumentumot, mely bizonyítja, hogy ők magyar
állampolgársággal rendelkeznek.

Igy jutnak előre a »bizonyítványos« s maradnak hátul a igazi
magyarok.

Végül van ennek a kérdésnek - hogy úgy mondjarn - érzelmi
oldala. A mcson-pozsonyi közigazgatásilag egyelőre egyesített egyház-
rnegyében különleges helyzet van. A felszabadult pozsonymegyei gyü-
lekezetek magYflr anyanyelvűek, a mosoniak pedig nagyobb részt né-
met anyanyelvű gyülekezetek. A mosoniaktól nem fogják kérdezni,
hogy magyar állampolgárok-e, de nekünk hazatért pozsonymegyei
magyar evangélikusoknak odaszegezik a kérdést: Van-e magyar állam-
polgárságtok, mert a törvény szerint a gyűlés tagjai, az egyházmegye
tisztviselője csak magyar állampolgár lehet.

Szerte nézünk s nem leljük honunkat a hazában. Milyen szornorú,
mikor a forma fontosabb a lényegnél, mikor a betű öldökli a lelket.

A Jelenések könyvében olvasunk arról a fehér kövecskéről, ame-
lyen a legdrágább név volt. Akinek ez a birtokában volt, féltékeny cn
őrizte, semmi áron se vált volna meg tőle.

A húsz esztendős kisebbségi sorsunk fehér kövecskéje, amelyre



a drága név volt írva, a magyarságunk volt. Kezünkben volt a pa-
pírra írt dokumentum, hogy csehszlovák állampolgárok vagyunk. Dt.'
a fehér kövecske volt a drága kincs, az igazi érték, amit semmiért
nem cseréltünk volna el. Megör iztük, haza hoztuk.

De ezt nem akarják elfogadni belépőjegyülaz ideiglenesen egyesí-
tett moson-pozsonyi esperességi gyűlésen. A M. E. L. E. közgyülésén
az anyaország lelkészei kitárták a karjaikat és úgy fogadták a haza-
tért testvéreket. A felvidéki lelkészek konferenciáján egyházunk ve-
zérférfiai nem igazoltattak állampolgárságilag, hanem a legőszintébb
testvéri szeretettel bántak velünk.

A moson-pozsonyi esperességi közgyűlés meghívójára azonban
odaír ták: »A törvény szerint a gyűlés tagja, az egyházmegye tiszt-
viselője és képviselője csak magyar állampolgár lehet.«

Miért írták oda? Kinek szól a vétó? Nem kérdezem, nem kuta-
tom, De 1. Kor. 13-hoz menekülök, hogy a szeretetben el ne fo-
gyatkozzam. Lic, Fizély Ödön.

A vallústanttási Tanterv
és Utasítás alkalmazása

Az új tanterv a kezdődő tanévben életbelép. Minden hazai iskolá-
ban minden vallástanításra Icötelezett tényező az új tanterv ben fog;
lalt anyagot köteles tanítani. Bizonyos az, hogy az új tanterv alkalma-
zása felelős tényezőknek és munkásoknak sok nehézséget fog okozni
s sok olyan probléma fog felmerülni majd a tanítás folyamán, amelye-
ket akár szakértekezleteken, akár pedig egyházi sajtónk nyilvános-
sága előtt is szóvá kell tenni, főként azért, hogy az egyházunk hasz-
nát szolgáló ezen szent munka mindenütt helyesen és jól végeztessék.

Az új tantervnek alkalmazásával kapcsolatban felmerült legele-
mibb kérdéseket prób álom a következő sorokban megvilágítani :

1. Az új Tanterv és Utasítás az egyetemes egyház pénztári hiva-
talában kapható 1.20 P árban. Az e hivatalhoz fordulók posta fordul-
tával megkapják e könyvet.

2. Sok megkeresésben fordultak hozzám s a -kérdések' zöme azt a
nehézséget állította elém, hogy az új tanterv anyaga hogyan tanítandó
olyan elemi iskolákban,ahol hat osztályú és két tanerős iskola lévén
az osztályok elosztása a következő: 1., II., Ill. és IV., V., VI. A
tanterv készítésénél sem a készítők, sem ezen iskolatypusban szakértő
bizottsági tag nem gondolt arra, hogy ez a szokatlan elosztás, vagy
tagozódás több egyházi iskolában elő fog fordulni. Illetékesek s a
munkáért felelősek nem is mernének arra vállalkozni, hogy erre a
helyzetre való tekintettel elfogadható javaslatot tegyenek. Illetékes
ilyen gyakorlati kérdés felmerülése alkalmával csak az Evang. Ta-
nító Egyesület szakbizottsága lehet. A felekezeti iskoláinkban fel-
merülő ilyen probléma csak úgy volna áthidalható, hogy a két három
osztályra osztott iskolát a két taníló eszmeileg három csoportra osz-
tottként kezeli s egy órarendi merész akcióval a hittani órák érdeké-
ben bizonyos fokig egységesíti a ketté osztott tanítást,

3. A középiskolai vallástanításban az első évben a legnagyobb
nehézséget a két osztályonként való új anyagcsoportoeítás okozza.
A multban megszokott gyakorlat, hogy a páros és páratlan osztályok
összevonás es etén évenként cserélik a tananyagot, háromévi átmeneti
időre megváltozik. Minden középiskolában működő ill. tanító lelkész,
vagy vallástanító lelkész állandóan tanulmányozza a Tanterv és Utasí-
tás 40. oldalán olvasható fejezetet: A tanterv hatálybalépése.

4. A tankönyvek és a tanterv anyaga között különbség van. Egye-
lőre nincsenek forgalomban még az új tankönyvek. Sok vallástanár
fordult hozzám már azzal a kérdéssel, hogy mit kell tennie? Az új
tankönyvek megjelenéséig, úgy az elemi iskolai, mint a középiskolai
fokon azt a gyakorlatot kell követni, hogyatantervben levő anyagot
'tanítja a tanító és a vallástanító lelkész egyaránt. A meglevő tan-
könyvből kihagyja azokat a részeket, amelyek nem foglaltatnak az
új tantervben s saját tudása alapján megtanít ja azokat az új része-

