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Leikeink a háború árnyékában
Apáink azt sem tudták, mi az 

a „pszihózis", mégis végig tudták 
csinálni az összes magyar megpró
báltatásokat. Eleink a háborús rém
hírterjesztést, koncféltést, önző ön
biztosítást, súsárlást, nagyszájúsá- 
got, kapkodást egyszerűen a gyá
vaság megnyilvánulásainak nevez
ték, ma minderről úgy beszélünk, 
mint a „háborús pszihózis meg- 
szállottságáról“ . És ez az új nép
betegség ragad. Egy ideig idegenül 
nézed a többiek „idegességét", az
tán te is azon kapod magad, hogy 
benn ülsz a kávéházban, ahova 
sohasem szoktál járni, s halom új
ság mögött egész délután szótáro- 
zod a Daily Telegraphot, a Tempst, 
meg a Völkischer Beobachtert. Arra 
ébredsz reggel, hogy este már meg 
is beszéltétek a feleségeddel a 
szalonna-, kakaó-, gyertya- és szap
panvásárlást, s a hivatalban öt 
percenkint megsimogatod a szíved 
felett a bankból gyorsan kivett pár 
pengődet. Egész életedben röstel- 
hetnéd magadat, ha a füled egyszer 
bele tudna szólni a beszédedbe, s 
ki tudná javítani a hírközlésedet 
arról, amit a szád tovább mond, 
— arra, amit még ő hallott. S a 
harmadik mesélésre már te magad 
is elhiszed sajátmagadnak,' hogy 
láttad a sebesült vonatot, amit már 
a határról hoztak, pedig tegnap még 
a borbélyod is csak úgy hallotta az 
egyik vendégtől. Aztán beletörő
dünk, s az egész Európával együtt 
önfeledten takarózunk a pszihózisba, 
a csökkentértékűeknek ebbe az elő
kelő lelkiállapotába, ahelyett, hogy

imádságok tuséiban törnénk hozzá 
a lelkünket a keserű pohárhoz, amit 
lehet, nem kerülhetjük el, hogy ki 
ne igyuk, s ahelyett, hogy a nem
zeti készülődésben megkeresnénk 
a mi személyes vállalkozásunk al
kalmát, s a vállalkozáshoz keres
nénk a hitből élő bizodalmas lélek 
önfeláldozó akaratát magunkban. 
Vedd észre, hogy a pszihózis új
fajta megjelenése csak régi beteg
ségünknek, a hitetlenségnek, s vedd 
észre, hogy nem mások pszihózisa 
tesz téged is hitetlenné, hanem a 
te hitetlenséged csinálja a pszihó- 
zist! . ..

*

A pszihózis hangulata mellett a 
lélek figyelői beszámolhatnának egy 
másikról is talán olyan címmel: 
az „ehez lenne közünk" hangulata. 
A magyar lélek úgy tartja egyik 
szemét; a reménykedőt a béke 
messzi és valószínűtlen röptű ga
lambján, hogy másikkal, a magyar 
szemével már ott méregeti a határt, 
latolgatja az erőket, mustrálgatja 
az ellenségeket, s lelke ősi darab
jával már benne volna ebben az 
új vitézi játékban is. A bölcsek 
úgy gondolták, hogy az a magyarság, 
amelyik világháborút látott már, nem 
adja fejét könnyen egy új „mire a 
levelek lehullanak" kurucos hitre. 
S mégis benne vagyunk máris nya
kig. A világháborút pazarlásnak 
bosszankodja a népünk. Ahoz nem 
volt semmi közünk, belecseppen
tünk ... De ehez most lenne közünk. 
Sok fizetni való van . . .  És Istent 
is úgy „kalkulálja" most a magyar,

hogy ő is itt látja az igazságot, s 
hogy a malmai biztosan őrölnek* 
Ki merné felmérni, hogy a „ma
gyarok istene" és a Jézus-hit en
nek az új próbának az előestéjén 
hogyan kergetőzik most megint 
a leikeinkben ? . . .

*

A legenda szerint, mikor Péter 
el akart futni Rómából a vértanu- 
ság elől, Jézussal találkozott az 
úton, aki szembejött vele, s a hová 
mész, Uram, kérdésére azt vála
szolta : „Megyek, fiam, Rómába, 
újramegfeszíttetem magamat érted". 
A legenda szerint Péter visszafor
dult szégyenkezve a vértanuság 
útjára. Figyeld a barátaidat, az új
ságjaidat, a hivataltársaidat, az elvi 
ellenségeidet, — sok talajvesztett, 
egyéni érdekű, hazából kinőtteinket, 
hogyan tanítja meg most a hadba- 
vonuló ifjúság, az örök magyarság 
nótája őket újra, hogy ez a föld, 
valóban az, amelyen élnünk és 
halnunk kell. ..

*
A határainkon szinte láthatóan 

emelkednek fel féltésből és vállal
kozásból a honvédelem falai. Mint
ha kicsiny család módjára marad
nánk most magunkra ebben a nagy 
hajlékban, ahol az ősi foglalkozás 
indul: a férfiak tisztítják a fegyve
reiket, s az asszonyok varrnak. Ér
zékenyek lettünk az idegenségre. 
A családi kör meghitt, izgalmas 
belügyei tárulnak ki. Az idegen 
most tényleg „menjen ki a szobá- 
ból“. Vagy, ha már ide szorult, 
hallgasson . . .  Dezséry László.
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Történelmi dokumentum
Megszokhattuk volna már és mégis 

mindig olyan furcsa érzés arra gon
dolni, hogy úgynevezett történelmi idő
ket élünk, s amiről a napilapok az 
első oldalakon hírt adnak, annak egy 
részét, talán nem a főcímet, hanem 
esetleg valamelyik kisebb hírt, a törté
nelem utólag eseménynek fog minősí
teni. Ezt az utólagos minősítést termé
szetesen a közöttünk folyó jelenben 
előre megállapítani nem lehet. De ha a 
most kavargó nyugtalan időből meg
maradó történelmi dokumentumokat 
keressük — tekintet nélkül arra, hogy 
a legközelebbi időben hogyan dől el a 
béke, vagy háború kérdése —■„ úgy 
érezzük, hogy rendkívül jellemző és a 
mai felfogások ellentéteibe bevilágító 
az a két levél, amelyet az elmúlt héten 
Daladier francia miniszterelnök és Hit
ler német vezér, kancellár váltottak 
egymással.

Nem lehet megtagadni a francia mi
niszterelnök levelétől annak elismeré
sét, hogy azt egyenes és őszinte lélek
kel írták. Azok a mondatok, amelyek
ben a háború borzalmairól és annak 
elkerüléséről szól, bizonyára a francia 
nép nagy többségének érzéseivel egyez
nek meg. A levél ismételten felajánlja 
a készségét a békés megoldás elősegí
tése érdekében. Történelmi szempont
ból azonban rendkívül jellemző az, 
hogy nem tudja azt kijelenteni, hogy 
tehát nem akarok háborút, hanem ehe
lyett azt jelenti ki, hogy ő el van 
kötelezve szövetségeseit katonailag tá
mogatni, vagyis háborúskodni.

Ebből a szempontból nézve a francia 
miniszterelnök levele mélyen bevilágít 
az európai politikának abba a szaka
dékéba, amelybe az egymástól való fé
lelem annyira belekergette az egyes 
hatalmakat, hogy most már nem tud
nak kiszabadulni belőle.

Hitler vezér és kancellár válasza 
rendkívül világos, sőt félreérthetetlen. 
Megmondja, hogy nem mások miatt, 
hanem önmagáért kénytelen harcolni 
akkor, ha a vele szemben még mindig 
fennálló igazságtalanságokat jóvá nem 
teszik. Történelmi szempontból tehát a 
versaillesi békéig vezeti vissza a mai 
helyzet előidézését, erkölcsi szempont
ból pedig hangsúlyozza, hogy népével 
együtt egy jogtalanság jóvátételéért 
küzd, míg ellenfeléi egy jogtalanság 
fenntartásáért.

Véleményünk szerint ez a két levél 
a közelgő háború keletkezését az utó
kor előtt megvilágító történelmi doku
mentumok közé fog kerülni. Szinte pe
csétet üt arra a sokszor hangoztatott, 
később megszokott, még később pedig 
már meg is mosolygott állítására, hogy 
a világháború nem ért véget 1918-ban, 
hanem ma is tart. Lehetséges, hogy a 
világháború és az új háború közötti 21 
esztendőt utólag latens, lappangó há
borúnak fogják nevezni, amelynek kö
zepe volt a páriskörnyéki esztelen és 
hazugságokra épített békekötés és ame
lyiknek ez az új háború — adja Isten 
— az igazi végét fogja jelenteni, K. L.

Még a szentek is rettegnek az ítélet
től és ha nem Krisztus volna az oltal- 
mazójuk, bizony ők is elkórhoznának.

L u t h e r .

Páncélos kéz
A magyarországi evangélikus egyház: szórványegyház. Amint 

nemrégiben e lap hasábjain is közöltük: a háború előtti Magyarország 
hatezer helységében egyáltalán nem élt evangélikus, hatezer helysé
gében százon alul volt a számuk, s csak 1800 olyan helység volt, ahol 
száz fölé emelkedtek. A jelenlegi Magyarország evangélikusainak 
mintegy harmadrésze él olyan helyen, ahol nincsen templom, vagy lel
kész. De a többi helyen is éles harcot kell folytatnia fennmaradásáért. 
Mert egy pár valóban evangélikus többségű helytől eltekintve a többi 
egyházközségeket jól megszervezett és gazdag egyházak veszik körül, 
vagy fanatikus szekták viselnek hadjáratot ellenük is. Ezek a szét
szórtság miatt nehezen, vagy egyáltalán meg nem közelíthető lelkeket 
igyekeznek magukhoz csalogatni. Minden más egyházhoz viszonyítva 
tehát kétszeres veszélyben, de kétszeres felelősségben élünk. Hordoz
nunk kell az állandó gondot: az „elkeveredett lelkekért”. Minden lélek  
fontos és minden lélek felelősség, hiszen az Egyház Ura attól kéri 
számon a lelkeket, akire hízta. Éppen ezért kell minden lelket több
szörös páncéllal ellátni, a csábítások ellen felvértezni, evangélikus 
egyházunk értékeit neki világosan megmutatni, a többitől való különb
ségeinket és annak okait feltárni. Vagyis komoly evangélikus öntu
datra nevelni. Nem „mellveregetős” stílusban, hanem olyan evangé
likus szellemben, amit csak az evangélium hűséges követése adhat a 
belőle élőknek. Ehhez a munkához mindig nagyobb erőket kell harcba 
állítani. Sajtóban, igehirdetésben, hittankönyvekben. Olyan stílusban 
és olyan felkészültséggel, mint amilyenben egy újabban megjelent kis 
könyv teszi. Benkóczv Dániel és dr. Kékén András szórványhittan- 
könyve ez: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. (Kecskemét. 
Üzenet kiadás.)

A szórványkérdés
ugyanis egyházunknak nagyon érdekesen kezelt kérdése volt egészen 
a legújabb időkig. Bizonyos fokú megalkuvás és lelki visszahúzódás 
jellemezte ebben egyháztagjainkat. Azt hitték reálisak, amikor olya
nokat mondogattak: „Mi, mint legkisebb egyház nem szólhatunk bele 
nagy kérdésekbe” . Vagy: „Nekünk úgy sincsen hatalmunk megvaló
sítani semmit. Ha valamit akarnánk, elgáncsolják a katolikusok. A 
legjobb az, hogyha csendben és békességben élünk mindenkivel, akkor 
legalább békében fognak hagyni minket is” . De ez a békében-hagyás 
csak nem következett be. Sőt, mintha a felekezetközi életben is a 
„horror vacui” törvénye uralkodnék, ott ahol engedtünk, mindig még 
hátrább szorítottak minket.

A szórványkérdésre akkor kezdett egyházunk felfigyelni, amikor 
a többi történelmi egyház már megfelelően érvényesítette számbeli 
vagy szervezeti súlyát: és a katolikusok az állami törvényeknek reá
juk nézve kedvező beállítását. De ekkor ott voltak már a szekták is, 
amelyek bár sok helyen a keresztyén életnek csak paródiáját nyújtot
ták, mégis sokkal határozottabbak lévén a kortárs evangélikusoknál, 
sok lelket elhódítottak. Egyházi vezetőink egy darabig munkáshiány 
miatt nem sokat tehettek, az evangélikus közvélemény pedig nem 
törődött ezekkel a bajokkal. Amikor aztán az 1933-as évektől kezdve 
bizonyos theológus túlprodukció kezdett mutatkozni, már nem késle
kedtek vezető püspökeink, hanem belenyúltak a kérdések mélyére. 
És ime, megtörtént a csoda. Ott, ahol senki se hitte volna, pár év alatt 
templomok épültek, a szerteszéledt hívek visszatértek az egyházba, és 
megindult újra az élet. Éppen ideje volt. Különben pár esztendő alatt 
szinte pótolhatatlan veszteségek érték volna egyházunkat. A reverzá- 
lis és a nagyobb egyházak tömegvonzó ereje így is elég embert elsza
kított tőlünk.

A  szórványkérdés szervezeti megoldása azonban nem szüntetheti 
meg a bajokat. Mert azokon a helyeken, ahol szervezett egyház már 
volt, nem segíthetett a belső életen. Nem segíthetett a belső életnek 
azon a sajátos, és fentebb már jelzett visszahúzódó, kisebbrendűségi, 
vagy önmagát bátorítva kiabáló magatartásán, ami helyzetünknek és 
rendeltetésünknek nemismeréséből származott egyháztagjainkban.
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Mindjobban világossá válik az, hogy a szétszóródottságon nem  segít
het semmi más, mint egy új szórványlelkiség kifejlődése, am elyik eg y 
házunkat méltón képviseli a nagyobb egyházak között.

A szórványlelkiség
kérdése ugyanis a szórványkérdés megoldásának kulcsa. Mert mi tette 
annyira égetővé és veszélyessé a szórványkérdést? Nem egyedül a 
földrajzi szétszóródottság, hanem a lelki egység tökéletes hiánya, a 
lelki összevisszaság. Hiába álltak volna bátran a végeken a „végvá
riak”, ha egyszer nem jött támogatás a „mögöttes országrészből” ! Ha 
egyszer az egész evangélikusságból hiányzott annak az öntudatnak 
érzése, amit csak helyzetünknek teljes ismerete (egészen a sebeknek 
önkínzó felszakításáig) és értékeinknek, valamint küldetésünknek 
büszke hangoztatása adhat. Ezt a kettőt ugyanis nem szabad elválasz
tani egymástól. Mert vége van ott az evangélikusságnak, ahol csak a 
körülöttünk levő nehézségeket látjuk, de nem az erőt is, amit Isten 
ezeknek leküzdésére adott. De vége van ott is, ahol erőnk, vagy je l
szóvá lett tulajdonságaink hangoztatásában m erül ki minden tev é 
kenységünk. Ne feledjük, hogy mik vagyunk, de ne ismerjük félre 
felekezetközi helyzetünket sem. Mi nem, azért vagyunk evangélikusok, 
hogy átm enetet alkossunk a katolikus misztika és a református ráció- 
nalismus között. Hanem azért, hogy az evangélium igazságához tart
suk magunkat. Az egyház életének értékét nem az a tény adja meg, 
hogy m ennyire hasonlít egy másikhoz, vagy hogy m ennyire igyekszik  
békében élni a többivel. Hanem inkább az, hogy m ennyire tudja kép
viselni azt, amit képviselni hivatott.

Nem szabad hát nekünk elhallgatni azért, mert mások megsértőd
nének, ha igazunkat, elveinket hangoztatjuk. Hiszen mások nincsenek 
tekintettel reánk. Miért hallgasson el az evangélikus ember, ha egy 
katolikus nem tartja helyesnek, hogy szóljon? —  Egyik vidéki város
ban történt, hogy az ev. vallásos esten a szónok olyan evangélikus do
logról beszélt, amik szükségessé tették, hogy elhatárolja magát más 
egyházaktól. Utána az egyik evangélikus rokonságú katolikus úr tá
madást intézett az előadó ellen, sőt több evangélikus egyháztagot is 
támadásra ingerelt. Végre eljutott a hír az előadó fülébe is és kifejt
hette az egyik háborgónak, hogy olyan evangélikus környezetben, 
amikor feltételezetten csak evangélikusok vannak jelen, igazán nem 
lehetünk tekintettel mások érzékenységére, lévén az evangélikus ön
tudat erősítéséről szó. A mi mások iránti barátságunk nem állhat 
abban, hogy mindenkit hagyunk úgy beszélni, ahogy akar, csupán mi 
alkalmazkodunk mindig a többihez.

Nem szabad alkalmazkodnunk! Nem életbevágóan fontos, hogy 
magunkat pl. a „nagyobb testvérhez” , a református egyházhoz mér
jük minduntalan. Református testvéreink sohasem kívánták azt, hogy 
akár hitünknek, akár pedig hitünk megnyilatkozásának dolgaiban 
magunkat hozzájuk hasonlítsuk. Kár volna ilyeneket nekik tulajdoní
tani. Ők tehetnek a legkevésbbé arról, hosvha valahol nagyobb tömeg
ben lévén, hatnak a kisebbszámú evangélikusságra. Erről csak mi te
hetünk. A mi hibánk volt az, amit Jánossy Lajos kimutatott a litur
giáról szóló könyvében, hogy liturgiánkat hozzájuk hasonlítottuk, 
majd hozzájuk idomítottuk. Nagy kár volt a liturgia feilődésére. És 
hasonlóképpen nagy kár az is, hogv vallástanítási tankönyveinkben 
ennyire alkalmazkodtunk hozzájuk. Majba Vilmos már 1904-ben fel
hívta a figyelmet erre a vallástanítás megreformálásáról szóló tanul
mányában, de méd ma is hiányzik ennek első lépése: egy speciálisan 
evangélikus egyháztörténet.

Nem felekezeti harc,
hanem a felekezeti egyenjogúság érzése az, amit akarunk. Mégpedig az 
evangélikus lelkekben. Nekik kell levetni furcsa visszahúzódásukat, 
óvatosságukat. Mert nem abban áll a nagy keresztyén  célok követése, 
hogy egymástól félve, egymás előtt meghunyászkodunk. Hanem ab
ban, hogy mint testvérek egyforma fegyverzettel állunk ki a csata
térre, egymás mellett. Legyünk felvértezettek , de ne egymás ellen, 
hanem egymás javára. Nyújtsuk egymás felé a páncélos kezeket, de 
ne kívánjuk egymástól, hogy ki-ki engedjen bármit is abból, ami jo
gosan megilleti. Ne legyen támadó feg yver  az, ha tudjuk egymásról

Almafa alatt
István király ünnepe utáni napon az 

evangélikus lelkészek közül 80-an 
gyűltek össze Gyenesdiáson a .lelkész- 
üdülőben, hogy egy hetes evangélizá- 
ciós időszakot töltsenek együtt s ez 
alatt lelkészi szolgálatuk és egyéni éle
tük kérdéseit Isten igéje és a lelkiis
meret mérlegére helyezzék.

A Kapernaum nevű lelkészüdülő tá
gas kertben van. Az evangélizációs hét 
reggelein a kert különböző pontjain 
csoportok ültek össze, hogy a Szent
írás egy-egy szakaszát tanulmányozzák. 
A kertnek hol az egyik, hol a másik 
részéből hangzott fel egy-egy egyházi 
ének. Később mindnyájan egybegyűl
tek, hogy a délelőtti előadást meghall
gassák. Ekkor egy nagy almafa alá 
gyűltek össze. A majdnem földig hajló 
ágak sűrűn gyümölccsel rakottak vol
tak. Az előadó a középen egy kis asz
talt kapott. Széles körben helyezkedett 
el a hallgatóság. Egyesek széken, má
sok a gyepen ültek, voltak akik végig
feküdtek a füvön. Most kétórahosszat 
hallgatták az előadót. Az imádságról 
és a Miatyánkról szólt Járosi Andor 
kolozsvári lelkész, theológiai tudomá
nyossággal és a lelkészi gyakorlat 
szempontjaival. Igazi ünnepi csend volt. 
A nap haladt az almafa körül, az ár
nyék változott alatta. Mozgás, mozdu
lat alig hallatszott. Egy-egy madár 
odaröppent, megnézte a társaságot, 
mintha egy kicsit hallgatott volna is, 
azután továbbrepült.

Engem mélyen megragadott ez a 
kép. És az előadónak arra a szavára, 
hogy mi, a túlvilág jelenleg itt lévő 
emberei valójában oda-túli emberek 
vagyunk, ellenállhatatlanul a paradi
csombeli almafára kellett gondolni, 
amelyik gyümölccsel volt rakva, de 
nem volt szabad enni belőle. Most az 
Atyának a gyermekei ülnek az almafa 
alatt és a termés az övék és ami ter
més bennük születik, az Atyáé.

Délután vitéz Sréter Ferenc tartott 
két beszámolót. Az egyiket a cambrid- 
gei konferenciáról, a másikat a magyar 
evangélikus egyházban folyó evange
lizációs munkáról. Azután báró Pod- 
maniczky Pál egyetemi tanár tartott 
előadást a missziói munkáról. Vacsora 
után Turóczy Zoltán püspök beszélt 
a lelkészi szolgálat problémáiról.

Ilyen programmá napok követték 
egymást Gyenesdiáson. Sok lelki ál
dással gazdagodott meg mindenki, aki 
elejétől végéig résztvehetett azon.

K. L.

A „templomépítő püspök", D. Raffay 
Sándor vasárnap d. e. 10 órakor helyez
el az alag-dunakeszi fiókegyház új templo 
mának zárókövét és szenteli fel ennek a 
kis gyülekezetnek új hajlékát. Ezzel a 
gyönyörű templommal az újpesti anya
gyülekezet lelkészének. Mezei Józsefnek, 
a presbitériumnak, a nőegyletnek s a 
dunakeszi-alagi híveknek hosszú hűséges 
munkáját áldotta meg Isten eredménnyel.
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Jó akarok lenni
ö t  évvel ezlőtt a Keleti tenger 

Uzedom szigetén jártam. Annak a 
családnak otthonában, ahol megszáll
tam, egy falitáblán ezt a sokat
mondó, szinte programmszerűen hang
zó mondást olvastam: „Ich will gut 
sein!” — „Jó akarok lenni!” Ezt a 
mondást is feljegyeztem utinaplómba. 
mint ahogyan mindig szorgalmasan 
feljegyezgettem azokat a verseket, 
mondásokat, citátumokat, melyekre 
utazásaim közben ráakadtam.

Most azután, amikor magyarhoni 
Gusztáv Adolf Gyámintézetünk nyár
végi felhívásának élére megfelelő jel
szót kerestem, ez a mondás jutott 
eszembe, melyet Uzedom szigetéről 
hoztam magammal.

Uzedom szigetén szállt partra 1630. 
június 26-án 13.000 emberével Gusztáv 
Adolf, s talán éppen ott, annak a ház
nak helyén, amelyben megragadta fi
gyelmemet a „Jó akarok lenni!” fel
írat, talán éppen ott borult térdre a 
nagy király és többek közt így 
imádkozott: „Uram, Istenem, te tudod, 
hogy én ezen vállalatra nem a ma
gam, hanem a te dicsőségedre és el
nyomott egyházunk segélyére indultam 
el. Adj továbbra is szerencsét, hogy a 
szent feladatot teljesíthessem azon 
óráig és célig, melyet számomra te 
magad kitűztél.”

Jó akart lenni a nagy király, jó 
akart lenni evangélikus egyházához, 
hittestvéreihez, meg akarta őket men
teni a fenyegető végveszedelemtől.

Magyar evangélikus egyházunkat is 
újból nagy veszedelem környékezi. 
Keletről, nyugatról, északról, délről 
felvonulnak ellenségeink s erőtlensé
günkre számítva könnyű diadalt akar
nak venni rajtunk.

Templomaink, iskoláink sok helyt 
roskadoznak, másutt meg egészen hiá
nyoznak. Amott nem tudunk megküz
deni a nagy adóssággal.

Ki nem akar segíteni ? . . .  Ki nem 
akarna jó lenni ? . . .  Ki nem akarna 
szíve szerint adománnyal segítségére 
sietni a Gusztáv Adolf Gyámintézet
nek, hogy mentő munkáját elvégez
hesse ?

A Gusztáv Adolf Gyámintézet gyűj
tői ugyan már egyszer végigjárták 
gyülekezeteinket, bekopogtattak a há
zakba s kinyújtották kérő kezüket 
feléd. De azért az is lehet, hogy éppen 
te kimaradtál, nálad talán még nem 
jártak a Gyámintézet gyűjtői, vagy ha 
éppen jártak, ne haragudj, hogy most 
még egyszer is kopogtatunk és jókedvű 
adományodat kérjük a Központi gyűj
téshez.

Központi gyűjtés címén 10 eszten
dővel ezelőtt kezdtük meg a gyűjtést 
s a gyűjtés eredményét (1. 817.50 P, 
2. 360 P, 3. 834 P, 4. 300 P, 5. 540 P, 
6. 466.78 P, 7. 404.66 P, 8. 460 P, 9. 
350 P) minden évben kerületenként 
váltakozva egy — legfeljebb két — 
leginkább rászorult gyülekezetünknek 
juttattuk, hogy hathatósabban segít
sünk rajtuk. Eddig Komádi, Tata
bánya, Vác, újból Komádi, Tatabánya- 
Fel sőgalla, Zalaegerszeg, több bányai 
gyülekezet, Sajókaza, Nagyveleg, Du- 
naföldvár, Nagymágocs részesültek ily 
központi adományokban. Most a du- 
náninneni és tiszai egyházkerületekre

egymás hibáit. Hanem alkalom arra, hogy adott esetben, a másiknak 
éppen ezt a sebezhető pontját védjem  éri, aki e helyen sebezhetetlen  
vagyok. Ez lenne keresztyén  egység, és ez lenne m éltó testvériség.

Ez a mi kis szórványhittankönyvünk ezt akarja szolgálni. El kell 
hogy jusson valami módon minden evangélikus szórvány családhoz. 
De, jó lenne, ha eljutna, minden olyan evangélikushoz is, aki szór
ványban él lelkileg és nincs meg benne a megfelelő erő, magát evan
gélikusnak megtartani. Talán ha megint az apák tanítanák gyerm e
keiket, és elég lenne, ha a lelkész felülvizsgáló utakat tartana, akkor 
kialakulna az a régi evangélikus családi közösség, házi gyülekezet, 
ami a legjobb végvár minden támadással szemben. A kis könyv segít 
erre. Mindenki megértheti, világos és evangéliumi. Talán egyelőre az 
első könyv, amelyik bátran ki mer állani evangélikus érdekekért, de 
egyúttal nem feledkezik meg arról sem, hogy kezét nyújtsa minden
kinek, aki a keresztyénségért dolgozni, munkálkodni akar. És ez a 
kéznyújtás nem  a gyengének kicsinységéből fo lyó  békekérelm e, hanem  
a kicsinységében is erősnek nyílt barátsága. Kéznyujtás: páncélos 
kézzel. K em ény Péter.

Hazahívás
„íme ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink
és elveszett a mi reményünk ; kivágattatunk 1 ? “

(Ezékiel 3?.)

Ezékiel próféta könyvéből vett részt kérdésként illesztettem cik
kem elejére mementóul. Érzem azonban, hogy a választ is mindjárt 
megtalálhatjuk Ezékiel könyvében a 34. részben, ahol ezt olvashatjuk! 
»Mert így szól az Úr Isten: íme, én magam keresem meg nyájamat, 
és magam tudakozódom utánuk. Mint a pásztor tudakozódik nyája 
Után, amely napon ott áll elszéledt juhai között: így tudakozódom 
nyájam után és kiszabadítom őket mindenünnen, ahova szétszóród
tak, a felhő és horulat napján. És kihozom őket a népek közül, össze
gyűjtöm az országokból és beviszem őket az én országomba, — Jó 
legelőn legeltetem őket, — Én magam legeltetem nyájamat, ért nyug
tatom meg őket, — ezt mondja az Űr Isten, Az elveszettét megkere
sem, az elűzöttet visszahozom, a sebesültet kotözgetém és a bete
get erősítem« Ezek a Szentírásbeli Igék jutottak eszembe, amikor 
olvastam az Evangélikus Élet július 29-iki számában megjelent »Fel 
Filadelfiába« című cikket. Ugyancsak ezekre az igékre gondoltam ez 
év elején, amikor az Evangélikus Élet február 11-iki számában a 
»Hazavárás« cikk szavai sajtoltak könnyet szemeimbe. Mindkét cikk 
minden sora megindító és benső vallomás arról, hogy mi magyarok 
bárhol is együk kenyerünket, bárhol is vessük fekvőhelyünket, együvé 
tartozunk. A távolság nem választófal közöttünk, hanem nemzeti érzé
sünkben egy próbára tévő, de ugyanakkor megerősítő kapocs. A kül
földön élő magyarság zöme dacára elszóródottságának, az édes anya- 
földtől többezer kilométerre szakadtságának nem szűnt meg érzései
ben, életmegnyílvánulásaiban rátarti és öntudatos magyarnak ma
radni. Számtalan esetben magam tapasztaltam azt az örvendetes je
lenséget évtizedek óta külföldön élő népünk körében, hogy a Magyar 
Hazától való távolélés magyarabbá tette s ezt az idegenekkel szemben 
sem restelte mindenkor kifejezésre juttatni. Itt kint élő népünk egy 
nagy része a legintenzívebben érdeklődik minden után, ami magyar, 
s ezt igyekszik minden téren kimutatni. Azt hiszem kevés olyan 
külföldön élő magyar otthon van, ahol nem találnánk meg a magyar 
kézimunkát, a magyar iparművészeti cikkeket, amelyekkel nemcsak 
otthonát díszíti fel, hanem eldicsekszik vele angol és amerikai is
merősei előtt. Ugyancsak nagyon sok esetben láttam, hogy a magyar
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ember, aki egy nagyobb kenyér megszerzési lehetősége miatt vándo
rolt ki szülőföldjéről, itt jobb sorsba jutva mégis visszakívánkozik 
ősei hazájába. Otthon talán szegény kubikos földmunkás volt. Itt saját 
háza, autója, rádiója van, úri ruhában járhat, de azért mégis vissza
vágyik, mert érzi, tudja, hogy magyar embernek boldog sorsa csak 
szülőföldjén lehet. Ez nem szórványos jelenség, hanem hű tükre a 
külföldi magyar ember lelkivilágának. Most, amikor nagyobb nem
zetek tízezrével hívják haza fiaikat és még olyanok visszavándorlását 
is lehetővé teszik, akik évszázadok óta idegen országokban telepedtek 
meg, nekünk magyaroknak is tennünk kellene valamit! A Tatárjárás 
utón IV Béla királyunk idegenekkel telepítette be Hazánkat. Egy 
újabb világháború esetén könnyeit megtörténhet az, hogy magyar 
népünk újra megtizedelve kerül ki a világkataklizmából. Az a veszély 
fenyeget bennünket állandóan, hogy Hazánkat teljesen idegenek fog
ják betelepíteni és a magyar faj pusztulásával és kivándorlásával 
lassan, de biztosan eltűnik a magyar nép Európa népei közül. Tenni 
kell Valamit, mégpedig hamarosan! Most vah aZ alkalmatos idő, most 
van a »felhő és borülat riapja«, amikor a világ négy táján számkive
tésben élő népünk százezrei azt várják, hogy a »Hazavárás« haza
hívássá valósuljon. Nálunk megván a hazavágyás és csak a hazahívó 
szóra várunk, hogy újrá összeforrhassunk nemzetünk Duna—Tisza 
közén élő törzsével, amitől lélekben soha nem szakadtunk el. Úgy 
érzem, sók-sok ézer magyar vérem szivévágyát öntöm 'szavakba, 
amikor azt mondom, hogy most a »felhő és borülat napjánx van a 
legalkalmatosabb idő a visszatelepítésre. Mi is segíteni 'akarunk 
mindenben, amire a magyar nemzet húszesztendeje készül. »Mennél 
kisebb egy nemzet, annál nagyobb jelentőségű probléma számára az, 
hogy oltalmazza, féltse és egybetartsa tagjait. Ezért volt mindig 
életbevágó fontosságra a magyarságra nézve az a kérdés, hogy akik 
magyar földön születtek, együtt tudjanak maradni a magyar föl
dön. « (Ev. Élet, 1939. II. 11.) Mi hálás örömmel vesszük, ha ben
nünket, ideszakadt magyarokat az édes haza, a honi egyház oltal
mába, gondoskodása alá vesz és mindenkor tanújelét adja annak, 
hogy nem szűnt meg mireánk szeretettel gondolni. Kitörő Örömmel 
és evangéliumi lelkesedéssel várjuk a Philadelphiába érkezendő test
véreket. Hívjuk őket gyülekezeteinkbe, hogy végezzenek ott evan- 
gélizációs istentiszteleteket. Jobban örülnénk azonban annak, ha ide
jövetelük alkalmával elhoznák nekünk mindnyájunknak a hazahívó 
szót. Elhoznák mihozzánk a magyar róna, a magyar folyók, hegyek- 
völgyek, magyar sírok, elhagyott temetők, megszállott területek, s 
az egész egyetemes magyar nemzet következő üzenetét: »Elég volt 
immár tinektek a számkivetésből, jertek haza az édesanya kebelébe, 
hogy egymást erősíthessük, egymást oltalmazhassuk Otthon, a .Szent- 
magyar földön.«

Erre a haza hívó szóra várunk és vágyunk évtizedek óta. Érez
zük, látjuk és tapasztaljuk, hogy a második generációnk pusztul és 
lassan beleolvad az itteni népegyvelegbe. Még sokszázezerre te
hető azok száma, akik megmenthetők a magyar nemzet számára. 
Azt olvassuk, hogy a második zsidótörvény értelmében 400.000 zsi
dónak kell elhagynia Magyarországot. Ezek helyébe hívják haza 
a külföldön élő magyarság egy legalább hasonló számú csoportját. 
Tegyék nekik lehetővé, hogy őseik földjén megélhetést találjanak 
és tovább erősíthessék és építhessék azt a földet, amit az Isten ne
künk, magyaroknak és nem idegeneknek adott.

