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ft tiszai e~y~áz~erület
évi rendes közgyűlését Diósgyőrött tar-
totta szeptember 28-án a Diósgyőr-
vasgyári egyházközség uj templomá-
ban. Előző este az egyházkerületi
Luther Szövetség és Gyámintézet tar-
tott vallásos estét a templomban, ame-
lyen igehirdetéssel szolgált Erdős Mi-
hály hernádvécsei lelkész, Gömöry Já-
llOS kassai egyházfelügyelő előadását
Mohr Gedeon olvasta fel. A lelkész-
egyesület és a tanítóegyesület közgyű-
lést, a tiszakerületi papnék konferen-
ciát tartottak, mind a három egyesü-
letnek közösen szolgáltatott úrvacsorát
'I'úróczy Zoltán püspök.

Az egyházkerületi közgyűlést isten-
tisztelet nyitotta meg, amelyen Mar-
csek János hegyaljai esperes szolgált.
'Utána a templom alagsorában lévő
gyülekezeti teremben folyt le a köz-
gyűles. Lichtenstein László dr. egyház-
kerületi felügyelő megnyitó beszédében
hálát adott Istennek, hogy az elszaki-
tott területek egy része visszajött, me-
leg szavakkal köszöntötte a hazatért
hittestvéreket, gyülekezeteket és tntéz-
ményeket. Hangsúlyozta a magyar élet-
közösségbe való. szoros bekapcsolódás
szükségét. Majd határozottan nyilatko-
zott mínden magyar békevágyaról és
indítványára a közgyűlés hódoló távi-
rattal üdvözölte a magyar nép bölcsen
országló Kormányzóját. Ezután a ke-
resztyén egyházak közötti bensőséges
testvéri jóviszony szükségéről és a
szociális kérdések intézményes rende-
zésére irányuló munkáról szólt, majd
befejezésül, bizalommal és örömmel kö-
szöntötte Túróczy Zoltánt, az új püs-
pököt, püspökségének első kerületi
közgyűlésén. •

Túróczy Zoltán püspök bemutatta ~
közgyűlésnek hivatalos munkajelenté ..
sét, melyből multheti számunkban már
közöltünk néhány részletet. Jelentése-
től függetlenül a püspök nagy figye-
lemmel fogadott beszédet mondott az
egyházi önellátás kérdéséről, Beszédé-
ben jellemezte a magyar evangélikus
egyház jelenlegi külpolitikai helyzetet.
Azután ,érdekes számadatokkal állapi-
totta meg, hogy a tiszai egyházkerület
szükségleteinek' milyen jelentős része
kerületenkívüli iforrásokból nyer fede-
zetet. Ennek a helyzetnek a javítása
érdekében kell az egyházi önellátas
kérdéséről gondolkozni. Az orvoslás
útja nem elsősorban az egyházi adó
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A láthatatlan szárny
Ha mostanában, háborús veszedelmek napjaiban fölöttünk harsanó

repülőgép surran, akármiféle - s fürkésző Ielbámulásra riaszt s el-
komorodásra,

-Én most is épp csak úgy nézek föl rá, mint néztem rég, amikor
még boldog békénk nagyreményü ujjongói fölött az első gépcsoda
szállt,

A hajdan óh de kigúnyolt ábránd, még csak gyarló s mégis már
gúnyolhatatlan megvalósulása ...

Nekem ma is az, ami akkor volt s ha még az ősi Kain-düh száll
IS rajta s zúdít róla szerte pusztítást, halált,

Ne csüggedezzetek! E.gykor a Kainok önhitt ostobasága
Nem hitte, hogy ember fölszállhasson az ég magasába,
És most, amikor már bombát dob le a fellegekből,:
Csak épp oly dőrén nem hiszi még, hogy majdan a bombavetés

dicső uralma mindörökre megdől.
Oh 'gépmadaras mai ember, az élőszárnyú madárnak egyre cso-

dásabb s mégis oh de silány utánzatán
Vakon ülsz! - A gépcsodákat föltaláló emberi szellem épp csak

könnyebb csodatevést ne tudna talán?
Ne .teremhetné meg a módját, mint élhessen minden ember

emberségesen?
Jaj, ember-iség, rnost - őskorod ez még: egy a porba tapadt

husángos múlt s a bombavető, repülőgép es jelen!
Még szállni, óh, temagad ma sem tudsz! Élő szárnyad nincs is,

embervállból az nem is nőhet soha!
Dc egykor mégis szállsz temagad majd, szállsz, ahogyan sem gé-

pek, sem madarak nem tudnak szállni: röpít majd láthatatlan szárny-
csoda ...

Óh tudod-é, mi? Nem egyéb, csak az emberséges indulat. - Ne
nevess! Az lesz a te szárnyad. Nem mese1 emberré foganásod fejledé-
zővé már a valódra odabűvölte ...

S ha majdan azon szállsz, hej be könnyű lesz már Istenben bízó
hited mennyországát valósággá lehoznod a földre.

Majd aztán minden korszakodnak minden embere tudni fogja a
'boldogulása biztos útját: mind egymásért él majd holtáiglan, úgy akar
egyre mindegyikük jóságosabbá lenni a többinél,

S a te életed új s új nemzedékeken úgy nyúl majd mind virulóbbá
mindig, amíg ez a dermedésre ítélt földcsillagunk csak él,

S tán még tovább ... Tán tudsz már akkor csillagról-csillagra re-
pülni, hogy el ne temethessen soha sehol a tél!

Telekes Béla.



Felelősség a szorványokert
Több alkalommal írtunk már egyházunk missziói munkájáról,

szórványokban lakó híveinkről és missziós papjainkról. Amit eddig
írtunk, az közegyházunk lelkiismeretéhez szólt. Mert kell, hogy pe
csak egyházunk hivatalos vezetői tusakodjanak ezzel a nehéz kérdés-
sel, hanem szívügye legyen az evangélikus szórványhívő sorsa, hite,
istentisztelete mindenkinek, aki egyházunkhoz tartozik. Igaz, hogy
eddig missziói sebeinkről és gondjainkról esett itt legtöbb szó. Tör-
tént ez azért, mert van és vannak egyházunknak imádkozó közösségei,
akik éppen lapunk hasábjain ismertek meg valamit szórványaink sor-
sából és azóta imádságaikban szüntelenül Isten elé viszik szétszórt
híveink és köztük vándorló papjaik életét is. Isten bizonyára meg
fogja hallgatni kéréseiket és hálaadásaikat.

De most már beszélnünk kell arról is, hogy a kérés mellett egye-
temesen van okunk a hálaadásra is. Mert sok minden történt szórvá-
nyainkban, amit elhallgatni hálátlanság lenne. S itt arról kell be-
szélni, hogy nem talajtalan. egyéni kezdeményezések eredményeit re-
gisztrálhatja egyházunk, hanem a vezető hely és felelős vezetők vet-
ték kezükbe szórványaink ügyét. A Bányakerületben D. RaHay Sándor
látta meg először, hogy mennyit veszítünk, de azt is,. hogy mennyiu
nyerhetünk a jövőben a .szórványgondozással. A meglátást program és
tett követte. A programnak egyik mindenki által megismerhető ered-
ménye a bányakerületi heJységnévtár. Negyven oldalas füzet, de min-
den oldala prédikál. Számon van benne tartva minden bányakerületi:
és minden szórványban élő evangélikus. Ilyen adatokat találhatunk
benne: Szentlőrinckáta : evangélikusok száma 2. Belterületen 1. Ró-
zsahegy 7. Gerje 11. Nyomás 1. Azt jelentik ezek a kis számok, hogy
nincs a bányakerületnek egyetlen egy evangélikusa sem, akit nyil-
ván ne tartana egyházunk és akiért felelősséget ne vállalna. Mert a
helységnévtárt megelőzte és követte ezeknek az egy-két és hét hívek-
'nek a gondozása. Az egy-két és hét hívek között megjelentek a
missziós papok s megindult a harc lelkeikért. S ez a program jól
bevált. A tanyák elhagyott evangélikusai, ha először idegenkedve is,
később annál hálásabban fogadták lelkipásztoraikat. S a búbos-kemen-
cék mellett helyet foglalt egyházunk. Ha egy-egy tanyai istentiszte-
leten 10 környékbeli családnak kellett megjelenni, akkor ezek felelős-
séget is vállaltak egymásért. S ha a 10 közül egy nem jelent meg, a
többi 9 számon tartotta, érte ment és harcolt érte, hogy el ne vesszen
az az egy sem a szekták között.