15 alcsoportba is tagozódtak. A kérdé-
sek egészen gyakorla1iak. Háború-béke.
Nép-állam. Fajikérdés. Gazdasági kér-
dés. Nevelés. Családi élet. Misszió.
Minden kiküldött már hónapokkal
előbb készült az eszmecserékre. Min-
denki választhatott témát. Ezek a "dis-
cussions-gruppék" egy kis közösséget
alkottak. Ugyanazok jöttek össze -d. e.
is a bibliatanulmányra. A bibliatanul-
mányok témáját is egységesen állapi-
tották meg. Pl. "Teljes hatalom adatott
nékem", Krisztus keresztje. Isten gyer-
mekei. "Nemcsak kenyérrel ... " Egy
test tagjai. "Legyetek tanúim." Ezek-
hez a központí kérdésekhez [árultak
reggel és este a plenáris ülésen tartott
előadások, melyeket ismert világnagy-
ságok tartottak, mint: dr. Mott János,
dr. W. Temple érsek, L. Miron Kle
világtitkár, P. J. Braisted világtitkár.
dr. T. Z.Koo, Arc. Cassian, D. ll.
Niebuhr professzorok. Nagyon kedvelt
összejövetel volt minden reggel a kö-
zös istentisztelet. Ez minden nap más
nemzet általános szertartása mellett,
folyt. Mindenki három nyel ven kapta
kézhez aszöveget és az áhítat zavarása
nélkül mindenki aktiv résztvevője le-
hetett az istentiszteletnek. Hallottunk
afrikai, índiaí.. orthodox/ szláv). refor-
mátus. evanzélikus. anglikán istentisz-
teleteket. E helyen mutattuk be a ml
magyar liturgikus istentiszteletűnket
is, mely sok énekével és nemes egy-
szerüsévével sokaknak tetszett, Egé-
szen meglepett bennünket. hozv ezt az
istentiszteletet rádión is közvetítették.
A7. istentiszteletek után következő nagy
előadások az általános napi kérdéssel
foalalkoztak: Felhrvás a<: egységre ...
Kriszt.us a Megváltó... Istenfiúság és
felebaráti szerétet. A mindennapi ke-
nyér. Krisztus bizonysáatevői. Ad. e.-l
biblíatanulmánv és a d. u.-i eszmecsere
után este rendszerint egy kövös elő-
adást hallottunk a fenti kérdésekről.
A konferencia tüze tulajdonképpen a
csoportokban lobogott. Ott ismertük
meg e2'ymást. Ott nvilatkuztunk. ott
láttuk azokat a nacv vál:Js7fal:Jk<tt.
melveket egyedül csak a Szeritlélek
tudott á+hídalni a keresztyén testvéri
szeretettel, Egy-egy ilyen ~soport kb.
20-30 emberből állt. Volt, pl. az
enyémben 2 finn, 2 észt, 1 svéd. :3
svájci, 1 indiai. 1 uízélandí. 4 ameri-
kai, 1 canadai, 1 kínai, 1 japán, 2 an-

_ e'Ol, 1 afrikai. 1 holland - és 1 magyar.
Szerenesés volt az a csoport. hol az
összetétel Úgy adóc1ott. hogy egy nyel-
ven folvha+ott a társalvás. De a tol-
mácsolás minden krn iát és félreértések
sorozatát kellett átszenvedni ott. ahol
két, sokszor három nyelven kellett a
..tüzes" vagy elvont társalvást foly-
tatní. .Elevenen éreztük Bábel egész
átkát, De amit elront.ott Bábel. azt
helyrehozta pünkösd: a Lélek nyelve,
melv csodálatosan meghozta mindig a
közös nevezőt. Ez mutatta legjobban,
hogy világgyűlésen vagyunk

Keresztyének jöttek össze más ~S
más világrészből. Más volt az észiárá-
suk, nemzeti és faji saiátságuk. Küiön-
féle theologiai. dogmatikai és erkölcsi
iskolákból. Egészen érthető', hogy nehéz
volt egymást megérteni és elao-idolni,
hogy ez is keresztyén és ez is lehet [ó.
Kiilönösen az amerikai és eurónai fei-
f'oaás közt tünt ki erősen az ellentét.
Ott minden a szociális síkon mozaott,
nálunk az egyénin. Mi a kérdéseket
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míndig egyéni oldalról néztük és a
problémák megoldását az egyén és
Isten személyes viszonyában kerestük,
míg ők mindent szociális síkon láttak.
Az egyén mellékes. A köz a fontos,
Krisztus ügye, sokszor az eszközök
'figyelembevétele nélkül. Csak arra
kellett vigyáznunk, hogy ne ítéljünk
és ne értékeljünk. Sokszor azt gondol-

-tuk, hogy egy egész világ választ el
bennünket, pedig csak egyéni, apriori
ítéletek. A közösség és az egység egé-
szen csodálatos volt köztünk és a skan-
dinávok közt. Mintha míndig egy isko-
lában jártunk volna és egy "vallás-
tanár" tanított volna.

A világgyűlés nem lépett fel egy
percig sem azzal az igénnyel, hogy
ennyi nemzet fiának egyes kérdések-
ben egyetlenegy, tökéletes receptet
adjon, vagy rákényszerítsen valakire
valami véleményt. Az egyes csoportok
összefoglaló munkája különben is csak
hónapok mulva fog megjelenni. A kon-
ferencia legfontosabb célkitűzése az
volt, hogy a világbékét szolgálja, Szol-
gálja azáltal, hogy emberek számára
ismerkedési és beszélgetési alkalmat
ad. És ebben a tekintetben valóban
bkumén is volt a világgyűlés. De arra
is alkalmat adott, hogy meglássuk
valamennyien, hogy minden, az embe-
rek által megoldhatatlan kérdés, csak
Krisztusban oldható meg. Minel köze-
lebb jutunk Krisztushoz, annál köze-
Iebb jutunk egymáshoz is. Ezért tudott
a kínai a japánnal, az egyiptomi az
angollal, az angol az irrel, a magyar a
románnal együtt imádkozni. Ezért és
semmi másért. Mert Krisztus Ur mín-
denekfelett: Christus victor.

Danhauscr László.

Iratmisszión~Arneri~á~a
Szükségét érzem annak, hogy időn-

ként beszámoljak a leülföldi magyarok-
kal létesült kapcsolatainkról.

Kimondhatatlan szomjúságot ébresz--
tettünk külföldi testvéreinkben minden
után, ami magyar. Szent nekik minden
könyv és újság, amely Magyarország-
ról való. Nagy vágyódással kérik
további támogatásunkat, ha nem is
tudnak mindenkinek válaszolni. Leg-
többnyire lelkészek címére küldjük
olvasnivalóinkat, akik azután szétoszt-
ják azokat Szeretettel kérek mínden-
kit, hogy lehetőleg ne is terheljük meg
a lelkész urakat azzal, hogy minden
küldeményre külön is választ várjunk.
Nekik ez sokszor súlyos anyagi meg-
terhelést jelent. Aki azonban kimon-
dottan levelezési célból óhait a külde-
mények révén kapcsolatokat szerezní,
az jelentse be ezt a kívánságát a birto-
kában levő címnél, s ott azután az ő
elmét fogják tovább adni azoknak,
akik így testvéri kapcsolatba igyekez-
nek jutni egymással.

Ismételten is kérem a Testvéreket,
hogy inkább kisebb csomagokat küld-
jenek, de gyakran, lehetőleg határozott
időközökben, pl. kéthetenként, vagy
havonként. Ezt azért kérem, mert ott
sok-szor nagy vámot kell Iizetriiők a
nagyobb csomagok után.

Nagyon kérik a jó magyar könyve-
ket és az újabb szépirodalom termé-
keit, népies olvasmányokat, a "Harang-
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ket, amelyek a tanterv ben benne foglaltatnak, de a tankönyvben run-
csenek meg.

5. A- tankönyvárusítással foglalkozó könyvkereskedőket három
éve figyelmeztetik hatóságaink, hogy a régi tankönyvekből több ezres
számú új kiadásokat ne készítsenek. A budapesti kiadók alkalmaz-
kodtak az egyházegyetem eme félhivatalos figyelmeztetéséhez. Mégis
megtörtént az, hogy egyes vidékeken forgalomban levő elemi iskolai
vallástanítási könyveket jelentettek meg, amelyekbe igyekeztek a szer-
zők bedolgozni az új tanterv által megkövetelt tanítási rendet. Ezek
a kiadók és a tankönyvírók bizonyos mértékben hibát követtek el,
mert a Vkm gyakorlata szerint is az lett volna az ildomos eljárás,
ha a tanterv életbelépése után, újabb engedélyeztetés alapján hozták
volna forgalomba az új vallástanítási könyveket. ,

6. Az őszi egyetemes gyűlés alkalmával a vallástanítási szak-
osztály gyűlést tart s ezen gyűlésnek két tárgya lesz: a vallástanítási
tantervről elmondandó őszinte megjegyzések s a másik pont pedig a
megírandó új tankönyvek előkészítésének kérdése. Nagy reményekkel
és sok igyekezettel készülünk erre a találkozásra, s erre a gyűlésre
már most meghívjuk tanítóink azon vezetőit, akik érdeklődnek az új
vallástanítási könyvek űgye iránt.