Kelt Windsoron, az Úrnak 1939-ik és a számkivetettségnek 
15-ik esztendejében. Papf) JánQs LászW

magyar evang. lelkipásztor.

kerül megint a sor. Azért az idén is 
megindítjuk központi gyűjtésünket. 
Légy jó, küldd el ajándékodat a kéré
sünkhöz mellékelt csekklapon központi 
pénztárunkba. (Egyetemes Egyházi 
Pénztár, Budapest, IV., Deák-tér 4. sz. 
Csekkszám 4224.) Ne feledd el, hogy 
lelki édesanyádnak, evangélikus ke
resztyén egyházadnak szolgálsz ado
mányoddal. Annak az anyaszentegv- 
háznak, amelynek nevelése, tanítása, 
oktatása átformálta egész belső vilá
godat és elindított az életúton. Ez az 
édesanya kér most gyermekeitől. Légy 
jó és ne vondd meg tőle gyermeki se
gítségedet . . .  Ugye nem kér hiába? . . .  
Ugye te is azzal felelsz az édesanyai 
kérésre: Jó akarok lenni!. . .  És a szí
ved parancsára elküldöd ajándékodat 
az egyházmentés szolgálatára.

Hittestvéri meleg üdvözlettel:
Sopron, 1939 augusztus 18-án.

Ziermo.nn Lajos s. k. 
a Magyarhoni G. A. Gyámint. 

egyházi elnöke.

Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám
intézet egyházi elnökének felhívását 
magunkévá téve, mi is szeretettel kér
jük hittestvéreinket, hogy a „központi 
gyűjtés”-hez járuljanak hozzá egy-egy 
szívük szerinti adománnyal.

Báró Feilitzsch Berthold s. k., a Ma
gyarhoni G. A. Gyámintézet világi el
nöke. Sárkány Béla s. k., dr. Tomcsányi 
Vilmos s. k. bányai, Scholtz Ödön s. k., 
dr. Traeger Ernő s. k. dunántúli, Pod- 
hradszky János s. k., Laszkáry Gyula 
s> k. dunáninneni, Marcsek János a k., 
Pazar István a k. tiszai egyházkerületi 
gyámintézeti egyházi és világi elnökök.

Két film egymásután
Világnézetek mérkőzése üti rá a bé

lyegét korunkra. Világnézetek mérkő
zésének csatatere lesz a mozivászon is 
lassanként. Ez természetes is, hiszen a 
nagy szellemi mozgalmak minden idő
ben és korban először a művészetek te
rületén jelentkeztek s onnét tértek át 
a politika talajára. Viszont, ha a poli
tikumot visszavisszük a művészet terü
letére, akkor már nagyon könnyen 
propagandává alacsonyítják a művé
szetet. Ez a veszély kerülgette eddig a 
német filmgyártást. Ezt a gyermekbe
tegséget azonban, úgylátszik, sikerrel 
kezdi legyőzni s a legújabb Ufa film: 
„Hétpecsétes titok” már fejjel magaso
dik ki az eddigi német filmek közül. 
Még ugyan ebben is félreismerhetet- 
lenek a hasonlóságok a III. Birodalom 
születési körülményeihez, ebben Is csak 
meg-megkondulnak öblös propaganda
mondatok, felfénylenek hatásra beállí
tott nagyérzelmi jelenetek, de alapjá
ban véve mégis három-négy ember 
életkrízisét tárja elénk lenyűgöző mű
vészettel. Egy egészséges, erős, tiszta 
generáció küzdelmét, melynél a munka, 
hivatás, szolgálat sokkal többet tud je
lenteni az egyéni élet apró-cseprő ér
zelmi dagályainál. Amelyik ki tud he
verni birtokelvesztést, ranglétrán zu - 
hanást és öröknek hitt szerelem ideig- 
valónak bizonyulását is, de mindent 
oda tud dobni a becsületért.

Véletlenül egy francia filmet néztünk 
meg utánavaló nap. Ez az agyonreklá-
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mozott szellemességű Sacha Guitrey 
filmje; az Éjjeli kaland. A testi élveze
tekért lihegő, hazugságaikban egymást 
falhoz állító jómódú polgárosztály 
rajza, amelyet akármennyire körülrak 
is a szerző és főszereplő szellemesség
gel, finom és aprólékos lélekrajzzal, 
még sem sikerül szatírává nemesíteni. 
Egyszerűen kéjes, csiklandós vájkálás, 
ínyenc nyalakodás egy házaspár köl
csönös házasságtörésének izgató részle
teiben. Azt a fülledt, „finoman rom
lott” testi vágyaiért gondolkodás nélkül 
mindent odaáldozó, de a külszínt, lát
szatot minden erővel fenntartani kí
vánó, nyakig hazugsághínárban evie- 
kélő nagyvárost mutatja be mincíen 
nemesebb értelem és cél nélkül, amely
től óvja Isten népünket, s amelyet tü
zesvassal kell kiégetni a társadalomból 
ott is, ahol feltünedeznek rothadási 
foltjai. így tehát nem értjük, miért en
gedélyezte ezt a filmet az egyébként 
clyan józan és komoly magyar filrn- 
cenzura? A romlottság csak romlottság 
marad még, ha akármilyen szellemesen 
és tökéletesen lélektani rutinnal mu
tatjuk is be. Nem épít, nevel, nemesít, 
hanem rombol, kitanít. A. B.

h í r e k
A  dunáninneni egyházkerület közgyű

lése Losoncon, augusztus 29-én az elő
készítő értekezletek sorozatával kezdő
dött. A közgyűlés főnapja egybeesik a 
heti lapzárlattal s ezért részletes beszá- 
számolót jövőheti számunkban adunk.

A bányai egyházkerület évi rendes 
közgyűlését szeptember 7-én délelőtt 9 
órakor kezdi a Deáktéri iskolák nagy
termében. Előzetesen, szeptember 5-én 
délelőtt a kerületi Luther-Szövetség, 
délután az intézőbizottság ülésezik. 
Szeptember 6-án délelőtt a kerületi lel
készegyesület ülése, délután 5 órakor 
előértekezlet, délután 6 órakor vallásos 
est a Deáktéri templomban. A kerületi 
Gyámintézet 6-án délután tartja ülését.

Az egyetemes lelkészválasztási sza
bályrendelet ügyében kiküldött I. szá
mú bizottság szeptember 13-án délelőtt 
10 órakor az egyetemes egyházi iroda 
tanácstermében ülést tart.

Visszaélés Raffay Sándorné nevével. 
Illetéktelen egyének úgy Budapesten, 
mint vidéki egyházakban dr. Raffay 
Sándorné nevére való / hivatkozással 
evangélikus gyermeknyaraltatásra, il
letve üdültetésre gyűjtenek. A püspök- 
né annak közlését kérte, hogy ilyen 
megbízást senkinek nem adott, az ilyen 
szélhámost igazoltatni és a rendőrható
ságnak átadni kell.

Az Evangélikus Szövetség augusztus 
24—27. napjain tartotta Bécsben gyűlé
sét. A magyar evangélikus egyházat 
báró dr. Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő és dr. Tomcsányi Vilmos Pál 
képviselték.

Az Országos Református Lelkészegye
sület Cegléden tartotta meg augusztus 
utolsó hetében több napig tartó ta
nácskozásait. Ennek programmjából ki
emelkedett Révész Imre „Igehirdetés 
és politika” című előadása, Vargha 
Imre rimaszombati ref. lelkipásztor a 
Felvidéki magyar reformátusok 20 esz
tendejének tanulságairól tartott elő-

Lappeenranta felé
(Folytatás) A tábor élete.

Nem koníerenciának, hanem üdülőtábornak készítették elő a 
lappeenrantai találkozót. Naponta legföljebb két előadás volt. Az idő 
fennmaradó részét szabadon lehetett felhasználni, szórakozásra és sze
mélyes beszélgetésekre. Ott csillogott előttünk a gyönyörű tó teleszórva 
számtalan szigettel, aki akart úszhatott eleget kedvére. Aki csónakázni 
akart, azt várta vagy nyolc csónak a parton. Sőt még a horgászok is 
megtalálhatták szerszámaikat. A sziget belsejébe szép sétaút vezetett. 
A sauna pedig minden este be volt fűtve. Kallio esperesnek, akit csak 
néhány héttel ezelőtt választottak meg képviselővé, mindenre kiterjedt 
a figyelme. Az ő gondolata volt az egész tábor és az ő ügyes szervező 
képessége valósította is meg. Mindég ügyelt, hogy semmiben se legyen 
hiányunk. Szeretett katonásan rendelkezni, ezért tréfásan néha nem 
rovastinak (esperes), hanem diktatorinak címeztük. Minden napot rövid 
írásmagyarázattal kezdtünk és végeztünk. Az énekeket a finn énekes 
könyvből énekeltük. A szövegeket ugyan nem értettük mindnyájan, de 
a dallamoknak is van értelmük. A terített asztalnál — micsoda nagy
szerűen és gazdagon terített asztalok voltak! — a „Dicsérd én lelke- 
met“ énekeltük. Mindenki a maga nyelvén. Este a zászló levonásnál 
mindegyik csoport nemzeti himnuszát énekelte el.

Előadások.
Eleinte a nyelvi nehézségeket a némettel kísérelték kiküszöbölni. 

Azonban már a második napon mi magyarok ajánlottuk, hogy egy 
negyedik idegen nép nyelvét használjuk, mikor mint testvérnépek 
vagyunk együtt s nem is ismeri mindenki ezt a nyelvet, hanem beszél
jen mindenki az anyanyelvén. Vannak nagyszerű tolmácsaink, ők majd 
fordítják az előadásokat. Nagyon simán és ügyesen ment ilyenképen 
egymás megértése.

Az előadások egyrészt bibliai témákról szóltak, másrészt az egyes 
egyházak helyzetét ismertették. Voipio professzor finnül tartott előadást 
a finn ébredési mozgalmak történetéről és sajátosságairól. Az észt 
egyház helyzetét Sohmre püspöki vikárius ismertette, a magyar evan
gélikus egyházét Benczúr László s. lelkész. Bibliai témák közül Alánén 
professzor a szenvedés kérdéséről, Nuudi észtországi lelkész a gonosz
nak való ellenállásról beszélt a Hegyi beszéd alapján, Danhauser 
László pedig Ap. csel. 20:28 lelkipásztoroknak szóló üzenetét szólal
tatta meg.

Kirándulások.
A sziget területét többször elhagytuk, hogy a környéket felkeressük 

és megismerjük. Első utunk a lappeenrantai hősi halottak emlékművé
hez vezetett, melyet ünnepélyes keretek között koszorúztunk meg. 
Katona zenekar játszotta el mind a három nemzet himnuszát. A nagy
szabású huszárlaktanya, egy 1600 gyermeket befogadó űj, modern elemi 
iskola és a már említett Saima-csatorna megtekintése után a város 
adott díszebédet tiszteletünkre. Szépen terített asztalunkon a csiszolt 
talpas poharunkba fehér tejet töltöttek. Szokatlan jelenség volt ez egy 
kissé számunkra, de az ellenkezője még szokatlanabb lett volna a finn 
testvérek számára. Délután Kallio esperes, majd Gummerusék vendégei 
voltunk. Kissé balul ütött ki másnap délelőtt Taipansari gyülekezetének 
meglátogatása. Templomból a papiakra menet kíméletlen zápor fogott 
el. Csurom vizesre áztunk. A parochia vendéglátó szeretete azonban 
mindent elfelejtetett hamar. Amíg a hajóállomáson vártuk hajónkat, a
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gyülekezet nagyszerű énekkara gyönyörködtetett. Néhány magyar nótát 
is elénekeltek. Mi sem maradtunk azonban adósaik. Harmadik kirándu
lásunk az Imátra vízeséshöz vitt. Megcsodáltuk a roppant vízi erő
műveket. A hat fő generátor 52 óra alatt annyi áramot termel, hogy 
Helsinkinek a szükségleteit egy évig tudná ellátni. Itt láthattuk meg, 
micsoda nagy építkezés és munka indult meg Finnországban a háború 
és a finn szabadság kivívása után. Az Imátra tarajos sziklái között, a 
roppant meder mélyén, most csak egy jámbor patakocska csörgedez. 
A többi vizet az erőművek felé irányították. Kicsit csalódtunk. Azonban 
csalódásunkat kárpótolta, mikor később megnéztük a nem olyan mere
dek, de szélesebb kiterjedésű Gallinkoskit. Mintha gyorsvonatok robog
nának. úgy dübörög a sziklák között lerohanó víz. Gyufaszálként hányja 
s veti a leusztatott hatalmas fenyőszálakat.

„Ami érték ezen a világon, az mindég félbe szakad".
Ezekkel a szavakkal búcsúzott Rinne Károly, mikor két nap múlva 

vissza kellett utaznia Helsinkibe. Először finnül szólt mindnyájunkhoz, 
azután engedelmet kért, hogy hozzánk, magyarokhoz még külön is 
szóljon. Elmondotta, hogy mit jelent számára Magyarország. Elmondotta, 
hogy mikor három éve a Balatonban fürödhetett, úgy érezte, hogy a 
magyar szeretet tengerében fürdik. Mikor elhagyta hazánkat, egy em
bernek azt mondotta : „Jöttem, láttam és legyőzött a magyar szeretet." 
Mindnyájunk szeme tele volt könnyel és úgy éreztük, minket is legyő
zött a finn szeretet.

Néhány nap múlva már mi is búcsúztunk Lappeenrantától és 
búcsúztunk egymástól. Ugyanilyen táborozásra meghívtuk az északi 
testvéreket Magyarországra. Mert mi is megláttuk, hogy ami érték ezen 
a világon, az mindég félbe szakad. Mikor a hajón integetve énekeltük 
a búcsúzók énekét: „Uram ó add, ha vándorútam . . .“ , a Kallio espe
reshez intézett búcsú-szavak jutottak eszembe :

„Ez a tábor egy látomás eredménye, az égből a szívbe hullott 
szikra volt. Hogy itt lángba boruljon valami, ahoz elég csak egy 
szikra. . . Legyetek mindég álom-látók és ne ócsároljátok a kicsi 
kezdetet." B. F.

Jó magyar harcok
A legszörnyűbb magyarellenes propaganda és gyűlölködés az 

1933. év tavaszán söpört végig Szlovákián. Ennek legkirívóbb moz
zanata az államköltségen elkészített »Jánosik« film volt, amelyet kö
telező volt minden (még magyar nyelvű) iskolának és minden köz- 
tisztviselőnek is megtekinteni. A filmen magyarok botozzák és ele
venen nyúzzák a szegény szlovákokat s ezzel a hazug filmmel szí
tották fel azt a szellemet, mely most a garázdálkodó Hlinka-gárdák 
tu'ajdona. Egyetlen lap sem merte ez ellen a kútmérgezés ellen fel
emelni szavát, csak a felvidéki Luther c. evangélikus egyházi lap. 
amelyben Vargha Sándor szerkesztő merész hangon tiltakozott a 
hazugságok halmaza ellen, mellyel egy rablógyilkos életének hazug 
kiszínezésével vetették a gyűlölködés magvait a magyar nemzet el
len. (Luther, III. évf. 6. sz. 4. oldd

»A napisajtó azt a szinte hihetetlen hírt hozza, hogy Terchován 
bizottság alakult, mely közadakozásból szobrot akar emelni Jáno- 
Siknak, mint »nemzeti hősnek«. Nem is lehetne ezt elhinni, ha egy 
film és sok más körülmény nem adna ehhez tápot. Mi igaz hát a Já-

adást. Farkas István püspöknek a saj
tókérdésről szólt előadása. Ennek kap
csán sok felszólaló sürgette egy protes
táns napilap létesítését. A lelkészegye
sület közgyűlése augusztus 26-án volt, 
amelyen dr. Ravasz László, a Lelkész
egyesület elnöke mondott nagyszabású 
beszédet a magyar református lelki- 
pásztoroknak a nemzetben és az egy
házban való szolgálati feladatairól. 
Részletesen megrajzolta a lelkipászto
roknak a nemzeti, a szociális és az egy
házi élet terén időszerű munkáit. Az 
evangélikus lelkészegyesület képvisele
tében megjelent küldöttséget D. Raffay 
Sándor püspök vezette, aki a testvér
egyesület nevében üdvözölte a lelkész
egyesületet. Kijelentette, hogy az elnöki 
megnyitóban kifejtett gondolatok a 
legerősebb bizonyságát képezik annak, 
hogy a két lelkészegyesületnek és raj
tuk keresztül a magyar földön a pro
testáns lelkészek mindegyikének fenn
tartás nélkül és igaz bajtársi szellem
ben kell együtt dolgozniok, mert ugyan
azok a feladatok, ugyanazok a célkitű
zések, sőt ugyanazok a nehézségek is 
állanak előttünk. Hivatkozott dr. Má- 
lyusz Elemér most megjelent nagy tör
téneti tanulmányára, amely II. József 
korát dolgozta fel, s amelyben mind
untalan rá kell ismernünk a mai idők 
egyházi vonatkozásaira is. Szeretettel 
újította meg az evangélikus lelkész
egyesületnek a testvéri és hűséges 
együttmunkálkodásra készséges érzé
seit. Dr. Ravasz László meleg szavakkal 
viszonozta a köszöntést és a református 
lelkészegyesület részéről is megerősí
tette a nehéz időkben még fokozottab
ban szükséges együttes szolgálat kész
ségét.

Előléptetés. Dr. Bánkúti Dezsőt, a 
budapesti leánygimnázium igazgatóját, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
szeptembertől az V. fizetési osztályba 
léptette elő.

Eljegyzés. Vargha Sándor rozsnyói 
evangélikus esperes-lelkész jegyet vál
tott Erdélyi Olga budapesti tanítónő- 
képzőintézeti tanárnővel.

Vanyarc. Kólók Jánosné sz. Jantos 
Teréz több esztendővel azelőtt vándo
rolt ki Canadába, ahonnan most érté
kes és szép, 2 drb-ból álló, úrvacsorái 
kegyszerekre való terítéket küldött régi 
gyülekezetének, Vanyarcra. —■ Egyház- 
hívek nagy adójukon kívül 100 mm 
búzát meghaladó beszolgáltatást vállal
tak magukra a lelkészlak újonnan való 
felépíttetésére.

Országos Protestáns Napok. Lapunk 
hasábjain már megírtuk, hogy az Or
szágos Bethlen Gábor Szövetség októ
ber 28—31. között az ország fővárosá
ban nagyszabású Protestáns Napokat 
rendez. A szervezés munkája ország
szerte megindult. Minden remény meg
van arra, hogy a protestáns társada
lomnak ez a nagy összejövetele jelen
tős társadalmi eseménye és határköve 
lesz a magyar protestáns életnek. Az 
Országos Bethlen Gábor Szövetség 
ezekre a Protestáns Napokra nemcsak 
a hazai, de a külföldi protestáns ve
zetőszemélyiségeket is meghívta és ily- 
módon az Országos Protestáns Napok 
az ország határain túlmenőleg, külföldi 
viszonylatban is nagy jelentőségre tet
tek szert. A rendezőbizottságnak sike
rült jelentős vasúti, elszállásolási és el
látási kedvezményeket biztosítani. A 
szervezésbe az ország valamennyi pro-
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nosik legendából? A rablógyilkos hegyi betyár alakját a nép fantá
ziája annyira kiszínezte, hogy róla »ihletett« költők még hősköltemé
nyeket és színdarabokat is írtak, természetesen azzal a célzattal, 
hogy nemzeti ellentéteket támasszanak. Az első valótlanság, hogy 
Jánosiknak Révay Pál lett volna a földesura, mert tény, hogy a len
gyel származású Laworovsky-Löwenburg János gróf volt. A Já- 
nosik képében a szlovákokat elnyomó Révay Sándor költött figura, 
mint ahogy a költészet sok hasonlót talált ki. Jánosik nem volt pap
növendék, hanem egyszerű hegyi-haramia. Uszításra igen alkalmas 
beállítás, hogy Jánosik atyját a magyar mágnás (Révay!) halálra 
botoztatta s a minden »nemes érzéssel^ megáldott fiút az elkese
redés vitte volna haramiaságba, de a tények azt bizonyítják, hogy 
Jánosik atyja még »nagy« fia kivégzése után is megelégedetten élt 
falujában és még négy év után is Varinban vállalta a keresztapai 
tisztet. Jánosikot hajlama vitte rá a tilalmas dolgokra s az akkor 
felburjánzott haramiavilágban Uhoncsik nevű rabló beszélte rá a 
könnyű életre. A bírái minden valószínűség szerint szlovákok voltak, 
a jegyzőkönyv szlovákul vétetett fel, amelyben a haramia minden 
bűnét bevallja. A halálos ítéletet főként az pecsételte meg, hogy 
Jánosik ártatlan emberekkel is kegyetlenkedett. Ez a haramia-banda- 
vezérnek igazi arca! S igazán meglepő, hogy egy rablógyilkosnak 
szülőhelyét az elismerés babérágával akarják megkoszorúzni. Eddig 
vsak az volt szokásos művelt népek életében, hogy a szellem nagy
jait tüntették ki. Ez lenne az első eset, hogy rabló is elismerésben 
részesül. Azt sem tudjuk megérteni, miért kerülhetett be Jánosik 
lélekemelő története, »nemes« alakja az elemi iskolások könyvébe? 
Nincs róla tudomásunk, hogy a német rablólovagokat, vagy a ma
gyar Rózsa Sándorokat ilyen megtiszteltetés érte volna. Ideje volna 
az Evangélium mérőzsinórjával megmérni mindazt, amit kisgyerme
kek kezébe adunk. Pilátus minden kornak felteszi a kérdést: válasz- 
szatok, kit akartok, Jézust-e, vagy Barabbást? Jaj nékünk, ha bár
milyen szempontot előtérbe helyezve ismét Barabbást választjuk! 
Keresztyén népnek rablók nem lehetnek »liősei«! Aki Jézus nyomdo
kában halad, annak csak a tisztesség, becsület, felebaráti szeretet és 
a többi nemes keresztyén erények lehetnek eszményei. Az Úr figyel
meztet: »Meglássáíok, hogy va'aki el ne hitessen titeket!« (Mt. 24-24.)

testáns lelkésze is bekapcsolódik és így 
a Protestáns Napok nagy sikere bizto
sítva van. A részletes programmot a 
közeli napokban ismertetjük.

A nógrádi egyházmegyében, mely a 
visszacsatolt honti és barsi egyházak
kal tetemesen megnagyobbodott, őrség
váltás történt. Az egyházmegye régi ki
próbált vezére, Mihalovics Samu, érde
mekben gazdag főesperesi munkásság 
Után előrehaladott korára való tekin
tettel, a nyári esperességi gyűlésen le
mondott tisztéről. Az utód megválasz
tására elrendelt szavazás eredményét 
aug. 21-én állapították meg Balassa
gyarmaton, neográdi Horváth Sándor 
alispán, esperességi másodfelügyelő el
nöklete alatt. E szerint egyhangúlag 
Kardos Gyula balassagyarmati lelkész- 
kormányfőtanácsos, az egyházmegye 
eddigi alesperese, lett a nógrád-hont- 
barsi egyházmegye főesperese. A meg
választott főesperes működéséhez, aki 
37 évi lelkészi és 16 évi alesperesi mű
ködés után jutott az egyházmegye 
élére, szép reményeket fűz egyházi 
közéletünk.

Ifjúsági konferencia Akaiiban. Au
gusztus 20-án tartotta meg a zalai Egy
házmegye Belmisszió Egyesülete a 
szokásos ifjúsági konferenciáját Akaii
ban, a balatonparti táborban, ahová az 
előző napok kedvezőtlen időjárása elle
nére is mintegy 300 leány és ifjú sereg
lett össze. Megjelent a konferencián 
Jónás Lajos esperes vezetésével az 
egyházmegye lelkészi és tanítói kara 
és felnőtt vendégek is nagy számban. 
A bevezető istentisztelet szolgálatát 
Orbán Lajos nagyvázsonyi lelkész vé
gezte megjelölve az Istennek tetsző 
áldozat értékét és útjait, majd Halász 
Béla kapolcsi lelkész, a konferencia 
elnöke üdvözölte a megjelenteket és 
reámutatva a konferencia lelki céljaira, 
azt Isten nevében megnyitotta. Az első 
előadást dr. Deák János soproni egye
temi tanár tartotta a „Finn ifjúsági 
munka” csodálatos eredményeiről sze
mélyes tapasztalatai és élményei alapján 
s megmutatta miben rejlik a finn nép 
életének és lelkének nagysága. Utána 
dr. Schlitt Gyula majosi lelkész tartott 
előadást „Az ifjú az élet országútján” 
címmel. Szívből jövő szavakkal intette 
az ifjúságot, hogy az élet országútján 
találkoznia kell Krisztussal, ha boldog 
és áldott akar lenni. Az Ö nevében kell 
elindulnia és Vele kell megérkeznie is. 
A konferencia áldásos munkája Orbán 
Lajos nagyvázsonyi lelkész hálaimád
ságával és közénekkel ért véget, majd 
az egyes gyülekezetek ifjúsága szere
pelt és mutatott be részeket évi mun
kájából. A dörgicseiek, kapolcsiak, kó- 
vágóőrsiek, mencshelyiek szavalatokkal, 
a szentantalfaiak és zánkaiak jelene
tekkel, végül a mencshelyiek magyar 
tánccal mutatkoztak be nagy tetszés 
közepette. Az elnök zárószavai után a 
konferencia a „Fel Barátim” kezdetű 
ifjúsági induló eléneklésével ért véget.

Nyári (ábor a Rábaparton. A  K1E
evangélikus ága f. hó 26—27-én Nick 
(Vas m.) melletti Rába-gátnál két napos 
nyári tábort rendezett, melyre a soproni
alsó és a kemenesaljai egyházmegyék 
területéről 16 községből 40 gazdaifjú 
gyűlt egybe. Megbeszélések vezérigéje 
H. Péter 3:13 volt: „Új eget és új föl
det várunk”.

Medgyesegyházai Ág. Hitv. Ev.Lelkészi 
Hivataltól. Tekintetes Szlezák László 
úrnak aranykoszorús harangöntő-mes- 
ter, Budapest, XIII., Petneházy-u. 78. 
Egyházam közgyűlése megbízásából 
nagy örömmel fejezem ki hálámat és

köszönetemet nem csak azért a körül
tekintő és gondos munkáért amivel ha
rangjainkat elkészítette, hanem azért az 
előzékeny és megértő magatartásért is, 
melyet a vételár fizetésénél velünk 
szemben tanúsított. A harangok formá
jával, anyagával, szép díszítésével és 
feliratával, de különösen tiszta hangjá
val, minden egyháztagunk legőszintébb 
elismerését és háláját érdemelte ki. — 
Medgyesegyháza (Arad m.), 1939 aug.
hó 21-én. A közgyűlés megbízásából 
Hrivnyák János s. k. ág. h. evang 
lelkész.

Bünker Jozefin evang. leányinterná
tusa, Budapest, Rákóczi-út 10. II. 3. 
Tel.: 1-346-10. Érdeklődőknek prospek
tust küld.
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Szórvány hittankönyv. Az „Üzenet” 

címen Kecskeméten megjelenő evangé
likus szórványlap kiadta Benkóczi Dá
niel és dr. Kékén András „Amit min
den evangélikusnak tudnia kell” c. 
könyvét. A könyv tulajdonképpen az 
első magyar evangélikus szórvány- 
hittankönyvnek készült, de alkalmas 
úgy az elemi, mint az ismétlőiskola, az 
iparos-tanonciskola, valamint a konfir
máció oktatásra is, mert ezeknek előírt 
tananyagát teljes mértékben tartal
mazza. Megrendelhető: Friedrich Lajos, 
Kecskemét. Ára: 1.20 P postaköltséggel 
együtt.

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Tar
talmaz 89, elsősorban a hitoktatási 
tanterv által előírt éneket. Hitoktatás
nál szinte nélkülözhetetlen, mert köny- 
nyen áttekinthető csoportosításban ké
szen adja mindazt, aminek a táblá
ról, vagy előmondás után való betaní
tása eddig a hitoktatásra fordított idő 
nagyrészét elvette. Ára darabonként 
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
saim, tanítótestvéreim és minden hit - 
testvérem figyelmét a kiadásomban 
megjelent nagyalakú Luther-rózsa fali
képre, mely evangélikus egyházunk 
közhasználatú szimbólumát eredeti szí
nezésben, a magyarázó kis verssel áb
rázolja. Ára portómentes küldéssel da
rabonkint I P .  — Az énekeskönyv és 
a falikép megrendelhető ezen a címen: 
Ruttkay-Mikiién Géza evangélikus lel
kész, Szentetornya, Békés vm.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C f i P R O l V  
udvari szállítók, O W i

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

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

a 8unöntúli evangélikus egyházkerület 
■ j í ■ U d  Veszprém vármegye devecseri járásá-

bán fekvő lőrintei birtoka.
A mintegy 1400 kát. hold nagyságú birtok szántóföld terü

lete 1087 kát. hold, melyből 312 kát. hold őszi vetéssel, 178 kát. 
hold takarmányvetéssel és 100 kát. hold megszéntva kerül át
adásra. Takarmány 1400 q és a birtokon lévő összes szalma 
leltárilag adatik át

írásbeli ajánlatok: Evangélikus Püspöki Hivatal, Győr 
címre küldendők.

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

SZ IG ETI  N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, I I ., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
ül modellek

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

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

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

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Evangélikus hittan! könyvek:
Baltik, Maly katekizmus. Tót nyelven (Népiskolai) —.40 Kemény-Kühn, Biblische Geschichten I—IV. oszt. 
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés (8. kiadás) 1.40 (Népiskolai) (2. kiadás) •— — — — — 1.20
Bereczky, Ószövetségi élet- és jellemképek I. o. Klaár, Egyháztörténet, kötve — — — — — —.80

kve (12. kiadás) — — — — — — 2.— — Luther kis káté, kötve (Népiskolai) (3. kiad.) 1.20
— Jézus élete és tanítása. II. őszt. (15. kiadás) 1.80 Kovácsics, Rövid egyháztörténet (Népisk.) (C(. kiad,) —'.60
— Rövid egyháztörténet. III. oszt. (13. kiadás) 1.80 Maiba, Luther kis kátéja (Népiskolai) (19. kiad.) —.40
— Hit- és erkölcstan. IV. oszt. kve (10. kiadás) 2.— Molnár I., Egyháztörténet (Népiskolai) — — — 2.—
— Egyetemes kér. egyháztörténet I. (V. oszt.) Pálfy^Bereczky, Egyháztörténet (9. kiadás) — — 2.—

(5. kiadás) — — — — — — — — 2.60 Rafjay, Ev. vallástanítás módszertana -— — — —.80
— Egyetemes kér. egyháztörténet II. (VI. oszt.) — Evang. konfirmandusok kis kátéja (Népisk.)

(4. kiadás) — — — — — — — — 2f.20 (12. kiadás) — — — — — — •—. —.64
— A keresztyénség megalapításának története Ruttkay, Evang. vallástan (Népiskolai) 15. kiad.) 1.20

VII. oszt. (2. kiadás) — — — — ■—• 2.40 — Ev. egyháztörténet (Népiskolai) (7. kiadás) —'.40
Blatniczky, Egyháztörténet (Népiskolai) (6. kiad.) —.60 — Ev. konfirm. káté (Népiskolai) (16. kiadás) .—.40
Blázy, Evangélikus káté (Népiskolai) (12. kiadás) —.60 Schmidt, Vallástan (2. kiadás) — —■ — — — 1.40
Csengödy: Evang. konfirm. káté (Népiskolai) — —.50 Szeberényi, Luther káté (Népiskolai) — — — —.50
Dallamos könyvecske a dunántúli ev. énekeskönyv- Szelényi, Ev. kér. világnézet (4. kiadás) — — — 1.—

(Népiskolai) — — — — — —• — —.80 Sztehló, Vallástan — —, —  — — — — — —.40
Frenyó, A Megváltó eljövetelének története (I. o.) 1.4o Turcsányi, Bibliai történetek I. rész (Népiskolai)
Gaudy, Ifjúsági énekeskönyv (Népiskolai) (3, kiad.) 1.— (14. kiadás) — — — — — — — — 1.—
Gaudy, A  keresztyénség megalapításának törté- — Bibliai történetek II. rész (Népisk.) (7. kiad.) 1.80

nete (VII. oszt.) (2. kiadás) ■— — — — 1.60 Varsányi, Bibliai történetek I—II. oszt. (Népisk.)
— A keresztyén vallás a mai szellemi életben (2. kiadás) — — — — — — —- — —.70

(VIII. oszt.) , — — — — — — — 1.00 — Bibliai történetek III—IV. oszt. (Népiskolai)
Győry-Marcsek, Luther kis kátéja (Népiskolai) (2. kiadás) —- — — — — — — — 1.—

(9. kiadás) — — — — ■— — — — —.80 Vértesi, Vallástan I—IV. o. (Népisk.) (4. kiadás) 1.60
Hetvényi, Ev. keresztyén világnézet — — — — 2.— — Vallástan V—VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás) 1.60

— Ev. rövid egyháztörténet (II. kiadás) — — 2.— — Vallástan I—VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás) 3.20
Kemény, Bibliai történetek I—II. oszt. (Népiskolai) — Hatz, Religionslehre I—VI. o. kve. (Népisk.) —.50

kötve (7. kiadás) — — — i — — — 1.— — Straner, Religionslehre I—IV. oszt. (Népisk.) 1.60
— Bibliai történetek III—IV. oszt. (Népiskolai) Zsilinszky-Bereczky, Az evang. kér. életfelfogás

(8. kiadás) — — — — — — — — 1 . 2 0  tanítása (VIII. oszt.) (5. kiadás) — — — 1.60
Kaphatók: K Ó k a i L a jo s  könyvkiadónál, Budapest, IV., Kamermayer-utca 3.

(Központi városháza épületében.) Telefon : 189—444 és 189—464.
________________________ — Bevezetés céljából mutatványpéldány ingyen. —

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS. BEI .MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz 
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Wolí Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton. — Szerkesztőség és kiadókivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592. 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM: Isten kisajátítása — A dunáninneni egyházkerület közgyűlése — „Imádkoznak ahelyett, 
______________h og y ...“ — Magyar szívvel Amsterdamban — Evangélikus Testvéri Szolgálat— Hírek.