A másik dolog, amiért hálásaknak kell lennünk az, hogy minden
akadályt el tudott hárítani a szórványok püspöke a szórványmunka
előL Egyházi gyűléseken éppen úgy, mint a gyakorlatban. Mert a
szórványmunkához is pénz kell. Sok pénz, ami tízezrekre is felmegy.
Utazások, segélyek, templomépítések, emésztik az anyagiakat. S még
sem Iett megállás a munkában, mert ha minden forrás kimerült, a
kerület és a kerületek mindíg tudtak segíteni a missziós papokon és
rnunkájukon. A bányakerület pl. hogy az egymástól távol levő isten-
tiszteleti helyek megközelíthetők legyenek, motorkerékpárral látta el
missziói munkásait és ünnepnapokon rohanó motor okon viszik lelki-
pásztoraink azevangéliumot a tanyai magyarnak. S örömmel olvas-
suk a tiszakerületi püspöki jelentésből is azt, hogyatiszakerületben
is van már három szórványbeli motorkerékpár, melyről a jelentés azt
mondja, hogy még nincsen kifizetve, de a munkájuk mái-is kifizetődik.

Igy is bizonyos, hogy szórványlelkészeink sorsa nem rózsás. Sze-
rény jövedelmük mellett. emberileg szólva egy biztos támaszuk van.
Püspökük szeretete és gondoskodása. És ha bajt, szükséget lát vala-
melyik, kiutat mindíg talál őnáluk. Vannak alföldi missziós papok,
(akiknek sár, por-tipró csizmája, felleghajtó kabátja a püspöki hiva-
talból indult el hivatása teljesítésére.

Ezek és még sok hozzájuk hasonló az, amiért egyházunk hálát
adhat a szórványmunka megindításáért és folytatásáért. Legtöbb fele-
lősséget ez éppen a bányakerületben jelent, mert legtöbb szórványunk
az Alföld közismert települési viszonyai miatt az Alföldön van. De
folyik a szórványhívek gondozása már az egész magyar földön. A leg-
fontosabb most az, hogy valamennyien oda tudjunk állni imádságban,
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emelése, hanem olyan lelki munka,
amely felelősségtudatot ébreszt az, egy-
háznak nemcsak a vezetőiben, hanem
a tagjaiban is. Gazdaságilag és lelki-
leg irányitott és kollektiv gazdálko-
dásra van szükség. A gyülekezeteknek
is meg kell tanulni, hogy nem önma-
gukért léteznek, hanem részt kell
venni a náluk gyengébbek támogatá-
sában is.

Napirend előtti felszólalásban dr.
Zsedényi Béla egyházkerületí főjegyző
bejelentette, hogy a visszatért egyhá-
zak képviseletének biztositása érdeké-
ben az egyházkerület összes tisztvise-
lői és bizottsági tagjai lemondottak
tisztükról s így a kerület újra választ-
hatja összes tisztviselőit. Akózgyűlés
egyházkerületi főjegyzőnek az egyhá-
ziak sorából Baráth Károly rimaszorn-
bati tb. esperest, a világiak sorából dr.
Zsedényi Béla jogakadémiai tanárt,
jegyzőkké Rőzse István és dr. Vető
Lajos alesperesek et, továbbá Szehor
Pál polgármestert és dr. Aradányi
Endrét választotta meg. Ujjáalakitot-
ták az egyházkerületi törvényszéket is.

A 48· pontból álló tárgysorozat ta-
nácskozási rendjét az egyházi és a vi-
lági elnök felváltva vezették. A jél
előkészített jelentéseket és javaslato-
kat Zsedényi Béla dr., Marcsek János,
Vargha László, dr. Bruckner Győzö,

I Molitor Gusztáv, Smid István, Weiszer
Gyula, Zsolnay Vilmos, Baráth Ká-
roly, Kemény Pétér, Máczay Lajos,
Szohor Pál, Túrmezei Sándor, Berta-
lan Kálmán Pazár István, Joób Olivér,
Dienes Dezső és dr. Vietorisz Istvan
terjesztették elő. Vitéz Markotay- Velsz
Jenő, az állami vasgyárak vezérigaz-
gatója az egyházkerület vezetőinek
tiszteletére vacsorát adott, a közgyű-
lésen pedig Hibbey-Hosztják Albert
bányaügyi főtanácsos, az egyházköz-
község felügyelője, meleghangú beszé-
det mondott.

I~e~ir~etés,rá~ió,na~isajtó
A Simplon-express egyik pihenő ál-

lomásán találkozik egymással Svájc
legnagyobb teológusa és egy holland
fiatal lelkész, aki mint növendék előb-
bit éveken át hallgatta, s a pihenő ál-.
lomás szűkreszabott várakozási idejé-
ben a fiatal lelkész ezzel a mondattal
búcsúzik a volt professzortól: milyen
nehéz lesz most az igehirdetés! Viszont
világiak, szenzációt szívesen felhasz-
náló igehirdetők, az aktuálitásra va-
dászó szónokok és a közönség a má-
sik végleten áll meggyőződésével és azt
áll ítják, hogy milyen könnyű ma az
igehirdetés.

Ma, amikor legjobb árúcikk a több-
lámpás rádió, amikor politikus, ujság-
író, nagyvárosi mindent tudni akaró
világpolgár s falusi intellektuel egya-
ránt első kézből akar tájékozódni min-
cenről, a heti rádió ujságok azon ro-
vs tát kíséri figyelemmel, mely közlést
sd arról, hogy Európa metropolisainak
rádióállornásai hol és mikor adnak
magyar nyelven rádióhíreket. Egy-egy
egészen jelentéktelen hír felvehetésé-
ért órákat virrasztanak csak azért,
hogy egy hírközlésseI többet hallgat-
hassanak. S ugyanez a meleg érdeklő-
dés tapasztalható az újságok után. Ol-
vasó helyeken mohó sietséggel hab-
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zsolrák a' sorokat s keresik a betűk
közé rejtett 'azon igazságokat, amelye-
ket a cenzor szeme sem vett észre.
Nem tud a ma zűrzavaros korszakában
élő ember betelni sem a rádióval, sem
az újsággal. Ez pedig mindakettő hiva-
tása magaslatán akar maradni s ezért
sokszor önmaga megtagadásával gyak-
ran feltűnőerr .kikalandozik az evan-
gelíum - legtöbbször laikus és hely-
telen - alkalmazására is.

S ha a mai tömegek nem tudnak be-
telni a rádió és il napisajtó szolgálatá-
val s a kettő közül egyik sem tudja
megadni az emberiségnek, amit az ma
napjainkban ezeken felül mégis, a leg-
őszintébben s a legelrejtettebben ki-
vánní akar, nekünk egyháziaknak kell
tudni azt, hogy ilyen okoks a világ
lelki alkata miatt valóban nehéz igét
hirdetni ma: Lembergben is, Genfben
is, Londonban is, Rómában is, Buda-
pesten is és Bukarestben is.

Akiknek meg kell jelenni a szószé-
.ken, súlyosan érzik azt,' hogy mi a szó-
széktől való félelem. Beszédközben 3.
beszélő és a hallgatók egyek abban,
hogy erre a világra pusztulás vár
azért, mert a világ megkötözött sá-
táni erőit magára szabadította. De Is-
ten lelkétől sugallt beszédben és an-
nak hallgatásában egyek abban is,
hogy az Isten Igéjének evilág fenye-
getéseinél sokkalta súlyosabb kijelen-
tései és ítéletei mégis balzsamcseppek
és gyógyító erők Európa összes sebe-
sültjeinek . . . G. L.

Október. 6.
Nyilvánvaló, hogy ma a hazafias

nagyotmondásoknak befellegzett. Azok
a hazafias ünnepélyek, ahol a retorí-
kai lag kimil liméterezett frázisoknál
többet és igazabbat mondani nem tud-
nak, a jólmegérdemelt unalomba süly-
lyednek. Kár lenne viszont, ha törté-
nelmünk nagy napjai az üres szóvírá-
gokkal együtt süllyednének bele az
unalomba, Mert történelmünk minden
dátuma, de különósen a nagy dátumok
Isten tanításai, amelyekben Isten .a-L
egész magyarságnak szól. Még azoknak
il:', akiknél "áz Ige sü et fülekre talál.

. Október 6-ának ma is megvan az
örök és igaz mondanivalója. Nem úgy,
hogy ki-ki belemagyarázhatja a maga
egyéni vagy pártmeggyőződését, ha-
nem a magyar történelem letagadha-
tatlan összefüggésében, s életünk saját
adottsága és törvényei szerint.

Az első mondanivalója az, hogl sza=-
ka a an uZcIelem a sorsunk. He-
lyimH', orszagun .és a bennünket kö-
rülvevő népek rákényszerítenek ben-
nünket. Ha akarjuk, ha nem, állandó
munkában és készenlétben kell álla-
nunk, kulturánkért, lelkünkért, népün-
kért és földünkért. Lehetnek Európá-
nak és a világnak kényelmes vagy
alvó népei, de a magyar nem tarto-
zik ezek közé. Nekünk az a kitüntetés
adatott, hogy mindig a vártán kell ál-
lanunk, mindig ébren és készen kell
lennünk, mert a pillanatnyi illúzióért
vagy délibáb kergetesért szörnyű ára-
kat fizettünk már.

A történelem prédikációja szerint
. ugyanakkor a vértanúság népe is vll,;;.