7. A forgalomban levő, de a használatból kikerülő régi vallásta-
nítási könyvekből jó állapotban levő példányokat valamelyik egy-
házi könyvtárban szeretnénk úgy elhelyeztetni, hogy az úgy az új
tankönyvíróknak, mint pedig vallástanításunk történetét megírni ké-
szülőknek forrásanyagként hosszú időkre szólóan rendelkezésre áll-
hasson. Egy ilyen gyiíjtemény Iétesítésekor fogja igazán megtudni
egyházegyetemünk, hogy a Bibliai történetekből és a Kátékból milyen
változatos anyagú tankönyvek forogtak egyházi közkézen.

AL. új tanterv alkalmazása sok nehézséggel fog járni s ebben az
évben a vallástanítási felelősségérzet naponkint talál alkalmat a hű-
séges szolgálatban való bizonyságtevésre. Dr. Gaudp. Lászlá

Szlovák Posula
Hazai evang. egyházunknak nem jelentéktelen eseménye ez a tény,

hogy Békéscsabán Dr. Szeberényi Gusztáv lelkész szerkesztésében egy
szlovák evangélikus Postila jelent meg a napokban, mely a szokásos
módon az egyházi esztendő minden vasárnapjára és ünnepnapjára az
óegyházi evangéliumi perikópák alapján írott prédikációkat tartal-
maz, - számos evangélikus lelkész tollából.

Mindnyájunknak őszinte örömére szolgál ez a tény, hogya lelki-
pásztori felelősségérzet és gondoskodás az evangélium igazságai-
nak légiói 'számára új utat épített sok-sok ezer Ige után vágyódó
szlovákajkú hívünk lelkéhez, hogy evangélikus 'egyházunk ősi ha-
gyományainak szellemében a híres Kralici-biblia, a' ,patinás Tra-
novsk-féle énekes és imádságos könyv mellé odakerül szlovákajkú
híveink asztalára egy szívvel-gonddal készített Postila is.

Öröműnket növeli az a körülmény, hogy a szlovenszkói és ma-
gyarhoni szlovákokkal a kassai kormányzói Szózat, az ország köz-
véleménye, s egyházi lapjaink által is testvéri szívvel keresett és
ápolt közeledés és megértés szelleme is megtetszik ezen a Postilán.
A tartalomjegyzék olvasásakor szemünkbe ötlik, hogy a Postila írói ..
nak sorában a magyarhoni szlovákajkú gyülekezetek lelkészeinek
ismert nevei mellett ott találjuk Szlovenszkó két evangélikus püs-
pökének, s néhány papjának a nevét is.

Kedves meglepetés ez. S mi most nem is magával a Postilával
akarunk foglalkozni horniletikai értelemben, érdemben, nem is arra
a tényre figyelünk fel, hogy a Posfila milyen nyelven íródott, ha-
nem egyszerüen nagyon örülünk annak a ténynek, hogy egy várva-
várt és biztató összefogás történt, hogy szlovákiai és magyarországi
evangélikus lelkészek neve, lelke, hite és igyekezete fonódott össze
ismét egy közös munka programmban.

Igen kedves meglepetés volt ez azután a politikai, gazdasági és
jkultúrális elzárkózás után, melyet Trianon óta tapasztaltunk Cseh-



Szlovákia részéről, amikor a nemzetiségi gondolat teljes érvényre-
jutása légmentesen elzárta egymástól azokat az evangélikus egyhá-
zakat és lelkészeket is, akik Trianon előtt egy táborba szervezetten
szolgálták Krisztus ügyét, s a két egyház kapcsolata azóta ki is
merült azokban a meddő nemzetiségi vitákban, melyeket magyar és
szlovák theologusok vívtak meg egymással tanulmányútjukon a né-
mét- és franciaországi theologiákon.

Nem kergetünk délibábokat és nem építünk erre az egyszerű
tényre légvárakat, de látjuk a kassai kormányzói Szózat realizálódá-
sát a Postila megjelenésében is és örömmel látjuk - egyelőre csak
egyházi téren -- a két nép fiainak összefogását. Es emlékezünk. Em-
lékezünk arról az időről, amikor ez a két nép még egységben élt.
Rákóczy Ferenc zászlójáról, rnely magyarokat és szlovákokat tömö-
rített egy táborba a magyar szabadságért vivott elszánt küzdelemre,
s amely alatt magyar és szlovák kuruc nóták olvadtak össze egy
minden labanctói rettegett harmóniába. És emlékezünk arról az idő-
ről, amikor ·ez az egység nemcsak politikai és gazdasági, hanem kul-
túrális egység is volt; amikor e hazában a szlovák irodalom, bár
kisebb terjedelemben, de párhuzamosan fejlődött és \ irágzott a ma-
gyar irodalommal, a szlovák egyházi és világi irodalmat egyaránt a
magyar állameszméhez való hűség és ragaszkodás jellemezte, 5 ami-
kor egymás kultúrjavainak megbecsülése, az irodalom értékeinek
kölcsönös fordítgatása vitte előbbre mindkét nép féltve ápolt egy-
házi és nemzeti kultúrájának ügyét. Eszünkbe jut a Thurzók, Hé-
vayak és Illésházyak kora, akik a szlovák irodalomnak is bőkezű
mecénásai voltak, Beniczky Péter, Hirnay János és M dách Gáspár,
ezek a szlovák irodalmat is szívvel ápoló literátu k, Mossotzy
Inatitor-is Mihály a szlovák anyanyelvű és szlovák tollú iró, aki azon-
ban lelkesen »édes magyar hazánkx-nak nevezi Magyarországot és
eszünkbe jut a nyelvújítási harcok idejéből is Hurban iloslav József,
aki Istenalkotta szlovák-magyar egységről énekel, a 61 az egy ség-
ről, melyet a szabadság, sorsközösség, az egy király közös haza
teremtettek meg a két nép számára.

Nagyon e sorok közé kívánkozik, amit a Fel k I zac a-
tolása alkalmával Stadtrucker Gyula írt e folyóira ha ábjaín
medwi híd« címmel: »A háború utáni időkben mind a mal napig
sokat konferenciáztunk. Voltunk Stockholmban, Lau aneben, Ei e-
nachban ... Azokon az evangélikus konferenciákon sok zép tartalmas
előadás hangzott el, az érintkezés az északi államo I ok testvéri
kapcsolatot teremtett meg a svédek, a finnek, az é k é mi kö-
zöttünk, de valahogy messze maradtunk azoktól, el zer évig
együtt éltünk, kikkel együtt szenvedtünk Eperjes p án a Caraffa
által felállított vérpadon, a nápolyi gályákon, kikkel tt harcol-
tunk Bocskay, Bethlen, Rákóczi, Kossuth zászlói ala kikkel együtt
véreztünk Doberdón, Galiciában, Szerbiában és má t.