„Imádkoznak ahelyett,h ogy...“
„Ezekben a kétségtelenül izgalmas 

napokban a következő hírt olvastam 
egy délutáni ilapban: „Angol istentisz
teleten imát mondtak Hitlerért.” Alig 
hittem a szemeimnek. Hogy volt ez? 
Érdekes, hogy itt jóformán senki se 
imádkozik soha, csak pont éppen azok, 
akiknek kezében milliók életének 
sorsa van és pont ezekben az őrjítő 
pillanatokban kell imádkozniok. Én 
istenfélő ember vagyok és ezért még a 
mai náp folyamán én is elmegyek 
imádkozni. Azokért fogok imádkozni, 
akik most csak imádkozni tudnak, 
ahelyett, hogy gondolkoznának is egy 
keveset.”

így szellemeskedik a Magyar Nem
zet hasábjain Vaszary Gábor, aki szin
tén azok közé tartozik, akik ön- és 
közveszélyes kulturcsevegéseiket olyan 
elegánsan tudják csinálni, hogy a 
destrukció azzal az ezüstpapírral 
együtt csúszik le a nyájas olvasó tor
kán, melybe csomagolva volt. Milyen 
kedves ez az írás és milyen megejtő. 
Megrökönyödik, hogy itt jóformán 
senki sem imádkozik rendes időkben, 
tudtunkra adja, hogy ő istenfélő em
ber, bejelenti, hogy még ma elmegy 
imádkozni, sőt nem is magáért! Má
sokért fog imádkozni, sőt olyanokért, 
akiknek milliók sorsa van kezében, 
így hát ő igazán közhasznú keresz- 
tyénséget folytat. Ha azonban jobban 
megnézzük ezt a pár mondatot, rög
tön kibújik belőle a mérhetetlen sze
mélyes hitetlenség, s vele együtt ki
rajzolódik az általános kórképe annak 
a keresztyénségnek is, mely olyan 
„keresztény szellemű” lapban is, mint 
a Magyar Nemzet, ilyen sorokat néz el.

Azt mondja, hogy mikor olvasta, 
hogy imát modtak Hitlerért, „alig hitt 
a szemeinek”. Valószínűen valamilyen 
egzaltált jóakaratnak, vagy gyermeki 
hiedelmek játékának, vagy érthetetlen 
időszerűtlenségnek tartja azt, hogy 
egyik nemzeti fia a másikért, sőt ellen
ségért imádságot pazarol, vagy éppen 
időt pazarol az imádságra. Láthatólag 
nem is az ellenségért mondott ima hő
sies hite az, ami neki fejtörést okoz. 
Bár biztos, hogy ezt is inkább tartaná 
nagyképű farizeusságnak, mint egy an
golnak egy némettel szemben elhihe- 
tőén természetes, keresztyén magatar
tásának. De neki már az gond, hogy

Isten kisajátítása
Nagyon érdekes dolog megfigyelni, hogy a német néphez intézett 

kiáltványból hiányzik az eddig mindig szokásos: Isten segítségével 
való biztatás. Nem úgy az angol király szózatából, amelyik a maga 
oldalára állítja Istent és népét az Ő segítségével biztatja. Könnyen 
lehetne ebből tetszetős következtetéseket levonni, de ez politikai han
gulatkeltés lenne, ezzel pedig nem foglalkozunk. Csak azt a tényt 
állapítjuk meg, hogy a két nép harcra készülődése között nagy 
különbség van, legalább is ezek alapján külsőleg, de belsőleg  
m indegeikben ugyanazok a válságok lappangónak. Ugyanis, akinek 
volt alkalma külföldön tapasztalatokat szerezni, annak nagyon 
könnyű megállapítania azt, hogy mind a két helyen, (ha mintegy két 
ellenkező pólust akarnánk jelölni vele) egyform a nagy csalódások 
és egyform a nagy m egdöbbenések rejlenek a háttérben. Világosan 
érezhető, hogy a háború tényével szemben egyformán összeom lott 
mind a nyugati demokráciák, mind a nacionalizmusok kétségtelen  lij 
humanizmusa. Az, amit nyugaton már évtizedek óta építettek és ami 
csak megerősödött épületében egy diadalmasan befejezett háború 
után, éppenúgy válaszúira került, mint az újonnan építeni kezdett 
nacionalista alapú emberszemlélet. A régi és a világháború után lát
szólag örökre letűnt: ember-ember ellen elv nem halt meg. Újra 
előjött. Pedig senki sem akarta, hogy előjöjjön.

Ember ember mellett!

így lehetne a legkönnyebben jellemezni azokat a törekvéseket, 
amely egy új humanizmus hajnalát jelentették volna Európában. Nyu
gaton az y>emberséget<.< úgy képzelték , hogy az em ber teljesen szaba
don él egymás m ellett, anélkül, hogy mozgásában vagy célkitűzései
ben bárki is korlátozná. Egy angol mondotta nekem Amsterdamban: 
»Ha valaha el kellene szenvednem, hogy ne tehessem többé azt, amit 
akarok, ne mondhassam azt, amit mondani jónak tartok, akkor inkább 
nem kívánok élni.« És amikor azt kérdeztem, hogy ha háborúba hív
ják mi lesz; azt felelte: »Nálunk van rá mód, hogy az ember menjen 
vagy ne menjen«. Ezek az emberek fanatikusan hittek abban, hogy 
a világnak előre kell ilyen módon menni, mert az ember jó és nem 
lehetséges az, hogy bármi is meggátolja az előrehaladást. És nem 
voltak képesek a maga teljes rettentő valóságában venni az ember 
bűnét, amelyik megrontja az életet és a szabadságból szabadosságot, 
vétkeket csinál. A nacionalista államokban egészen  másként vették  
ezt. A z em ber akkor szabad, ha népéért dolgozik. A kkor ér valamit 
az élete, hogyha mások szolgálatába állítja. Minden munkának olyan 
arányban növekszik az értéke, amilyen arányban használ a közösség
nek. Éppen azért az embereket meg 'kell arra tanítani, hogy mit 
jelent dolgozni, mit jelent a közösségért élni és halni. A munkát min
denben megbecsülték. Volt alkalmam egyszer egy verses apológiát 
olvasni Németországban az »S. A. Mann« című pártlapban, amelyik-
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ben Magyarország dolgozó népét védte az ismeretlen versíró a zsidó 
filágerköltők hazugságai ellen. Elmondta ebben a versben, hogy a 
rádióból, meg a slágerekből ő úgy képzelte el Magyarországot, hogy 
ott csak egész nap »esárdást« táncolnak, meg a »pusztán« főzik a 
»gulyást« és arra várnak hogy jöjjenek és nézzék őket. Ezzel szem
ben, amikor Magyarországon járt látta, hogy a magyarok is éppen 
úgy dolgoznak, mint a németek és semmi sem áll távolabb tőlük, 
mint a tétlen élet. Hagyják hát a magyarokat békében az ilyen dol
gokkal. Emellett a természetesen ugyanaz az emberben és az ember 
természetes erejében való naiv bizakodás volt bennük is. A  munka 
képes lesz átalakítani a világot és az embereket testvériségre taní
tani. így lesz majd vége a háborúk korának. Hát nem lett. A nyugati 
demokráciák em berben való bizakodása és az em ber szabadságához 
való ragaszkodása m ost kénytelen elszenvedni azt, amit sohasem  
szeretett: engedelm eskedni a szabadságot korlátozó rendeleteknek; 
és a másikban is csak a dolgozót látni akaró nacionalista em berszem 
lélet a másikban az ellenséget megtalálni. De ennek így kell lenni. 
Mi keresztyének  tudjuk azt, hogy em ber nem képes embertársát sze 
retni, ha az erőt nem Istentől kapja hozzá.. Ha nem ismeri fe l  a ke- 
reszlyénségben , hogy Krisztus m egváltott minket, Istent Atyánkká  
tette és mi testvérekké lettünk. De csak általa. Nélküle: széthúzó
porszemek. Ki állhat Isten ?

Az egészen világos, hogy senki sem állíthatja, hogy Isten csak 
m ellette áll. Noha bizonyos dolog az, hogy Isten egészen személyesen 
a te istened lehet, akit egészen a magadénak érezhetsz, mégis Öl 
magának senki ki nem sajátíthatja. Amikor Isten az én személyes 
Istenem, ugyanakkor ugyanő az én ellenségemnek is személyes Istene 
lehet, ha ő is hisz benne, úgy mint én. Ugyanez áll a népekre is. 
Nincsen egy népnek sem külön Istene, aki csak vele törődik és min
den erejét arra használja, hogy az ellenfelet megsemmisítse. Ez csak 
a pogány időkben létezett, amikor a törzseknek bálványaik voltak, 
amiket segítségül hívtak; ha győztek: megkoszorúztak, ha vereséget 
szenvedtek: eldobtak; és átvették helyette a győztes törzs bálványát 
és kultuszát. Azok, akik a világháborúban a népi Isten erejét hívták 
segítségül, ebben az ideológiában éltek és beszéltek, ugyanezt cse- 
lekedték. Ezt kellett cselekedniök, mert nem voltak elég erősek a 
hitben. Jóllehet nyilvánosan nem tehették meg azt, hogy a háború 
elvesztését a templomok lerombolásával egyenlítsék ki, a sok hitet
lenné, istentelenné és istentagadóvá lett ember a maga módján 
mégis megjárta a régi utat. Bizonyságot téve ezzel arról, hogy a 
modern és a régi, történelm i pogányság teljesen  egy, legfeljebb az 
idők és körülm ények különböznek, amikben életmegnyílvánulást k e 
res magának.

Éppen ezért egészen világosan hangot kell adni azon meggyőződé
sünknek, hogy az angol király által elmondott szózat inkriminált 
része: nem keresztyén . Amíg ez a világ áll, egy ember sem mond
hatja ki azt, hogy az Isten biztosan mellette áll. Mert nem mondhatja 
ki azt sem, hogy az igazság az ő oldalán van. A saját szempontjából 
véve talán igen, de hogy általánosan, Isten szempontjából is megáll-e 
az Ő igazsága, azt nem tudhatja. Az ember csak kérheti Isten segít
ségét, — azonban mást Istennel nem tehet. Sőt az Ő nevének hiába- 
vétele az, ha emberi céljainkat és szándékainkat Isten nevével akar
juk igazolni vagy fedezni. Amint nem szabad belemagyarázni a mi 
gondolatainkat Isten gondolataiba, úgy nem szabad vele igazolni olyan 
tevékenységünket sem, amik nem mindenestül az Ö ügyei. Lehe
tetlenség  arról beszélni, hogy van óangolok istenei vagy »ném etek  
istenen. Mi keresztyén  világban élünk és egyaránt Isten gyerm eké
nek tudjuk magunkat. Úgy, ahogy Pál apostol mondja a Galata levél
ben: »Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való 
hit által. . .  nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs 
férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jé
zusban.« (3:26, 28)

Igazol valakit Isten ?
Régen azt mondották a gúnyolódok: Isten mindig a győztessel 

van. Most pedig azt kell mondanunk: még a győzelem sem igazolja 
azt, hogy valakinek igaza volt-e vagy sem, még kevésbbé azt hogy

egyáltalában időt töltenek emberek 
ilyen időszerűtlen vallási szokással, 
hogy imádkoznak! Pont most jut 
eszükbe! — szörnyülködik. Ezekben a 
„kétségtelenül izgalmas napokban!” 
Hogy is tudná megérteni, hogy a ke
resztyén ember ezekben a kétségte
lenül izgalmas napokban imádkozik 
különösképpen, vagy pláne azt, hogy 
az imádkozó keresztyénnek nem is iz
galmasak ezek a napok egyáltalában!?

Külön figyelmet éredemel az a ször
nyülködése, hogy „pont éppen azok 
imádkoznak, akiknek kezében milliók 
életének sorsa van”. Világos persze, 
hogy a cikkíró, aki különben az imád
kozás helyett a gondolkodást ajánlja, 
annyira sem vett magának fáradtságot 
a gondolkodásra, hogy rájött volna, 
hogy nem a jámbor anglikán pap kezé
ben van a milliók sorsa, aki imádko
zott, hanem egészen mások kezében, 
akik nagy valószínűség szerint nem 
vettek részt ebben a „naivSágban”. De 
ha már felületességből, vagy inkább 
azt hisszük a „ziccer” kihasználása 
érdekében ejtett hibából a milliók éle
téért felelősek imádságai is szóba ke
rültek, hát hadd mondjuk meg itt, 
hogy mi bizony, akármilyen nevetsé
ges is ez, olyan vezetőket szeretnénk 
minden nemzet élére, akik a legve
szélyesebb órákban az imádságra gon
dolnak először, s akiknek az imádság 
az ultima ráció, nem a fegyver. Talán, 
ha ilyen vezetők lennének, nem is áll
nánk ott, ahol állunk, s Vaszary sem 
írhatott volna „kétségtelenül izgal
mas napokról” szellemes cikket, mert 
unnia kellene magát a békében.

Az utolsó mondat pedig a koronája 
az egész elmefuttatásnak. Ö elmegy 
imádkozni azért, hogy az imádkozok 
ne imádkozzanak, hanem helyette 
mást csináljanak. Mint ő mondja, 
„gondolkozzanak”. Az istenfélő embe
rek, aminek magát a cikkíró tartja, 
nálunk azért szoktak imádkozni, hogy 
más is elkezdje az imádságot, nem 
hogy abbahagyja. Vagy ő azt hiszi tény
leg, hogy aki imádkozik, az nem gon
dolkozik, vagy talán azt, hogy aki 
nem imádkozik, annak lehetnek világ- 
viszonylatban izgalmas napokban jó 
gondolatai? Vagy, hogy egyáltalán a 
mai bűnbekeveredett világban lehet 
még olyat „gondolni”, emberileg kita
lálni, ami felmentene a bűn következ
ményei, vagy éppen büntetése alól?

Akinek még ezekben a keserves 
órákban is a hit és keresztyénség körül 
van gusztusa és szíve szellemeskedni, 
az csak csinálja. Mi azonban minden 
ilyen nyegle írásra üzenjük, hogy mi 
mégis tovább imádkozunk gondolko
dás nélkül, állhatatosan, s azokban bí
zunk továbbra is, akik most szintén 
imádkoznak, ahelyett, hogy gondolkod
nának, vagy éppen szellemeskednének.

Dyl.

A hit titkait az ész fel nem foghatja és 
meg nem bírálhatja. Az ész a hit dol
gaiban vak s ami az észnek lehetetlen. 
Isten előtt könnyű dolog. Bizony, Isten 
dolgai nyomorúságosán állnának, ha 
semmi mást nem mondana és nem 
tenne, mint csupa olyan dolgokat, ame
lyek előttünk hihetőek!

Luther.
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Magyar szívvel Amsterdamban
Az amszterdami világgyűlés nem

csak a keresztyénség internacionalitá- 
sának volt hatalmas demonstrációja, 
hanem a keresztyének nacionalizmusá
nak is. Mert hiszen egyedül Krisztus
ban oldódik fel e kettőnek válságos fe
szültsége. Amikor ugyanis Krisztusban 
„testvére” vagyok a világ bármely fa
jából és nemzetéből való hívőnek, 
ugyanakkor egész szívvel magyar is 
vagyok és csak magyarul tudom öt 
szeretni, magyarul tudok a kérdések
ről gondolkodni s magyar hazámmal, 
nemzetemmel állandó sorsközösségben 
tudok csak testvéri jobbot nyújtani 
neki. Úgy, hogy aki velem szóba áll, 
kezet fog, annak ne csak velem, de a 
magyar hazával és nemzettel is legyen 
találkozása.

Ez a lelkűiét töltötte el Amszter
damban a magyar delegáció valameny- 
nyi tagját. Dolgunk nem volt könnyű 
Előítéletet, sőt ellenszenvet éreztünk 
ki kezdetben a legnagyobbrészt nyu
gatiakból álló idegenek nagy tömegé
ből. Hja, a cseh propaganda és ha
sonló „politikai jók” nem működtek 
hiába. De épen ezen keresztül éreztük 
meg, mily nagy felelősség nyugszik 
vállainkon magyar szempontból is. 
Évtizedek gonosz munkáját, hamis 
propagandáját kell rövid órák és na
pok alatt kiirtani lehetőleg minden 
jelenlévő idegen szívéből. Szabadidőn
ket mind erre áldoztuk. S hisszük, 
hogy nem hiába. Ennek egyik jele már 
a megnyitó ünepélyen is mutatkozott. 
Felsorolták a delegációkat és mind
egyiknek fel kellett állnia, mikor rá 
került a sor. A mi 25 főnyi delegá
ciónk már itt igen meleg tapsot kapott. 
Ez a 25 fő ugyanis nagyon komoly 
szám volt más hatalmas nemzetek 
sokkal kisebb létszámú delegációi 
mellett.

Egy másik jelét annak, hogy a 
„magyar igazság” győz, egy kedves 
holland fiatalember személyében'szem- 
léltethetem. Néhány hónappal azelőtt 
járt nálunk Magyarországon. Rajtunk 
kívül bejárt még vagy két tucat or
szágot. De a megnyitó után rögtön 
hozzánk csatlakozott, az ott töltött 10 
nap alatt egymás után tapasztaltuk 
rokonszevének, sőt szeretetének lát
ható jeleit.Azt a pár ráragadt magyar 
szót olyan i végtelen szeretettel tördelte 
nehéz holland nyelvével, csak hogy 
örömet okozzon nekünk. Gomblyuká
ban állandóan ott hordta a magyar 
címert. A szobája meg valóságos „ma
gyar szobává” kezdett már alakulni 
a sok magyar műtárgytól és emléktől. 
Családjába is meghívott egy este, s 
ott is állandóan a magyar sors kérdé
seiről folyt a szó. S az esti családi 
áhítaton, válaszul fejtegetéseinkre a 
46 zsoltárt olvasta fel s a közös imád
ságban mindannyian ai magyarok ügyét 
vitték Isten színe elé.

S amíg teljesen idegenekkel ilyen 
kedves órákat tölthettünk, nagyon fáj
dalmas volt, hogy igazi magyarokkal 
meg csak titokban, magyar színeinket 
befelé fordítva válthattunk néha pár 
szót. Azokkal a magyarokkal, akik 
elszakított területről jöttek. De ez a 
röpke pár szó is elég volt ahhoz, hogy 
némelyiket, szegényt, félre vonja jelen-

Isten vele volt-e vagy sem? Valamely dolog igazsága sohasem attól 
függ, hogy győz-e vagy veszít. A  földön »sokszor a jók sírnak s a 
gonoszok örülnek«, amint egyik énekünk mondja. És balga dolog 
lenne Istentől azt várni, hogy mindenkor úgy cselekedjék, ahogy ne
künk a legkényelmesebb. Az Isten útjai mások, mint a mi útjaink. 
És az Ő gondolatai sem a mi gondolataink. Ő nem azt nézi, hogy mi 
lenne, nekünk ebben a pillanatban a legkedvesebb, hanem, hogy mi 
lesz a legjobb. Sokszor amiben az ember szeme csak átkot lát, abban 
van az áldás és amiben nyomorúságot abban van a boldogság. Lenne 
Italán ember, aki úgy látja, hogy neki a legjobb a békesség és Isten 
mégis háborút küld reá, mert Ö jobban tudja, hogy a békesség1 
mennyire elvonhatja az ember figyelmét Istentől és mennyire a saját 
erejére bíztathatja fel. Sokszor hisszük, hogy jobb élni, mint meg
halni és az Isten mégis halált küld reánk, mert Ő jobban tudja, hogy 
mi kell nekünk és jobban tudja, hogy mink marad meg, ha meghalunk 
és mink vész el, ha élünk. A z em bernél mindig halál lappang az élet
ben, Istennél a halálban rejlik az élet és talán a háborúban a 
békesség.

Isten mindnyájunk Istene. Mindnyájunkat kezében tart. Csak 
\azokat engedi ki kezéből, akik ki akarnak szakadni mindenáron onnét. 
Csak azokat hagyja, hogy cseleked jék  azt, amit akarnak és érjék  
e l azt a sorsot, amit bűnük miatt m egérdem elnek. A  többire áll, 
amit Jézus m ondott: N éktek még a hajatok szálai is számon vannak.

Kem ény Péter.

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése
A  Felvidék visszatérésével meggyarapodott dunáninneni evangé

likus egyházközség ezévi közgyűlését húszesztendős szünet után, ismét 
egyik felvidéki gyülekezetében, Losoncon tartotta szept. 29— 30-án.

A különböző bizottsági ülések után Kovács Sándor dr. püspök 
elnöklésével értekezletre gyűltek össze a lelkészek. Wiczián Dezső dr. 
soproni egyetemi teológiai tanár „Az igehirdetés hitvallásszerüsége” 
címmel, Szűcs Sándor magyaróvári lelkész „Lelkész és politika” cím
mel tartott előadást. Szűcs Sándor kifejtette: a lelkésznek elsőrendű 
kötelessége, hogy a nemzet lelki egységének kialakításán dolgozzék. 
A politikai túlzók táborába evangélikus lelkész nem állhat be, viszont 
elszántan küzdenie kell a tőke nemzetközisége ellen és azért, hogy a 
dolgozók életszínvonala emelkedjék. A nemzeti szolgálat szempontjá
ból mindegyik felekezetnek becsülnie kell a hűséges másikat. Kell, 
hogy az államhatalom felekezeteken felül álljon és hogy a felekeze
tek találkozzanak egymással a nemzeti eszme és az egyetemes keresz
tyén nemzeti gondolat munkálásában. Lehetünk egymástól távol hit
elvekben, de a nagy családi szentély: a nemzet, kell, hogy összefogjon 
mindnyájunkat egy szét nem téphető egységbe.

Kovács Sándor dr. püspök az elnöki székből megjegyzéseket fű
zött az előadáshoz. A lelkész —  mondotta —  nem engedi át magát a 
kor váltakozó áramlatainak, pártpolitikával pedig éppen nem foglal- 
kozhatik, mert így megosztja gyülekezetét és egymással szembeállítja 
híveit. Elítélem az agitáló lelkészt —  folytatta a püspök — , a pap 
éppen arra törekedjék, hogy még a politikai agitációban is maradjon 
meg a lelkek harmóniája. Igen ellenszenves a kurucszólamokkal dol
gozó labanc, az ilyennek szemben egyenesen a helyes felvilágosítás 
kötelessége a lelkésznek. A nemzet géniuszának szolgálata más, mint 
az időről-időre változó napipolitikáé, még átmeneti eredmények sem 
homályosíthatják el e tekintetben a lelkipásztor látását.

Ezután megválasztották az egyházkerületi lelkészi becsületszéket, 
amelynek elnöke Kuszy Emil losonci lelkész lett, tagjai' Irányi Kamii 
székesfehérvári és Szűcs Sándor magyaróvári lelkész, jegyzője Fad- 
gyas Aladár komáromi lelkész.

Az egyházkerületi presbitérium ülése és a közgyűlési előértekez- 
let után gyámintézeti istentisztelet volt Jánossy Lajos dr. soproni 
egyetemi teológiai tanár, prédikációjával, majd az anyaországhoz való 
visszatérés em lékére márványtáblát lepleztek le.
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légi országának más delegátusa és 
megfenyegesse a „magyarokkal pak- 
tálás” főbenjáró bűne miatt. De ezek
kel elég volt az a pár szó is, az az 
összevillanó tekintet és egybekapcso
lódó mosoly is. Már tudtuk, hogy 
testvérek vagyunk, elszakíthatatlanul, 
mindörökre/'... S ezekben a szomorú 
és fájdalmas találkozásokban is az 
öröm mézcsepjét jelentette az a meg
állapítás, hogy az ilyen keresztyén 
világgyűléseken még ma se nélkülöz
heti némely ország delegációja a ki
sebbségi magyar ifjúságot.

_  Az utolsóelőtti estén arra is alkal
mat adtak, hogy vidám műsor kere
tében mindegyik delegáció bemutat
hassa népe valamilyen eredeti sajátos
ságát. A magyaroknak ugyan a há
romórás műsor első számát adták, de 
az a régi Tinódi-ének és a magyar 
kánon, amellyel a rendelkezésünkre 
álló öt percet kitöltöttük s talán 
alkalmi karnagyunk jó humorú és 
háromnyelvű konferánsza is, úgy szí
ven találta a hallgatóságot, hogy a 
végén már velünk énekeltek és frene
tikus tapssal kisértek le a színpadról. 
Ennek az öt percnek még a hawai 
gitárok és havai táncok, pompás kóru
sok, hollandi fapapucsok és amerikai 
monstre-dalok mellett se kellett szé
gyenkeznie. Sőt!

Nemcsak egyéni, de csoportos barát
ságok is szövődtek a világgyűlésen, 
A szabadidőt igen sokszor és igen sok
féle csoportos összejövetel töltötte ki. 
Volt ilyen „külön összejövetele” a 
cserkészeknek, a lutheránusoknak, kál
vinistáknak, orthodox egyházak tag
jainak, KIÉ tagoknak stb. Egy ilyen 
programmon kívüli, de felejthetetlen 
összejövetelen találkoztak a finn-ugor 
népek (finn-észt-magyar) delegációi 
is. Mintegy 50 ember keze forrt egybe 
ezen, de csodálatosképen a vér szavá
nál sokkal hangosabb volt itt a Lélek 
szava, a faji egységnél a „Lélek egy
sége.” Már múltkori beszámolónkban 
is említettük ezt a csodálatos „lelki 
egységet” köztünk és az északi, de 
különösen a finn-ugor népek közt. 
Ehhez csak azt fűzzük még hozzá, 
hogy min alapszik ez az egység. Nem 
mi, nyugati emberek figyelték meg 
hogy ha az északi vagy finn-ugor 
delegációkból szólal fel valaki, az min
dig a Bibliával kezdi vagy azzal végzi. 
Arra hivatkozik, abból idéz, arra tá
maszkodik. Míg a nyugatiak mindent 
felvonultatnak érveléseiknél, csak a 
Bibliát nem. íme, tehát ez az alapja 
a mi lelki egységünknek: Igében gyö
kerezni, s akkor mint egy testnek, a 
Jézus Krisztus misztikus szent testének 
tagjai csak egyformán gondolkod
hatunk.

Befejezésül hadd említsük még meg 
azt a piros-fehér-zöld szalagot, amely 
egy régi-régi holland admirális sírem
lékén feküdt a világgyűlés idején eg.v 
csokor illatozó virággal együtt. Reuy- 
tér admirálisé volt a síremlék és hir
dette az a csokor meg szalag megin
dult magyar szívek háláját egy régi 
sötét korszakban hitükért embertele
nül megkínzott lelkész-mártírok sza- 
badítója iránt. Ez a csokor és ez a 
szalag el nem maradhatott, mert 
hiszen magyarok jártak Amszter
damban . .. Danhauser László.

Itt Sztranyavszky Sándor dr. egyházkerületi felügyelő emlékezett 
meg a losonci egyház hűséges helytállásáról és arról, hogy a legutóbbi 
húsz éven át mindvégig ugyanaz a vezetőség irányította a losonci ek
lézsiát és hazafias, bölcs magatartásával ez a vezetőség át tudta men
teni minden különösebb megrázkódtatás nélkül a jövő számára. Külön 
is szólt a Losonci Evangélikus Nőegyletről. A magyar asszony lelke
sedésével és rendíthetetlen bizakodásával mutattak példát a losonci 
nők. Végül a losonci lelkésznek, Kuszy Emilnek, az elmúlt évtized 
és mostani tevékenysége felett fejezte ki az egyházkerület elismerését.

Másnap délelőtt nyitotta meg a közgyűlést D. Kovács Sándor 
püspök-elnök imája után az egyházkerület felügyelője: Sztranyavszky 
Sándor dr., aki a többi között így szólt:

—  Gondterhes, viharos és vészes időkben ültünk ma össze, hogy 
híven kötelességünkhöz, nyugodt idegekkel és tiszta elmével elvégez
zük egyházkerületünk hivatalos ügyeit. Nvugodt, békés időkben 
ünnepszámba szokott menni közgyűlésünk. Ma nem ünnepelünk, de 
mégis emlékezünk arról, hogy két évtized után ismét együtt van v e 
lünk Komárom, Léva, tizenhárom régi evangélikus magyar egyházunk 
'és köztük Losonc: az ősi, mindig magyar egyház, amelynek nincs és 
nem volt soha külön lelkülete, külön szellemisége, mintahogy egy a 
lelkülete a Kárpátok-övezte, Duna-Tisza szelte magyar földön élő. 
minden hű magyarnak. Magyarnak, akinek számára nincs egy külön 
Felvidék, Nagy-, vagy Kis-Alföld, Erdély, vagy Dunántúl, csak egy 
Isten által egybeteremtett és ember által tartósan szét nem darabol
ható, egységes Nagymagvarország, amelyen belül életlehetőség, nyu
godt munka és béke jut és jutott ki mindig osztályrészül annak, aki 
idejött, a magyar nap alatt, a magyar földön fedelet és kenyeret ke
resni. A miénk volt és a miénk lesz ez az egy darabban Istentől for
mált magvas föld, amelyen egy a sorsa mindenkinek, aki hű és igaz; 
csak annak más, aki elfelejti, hogy az elhomályosult emlékezet, hálát
lanság és korlátolt elbizakodottság nem változtathatja át az évszáza
dos vendégjogot —  évezredes tulajdonjoggá . . .

—  A magyar protestantizmus mindig egy volt a magyar függet
lenség gondolatával és cselekvő valóságával s a hazafiasságban nem 
ismert fokozatot, abban nem érdemet látott, hanem szent kötelességet 
tudott. Az eddig is hűséggel teljesített szent kötelesség tudata vértezi 
fel lelkeinket a jövendőre, amely biztonságos akkor lesz, ha a magyar 
önzetlen, bátor és elszánt, önmagában bízó és egymást megbecsülő 
lesz. A protestantizmus mindenkor nyílt és őszintén szL.itvalló, a más 
kijelentéseiben és tetteiben nem keres hamis értelmet azért, hogy így 
és abból kovácsoljon tőkét a maga számára.

—  Nem látunk csodát abban, hogy az ideiglenesen elszakított 
magyar földnek egy szeletie visszaítéltetett jogos birtokosának, mert 
bízunk Isten igazságosságában és hiszünk Szent István birodalmának 
teljes feltámadásában, aminek ígérete már az a darab föld és a magyar 
Kárpátoknak azok a bércei, amelyeket magunk szereztünk vissza, a 
magunk erejével és ragaszkodó népével.

—  Hálát érzünk Isten iránt mindenért, amit tészen velünk és há
lát mindenekelőtt azért, hogy a nemzet élére Horthy Miklóst állította, 
aki kemény kézzel, bátor és áldott szívvel, világosan látó szemmel és 
tiszta elmével vezeti annvi vész és veszély között is, a biztos jövendő 
felé nemzetét. Rendíthetetlen bizalommal, elhivatottsága iránti hit
tel, kiirtva maga körül minden ármányt, levetkőzve magáról az ősi 
átkot, kövesse őt a nemzet a feltámadás útján.

Rendkívül meleg, bensőséges szavakkal méltatta ezután a világi 
elnök az egyházkerület püsoökének. D. Kovács Sándornak emberi és 
tudós kiválóságát, hetvenedik születésnapja alkalmából. „Mint mindig 
—  mondotta — , de főként akkor, amikor viharfelleges az ég, elöljá
rónak olvan férfi kell az élre, aki vezetni tud. nem akit vezetnek; aki 
szeretni tud, de elsőként nem az egyes embert, az egyént, hanem azt 
az egyetem es magyar érdeket amelyet mindenekfelett szolgálni első 
kötelesség.”

Ezután a tiszai egyházkerület gyászáról, majd új nüspökéről: 
Túróczy Zoltánról, emlékezett meg, akiben nemcsak az élestekintetű 
és biztoskezű kormányost üdvözli, hanem a megértő, a haza szolgála
tában és az egyház építésében bátor kiállású, önzetlen munkatársat is.

D. Kovács Sándor olvasta fel ezután munkajelentését.
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Evangélikus Testvéri Szolgálat
A háborús feszültséggel telített au

gusztusvégi napokban mintegy 150 
evangélikus gyülekezett össze az or
szág minden részéből Klotildliget er
dővel borított hegyei között, a Fébé 
Diakonissza Egyesület telepén, hogy 
letelepedjék a békesség Királyának: 
Krisztusnak a lábaihoz, s megnyerje 
tőle a legdrágább kincset: az Istennel 
való békességet. A kétszázhúsz jelent
kező közül a katonai behívások het
venet megakadályoztak ugyan a rész
vételben, de a többiek annál nagyobb 
vágyakozással jöttek el Isten üzeneté
nek meghallgatására. A résztvevők 
leginkább azokból a gyülekezetekből 
kerültek ki, ahol az utóbbi években 
evangélizáció folyt, s annak nyomán 
ébredés támadt. Szép számmal voltak 
közöttük lelkészek, papnék, diakonisz- 
szák, s más gyülekezeti munkások. A 
konferencián örvendetes módon való
sult meg az Evangélikus Testvéri Szol
galat egyik legfontosabb célkitűzése: a 
különböző egyesületekben munkálkodó 
evangélikusok testvéri összefogása 
Krisztus és egyházunk szolgálatára. 
Nagy öröm volt Krisztus lábainál 
együtt látni a Fébé Diakonissza Egye
sülethez, a győri Diakonissza Anya
házhoz, az Evangélikus Misszióegye
sülethez, a Baráti Mozgalomhoz, a 
Bethániához, a Pro Christo Diákszö
vetséghez, s más egyházi közösségek
hez tartozó evangélikusokat.

A konferencia 26-án este szeretet- 
vendégséggel kezdődött és 29-én este 
közös úrvacsoravétellel fejeződött be. 
Mind a három konferenciai napot 
reggeli áhitat vezette be, mely után 
bibliakörökbe oszlottak' szét a részt
vevők, ahol a Jel. k. 2. és 3. része 
alapján a kisázsiai gyülekezetekhez 
intézett két levél tanulmányozásába 
mélyed tek el. A délelőtti és délutáni 
előadások, valamint az estéli áhitatok 
tárgya a következő volt: Mindent 
kárba veszni hagytam ..., Hogy meg
nyerjem Öt és az Ö feltámadásának 
erejét. . ., Célegyenest igyekszem előre 
(Fii. 3, 7—14.)... Igéből élni. Imádság
ból élni. Gyülekezetben élni. Szólj 
Uram, mert hallja a te szolgád. Vesz
tek erőt! Küldj el engemet! Előadók, 
igehirdetők és bibliakörvezetők az 
alábbiak voltak: Duke Berta, dr. Far
kas Béláné, Farkas Judit, dr. Farkas 
Mária, Rónai Lenke, Szabó Marianna, 
Szent-Istványi Marga, Balczó András, 
Güttler Vilmos, lic. dr. Karner Ká
roly, dr. Molnár Gyula, Péterfia Zol
tán, dr. br. Podmaniczky Pál, vitéz 
Sréter Ferenc, Terei Endre, Turmezei 
János, Turóczy Zoltán, Urbán Ernő, 
Wolf Lajos. Az előadásokon az áhíta
tokon kívül Krisztus útját egyengették 
a résztvevők leikéhez a Fébé diako
nisszák által előadott szebbnél-szebb 
karénekek is.