~' . gyunk. Kevés népe van a világnak,
U~( •amelyik életéért, függetlenségéért es

jövőjéért annyi vért hullatott volna,
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segits égben és felelősségvállalásban a szórványmunka vezetői mögé. S
szinte bizonyos, hogy Isten gazdagon meg fogja áldani az ilyen össze-
fogást egyházunk missziói munkájának felvirágoztatásávaL

Mórocz Sándor.

Szakadék
Mint már hírt adtunk róla, ez év június ~6-27-én, Késmárkon a

szlovákiai német gyülekezetek elszakadtak az addigi szlovákiai evan-
gélikus egyháztól és 43 anya, valamint néhány leánygyülekezetből ön-
álló egyházzá alakultak. Ezt az aktust természetesen tárgyalások és
megegyezés előzték meg, melynek első lépéseként június 14-én, Liptó-
szentmiklóson zsinati törvényben bocsátották el a ki válni akaró német
gyülekezeteket. Hogy ebbe az eseménybe pqlitikai erők isbelejátszot-
tak, mutatja az a tény, hogy ugyanakkor a magyar anyanyelvű evangé-
likusokat függő állapotban hagyták, tetszésükre bízták, hogy melyik
félhez, a szlovákokhoz, vagyanémetekhez akarnak-e csatlakozni? Tu-
domásunk szer int ebben az irányban még nem történt döntés, sőt az
eddigi kísérletek, amelyikkel a szlovákiai egyházban nem teljes jogú
egyháztagokká degradált magyar hívők egyenlő jogokat kérve anémet
egyházhoz akartak csatlakozni, szintén megrekedtek.

Elhagyva most a dolog egyházpolitikai, vagy »magas« politikai
síkját, e helyen két dologra szeretnénk felhívni a figyelmet, mintegy
hozzászólásképpen ahhoz, amit a Keresztyén Igazság októberi számá-
mak Krónika rovata íro Az első az elvi, mégpedig alapelvi kérdés. Ne
veszítsük el szem elől azt a tényt, hogy a szlovákiai evangélikus egv-
ház anyanpelo, azaz népiség szerint való felbomlása nem egyeztethető
·össze a. keresztvén anyaszentegphúz, a szentek közösségének gondo-
latával. Nem csak azért, mert eddig is ennek a közösségnek legked-
vezőbb megvalósulási formája a territoriális szervezkedés volt. Hanem
főként azért, mert az egyluiz tagjai, amennyiben magukat Krisztus
testének tartják, nehi nemcsak követői, tanitoányai. Ennél sokkal töb-
bek. Karl Heim meghatározását használva: Alkotórészei Jézus Krisz-
tus testének. Mondhatnánk úgy is: sejtjei. Tehát vele egészen szo-
rosa~ összetartoznak. »A gyülekezet olyan emberekből áll, akik anél-
kül, hogy saját »énc-jüket valami misztikus bódolatban elveszítenek,
Krisztus testének alkotórészei. Csak így vehetnek részt a Iiúságban.«
Es továbbá: »A gyülekezet a teljes Krisztusnak olyan cselekedete,
amelyik az embereket személyének alkotórészeivé teszi.« (Jesus der
Weltvollender. 1937. 229. o.) Ezzel az egyedül isteni cselekedettel
szemben ez a folyamat, amelyik lejátszódott, minden másra inkább
volt tekintettel, mint az egyház egységére, a szentek közösségére. Nem
rejthetjük el azt a véleményünket, hogy a szlovákiai német egyházak
vezetői leléptek mindarról az alapról, amelyik, ha még kompromisszu-
mok árán is, de keresztyénnek volt nevezhető. Azt az egyetlen, világok
feletti közösséget, amelyiket keresztyén közösségnek, egyháznak ne-
vezünk, elhagyták egy ennél sokkal kisebb közösségért, amelyik a
népi közösség nevet viseli. Nem vitatkozunk velük afelett, hogy
mennyiben lehetséges a népi egyház, mik a veszélyei és mik a jó ol-
dalai'. Csak azt állapít juk meg, hogy semminemű olyan különbségtétel,
vagy szakadék létesítése nem jogos keresztyén és keresztyén között,
amelyik az evangelium hirdetésének tisztaságán és a szentségek ki-o
szolgáltatásának helyességén kívül álL Szlovákiában olyan egyházban
következett be szakadás, amelyik egy volt abban, hogy az evangeliu-
mot miként kell hirdetni és a szentségeket hogyan kell helyesen ki-
szolgáltatni. Tehát hitvallásbeli különbség nem volt. Hanem egy olyan"
más különbség csupán, amelyiknek el kellett volna törpülnie a keresz-
tyén közösségben. De természetesen ott, ahol a közösséget politikai
elvek alapján építik fel és ezek alkalmazásától remélnek új fellen-
dülést, nem tehetünk mást, mint az evangéliumalapján kételkedésünk
kifejezésre juttatását. Mert, ahol az emberek önmagukra építenek:

.ott nem épít az Úro Ahol feladják az alapot, amely egyszer vettetett,
ugyan hol találnak jobbat, időállóbbat? .

A másik pedig, amit egészen gyakorlati an kell megjegyeznünk, az,
hogy ma, amikor mindenütt arra törekednek a keresztyén közösségek,



hogy szétszórt híveiket összefogják, belőlük végvárakat, bástyákat
építsenek, ahol megmaradhat Isten igéjének hirdetése és a keresztyén
élet, a szlovákiai német egyházak tudatosan dobják szórványba hívei-
ket. A zsinat ugyanis a német egyházak kérelmére nemcsak az egyházköz-
ségeket, hanem az azok határain kívül élő német népiségüeket is elbo-
csatotta. Attól félünk, hogp ott, ahol az egpház keretein belül olyan ma-
gasra lobbant fel a népiségkultusza, az lesz az eredmény, hogy a
szervezeti német egpházközségeken hioűl szórvánpban élő németek
úgp fogják magukat a szlovák egpházzal is biró helpségben érezni,
mintha pogánpok között élnének! Azon az alapon, hogy amazok nem
igazán hittestvérek, mert egyúttal nem vértestvérek is. Igy alakul
majd ki egy új, olyan közösség, ahol a hiten kívül, a Jézus Krisztus-
hoz való tartozás érzésén kívül, egy másik tényező is megkövetelte-
tik, amelyik nem lesz kevésbbé fontos: a faji hovátartozóság. De
vajjon akkor mi lesz még ezekben a gyülekezetekben azokkal is,
akik magukat németnek vallják, de nem ütik meg a nürnbergi tör-
vényben követelteket ? Ezeket is kizárják? És ezek hová mennek?

.Sok ,súlyos és megválaszolhatatlan kérdés merül fel itt. Nagy sza-
kadékot létesítettek németnyelvű testvéreink. Nem is tudjuk, épül-e
majd még híd a szakadék felett és főképpen, hogy illi lesz így a szlo-
vák és német egyházak közé szorított magyar evangé'ikus egyházzal?

K. P.

Két ,.
vasarnap között ...

jelent meg, nem tudjuk milyen úton és milyen közlekedési eszközön
Hlond lengyel bíboros pápai kihallgatáson. A bíboros nevét, minket
magyarokat közelről érdeklő politikai és egyházpolitikai tervekből
jól ismerjük. Pápai kihallgatásán azt a biztatást nyerte a lengyel nép,
hogy a lengyel katolicizmus bizonyosan akadáloztatás nélkül fogja
élni egyházi életét.
halt hősi halált az a lengyel tisztikarból alakult halállégió, amely az
orosz seregek bevonulásakor önkéntes és általános mártírium ot vál-
lalt. Valamennyien meghaltak. A hir meghallásakor sok magyar lélek
imádkozott azért, hogy ez a mártírium is megteremje a maga gyü-
mölcseit.
magpar sajtótudósítók nyomán közlik európai világlapok a következő
hírt: » ... figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a szovjet csapatok
nem nyúlnak a keresztény templomokhoz és zsinagógákhoz. A kato-
likus papok, pópák és rabbik nem mutatkoznak ugyan az utcákon,
dc a szovjet megengedi, hogy a lakosok templomba menjenek.«
Francá tábornok ismét nyilathozott s a következőket mondotta beszé-
dében: valamennyi, gondos vizsgálat és tárgyilagos' bírósági eljárás
után halálra ítélt kommunietának felvetettük ezt a kérdést. A felele-