Látjuk, hogy a történelem dinamikája minden rövidlátó, dőre
emberi akadékoskodás ellenére, könnyedén teremt új rendet és hisz-
szük, hogy a szlovákság a vele soha tartós politikai, kultúrális és
gazdasági közösségben nem élt csehekkel szemben tanúsított bölcs
történelmi revíziója és új orientációja után nem áll meg a félúton.
Igen, hisszük, hogya történelemformáló Isten a medvei hidat egy-
szer azzá a történelmi országúttá szélesíti ki, melyen a szlo ákság
egyezeréves terület, sors- és kultúrközösségbe tér haza.

Örülünk tehát a Postila ilyetén formában való létrejöttének, s ma
amikor a széthúzás még minden más téren oly sajnálatos engesztel-
hetetlennek látszik, egyházi téren a két nép egymás felé közeledésé-
nek első határozott lépését üdvözöljük benne. Dr. Sziládp Jenő.

A dunáninneni evangélikus egyházkerület folyó évi augusztus
Sl.-én Losoncon tarta rendes évi közgvülését. 29-én bizottságok
ülései, 30-án délután kerületi lelkészi értekezlet, melyen előadásokat
tartanak: dr, Wiczián Dezső, Szűcs Sándor, dr, Csengődy Lajos és
Irányi Kamill. Délután 7 órakor gyámin/ézeti istentisztelet a templom-
ban, melunel: végeztével a Hazatérés Emléktáblájánalt felavatása fog
meatorténni. Az egyházkerületi közgyűlés 31-én délelőtt9 órakor kez-
dődik a városháza iiléstermében.

szó", "üzenet", FÉBÉ könyvtár füze-
teit, az Evangélikus Élet és a Keresz-
tyén Igazság kiadványait, kátét, bibliá-
kat, új énekeskönyveket, prédikációs
könyveket, stb. Csak rémregény eket ne
küldjünk és idegenből fordított detek-
trvregényekat, mert ezekből a külíöl-
oön nagyobb készletük van és nem is
érdekli őket. Épülni akarnak és ha-
zánk sorsa érdekli őket! Térképeket,
tájképeket kérnek; kis szíridarabokat,
sőt magyar nóták kottáit is keresik.

Tudom, hogy ez reánk és reájuk
nézve is anyagi terhet jelent, de fel-
mérhetetlen a missziói értéke annak,
amit ezáltal elérünk. A multévben
folyóírataink nyomán amerikai testvé-
reink között reviziós mozgalom indult
meg, amely rövidesen 1000 dollár
gyűjtési eredménnyel végződött. Szíve-
sen küldenek ők is cserébe angol és
más nyelvű műveket!

Toborozzunk újabb híveket a moz-
galom számára. Ujabb címeket is szí-
vesen közlök a világ minden tájáról.
Kérjünk ismerőseinktől is könyveket
folyóiratokat, s küldjük el azokat. '

Hívjuk meg külföldi testvéreinket
hogy jöjjenek Magyarországra, - Külö~
nösen a már ott született, második
generációra van ez jó hatással, s aki
egyszer itthon volt, az felejthetetlen
élményekkel tér vissza új hazájába és
elszánt harcosává lesz a magyar gon-
dolatnak.

Szeretettel kérek újból is mindenkit
erre az Istennek tetsző, áldott szolgá-
latra és külföldön élő testvéreinket jó-
indulatú támogatásra ajánlva maradok

Egyházaskozár, 1939 augus~tus hó.
testvéri köszöntéssel:

Fuchs Já.nos
lelkész.

Kórházban
Kórházban leggyakrabban ezt a só-

hajtást hallod: jaj, Istenem! Hiába
mégiscsak a szenvedés viszi az embe~
re~et ~ l~gbiztosabban Istenhez, Vajjon
míért Irtoznak akkor az emberek az
Istenhez vezető szenvedéstől? Az em-
ber, lelké~en ilyenkor van a legtöbb
fogékonyság Isten Igéje iránt a lez-
több vágyódás a kegyelem i~teni ÍO~-
rása, az égi segítség után. Az evan-
gélikus betegek buzgón olvassák kis
imádságos ~(önyvüket, amelynek a
cllI~e ~s.magaban foglalja sóvárgó kö-
n!Org~suket: GyogYíts, .meg engem,
Uram. De gyakran látjuk kezükben
ezenkívül aBibliát és az énekeskönv~
vet is, •

A .rész;rét és a könyörületesség is
elemi er ovel tör ki a szenvedő emberi
~élekből. Segítenek egymáson, szóv~l
e~ te,ttel. B.etegtársaik iránt való györi-
gedseg~e,l Igyekeznek leróni hálájnkat
Isten iránt, ha betegségükben köny-
nyebbülést érezn ek, ha felkelhetnek
az, ágyból, amelyben talán valamilyen
mutet m~att hetek ig mozdulatlanságra
yoltak kárhoztatva, Szinte jól esik
ilyenkor nekik, hogy segíthetnek tár-
saíkon,

*.Vasár~,ap este. Elképesztő esemény,
F~atal. not hoztak be hordágyon a se-
bészeti osztály műtéti szobájába. Mind-
k<ó'! lábát levágta a robogó vonat. pe
azert dalol, dalolja a legdivatosabb
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műdalokat, Talán a bevett 100 gramm
aspirín észbontó hatása ez. Meglepöle
a feleletek ís.. amelyeket az orvos kér-
déseire ad. -- Miért ugrott a vonat
elé? - Mert szerelemes 'vagyok.
Nem bánta meg tettét?·- Nem én .. _-
Majd tépett, véres ruháját sajnálja .... -
Talán nincs több ruhája? Kérdi az
orvos. - Van' nekem, Kérem. "Fejes"
nő vagyok én, --' Tréfálva, dalolva, láb
nélkül, bűnbánat nélkül ment át a
másvilágra. Vajjon, hogyan hallgatja
meg az égi Bíró ítéletét?

Még egy öngyilkosság. Ugyancsak
nő követte el. Nem szerelemből, ha-
nem azért, mert elbocsátották az állá-
sából. Megivott egy félliter rumot és
felvágta az ere it. Az orvos gratulál
neki. Ennyi rumot, úgy mond, ő sem
birt volna meginni.

* I

Az orvosok lelki világából csak ke-
veset ismerhetünk meg. Mindössze
annyit látunk, hogy kíméletlenek a
betegségekkel szemben és gyöngédek rt
betegek iránt. Pedig a betegek igen
sokszor bosszantóan türelmetlenek.

*
Erről a türelrnetlenségről különben

igen sokat beszélhetnének az áoolónők ;
az apácák. Egyik meg is jegyzi: Miért
nem marad az otthon, aki nem tud
engedelmeskedni, vagy nem akarja,
hogy meggyógy:ítsák? Vannak betegek,
akik gorombáskodnak velük, de ez ta-o
lán csak pillanatokig esik rosszul ne-
kik, aztán ujra gépies gyöngédséggel
veszik körül betegüket. '

Különben ezek az apácák már egé-
szen elgépiesedtek, A betegápolást is,
a vallási gyakorlatokat is gépiesen
végzik. Színésznők - állapítja meg
róluk egy apáca, aki több, - mint egy
évtizednyi szolgálat után ki akar lépni
a rendből. De abból arabszolgaságbóL
amelybe a rendi szabályok kényszerítik
őket, nem is rí ki a színészkedés. Soha
bizalma san nem beszélhetnek egymás-
sal. Hálószobáikban is, amelyekben
magas cellafalak különítik el ágyaikat,
a kötelező csend valósággal a börtön-
őr szerepét tölti be. Allítólag ezt rs
meg lehet szokni.