Visszatekintve az áldott klotildligeti 
napokra, szívünket az a reménység 
tölti be, hogy az Evangélikus Testveri 
Szolgálat első konferenciájának Isten 
kegyelméből maradandó gyümölcsei 
lesznek, s ezt a testvéri találkozót kö
vetni fogja a többi, hogy ezáltal is kö
zelebb jussunk a hőn óhajtott célhoz: 
egyházunk megújhodásához.

Turmezei Sándor.

—  Közgyűlésünk —  így szólt Kovács Sándor püspök — , amely 
mint minden megmozdulás, a kor hullámverésének tükörképe, kettős 
feladat súlyát érzi lelkén. Nemzetünk is egyházunk is a világtörté
nelem ben páratlan világválság perzselő kereszttüzében áll. Éreznie 
kell a jövendő biztosításának nagy gondját. Nem szállíthatunk kisebb 
és értéktelenebb hagyatékot gyermekeinkre, mint amit mi örököltünk 
apáinktól. E sorsdöntő küzdelemben különböző forrásból eredő és kü
lönböző oldalról támadó, eddig szinte szunnyadt erők támadnak egy
másra, nemcsupán győzelem-éhes ideglázzal, de az ellenség tökéletes 
kiirtásának szándékával is. A népvándorlás kora támadt fel egész lel
kiségével, intézményeivel, harci eszközeivel, de amint a népvándorlás 
korának rém eit is végre legyőzte Krisztus szellem e, sőt a kérlelhetet
len gyilkos harc közepette csodálatos nagy vallási idealizmus világ
áramlatát indította meg, a mi korunknak félelmes kísérteiéit is a 
Krisztusi szellem szorítja majd vissza. Megmarad az, amit az élet pró
barostája értéknek állapít meg és nyilvánít.

—  Amint a protestantizmusnak, azonképpen a magyarságnak is 
meg vannak saját külön lelkiségtől keletkezett, nemzeti géniuszához 
illő fegyverei s ez a nagy történelmi korszakokban jelentkező önfe- 
gyelm ezés ritka erénye. Az egyén és a kisebbség önként alárendelte 
magát a nemzet közérdekének, nem egyes, bármily kiváló egyéniség 
akaratának, hanem a nemzet közérdekének s annál örömestebb, men
nél kiválóbb volt az, akire jövőjét erős hittel reábízta. E jelenségek 
ismétlődnek a mondái jellemű etelközi vérszerződéstől Kossuth La
josig. Ez őrizte meg a létét Berzsenyivel szólva „nyolc századok
nak vérzivatarja közt” . Ösztönszerűen érezte, hogy a nem zet egységes 
vérkeringése a nemzeti élet alapja. Valamint nem lehet külön vérke
ringése a testben a végtagoknak, kéznek, lábnak, akár a fejnek és 
törzsnek, valamint idegrendszere sem, úgy nem lehet külön vérkerin
gése, életrendszere egy állam területén sem egyes vidékeknek, sem 
egyes néprétegeknek. Ezt vitatta Széchenyi is a ,,Hitel”-ben. A mi 
nemzedékünknek is szól Kossuth intőszózata: „Ha van valahol e ház
ban egy sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kívánság, mely ki
elégítésre vár, szenvedjen még egy kissé a sajgó kebel, várjon még 
egy kissé e kívánság, ne függesszük föl miattuk azt, hogy a hazát 
megmentsük”.

—  E gondolatok szolgáltak irányadóul tanácskozásainkban. Ha 
valósággal építeni akarunk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem 
magunkért jöttünk a világra. Isten választott eszközeiül bennünket 
szent országa terjesztésére. Isten országának munkásai vagyunk cs 
nem saját céljainknak kell építenünk, hanem Isten országának, amely
nek eljöveteléért naponta imádkozunk.

Kovács Sándor püspök a továbbiakban beszámolt az egyházkerü
let évének minden fontosabb eseményéről.

Sörös Béla losonci református püspök a dunáninneni református 
egyházkerület nevében testvéri melegséggel köszöntötte az evangé
likus közgyűlést, utalt a cseh uralom húsz évének közösen hordozott 
szenvedéseire. A lelki kapcsokat a felekezeti korlátokon felül is tar
tanunk kell, emelte ki nyomatékosan Sörös Béla, akinek üdvözlősza
vaira Kovács püspök-elnök válaszolt. Koltay  Ernő dr. losonci polgár- 
mesternek Nógrád vármegye és Losonc város részéről kifejezett jó
kívánságaikat Sztranyavszky Sándor felügyelő-elnök viszonozta, hang
súlyozva, hogy Losonc a felszabadulás után nyomban falai közé hívta 
seregszemlére a dunáninneni evangélikusokat. Kuszy Emil losonci 
evangélikus tb. esperes zárta le a köszöntők sorát: próbákban meged- 
zett hitünk —  így szólt —  bizonyára fokozza az anyaország kitartását is.

A közgyűlés feleskette az egyházkerület törvényszéki bíráivá; 
Horváth Sándor nógrádi alispánt, Fadgyas Aladár, Bándy Endre, Sza- 
lontay Oszkár lelkészeket, egyházkerületi világi jegyzővé pedig Sréter 
János dr. főszolgabírót, új tagokat választottak az egyházkerületi pres
bitériumba a visszatért egyházak képviselői közül, majd Kirchner 
Rezső püspöki titkár, Kardos Gyula, Magyar Géza, Podhradszky János 
esperes, vitéz Purgly Lajos, N edeczky-G riebsch  Viktor földbirtokos, 
Csengődy Lajos dr., Szekej Andor lelkész és Bérezés Lajos tettek kü
lönféle előterjesztéseket s a közgyűlés a délutáni órákban ért véget

Magyar Értesítő.
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A tiszai evangélikus egyházkerület közönségének 
üdvöt az Úrtól!

Tudomására adjuk az egyházkerület közönségének, hogy tiszai 
evangélikus egyházkerületünk rendes közgyűlését 1939. évi szeptember 
hó 28. napjára a diósgyőrvasgyári egyházközség kebelébe hívjuk össze.

Erre a közgyűlésre az egyházkerületi közgyűlésnek az E. T. II. 
t.-c. 62. §-a szerint jogosított tagjait hittestvéri szeretettel meghívjuk.

Egyben felkérjük az egyházmegyék elnökségeit, hogy ezévi köz
gyűléseik jegyzőkönyvének az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztendő 
pontjait jegyzőkönyvi külön kivonatokon, a kiküldött képviselők név
sorát, állását és lakóhelyét feltüntető kimutatást küldjék be a püspöki 
hivatalnak legkésőbb szeptember hó 10-ig.

Kérjük végül az egyházkerület közönségét, hogy ezen a köz
gyűlésen szeretettel és meleg érdeklődéssel résztvenni s annak tanács' 
kozásait közbenjáró imádságban hordozni szíveskedjék.

Istennek áldó kegyelme legyen velünk és anyaszentegyházunkkal!
Erős vár a mi Istenünk!
Miskolc és Nyíregyháza, 1939 szeptember hó 1.

homrogdi Lichtenstein László Turóczy Zoltán
egyházkerületi felügyelő. püspök.

Krisztus a Király
A Bethánia ifjúsági mozgalma, a 

CE, (Célegyenest Előre) idén Makón 
rendezte konferenciáját Az evangéli- 
záló előadások középponti tárgya ez 
volt: „Királlyá Jézust koronázzátok!” 
Valóban, Isten kegyelméből sok-sok 
fiatal szív királya lett Jézus ezen a 
pár napon. Már az első nap előadásai" 
„Jézus királysága alatt”, „Jézus Ki
rály” — odavittek bennünket a Király 
üzenetének legbensejébe. Jézusról foly
tak a bizonyságtételek, aki a Sátánon 
diadalmas Király mindazokban, akik 
övéi. A szolgáló és megtartó Király, 
aki keresi az ő népét minden nemzet
ben, felekezetben, határozott híváso
kat intézett mihozzánk, s megtapasz
taltuk, hogy boldog és áldott nép az ő 
népe. Ezen a napon tettek fogadalmat 
az új szövetségesek is, akik katonáivá 
lettek a Királynak. Vasárnap a konfe
rencia egész gyülekezete résztvett úgy 
a református, mint az evangélikus is
tentiszteleten. Egyiken a Jézus Király
ságán kívüli élet veszedelmeiről szólt 
az igehirdetés, másikon a jó vitézek
ről. Istentiszteletek után a „Fel bará
tim” CE himnusz és a konferencián 
ismeretessé vált „Dicsérje Jézust a vi
lág” kezdetű ének szavával vonult vé
gig a konferencia serege a városon. 
Teljes dicsőségében akkor fenylett fel 
Krisztus, mikor az egyik előadás a 
kereszt királyáról szólt. „Mikor majd 
felemelitek az embernek Fiát, akkor 
látjátok meg, hogy én vagyok. Vagyok, 
aki vagyok. És ez a Vagyok, ez az 
örökké élő és uralkodó Ür, a mi Ki
rályunk!” A záró összejövetelen sorba 
emelkedtek bizonyságtételre a Szent
lélek munkábavettjei, s boldog bizo
nyossággal, néhányan könnyek között 
ugyanarról a boldog legyőzetésről szól
tak. Jézus a Király győzött az ő bű
nös szívükben. „Az én szívem királya 
C>!” Isten adjon a magyar keresztyén 
ifjúságnak sok ilyen erős konferenciát!

ifj. Keve István.

HÍ REK
A lapok terjedelmének korlátozá

sára vonatkozó rendelet értelmében 
lapunk is a mai számtól kezdődőleg 
kisebb terjedelemben jelenik meg. Az 
engedélyezett 16 oldal helyett nyolc 
oldalon. Ezért kénytelenek voltunk 
nehány rovatunkat, valamint a hirde
téseket is a szükséghez képest szűkí
teni, egyébként igyekezni fogunk, hogy 
a korlátozás más tekintetben mennél 
kevésbé legyen érezhető. A boríték
lapot ideiglenesen szintén el kell 
hagynunk.

A bányai egyházkerület D. Rafíay 
Sándor püspök és Pesthy Pál egyház- 
kerületi felügyelő elnöklete alatt szep
tember 7. napján tartja évi rendes 
közgyűlését. Szeptember 4-én az egy- 
hézkerületi presbitérium, 5 én az egy
házkerületi Luther-szövetség és az in
tézőbizottság tartották üléseiket, kö
vetkező napon a kerületi lelkészegye
sül és a gyámintézet. A közgyűlés le
folyásáról, mivel az már a lap nyo
mása idejére esik, következő számunk
ban részletesen beszámolunk.

A bányakerületi Luther-szövetség
közgyűlésén D. Raffay Sándor püspök 
megnyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy a mai viszonyok között fokozott 
erővel kell az egyháztúrsadalmat egy
befogó Luther-szövetségi munkában 
buzgólkodni. Az évi jelentést Magócs 
Károly terjesztette elő és örvendetesen 
állapította meg a szövetségi élet erő
södését. A közgyűlés tárgysorozatának 
letárgyalása után herceg Hohenlohe 
Egon világi elnök mondott buzdító 
szavakat.

Az erdélyi evangélikus egyház kül
döttsége — Nikodémusz Károly kerü
leti főjegyző, esperes és Sípos András 
bukaresti egyházsegédkező, valamint 
Mikó Imre, a Magyar Népközösség 
bukaresti titkára — kihallgatáson je

EVANGÉLIKUS ÉLET
lent meg a román kultuszminiszternél 
és egyházunk hivatalos elismertetésé
nek kérdésében folytatott tárgyalásokat.

Lelkészbeiktatás. Az újonnan szer
vezett sopronbánfalvi evangélikus egy
házközség egyhangúlag meghívott első 
lelkipásztorát, ifj. Prőhle Károlyt szep
tember hó 10-én d. e. 9 órakor az ál), 
elemi iskolában istentisztelet keretében 
iktatják be lelkészi állásába.

Lelkészválasztás. Rohály Mihály gyu
lai lelkésznek Békéscsabára történt 
megválasztásával megüresedett gyulai 
lelkészi állásra a presbitérium Benkő 
István budapesti segédlelkész meghí
vását javasolja a szeptember 17-iki 
közgyűlésnek.

Házasságkötés. Dr. Palitz Rózsa 
Mária középiskolai tanár és Tarján 
Béla evangélikus lelkész szeptember 
hó 3-án tartották esküvőjüket a nyír
egyházi templomban.

Mohamedán misszió. A kairói El- 
Azhar nevű híres mohamedán egye
tem elhatározta, hogy Kínába, Japán
ba, Abesszíniába és Délafrikába misz- 
szionáriusokat küld. Az izlám misz- 
sziói lendülete ismét megerősödött. Az 
utolsó missziói ünnep Nairobiban (Ke
nya), melyet Aga Kán tiszteletére ren
deztek, a résztvevők 30.000 fontot (kb 
600.000 pengőt) adtak össze a moha
medán misszióra.

Evangélikus Kis Énekeskönyv. Tar
talmaz 89, elsősorban a hitoktatási 
tanterv által előírt éneket. Hitoktatás
nál szinte nélkülözhetetlen, mert kónv- 
nyen áttekinthető csoportosításban ké
szen adja mindazt, aminek a táblá
ról, vagy előmondás után való betaní
tása eddig a hitoktatásra fordított idő 
nagyrészét elvette. Ára darabonként 
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 lelkész tár
saim, tanítótestvéreim és minden hit- 
testvérem figyelmét a kiadásomban 
megjelent nagyalakú Luther-rózsa fali
képre, mely evangélikus egyházunk 
közhasználatú szimbólumát eredeti szí
nezésben, a magyarázó kis verssel áb
rázolja. Ára portómentes küldéssel da
rabonként I P .  — Az énekeskönyv és 
a falikép megrendelhető ezen a címen: 
Ruttkay-Miklián Géza evangélikus lel
kész, Szentetornya, Békés vm.

Felhívás a teológiai hallgatók
hoz ! A M. kir. Erzsébet tudomány
egyetem evang. hittudományi karán 
Sopronban az előadások szept. 
18-án kezdődnek. Előzőleg 14— 
16-án a hallgatóság házi konferen
ciát tart, ennek végeztével a tanári 
karral együtt úrvacsorához járul. 
Ezért a kar dékánja ezúton is fel
hívja a hallgatókat, hogy legké
sőbb szeptember 12-ig érkezzenek 
meg Sopronba.

7



Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. szeptember 10.
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.
Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e.
Deák-tér 4. (magyar) d. e.
Deák-tér 4. (magyar) d. u.
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e.
Fasor d. e.
Fasor d. ü.
Fasor (német nyelven) d. u.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e.
Kőbánya d. u.
Simor-utca 35. d. e.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e.
Rákóezi-út 57. (magyar) d. u.
Üllői-út 24. d. e.
Szvetenai-u. el. isk. d. e.
Mária Valéria-telep d. e.

V2IO Broschko G. A.
V2 9 Dr. Szuchovszky Lajos 
V4I2  Kemény L. (rádió)

6 Hernády Nándor 
V2IO Mórocz Sándor 

11 Sülé Károly
4 Dezséry László
5 Broschko G. A.

10 Kemény Péter
4 Kemény Péter

11 Majba Vilmos
10 Szilády Jenő dr.
5 Benkő István 

10 Lehel László
10 Késmárszky Lajos 
10 —

Gyarmat-utca 14. 
Angol-utca 25. 
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 10/
Bécsikapu-tér 
Koronaőrség 
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német nyelven) 
Óbuda, Selmeci-u. 1. 
Óbuda
Kelenföld (fjúsági) 
Kelenföld, Bocskay-út 56. 
Kelenföld, Bocskay-út 56. 
Érdi-útón
Báthory László-u. 7. 
Rákosfalva

d. e. V2II Szíjas Pál
d. e. II Rimár Jenő
d. e. 11 —
d. e. 10 Benkő István
d. e. 11 Dr. Gyimesy Károly
d. e. 10 —
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9 —
d. e. 11 "Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Benczúr László
d. u. 5 Benczúr László
d. e. 10 —
d. e. V*ll Zulauf Henrik
d. e. V2I2  —

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C O P R O N  
udvari szállítók,

Alapítva: [ Bge|S(j fŰZOltÓSZBP-, ftÚt, SZÍUattyÚ- ÉS Alapítva:
1816 gépgyár, harang, fém- és vasöntöde. 1816

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

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal*bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

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

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

SZIGETI  N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

a dunántúli evangélikus egyházkerület 
1 ® B C O U l l  Veszprém vármegye devec-seri járásá- 

bán fekvő lőrintei birtoka.
A mintegy 1400 kát. hold nagyságú birtok szántóföld (őrü

lete 1087 kát. hold, melyből 312 kát. hold őszi vetéssel, 178 kát. 
hold takarmányvetéssel és 100 kát. hold megszántva kerül át
adásra. Takarmány 1400 q és a birtokon lévő összes szalma 
leltárilag adatik át.

írásbeli ajánlatok: Evangélikus Püspöki Hivatal, Győr 
címre küldendők.

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

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

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

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

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KI LTURÁLIS, BEI,MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bécsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz 
Sándor, Novék Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Wolí Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton. — Szerkesztőség és kiadókivatal : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592. 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM : Külső és belső küzdelem — A magyar lélek új ezeréve — Dr. Pesthy Pál jubileuma — 
A Protestáns Napok emlékbélyegei — Minden vihar elül — A Kreml istene — Hirek

Dr. Pesthy Pál jubileuma
A bányai egyházkerület felügyelője, 

dr. Pesthy Pál, most töltötte be fel
ügyelői szolgálatának 10. esztendejét. 
Az egyházkerületi közgyűlést megelőző 
este D. Raífay Sándor püspök a kerü
leti felügyelő tiszteletére vacsorát adott 
a Pannónia szállóban, melyen az egy
házkerület vezető férfiai vettek részt.
A vacsorán a jubiláló egyházfelügyelőt 
D. Raffay Sándor köszöntötte. Beszé
dében a kerületi felügyelő egyéniségé
nek jellemvonásait igen találóan álla
pította meg s mindezeket a jellemvo
násokat az egyházi szolgálat szempont
jai közé állította. A mintaszerű felépí
tésű beszédre az ünnepelt egyházkerü
leti felügyelő hálás és kedves szavak
kal válaszolt, amivel újabb bizonysá
gát adta annak, hogy számára az egy
házban való munkálkodás csakugyan 
szíve szerint való szolgálat. A vacso
rán több felszólalás nem volt, de a 
résztvevők egy bensőséges és hivalko
dás nélküli ünneplés emlékét vitték 
magukkal.

A Protestáns Napok 
emlékbélyegei

Az országos Bethlen Gábor Sző
rét ség a protestáns egyházakkal kar
öltve 1939 október 28-tól 31-ig Buda
pesten Protestáns napokat rendez. 
Erre az alkalomra a m. kir. posta 5 
darabból álló emlékbélyegsorozatot ad 
ki 50°/o-os felárral a Bethlen Gábor 
Házalap javára. A bélyegképek a ma
gyar protestantizmus nagyjainak em
lékezetére készültek.

A 6 filléres bélyeg Dévai Biró Má
tyás, a magyar Luther és Melius Ju
hász Péter a magyar Kálvin emlékét 
örökíti meg. A magyarhoni protes
tantizmusnak eme úttörőiről kép nem 
maradt az utókorra. Ezért a bélyegkép 
munkásságuknak emléktáblával hódol 
s feltünteti, hogy Dévai Biró 1545-ben, 
Mélius Juhász pedig 1572-ben haltak 
meg. Dévai Biró Mátyás táblája fölött 
búzakalász és János Evangéliuma 12. 
rész 24—26. vers felhívása a földbe
esett gabonamagról, Mélius Juhász i 
Péter fölött szőlőfürt és János Evan- I

Külső és belső küzdelem
(D. Raffay Sándor püspöki jelentéséből.)

Evangéliumi egyházunk egész életét a szolgálat és a munkával 
szolgálók megbecsülése, követése, támogatása és szerétete irányítja és 
jellemzi. Törvényeink az egyház elöljáróinak nem adnak, de nem is 
adhatnak u. n. felségjogokat. Az elsőségrejutás lépcsője a szolgálat. 
Aki a szolgálatban készséges, aki a munkában kitartó, egyházunkban 
annak adjuk a rendelkezés bizonyos jogát. Mert az evangélium szelle
mében való szolgálatból az önzésnek még a gondolata is ki van zárva 
és mert az evangélium egyházában végzett munka Isten céltűzését 
szolgálja. Ezért az egyházi munkálkodás terén az ember az Isten munka
társa. Ebből pedig természetesen következik, hogy az előttünk járó 
munkásokat nemcsak becsülnünk kell, hanem irántuk megkülönbözte
tett szeretettel is kell viseltetnünk.

Nem pusztán a tekintélyíisztelet kérdése ez, hanem az evangélium 
lelkének, a rendnek, a hálának és a jövendő biztosításának is követel
ménye. Krisztus egyháza nem lehet meg tekintélyek, elöljárók, munká
val szolgáló vezetők nélkül. Krisztus maga rendelt tisztségeket az egy
házba, hogy a különböző kegyelmi ajándékok érvényesülhessenek. A 
mi egyházunkban pedig a tekintély és az előljárás az egyházépítő mun
kában kifejtett buzgóság jutalma vagy az egyházépítő munkára való 
készség záloga. Jaj annak az egyháznak, amelynek nincsenek tekinté
lyei, mert annak nincsenek próbás értékei. De jaj annak az egyháznak 
is, amelyik nem becsüli meg tekintélyeit és nem viseltetik azok iránt 
megkülönböztetett szeretettel.

Ezzel az apostoli követelménnyel korunk ama beteges és kárho- 
zatos félszegségére akarom a figyelmet irányítani, amely újabban a po
litikai és társadalmi élet színteréről egyházi életünkbe is kezd átszivá
rogni és méltán tölti el aggodalommal a jobb lelkeket. Szomorúan ész
leljük, hogy egyházi sajtónkban is, tanácskozásainkon is, egymással 
való érintkezésünkben is, — igaz elvétve — de mégis hallunk olyan 
hangokat, amelyek mind egyházunk evangéliumi szelleméhez, mint 
szent céljaihoz, mind az egymással szemben tartozó tiszteletadáshoz 
és szeretethez méltatlanok. A baj gyökere abban van, hogy a véle
ménynyilvánítás rendesen túlzottan egyéni, a bírálat egyoldalúan nem
leges, az ítéletmondás pedig szeretetlen.

Pedig szomorú volna, ha az evangéliumi egyházba is befurakod
nék az a kártevő szellem és szenvedély, amely az istenes élet és az 
egymást megbecsülő szeretet szellemével ma élet-halál harcot folytat. 
A vallás és az egyház elleneseinek tábora amúgy is napról-napra ha
talmasodik. A mi bűnünk volna, ha közöttünk is erőre kaphatna. Elég 
bajt és kárt okoz nekünk a közönyösök és megbízhatatlanok serege. 
Azoké, akik vagy nem akarnak belekapcsolódni az egyház életébe, 
vagy bontogatják és tépik azokat a szálakat, amelyek őket az apák 
hitének, evangéliumi neveltetésüknek és családi hagyományoknak lelki 
kötelékeivel az egyházhoz fűzik. A reverzálisokkal történő károsítás és 
szégyenítés bűne még most is emészti erőinket. Ősi protestáns családok
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és egyházi tisztviselők gyermekei között sem ritka eset ez az egyház
pusztító bűn. Ne higyje senki, hogy ez csak a kisebbségi egyházak 
kára. A megalkuvás, a meggyőződés árúbabocsátása, a könnyelmű tá
borváltoztatás mindig és minden téren a jellemgyengeség tünete. Aki 
ma a hitét, az holnap talán a hazáját vagy a tisztességét dobja pré
dául az anyagi jólét, a könnyebb érvényesülés, a fellobbanó szen
vedély vagy a léha nembánomság ördögének. A reverzális hajszolásában 
azért kár a hatalmasabb félnek nagyon vitézkedni, mert sokkal érték
telenebb a csábítás vagy kényszerítés által szerzett új hívekben talált 
nyereség, viszont a károsult egyházakban sokkal kisebb az elcsábítot- 
takban mutatkozó veszteség, mint az az erkölcsi kár, ami a jellem 
gyengülésének, a megbízhatóság elvesztésének tényében a nemzet és 
az emberiség egészére kihat. Mert ingatag jellemekre sem az egyház, 
sem a nemzet jövendőjét ráépíteni nem lehet.

A vallás és az egyház hűséges követőinek azonban ebből a 
szomorú jelenségből le kell vonniok azt a komoly következtetést, hogy 
ők is fogjanak össze, becsüljék meg és támogassák egymást addig, míg 
a megváltozott idők ártó szellemének hullámverése a szívükig nem ér. 
Szeretném, ha szavam most e közgyűlés keretein túlra is hatna s meg
hallgatásra, sőt megszívlelésre találna. A Krisztus egyházai ma nem 
folytathatnak egymás ellen irtó háborút. Ma Krisztus és az ő keresztje 
áll kemény ostrom alatt, híveinek meg kell tehát egymást érteniök, el 
kell tűrniök, sőt erősíteniök kell egymást. A  Krisztusban hívők bárme
lyik táborának gyengülése vagy pusztulása az egész keresztyénség 
vesztesége. Krisztus nyájának magára kell eszmélnie. A közös pásztor 
szavát meg kell hallania a nyáj minden csoportjának : „Más juhaim is 
vannak nekem, akik nem ebből az akolbóí valók, azokat is össze kell 
gyüjtenem s ráhallgatnak majd az én szavamra és lészen egy nyáj és 
egy pásztor.** (János 10 : 16.) De meg kell hallania azt a komoly figyel
meztetést is, amelyet Jézus egykor a szent városhoz intézett: „Hány
szor akartam egybegyújteni a te fiaidat és leányaidat, mint ahogy az 
anyamadár szárnya alá gyűjti fiókáit, de nem akartátok. íme házatok 
pusztává lesz.** (Máté 23 : 37—38.) Hagyjon hát fel minden egyház az 
egymás ellen folytatott áldatlan csatározással, építse a maga otthonát, 
ne idegenből csábítson, hanem a maga családi körében neveljen 
magának buzgó híveket, megbízható tábort, munkás népet.

*

Kerületünket — sajnos — nem érintette közvetlenül az az örven
detes tény, hogy a magyar Felvidék egy része két évtizedes tiportatás 
után visszatért az ősi határok közé. Mi még mindig csak várományosok 
és reménykedők vagyunk. Mi még nem a hálának, hanem csak a 
könyörgésnek imádságát rebegjük a népek hatalmas Istenéhez, hogy 
vezesse hozzánk vissza a nagy világomlásban elszakított testvéreinket. 
Hisszük és kell is hinnünk, hogy könyörgő imádságunkat meghallgatja 
és teljesíti a jóságos Isten. Az ország határainak részleges kiigazítása 
folytán visszatért polgártársainkat és hittestvéreinket a legmelegebb 
szeretettel köszöntjük. A még eddig visszatérni nem tudókat pedig 
szeretettel és bizalommal várjuk.

*

Lelkem teljes szomorúságával említem itt meg a leggyászosabb 
politikumot, az új háború indulását. Ez a hely nem arra való, hogy a 
világtörténelem e kínos eseményét akár okaiban kiteregessük, akár 
várható következményeiben bírálgassuk. E helyen csak mélységes fáj
dalommal sajnáljuk, hogy a népek sorsának intézésére jogosult embe
rek és hatalmasságok nem találták meg a visszás kérdések békés el
intézésének módját, hanem emberek százezreinek élete és épsége, 
nyugalma és békessége kockáztatásával járják a hatalmi érdekek el
érésének véres és könnyes útját. Mi csak imádkozhatunk, hogy sokat 
szenvedett szegény magyar hazánkat és népünket kímélje meg a jó
ságos Isten az újabb keserűségektől és csapásoktól. De imádkozunk 
azért is, hogy az evangélium lelke diadalmaskodjék már egyszer a 
népek vezéreinek, a föld hatalmasainak és hatalmaskodóinak lelkében.

Nagyon jelentős lépés történt egyházunk nemzetépítő és lélek
nevelő munkája terén azzal, hogy a lelkiirányítás eeyetemes mederben 
valósággal megindult. Erős a hitem, hogy ebben a mederben lassanként 
kialakul az egységes és tervszerű munka, de sőt az e munkához nél-
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géliuma 15. rész, 1—8. vers felhívása a 
szőlőtőről és a szőlővesszőről. A búza
kalász és a szőlőfürt az úrvacsora je
gyeit, a kenyeret és a bort is szimbo
lizálja.

A 10 filléres bélyeg a nagy biblia
fordító prédikátort, Károli Gáspárt 
ábrázolja, aki elsőnek fordította ma
gyarra és nyomtatta ki magyar 
nyelven a teljes Ö- és Üjszövetséget. 
Ez a híres vizsolyi biblia, mely 1590- 
ben jelent meg. Károli Gáspár kezé
ben tartja élete gyümölcsét, kinyom
tatott bibliafordítását s annak első 
lapját bölcs megelégedései szemléli. A 
háttérben egykorú könyvnyomó sajtó. 
Károli Gáspár arca a gönci szobor 
alapján készült.

A 20 filléres bélyegen a nagy zsol
tárfordító, Szenczi Molnár Albert képe 
van. A zsoltárokat francia versekbe 
Marót Kelemen és Béza Tódor fog
lalták, dallamait pedig Bourgois Lajos 
és Dagues Péter genfi kántorok sze
rezték. Szenczi Molnár Albert a fran
cia verseket magyarra ültette át, a 
zenei részt érintetlenül hagyta s zsol
tárfordítását 1607-ben nyomtatta ki 
Herbornban. A kép azt a pillanatot 
örökíti meg, amint Szenczi Molnár Al
bert jobbjában a lúdtollal a zsoltárt 
fordítja és írja. A légtérben a XC. 
zsoltárnak, a „Te benned bíztunk 
kezdetűnek első öt hangjegye egykorú 
ábrázolásban. Arcmása az 1624-ben ki
adott Kálvin Institutiójának címlap
ján megjelent képe után készült.

A 32 filléres bélyegképen a legna
gyobb protestáns erdélyi fejedelem, 
Bethlen Gábor lovasalakja van Kilián 
Farkas egykorú rézmetszete nyomán. 
A légben születési és halálozási évszá
ma 1580—1629. — Bethlen Gábor 1613- 
tól 1629-ig volt Erdély fejedelme s 
Erdélyt az európai politika megbecsült 
tényezőjévé tette. Anglia, Franciaor
szág, Hollandia voltak szövetségesei a 
Habsburgok ellen. Az 1621-ben meg
kötött nikolsburgi békében a magyar- 
országi protestánsok részére is biztosí
totta a vallásszabadságot. A gyulafe
hérvári református főiskolát gazdag 
adományokkal látta el. Vallási tekin
tetben türelmes volt. A jezsuita Káldi 
Györgyöt 1000 arannyal támogatta 
bibliafordításának kiadásában, köve
tendő példáját nyújtva a vallási türel- 
mességnek.

A 40 filléres bélyeget Lorántfy Zsu
zsanna arcképe díszíti. Mint I. Rákó
czi György hitvese a legnagyobb er
délyi fejedelemasszony volt, a sáros
pataki iskolának fejedelmi pártfogója. 
lCCO-tól 1660-ig élt. Bélyegképét még 
a Lorántfy-címer is díszíti, egy fa
törzsből kisarjadó két hársfalevél.

A nagyon sikerült bélyegképek Lég- 
rády Sándor alkotásai. A bélyegek 
szeptember hónapban fognak megje
lenni. E bélyegsorozat első az egész 
világon, mely reformátorokat, biblia- 
és zsoltárfordítókat ábrázol. E bélye
gek iránt a tengerentúli magyarság és 
a protestáns államok gyűjtői is nagyon 
fognak érdeklődni. Csak 200.000 sort 
ad ki a posta s csak teljes sorozatban 
árusítja. Egy sorozat ára 162 fillér. 
Remélhetőleg minden magyar és pro
testáns család meg fogja becsülni 
ezeket a szép és értékes emlékeket.

A 32 filléres bélyeg Bethlen Gábor 
lovas alakjával felár nélkül tömbbé- 
bélyegként is meg fog jelenni. A bé-
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külözhetetlen egységes evangélikus közszellem is, amit olyan nagyon 
nehéz megteremteni. íme az első érett gyümölcse annak a törekvésnek, 
melyet a legutóbbi zsinat alkalmával sokan nem tudtak megérteni, hogy 
az egyház élete nemcsak közigazgatásból áll, hanem elsősorban olyan 
evangéliumi szellem érvényesítéséből, amely még a közigazgatást is 
emelkedettebbé és könnyebbé teszi.

Ennek jelenségeit is észlelhetjük már különösen a szórványok 
gondozásának indulásában. Szeretném, ha minden egyes egyházköz
ségünk lelkésze és tanítója, de sőt minden egyes presbitere is elolvasná 
Mályusz Elemér hittestvérünknek a „Türelmi Rendelet" című könyvét. 
Ennél érdekesebb és tanulságosabb könyv kevés jelent meg az újabb 
időben. Ebből a könyvből mindenki megtanulhatja, milyen komoly és 
életbevágó érdeke az egyháznak a szórványok gondozása és fejlesz
tése. Megtanulhatja azt is, milyen bűn a közönyösség, az egyházárulás 
és a reverzálisadás. Megtanulhatja minden egyháztag, hogy elhanyagolt 
testvéreink elvesztése mindnyájunk bűne, melyért Isten és a lelkiisme
retünk előtt egykor felelnünk kell.