. tekből kiderült, hogy 990/o-ot az ateista kommunizmus bacillusa nem
a könyv, vagy valamilyen előadás, vagy tanfolyam útján fertőzte meg,
hanem a vörös sajtó útján. A vörös lapok éveken át gyalázták papjain-
kat és szerzeteseinket, kigúnyolták a keresztény vallást és minden
vallásos érzést, mint valami nevetséges ostobaságot jelölték meg. Ezek
a vörös napilapok fokozatosan rombolták szét a félrevezetett ifjú-
ság hitét ...
volt olvasható ez a rövid hír,' A párizsi templomok most meglehetősen
üresek az istentiszteletek alatt, hiszen a párizsiak egyrésze katona,
vagy vidékre költözött. Azok számára azonban, akik a hivatalos be-
osztásuk miatt ma is a francia főváros lakói és résztvesznek a napi
istentiszteleteken, most a templ'Ümajtókra' kifüggesztett tájékoztató
közli, hogy mit tegyenek az esetleges légi riadó esetén. A tájékoztató
szerint mindenki hozza magával a gázmaszkját és riadó esetén azon-
nal vonuljanak ki a templomból és a legközelebbi óvóhelyen keres-
senek menedéket. A katolikus templomokban a miséző pap az áldo-
zás befejezte után, szintén elhagyhatja a templomot, ellenkező eset-
ben áldozzon meg előbb és csak azután vonuljon ki.
evangélikus esték voltak az egyik pestmegyei falu evangélikus
templomában. Szeptember vége nem alkalmas idő erre, mert tengeri-
Iosztás, szüret, paradicsom szállítás folyik a faluban. Mégis vannak

mint mi. És még egyik vérhullatásunk
sem lett hiábavaló. Mert, ha nem mer-
tük volna odaadni életünket úgy, aho-
gyan odaadtuk. a "békés hatalmi tö-
rekvések" között úgy vesztünk volna
el, hogy létünk mindenkorí kifejezője,
édes anyanyelvünk is csak a múzeumi
ritkaságok között szerepelne már.

De ha őszintén hallgatunk a történe-
,.LerITbentanfto s enrE~L kemény vád-
jait is meg kell hallanunk. Vádjainak
summája ez: bűnös nép vagyunk
Nem mentség az, ogy "hisz a többi
népek is bűnösek". Azt velük intézi ei
az Isten. A mi bűnünk nekünk szól és
minket vádol. Mert igaz, hogy tudtunk
vártán állni és igaz, hogy tudtunk szé-
pen, jajszó nélkül meghalni, de nem
tudtunk ilyen szépen és következete-
sen élni. A haLáLban mindig egy_ek_
voLtunk. _Azel~~n_..111indig 12ártosqk.'
VOI a uraink és parasztjaink, elnyo.:-
móink és elnyomottaink, nyugat és ke-
let imádóink, akik hajba tudtak kapni
egymással érdekeikért és eszméikért,
de megbékélni csak a halálban tudtak
egymással. Az Úr szava szerint pedig
"a bűn büntetése a halál".

És ugyanakkor és mégis a nagy ujjá-
szüLetések né e voLtunk. orsun rr~

- en veszedelmes-1Orcfulójánál megje-
lent a felülről jövő segítség és ezer
veszedelem között a küzdő, vértanú és
bűnös magyarság mindig ujjászületett
magyarsággá tudott lenni. Amikor il

pogány magyar fejedelmek birodalmát
halálra ítélték az inkább kapzsi, mint
keresztyén szomszéd fejedelmek, e1
tudtuk fogadni Isten felénk nyujtott
kezét s ha sok vérveszteség és küzde-
lem után is, mégis felragyogott felet-
tünk Krisztus diadalmas, új életet
hozó keresztje. A ~XVL század török-
veszedelmekor és török rabsága aíatt ,
megint csak nagy életújulás támadt
az Ige nyomán közöttünk. S reformá-
ció és ellenreformáció küzdelmeiből ne
faragj on senki felekezeti ellentéteket.
Mert, ha az akkori magyarság két nagy
szelleme, az erdélyi magyar fejedelem
és Pázmány Péter egyet tudtak érteni
a protestáns és a katolikus magyarság
közös szolgálatában, akkor nagy ősök
keres utóda az, aki az új lelkű ma-
gyarság élet-halál harcából is csak fe-
lekezeti víllongást tud szüretelni~>
megújult keresztyén magyar hívatás
lelkeket mentett akko!', -akár névtelen
ferences szerzetes, akár Bornemissza
Péter képében tette ezt

Értsük meg az idők és a történések
rnögött álló Isten szavát most is. Isten
nem rezsim váLtozást, vagy poLitikai
haLáLugrást vár tőLűnk, hanem meqié-
rést. S ahogy a megujult népünkön
nem tudott erőt venni ezer év sok-
sok küzdelme, úgy van benne a jövőnk
most is ebben a két rövid szóban: új-
jászületett magyarság... M. S.

A budapesti ,egyházmegye tanító-
egyesülete szeptember 30-án tartotta
évi rendes közgyűlését Budapesten.
melyen a tanító nemzetnevelő hivata-
sáról tartott előadást Fuszek Magda
tanítönö.

A Magyar Evangélikus Missziói
Egyesület konferenciával kapcsolatos
közgyűlését folyó évi október 25-27·
én Dombovárott tartja. Jelentkezni
Cséry Lajos dombovári lelkész nél le-
het október 15-ig.
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A dunántúli egyházkerület október
5-én Kőszegen tartotta evi rendes
közgyűlését, melynek lefolyásáról jövő
heti számunkban adunk részletes tu-
dósítást.

A gyülekezeti evangélizációs szolgá-
lat a bányakerületben szeptember vé-
gén ismét megindult. Szeptember 23-
október 1. napjain Csömörön volt
evangélízáció. Október 7-15. napjain
Makón, és október 21-29. napjain pe-
dig Szarvasen fogja ezt az egyház-
építő szolgálatot végezni vitéz Sréter
Ferenc bányakerületi missziói lelkesz.

A miskolci egyházközség a báró
Scheckendorf Hermann hagyatékábel
épített temetői imaházát és ravatalo-
zóját október 2-án avatta fel. Az épi-
tés előzményeit dr. Bruckner Győző
egyházközségi felügyelő ismerzette,
majd Túróczy Zoltán püspök a halál
esztétikájáról mondott felavató beszé-
dével az imaházat és az azzal kapcso-
latos ravatalozót átadta rendelteté-
sének.

Az Országos Protestáns Napok rész-
letes programmtervezetét a rendező-
bizottság már régebben szétküldötte.
Azóta a programm véglegesen kiala-
kult és abban alig történt változás. A
rendezőbizottság állandóan erősen dol-
gozik, hogy az Országos Protestáns
Napok minden tekintetben jó sikerrel
menjenek végbe. Ismételten felhívjuk
olvasóink figyelmét a protestáns napok
bélyegsorozatára és a most kibocsátott
jelvényekre. A vidéki felutazások,
kedvezményes jegyek, filléres vonatok
és az elszállásolás biztosítása érdeké-
ben az érdeklődök mielőbb forduljanak
az Országos Bethlen Gábor Szövetség-
hez, IV., Semmelweiss-u. 17.

A bányakerületi tanítóegyesület okt.
12-én Tótkomlóson tartja ezévi rendes
közgyűlését. A bevezető istentiszteletet
Jeszenszky János tótkomlósi lelkész
végzi, a hősök emlékét megkoszorúzza
vitéz Szügyí Károly az Orsz. Tamtó-
egyesület főtitkára, bemutató tanítást
tart Szokolay Sándor tótkomlósí ta-
nító. A közgyűlés Dex Ferenc elnök-
lete alatt a folyóügyek letárgyalasán
kívül meghallgatja Lehoczky Igor bé-
késcsabai tanító és vitéz Magyar Já-
nos szegedi igazga tó- taní tó előadásá t.
A közgyűléssel kapcsolatosan a tot-
leomló si evangélikus elemi iskolai ta-
nulók és egyháztagok kézügyességi,
házi ipari és népművészeti munkáiból
kiállítást rendeznek.

Kinevezés. D. Kapi Béla püspök
rttzés Mihály vallástanító-Ielkészt püs-
pöki másodlelkésszé, Groó Gyula egy-
házkerületi missziói másodlelkészt pe·-
vallástanitó-Ielkésszé nevezte ki.

Áthelvezések. D. Raffay Sándor bá-
nyakerületi püspök dr. Kentsek Ká-
roly volt pozsonyi segédlelkészt Nagy-
révre, Seben Istyán volt nagyrévi se··
gédlelkészt Nagykátára, Várfoki Ká-
rolyt Gyulára, Koszorus Oszkárt Tisza-
föld várról Szentetornyára, Balázs J á-

nost Tiszaföldvárra, Sárkány Tibort
Szentetornyáról Szentesre Fábiánse-
bestyén munkatérületre és Lukács
Lászlót Nagykátáról Csillaghegyre he-
lyezte át, illetve osztotta be segedlel-
készi szelgálatra.
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figyelő lelkek, akik kiszakadnak a világ és a napi élet bajaiból s a
maguk szegény lelke bajaival és örömeivel telnek meg. Két vasárnap
között szakadatlanul folynak a háborúnak és békének egyaránt elke-
seredett csatái, - de melyik ad több termést a jövendőnek: azok-e
vagy ez a szerény és csendes evangélizáció? . G. L.