Kellemetlen érzés ei csak annak
vannak, akiben még pislákol a lélek
és gondolkozni is tud. És megsejti,
hogy Krisztus evangéliuma egészen
más. . . Pap Ferenc.

A KIE V. Nemzeti
Konferericíála
Losoncon

Egyházi sají.ónk nagyon sokat fog-
lalkozik az ifjúság munkájával. Azok
számára, akik nemcsak elméletileg, ha-
nem gyakorlatilag is tevékenykednek
ezen a téren, nagyon örvendetes dolgot

, jelent. Ahhoz azonban nagyon sok szó
fér, hogy elősegítik-e a munkát, Leg-
többször azt felejtik el a cikkírók,
hogy már nem a munka megindítása,
mégcsak nem is a program míne-
műsége a kérdés, hanem a munka el..
mélyítése és továbbfejlesztése. Munka
van és pedig kritikát elbíró munka.
Hogy sok egyesületben még mindig
nincs számottevő munka s ha van, az
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Lappeenranta felé
(Folytatás) Lappeenrantában.

Ez volt tulajdonképen utazásunk célja. A tinn-észt-magyar lelkészi
tábor. Egy hetel töltöttünk itt. A tábor nem messze a várostól, a Saima-tó
egy feledhetetlen kis szigetén kapott helyet. Ez a sziget is a lappeen-
rantai gyülekezet tulajdona, emeletes Iaházzal a tóparton és az elmarad-
hatatlan saunával - íinn gőzfürdővel.

Lappeenranta maga nem nagy város. 13 ezer lelket számlál. Két
temploma van. Az egyik az u. n. falusi gyülekezet temploma, a másik
pedig a városi gyülekezete. A környékbelíek is a városban építik fel
templomukat, mert ez fekszik leginkább a középpontban. Régi, fából
épült templom. Finn parasztok építették. Magas tetőzetű zömök épület.
A tornya külön ál]. A városi gyülekezet temploma orosz katonai templom
volt a háború előtt, késöbb alakítotrák át az -evangélikus istentisztelet

.céljainak megíelelően.
Hatalmas gyárak dolgoznak a környéken. Legnagyobb a celuloze

gyár. Kertes családi házat kap mindegyik munkás a gyártóI. Lappeen-
ranta mellett megy el a Saima-csatorna is. Ezen bonyolódik le Viipuri
lelé a kereskedelem. Azelőtt több zsilipen kellett átmennie a hajóknak.
Most egy zsilippel oldották meg a közlekedést. Egy kirándulásunk
alkalmával láthattuk, hogyan viszik át .zsilip-kernra segítségével a 19
méterrel mélyebben fekvő tavakból a hatalmas hajókat aSaima-tóba.
Azt mondiák, ha a zsilipeket szétrombolnák, aSaima rárohanna Viipurira
és teljesen elöntené. .Jelenleg azonban a zsilipeknek köszönheti ez a
város gyors g~zdasá,gi Ieilödését. .

Sortavalából- érkeztünk Lappeenrantába. Kíssé kalandos volt az út.
Legalábbis az eleje és a vége. A sortavalai állomásra hajóval jöttünk
be a Ladoga-tóról. A hajó azonban nagy késéssel jött meg és nagyon
betegen. Közönséges csolnakok is megelőztek, olyan lassan cammogott.
Nagy izgalmak között, előre kiosztott munka megosztással azonban
mégis csak elértük a vonatot. A másik kaland pedig megérkezésünknél
történt. Lappeenrantából motorcsónakon vittek ki a szigetre. Közvetlen
a sziget előtt alaposan zátonyra futottunk. Az észt lelkészek már előbb
megérkeztek, mint mi satinnekkel együtt ugyancsak buzdítottak a
partról. Vagy ííz percnyi erőlködés után sikerült lecsúszni baj nélkül
a zátonyról. Kikötöttünk végre.

Kallio esperes - a tábor vezetője - üdvözölt először s aztán
sorra bemutatott a többieknek is. Voltak meleg kézszorítások, boldog
összeölelkezések, hiszen sok régi ismerőssel is találkoztunk itt össze
úgy a íinnek, mint az észtek közül.

Miután a holmikat elhelyeztük, első dolog volt, hogy kávéval kí-
náltak. Ez már finn szokás. Akárhová megy valaki, első a feketekávé.

A tábor megnyitása.
Magyarországon már ,Iem~nőfélben lehetett a nap, amikor a tábor

megnyitására gyülekeztünk össze. az üveges verandán. Gummerus püs-
pöki aszeszor üdvözlő szavai során elmondotta, hogy egyházmegyéiük
lelkészeinek baráti köre abból a célból hívta meg a rokon népek lelké-
szeit Lappeenrantába, hogy egy közösen eltöltött hét baráti együttlétében
személyes kapcsolatok által is minél jobban .erősödiön a testvérnépek
barátsága. Megemlékezett Magyarország nagy öröméről, a Felvidék egy
részének ·visszatéréséről. Megemlítette azokat az .9rvendetes jelensé-
geket, amelyek az észt egyházban mutatkoznak. Ürömmel jelentette,
hogy éppen a tábor idején jelenik meg az új Iinn bibliafordítás és az
új egyházi énekeskönyv. Ezek mind jelek a mai sötét időkben.

Ezután Kollio csperes ismertette a napi rendet. Ő a sötét időknek
'előretörését abban is látja, hogya nagy népek el szeretnék nyelni a
kis népeket. Valóban nehéz idők várnak a három egymástól messze
szakadt rokon népre. A Lélek egységét kell keresnünk és megtalálnunk.
hogy megálIhassunk.

Nehezen fogjuk elfelejteni Ilmari Krolin professzornak, helsinkii
egyetem volt zeneművészeti tanárának hozzánk intézett magyar szavait.
Ő csak a megrryitásra jött ki a szigetre vendégként feleségével.' Az öreg
professzor, Kodály Zoltán ió barátja, egyaránt küzködött a mi kemény
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magyar nyelvünkkel és csillogó könnyeivel, mikor bizonyságot tett az ő .
mélységes szeretetéről és arról, hogy a finn-ugor népek barátságát
mennyire a keresztyén reménység szernpontiából nézi.

Az első áhitatot este Rinne Károly tartotta. Minden mondatát
íínnül, észtül és magyarul is elmondotta. Jézusnak a farizeusok felé
kiáltott jajjait olvasta fel Máté evangéliumaból. Az őszeretettől áthevült
szavai elől nehéz kitérni. Most is egészen élesen állította szemünk elé,
hogy itt a vallásnak és a hitnek roppant külömbségéről van szó. A
farizeusok a vallás hivatalos képviselői voltak. Oe hitet nem talált náluk
Jézus. A hit a szív ügye. Olyan, mint a tűz. A vallás a fej ügye, azt
lehet tanítani. Hitet nem lehet tanítani, mert csak az tud gyujtani, aki
maga is ég. Nekünk az égéssei járó fájdalmakat kell elszenvednünk,
hogy új lelkipásztorokká legyünk. (Foly tat juk.) B. F.

felnötte~~ön~vei~öl-~~erme~re~én~e~
(Folytatás.)