Kerületünk nagy reménykedéssel tekinthet a szórványgondozás 
terén a jövendő elé. Ezen a téren olyan tervszerűséggel, olyan lelkesen 
és olyan eredményesen folytatja kötelező óvómunkáját, amely a legszebb 
reményekre jogosít. Helytelen tehát és csak kedvetlenség vagy bizal
matlanság keltésére alkalmasak az olyan meggondolatlan támadások, 
amilyenek a lapok hasábjain néha-néha megjelennek, mert ezek tájé
kozatlanságból születnek s mind az igazságnak, mind az egyház tisztes
ségének, mind a köznyugalomnak és a felsőbbséget megillető bizalom
nak csak ártalmára szolgálnak.

*

Az elhangzóit esperesi jelentések és közvetlen szemléletem alap
ján, óvakodva minden elbizakodottságtól, megállapítom, hogy utóbbi 
évben is megengedte az isteni kegyelem, hogy az egyházban lelketépítő 
munkát végezzünk. Ezt a munkát azonban hatásában és eredményében 
megmérni nem lehet. Csak a munka jelenségeit figyelhetjük meg mi 
emberek, a mérővessző Isten kezében van.

A munka jelenségei pedig reménykeltők. Egyöntetű megállapítás 
az, hogy a lelkészek mindenütt szaporították az igehirdetési alkalmakat. 
A templomi és belmissziói szolgálat erre helyezte a legnagyobb súlyt. 
Híveink pedig szívesen tették ki a lelkűket az Ige hatásának. Az isten
tiszteletek, a bibliaórák és más vallásos összejövetelek látogatottak 
voltak. Az úrvacsora szentségével való élés tekintetében is általában 
megnyugtató adatok állnak rendelkezésünkre. Nem kell elfogultnak 
lenni ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket örömmel vegyük tudomásul. 
Az egyházi munkások tevékenysége a múlthoz képest általában nagy 
javulást mutat. De erre szükség is van. A mai élet gyors és lüktető. Ma 
a napok olyan jelentőségűek, mint régen az esztendők voltak. Ezt az 
egyháznak tudomásul kell vennie és bele kell illeszkednie az élet áram
latába. Az Isten Igéje nem maradhat el a sebesszárnyú események 
mögött, azt magunkkal kell vinni minden körülmények között, jó és 
rossz napokban egyaránt.

Ennek az időszerű igehirdetésnek és szolgálatnak egyik igen 
örvendetes jelensége a gyülekezeti evangélizáció. A lelki ébredésnek 
múlt évben megkezdett újszerű szolgálata a lefolyt évben fokozott 
mértékben folytatódott s még más egyházkerületekre is átterjedt. Vitéz 
Sréter Ferenc, az egyházkerület missziói lelkésze a kerületen belül 
Nagylak, Kondoros, Szentetornya, Cegléd, Tótkomlós, Orosháza-Rákóczi- 
telep, Csornád és Kispest gyülekezeteiben, a kerületen kívül pedig 
Tokaj, Gérce és Kassa gyülekezeteiben végzett 8—9 napos evangéli- 
zációs szolgálatot. A naponként tartott bibliaórákon és evangélizációs 
estéken növekedő mértékben vettek részt a hívek. Gyülekezeti közös
ségek támadtak valamennyi egyházközségben és ezek reményt nyúj- 
lanak az ébredés továbbterjedésére és a ma már mindinkább nélkü
lözhetetlen laikus gyülekezeti szolgálat erőteljes megindulására.

lyeg baloldalát egykorú magyar címer 
díszíti, amelyen a címert sasfejű, szár
nyas oroszlánok tartják. Ilyen címert 
találunk Károli Gáspár által Vizsoly
ban 1590-ben, Szenczi Molnár Albert 
által Hanoviában 1608-ban kiadott bib
liafordítások, továbbá az 1624-ben 
megjelent Institutiók címlapjain. A 
bélyeg jobb oldalán Bethlen Gábor fe
jedelem ősi családi címere foglal he
lyet. Két hattyú, melyeknek nyakát 
egy nyílvessző lőtte át.

A tömbbélyeget a protestáns napok
kal kapcsolatos kiállítás 1 P-s belé
pőjegyének szelvénye ellenében áru
sítja a posta. iEgy tömbbélyeg tehát 132 
fillérbe kerül. A bélyeg százezer pél
dányban készül s csak a kiállítás he
lyén és napjain 1939 október 25-től 
november 2-ig lesz kapható. Aki csak 
a kiállítást óhajtja megnézni és tömb
bélyeget nem akar, az kedvezményes 
jegyet válthat.

A protestáns napok és kiállítás alatt 
alkalmi postahivatalok fognak mű
ködni, melyek alkalmi lebetűzőket fog
nak használni. Dr. Jáky Gyula.

Minden vihar elül
Walt Disney palettáján, azaz hogv 

modern rajzoló gyárában ismét a szó 
szoros értelmében „életre kelt” nehány 
kedves mese. Mesék a felnőtteknek. 
Mindegyik jóságos, megértő mosoly a 
gyarló emberi furcsaságok felett, de 
mindegyikben ott van a „szörnyeteg”, 
aki a békésen játszadozó, vagy ártat
lanul komolykodó népet megtámadja 
s elpusztítással fenyegeti. Csak valami 
véletlen, csodás véletlen, hirtelen ter
mészeti beavatkozás vagy hasonló 
menti meg őket. De mindig megmene
külnek, ha sok törődés, ütődés-verő- 
dés, mézbepottyanás, vagy gejzír tete
jén táncolás után is. Walt Disney 
képeskönyve tehát „vigasztaló képes
könyv”, elfáradt és megkeseredett fel
nőttek számára. Különösképen annak 
szánta pedig az utolsó képet. Ócska, 
kidűlt-bedűlt szélmalom rogyadozó ge
rendái, sötét zugai és elárvult kerekei 
között vidáman éldegél a rágcsáló egér, 
fiókáit költő dalosmadár, a szerelmes 
galambpár, a filozófus bagoly és a 
lusta denevér. Egy éjszaka megjön a 
vihar. A foszladozó szárnyak mozogni 
kezdenek és a fogaskerék egyik ka
paszkodó üregébe fészkelt anyamadár
kát tojásaival együtt agyonzúzással fe
nyegeti az előre hátra ingadozó fogas
kerék. A vihar nő, a szárnyak teljes 
kört fordulnak, s a fogaskerék is át
gördül a madárfészek felett. De ime: a 
kis meglapult, dermedtté rémült ma
dárka épen maradt, mert a fogaske
réknek épen az a foga, amelyik az ő 
üregébe illeszkednék bele, réges-rég 
kitörött. A vihar tehát zúg, recseg- 
ropog minden, a fogaskerék őrülten 
rohan körbe s tízszer, százszor, ezer
szer elrobog a kis madárka felett, de 
annak egy tolla se görbül meg . ..

Ugyanígy van a rozoga malom többi 
lakójával is. A szerelmes galambokat 
paskolja a vihar, ők azonban észre se 
veszik, csak szerelmeskednek tovább 
bőrigázottan is. A bölcs bagoly méltat
lankodva odébb lép a fejére potyogó 
cseppek elől, de ott meg dézsányi víz 
zúdul a nyakába egy törött cserépen

A bányakerületi lelkészi becsület
szók tagjai a beérkezett szavazatok 
alapján a következők lettek: elnök: 
Sárkány Béla, egyházkerületi főjegyző. 
Rendes bírák: Egyed Aladár szegedi

tb. esperes és Kellő Gusztáv szarvasi 
lelkész. Pótbírák: Dedinszky Gyula 
kiskőrösi és Rohály Mihály békéscsabai 
lelkész. Jegyző: vitéz Virág Jenő bu
dapesti vallástanár.
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A magyar lélek új ezeréve
Gondolkozni és élni egyik napról csak a másikra, felelőtlen és 

gyerekes állapot. Még a kiegyensúlyozott kispolgár is úgy rendezi be 
életét, hogy az ne csak a holnapig, hanem élete végéig, sőt azon túl, 
utódaiban való folytatásában is biztosítva legyen.

Élni a magyarságnak ma úgy, hogy csak a jelen és a következő 
pillanat háborús és győzelmi eshetőségeit latolgassa, szintén felelőtlen 
és gyermekes állapot. Az élhetetlenség netovábbját jelenti szüntelen 
arról ábrándozni, hogy hova álljunk és melyik oldal győz ? Külpolitikai 
irányunkat és elhelyezkedésünket nem a kávéházakban született pol
gári vélemény határozza meg, hanem a felelős államférfiak döntése. 
Bizonyos, hogy ez a döntés emberöltőkre megszabja nemzeti életünket 
és sorsunkat, de még sem véglegesen. Mert eddig minden fegyverrel 
kivívott eredményt megváltoztatott egy következő fegyveres döntés. 
Ezután is csak így lesz. De a külső alakulások mögött mindig és min
denütt ott rejlik egy-egy nemzet belső, lelki magatartása, amit semmi
féle külső kényszer meg nem változtat. Akárhogyan dőljön el most a 
világ sorsa, az angol mindig „freedom loving people“ (szabadságszerető 
nép) marad, amelyik „make the best of it“ . (Mindenből a legelőnyö
sebbet hozza ki a maga számára.) Bármilyen fordulat után is megma
rad a németség a maga „Drang nach Osten“-jével (kelet felé való ter
jeszkedés) hangya szorgalommal statisztikázó, kutató és lelkesült enge
delmességgel masírozó népnek. A franciák, finnek, amerikaiak, stb. 
bármilyen nagy fordulat után is megmaradnak annak, amik voltak, mert 
életük fundamentuma egy évtizedekre vagy évszázadokra visszanyúló 
belső és lelki magatartás, amelynek nemzeti életük változásai: egysze
rűen csak önkifejezések. Ez a belső magatartás mindig a belső adott
ságok és a külső hatások eredője. Amíg a brit szigetek mellett tenger 
lesz és a szigeteken szabadság-szerető emberek, addig megmarad a 
kalmár-szellemű angol birodalom. Amíg Németországban engedelmes 
lelkűek lesznek a sokmilliós tömegek, mindig lesznek ott diktátorok, 
akik talpra állítják az engedelmes óriást és elindítják kelet felé. Amíg 
lesz germán óriás és vele szomszédságban vitalitással és szellemmel 
teli francia nép, mindig lesz németellenes francia birodalom.

Az eddigiek jelenthetnek egy érdekes vagy unalmas eszmefutta
tást. De létérdekűvé válik ez a kérdés akkor, ha azt nézzük, hogy mi 
a magyarságnak az a belső magatartása, ami történelmünk külső ala
kulását szerencsésen vagy tragikusan befolyásolja ?

Természetes, hogy a mi belső magatartásunkat is kettős tényező 
határozza meg. Az egyik dunamedencei helyzetünk, a bennünket körül
vevő kisnépek és a harmadik birodalom határaival együtt. De mi az a 
'lelki tényező, amely jellegzetesen és gyökeresen magyar ? Ez az, amit 
ma nem lehet világosan megtalálni és meghatározni, mert a török- 
habsburg birodalmi harcok nemzetünk lelki egységét is részekre törték. 
Ma és a mát megelőző két évtizeden keresztül lázas erőfeszítések foly
tak azért, hogy ezt a lelki egységet a katolicizmus alkossa. Nagyon 
kényelmes lenne a magyarság számára, ha ezt az egységet ilyen símán 
és egyszerűen meg lehetne oldani. De amint a XVI. században a 
teljesen protestáns Magyarországon a protestantizmus nem tudott nem- 
zetileg egységes szellemi háttér lenni, úgy nem tud ma azzá válni a 
katolicizmus sem. És egyébként is, le kell azzal számolni, hogy a 
keresztyénség nem a nemzeti magatartásunkban, hanem Isten és fele
barátaink irányában alakítja döntően életünket. Pl. vannak Magyaror
szágon a kegyelmi eszközökkel hűségesen élő hívők, akik ennek elle
nére sem a magyarsághoz vonzódnak, hanem ahhoz a fajhoz és nép
csoporthoz, amelyikből ideszakadtak. (Igaz, hogy a teljes asszimilációra 
is sok példa van, de ez nem a keresztyénség munkájának, hanem a 
magyarság beolvasztó erejének az eredménye. Lehet, hogy ezekben a 
megállapításokban olyasmi foglaltatik, ami a teológus gondolkozás szá
mára kényelmetlen, de mint való ténnyel mégis számolnunk kell.) 
Különben is ismételjük, hogy a keresztyénség nem nemzeti vagy faji 
magatartást alakít, hanem előkészít és vezet arra, hogy „mindnyájunk
nak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt“ . Hogy ennek milyen 
felmérhetetlen jelentősége van, arról nem is kell külön beszélnünk.

keresztül. A denevérek sikonganak, a 
kis hisztérikus egérkék fel-alá rohan- 
gá sznak, a vihar üvölt, a lazábban 
függő részek leszakadoznak, már min
den összeomlani látszik, mikor megrit
kulnak a felhők és kimosolyog mögüie 
a sápadt hold.

Másnap reggel pedig tiszta, derült 
az ég s az ócska szélmalomban válto
zatlanul éli vidám világát a lakók se
rege. Az egész változás csak annyi, 
hogy a madárka-szülők már a vihar 
idején megszületett fiókák éhes cső
rébe hordják a kövér kukacokat.

Az előtörő taps bizonyítja, mennyire 
szíven találta Walt Disney allegóriája 
a világ- hangulatát. Indulhat a vihar, 
recseghet, ropoghat az emberiség ro
zoga szélmalma. Valaki van, aki a vi
harban is tud vigyázni az övéire. Aki 
már előre kiszámította és elintézte, 
hogy hányadik fogaskerékfognak kel
lett kitörnie még újkorában, hogy ne
hány kis ártatlan fióka zavartalanul 
világra jöhessen a legszörnyűségesebb 
vihar idején is. Aki tudja, mikor kell 
megritkítani a felhőket, mikor kell 
inát metszeni a szeleknek, mikor kell 
újra széthinteni a sárga hold sápadt 
mosolyát a dermedten didergő világra. 
Van valaki, aki mindezek felett ren
delkezik. A vihar tehát nem futhat 
vakon, nem üvölthet a végtelenségig. 
Minden vihar elül, mert Isten van a 
világ felett, s ez az Isten jóságos, sze
rető Atya.

Köszönjük neked Walt Disney ezt a 
régi-régi és mégis mindig új tanítást. 
Köszönjük, hogy felfedezted az embe
reknek újra a Hegyi beszédet. ..

A. B.

A Kreml istene
A Nemzeti Színház Pukánszky Béla 

egyet, tanár fordításában bemutatta 
Schreyvogl Frigyes német írónak orosz 
történelmi tárgyú drámáját, „A Kreinl 
istené”-t. A már sokak által feldolgo
zott téma váza a következő: Boris 
Godunov megöleti Rettenetes Iván kis 
fiát, Dimitrijt és megszerzi a trónt. 
Tizenöt év múlva egy húsz éves fiatal
ember egy orosz parasztnak erősen 
kétes értékű vallomása alapján azt 
átiltja magáról, hogy ő Rettenetes Iván 
fia. A tanúskodó paraszt u. i. állítólag 
elcserélte a két gyereket és így meg
mentette a cár fiát. Senki sem hisz a 
mesében, lengyel urak azonban busás 
haszon reményében tüzelik és trónra 
segítik a trónkövetelőt. Dimitrij, az új 
cár, aki származását illetően maga is 
kétségek között hányódik, újításokat 
hoz be, folytonosan cselekedni akar, 
hogy ne kelljen magába tekintenie. Ez 
nem tetszik a hagyományokhoz ra
gaszkodó oroszoknak és megölik őt.

Meglehetősen tanácstalanul állunk a 
darabbal szemben. Mit akar a szerző? 
Azt kell mondanunk, hogy a szerző 
maga sem volt tisztában, hogy mit is 
akar mondani. Nem érezzük, hogy 
csalónak, vagy lelkes idealistának tart- 
ja-é Dimitrijt, akit az események ma
gával ragadnak. A drámai cselekmény 
felépítésénél is ide-oda kapkod a 
szerző a motívumokért. Lelkiismereti 
dráma lesz belőle végül is, tehát szár
mazásában megingott hitének kellene
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Dimitrijt elpusztítani. Ehelyett azt lát
juk, hogy a közhangulat az idegen 
udvaroncok garázdálkodása miatt for
dul ellene, halálát pedig akkor hatá
rozzák el, mikor megsokallják hagyo
mányaikat semmibe vevő újításait.

Másik kérdésünk: mit akar a Nem
zeti Színház ennek a darabnak a be
mutatásával? Mit mondhat nekünk 
magyaroknak egy német iró orosz tár
gyú, Bécsben közepes sikert elért da
rabja, ha annak sem esztétikai értéke, 
sem mondanivalója, sem aktualitása nem 
teszi indokolttá magyarországi előadá
sét? Laki Tibor.

HÍ REK
Templomszentelés. A Dunakeszi és 

Alag községek alig 500 evangélikusa 
40.000 pengős költséggel szép templo
mot épített, melyet D. Raffay Sándor 
püspök szeptember 10-én szentelt fel. 
Az ünnepélyes felszentelés és Mezey 
József egyházmegyei főjegyző igehir
detése után ünnepi közgyűlés volt, me
lyen vitéz Endre László dr. alispán 
Pest vármegye nevében üdvözölte a 
gyülekezetei és azt az óhajtását fejezte 
ki, hogy minden magyar ember állan
dóan templomi lélekkel dolgozzék a 
hazáért. D. Raffay Sándor püspök az 
üdvözlésekre adott válaszában azt kí
vánta, hogy az ünnepek keresztyén ta
lálkozói a hétköznapok életében is foly
tatódjanak. Az ünnepélyen rászívott 
vitéz Jány Gusztáv, altábornagy, Du
da pesti hadtestparancsnok és dr. Csik 
József apátplébános is.

A bányakerületi lelkészegyesület 
szeptember 6-án tartotta közgyűlését, 
melyen az egyházmegyei lelkészegye
sületek jelentései után Benkóczy Dá
niel tartott értékes előadást az egyház- 
megyei szórványgondozó munkáról. Ko
vács Andor kerületi lelkészegyesületi 
elnök többévtizedes elnöki szolgálat után 
tisztéről lemondott. A közgyűlésen D. 
Raffay Sándor püspök meleg szavakkal 
méltatta a lelkészi társadalomban vég
zett munkáját. A megtartott tisztújítás 
eredményeként a ker.-i lelkészegyesület 
elnökévé Wolf Lajos ceglédi esperest, 
alelnökké Dedinszky Gyula kiskőrösi 
lelkészt, titkárrá dr. Kékén András 
hódmezővásárhelyi alesperest, jegyzővé 
Botyánszky János mezőtúri lelkészt, 
pénztárossá Danhauser László lelkész, 
budapesti vallástanárt és ellenőrré Ro- 
hály Mihály békéscsabai lelkészt vá
lasztották.

A Bethlen Ház bélyegei, mint lapunk 
más helyén közöljük, megjelentek. A 
kibocsátott bélyegek szépek, de több 
oldalról szóvátették azt a szépséghibát, 
hogy evangélikus tárgyú bélyeg nincs 
a sorozatban, illetve csak egy bélyeg
nek a felében van.

A rozsnyói polgári leányiskola hosz- 
szú idő óta húzódó ügye végre megol
dást nyert. Fiúk és leányok részére 
polgári és kereskedelmi iskola nyílik, 
amelyhez a leányok részére internátus 
is csatlakozik.

Eljegyzés. Ifj. Rimár Jenő orosháza- 
rákóczitelepi missziói segédlelkész el
jegyezte Farkas Piroska budapesti ta
nítónőt.

Az utóbbi években sokan és sokszor próbálkoztak azzal, hogy a 
„koreszme" váljék a magyarság lelki pillérévé. Ez különösen a szoci
ális gondolkozású átlag-magyar-intelligenciának volt a szívügye. Itt azon
ban az igazság kedvéért rá kell mutatnunk arra, hogy a szociális igaz
ság nemcsak a modern koreszmén felépült államokban valósult meg, 
úgy, ahogyan megvalósult, hanem pl. a hamisítatlan demokrácia talaján 
felépülő Finnországban is.

Hol itt a megoldás és hol a kiút ? Csak abban lehet, hogy fel 
kell fedezni létérdekeinket és ezeknek a tudatos és kulturfokon való 
továbbadásával egyetemesíteni kell azt, ami . a magyarság belső maga
tartását jelenti. Ezt a belső magatartást, amint már említettük, földrajzi 
helyzetünk, emellett pedig a bennünket körülvevő népekhez való való
ságos viszonyunk és a magyarság veleszületett lelki alkata szabja meg.

Nem segít itt semmi más, mint az önrevízió vagy keresztyén szóval 
a megtérés. Mert egy Isten uralma alatt élő nép nem tudja áthágni 
Isten akaratát és ezért nem tud egykésedni sem. Vagy aki ebben a 
szociális igazságtalanságot tekinti mozgató erőnek, annak is tudomásul 
kell vennie, hogy egy megtért nép nem tudja eltűrni a szociális igaz- 

; ságtalanságot sem. Itt van adva az egyházak nemzetmentő nagy fel- 
| adata vagy a magyarság lelki magatartásában elvégzendő munkája.
; Felekezeti szélmalomharcok helyett tiszta igehirdetést! De nem általá

nos vagy nem nyugatiasán teologizáló értelemben, hanem úgy, hogy 
* annak minden szava a magyar élet magyar bűneiben élő és megúju

lásra váró magyar embereihez szóljon 1 És akkor teszi meg ezt minden 
egyház tisztán és igazán, ha nem ilyen vagy olyan teológiai iránynak 
vagy egyháztörténeti igénynek engedelmeskedik, hanem az Igében 
szóló igaz Istennek, aki nem a péteri, páli vagy a jakabi keresztyén 
iránynak szólt, hanem Fián és apostolain keresztül minden embernek. 
Ha pedig erre a tiszta Isten-szolgálatra nem lenne hajlandó egyik vagy 
másik felekezet, tud az Isten olyan csapást rájuk mérni akár a ma 
kataklizmáiban is, hogy saját hatalmuk és igényeik üszkein ülve, sírva 
kereshetik az újjászületés útját 1 Azt azonban szögezzük le újra, hogy 
az egyházak mindenek felett való feladata az újjászületésre hívás és 
vezetés, mert a megtisztult magyar lélek lehet egyedül alkalmas arra, 
hogy önmagából testesítse meg a jövendő magyarságát.

Az ember és vele együtt a magyarság is nem élhet úgy, hogy 
tekintetét csak és kizárólag az örök életre függessze. Vannak feladatok 
és sokan vannak, amelyeket itt kell elvégezni. Ehhez pedig az szüksé
ges, hogy ismerje a saját erejét és az őt körülvevő erőket. Fajtánk 
emberfeletti és különösen hősies erőfeszítésekre mindig képes volt.

A szellemi fronton levő embereknek és vezetőknek még ma — 
akár a rólunk írott könyvek szóról-szóra való felolvasásával és lefordítá
sával — nyilvánvalóvá kell tenniök, hogy hogyan néznek ránk és milyen 
szerepet szánnak nekünk a körülöttünk levő nemzetek. Ezeknek az 
ismerete magától vált ki a magyar tömegek leikéből helyeslő vagy tagadó 
választ. Nem lenne ez más, mint az új magyar lélek őszinte reflexiója 
a körülötte zajló életre. De ha reflexió lenne is, akkor is döntő tényező
jévé válnék az igazi magyar magatartásnak.

És végül, de jelentőségében nagyon fontos helyen, az új magyar 
léleknek magyar kutúrával kell megtelítődnie. Voltak már híres angol, 
francia, német, stb. követőink, de a gyökeresen magyar és a gyöke
resen népből való kultúra eddig nem jutott döntő súlyra közöttünk. 
Németh László ezt úgy fejezi ki, hogy mindig a híg magyarság vezetett 
a mély magyarság előtt. Igaz, hogy a híg magyarok nevei mind jobban 
homályba borulnak, helyeiket meg elfoglalják Széchenyi, Ady, Szabó 
Dezső, Tóth Árpád, Erdélyi József, Kodály, Bartók nevei és táboruk. 
De még ma is szomorú igazság az, hogy érettségizett magyar fiú vagy 
leány jobban ismeri a Niebelungenlied-et, mint a magyar népdalt, 
Kantot fontosabbnak tartja Széchenyinél és ha tud is valamit Petőfiről, 
igen hézagosán ismeri Balassa és Tóth Árpád líráját.

Mindez azt akarja kifejezni, hogy van magyar gondolkozás, van 
magyar tudomány és magyarság-tudomány. Van magyar lélek, ami 
számtalan műben kifejezte önmagát, gyökeresen magyar talajból. Ez 
a magyar művelődés és a magyar kultúra. Ennek a tudatos átvétele 
és elsajátítása jelenti a belső magyar magatartás kiteljesedését. Mert 
a mai és mindenkori magyar lélek nem lehet más, mint a magyar
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talajon álló, magyar gyökerekkel rendelkező, újjászületett és harcos 
magyar lélek.

És az sem elég, ha ezt a lelket kevés kiválasztottak hordozzák. 
Szükséges, hogy közkinccsé váljék. Legyen az elsőké is, meg a kapát, 
kaszát fogó tömegeké is. Ennek pedig egy útja van : a népnevelés. 
Mert a mai magyar tömegének emberei úgy tántorognak frázisok, agi
tátorok és féligazságok között, mint akit fejbekólintottak. Szédül jobbra 
és szédül balra, de helyét sehol sem találja. A hírlapi kacsák meg 
röpködnek előtte, csak azt tudná szegény, hogy melyiknek higyjen.

Talán utolsó alkalmunk van rá, hogy a magyar népnevelést 
egyetemesítsük. Igaz, hogy van már református és evangélikus népfő
iskola. Összesen kettő. De ezekbe a magyarság egy százaléka sem 
iratkozhatik be. Ezért ha vannak, eddig ismeretlen, de már felébredt 
magyar lelkek, ki kell törni a népfőiskoláknak az eddigi kicsinységük
ből és el kell lepniök a magyar tájat.

Az itt álló néhány sor csak bevezetés. Annyi folytatása lesz, ahány 
felébredt magyar ember áll mögéje. Mert az új magyar ezerév a magyar 
lélek munkája lesz, amelynek fel kell ébrednie népünk alvó millióiban.

Mórocz Sándor.

A bányai egyházkerület közgyűlésé
nek előkészítő tárgyalásai szeptember 
4-én kezdődtek. Ekkor tartotta ülését 
az egyházkerületi presbitérium. Szep
tember 5-én a kerületi Luther Szövet- , 
ség tartotta közgyűlését, melyről már . 
hírt adtunk. A közgyűlés szeptember 
7-én reggel kezdődött, a megelőző is
tentiszteleten Chován-Murányi György 
hirdette az igét. A közgyűlést dr. 
Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő 
nyitotta meg és örömmel emlékezett 
meg az anyaországhoz visszatért ré 
szekről, majd a gondterhes időkre való

tekintettel hangsúlyozta a nemzeti egy
ség szükségességét. „Nemzet alatt én 
— mondotta — a nemzeti érzés által 
oszekapesolt, a magyar földön élő né
pesség összességét értem. Nemzeti ér
zés alatt pedig fajra, nyelvre való te
kintet nélkül annak átérzését és val
lását, hogy az itt élő népek boldogu
lása, nyugodt élete egyedül a magyar 
állam önállósága, függetlensége és al
kotmányos élete mellett van bizto
sítva. Éppen ezért meggyőződéses lé
lekkel fordulok hazám minden fiához, 
tartson távol magától minden idegen

eszmét és óvja meg lelkét a magyar 
nemzeti eszme részére érintetlenül.” 
A közgyűlés üdvözlő táviratot küldött 
Horthy Miklós kormányzónak, a ma
gyar királyi kormánynak és a had
seregfőparancsnokságnak!. D. Raffay 
Sándor terjesztette ezután elő évi je
lentését, melynek több részét lapunk 
mai számában közöljük. Bevezetőben 
a püspöki jelentés az egyházkerület 
felügyelőjének, dr. Pesthy Pálnak a 
szolgálatában való tízéves jubileumá
ról emlékezett meg meleg szavakkal. 
Ezután az egyházi tekintély apostoli 
követelményéről, az egyházhűség je
lentőségéről, a felekezetközi együtí- 
munkálkodás nemzeti értékéről, a zsi
dótörvényről és a földbirtokreformról 
szólt, majd az egyházban folyó 5 lelki 
munka egyetemes irányításáról, a szór
ványgondozásról, a nemzetiségi kér
désről és az evangélizációs munkáról. 
Érdekesen jellemezte az egyes egyház
megyék életét. Örömmel állapította 
meg, hogy az elmúlt évben az egy
házkerületben 6 új templom épült. Az 
iskolákról és a vallástanításról szóló 
jelentés után a személyi változásokat 
sorolta fel. A közgyűlés a terjedelmes 
és gondos jelentést mindvégig nagy 

j figyelemmel hallgatta. Ezután a tárgy- 
i sorozat egyes pontjait tárgyalta le a 
| közgyűlés, hosszabb vita csak a ka- 
| tedratikum kérdésében volt.

Névmagyarosítás. Winkler Lajos gyó- 
ni missziói s. lelkész családi nevét bel
ügyminiszteri engedéllyel „Sáfár”-ra 
változtatta.

A kuntapolcai egyházközség egyhan
gúlag meghívta és beiktatta lelkipász
torául Ivanics Bélát.

Evangélikus hittan! könyvek:
Baltik, Maly katekizmus. Tót nyelven (Népiskolai) 
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés (8. kiadás) 
Bereczky, Ószövetségi élet- és jellemképek I. o.

kve (12. kiadás) — — — — — —
— Jézus élete és tanítása. II. őszt. (15. kiadás)
— Rövid egyháztörténet. III. oszt. (13. kiadás)
— Hit- és erkölcstan. IV. oszt. kve (10. kiadás)
— Egyetemes kér. egyháztörténet I. (V. oszt.)

(5. kiadás) — — — — — — — —
— Egyetemes kér. egyháztörténet II. (VI. oszt.)

(4. kiadás) — — — — — — — — £.20
— A keresztyénség megalapításának története

VII. oszt. (2. kiadás) — — — — — 2.40
Blatniczky, Egyháztörténet (Népiskolai) (6. kiad.) —.60 
Blázy, Evangélikus káté (Népiskolai) (12. kiadás) —.60 
Csengődy: Evang. konfirm. káté (Népiskolai) — —.50
Dallamos könyvecske a dunántúli ev. énekeskönyv- 

(Népiskolai) — — — —■ — — —
Frenyó, A Megváltó eljövetelének története (I. o.) 
Gaudy, Ifjúsági énekeskönyv (Népiskolai) (3. kiad.) 
Gaudy, A keresztyénség megalapításának törté

nete (VII. oszt.) (2. kiadás) — — — —
— A keresztyén vallás a mai szellemi életben

(VIII. oszt.) — — — — — — —
Győry-Marcsek, Luther kis kátéja (Népiskolai) 

(9. kiadás) — — — — — —
Hetvényi, Ev. keresztyén világnézet — —

—- Ev. rövid egyháztörténet (II. kiadás) — — 
Kemény, Bibliai történetek I—II. oszt. (Népiskolai) 

kötve (7. kiadás)
— Bibliai történetek III—

(8. kiadás)
Kaphatók: K ó k a i  L a jo s

Kemény-Kühn, Biblische Geschichten I—IV. oszt.
(Népiskolai) (2. kiadás) — — — —• — 1.20

Klaár, Egyháztörténet, kötve — — — — — —.80
-— Luther kis káté, kötve (Népiskolai) (3. kiad.) 1.20 

Kovácsics, Rövid egyháztörténet (Népisk.) (5(. kiad.) —:60 
Majba, Luther kis kátéja (Népiskolai) (19. kiad.) —.40
Molnár I., Egyháztörténet (Népiskolai) — — — 2.—
Pálfy-Bereczky, Egyháztörténet (9. kiadás) — — 2.—
Raffay, Ev. vallástanítás módszertana — — — —.80

— Evang. konfirmandusok kis kátéja (Népisk.)
(12. kiadás) — — — — — — — —.64 

Ruttkay, Evang. vallástan (Népiskolai) 15. kiad.) 1.20
— Ev. egyháztörténet (Népiskolai) (7. kiadás) —.40
— Ev. konfirm. káté (Népiskolai) (16. kiadás) —.40

Schmidt, Vallástan (2. kiadás) — — — — — 1.40
Szeberényi, Luther káté (Népiskolai) — — — —.50 
Szelényi, Ev. kér. világnézet (4. kiadás) — — — 1.—
Sztehló, Vallástan — — — — — — — — —.40
Turcsányi, Bibliai történetek I. rész (Népiskolai)

(14. kiadás) — — — — — — — — 1.—
— Bibliai történetek II. rész (Népisk.) (7. kiad.) 1.80 

Varsányi, Bibliai történetek I—II. oszt. (Népisk.)
(2. kiadás) — — — — — — — — —.70

— Bibliai történetek III—IV. oszt. (Népiskolai)
(2. kiadás) — — — — — — — — 1.—

Vértesi, Vallástan I—IV. o. (Népisk.) (4. kiadás) 1.60
— Vallástan V—VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadós) 1.60
— Vallástan I—VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás) 3.20
— Hatz, Religionslehre I—VI. o. kve. (Népisk.) —.50
— Straner, Religionslehre I—IV. oszt. (Népisk.) 1.60 

Zsilinszky-Bereczky, Az evang. kér. életfelfogás
tanítása (VIII. oszt.) (5. kiadás) — — — 1.60

—.40
1.40

2.—
1.80
1.80
2.—

2.60

.80 
1.40 
1.—

1.60

1.60

.80 
2.—
2.—

1.—
IV. oszt. (Népiskolai)

—  —  1.20
könyvkiadónál, Budapest, IV., Kamermayer-utca 3.