Felfedezve!
Keringett egy rossz vicc a pestiegyfelvonásosok között, amelynek

nagyjából ez volt a lényege :az indiánok -az amerikai parton várták
Kolumbusz Kristóf hajóját s mikor az megérkezett az idegen földön,
az indiánok illedelmesen megkérdezték: »Maga az a Kolumbusz
Kristóf«? S mikor efelől meggyőzték őket, kicsit bánatosan, kicsit
örvendezve felkiáltottak: »Hát akkor mi fel vagyunk Iedezvé!« Az
inkáknak akkor már csudálatos kultúrájuk volt, virágzó, eleven né-
pek éltek, gondolkoztak, táplálkoztak, szaporodtak, földműveltek,va-
dásztak, költöttek és énekeltek az ismeretlen pampák'on és hegy-
óriások között s Európát nem érdekelte, vagy Európának »nern volt
módja rá«, hogy bekapcsolja őket az életébe. Hogy Amerika akkor
volt-e boldogabb, amíg Európa nélkül élhetett, vagy akkor, amikor
Európa -kiterjesztette rá »érdeklődését«, ez most nem tartozik ide.
Csak arra szeretnénk utalni, hogy Kolumbusz Kristóf maga is határo-
zottan meg lehetett lepve az indiánusok láttán, akik ime vannak s
egész Európa vakarta a fejét, hogy mért is nem próbálta hamarább
áthajózni az ismeretlenség tengerét.

A fenti rossz vicc elenevedik meg ezekben a napokban, mikor iz-
gatott és bizakodó magyar hallgatók ülik körül Európa rádióját. Akár-
merre csavarhatja az ember, széles evilágról hallhatja az édes magyar
beszédei kicsit idegen hangon, de mégis érthetően, mintha tényleg a
»Kedves magyar testvér« beszélne. Maguk azok a Kolumbusz Kristó-
fok? Hiszen, akkor mi fel vagyunk fedezve! Micsoda ismeretlenség
tengereket és közöny-hegyóriásokat másztak meg az éter hullámain
érdeklődök, míg így megsokasodott a magyar nyelvű Ieadások száma!

Hogy itt egy nép ezer évig tartotta a hátát Európáért, ugyan ki
törődött azzal? Most »vitéz magyar testvérek« lettünk, »dicsőséges
katonanemzet«. Hogy itt egy nép földből és vérből társtalanul sajtolta
ki az existenciáját Kelet és Nyugat között, ki méltányolta? Most
benne vagyunk az európai teljes orchesterben, számítanak s figyel-
nek a hangunkra, mert egész Európa fülét bántaná, ha »harnisat fog-
nánk«, vagy ha éppen kimaradna a szólamunk. Hogy itt szívből és
lélekből, Európa legköltőibb nyelvéből, legszebb népdalából, csudá-
latosan ízléses népművészetéből, a magunk gyökereiből s az európai
iskolák .10 kitanulásából nyugati színvonalú kultúrát építettünk, mely
egyedül álló a világon s egyetlen híd az összekeveredett Középeurópa
kisnépei között, ki vette észre? Még a mult évben »nyereg alatt pu-
hítottuk a húst« és nagyokat sűvöltöztünk a magyar »pusztán«. Ma,
szóba áll velünk a művelt Európa s reméli tőlünk a világ-káoszban a
mentö közép európai gondolatot s a megbízható középeurópai állásfog-
lalást. Most bíznak a judiciumunkban, Hogy itt az egész világ ellenére
világraszóló, kulcs-történelmet csináltunk a Kárpátmedencén, senki
sem regisztrálta. Most az egész világ velünk akar történelmet csinálni.

Ebben az ünnepélyes órában, mikor »Iel lettünk Iedezve«, igazán
nem tudjuk, mit feleljünk erre a nagy érdeklődésre. Üdvözöljük-e Ko-
lumbusz Kristóf késői őseit, akik ugyan, eddig nem tudtak átkelni a
Kárpátokon, hogy benézzenek a Nagyalföldre ; mit is csinál itt égy
történelmi nívón és erőkön lévő rokontalan nemzet, de akik végre a
rádió hullámain megközelítették a figyelőszerveinket? Úgy látjuk,
hogy minden megjegyzés nélkül, öröm, vagy bánat, a kellemes csaló-
dás, vagy a sértett önérzet hangjának megszólaltatása nélkül kialakul
megint a mi örök magpar magatartásunh: Becsületesnek maradni a
Mrténelmi miseziában, amit Istentől kaptunk s mindenre készen fi-
ifSpelnia világot, nem mintha várnánk tőle valamit, de mert vele egyűtt
mindent eloeszthetűnlt s közben az ezerévet átoeszelt nép öntudatával,
vurugalmáoal s Istenbe vetett bizodaimával úira és -újra felvenni és
abba nem hagyni a látás,tól-{)lakulásig kötel,ező magpar munhát. Dpi.



ÁUérők beszélnek
Az "üzleti ügy".

Jönnek is, mennek is. Az elmenőket majd hogy megsirat juk, de
a jövőkben sincs mindig öröm. Azelmenőkkel nem gorombáskodunk,
a jövőknek nem hízelgünk. Mindegyikkel csak beszélgetünk. És akkor
megnyílik az ő nyelvük is. Öszintén,szívből. S látjuk, hogy mi min-
den befolyásolja ezt az ide-oda téregetést. Leginkább »üzleti osv«
ez; nem lelki ügy. A mai idők jelszava ez: »minden eladó«. És az
eladható dolgok nagy magazinjában még mindíg előkelő helyet foglal
el a valláso Elég nagy a forgalma. Vannak, akik nagyon olcsón dob-
ják oda, de vannak, akik egyik társadalmi osztályból a másikba len-
dülnek át az árán. Állást, pénzt, férj et, rangot, érvényesülést tés ' sok
más mindent lehet kapni érte. Csak egyet nem: lelki békességet. Egy
másik egyház lelkészévei volt nemrég őszinte beszélgetésem négy-
szemközt. Olyannal, aki egész sor evangélikus odatérővel dicsekszik.
S őszintén bevallotta, hogy a sok közül csak egyről tud, aki teljesen
belekapcsolódott gyülekezetük életébe és lelki békessége van. De ép
erről az egyről a következő bekezdésben külön is .szólanunk kell. Vi-
szont a többiről az ottani evangélikus lelkész tudott beszélni. Néha,
néha azt mondja, csak felfedezi egyiket-másikat a templomban. Hátul,
megbújva az oszlopok mögött, abban a hiedelemben, hogy nem veszi
észre. Pedig a szószékről mindent lehet látni. Még azt is, hogy mind-
egyik sírva fakad és könnyes szernmel az istentisztelet vége előtt
távozik ...

Hova adjátok gyermeketeket ?
De hagyjuk az »üzletből« áttér őket. Sokkal komolyabb gond az a

néhány, sőt jónéhány, aki nem üzletből, de tudatlanságból és elnecelt-
ségből tér áto Ezek ugyanis azt hiszik, hogy meggyőződésből térnek áto
Pedig dehogy. Csak tudatlanságból. Nem ismerik a saját hitüket. El-
lenben nagyon is jól ismerik a másik egyház rólunk való ferde véle-
ményeit. Ezekért mindig felelős oalahi. Felelős az, aki nem tette le-
hetővé, vagy épen megakadályozta, hogy evangélikus hitoktatásban
vagy nevelésben részesüljenek. áh, mennyi variációja van ennek ! Más
vallású apa vagy anya és hitében gyenge vagy közömbös evangélikus
fél. Szórvány elhelyezkedés, nincs evangélikus iskola, nincs- hitoktatás.
Ezek mind szomorú jelenségek, amelyek ellen minden erejének meg-
feszítésével küzdenie kell egyházunknak. Azonban igen számos esetét
fedezzük [el az elnecelésnek olyan körülmények közöt.t is) amikor
azt semmi se lenné indokolttá. Egyszerű nemtörődömségből, vagy
nyakatekert előkelősködésből, vagy zsugoriságból, hogy egy-két fil-
lérrel kevesebbe kerüljön, vagy hamis szülői szeretetből (»ne kelljen
szegénynek olyan messzire menni, stb.«) más egyház iskolájába vagy
intézetébe adják gyermeküket s nem gondolják meg, hogy ezzel, a
lelkét egyszerüen odavetették az elnevelés prédájáuLOdavetettek
egy olyan kincset, amely végeredményben nem .az övék, de egyházuké,
az evangélikusság egész közösségéé. Szülők) gondoljátok meg, hova
adjátok gvermehetehet! Mért tartja fent egyházunk olyan hatalmas
erőfeszítéssel iskoláit legalacsonyabb foktói a Iegmagasabbig, ha az
evangélikus gyermek-lelkek drága kincsét mégis idegeneknek dobjátok
oda "pazar könnyelműséggel, áruló lelkiismeretlenséggel? Vannak lel-
készi hivatalok, ahol a kitérni szándékozók nyolcvan százaléka arra
hivatkozik: »zárdában nevelkedtem«, vagy »nern tanultam az evangé-
likus hittant«. Szülők, vigyázzatok egyházunk gyermekkíncsére ~ Ti
pedig,kere.sztszülők) hol vagytok olyankor? Nem a névnapi és szüle-
tésnapi ajándék miatt vagytok, hanem hogy vigyázzatok a gyermek
lelkének ügyére. Nem csak a szülőké, de sokkal inkább tiétek a fe-
lelősség minden egyházunk számára elvesző lélekért! - Azt hiszem,
a keresztszülői tiszt' és hivatás helyes értelmének hívei tudatába vé-
sése terén még nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon sürgős tennivalói
vannakegyházunknak. (Foly tat juk.)