Amerika összetéveszti a materiális előrehaladást a lélek kultúrá-
jával. Megsokszorozza a munkatempóját, s pihenésúl sportokat kinál.
Sokat áldoz gyermekkönyvekre. Főképp a könyv szép kivitelére helyez
nagy súlyt, hogya. gyermekben már korán felébredjen a szép iránti
hajlam. 1919-ben huszonkétrnillió, 1929-ben már kílencszázharmincmillió,
gyerrnekkönyvet nyomtak Amerikában. Legszebb kiállítású a "Realms
of Gold Childrens books." A gyermekek vallási és társadalmi különb-
ség nélkül szabadok, könyvek millióit olvashatiák, könvvtáraikban meg-
találhatják úgy a hazai, mint a külföldi munkákat. o

Olaszországnak különösebb értékkel biró gyermekírója alig van.
Csodálatos, hogy Dante hazájában, ahol a tudósok olyan kimerítően
foglalkoztak az emberrel, olyan gyöngéd szeretettel írták meg az élet
legkisebb mozzanatait is, éppen a gyermekekről feledkeztek meg.
A modern Itália legjobb gyermekkönyve Edmondo D'Amicís "Szív"
című könyve, mely jóságra, hazaszeretetre tanít.

A gyermekek mindig bíztak a saját erejükben. Elsajátították a
felnőttek könyveit, ma már újságokban is helyet követelnek maguknak.
A rádió előadást tart számukra, s mindennap ők is türelmetlenül vár-
ják a póstást, hogy meghozza gyermeklapjukat. .Van bábszinházuk,
kedvenc színészük, játékszereik a legújabb találmányok. Kritizálnak,
mint a nagyok. Nem szeretik a szomorú történeteket. az untató leírá-
sokat, és elvárják a szerenesés kimenetelü véget.

A világirodalom nagy írói is megpróbálkeztak a gyermekeknek
írni. Igy Goldsmith, Charles, Mary Lamb, Walter Scott, Stevenson,
Dickens, Ruskin, Kipling, Mark Twain. Általában az északi országok
gyermekírói messze túlhaladják a déli országokét. Hogy mi ennek az
oka? Az északi népek szabadságra nevelik gyermekeiket, sorsuk felett
maguk határoznak, mig a latin országnk gyermekei sokat tanulnak.
állandó felügyelet alatt állnak. A lényeges eltérés azonban az elkép-
zelés különbözőségében van.

A magyar gyermekirodalmat több csoportra oszthatjuk. A XVIII.
század közepétől Györy Vilmos megjelenéséig a kísérletezés kora,
Gaál Józsefig a fejlődés kora, Benedek Elek korában élte a gyermek-
irodalom világkorát. 1924 után ismét hanyatlott.

Kezdetben nálunk is BZ volt a felfogás: "Az ifjúság megfelelő
könyvek olvasása által az iskola idején kívűl is képeztessék. .. "Az
iliúságot főként olyan könyvek olvasására kell buzdítani, amelynek
egykor pályáján kiváló hasznát veszi."

Mások: "Hogy milyen pusztító hatással van legtöbb esetben az
ifjuságra a mese, azt mindnyájan nagyon jól tudjuk."

Egy meginduló gyermeklap vezércikkében olvassuk ; "Az olvasók
tudom, szívesebben hallanának tündérmeséket, de az én elvi meg-
győződésem az, hogy azt az irányt nemcsak hogy táplálni nem szabad,
sőt inkább ki kell verni minden gyermek fejéből a már eddig hallott
bűbájos történeteket " .

A legismertebb magyar gyermekírók: Vachottné, Bokor Malvin,
Nogál Janka, Tutsek Anna, Szemák. Donászy, Válogathatunk a leg-

egyesületesdi csupán, hogy sokkal több
a vezetésben a dilettantizmus, mint a
komoly hozzáértés, hogy több az egyé-
nieskedés, mint a helyes útnak és mód-
szernek átvétele - az más lapra tal'-

. tozik, Az mindenesetre nagyon jó lett
vclna, ha azok, akik az érdeklődésnél
többet éreznek s szeretnének tevőleges
szerepet vállalni az evangélikus ifjú-o
ság vezetőt váró seregében, résztvettek
volna a losonci KIE Nemzeti Konfe-
rencián. Egész bizonyosan, sok kérdés
megvilágosodott volna előttük. Ez a
KIE konferencia, amely országos je-
lentőségű, minden negyedik évben ke-
rül megrendezésre, hűségesen megrnu-
tatta az ifjúsági munka mai állását.

Az ifjúsági munkának megvannak a
maga kialakított módszeres megoldásai.

Már a konferenciára való eljutás is
érdekes és egészen ifjúsági volt. Az or-
szágot hat kerékpáros vonatra osztot-
tuk. A kerékpárral jövők ezen a vo-
nalakon egy megadott menetrend sze-
rint, csoportokban jöttek. Éjszakai
szállásra a gyülekezetek látták vendé-
gül a csoportokat. El lehet gondolni,
mit jelent pl, egyházi szempontból
ennek. a 400 fiatalembernek élménye,
amelyet a gyülekezetek szerétetteljes
fogadtatása és gondoskodása' belőlük
kiváltott! Sokszor egész életre szóló
emléke marad egy-egy fiatalembernek
az ilyen többnapos útból. A legmesz-
szibbről jövő magyarbolyi evangélikus
ifjú Losoncraés haza összesen 800
km-nyi útat tett meg kerékpárján,

A konferenciának 1280 állandó részt-
ovevője volt. De a vasárnapi konferen-
ciai napon a résztvevők száma elérte
a 2000-et. Csak Balassagyarmatról 150-
en jöttek erre a napra. Ez a nagy tö-
meg az ország minden részéből tevő-
dött össze. Érdekes, hogy a kis gyüle-

okezetek adták a konferencia tagjainak
zömét, a nagy gyülekezetek ifjúsága a
legtöbb esetben süket volt a meghívás-
sal szemben. Az ilyen konferencíákon,
ahol a két protestáns egyház tagja inól
rekrutálódik a résztvevők csoportja,
mindig érdekel bennünket az evangé-
likusok száma. Érdekel azért, mert mi
éppen a kisebbségünknél fogva elnyo-
mottaknak, félretetteknek érezzük ma-
gunkat. Éppen ezért nagyon jó volt,
z-mikor Turóczy püspök úr a KIE
házba összehívta az evangélikus részt-
vevőket, s szólt hozzájuk. Itt állapi-
tottuk I meg, hogy a kenferenciának
:~07 evangélikus résztvevője volt. Szám-
arányunk szerint aránylag többen v01-
tunk, mint a reformátusok s a részt ..
vevők is aránylag több! gyülekezetből
tevődtek össze, mint náluk. De mégis
ennek ellenére is kérdés maradt az az
örök kérdés, hát a többi hol van?
Nagyon sok ifjúnak es vezetőnek kel-
lett volna ott lenni sorainkban, akik
hiányoztak.