(Központi városháza épületében.) Telefon : 189—444 és 189—464.
— Bevezetés céljából mutatványpéldány ingyen. —
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EVANGÉLIKUS ÉLET
Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. szeptember 17.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. V2 9
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO 
Deák-tér 4. d. e. 11
Deák-tér 4. d. u. 6
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2IO 
Fasor d. e. 11
Fasor d. u. 4
Fasor (német nyelven) d. u. 5 
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 
Kőbánya d. u. 4
Simor-utca 35. d. e. 11
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10

Ruzicska László 
Brosehko G. A. 
Magócs Károly 
Lehel László 
Virág Jenő 
Kemény Lajos 
Dezséry László

Majba Vilmos 
Kemény Péter 
Kemény Péter 
Szilády Jenő dr. 
Hernády Nándor 
Algőver Andor 
Csaba László

Gyarmat-utca 14. d. e. V2II
Angol-utca 25. d. e. 11
Abonyi-utca 21. d. e. 11
Fóti-út 10/ d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10
Öbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (német nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Óbuda d. u. 4
Kelenföld (fjúsági) d. e. 9
Kelenföld, Bocskay-út 56. d. e. 11
Kelenföld, Bocskay-út 56. d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. V2II
Rákosfalva d. e. V2I2

Lamnek Vilmos 
Benkő István

Késmárszky Lajos 
Dr. Varsányi Mátyás

Stovicsek Gusztáv 
Stovicsek Gusztáv 
Mohr Henrik 
Mohr Henrik 
Benczúr László 
Szántó Róbert 
Szántó Róbert

Lehel László

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi 
udvari szállítók, O v - / I

Alapítva: Legelső tűzoltószer-, hát, szivattyú- és Alapítva: 
1816 gépgyár, harang, fém- és vasöntöde. 1816

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

Perzsa, pézsma, 
seal’bundák 
Uj modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

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

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

SZIGETI  N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye
sület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8— 10■ (Ev. 
bérház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok : 
Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kassa, Mis
kolc, Pécs, Szeged, Szombathely. Minden egyház- 
községben megbízottai vannak az egyesületnek. — 
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő 
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.
S A  a dunántúli evangélikus egyházkerület 
©  © ■  ’GI Veszprém vármegye devecseri jérásá-
■ M n m n M H M M M i  bán fekvő lőrintei birtoka.

A mintegy 1400 kai. hold nagyságú birtok szántóföld terü
lete 1087 kát. hold, melyből 312 kát. hold őszi vetéssel, 178 kát. 
hold takarmány vetéssel és 100 kát. hold megszéntva kerül át
adásra. Takarmány 1400 q és a birtokon lévő összes szalma 
leltárilag adatik át

Írásbeli ajánlatok: Evangélikus Püspöki Hivatal, Győr 
címre küldendők.

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

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

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

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
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VII. ÉVFOLYAM, 38. SZÁM. 1939. SZEPTEMBER HÓ 23.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz 
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton. — Szerkesztőség és kiadókivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon : 133-592. 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó : Dr. Fritz László.

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

___  A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma : 20.412.

TARTALOM : Imádság nehéz időben — A nagy alkalom — Jó magyar munka — Hivatásszervezet — Séta 
bölcsőhelyem körül — Elelmiszerjegyek — Milliós hagyaték — Gyermekvédelmi törvényt! — 
A mohamedánizmus reneszánsza — Énekes madár — Hírek

Élelmiszerjegyek
Akik végigélték a múltkori világ

háborút, bizony nem éreznek semmi 
örömet azon, hogy megint olvasnak 
és hallanak az élelmiszeri egy ékről. 
Senki nem felejtene el azt az időt, 
amikor ugyancsak szorgosan kellett 
számontartani a különböző színű és 
kockákba osztott jegyeket, a helyeket, 
ahol beváltani lehetett, de még azt a 
pár órányi időt is jó volt pontosan 
tudni, amennyivel hamarább kellett 
sorbaállani, ha csakugyan beváltani is 
akarta az ember az esedékes szelvé
nyeket.

Tőlünk még most és remélhetőleg 
ezután is —■ hála Istennek — távol 
van ez az idő. Egész Európa közeli jö
vendője azonban olyan kiszámíthatat
lan, hogy még a semleges államok is 
számolni kénytelenek az élelmiszer
elosztás tekintetében a jegyrendszer 
esetleges bevezetéséről. Ebben a te
kintetben is Németország készült fel a 
legrendszeresebben. Most olvastuk a 
lapokban, hogy a német háziasszonyok 
az elkövetkező hétre mennyi zsírt, to
jást, húst, felvágottat, tejet, túrót, ká
vét, vagy ezek pótszereit kapják meg, 
illetve válthatják ki. Nekünk Isten 
ebben az évben az átlagosnál is bő
vebb termést adott majdnem minden
ből. A gazdag embernek a fölényével, 
vagy szánakozásával olvashatnánk 
ezeket az adagolásokat. De ehelyett 
valami egészen más érzés ébredt ben
nünk. Tudjuk, hogy aligha kapnánk 
újságot arra, amelyik ezt az észrevé
telünket leközölné, de ebben az újság
ban meg merjük mondani.

Arra kellett gondolnunk, hogy mi
lyen előrelátók és szorgosan gondos
kodók az emberek, 'amikor a holnap és 
a holnapután ennivalóiról van szó. 
Tartalékolnak és beosztanak. Minden
nap ennyi, vagy annyi jut fejenként. 
De mi Isten igéjével kérdezzük: „Nem 
több-e a lélek, mint az eledel?” Nem 
kellene-e éppen ilyen rendszerességgel 
gondoskodni a lélek naponkénti ele
deléről? Nem kellene-e komolyabban 
és a szokásos gyakori elfelejtések nél
kül ezt a mindennapi kenyeret Isten
től is kérni? Nem kellene-e belül han
gosan szólónak meghallani azt a fi
gyelmeztetést, hogy az élet, a béke, a 
háború íme egészen a falat kenyérig 
és a félliter tejig valóban az Isten ke
zében van! Azt hisszük, hogy nem

Imádság nehéz időben
Köszönjük Uram, hogy nehéz idők próbáit adtad nekünk.
Köszönjük, hogy minden eddig elmondott szavunkra most 

és ezután életünkkel tétetted fel a koronát.
Köszönjük, hogy gátat vetettél a sok beszédnek és az 

üres beszédnek s ma már csak a bizonyságtevést és a hű 
cselekvést fogadod el.

Köszönjük neked, hogy egyre több alkalmat adsz szol
gálatodra a Sátán tombolása között.

Köszönjük, hogy életünket és vérünket is csak a Te 
kezedben tudhatjuk már biztonságban.

Mindezt Te tetted Uram, hogy elválaszd az aranyat a 
salaktól.

Azért most a Tieid Hozzád kiáltanak. Hallgass meg 
minket Urunk !

Hallgass meg és tégy minket hűséges tanúiddá, hogy a 
világ, a Sátán és a bűn támadásai között legyünk a Te követeid.

Tégy minket szószólóiddá, mert ez a világ eleped az 
igazságért. Add, hogy szavunk, sorsunk, életünk szüntelen 
Tereád mutasson, megváltó Isten. Szentlelkeddel erősíts és 
formálj új emberekké minket. Légy velünk, hogy felvegyük 
keresztünket s keresztet hordozva mutassuk meg a magyar 
ugaron, hogy milyen a dicsőséges élet.

A  kereszthordozókban mutasd meg minden kételkedő
nek, hitetlennek, gyengének és elesőnek az új élet és a fel
támadás útját. Krisztus keresztjén mutasd meg, Urunk, a 
vezetőknek, elsőknek és felelőseknek, hogy hol az igazság, 
amit keresnek. A  kereszt által vigasztald meg a megdöb- 
benteket, öreg, elgyengült szülőket, a Golgotát járó anyákat, 
megárvulókat és elhanyatlókat. Vedd e világot és a mi 
életünket erős kezedbe, Uram és a próbák után tedd dia
dalmassá igazságodat.

Mindenekfelett pedig add meg nekünk bűneink bocsá
natát és az örök életet az Úr Jézus Krisztus érdeméért, Ámen.

EVANGÉLIKUS ÉLET
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A nagy alkalom
Ha csak a külső jeleket nézzük: úgy látszik, a keresztyénség 

újból veszített. Németország és Oroszország keresztyénsége lelett 
a csüggedők már régen kimondták a búcsúztató igéket. — Amerika 
vallási sokfélesége pedig valahogy mindig a keresztyénségnek, a 
történelmi egyházaknak alkonyát látszot mutatni. Maga a pápa is 
csak Magyarországra és Lengyelországra számított amúgy igazán. 
Nem hiába volt itt az utolsó eucharisztikus kongresszus. De most 
már, egyedül maradtak a magyarok is. Lengyelország felbomlott, 
vallási életről jó darabig nehezen esik majd szó ottan. A »keresz- 
tyénség védőbástyája« csakugyan védőbástya lett. Látszólag.

Azonban, ha nyitott szemekkel és az Isten Igéjének mértéke alatt 
nézzük meg ezt a bástyát, úgy tűnik fel, hogy a mi keresztyénségünk 
sem az teljesen, aminek kellene lennie. Tagadhatatlan, hogy nagyon 
sok külső és komoly belső tartalmat sejtető vonás látszik népi val
lásosságunkon, de tagadhatatlan az is a komoly .szemlélő előtt: ez 
nem elegendő. Nem csak azért kevés, mert sok a felszínesség, a szép 
név, az álarc, a jelszó, — hanem .főként azért, mert nem tud élet
alkotó lenni. Lehet, hogy a külföldi szemében meghatározza életün
ket, a magyar életet, de hiábavaló volna állítani, hogy belső tartal
mát is megadná. Magyarország nem hiába volt mindig a tradíciók 
földje, nem hiába őrzött meg olyan szokásokat és dolgokat, amik 
a világon mindenütt már átadták helyüket modernebb és életszerűbb 
újításoknak, keresztyénsége is sok tekintetben csak ilyen hagyomány- 
szérűén megőrzött. Ahhoz, hogy életformáló lehessen a keresztyénség 
közöttünk, mássá kellene lennie.

Az élő Isten valóságának, felettünk való uralkodásának sokkal 
jobban meg kell látszania életünkben, mint ahogy most meglátszik. 
Sok mindennel le kell számolni, sok mindent el kell hagyni. Egy 
ország keresztyénségét ugyanis nem az határozza meg, hogy polgárai 
hány százalékban egyik vagy másik keresztyén felekezet tagjai, — 
az sem, hogy hány százalékban járnak a templomokba, mennyi egy
házi adót fizetnek, milyen adományokat adnak? Sokkal inkább az, 
'hogy mennyire tudják képviselni élei ükben; és életük miatt milyen 
mértékben tudják képviseltetni népükkel: Istennek ügyét. Mert a 
keresztyénség sokkal mélyebben van, mint ahogy azt felszínes szem
lélet észreveszi. A keresztyénségnek belülről kell kiárdnia, akár min
den különleges külső jel nélkül: természetesen, magától értődőén. 
Ügy, ahogy Luther mondta: nem kérdezni, kelí-e jót cselekedni, ha
nem mielőtt megkérdezted volna, már meg is tenni.

A keresztyénség ilyen megnyilvánítására, vagy elérésére Isten 
adott nekünk időt. Ma, amikor mindenfelé viharok tombolnak, Ma
gyarországot meghagyta az Isten kicsiny, békés szigetnek. Megen
gedte neki, hogy fejlődjék rajta az élet. Megengedte, hogy amit el
kezdett, befejezze. Megengedte, hogy elinduljon, ha még el nem indult 
volna Isten felé. És ez nagyon nagy alkalom. Nem is szabad félre
ismernünk. Nem szabad abba a hibába esnünk, ,hogy azt mondjuk 
most nyugodtan és megelégedetten: keresztyénségünk jutalma ez. 
Isten megmentett a borzalmaktól, mert keresztyének voltunk. Isten 
inkább azért cselekedte ezt, hogy keresztyénné lehessünk. Adatott 
nekünk nagy alkalom. Keresztyénné lenni. Isten ügyét felismerni és 
megtanulni: hogyan kell képviselni azt.

Evangélikus egyházunk, úgy érzem, különösen is elmondhatja ezt. 
Mi csakugyan most kezdtünk el valamit. Üj vallástanítási tantervűnk 
van és vele az a jó szándékunk és szilárd törekvésünk, hogy erőseb
ben és határozottabban, mint bármikor is, belekiáltunk a felnövő 
új ember leikébe és rádöbbentjük őt arra: Isten akar beszélni veled, 
figyel/ a szavára. Ezért nem akarunk többé »a keresztyén tanítást 
megüresíitve, annak sajátos mivoltát megtagadva: világnézetet, filo
zófiát, életfelfogást, politikai irányítást adni«. Isten a központ. Meg 
kell látszania, hogy csakugyan »öbenne élünk, mozgunk és vagyunké 
(Csel. 17:28). Ő a mi életünk, nélküle semmik vagyunk. Le kell vet
nünk az emberi erőkben való bizakodást és meg kell tanulni a közel
múlt történelmi példáiból azt, hogy minden hiába: Elfáradnak az 
ifjak és meglankadnak, megtánlorodnak a legkülönbek is. (Es. 40:30).

volna szabad a mai napokban külön 
hálaadás nélkül a kezébe venni a 
még jegy nélkül kapható mindennapi 
eledelt senkinek sem. És ezen van a 
hangsúly- Senkinek. Azoknak sem, 
akik nem szoktak imádkozni. Most a 
kenyéren át megmutatja Isten, hogy 
milyen semmik vagyunk őnélküle és 
csak a magunk bölcsessége szerint. 
Nevessenek ki érte, nem bánjuk, de mi 
úgy érezzük, hogy az a láthatatlan 
kéz, mely egykor egy világbirodalom 
királyának a palotája falára felírta: 
Megmérettél, könnyűnek találtattál, el 
fogsz osztatni — rá írta megint az 
élelmiszer jegyek hátára a figyelmezte
tést: „Imádsággal egyed a te minden
napi kenyeredet!” Ha ez így volna, 
nem kerülne sor háborúkra és élelmi
szerjegyekre . . .  K. L.

Milliós IrapÉ egylióziiüknak
Az amerikai Lutherischer Herold 

közli a következő hírt:
Lederer S. Harriet asszony, a Bal- 

timorei első evangélikus egyház tagja, 
végrendeletében a különböző egyházi 
közösségekre végrendelkezett. Á női 
misszió egyesület 100.000, az első bal
timorei evangélikus egyház 50.000, a 
Sámuel-zsidó misszió 50.000, a balti
morei belmissziói egyesület 25.000. a 
washingtoni evangélikus aggok háza 
25.000, az Allentown Jó pásztor Ott
hon 25.000, a baitimorei diakonissza
ház 25.000, a Loysvillei Treszler árva
ház 15.000, a Gettysburgi teológiai 
szeminárium 10.000, a Roanoki kollé
gium 10.000, a Waynesboroi evangé
likus egyházközség 1000, a millersvil- 
lei evangélikus egyház 1000, és a 
washingtoni evangélikus egyházköz
ség 1000 dollár hagyatékot kapott.

Összesen 338.000 dollár összeget ka
pott az amerikai evangélikus egyház 
és intézményei, amely magyar pénz
ben a legalacsonyabbra értékelt át
számítás szerint is felül van a millió 
pengőn.

Hazánkban is vannak bizonyára gaz
dag és örökösnélküli evangélikus fér
fiak és nők, akik a végrendeletkészí
tés fontosságáról meg vannak győződve 
s legbensőjükben azzal is tisztában 
vannak, hogy sokat köszönhettek éle
tükben evangélikus egyházuknak s 
hálát vár tőlük az egyház is s még 
sincs módunkban jelentést adni arról, 
hogy kisebb arányokban is, de hagya- 
koztak volna egyházunkra.

Úgy gondoljuk, hogy az amerikai 
gazdag özvegyasszony végrendelkezese 
prédikációt, amelyet itt is megértettek 
s remélhetőleg a magyar evangélikus 
közönség is megért. G. L.

Börtönbüntetés hitetlen íratok ter
jesztéséért. Az amerikai Luisiana ál
lamban négy személyt fejenként 100- 
100 dollár és 90 napi elzárásra ítéltek, 
mert vallásellenes iratokat terjesztet
tek. Az ítélet indokolásában a bíró 
többek között ezeket mondta: „Önök 
veszedelmes iratokat terjesztettek ná
lunk, hogy megzavarják békénket és 
viszályt támaszthassanak. Az önök ta
nítása támadás Isten és az emberek 
boldogsága ellen.”
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Gyermekvédelmi törvényt!
Mi is említettük, mások is szóltak 

már arról a tényről, hogy gyermekes 
családok milyen nehezen kapnak la
kást Pesten. Valahogy már elcsépeltté 
is kezd válni a téma, de abban az 
irányban, hogy változás következzék 
be, még nem történt eddig semmi. 
Mindenesetre nagyon szomorú jelen
ségnek tartjuk, hogy ilyen esetek még 
ma is előfordulnak, sőt ezeket most 
már az újságok apróhirdetési rovatai
ban kell felfedeznünk. A Pesti Újság 
szept. 18-án megjelent számában hú
zódik meg leghátul ez a kis apróbetűs 
kérelem: Kérjük testvéreinket, hogy
aki egy háromgyermekes testvérünk 
részére lakást tudna, ahol befogadják 
gyermekeivel, közölje a címet velünk.

Nagyon csodálkozunk azon, hogy 
mikor annyi mindenféle és sokkal ki
sebb horderejű dologban történnek 
hivatalos intézkedések, eddig ezirány- 
ben még semmi sem történt. Vagy in
terpellált már egy képviselő is ezért? 
Vagy benyújtottak egyetlen törvény- 
javaslatot is? Vájjon miért nem tették? 
Ma sokkal jobban van szükség, mint 
bármikor nemzetvédelemre. Hát akkor 
mért nem védik azokat, akik sok gyer
meket adtak a hazának?

Ha csakugyan olyan keresztyén or
szág lennénk, mint amilyennek tartjuk 
magunkat: itt már régen segíteni kel
lett volna. És ha van olyan valaki hí
veink között, akinek megvan ehhez a 
képessége, akkor az vagy megteszi 
azonnal ezt a javaslatot, vagy pedig 
sürgősen magára vállal ja annak a Pesti 
Újságban megjelent hirdetés feladójá
nak gondját. De a legjobb az lenne, ha 
a hivatalos hatóságok hoznának leg
alább egy rendeletet, amelynek értel
mében a háztulajdonos köteles fel
venni a lakók közé azt, akinek sok 
gyermeke van, ha a bérfizetési kötele
zettségek tekintetében nem hagy kí
vánni valót. És büntetéssel sújtani azt, 
aki nem hajlandó erre. Mert mégis 
csak különös, hogy valakinek amiatt 
kelljen szenvednie, hogy nem alkudott 
meg sem a divattal, sem a szokással, 
és még kényelmével sem törődött, ha
nem vállalta több gyermek felnevelé
sének gondját. K. P.

A mohamedánizmus 
reneszánsza

Kemál Atatürk halálakor minden 
mohamedán templomban imádkoztak. 
Az államépítő, egyházának legnagyobb 
ellensége, megkapta ezt a végtisztessé
get. Halála óta a mohamedánizmus 
sorsa feltűnően jobbrafordult.

A világon élő mohamedánok száma 
270 millió lélek. Ebből 100 millió angol 
alattvaló, 39 millió lélek holland alatt
való és 32 millió francia alattvaló. 
Európában közel 4.5 millió mohamedán 
él, akik nemzetiség szerint törökök, 
tatárok, délszlávok, bolgárok és ro
mánok.

Az új török állam barátságos v i
szonyt tart a mohamedánizmussal. Az 
egyház és állam szétválasztását, mint 
elsietett intézkedést látja s próbálja 
visszacsinálni. A török és egyiptomi 
főiskolákon, ahol eddig a vallástörté-

Csak azoké az élet, »akik az Űrban bíznak. Erejük megújul, szárnyra 
kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak e/.« (Es. 40:31).

Tudjuk, hogy erre a ^szolgálatunkra szüksége van az egész ma
gyarságnak is. Nemcsak evangélikusok, hanem magyarok is vagyunk. 
És amit mondani akarunk, azt nem tartjuk meg magunknak, hanem 
szét akarjuk osztani. Mindenkinek hirdetjük és hisszük, hogy most 
kezdődő munkánkban felnövő gyerm ekeink is ugyanígy fognak tenni. 
Ugyanúgy fogják kiáltani, mint mi: A z Istenre figyeljetek . M ert nem 
azért kaptunk szem et, hogy a saját erőinket szem léljük, hanem, hogy 
észrevegyük Isten erejét. Nem azért kaptunk fület, hogy a saját elbű
völően hangzó szavainkat élvezzük, hanem, hogy belénk vágjon Is
tennek kem ény szava. És a nyelvünk sem arra való, hogy hallgassunk 
vele, hanem hogy hirdethessük: Nagy alkalmunk van! Használjátok 
ki a m egtérés id ejét! Kem ény Péter.

Jó magyar munka
Akarva-akaratlanul a XVI. század reformátorainak és reformáció

jának képe jelent meg előttünk, amikor kezünkbe vettük a brassói 
Evangélikus Élet »Gyermekvilág« címen megjelenő mellékletét. Egyik 
részében magyar grammatikát ád. Másik hasábjában Petőfi-verset 
közöl, másutt Petőfi Sándorról közöl pályadíjat nyert dolgozatot.

Mintha csak Dévai Biró Mátyás Grammatikája, Magyar olvasó
könyve vagy a reformációnak a magyar népért küzdő kis kiadványai 
látnának a ma szükségéhez szabott új kiadást. Csodálatos, hogy 
az olyan sok nemzetiségi és hűtlenségi váddal megvádolt egyházunk 
mindig megtalálja azt a szolgálatutat, amellyel legtöbbet tehet a 
magyar élettestről lehullóban levő tagokért. A XVI. században a ma
gyar parasztért és jobbágyért küzdött, hogy a magyar életközösség
ben mostohaságra ítélt nincstelenek sajátítsák el az olvasás és a 
betűvetés mesterségét. Mert a többi már magától jött. Ha írni, ol
vasni tudott, az írott és hallott igén keresztül útja volt az Isten
közelséghez. Ugyanakkor pedig lehetőséget kapott arra is, hogy bele
kapcsolódjék abba a szellemi-lelki folyamatba, amit magyar műve
lődésnek nevezünk.

A magyar tömegekért folytatja azóta is a küzdelmet a magyar 
evangélikusság. Ez különösen lapunk olvasói előtt kell, hogy világos 
legyen. De az új magyarság-szolgálatot kutató evangélikus és keresz
tyén lelkeknek valami egészen örvendetes a »Gyermekvilág« mun
kája. Olyan munkavégzést vállalt, aminek a szomorúságából minden 
magyar emberre öröm árad. Szomorú benne az, hogy látnunk kell: a 
tőlünk elszakított magyarság fiatal és gyermek része lehullóban van 
a magyarság életfájáról, mert legalább is egy része már magyarul 
sem tud. Ezért kell magyarul tanítani. És mégis sok örömöt jelent 
ennek a gyermek lapnak nyomtatott betűiskolája. íme a teljes fele
lősség tudatában élő evangélikusság mindig megtalálja azt az utat, 
ahol gátat lehet emelni a további veszteségek elé. Mert amikor arról 
ír, hogy a magyar múlt idő jele a »t« vagy a »tt«, amikor Petőfi 
»Füstbe ment terv«-ét közli, igazán se nem politizál, se nem lépi túl 
a saját hatáskörét. Egyszerűen csak utat nyit a lelkeknek a magyar 
lélek kincse: a magyar kultúra felé. Ha jól meggondoljuk, nemzet
építés ez.

Áldjon meg az Isten minden ilyen jó munkát! M.

Eddig bizonyára túlságosan finomkodó bűnös voltál, akinek csak 
a kicsiny és jelentéktelen bűnök miatt volt lelkiismeretfurdalásod. Azért 
szeretettel kérlek, csatlakozzál hozzánk, az igazi nagy, kárhozatramélió 
bűnösökhöz, hogy le ne kicsinyítsed Krisztust, mintha 0  csak a kicsiny, 
jelentéktelen bűnökben tudna segíteni. Bele kell mélyedned ebbe az 
igazságba, tudnod és hinned kell, hogy Krisztus a te igaz, örök Meg
váltód, te pedig az ellentéte: valóságos és kárhozatramélió bűnös vagy. 
Isten nem tréfál és nem foglalkozik kitalált dolgokkal. 0  végtelen ko
molysággal szeretett, amikor egyszülött Fiát a világba küldte és fel
áldozta mindnyájunkért. Luther,
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Hivatásszervezet
Ezen a címen tevékenykedik a budapesti jezsuiták által alapított, 

belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályokkal működő szervezet, 
amelynek alapszabály szerinti célja: tagjainak, valamint a kötelékébe 
tartozó helyi szervezetek tagjainak gazdasági és szociális érdekvé
delme és szolgálata az egyetemes nemzeti szempontok, a keresztény 
szolidaritás és igazságosság szellemében. Ez a célkitűzés: a mun
kásságnak, az ipari és mezőgazdasági munkásságnak a gazdasági 
és szociális érdekvédelme keresztyéni és nemzeti szempontból is fel
tétlenül megoldandó nagy nemzeti problémáink közé tartozik. Fontos
ságát nem kívánjuk most, amidőn egyébként is cikkek, könyvek, 
előadások egész sora foglalkozik ezzel a kérdéssel, bővebben és rész
letesebben tárgyalni, csupán arra akarunk rámutatni, hogy ennek a 
kérdésnek szociális, gazdasági és társadalmi szempontok mellett ha
talompolitikai szempontból is rendkívül nagy a jelentősége. Emlé
kezzünk csak vissza egy kissé azokra a törekvésekre és harcokra, 
amelyek az elmúlt évtizedekben lefolytak és amelyek még ma is a 
szemünk előtt folynak le a munkástömegek megnyerésére. Termé
szetesen a munkástömegek megnyerésének egyik előfeltétele a mun
kásság gazdasági és szociális érdekvédelme. Ezen a ponton kapcso
lódott bele a munkáskérdésbe a katolikus egyház is. A katolikus 
egyház, amint azt a Ouadragesimo anno pápai enciklika is mutatja, 
Ugyancsak beleszólást követel a nemzet gazdasági, szociális és tár
sadalmi életébe és ennek révén irányító befolyást igyekszik gyako
rolni a világi hatalomra. Szociális programmjának és politikájának 
láncolatába tartozik a Hivatásszervezet is. Kimondott célja az, amit 
az alapszabály is említ, ki nem mondott célja azonban a katolikus 
egyház befolyásának érvényesítése a gazdasági és társadalmi életben.

[Via már, amidőn e szervezet vidéki tagozataival együtt teljesen 
kiépült, világosan látjuk, hogy működésével és tevékenységével szem
ben protestáns szempontból jogos aggályok merülnek fel. Protestáns 
szempontból nemcsak aggályos, hanem komoly veszélyt jelent az a 
körülmény, hogy e kimondottan katolikus jellegű szervezet tömege
sen felvesz tagjai sorába protestánsokat, akiknek e szervezetben való 
részvétele és működése kétségtelenül nem járul hozzá protestáns 
öntudatuk megszilárdításához.

Eltekintünk most az adatok és példák felsorolásától. Egyházi ve
zetőink s különösen a lelkészek figyelmét kívántuk felhívni e szer
vezet működésére. A passzív figyelemmel kisérésen kívül azonban 
úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés az illetékesek részéről komoly lé
pések megtételét is kívánjuk. Úgy gondoljuk, hogy a protestáns egy
házaknak nyomatékosan kellene odahatni, hogy ez a kérdés, a mun
kásság szociális és gazdasági érdekvédelme, egyetemleges és vég
leges megoldást nyerjen. Ennek egyetlen módja pedig az, hogy az 
állam vegye a kezébe a kérdés rendezését, mert kizárólag az állam 
rendelkezik azzal a tekintéllyel és hatalommal, amely *— munkások 
és munkaadók érdekeit egyaránt szem előtt tartva, — pontot tehet 
erre a múltban már oly sok bajt és egyenetlenséget okozó kérdésre. 
Hatalompolitikai szempontból pedig ugyancsak az a szerencsés meg
oldás, ha a kérdésnek ilyetén módon való rendezése az egész nemzet 
erősödését segíti elő.

A munkásság gazdasági és szociális érdekvédelmén kívül jelentős 
szociális feladatok megoldása vár még az egyházakra is. Jelentős 
Szociális és gazdasági munkát végezhet a katolikus egyház is, áten
gedve az államnak a fenti kérdés megoldását, amely egyedül hiva
tott arra anélkül, hogy ezen tevékenységével a mostani sorsdöntő, 
a nemzet tényleges egységét megkövetelő időkben felkeltené más fe
lekezetek jogos aggodalmát. Azt mondottuk, hogy a munkásság szo
ciális és gazdasági érdekvédelme az állam feladata, azt is mondottuk, 
hogy ez a kérdés nagy nemzeti problémáink közé tartozik, azt is 
hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy ugyancsak a nemzet tényleges 
egysége szempontjából is ennek megoldásával nem késlekedhetünk.

Dr. Vácz Elemér

neti doktori értekezések súlyosan bí
rálták a mohamedánizmus tanbeli és 
erkölcsi hibáit, új szellem kezd ural
kodni, mely igyekszik a Korán szelle
méhez simulni.

A török diplomácia emberei félhi
vatalos előírás szerint buzgó tagjai 
kell legyenek a mohamedánizmusnak. 
Kemál basa szellemi köre, az a cso
port, amely vallásellenes intézkedése
ket sugallt az államfőnek, állásából le
váltatott s ma ezek helyén „hitvallási” 
alapon álló muzulmánok végzik nem
zetépítő munkájukat.

A mohamedán misszió feljövőben 
van. Kettős munkaprogrammja van' 
saját területein természetes hitvéde
lem, intenzív benső építés, expanzív 
munkaprogrammja pedig az, hogy 
maga is képez ki saját céljainak meg
valósítására missziói munkásokat.

A mohamedánizmus utolsó negyed- 
századának nagy kilengésekben gazdag 
története minden látó szemnek tanítás 
arról, hogy mitől kell félni és miben 
lehet bízni. G. L.

Énekes madár
Tamási Áron népi játéka a Nemzeti 

Színházban.
Mosolygó lélekkel néztük végig a 

Nemzeti új darabját. Mosolyogtunk, 
mint emberek, mert Tamási feledtette 
velünk a bennünket körülvevő, hábo
rús feszültségekkel telt világot. Mo
solyogtunk, mint magyar emberek, 
mert minden ízében magyar a dara’o. 
Mosolyogtak a fiatalok, mert az ő hi
tük győzelmét hirdeti játék; de moso
lyogtak az öregek is, mert Tamási sza
vai nyomán régi élmények emléke 
mozdult meg az öreg szivekben. Tria
noni magyarságunk számára is ünnep 
volt az előadás, mert székely magyar 
testvéreinkről hozott hírt. És végül a 
kritikust se hagyjuk ki: ő is zsebre- 
dugta hibákat kereső ceruzáját, hiszen 
a színpadon költő beszélt.

Miről is szól tulajdonképpen a da
rab? — Tárgya: a szerelem Cselek
ménye: az örök harc a szív jóságaiért. 
Szereplői: az örök magyar parasztok. 
Színhelye: az idők viharával dacoló 
örök magya falu. Formája: az időtlen 
mese. Költői értékek: a népi naivság, 
a humor és az ízes nyelv.

Kicsit kurtára fogtam a beszámolót, 
de ha többet mondanék, akkor is csak 
ezt mondanám. Laki Tibor.

Miért evangélikus kórházakat? A
németországi Evangélikus Kórház- 
Egyesület most tartotta tízéves jubi
leumát. Az egyesület életrehívására 
10 évvel ezelőtt az adott alkalmat, 
hogy az akkori szocialista uralom ide
jén megtiltották a lelkészeknek az ál
lami kórházakban ápolt betegek láto
gatását. Az egyesület munkájának első 
eredménye a berlini Luther Márton- 
kórház felépítése volt, amely ma is 
egyike a legmodernebbeknek Tíz év 
alatt az egyesület 30 kórházat létesí
tett belföldön és 2-t külföldön. Jelen
leg pedig többnek építési munkálata 
folyik. A tízéves jubileum megmu
tatta, hogy az önfeláldozó munkának 
megvolt a maga gyümölcse.
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HÍ REK
A tiszai egyházkerület szeptember 

28-án Diósgyőrött, a diósgyőrvasgyári 
egyházközség kebelében tartja évi 
rendes közgyűlését.

Uj protestáns államtitkár. Jalso- 
yiczky Károly dr. kultuszminiszt'eri 
államtitkár nyugalombavonult, helyére 
a Kormányzó Ur Fáy István dr. titkos 
tanácsos, Pest vármegye eddigi főis
pánját nevezte ki. Az új államtitkár 
református vallású.

Az Országos Protestáns Napok prog- 
rammtervezete. Október 28. d. u. meg
nyitó ülés. Este ismerkedési vacsora. 
Október 29. D. e. istentisztelet. D. u. 
protestáns tárgyú színházi előadás. 
Október 30. D. e. küldöttségek tisztel
gése az egyházi és világi vezetőknél 
Szakosztályok ülései. Október 31. D. e. 
reformációi istentiszteletek, d. u. szak
osztályi vezetőségek ülése, reformációi 
emlékünnep a pesti Vigadóban, össze
jöveteleket tartanak a programm ke
retén belül, különböző kiállításokat is 
rendeznek a protestáns sajtó és a pro
testáns népművészetek szervei, to
vábbá az oktatásügyi, jóléti, karitatív, 
társadalmi egyesületek és ifjúsági 
mozgalmak.

Evangélikus Szabad Egyetem a bu~
dapest-kelenföldi evangélikus keresz
tyén egyházközség tanácstermében (XI., 
Bocskay-út 56.) 1939 október 4-től — 
1940 május 1-ig. (Harmadik sorozat.) 
Az előadásokat minden hó első szer
dáján 18.30 órakor tartjuk. Az előadá
sok célja: a háború és béke kérdései
nek az evangélium szempontjából való 
megvilágítása. Szabad adakozás. 1. 
Október 4. Jézus és a háború. Dan- 
hauser László vallástanító lelkész. 2. 
November 1. Luther a háborúról. Dr. 
Sólyom Jenő egyetemi tanár. 3. De
cember 6. A keresztyénség háborúi 
Dr. Kékén András hódmezővásárhelyi 
esperes-lelkész. 4. Január 3. Keresz
tyénség és háború. Egyed Aladár sze
gedi esperes-lelkész. 5. Február 7. A  
világháború és az egyházak. Szántó 
Róbert budapesti lelkész. 6. Március 
6. Militaristák. .Kutas Kálmán szom
bathelyi lelkész. 7. Április 3. Pacifis
ták. Kuszy Emil losonci esperes-lel
kész. 8. Május 1. Örök béke. Túróczy 
Zoltán tiszakerületi püspök.