Ha elfogadnánk, hogya pogányok is üdvözülhetnek, ezzel elfogadnánk,
hogy nem kell sem hit, sem keresztyénség. Hát miért kellett Krisztusnak szen-
vednie és meghalnia? Miért kell a keresztyéneknek megkeresztelkedniök, a
Krisztust hirdetniök és az embereket egyedül Öho..:zá utalniok? Luther.

rr

_Sirk6avatás, Az Országos Protestáns
Arvaház 58 éven át volt igazgatója-
na~, Brocskó Lajosnak, a "Brocskó
Laios-Arvaszövetség'', melyet az inté-
zet volt növendékei alkotnak díszes és
müvészí síremléket állított. Felavatása
október 8-án délelőtt fél 11 órakor
lesz a Kerepesi-temető 47, táblájában
I. sor, 54. számú saroksír. '

,A csabácsüdí egyházközség. mint ar-
ról a napilapok lis hírt adtak diszes
és értékes selyemzászlót készít~tt me-
Iyet Kovács Andor békési e~peres
ajánlatára a visszatért osgyáni evan~
gélikus egyházközségnek ·juttat azzal,
hogy azt a legközelebb visszatérő
evangéli~us egyháZközségek egyikének
kell, r,r:aJd továbbadni. Ha pedig van-
do:utJat be fogja fejezni, a Nemzeti
Muzeumban kell elhelyezni. Ennek a
zászlónak ünnepélyes átadása október
l?-én lesz Osgyánban. Az ünnepélyen
resztvesz Túróczy Zoltán tiszakerületi
püspök is.

I _A Bu?apést 1)1. kerületi (Óbudai)
Noegyesulet az obudai templom alag-
sori tanácstermében október 4-én tea-
estet tartott, melyen Mohr Henrik al-
esperes előadása mellett művészi szá-
mokat adott Albrechtné Stowasser Irén
cper~é~eke~nő" ~s Faragó György ze-
nernüveszetí főiskolai tanár.

Székfoglaló előadás. A budapesti
Fas<:,ri gimnázium régi hagyományai
sze;mt "az ,intézet új tanárai székfog-
l~lo eloadast tartanak az egyházi ha-
tosá~o,k, a szűlő,k és a növendékek Je-
lenlétében. Okto ber 4-én Blázy László
dr.: Krisztuslegenda és Jézusregeny
címen, Jakabfi László pedig: Gulliver
szerzője, Swift címen tartotta meg.
Ugyanennek a hagyománynak megfe-
lelően a Deáktéri leánygimnázium ta-
nára dr, Győry Aranka október 3-ál)
tartotta meg székfoglaló előadását A
fájdalom a művészetben" címen. "

Jól begyakorolt 40-50 közötti ev.
vallás szakácsnőt 40 P-vel és teljes el..
látással intézetbe, 25-30 személy mellé
no.v. ~-re felvennék. Lelkészi ajánlás
szükségos, Jelentkezés Szenczy Gábor
ev. lelkész, Nagy tar csa címére.

Megbízható korrepetálást, vizsgára
való előkészítést az Egyetemi Luther
Szövetség tanárjelölt tagjai végeznek.
Cím: Bpest, IV., Bástya-u. 12,

Pályázati hirdetmény. Az Országos
Református Tanáregyesület és az Or-
szágos Evangélikus Tanáregyesület kö ..
zös tankönyvbizottsága pályázatot hir-
det a református és evangélikus gim-
náziumok és leánygimnáziumok szá-
mára az új Tanterv szerint készítendő
következő tankönyvekre: 1. Gazdasági
és társadalmi ismeretek a VI. osztály
számára. Pályázati" határidő: 1940 már-
cius 15.; 2. Föld- és néprajz az 1. osz-
tály számára. Pályázati határidő: 1940
márc~us 15.; 3. Föld- és néprajz a IL,
IH. es VII. osztály számára, Pályázati
határidő: 1940 december 31. - Apá ..
lyáza t titkos, Jeligés levéllel 'ellátott
pályaművek a jelzett terminusokig a
debreceni református gimnázium igaz-
gatóságához adandók be, Apályadíj -
nyertes mű Debrecen sz. kir, város és
a Tiszántúli Re1"ormátus Egyházkeru-
le~ Könyvnyorndavállalatának tulajdo-
naba megy át.· A szerzői díj a tan-
könyv eladási árának 100/0-a, melyet az
említett könyvnyomdavállalat a szer-
zőnek a teljes kiadás után a tankönyv
megjelenésekOl; folyósít. Debrecen, 1939
szeptember ho 26. Dr, Papp Ferenc.
Dr. Bánkúti Dezső,
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tvANG~lI~U~~L~
Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939~október 8.

d. e. 1129 Dr. H. Gaudy László IGyarmat-utca 14.
d. e. 1/210Broschko G. A. Angol-utca 25.
d. e. 1/412 D. Raffay Sándor (rád.ó) 'Abonyí-utca 2l.
d. u. 6 Magócs Károly Fóti-út 10/b.
d. e. 11210Süle Károly Bécsikapu-tér ,

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-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57'.(tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24.
üllői -út 24. (egyetemi ist.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e.
d.u.
d.u.
d. e.
d. u.
d. e.
d. e.
d.u.
d. e.
d. e.
d. e.
d. e.

II Kemény Lajos
-1 Dr. Halász Kálmán
5 Broschko G. A.

10 Majba Vilmos
4 Kemény Péter

11 Szabó Aladár
10 Szilády Jenő dr.

5 Süle Károly
10 Dr. Szuchovszky Lajos
11
iD Lehel László
10

Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német nyelven)
Óbuda, Selmeci-u. l.

,Obuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Kelenföld, Bocskay-ut 56.
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosialva

d. e. 1/211 Dr. Halász Kálmán
d. e. 11 Szuchovszky Gyula
d. e. 11
d. e. 10 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Gyimesy Károly
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. .5 Benezur László
d.e. 10
d. e. 1/21í
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több mínt.tzz éve fennálló harangöntőgyára 4 4

magyar királyi SOPRON
udvari szállitók. •

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
LBgBlsö tüzoltÓSZBP-, hát, szivattyú- ss
gBpgyár, harang·, fsm- BS· vasöntödB.•A ceglédr evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a qo-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi 'evangélil~us
egyházközségnek szállttett harang ok, a Budapest 'I'ísztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai !'e-
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 ezüstéremmet és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás, Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközl ünk.

Alapítva':

1816.
Alapítva:

1816~

szezon

Perzsa, pézsma,
seal-bundák
Ui modellek

elő t t i ára k o' n

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

I
·c,.

'70 éves c6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst-' és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

,'e

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS árcHntödB, harangfBlszBrBlás BS haranglábgyár
Budapest, XIll., Petneházy-u. 78.

(XIIL, Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291~353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállttett 241 kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-l~őbányai-tisztviselőtelepi 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-Iélekkel készítem harangjairnat.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűa harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény !

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józseí-körüt 37. sz.
~-----------------------------------------------------------------------------Garab József könyvnyomdája, Cegíéd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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~ ~unántúli e~~~ál~erület
október 5-én tartotta évi rendes lcöz-
gyűlését Kőszegen. Németh Karoly
egyházkerületi főjegyző bevezető isten-
tiszteletét követően MesteTházy Ernő
dr. egyházkerületi felügyelő mondott
menyitót, Kifejtette: Európa utolsó
húsz évének története nem más, mínt
eredője annak a küzdelemnek, amely a
békekötések rendelkezéseit fenntartaní
akaró, másrészt azok szertelenségeit
megváltoztatni kívánó államok között
lefolyt. Ennek az állapotnak szomorú
hatását· nemcsak mi és a többi Iegyő-
zött állam szenvedte meg, de kárát
látták a győztesek is. Szükséges erre
mindaddig reámutatni, amig az igaz-
ságot belátni nem tudja, vagy inkább
nem akarják, ahelyett, hogy az alapo-
kat, a tarthatatlan békeszerződéseket
vennék tisztességes revizió alá.