A konferencia megnyitójának legfon-
tosabb mozzanata a világ KIE Szövet-
ségeí üdvözlésének a felolvasása volt.
Kínától Ausztrálíáig, a testvéri finn es
észt, vagy Tahiti és Amerika, Anglia
ifjúsága mind-mind testvéri szeretettel,
a Krisztus Jézusban való egység gon-
dolatában üdvözölte a konferenciát.
Igy ez a losonci találkozó beleágyazó-
dott abba a nemzetközi testvéri közös-
ségbe, amely minden nemzetközi fe-
szültség ellenére is megvan abban az
ifjúságban, amely Jézus Krisztust sze-
mélyes Megváltojának vallja.
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A konferencián elhangzott előadások
és bizonyságtételek Jézus Krisztus örök
időszerűségét vitték raz ifjúság elé. Dr.
Karácsony Sándor előadásában többek
között ezeket mondta: "Az, hogy közel
kétezren gyűltek össze erre a konfe-
renciára, az még magában nem örven-
detes dolog, mert ma világszerte di-
vat a szervezkedés és a tömegbeverő-
dés. A tegnapot az jellemezte, hogy
kevesen szerettek együtt lenni, a má-t
az, hogy tömegben érzik jól magukat
az emberek. A KIE-nek nem a töme-
gek a fontosak, nem szervezkedni akar.
hanem egyetlen cél vezeti: megismer-
tetni egymással Krisztust és az ifjú-
ságot",

Turóczy Zoltán püspökünk előadásá-
ból ezt jegyezzük itt meg: "Jézus Krisz-
tus sohasem lehet időszerűtlen. Az em-
berek időszerűsége nagyon különböző,
de mindig mulandó. Jézus kétezer év
óta még egyre időszerű és örökké az
lesz. Ö az egyetlen megoldása mínden
problémának".

Egy főorvos és erdészmérnök arról
tett bizonyságot, hogy mit jelent az ő

életükben: nem szégyenlem a Krisztus
evangéliumát? Alkalmat kapott .a ná-
lunk időző Stewart Jakab misszíóná-
rius is a bizonyságtevésre. Reggel 60
bíbliakörben oszlott szét a konferencia
s mélyedt el Istennek drága űzenetébe.

Voltak érdekea.rnozzanatok is a kon-
ferencián. Ilyen volt mozgalmunk meg-
alapítójának, id. Szilassy Aladár és
fiának, a magyar cserkészmozgalom
megindítójának sírjához való elzarán-
doklás. A nagy fáklyás felvonulás fe-
lejthetetlen élménye marad a résztve-
vőknek és Losonc közönségének is. Ki-
lóméter hosszúságban kígyózott Losonc
utcáin a fáklyásmenet a csehek által
épített kétemeletes KIE házhoz, ahol
gróf Teleki Pál miniszterelnök szólt az
ifjúsághoz. Az ő beszédét részletesen
tárgyalta a napisajtó is. Szavai mélv
nyomokat hagytak az ifjúság lelkében,
amikor a cselekvő és szolgálatban meg-
nyilatkozó nagy szavakat nem találó
hazafiságról szólt. A KIE szellemének
megfelelőleg sportverseny is volt. A
rekordot hajszoló sportvilágban olyan
jól esett látni a közösség testi erejére
épített sportversenyeket, a csapatver-
senyeket. Nekünk evangélikusoknak
igazán nagy örömet jelentett az a kö-
rülmény, hogya nyíregyházi egyesü-
letünk két vándordíjat szerzett és jo-
got nyert a legnagyobb KIE sportkí-
tüntetésnek, a vándorzászlónak két évi
őrizetére.

A konferencia lelki mérlegét mindig
az utolsó nap adja meg. Az esti órá-
ban jutott sor arra, hogy az ifjúság
maga nyilatkozzék meg, mondják el,
mit nyertek a konferencián? Áldott
pillanatok voltak ezek, amikor az ifjak
őszintéri nyitottak meg lelküket. A
Szentlélek zúgását hallottuk a lélek
mélyéről feltörő szavakon keresztül.
Hány ifjú tett bizonyságot arról, hogy
e kenferencián vált nyugtalanná a lelke,
mert megérezte, hogy Krisztus eddig
halott volt az életében. Mások pedig
mosolygó örömmel tettek tanuságot
arról, hogy a Krisztusban megtalált
kegyelemben megszabadultnak érzik
magukat. Voltak megdöbbentő percek
is ezen az alkalmon. Egy fiatalember
sírva tett bizonyságot kétlaki életéről
Másnak mutatta magát, mint amilyen
volt. Hogy mennyire más volt, meg-
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szebb gyermekújdonságokban. Legújabban Jókai, Gárdonyi, Móra ferenc
könyveit sajátítja ki a magyar gyermektársadalom, ami amellett bizonyít,
hogya mai kor gyermekei is szeretik a csapongó fantáziát, a színest,
meseszerűt, a keresetlen, érthető mondatokat. Legnagyobb sikerű gyer-
mekkönyvek Molnár: .Pélutcai Iiúk'l-ia és Móricz Zsigmond: "Légy
ió, mindhalálig" című könyve.

A gyermekkönyvek legfőbb érdeme az, hogy nemcsak hazaszere-
tetre, hanem az általános emberi érzésekre is megtanítják olvasóikat.
Minden ország gyermekei testvéreink. Piroska meséiét olvassa a kis
mexikói lány, a kinai fiú Robinsonért reszket, Andersen mesét hallgat
a magyar legényke, de bármilyen nyelven olvassák is ezeket a kiváló
munkákat, mindig az eredeti áll előttük úgy, ahogyan azt az Író
elképzelte.

De végül is milyen legyen a jó gyermekkönyv ?
A gyermekkőnyv szerettesse meg először is a művészetek egy-

szerű szépségét, amelyet azonban megértünk. Mutassa meg az öröm,
a szabadság képét, a földi élet legnagyobb ajándékait. Tegyen bennünket
a nagy érzések részeseivé és keltse fel bennünk a tiszteletet és a
csodálato! Isten birodalma, a nagy világmindenség iránt. Szerettesse
meg velünk az állatokat, ? növényeket. Művelje a lélek szépségeit,
Ertékelje a játék örömét. Ertse meg, hogy a művelödés útja nem halad-
hat mindig együtt a praktikus sal és hasznossal. Lehet a gyermekkönyv
oktató jellegű is, de ne tömje tele az ifjúság fejét nehéz tudományokkal,
inkább néhány magot vessen el, mely később bőséges gyümölcsöt hoz.
Tanítsa a tudományok legnehezebbikét: az emberszeretetet és szerezze
meg a legnehezebbet : az emberi sziveket, az igaz emberi élet számára.

Gyarmathy Irén.
lit" ••• ~~~".",.""., _

vallja, megverte az édesanyját. De az
első kötelességének tartja, ha haza-
megy, bocsánatot kér tőle. Azok a
könnyek, amelyek ennek a megtört
ifjúnak szeméből hullottak, a tékozló
fiú könnyei voltak; amelyeken már a
megbocsátásnak sugara csilla nt meg a
mi lelki szemeink előtt. Egy másik ifjú
elrontott életének nyomorúságát mu-
tatta meg. Vad és rossz volt, magáért
a vadságért és rosszaságért. Megdöb-
bentünk . az ifjú élet mély nyomorú-
ságai láttára. Elmondja - azért szó-
lalt fel, mert e felszólalása nélkül nem
tudna megváltozni, de a résztvevők a
tanúi annak, hogy más akar lenni.
Soha sem beszélt még a szívéből, csak
most, Könnyezni nem látta őt senki
és most másfélezer ifjú előtt sír. Tudja
és érzi, minden másként lesz életében.
Ó ezt a bátorságot és döntésre való
kényszerítést köszöni meg Istennek a
konferencia színe előtt. Voltak olya-
nok, akik imádságot kértek. Mint
megáradt folyó, amely útjában mindent
eldönt, tört utat a szó, a bizonyságtétel
az ifjak lelkéből. . A konferencia leg-
áldottabb pillanatai voltak ezek. Tu-
róczy Zoltán püspökünk záró áhítata
után, amely a keresztyéni élet küzdel-
meire hívta fel a figyelmet, imádságos
kczösségben csendesedett el a konf'e-
rencia. A gyárépület. amely szállásul
szolgált - ereszéről cseppekben hul-
lott az eső s ennek zaja volt csak hall-
ható. Másfélezer ifjú imádsága kopog-
tatott Isten szívének ajtaján.