Lelkészbeiktatás Sopronbánfalván.
Ünnepélyes keretek között tartotta 
meg önálló gyülekezetté alakult Sop- 
ronbánfalva első lelkésze, ifj. Pröhie 
Károly beiktatását, szeptember 10-én 
délelőtt. A beiktatást Ziermann Lajos 
esperes-lelkész végezte a soproni felső 
egyházmegye valamennyi lelkészének, 
az Ev. Hittud. Kar. és az ev. líceum 
képviselőinek részvételével. Az igehir
detést a beiktatott lelkész végezte. Az 
istentisztelet után ünnepi közgyűlés 
következett, melyen a jelenlevő dele
gátusok köszöntötték az önálló gyüle
kezetei és első lelkipásztorát. Az egész 
ünnepély nemcsak egyházi, hanem ha
zafias szempontból is mély hatást 
gyakorolt Sopronbáníalva népére.

Lelkészválasztás. A gyulai egyház- 
község szeptember 17-én tartott köz
gyűlésén egyhangúlag lelkészévé vá
lasztotta Benkő István budapest-an- 
gyalföldi segédlelkészt.

Séta bölcsőhelyem körül
Evangelizációt!

Ady Endre írt egy ilyen című költeményt s néhány sorba össze
fogta falujának múltját-jelenét, sőt jövendőjét:

, Mindszentnek hívják, hasztalan,
Mert minden gonosz rajta van.
S itt, jaj, átkos, fojtó az élet."

„S fölöttünk végzetszél íütyöl . . .“

S bizony ebben a pár dermesztő sorban nemcsak Ady faluja 
szorong benne. Benne van ebben minden magyar falu. Ott xátkos 
és fojtó az élet«. Akkor döbbent ez belém igazán, amikor nemrégi- 
bent lent jártam én is »bölcsőhelyem« körül, egy dunántúli nagyköz
ségben s láttam, hallottam, tapasztaltam egyet-mást. A nemrég oda
került fiatal lelkész gyermekkori jóbarátom. Alig pár éves tapaszta
lataiból mesélt el néhány esetet, amit csak kiegészítettek a saját 
szememmel látottak, saját fülemmel hallottak. Hadd vetítsek hát ide 
néhány képet minden kommentár nélkül. Nem kell hozzá kommentár, 
hisz önmagában is komor illusztrációja Ady szavainak mindegyik: 
»Itt, jaj, átkos, fojtó az élet«. Hívő keresztyén ember számára pedig 
egyetlen egy sikoltás minden kép: »Evangelizációt, mert elveszünk!«

*

A három vallása falu.
Mondhatnám színképe- és keresztmetszete egész Magyarország

nak: három vallás, három faj. De már mindegyik magyar. A refor- 
mátusság bessenyő és kun ivadék. Az evangélikusok közt van né
hány család igazi dunántúli fajmagyar családjával, de a legtöbbje 
»svábokból jött«. A katolikusság legnagyobb részben zsellér- és 
napszámosnép. Egyre szaporodóban. Laktak ott még rácok is. Erre 
•mutat sok hely- és családnév. De már vagy kivándoroltak, vagy meg- 
magyarosodtak. A szomszéd faluban még élnek. Templomuk, pap
juk is van.

S most ezt a három-négy vallást, három-négy fajtát tessék úgy 
elképzelni, mint mikor egy szakajtóba összeöntenek kölest, mákot 
kukoricakását, korpát és miegymást. Jól összerázzák, aztán kimar
kolnak belőle egy gombócra valót, vizet öntenek hozzá és meg
gyűljék: egy ember, két ember, három em ber... Aztán jöhetnek a 
fajbiológusok és válogassák ki, mérjék le, statisztikázzák agyon: 
kiben mennyi a köles, a kukorica, a nemesebb mák és az ősi búza
maradék? Mert bizony a századok együttélése ilyen gyönyörű fajke
veréket produkált errefelé.. Szembejön egy gyönyörű kun-koponya. 
Mintha csak V. László sátrai mellől szalajtották volna. Elgyönyör
ködöm benne, aztán megkérdem, hogy hívják? »Richstein-nek — 
feleli a barátom. — Anyja Katzenbach lány.« De az ősei között akad 
néhány a kuruc Vági és Balogh fajtából is. Visszaütött rájuk.

Látok egy kopasz fejű, beretvált bajuszú, öreg embert. Mintha 
csak Szvatopluk seregéből rekedt volna itt. Szlovákiában díszszlo
váknak is megtennék. És Kopasz-Németnek hívják, református ma
gyar. Ki tudja, melyik öreganyja került ide tót faluból.

S ami a fajjal-vérrel, az a vallással. Valamikor bölcs papok 
összedugták a fejüket és kisütötték azt a nagy bölcsességet, hogy 
nem jó egy családban a több vallás. Tiszta párokat kell csinálni.! 
Békességgel, jó egyetértéssel. Vagyis: legyen irányadó a férfi val
lása. Az asszony, mint mindenben, kövesse a vallásban is az urát, 
térjen át. És mívelték is ezt vagy száz éven keresztül. Ma már vé
rébe ment az elv a népnek. A lányok nagy része nem is konfirmál- 
kodik, nem is »gyónik ki«, mint ők mondják, addig, amíg nem tudja, 
ki lesz a jövendőbelije. Esküvő előtt aztán abban az egyházban sin
tézi el« a konfirmációt, amelyikbe az urával együtt tartozik majd. 
Sokat nem kell várniok az iskolásévek után, mert 15— 16 éves ko
rukban már férjhez is mennek. Az a legbüszkébb, aki az ismétlő isko
lából mehet az esküvőre.

S az eredmény? A  nagyobb egyház lassan, de biztosan nyeli el
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a kissebbet. S a nagyobb egyház nem a mienk. Az 50 év alatt 800-as 
létszámról felnövekedett 1200-asra, míg az evangélikus 600-ról le
fogyott 400-ra. Katolikusokkal nem igen keveredtek. Nem vallási 
szempontból, de azok vagyontalan zsellérnépek voltak s így telkes 
gazda nem adta hozzájuk a lányát s így gazdalegény nem is kop
tatta utánuk a csizmáját. (Az egy-két, szokásos kivételtől eltekintve. 
Amelyről kezdem hinni, csak azért létesültek, hogy a népszínmű 
íróknak is legyen valami parányi talajuk a magyar faluban. Igazuk 
úgyis csak a színdarab végéig, a házasság létrejöttéig volt még 
ebben az egy-két esetben is. Utána nem a »boldogság« következett, 
hanem az — »egy szál ingben jött« fél marása, nyúzása halálig.)

A második . . .
Sétálni kezdtünk a faluban s lelkész-barátom egymásután muto

gatni kezdte a házakat:
»Itt lakik pl. Berger Józsi. Nem sokat tudtam róla, mert temp

lomba nem járt, Ifj. Körbe nem járt (az Ifj. Körnek két csoportja 
van ugyanis: külön a legényeknek, külön a házasembereknek), csak 
az adóiistából tudtam, hogy létezik. Egyszer aztán meg kellett vele 
ismerkednem. Eljött a papiakra, anyjával együtt. Irgalmatlan bő
beszédűséggel mosták, szépítették az ügyet, amelyet már előző na
pon hallottam: a maga otromba igazságában: megrugdosta a felesé
gét, hogy' »elmenjen tőle« a gyerek, mert már a m ásodik  (!) jelent
kezett. Az asszonyt természetesen azonnal hazavitték a szülei és 
kezdődött a törvényeskedés. Belekavartak abba mindent és bemocs
koltak ügyükkel mindent. A férfi »kis összezördülésnek* állította 
a dolgot s lustának szidta az asszonyt, meg hogy a szülei állandóan 
heccelték ellene, mivel a gyermeke evangélikus volt. (Az asszony 
és családja másvallású.) Az asszony durvának, kocsmázónak szidta 
s gyűlölettől szikrázva sorolta fel az elszenvedett bántalmakat. De 
ő se annyira az ura ellen, mint annak nagyszülei ellen panaszkodott. 
Nagyszülei örökbe fogadták Berger Józsit s így a fiatalpár az öre
geknél lakott. S állítólag azóta lett kibírhatatlan a sorsa, amióta a 
második életcsíra jelentkezett benne s ő nem akart csinálni semmi 
»suskus«-t. Azóta állandóan az urát szekírozták s arra a brutali
tásra is a vénasszony biztatta fel: nem hal bele, ne félj!

Az asszony apja csendőrséget, bíróságot, árvaszéket, mindent 
megmozgatott... De Berger Józsi se hagyta magát. Mikor látta, 
hogy a pappal nem megy semmire, hogy csak bűnbánatot és meg
térést ajánlgat neki, akkor ügyvédet fogadott. Az ügyvéd el is kezdte 
a csűrés-csavarást s amíg Berger Józsi magyar holdjaiban tart, 
addig nem is lesz vége a pereskedésnek. .. Iia csak Isten nem szól 
valamelyiknek a szívéhez. . .  Egyszer már irgalmasan szólt közbe, 
de egyik se akart felfigyelni rá. A megrugdosott magzat ugyanis 
két hónappal az eset után egészségesen megszületett. . .  Nagy csa 
lódására  mindkét félnek. Az egyik ugyanis erős ütőkártyát remélt 
a halott gyermektől a másik ellen, a másik meg szabadulást az 
»átkos« Isten áldásától, hogy ne kelljen még ez után is fizetni az 
asszonynak. A gyermek születése után megint beszéltem mindkettő
vel s rámutatván Isten irgalmasságára megbocsátásra, megbékélésre 
kértem őket. Hiába. Emberi szó kevés ehhez. Isten szava kellene. 
Gyötrődöm, imádkozom értük, ők meg csak gyűlölködnek s »járnak 
a törvénybe«, amíg csak van egy darab föld a talpuk alatt..  « L. M. V.

Aki kételkedik az emberi természet romlottságában, olyan, mint 
a vak a napfényben: nem látja, mit tesz és mit tapasztalhat. Nézd az 
ifjúságot: milyen sokféleképen ütközik ki a bűn mindjárt életünk első 
megmozdulásaiban. Mennyi fenyítés kell, hogy rendbehozzanak és 
fegyelmezzenek bennünket! Ha pedig kissé megérlelnek az esztendők, 
még nagyobb kellemetlenségekbe esünk és olyan betegséget érzünk, 
amelyet nem tudunk magunk megfékezni, t. i. az élvezetvágy betegsé
gét . . . Tisztséget kap valaki, csakhamar egész sereg bűn és szenvedély 
lepi m eg: irigység, fösvénység, becsvágy, elbizakodottság, nyerészke
dés, zsugoriság, harag, kedvetlenség stb. Pedig ez mind goromba bűn, 
könnyű őket felismerni. Mit mondjunk a belső bűnökről, melyek a 
szívben növekszenek, amilyen a hitetlenség, elbizakodott biztosság, Isten 
igéjének a megvetése, Isten elleni lázadás és a rossz gondolatok ? Luther.

Nyírszöllősi gyülekezeti nap. Nyír
szőlősön, ebben a templomot építő 
fiatal délszabolcsi gyülekezetben f. hó 
10-én gyülekezeti nap volt, amelyen 
Túróczy Zoltán püspök is résztvett. 
Örömnap volt ez a homoktenger-vidék 
evangélikussága számára. Egy szívvel- 
lélekkel imádkozva köszönhette meg 
Isten megsegítő kegyelmét ez a sze
gény gyülekezet a félig kész templom 
mellett, a csonka, tetőnélküli falak tö
vében. Isten kegyelme építette e fala
kat, ő adott e gyülekezet mellé az 
egész országban szétszórva élő, de 
ezért a templomért együtt imádkozó 
szíveket. Hálaadása mellett kérte Is
tent, hogy vezesse továbbra is ezt a 
munkát és adja áldását arra az útra, 
amelyet lelkésze a közeljövőben meg
tenni készül az országban. A gyüleke 
zeti napon előadások hangzottak el a 
mai kor időszerű kérdéseiről, a hábo
rúról és békéről. Előadást tartottak: 
Joób Olivér p. titkár, Szabó Vilmos p 
másodlelkész h,, Schulek Tibor dr. tá
bori lelkész, Meiszl Gizella diakonissza 
testvér, Margócsy Emil és Margócsy 
Emilné. Istentiszteletet és úrvacsora
osztást Túróczy Zoltán püspök végezte, 
a záróáhitatot pedig' a helyi lelkész 
tartotta. Isten ébresztő Lelke jár a 
szabolcsi részeken, bárcsak minél több 
lelket felébresztene.

Halálozás. Báró Podmaniczky György, 
az OTI aligazgatója, emléklapos hon- 
védhuszárszázados, a világháború sok 
kitüntetésének tulajdonosa, a TESz 
alelnöke életének 48. évében elhunyt. 
Temetése a rákosszentmihályi temető 
ben ment végbe. — Özv. dr. Liede- 
mann Frigyesné szül. Gömöry Klára, 
az egyházépítő Liedemann-család 
tagja Budapesten, 80 éves korában el
hunyt.

Sírkőavatás. A maglódi egyházköz
ség temploma körül fekvő temetőben 
szeptember 17-én kegyeletes ünnepély 
folyt le. Az egyházközség egykori lel
készének, az 50 évvel ezelőtt elhunyt 
Kemény Sámuelnek és feleségének 
Tatár Karolinnak új síremlékét avat
ták fel a sírkövet állító család és az 
egyházhívek jelenlétében. A sírkő
avató beszédet Bánky Károly maglódi 
lelkész mondotta.

Eljegyzés. Kiss Benő puszta-ottlakai 
lelkész eljegyezte Papp Irént.

Keresziyén lelkészek a szociális 
munka szolgálatában. A japán hadse
reg Kínában levő csapatainak parancs
noksága 30 keresztyén lelkészt hívott 
meg, hogy résztvegyenek az Eszak- 
Kíná'oan szervezendő szociális mun
kában.

A magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám
intézet október hó 21. és 22. napján 
tartja Ózdon ezévi rendes közgyűlését 
és a vele kapcsolatos ünnepségeket.

A most megindult tanévben már 
életbelépett az új egyetemes tanter
vűnk, mely szerint az újonnan elfoga
dott Luther kátéfordítás magyaráza
tokkal tanítandó. Ez az új fordítás 
egyedül a Biblián alapszik, s tulajdon
képen a Biblia tanainak rövid össze
foglalása, s azt nemcsak az elemi is
kolákban, de egész helyesen a közép
iskolák IV. osztályában is tanítjuk. Az 
új tantervhez tökéletesen hozzásímul 
az a dr. Luther Márton Kis kátéja, 
melyet magyarázatokkal Majba Vilmos 
budapesti lelkész látott el, s amely 
már 19 kiadást ért meg. Megjelent Ko
kainéi, aki szívesen küld ingyenes 
mutatványpéldányt.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. szeptember 24.
Deák-tér 4. (ifjúsági) 
Deák-tér 4. (német nyelven) 
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven) 
Kőbánya, Kápolna-u. 14. 
Kőbánya 
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) 
Rákóczi-út 57. (magyar) 
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1h 9 Martony Elek
d. e. V2IO Broschko G. A.
d. e. i 1 D. Raffay Sándor
d. u. 6 Hernády Nándor
d. e. V2IO Kemény Lajos
d. e. 11 Dezséry László
d. u. 4 Sülé Károly
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 10 Kemény Péter
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. 11 Mórocz Sándor
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. ö Szíjas Pál
d. e. 10 Dr. Szuehovszky Lajos
d. e. 10 Magócs Károly
d. e. 10 —

Gyarmat-utca 14. 
Angol-utca 25. 
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.
Bécsikapu-tér 
Koronaőrség 
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német nyelven) 
Óbuda, Selmeci-u. 1. 
Óbuda
Kelenföld (fjúsági) 
Kelenföld, Bocskay-út 56. 
Kelenföld, Bocskay-út 56. 
Érdi-úton
Báthory László-u. 7. 
Rákosfalva

d. e. Váll Johnson Gisle
d. e. 11 Szuehovszky Gyula
d. e. 11 —
d. e. 10 Sülé Károly
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10 —
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. 11 Danhauser László 
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv 
d. e. 9 Papp Ferenc 
d. e. 11 Szántó Róbert 
d. u. 5 Benczúr László 
d. e. 10 —
d. e. Vall —
d. e. Val2 —

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi
udvari szállítók. O V _ / í

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

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

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Ui modellek

s z e z o n  e l ő t t i  á r a k o n

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

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

SZIG ETI N Á N D O R  ÉS FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

SZLEZÁSC LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorus mestere

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

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

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

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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VII. ÉVFOLYAM, 39. SZÁM. 1939. SZEPTEMBER HÓ 30.



VII. ÉVFOLYAM, 39. SZÁM. 1909. SZEPTEMBER HÓ 3Ö.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséiy László, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz 
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Közös evangélikus-refor
mátus lelkész-értekezlet

Legfőbb ideje, hogy egyszer már kö
zeledjünk egymáshoz mi, evangélikus 
és református lelkészek és e súlyos 
időkben közös frontot alkossunk. Kér
jük a MELE és az ORLE elnökségét: 
szíveskedjenek október 28-ikára a kö
zös lelkészi értekezletet összehívni. 
Közös- téma van elég: reverzális ügy, 
szórványgondozás stb.

Mi, akik teológiai hallgató korunk
ban egy református-evangélikus teo
lógus-konferencián résztvettünk, nem 
tudjuk elfelejteni az ott szerzett be
nyomásokat. Az utolsó ilyen teológus
konferencia 1904-ben volt Pápán. Az 
1905/06. tanévben a soproni teológiá
nak kellett volna meghívni a konfe
renciát Sopronba. Készültünk is erre 
nagyban, műsoros-estét is tartottunk 
s annak tiszta jövedelmét a konferen
cia javára szántuk. 1905/06-ban többen 
kimentünk Németországba, tanulmá
nyaink folytatására így nem tudom: 
miért maradt el a konferencia.

Most itt az alkalom: a soproni teol. 
fakultás ifjúsági köre hívja össze a 
konferenciát október 28-ikára, Buda
pestre. Kérje fel a kör díszelnökökül 
az utolsó konferencia elnökeit: Har- 
sányi Pál ref. esperest, dr. Deák Já
nos professzort és Kemény Lajos es
perest. Ök bizonyára sok tanáccsal fog
nak szolgálni.

Ebből az összefogásból sok áldás fog 
származni!

Nagyveleg. Görög Ernő.

Kávé, tea és kókuszbél
Kávéházban azzal ijesztgetnek, hogy 

nem lesz kávé. Pedig jó volt a kávé, 
főleg ürügynek az egész délutáni kon- 
templativ életfolytatáshoz. Azt mond
ják, hogy tea se lesz. S akkor nem 
lesznek „ötórai teák” sem? S azt mond
ják kókuszdióból sem lesz. És nem lesz 
kókuszpusszerli se. Pedig anélkül is 
igen nehéz élni. És folyik a halmozás. 
A család minden tagja aktatáskával 
járkál az utcán, s egyik boltból ki, 
másikba be, dekánként halmozza a kin
cset. S otthon családi áhítatokat tar
tanak az új bálvány, a kávé és a tea 
körül. Akik, mióta eszüket tudják,

K e r e s s ü k  Is t e n i  é s  e g y m á s  k é z é i
(Túróczy Zoltán püspök évi jelentéséből.)

Az a kor, amelyben élünk s különösen az az idő benne, amit 
mának hívunk, a bizonytalanság kora. Hová lett a régi klasszikus 
korok biztonsága, amelyekben nemcsak hónapokra, hanem évekre és 
évtizedekre lehetett tervet csinálni! Most hozzá kell szoknunk ah
hoz, hogy máról-holnapra élünk és teljesen bizonytalan számunkra 
minden földi érték. Bizonytalan a béke, bizonytalan a háború, bizony
talan a határ, bizonytalan a kenyér. Ez az élet a természeti ember, 
vagy ahogyan a biblia nevezi, az ó ember számára nagyon kelle
metlen, sokszor majdnem kibírhatatlan. Ó emberünk biztonságban 
szeretné tudni magát s mindig a tiszta helyzeteket szereti, nem pe
dig az átmeneteket.

A keresztyén ember számára azonban ez a bizonytalan állapot a 
természetes. Akármilyen nehéz volt is a lecke, meg keiiett tanulnia, 
hogy Isten a keresztyén embert a bizonytalanságnak ebben az álla
potában akarja mindig megtartani. Terveiből csak egy lépést mutat 
meg, mint ahogyan a lámpás csak a következő lépés helyét világítja 
meg az ösvényen (Zsoltár 119:105). Kenyeret is csak mára ad (Máté 
6:11), a holnapot elrejti előlünk s messzire nyúló terveink elé aka
dályokat gördít (Jakab 4:13— 15). És sok mindennel rákényszerít an
nak megértésére és annak a sorsnak vállalására, amelyben minden 
napunk csak átmenet, mert nincs itt maradandó városunk, hanem 
a jövendőt keressük (Zsidók 13:14), s amíg e földön élünk, mindig 
»úton« vagyunk (Máté 5:25).

A keresztyén embernek ez a bizonytalansága azonban nem nyug
talanság. Hite által Isten kezébe helyezi le életét és mindenét boldog 
engedelmességgel. Ez a keresztyén ember békéje, amelyet ez a vi
lág sem meg nem adhat, sem tőle el nem vehet. A bizonytalanság 
'korában újra felragyog előttünk annak a krisztusi örökségnek drága 
értéke, amelyet János 14:27-ben hagyott nekünk: »Békességet hagyok 
néktek; az én békességemet adom nektek: nem úgy adom én néktek, 
mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szivetek, se ne féljen!« 
Ennek megmutatására van szüksége ennek a világnak, ezt várja 
tőlünk az egyház Ura, vájjon nem hiába várja-e?

A bizonytalanság korának 3 jellegzetes következménye szokott 
lenni. Vagy az élet anyagi biztosítékainak megijedt keresése lesz, 
úrrá az embereken s válik az ember önzővé és anyagiassá. Vagy 
egymásban keresi a nélkülözött biztonságot és nagy egymásra talá
lások kollektivitásában vagy egymásra utaltságok meglátásából folyó 
paktumok megkötésében vezeti le félelmét, vagy pedig hitével Isten 
kezébe íogódzik s az ú. n. lelki ébredés gyermekévé lesz.

Talán mondanom sem kell, hogy az egyház feladata az ilyen lelki 
összetételű világban a kiáltó szó feladata: keressük Istent és egymás 
kezét

*

A z államnak és az egyháznak egymáshoz való viszonyára az el
múlt esztendőben szintén ráütötte bélyegét a bizonytalanság kora.

EVANGÉLIKUS ÉLET
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Sok minden kérdés maradt bizonytalanságban. Hogy csak egy párat 
említsek: a visszacsatolt területen élő lelkészeink államsegélye még 
mindig nincs elintézve. .Azok a lelkészek pedig, akik a hazatérés óta 
foglalták el a közben megürült állásokat, azok még mindig egyáltá- 
lában semmiféle fizetéskiegészítő államsegélyben sem részesülnek. 
Ugyanilyen, vagy talán még sokkal nyomorúságosabb nyugdíjasaink 
helyzete, akik a máskülönben is alacsonyan megállapított csehszlovák 
nyugdíj magyar pengőre átszámított részéből csak nélkülözni tudnak, 
de megélni nem. A visszacsatolt területi kérdéseknél a bizonytalan
ság következtében nem sikerül a törvényes rendelkezés értelmében 
megszervezhető hitoktatói állások megszervezése sem.

Amikor őszintén elmondjuk ennek a bizonytalan helyzetnek min
den keserűségét, természetesen nem felejtjük el azt, hogy az az 
ország, amelyet hazánkká tett az Isten akarata, szegény ország. Hozzá 
nem dűlnek hatalmas külföldi kölcsönök és ajándékok, hanem maga
magának kell előteremtenie megélhetésének minden szükségletét. Nem 
felejtjük el, hogy sok mindenre nem telik talán, aminek a megvaló
sításához a jóakarat meglenne. — Azt sem felejtjük el, hogy az az 
ország, amelyben élünk, súlyos nemzetközi létkérdésekkel harcoló 
ország. Külpolitikai nehézségek fokozott nemzetvédelemre kénysze
rítik hazánkat és így anyagi kérdések tekintetében mindig a hon
védelmi kérdések kell, hogy elől álljanak. — Azt is meg tudjuk 
érteni, hogy akkor, amikor egy ország határain belül a nemzeti 
erők birkóznak és azon folyik a versengés, hogy ki a magyarabb ma
gyar és a szociálisabb gondolkodású szociális lélek, akkor az állam
nak különösképen tekintetbe kell venni pénzügyi politikájánál a 
szociális kérdéseket s így a kultúrkérdések csoportjába tartozó igé
nyeknek olykor hátrányt kell szenvedniük. Azt is jóleső érzéssel 
látjuk, hogy Teleki Pál személyében olyan miniszterelnök áll Magyar- 
ország élén, aki az országkormányzás munkáját nemcsak hatalmi és 
rendkérdésnek, hanem pedagógiai kérdésnek is tekinti és Hóman 
Bálint személyében olyan közoktatásügyi miniszterünk van, aki régi 
kipróbált kuitúrpolitikus.

Ezek mellett a figyelmen kívül nem hagyható szempontok mellett 
ennél a kérdésnél hálával kei! rámutatnunk azokra a támogatásokra 
is, amiket az elmúlt közigazgatási évben az államtól kaptunk. Gon
dolok itt arra a személyes természetű támogatásra, amely pl. fel
emelte a lelkészek családi pótlékát, lehetővé tette a felekezeti tanerők 
OTBA tagságát, távbeszélő díjkedvezményt nyújtott az egyházi tiszt
viselők számára, felemelte a hitoktatási díjat, rendkívüli segélyeket 
nyújtott nehéz helyzetbe jutott egyházi tisztviselőknek.

Azt hiszem, ezen a területen nem is az a baj, hogy a magyar 
állam szegénységéhez mérten nem tesz meg mindent, amit az egyház 
érdekében meg kell tennie, inkább az a baj, hogy sokszor úgy lát
szik, mintha a különböző egyházak között nem mérne egyforma mér 
tékkel. E téren emberekkel és intézményekkel való tárgyalásaim al
kalmával arról győződtem meg, hogy az mindenki előtt magától érte
tődő, hogy a szegény magyar édesanya csak szűkösen adhat kenyeret 
gyermekeinek s csak az a fájó, ha valamelyik gyermek néha mos
tohának kell, hogy érezze magát.

*

A z egyházegyetem  hosszú időn keresztül csak közjogi forma volt. 
Azután volt egy időszak, amikor állandó közigazgatási tényező lett. 
Ma már ott állunk, hogy kezd kibontakozni előttünk az egyházegye- 
temnek az a dicsősége, amelyben élő lelki valósággá válik. Ez nem 
csak az egyházegyetem munkájában jelentkezik, hanem más munkák 
egyetemes jellegének erőteljesebb kialakulásában is.

Ebben a közigazgatási évben dolgoztunk először az egyetemes 
belmissziói munkaprogram szerint. Hiszem, hogy ezen a vonalon 
nemcsak az egység áldását fogjuk megtapasztalni, hanem országos 
belmissziói munkánk elmélyülését is meg fogjuk érni. Ebben a köz- 
igazgatási évben erőteljesebben bevonult iskolánkba is az egyház
egyetem lelki munkát irányító keze. A Dunántúli Luther Szövetség 
kiadásában megjelenő iskolai bibliai leszakítós naptár használatának 
áldásos voltáról mindenki meggyőződést szerzett, aki annak szolgá
latát igénybe vette.

Az egyház lényeges munkája, a misszió, vagy ahogyan ma egyre

nem ettek kakaót, most kakaót hal
moznak. (Kókuszdióbél-halmozóval még 
nem találkoztam.) Hogy féltjük azt a 
kis polgári jólétet! Mintha éppen csak 
az lenne a jövőnk egyetlen magyar 
kérdése, hogy sikerül-e a kakaó el
osztás, s lesz-e kókuszpusszerli? És mi
lyen önzők vagyunk! „Kérlekszépen a 
családomról gondoskodnom kell.. 
mondata mögé micsoda kispolgári ego
izmus falazza magát. Ha ezt a sok 
hangya-lelkű kispolgárt kicsit is meg
érintené a hegyibeszéd szele, vagy ami 
ezzel igazán együtt jár, a nemzetszol
gálat lelkének hatalma, hogyan restel
kednének és meakulpáznának a ne
gyedkilós zacskók undok bálványa 
előtt, melybe a cukrot gyűjtötték össze, 
s a dekás staniclik fölött, melyek a 
kévét és a teát rejtik! De ez csak a 
dolog egyik oldala. Van azonban ennek 
a „gyarmatáru” hiánynak világviszony
latban is jelentősége. Emlékszünk ugya
nis a hírekre, amik újra és újra jöttek 
Eraziliából, vagy Bombayból, hogy be- 
öntötték milliómétermázsaszámra a ká
vét és a teát a tengerbe, annyi ter
mett, s annyira félő volt, hogy a nagy 
áfúkínálat miatt olcsó lesz a világban 
a kávé, vagy a tea. Vagy a csokoládé. 
Mert mért egyen London külvárosi 
gyermekserege, vagy éppen Berliné, 
vagy az Angyalföldé — mért szopogas
son csokoládét? A világ emberisége 
egymás szájából tépi ki a kenyeret. 
Egymásnak esünk az anyagért, amiből 
annyi van, hogy mind jól lakhatnánk 
belőle, s törjük a fejünket a termelés 
problémáin, mikor Csak az elosztás 
a probléma. Mikor tanul meg a világ 
osztani? Filozófiából, világnézetből, 
pacifizmusból vagy háborúból nem ta
nul meg, az bizonyos. Osztani ezen a 
világon még csak egyszer tudtak. Ami
kor, az első pünkösdi gyülekezet meg
alakult, s „mindenük köz vala”. S 
amikor Ananiásnak és Safirának meg 
kellett halnia a közösséggyilkosságért 
— az önzésért. Gyűjtő nyárspolgárok
nak, háborús spekulánsoknak, világ 
urainak, s gazdasági szakértőinek egya
ránt pünkösdi igehirdetésre van szük
sége. Nem az anyag, de a lélek kér
dése ez is! Dyl

A harangok álma
Harangszó! Van-e ember, akinek 

lelke mélyére nem ért le még a ha
rang? Van-e közöttünk valaki) aki 
még sohasem találkozott vele? —■ Nem 
hiszem. A harangnak csodálatos ereje 
van. Egyetlen kondulása emberek mil
lióit hangolja ugyanarra az érzésre. 
Giling-galang, csak muzsikál, s úgy 
megyünk utána, mintha láthatatlan 
kéz vonszolna, vezetne a magasba, 
mindig messzebb, messzebb, maga
sabbra, egészen addig, ahova emberi 
értelem fel nem ér, csak szomjasan 
vágyakozik.

A harangok a történelem beszédes 
tanúi. A harangok igen is beszélnek, 
éreznek és csodálatos titkokat őriznek. 
A harangoknak külön nyelvük van. És 
a keresztyén gyülekezet kezdettől 
fogva hallgat a szavukra. A gyülekezet 
testvéri együttélését, együttérzését a 
harang szava már régóta munkálja. 
Mintha lelke lenne, úgy kongatja a 
gyülekezet örömét és fájdalmát.

Nem adhatunk pontos történelmi vá-
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laszt arra, hogy mikor találták fel a 
harangot! A keleti papok Noé idejéről 
beszélnek. De a tudományos kutatás 
egy későbbi kornak tulajdonítja, ami
kor az ércöntést feltalálták. A „Céleste- 
empire” annalesei azt bizonyítják, hogy 
Krisztus előtt 552-ben a kínai császár 
udvarában már voltak harangok, míg 
mások szerint 2262 évvel előtte egyik 
uralkodó a nyolc zenei hangnak meg
felelően nyolc harangot öntetett. Mar
hal írásaiban olvashatjuk, hogy Ró
mában a fürdők megnyitását harang
szóval jelezték, ugyanazzal keltették a 
rabszolgákat is. Az ajtókra szerelt ha
rangocskák is római eredetűek, a csá
szárok idejéből valók. Pompeiben a 
hosszú, keskeny utcák végén harango
kat szereltek fel, melyet állandóan 
húztak, ha egy kocsi elindult, nehogy 
összeütközés forduljon elő.

A legendák gyakran emlékeznek 
meg a harangokról s csodával ölelik 
körül. 542-ben Rómában volt a leg
több harang, innen terjedt el Bel
giumba, Francia- és Angolországba.

Érdekes, hogy a keleti országokban 
nem terjedt el a harangozás szokása. 
Égjük utazó említi: „Konstantinápoly
ban háromezer harang van, de harang
zúgást ritkán lehet hallani.” Pedig a 
harang a nyilvánosságra hozatal leg
főbb eszköze volt. Sok helyen a gyer
mek születését még ma is harangzúgás
sal hirdetik ki. Franciaországban ré
gebben a trónörökös születésekor a 
városháza harangja három nap és há
rom éjjel szólt. Esküvőn nem szokás 
harangozni. Pedig ez is elég ünnepé
lyes pillanat. De a régiek nagyon böl
csek voltak. Tudták, hogy a hallgatás 
a legnagyobb bölcseség és jobbnak 
látták az esküvőt nem harangzúgással 
közzétenni. Inkább nem harangoztat- 
tak. Ami biztos, biztos. . .  Életünk vé
gén is megszólal a harang. Üdvözölt 
bennünket a bölcsőben, elkísér utolsó 
útunkra is. Csak éppen a neve válto
zott meg. Lélekharangnak hívják. Né
mely helyen „Könnyek harangjá”-nak. 
Régente Genfben két harang szaka
datlanul szólt, hogy a hívőket imára 
hívja a megholtak lelkiüdvéért.

Szokásban van a harangokra emlék 
sorokat vésetni, melyek inkább vallá
sos, mint történelmi jellegűek. A genfi 
nagy Clementin nevű harang felira
tában olvashatjuk: „Szavam minden 
démonok réme”. A Kreml nagyha
rangját a „harangok uralkodónőjének” 
nevezik. A középkori felírásokban gya
kori: „a pestis és démonok elűzője” 
elnevezés. Másikon ezt olvashatjuk: 
„Megfigyelője vagyok az Isteni dol
goknak, engem fél a király is.” „Az 
órák elszállnak, de az én szavam 
örökké áll”. Sokat beszélnek a híres 
kínai harangokról. Marco Polo, aki a 
XIII. század végén járt keleten, rnár 
megemlékezik a pekingi nagy harang
ról. Az ázsiai harangok formája sok
ban különbözik az európaiakétól. A 
mienkkel ellentétben sok közöttük a 
felfelé fordult, inkább cilinder formá
jú. A harangkészítés külön gondos 
munkát igényel. Legszebben! Schiller 
írta meg örökéletű „Die Glocke” című 
versében.