Mély részvéttel fordulunk azok felé,
akik a mostani háborúban vagyonukat,
életüket áldozzák. Kérjük a jó Istent,
világosítsa meg azok elméjét, akik a
háború, vagy béke kérdése felett dön-
teni hivatottak, ébressze föl lelkükben
a felebaráti szeretet érzését, hogy
megelégelve az eddigi borzalmakat,
békét teremtsenek. A kibontakozó óri-
ási mérkőzésben a mi kicsiny, elsztge-
telten álló nemzetünk csak úgy bizto-
síthatja hazánk jövőjét, ha minden
belső viszályt megszüntetünk, ha min-
den egyéni, valódi, vagy vélt sérelmet
elfelejtünk, ha azokat a helyzetkívánta
intézkedéseket, amelyeket a korrnány
szükségesnek tart, túlzott bírálat he-
lyett teljesítjük még akkor is, ha
egyénileg> sérelmesnek gondolnánk.
Hozzunk meg minden áldozatot az or-
szág jövője érdekében!

E súlyos időkben nem lehet különb-
ség magyar és magyar között, tartoz-
zék bármely felekezethez, párthoz.
vagy Ú. n. népcsoporthoz. Igy érhet-
jük el az annyira kívánatos egységet
és akkor kicsi voltunk mellett is olyan
erőt képviselünk, amellyel mindenki-
nek számolnia. kell s ily magatartás
mellett Isten segítségével megvédhet-
jűk függetlenségünket.

De meg kell mondanom azt is, hogy
adott helyzetben az egyházakra js sú-
lyos felelősség hárul. Ha tiszta szem-
mel nézzük az eseményeket, nem ke-
rülheti el figyelmünket az a veszély,
amely a világnézetek harcában az egy-
házakra nézve előállott és az utóbbi
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Krisztussal minden lehetséges
- D. Kapi Béla püspöki jelentéséből -

A dunántúli evangélikus egyházkerület közgyülése elé KaPi
Béla dr. püspök, nagyszabású jelentést terjesztett. A »Magyar Er-
tesítő« nyomán néhány részletet közlünk. Kapi püspök így szól elöl-
járóban: Esztendők óta a heresztvénség ,egpháztörténetének új fe-
jezete készül, telve szorongással, hivő munkával és könyörgéssel.
Bármit hozott légyen a lezáradó munkaesztendő és bármit hozzon
az új, ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus
keresztjében, Tudnom kell, hogy hivatásomat Isten evangéliumában
bírom, él és diadalmaskodik egyházunk az evangéliummal, de el-
pusztul, ha nem engedelmeskedik Isten evangéliumának... Szere-
tetünk egész forróságával köszöntjük hazatért magpar testvéreinhei,
az evangélikus gyülekezeteket, lelkipásztorokat, tanítókat és egyház-
tagokat; nyugodjék meg Isten áldása újbóli egyesülésünkön.

V ilágoiszonplatban az egyházi helyzet ismét megromlott, a ke-
resztyénség és az evangélikus egyház felett új viharfelhők gyülekez-
nek. A hadviselő országok közt fájdalomtól elszorult szívvel áll nem-
zetünk. A hatalmas német nemzethez történelmünk évszázados kap-
csolatai s a világháború sorsközösségének erős szálai füznek. Aggo-
dalommal tekintünk Európa többi fegyverkező nagyhatalmára. Jo-
gunk és kötelességünk az új keleteurópai helyzet egyházi szempont-
ból való mérlegelése.

Meg kell erősíteni [az egyhúz külso szeroezetét, A lényegre össz-
pontosítsuk külső erőit, egyháztarsadalmát építsük ki minden oda-
adással, hogy az rugalmas védősereggé, támadhatatlan fellegvárrá
legyen. Vissza kell állíta ni az egyház autonóm jogait, hogy az egyház
ujra rendelkezzék önmaga felett, intézményeinek müködését önmaga
vezesse s munkáiról önmaga határozzon.

Fokozni kell az egyluiz belső erejét. Hitvailó egyházzá kell átala-
kulnia minden keresztyén egyháznak: hitval ló pásztorokat, tanárokat,
tanítókat és világi vezetőket kell sorompóba állítania s hivő egyház-
tagokat kell nevelnie, akik a vallást és egyházat nem tekintik a kul-
túra avult függvényének, amelyet egy új kultúra, vagy új .állam-
berendezkedés feleslegessé tehet.

Meg kell teremteni a heresztvén egpházah egységes frontját.
Krisztus keresztjének védelmével találkozniok kell azoknak az egy-
házaknak, amelyek eddig' közömbösen, fölényesen, vetélkedve, vagy
ellenségeskedéssel éltek egymás mellett, gyakran egymással szem-
-ben. Ha ránkszakadna egy világtörténelmi megpróbáltatás, akkor
nem egyik, vagy másik templomról, hanem a templomról, nem
egyik, vagy másik egyházról, hanem az egvhúzrol lenne szó. És akkor
meg kellene .ér tenünk, hogy az én templomom megvédése a te temp-
lomod védelmét, az egyházamért síkraszállás a te egyházad oltalma-
zását is jelenti. Együtt, egymással, egymásért!... Erről az egyete-
mes keresztyén és történelmi követelésről beszél egy bajorországi



kis gyülekezet esete. Az egyházi sajtóban megjelent hír szerint ez
a gyülekezet 15 éven át a városháza tanácstermében tartotta isten-
tiszteleteit. Egyszer csak közölték vele, hogy a jövőben nem kap-
hatja meg erre a célra a tanácstermet. Az evangélikus gyülekezet a
római katolikus egyházhoz fordult s egyik kápolnájának átenge-
dését kérte. A müncheni érsek megengedte, hogy három éven át
az evangélikus istentiszteletet a kölcsönadott róm. kat. kápolnában
tarthassák meg. Az első istentiszteleten Lukács IX :57-61. verseiről
szólt az igehirdetés: Krisztussal minden lehetséges.

Bármit hozzon magyar evangélikus egyházunkra s a magyar ke-
resztyénségre a jövendő,egy bizonyos: Krisztussal minden lehetsé-
ges! Csak azután az élő Krisztussal rnenjünk a harcba!

Az 'államhoz való viszony fejezetében kijelenti Kapi püspök:
Teljes bizodalommal vagyok Teleki Pál gróf kormánya iránt, meg-
győződéssel támogatom belpolitikáját s válságos időkben remény-
séggel szemlélem leülpolitikáját. Hasonlóképpen bizalommal vagyok
Hóman Bálint kultuszrniniszter és közvetlen munkatársai iránt, elis-
merem egyházunk iránt megbizonyított jóakaratát, amely sokszor
jelentett fejlődést, erősödést, akadály-megszűnést, gondeloszlatást
gyülekezeteinknek, iskoláinknak és egyházi munkásainknak.

A felekezeti helyzet szempontjából a róm. kath. egyházhoz való
viszonyunk nem romlott, sőt bizonyos tekintetben javult, de a test-
véri viszony kiépítését megzavaró alapbajok - kizárólagosság igény-
lése, az egyházak éles elválasztottsága s főként a reverzális-harc -
ma is változatlanul fennállanak. Hárommillió protestáns magyar azért
imádkozik és dolgozik, hogy Jézus országává legyen Magyarország,
a többségi szám nem biztosíthat kizárólagossági jogot, veszedelmes
jogfosztássá válik tehát minden olyan gyakorlat, amely az állam-
polgári jogegyenlőséget s az egyházak törvényes jogegyenlőségét
helytelen szempontok' alkalmazásával kor-látozza..

A felekezeti egyetértésnek egy örök alap elvi és egy időleges tör-
téneti létrehozó feltétele van. Az alapelvi feltétel a keresztyén
egyházak egyetemes lényegében rejlik s lényegkifejtésük mértéke
szerint valósul meg; a történeti feltétel a válságokat rejtő 'közös
front követelésében és a keresztyénség érdekének közös védelmében
lép elénk. Az alap elvi feltétel elhomályosodása csorbítja a keresz-
tyénség egyetemes szolgálatát, a történeti feltétel figyelmen kívül
hagyása pedig azt vaksággal veri a világtörténelem egyik legválsá-
gosabb időszakában. _

Feltétlenül kívánatosés szükséges lenne a protestáns egység
lelki elmélyítése s annak a nemzet társadalmában erőteljesebb ér-
vényesítése. Ez különösképen egyháztársadalmi szerveink s a testvéri
kapcsolatok megerősítése által történik. Az utóbbit becsületes testvéri
jóigyekeiettel s kedvező eredménnyel elvégzi országos lelkészegye-
sületünk, amely az országos református lelkészegyesülettel kapcso-
latot tart fenn. Az első feladat szolgálása kiváltképp a Bethlen Gábor
Szocetség és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság keretében biz-
tosítható. '