Áldott magvetés és áldott seregszemle
volt ez a losonci konferencia. Naggyá
lett benne Krisztus sok száz ífjú éle-
tét betakarta és eltakarta az ö kegyel-
mének mindent megbocsátó palástja.
Isten csodálatos, minden reményen
és imádságon felül megáldotta ezt a
találkozást, amelynek áldásaival egé-
szen bizonyosan még évek mulva is
találkozunk az egyesületi munkában.

Erős Sándor.

,
HIR E K

Farkas István református tiszán-
in (1 eni püspök hatvan éves.

Ösztöndíjas theológusok. A finn ősz-
töndíjat ezévben Győri János és Mezei
István (erdélyi) theológusok élvezik.
P_ sárospataki református theologia is
ösztöndíjcsere-viszonyba óhajt lépni
Finnországgal.

Az Evangélikus Szövetség augusztus
24-27-ig Bécsben tartja gyűlését. Ha-
zánkat dr. br. Radvánszky Albert egye-
temes felügyelő és dr. Tomcsányi V.
Pál egyházmegyei felügyelő képviseli.
Református részről dr. Kállay Kálmán.
debreceni egyetemi tanár vesz részt. a
gyűlésen.

Budai Parmenius István szobra. Az
északamerikai kontinens újabb ma-
gyar szoborral gazdagodott. Sajnos
úgy, hogy egyetlen cent magyar pénz-
adomány sincs beleépítve ebbe a szo-
borba, sőt még a leleplezéséről is ké-
sőbb értesült a magyar protestantiz-
mus. Pedig ő volt a legelső protes-
táns missziónárius Észak-Amerikában.
Columbus útja után 91 évvel, 158:3-
ban kötött ki New-Foundland partjain
az az expedició, melynek papja és iró-
deákja Budai Parrnenius István volt,
aki tökéletesen tudott latinul, s egy-
formán jártas volt a theológiában s a
jogban. Mint az amerikai keresztyéri-
ségnek első harcosai közül egyik leg-
jelentősebbet, most New-Foundland-
ban, Saint Johansban szoborral tisztel-
ték meg.

A bányakerületi közgyűlés szeptem-
ber 7-én lesz a Deáktéri gimnázium
disztermében. Előző napokon gyűlé-
seznek a bizottságok, szeptember 4-én
az egyházkerületi presbitérium.



Az orosházi gimnázium rendes tanú-
:raivá választotta Benesik István es
Frenyó László eddigi Ihelyettes taná-
rokat.

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Ta~--
talmaz 89, elsősorban a hitoktatási
ianterv által elő írt éneket. Hitoktatás-
'nál szinte nélkülözhetetlen, mert köny-
nyen áttekinthető csoportosításban ké-
szen adja mindazt, aminek a táblá-
ról, vagy etömondás után való betaní-
tása eddig a hitoktatásra fordított idő
nagyrészét elvette. Ára darabonk-hlt

csak 10 fiLlér, úgy, hogy a legszegé-
nyebb tanuló számára is könnyen be-
szerezhetjük. Az egyetemes tanügyi bi-
zottság az énekeskönyvet hitoktatási
segédkönyvül engedélyezte, Második
kiadás. Mutatványpéldányt 10 filléres
bélyeg beküldése ellenében szívesen
küldök. E helyen hívom fel lelkésztár-
sa\m, tanítótestvéreim és minden hít-
testvérem figyelmét a kiadásomban
megjelent nagyalakú Luther-rózsa fali-
képre, mely evangélikus egyházunk
közhasználatú szimbólumát eredeti szi-

nezésben, a magyarázó kis vers sel áb-
rázolja. Ára portómentes küldéssel da-
rabonkint 1 P. - Az énekeskönvv és
a falikép megrendelhető ezen a címen:
Ruttkay-Miklián Géza evangéliku_s lel-
kész, Szente tornya, Békés vm.

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

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló (harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
m,;gyar'királyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tüzoltÓSZBP-, kút, sziuatf.yú- BS
gép gyár, harango, fBm- BS vasöntödB:

Alapítva:
1816.

Alapitve
1816.

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,

II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Perzsa, Dézsma,
seal-bundák
Ui modellek

szezon e l ő t t i árakon

SOMOGYI szűcsmesternél
l' IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.,
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A ceglédí evangélikus egyház 1700 k-os harangiát most száll í-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
egyházközségnek, a mihályi evangélikus. egyházközségnek szál-
lított harengok, a Budapest Tisztviselőtelep külsölerencvérosi re-
formátus templom, a pápai református templom, II győri reformá-
tus templom, bagarnéri református templom stb, stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
duljanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi vilégkiállí-
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Evangélikusokn~k nagy áreng~'Hmény! VIlI., JÓZSEF-KRT.' 37.
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,f~~LKapható :

GÖdöÚői'ev:egyházközség. részére szallitott 241 kg:-os haraf::"'" a FÉBÉ k ö n vvk ere ske d éaében,
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi' és csillaghegyi ~.J3udape,st,VII., Damjanich utca25/a. °
evang. templomok új .herangiai, valamint, a világháború után:" "
készült budapesti herangok 99 százaléka .nélarn készült. M~!lt'" . . '
ke
S

'8Zítema pusIztaföldvári evang. templom új harangjait'l; .:Garab József kőnyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.•
zívvel-lé ekkel készítem hararlgj~imati';' ,'~,. '~,, evangélikus bazár.
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5 Z LE, Z Á ,K .',LA.s Z LÓ
Magyarország eranykoszorus mestere

harang- BS, ércönte dB, harangfBlszBrBIBs BSharanglábu{ít'
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 7fs·,.

. - ' . -~,
, , (XIII., Frangepén-utca mellett.) -,."

Saját ház." :: -, Telefon: 29l-3~3.

\

Mit n~~jt az Evan~élikus Egyházkerületek .
. Jóléti Egyesülete?

" , .

. ~~A családban előfordúló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiliázasitési, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset. szavatosság •. -
gyár, autó biztositásainak .a legolcsóbb diitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki •.
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja, Hívja fel mindenki
a hittestvérek Iigyelrnét a Jóléti Ezvesületre.

Felvilágositással és táiékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Fehérhaió·u. 8-10. (Ev.
bérház.I Telefon: 1-863-32, valamint.a kerületi fiókok x
Békéscsaba. Debrecen, ÉrseKujvár, ''Győr, Kassa, Mis- \
kQle, Pécs~ Szeged, Szombathely. Minden egyház-
községben megbízotfai vannak az egyesületnek. -

"Állandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Dr. ,Varsán)d Mátyás:'

Isten ernbere
Fűzve P 3'30:1

Keménvkötésben P 6'-. ~gé8~vá8z~nköté8ben P 8'-.

, Dr. "Szilády Jenő:
" ,

A·'Magyarországi Tót,
Protestáns Egyházi Irodalom

P 3'-.

CEGLÉD,EVAMGÉLIKUS BAZÁR
, .
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