Az órákat harangzúgással jelezni a 
későbbi korok szokása, de az idők fo
lyamán egészen elhagyták. A harang
játék sem újkeletű. Már a középkor
ban ismertek hasonló szerkezeteket.

többször nevezik: evangélizáció. Ezt a munkát mindenekelőtt ma
gukon az egyházi munkásokon kell az anyaegyháznak elvégeznie. 
Örülök annak, hogy a kapernaumi lelkészevangélizáción egyházkerü
letünk leíkészi kara szép arányszámmal volt képviselve.

Gyülekezeteink közül is több rendezett gyülekezeti evangélizáeiót, 
vagy legalább is gyülekezeti napokat, amelyek mind áldottan moz
gatták meg az egyház tavának álló vizeit.

Az egyházi munkások evangéliummal való megtelítése után az 
első helyen látom az egyház munkájában a szórványgondozás kérdését.

A szórványok gondozásának meg vannak a maga anyagi felté
telei is. Egyházi törvényeink VII. t.-c. 20. §-a megszüntette a kül- 
birtokosok adókedvezményét s ezáltal új bevételi forrást nyitott 
meg az egyházak számára, azonban a II. t.-c. 16. §-ában kötelezte 
is az egyházakat, hogy a szórványgondozásnak költségeiről gondos
kodjanak s hogy a szórványbeli hívek egyházi adójából befolyó jö
vedelem a szórványgondozás költségeinek fedezésére szolgál. Aján
lom a számadásokat felülvizsgáló számvevőszékeknek, hogy ezt a 
kérdést az egyházközségeknél tegyék vizsgálat tárgyává és így biz
tosítsák, hogy a szórványbeli hívek adójából befolyó jövedelem- 
többlet tényleg több szórványmunka lehetőségének biztosítására for- 
díttassék. A jövőben a szórványgondozás költségeihez nyújtott köz- 
alapi- és államsegélyek elbírálásánál is tekintetbe fogjuk venni az 
egyházközségeknek a szórványokkal szemben érzett és saját anyagi 
forrásaiknak igénybevételével igazolt felelősségérzését. Ha ezt az 
egyházközségekkel szemben hangsúlyozom teljes komolysággal, a lel
készekkel szemben ugyanolyan komolysággal hangsúlyozom az E. T. 
IV. t.-c. 5. §-át, amely szerint az egyházi tisztviselő a missziói munka 
teljesítéséért fegyelmileg felelős. Egyházkerületünkkel szemben pe
dig annak a meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy az egyház- 
kerületnek magának is részt kell vennie a szórványgondozás terhei
nek hordozásában s csak megemlítem azt, hogy más egyházkerületek 
a biztosítási jutalékokból jutott összeget nem engedik beleömleni 
az egyházkerület közpénztárának tengerébe, hanem azt missziói mun
kák támogatására fordítják, mint ahogyan egyházkerületünk 1934. 
évi közgyűlése 35. pontja és 1935. évi közgyűlése 42. pontja alatt 
hozott határozatával szintén rendkívüli egyházkerületi szükségletek 
fedezésére kívánja egy részét tartalékolni ennek az összegnek. Fon
tosnak tartom megemlíteni azt is, hogy régi elavult és kényelmes 
módszerek helyett korszerűbb, gyorsabb és áldozatkészebb módon 
is kell ezt a munkát végeznünk. Nem tudom felmenteni magam előtt 
azt a lelkészt, aki tőle pár kilométernyire fekvő szórványát csak 
akkor hajlandó felkeresni, ha oda kocsifuvart tud kapni. Abban a 
meggyőződésben vagyok, hogy sohasem esik csorba a leíkészi tekin
télyen akkor, hogy ha gyalog is fölkeresi híveit, de akkor sem, ha 
motorkerékpáron jár szórványai gondozására. Ahogyan motorizálják 
a hadsereget, úgy kell lassan motorizálni Isten hadseregét is. Örü
lök annak, hogy ez évben két missziói lelkészünk számára sikerült 
szereznem motorkerékpárt. Kifizetve ugyan még nincsenek, azt azon
ban tudom, hogy a munkájuk már most is kifizetődik.

*

Egyházkerületünkben 18 nőegylet és 20 ifjúsági egyesület mű
ködik. Belmissziói jellegű egyesületek tekintetében a hegyaljai egyház
megye vezet. A nőegyletek közül is 8, az ifjúsági egyesületek közül 
is 8 Hegyalján van.

Ezen a ponton örvendetes javulást várok. A MELE ez évben 
el küldötte a lelkészegyesületekhez megtárgyalásra a belmissziói 
munka minimuma kérdését. így maguk a lelkészek fogják megálla
pítani azt a minimális belmissziói munkát, amelyet még a legkisebb 
gyülekezetben is meg lehet követelni. Meg lesz tehát az erkölcsi 
jogosultságom arra, hogy ennek teljesítését elrendeljem és ennek 
elvégzéséért az egyházi tisztviselőt a törvényben biztosított jogom
nál fogva — ha szükséges — fegyelmileg is felelősségre vonjam. Tu
dom nagyon jól, hogy az erőszakolt belmissziói munka, nem bel- 
misszió, de tudom azt is jól, hogy lelkészeink között sokan vannak, 
akik nincsenek magukkal és munkájukkal megelégedve és szívesen 
fogadnak minden támogató útbaigazítást és intézkedést.

*
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A belmissziói munkának egyik fontos eszköze az egyházi sajtó. 
Egyházkerületünkben 1728 egyházi lappéldány járt a kimutatások sze
rint. Ha ebből levonjuk a felvidéki egyházközségek által kimutatott 
920 példányt, a régi csonka egyházkerület területére marad 808, ami 
a megelőző évhez képest ismét csökkenést jelent(818). Az egész egy
házkerületben átlag csak minden 30 egyháztagra esik egy egyházi 
lap. Legélénkebb az egyházi sajtó iránti érdeklődés Ózdon, ahol 
minden 7-ik lélekre esik egyházi lap. Nem jár egyházi lap. legalább 
is nemleges a lelkészi jelentés, Jolsván, Fancsaíban, Kassán a szlo
vák egyházközségben, Miskolcon, Sajókazán, Komádiban és Ujkle- 
nócon. Ezenkívül van több egyházközség, ahol a lelkészen kívül jó
formán senki sem fizet elő egyházi lapra.

Ennél a pontnál szeretettel, de nyomatékosan kérem egyházke
rületünk minden tényezőjét, hogy az egyházi sajtó kérdését erőtelje
sebben vegye pártfogásába. Nem igaz az, hogy népünk nem olvas. 
Ha nem olvassa az egyházi sajtót, olvas mást, amelyikből esetleg' 
sem néki, sem egyházunknak semmi haszna nincsen, sőt talán kára 
is van. Az egyházi közösségből kapcsolja ki magát s indításokat és 
erőt dob el magától az, aki kikapcsolja magát az egyháznak a sajtó
ban lüktető vérkeringéséből.

A sajtó iránt máskülönben is kevés az érdeklődés. Ha végig te
kintek azon a szellemi tőkén, amit lelkészeink, felügyelőink, taná
raink és tanítóink képviselnek, akkor nagyon kevésnek kell minősí
tenem azt az irodalmi munkásságot, amelyet a jelentések feltűntet
nek. Kivételt képez ezen a területen jogakadémiánk, melynek tanári 
kara belföldön és külföldön is elismert és sokra értékelt gazdag iro
dalmi munkásságot fejt ki s egy pár szorgalmas tanárunk, aki alkalmi 
cikkecskéken túlmenőleg is szolgálta tevékenyen a sajtó ügyét.

*

Az a meggyőződésem, hogy az egyháznak elsősorban és mindenek 
fölött egyháznak kell lennie és Istentől néki szánt rendeltetésének 
megfelelő életfeladatokat kell megoldania, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy nem látom az egyháztársadalmi egyesületi munkának nagy 
jelentőségét. Ennek a munkának a hivatalos egyházi gépezetnél gyor
sabb mozgási lehetősége, az élet egyházpolitikai és társadalmi kér
déseibe való nagyobb belekapcsolódási lehetősége és nem utolsó sor
ban az a munkára való alkalom, amelyet ezek az egyesületek egy
házunkért dobogó szívű világi férfiéinak számára biztosítanak, mind 
olyan körülmények, amelyeket világosan látok és értékelek.

Elődöm püspöki székfoglalójának célkitűzései között ott volt a 
Luther Szövetség erőteljesebb munkába állítása is. Halála megaka
dályozta őt tervének véghez vitelében s kerületi Luther Szövetségünk 
visszakerült oda, ahol volt, az örök megalakulás állapotába. Remél
jük, hogy ezen a területen nagy segítséget fog jelenteni számunkra 
az a tény, hogy Országos Luther Szövetségünk külön lelkészi munka
erőt kíván szolgálatába állítani, akinek javadalmazásához az egyház- 
kerületek hozzá fognak járulni. Hisszük, hogy ennek a szervező mun
kának egyházkerületünkben is meg lesz a maga eredménye. Országos 
Luther Szövetségünk mindig kész örömmel megy meghívásra bárhová 
evangélikus napok rendezésére. Használjuk ki ezt az áldott lehető
séget és az egymás hitén való épülésnek ilyen fölkínált alkalmait.

Mi lesz az emberrel ?
Egyházunk és magyar népünk nagy alkalmával múlt számunkban 

foglalkoztunk. Akkor elmondottuk azt is, hogy mit szeretnénk csele
kedni a jövő nemzedékkel, hogy ezt a nagy alkalmat kihasználjuk. 
Szándékosan nem beszéltünk azonban arról, hogy mi legyen ebben az 
új és nagy előkészülésben azzal a nemzedékkel, amelynek olyan sok 
tagja él közöttünk és amelyik ma tulajdonképpen ennek a nemzet
nek testét alkotja. Mert a jövendő hordozói ugyan az ifjak, de erre 
a jövendőre nem tudja őket más felkészíteni, mint a mai nemzedék.

A jelen nagyon is élesen állítja elénk a kérdést: mi lesz az em
berrel? Mi lesz azokkal, akik két esztendeje családapai és vezetői

Rájöttek ugyanis, hogy a harmóniában 
zúgó harangok zenei együttest adnak.

Már a VIII. században szokás volt a 
harangok felszentelése, megáldása, 
amit mind a mai napig megtartottak 
és mindig ünnepélyes keretek között 
bonyolítanak le. Azt hiszem mind
nyájunkban él a kép, amikor a meg
áldott, virágokkal megkoszorúzott ha
rang lassan emelkedni kezd, vagy 
amikor először szólal meg a lélekzet- 
visszafojtva várakozóknak. Rabelais 
mondja: „Egy város harang nélkül 
olyan, mint a vak bot nélkül”.

És igaza van. Kevés olyan tárgy van, 
mely annyira közel állna szívünkhöz, 
mint a harang. Szavára felfigyel az 
egész világ. Keresztelőhelye a templom. 
Rakása a templom. Szava behatol a 
lelkünk legmélyére s találkozik ve
lünk. Mert a harangnak is van lelke. 
A harang nem is a fém, a forma, amit 
emberkezek öntöttek, nem is a hang, 
melyet szívének verése dob a végte
lenbe, a harang valami egészen más: 
összekötőkapocs Isten és ember között. 
Azért van így, hogy a kettőt közelebb 
vigye egymáshoz. Ez az élete, erre hi
vatott el. Teste ott függ a templom 
tornyában, de a lelke álmodik. Nagy, 
talán soha meg nem valósuló álmokat 
álmodik arról: hogy eljön az idő, 
amikor majd mindenki úgy szereti 
embertársait, mint önmagát.

Gyarmathy Irén.

HÍ REK
A dunántúli egyházkerület október 

3—5. napjain tartja évi rendes közgyű
lését D. Kapi Béla püspök és dr. Mes- 
terházy Ernő kerületi felügyelő elnök
letével.

A tiszai egyházkerület Ózdon, szep
tember 28-án tartotta évi rendes köz
gyűlését, melynek lefolyásáról legkö
zelebbi számunkban adunk tudósítást.

Az egyetemes egyházi közgyűlésre 
szóló, kedvezményes vasúti igazolvá
nyok. Mindazok, akik az egyetemes 
egyházi közgyűléssel kapcsolatban ked
vezményes vasúti jegy váltására jogo
sító igazolványt óhajtanak igénybe- 
venni, ezen szándékukat a kiinduló 
állomás és a vasút (Máv., Győr-Sopron- 
EbenEurti) pontos megjelölésével októ
ber hó 20-áig közöljék az egyetemes 
egyházi irodával (Budapest, VIII., Ül- 
lői-út 24. I.), mert később beérkező 
kérések, miután a vasutakkal szemben 
az igénylés aznap lezáródik, nem ve
hetők figyelembe. Minden személy 
utáni igényléshez postabélyegben 70 
fillér melléklendő. Enélkül az igazol
ványkérés elintézésben nem részesül.

A magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám
intézet október hó 21. és 22. napján 
ózdon tartandó közgyűlésére szóló 
kedvezményes vasúti jegyigazolványo
kért az érdekeltek október 12-ig je
lentkezzenek az egyetemes egyházi iro 
dánál.

A dunántúli egyházkerületi gyámin
tézet egyházi elnöki tisztéről Scholtz 
Ödön ny. esperes lemondott, az egy
házmegyei gyámintézetek utódjául 
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészt vá
lasztották meg, akinek e tisztségébe 
való beiktatása október 4-én lesz Kő
szegen, a kerületi közgyűlés alkalmával.
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Az Országos Protestáns Napok elő

készületei nagy ütemben folynak. 
Lelkes munkavállalók fáradhatatlanul 
dolgoznak. A vidéki jelentkezések ál
landóan jönnek Legközelebb megjelen
nek a külön postabélyegek, melyek
nek előjegyzése igen jól sikerüli. 
Ugyancsak e héten kibocsátásra kerül
nek az ízléses jelvények is, melyeknek 
buzgó terjesztésére e helyen is felhív
juk mindenki figyelmét. A még hátra
lékos jelentkezéseket mielőbb kéri a 
rendezőség.

A németországi egyházi lapokat is
súlyosan érinti a lapkorlátozás. Ügy az 
evangélikus mint a katolikus lapok 
közül csak néhány lap jelenhetik meg 
továbbra is.

Az Erzsébet-tudományegyetem evan
gélikus hittudományi kara október hó 
1-én Sopronban tanévmegnyitó ünne
pet és ünnepélyes közgyűlést tart, ame
lyen a hittudományi kar egyszersmind 
kegyelettel emlékezik meg elhunyt 
tiszteletbeli doktoráról: D. dr. Schnel- 
ler Istvánról. — Az ünnepély sorrendje' 
Délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszte
let az evangélikus templomban. A 
szentszolgálatot dr. báró Podmaniczky 
Pál egyetemi ny. r. tanár végzi. D. e. 11 órakor egyetemi közgyűlés a hittu
dományi kar nagy előadótermében 
Magyar Hiszekegy. Énekli a hittudo
mányi kar hallgatóinak énekkara. Dr. 
Vinkler János Rector Magnificus meg
nyitó beszéde. Dr. Kiss Jenő hittudo- 
mánykari prodékán beszámolója az 
1938/39. tanévről. Dr. Deák János hit- 
tudománykari dékán székfoglaló be
széde: Ésaiás és a háború. D. dr. 
Prőhle Károly egyetemi ny. r. tanár 
emlékbeszéde D. dr. Schneller István
ról. A hittudományi kar új hallgatói
nak beiktatása. Himnusz. (Közének.)

Latinnyelvü kuruc újság három pél
dányát tanulmányozza a Nemzeti Mú
zeum hirlap-osztálya. A Mercurius 
Veredicus 1705 és 1711 között jelent 
meg, latin nyelvű őse volt az első ma
gyar újságoknak. Amolyan propaganda 
féle lap volt, melyben a kurucok dicső 
tetteit állították szembe a labancok 
eredményeivel. Ennek az újságnak 
csak öt példánya ismeretes. Az elsőt 
Markó Árpád ezredes találta az evan
gélikus egyetemes egyház könyvtárá
ban, másik a berlini állami titkos le
véltárban van, s most Szimomdesz La
jos ny. lelkész fedezett fel belőle há
rom példányt a Podmaniczky Könyv
tárban, mely szintén egyházunk gon
dozására van bízva elidegeníthetetlen 
letétként. A tudományos világ nagy 
érdeklődéssel fogadja Szimonidesz fel
fedezését, aki br. Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő engedélyével rég
óta végez kutatásokat egyetemes 
könyvtárunkban, s most ilyen ritka és 
értékes történeti dokumentum felszín- 
í^hozatalával gazdagította egyházunkat.

Egyetemi istentiszteletek. A buda
pesti egyetemi és főiskolai hallgatók 
évmegnyitó istentisztelete október 1- 
én lesz az Üllői-út 24. sz. alatti ima
teremben. Prédikál Dezséry László, a 
hallgatók lelki gondozásával megbízott 
lelkész. A tanulmányidő alatt minden 
vasárnap d. e. 11 órakor lesz az isten- 
tisztelet

Felvételek a Népfőiskolára. Nag'ytar- 
esáról jelenti Szenczy Gábor lelkész, 
a Népfőiskola igazgatója, hogy novem
ber 1-től újból megnyílik a Népfőis
kola húsz ifjú előtt. Még van egy-két

minőségben végig idegeskedték az elmúlt két esztendőt, akiknek 
idegein zajlott le »az idegek háborújának« minden előcsatározása. 
Mert az ő válságuk nagyon is súlyos következményekei járhat. Pá- 
lóczi Horváth György róluk mondja, hogy az? elmúlt két esztendő 
alatt őket süllyesztette le az állandó feszültség a »kávéházi Konrádok« 
színvonalára és belőlük alkotott: »külpolitizálódott tömeget«. A fe
lelősség természetesen nem rajtuk van emiatt, de nem szabad, hogy 
az említett »külpolitizálódás« tovább is folytatódjék. Hiszen éppen 
elég volt belőle két esztendeig. Ezen idő alatt sehol sem lehetett 
mást hallani, mint a háború közeledésére való utalást, és a nemzeti 
reformcéloknak a háborús veszély miatti sürgetését vagy halasztá
sát. Ez nem volt egészséges állapot. M ert ahol minden realizmus 
abban áll, hogy az idegekben érzett feszü ltséget megnyilatkozásokban  
k ife jezésre  futtassák, ott munka sem m iképpen sem történik.

Egyházi és közéletünket pedig ez a veszélytudat jellemezte. 
Elkezdve a nagy keresztyén világtalálkozókon, és folytatva az egye
temes, vagy csak az egyházmegyei közgyűléseken, de nem felejtve 
ki a közélet számos, kisebb vagy nagyobb gyülekezési és szónok- 
lási alkalmait: mindenütt erről beszéltek a felelős tényezők. Mindenki 
azt hitte; ennek így kell lenni. Ez felkészültség. Pedig nem az 
A veszélytudat még nem felkészü ltség , legfeljebb elszántság. Ez 
azonban még nem elég. Sem a világ, sem az ország, sem az egyház 
szempontjából. Ez még nem jelenti azt a pompás lelki és szellemi 
készenlétet, amelyik nehéz idők elviselésének záloga. Ezt más úton 
keli elnyerni.

És ez a más út az, amelyiken egyedül van kibontakozás »a küi- 
politizálódott tömegek« lelki-egyenruhás szürke csapatából az egyéni 
felelősséggel teli emberek határozott és felkészült szövetkezéséhez. 
Ahhoz a szövetkezéshez, amelyik viszont a magyar és a keresztyén 
jövő biztos záloga. Mit kell itt tenni? Üjra vissza kell adni az embert 
önmaga felelősségének . Újra el kell vezetni őket oda, hogy m egér ez
zék, a háborús idők nagy alkalma nem a halasztás alkalma, hanem 
a fokozo tt munkáé. A mi békés állapotunk sok olyan feladatot rejt 
magában, amit ez idő alatt jobban lehet megoldani, mint más idők
ben lehetne. És maguk az em berek is sokkal jobban alkalmasak lesz
nek ennek belátására, mint máskor, csak egyszer ki lehessen m oz
dítani őket abból az állapotból, amelyben úgy érzik : magukon hord
ják a világ összes gondját és nem törődnek a saját dolgaikkal, 
saját feladataikkal. Alkalmasak lesznek azért, mert a bizonytalan 
idők figyelmesebbé tesznek az emberi élet határaira, korlátáira és 
lehetőségeire. —

Tehát az em bert újra egyénné kell tenni. Ennek pedig egyetlen  
lehetősége az, hogy az em bert ismét önmaga érdekelje, a saját sorsa, 
nemcsak e világi vonatkozásban, hanem egyúttal az örök élet szem 
pontjából is. Vagyis újra a figyelmébe kell 'idézni és a szívébe 
kiáltani a kerésztyénség örök nagy igazságát: mindenkinek magának 
kell a sorsáról döntenie és mindenkinek személyesen kell Isten elé 
áliani. A keresztyénségben  nem lehet szó helyettesítésről, 'itt az 
egyéni élet Istenre való vonatkozása a döntő. Isten országába nem 
olyan széles út vezet, hogy azon egyszerre Jehetne megrohamozni 
az örök életet, hanem olyan keskeny út, hogy csak egyenként mehet
nek rajta az oda vágyók. Talán azért is van ez így, mert Isten előtt 
az ember: ember, és nem szám csupán. Hiszen nemcsak úgy általá
nosságban küldötte el az emberiségért egyszülött Fiát, hanem külön- 
külön minden emberért is. Ez az, amit Luther is olyan nagyon hang
súlyozott: Értem, egyedül énértem.

A keresztyénség, nevezetesen a reform áció egyszer már meg is 
tette a magyarságnak azt a szolgálatot, hogy az em bereket lelkileg, 
egyénileg újra Istenhez vitte, és  ezáltal fe lkészítette  őket a megmara
dás nagy harcára. A törökdúlás utáni feltámadásnak nem kis részben 
volt oka ez, hogy újra lsen felé fordították az embert, és megtöl
tötték életét tartalommal. És ma is erről van szó. Ennek ped ig  csak  
egy az útja: az evangélizáció. Egyházunk megkezdte. Még erősebb 
iramban keli folytatni. Mert ennek az evangélizációnak az eredm é
nyétől függ, hogy mennyire készülünk je l a zavaros idők önfenn
tartás i és megmaradási harcára, és  mennyire tesszük meg végre mind-
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azon lépéseket, amiket meg kell tenni. B izonyságtevő ‘ em berekre  
van szükség. Olyanokra, akik tudják hirdetni, hogy a földön csak 
vándorok vagyunk ugyan, de a vándorút alatt' az a fontos, hogy 
Jézussal járjunk. Vele még a »rókák barlangjában :< is mienk a 
békesség és nyugalom, nélküle még a királyi palota sem kell. Jöven
dőt csak ezzel a hittel lehet építeni. Erre rá kell döbbenteni a »kül- 
politizálódott« tömegeket. Kem ény Péter.

Üzenet Finnországba
A finn fővárosban, a főváros vezető színházában finn nyelven, 

‘mutatták be Herczeg Ferenc »Utolsó táne« című darabját. Az elő
adáson megjelent a finn köztársaság elnöke is, hogy így is bizonyítsa: 
mennyire szeretettel és figyelemmel kísérnek északi testvéreink min
den magyar megnyilatkozást. A beszámolók szerint óriási volt a 
siker. Lehet, hogy az volt. Hisz Herczeg Ferenc a legragyogóbb tollú 
magyarországi író. Elegánciája, könnyedsége, szellemessége elbűvölő. 
Stílusán ott ragyog egy européer író minden e mesterségben elsajá
títható varázsa. Témáját a felső tízezrek kiváltságos, klub fotőlyös, 
francia kölnis, jól vasalt-fésült világából veszi, amelyről sokan úgy 
ábrándoznak, hogy ott élni jó. Száz szónak is egy a vége: minden
kit elbűvölt »Utolsó tánc«-ával.

És nekünk mégis vétót kell mondanunk. Mindenütt be lehetett; 
volna mutatni ezt a darabot, csak éppen Finnországban nem. (Bár 
máshol sem nagyon tanácsos.) Mert lehet ez a darab szellemes, ra
gyogó, sőt elbűvölő is, csak éppen gyökeresen és mélyen nem magyar. 
Mert a monoklik, bárok, örökifjú vénasszonyok és a leányaikkal riva
lizáló fiatalra kölnizett, elaggott dámák nem Magyarországból valók. 
Ügy lopták bele valahonnan nyugatról őket. A magyar világ a munka 
világa és a parkett helyett a barázdákat rójja, vagy más munkahelyén 
elszántan készül neki a jövőépítésnek az, aki itt magyar. A magyar 
asszonyoknak inkább a dereka roppanik hajlottra a munkától, de a 
rúzst, a eocktailt, a raffinált flörtöt és ami hozzájuk tartozik, aligha 
ismerik. És a finnek most mégis egy ilyen »reprezentativ« beszámo
lót kaptak rólunk. Olyat, aminek nincs egy magyar talajba gyökerező 
vagy abból kinőtt szava sem.

• Nekünk ezt teljes felelősségünk tudatában kellett megállapíta
nunk és megírnunk. Mert legkomolyabb kapcsolataink éppen nekünk, 
az evangélikusoknak vannak finn testvéreinkkel. A szeretet, imádság 
és a hűség minket kapcsol legszorosabban össze velük. Ezért, amit 
itt elmondtunk, üzenet is. Üzenet azoknak, akik fent északon olvas
sák sorainkat és tovább adják mondanivalóinkat. És üzenjük nekik: 
ne higyjenek az »Utolsó tánc«-nak. Magyarország és a magyarság egé
szen más. Nem élünk se kölni, se pezsgő bódulatban, hanem milliós 
tömegeinkben munkás, verejtékező és Istenkereső tusakodásban va
gyunk. Nem az a problémánk, hogy hogyan maradjunk fiatalok, ha
nem azt keressük, hogyan szülessünk újjá. Nem az utolsó táncot rop
juk, hanem ép és becsületes országot akarunk átszármaztatni utó
dainkra. Üzenjük, hogy vannak nehéz problémáink: a jövőnk, a föl
dünk, az igazságunk. Mert ezekből mindenkinek jogos részt szeret- 
hénk juttatni. S üzenjük őszintén, hogy vannak elesettjeink, akiket 
Isten segítségével fel fogunk emelni. És üzenjük, hogy van magyar 
irodalom és művészet, amelyik ennek a nagy magyar többségnek az 
álmairól, akaratáról és erőfeszítéséről számol be. Van Kossuthunk, 
Széchenyink Adynk, Szabó Dezsőnk, Kodolányink és rajtuk kívül 
még hosszú sor, akik az igazi magyar világot látják és szólaltatják 
meg. S reméljük, hogy legközelebb majd ezek közül a mély magya
rok közül szólal meg valami finn nyelven, hogy való mivoltunkban 
mutasson be bennünket.

Addig is kérjük finn testvéreinket, hogy küzdelmes, munkás, 
imádságos ügyünket vigyék, mint eddig, Isten elé. Mert úgy látjuk, 
hogy imádságaik közül eddig is sokat hallgatott meg és teljesített 
be mirajtunk az Úr Isten. M órocz Sándor.

hely jelentkezők számára. Jelentkezhe- 
tik minden 17 évet betöltött fiú. A hat 
elemin kívül semmi előképzettségre 
nincs szükség. Jelentkezési határidő 
október 18. Az öthónapos tanfolyam 
díja 160 P. Ebben benne foglaltatik a 
teljes ellátás, fűtés, világítás, mosás, 
sőt a tanulmányi kirándulások is. Az 
ellátási díjat természetben is meg lehet 
fizetni. Arra rászorulóknak segélyeket 
osztanak. Segélyek iránti kérelmet az 
igazgatónak kell jelentkezéskor meg
küldeni. (Nagytarcsa, Pest megye.) A 
jelentkezéshez szükséges: lelkészi aján
lólevél, orvosi bizonyítvány, hogy ra
gályos betegségben nem volt, sem a 
családtagjai, és a szülői kötelezvény, 
hogy a tartásdíjat megfizeti.

Panaszos levelet kapott szerkesztő
ségünk arról, hogy a legutóbbi rádiós 
istentisztelet alkalmával, melyet a Bé- 
csikaputéri templomból közvetítettek, 
az egyházi énekkar után a közvetítést 
kikapcsolták s a Miatyánk és az áldás 
már nem volt hallható. Miután a be
mondó öt perc szünetet jelentett, mél
tán merül fel a kérdés, hogy miért 
nem lehetett még három percet köz
vetíteni és az istentisztelet ilyen meg
csonkítását elkerülni, mikor idő is állt 
rendelkezésre? Az evangélikus rádió
előfizetők méltán igényelhetik a szá
mukra fontos közvetítés rendes és za
vartalan szolgáltatását.

Lelkészbeiktatás Az ágfalvi egyház- 
község egyhangúlag meghívott lelké
szének, Beyer Pálnak ünnepélyes be
iktatása szeptember 24-én ment végbe.

Aratási hólaadó ünnep és lelkész
egyesületi gyűlés Ujcsanáloson. Szep
tember 17-én tartotta a gyülekezet a 
dr. Nemes Géza egyházközségi fel
ügyelő áldozatkészségéből ujraíestett 
templomban aratási hálaadó ünnepét 
Ebből az alkalomból a szentszolgála
tot Marcsek János esperes végezte 
Délután ifjúsági napot tartott a gyüle
kezet a fancsali ifjúság jelentős cso
portjának a bevonásával. Közös meg
nyitás után külön tartottak Bonnyai 
Sándor KIÉ titkár, illetőleg Szontágh 
Elza ózdi leánykori titkár bevezető 
előadása után megbeszélést a fiúk és 
a leányok. Az esti vallásos ünnepé
lyen ugyancsak az ifjúságért való fe
lelősség s annak a szülők lelkére való 
helyezése szólalt meg Bonnyai Sándor 
előadásában, amely köré szavalatok és 
zéróáhitat csoportosultak. Másnap dél
előtt a hegyaljai egyházmegye lelkészi 
kara tartotta lelkészegyesületi konfe
renciáját. Ezen a konferencián ugyan
csak nyomatékosan és behatóan ke
rült tárgyalás alá az ifjúsági munka 
kérdése, Bonnyai Sándor bevezető elő
adása alapján. A MELE által kitűzött 
kérdésben (A belmissziói munka mini
muma) Garam Lajos magvas előadása 
után a lelkészegyesület paróchus-lel- 
kész tagjai adtak számot a gyülekeze
tükben folyó belmissziói munkáról. Az 
értékes tanácskozások hangsúlyozottan 
szükségessé teszik azoknak minél sű
rűbben való rendszeresítését.

Áthelyezés. D. Raffay Sándor püs
pök az angyalföldi lelkészi körbe De- 
zséry László, eddigi fasori segédlel
készt helyezte át, helyébe pedig dr. 
Halász Kálmán segédlelkészt rendelte.

Születési és házassági anyakönyvi 
kivonat űrlapok 4 filléres árban be
szerezhetők lapunk nyomdájában. 100 
drb-on felül portómentes küldés. —■ 
Csekkszámla: 11.634.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. október 1.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. Ü2 9 Ruzicska László Gyarmat-utca 14. d. e. V2 1 1 Lamnek Vilmos
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Broschko G. A. Angol-utca 25. d. e. n Virág Jenő
Deák-tér 4. d. e. 11 Hernády Nándor Abonyi-utca 21. d. e. 1 1 •—
Deák-tér 4. d. u. 6 Lehel László Fóti-út 10/b. d. e. 1 0 Rimár Jenő
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. V2IO Grünvalszky Károly Bécsikapu-tér d. e. 1 1 Dr. Varsányi Mátyás
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos Koronaőrség d. e. 1 0 —
Fasor d. u. 4 Dr. Halász Kálmán Ö'ouda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Fasor (német nyelven) d. u. 5 — Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Mohr Henrik
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Mórocz Sándor Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter Óbuda d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Papp Ferenc
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld, Bocskay-út 56. d. e. 11 Benczúr László
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Dendely Károly Kelenföld, Bocskay-út 56. d. u. 5 Benczúr László
Üllői-út 24. d. e. 10 Dendely Károly Érdi-úton d. e. 10 Szántó Róbert
Üllői-út 24. (egyetemi ist.) d. e. 11 Dezséry László Báthory László-u. 7. d. e. V2II Stovicsek Gusztáv
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dr. Szuchovszky Lajos Rákosfalva d. e. V2I2 Szuchovszky Gyula
Mária Valéria-telep d. e. 10 — Minden templomban úrvacsoraosztás.

Hazánk legrégibb, több mint.122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C A D D A N I  
udvari szállítók, ^ v / 1  I 'V y i Y #

Alapítva: [ g g B|Sg tŰZOltÓSZBP-, liű t, S ZÍö3tty il- ÉS Alapítva:
1816 gépgyár, harang , fém- és vasöntöde. 1816

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangját most 
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház- 
községnek, a pestújhelyi evangélikus egyházközségnek, a do
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus 
egyházközségnek szállított harangok, a Budapest Tisztvi- 
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re
formátus templom, a győri református templom, bagaméri 
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül
tek. — Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a 
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon 
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és 
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és 
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen 

eszközlünk.

Perzsa, pézsma, 
seal-bundák 
Uj modellek

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

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

S Z I G E T I  N Á N D O R  É S  F I A
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési 
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj
tételeit. Á tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos 
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. 
Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti 
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az 
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 
8— 10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a 
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekújvár, 
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely. 
Minden egyházközségben megbízottai vannak az 
egyesületnek. —  Állandóan felveszünk és foglalkoz
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl
gyeket is.

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

harang- és ércünk de, harangfelszerelés és haranglábgyár 
B u d a p e s t ,  X l l l . ,  P e t n e h á z y - u .  7 8 .

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os ha
rang. A Budapest-ób u dai-kőbányai-tiszt viselőtelepi és csil
laghegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világ
háború után készült budapesti harangok 99 százaléka ná
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp

lom új harangjait.
Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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