Az itt ismertetett jelentés az egyházkerület minden munkájáról
részletes beszámolót közöl, melyből a gyülekezeti, iskolai, egyház-
társadalmi munka nyugodt menete és tervszerü fejlesztése látható.
A püspök ez évben is hosszabb beszéd kíséretében tette le jelen-
tését a közgyűlés asztalára. E beszédben határozottan állást foglalt
az egyháznak s az egyházi embereknek a pártpolitikában való rész-
Vtételeel1en. A gyülekezet vezetője ne váljék egy párt em-
berévé, védje meg tehát szolgálatának minden egyháztagra kiterjedő
egyetemességét és ne tépdesse saját kezével a kötelékeket, amelyek
híveivel összefűzik. Legyen elvi alapon kiérlelt politikai meggyőző-
dése, gyakorolja állampolgári kötelességeit becsületes, lelkiismeretes
felelősségérzettel, de ne keresse a politikai vezérséget, ne állíttassa
magát politikai gyülések szónoki emelvényére, mert így megrontja
hivatásának külső és belső feltételeit, megzavarja gyülekezetéhez való
viszonyát és évtizedekre veszélyezteti egyházi munkáját,

Egyházunknak is legyen egyházi és nemzeti alapon kiépült, hatá-
rozott elvi politikai meggyőződése, de igyekezzék azt a napipolitikába
elegyedés nélkül a kormánynál érvényesíteni s az evangélikus köz-,
tudatba belevinni. -

hetek eseményei alapján csak súlyos-
'bodott. Kívánatos lenne az egyes egy-
házaknak egymás iránt megértő maga-
tartása, az egyházaknak. mint ilye-
neknek fennmaradása szempontjából.
Ha az egyházak meg nem értik a tör-
ténelmi idők követelését, hogy egy-
más mellett és nem egymás ellen kell
harcolniok, ha meg nem értik, hogy
ma vétek egymást gyengíteni, úgy
éppen azok dolgát könnyítik, akik <l
keresztyén hit, sőt az Isten ellen foly-
tatják ádáz harcukat.

Az istentelenség elleni küzdelemben
legfontosabb az a nehéz, mélyenszántó
munka, amelynek célja a hívek val-
lási meggyőződésének erősítése, a hit-
élet mélyítése s a látszat-keresztyén-
ből igazán hívő, Krisztusban bízó,
Istent imádó egyháztagok formálása.
Csak az ilyen erőshitű egyháztagoktól
remélhető az, hogy az egyházat belül
is megerősítik.

Ennek érdekében egyházunkban évek
óta dícséretes munka folyik, eredmé-
nyét minden vonatkozásban örömmel
látjuk, de e munkát a változott viszo-
nyok következtében még nagyobb erő-
vel kell felkarolnunk és kitartóan foly-
tatnunk. Önérzetes, evangélikus mi-
voltukat bátran hangoztato, meggyő-
ződésükért helytálló, de emellett a fe-
lebaráti szeretet parancsát mélyen át-
érző és a másvallásúakkal szemben
megértő, türelmes egyháztagokkal erő-
sítjük magunkat és nemzetünket.

Ezután D. Kapi Béla püspök terjesz-
telte be évi jelentését, melynek egyes
részleteit lapunk más helyén ismertet-
jük. Az egyházkerületi közgyűlés ha-
tározatai közül kiemelkedik az, amely-
ben a kerületi közgyűlés úgy döntött,
hogy az egyházkerület megboldogult
felügyelője, Ihász Lajos által az egy-
házra és intézményeire hagyott, mint-
egy háromezerholdas veszprémmegyei,
lőrintei földbirtokot bérbeadás útján
hasznosítja. Kimondották az egyház
napközi otthonainak szaporítását s
azt, hogy a tanszemélyzet ezentúl Időn-
kint orvosi vizsgálatra menjen. Az
egyes tárgypontok előadói Ruhmann
Jenő Iiceumi tanár, Németh Károly
esperes és Bertha Benő dr. járásbir ó-

sági elnök, főjegyzők, László Miklós
püspöki titkár és ifj. Prőhle Károly
lelkész voltak.

A közgyűléssel kapcsolatban a ke-
riitei egyháztársadalmi intézményei is
tanácskoztak. A LelkészegyesiJ.let köz-
gyűlésén Németh Károly esperes, egy-
házker. főjegyző mondott elnöki meg-
nyitót: "Ha - idézte a Bibliából - a
trombita bizonytalan zengést tészen,
kicsoda készül akkor a harcra?" Har-
cos egyház kell nekünk! A Tanító·
egyesület Grieszhaber Endre Henrik
elnökléséveI, Lengyel Ferenc, Szász
András, Kertai János és Gyarmathy
Dénes előadásával bonyolította le ősz-
szejövetelét. Felszólalt Kapi Béla püs-
pök is, arra intve a tanítókat, ügyel-
jenek, hogy az iskolák egyházi jellege
el ne halványodjék, mert elvész az a
nemzet, amely kitépi magát Isten ke-
zéből. A Luther Szövetségnek Kapi
püspök vezetésével tartott gyűlé sén
Szabó József györi igazgató-lelkész
bejelentette, hogy nagy egyházi elfog-
laltsága miatt le kell mondanía az
országos evangélikus néplap, a .Ha-
rangszó" felelős-szerkesztői tisztéről,
ezt sajnálkozással vették tudomásul és
Szabó József szerkesztői utódává Lu-
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kács István kemenshőgyészi lelkészt
hívják meg, aki csak ennek a munká-
nak él ezentúL A Dunántúli GusztÚ:I)
Adolf Gyámintézet közgyűlésén a le-
mondott egyházi elnök: Schoitz Ödön
esperes helyébe megválasztott új el-
nököt, Nagy Miklós zalaegerszegi lel-
készt Traeger Ernő dr. világi elnölr
miniszterelnökségi ósztályfőnök iktatta
be lendületes beszéddeL Az egyházi
szeretetmunka és vele 'TaGyámintézet
nemzetmentő erejéről szólt Traeger
Ernő dr., hangsúlyozva, hogy most,
amikor a szornszédságban a ház eg,
kétszeres kötelesség őrködni a portán
és kéz a kézben egymást támogatni,
Nagy hatást keltettek Traeger elnök
lelkes szavai, Az egyházkerületi be-
csiüetezék: megalakult ; elnöke Fá-
bián Imre sárszentlőrinci, jegyzője
Budaker Oszkár soproni lelkész lett, a
becsületszék választott bírái pedig
Kiss Samu, Ihász Mihály, Nagy Mik-
lós és Gyarmathy Dénes.~~-

Volt e~y ma~yar tanszé~...
Vannak tanszékek, amelyekről soha-

sem lehet észrevenni, hogy élnek »Fel-
legvárai a tudom ánynak«, melybe, hogy
a tudomány melyik »képviselője« he-
lyezi el magát, ugyan kit is érdekel?
De vannak tanszékek, melyek az élet
lehelletét és erőit sugározzák, szinte
megszemélyesülnek, mozgalmat .támasz-
tanak és tartanak életben. Ilyen volt
a Győrffy Istváné is. Az ő személyi-
ségén keresztül élt az Egyetem nép-
rajz-tudománya, s az ő élete jelentette
a magyar néprajz-tudomány eredeti és
szerves életét. Az ő tanszékének egyé-
nisége volt és hatása.

Hatása nem a nagyra vert hírben, ha-
'nem a lassan, 'ele a hódító természet szí-
vósságával győzedelmes igazságban volt.
Akik érintkeztek vele, akik tanítványai
voltak, egyaránt hatása alatt voltak
a mérhetetlen hultúr-tervneh, mellpel
csudálatos szintézisbe építgette az
egész magpar kultúrpolitikát az igazi
magyar, »népi magyar«, »mélp magpar«
kultúra érdekében, Nem pepecselt a
néprajz és népismeret irdatlan renge-
tegében s mégis csaknem úttörőként,
ura volt az anyagnak. Hihetetlen apró-
lékossággal ismert tudománya felett úgy
nézett szét, mintha valami roppant Ii-
gyelőállásból tekintene le az érvek és
teljes igazságok, adatok és példák rno-
dern seregeire s lirányítaná őket a fon-
toskodás, a butaság, a 'közöny, a nem-
zetietlenség, az idegen kontárság állásai
ellen. Mert, ha volt valahol közöny,
megnemértés, idegen ügyeskedés, kon-
társág, akkor a magyar népi kultúra
kincses kamrája körül különösképen
akadt.

Egy magyar parasztra volt szükség,
aki Ázsia nyugalmával és bizodalmával
tud neki állni a munkának és győzni
a munkát iriszakadásig. öt valóban a
magyar föld küldte a városba, hogy
éljen a magyar földért, a magyar nép
küldte a magyar nemzetbe, hogy él-
jen a népért, a magyar műveltség
tiszta hagyománya kereste meg s küldte
követnek a magyar »magas kultúrához«,
hogy éljen az igazi magyar kultúráért.
Gpőrffp István a magpar nép szim-
bólikus bevonulása volt a magyar nem-
zetbe. Semmit sem adott el, amit ma-
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A zsidótörvénpre utalva újból figyelmezteti a gyülekezeteket:
csak azokat fogadja be, akik vallási meggyőződésük alapján, lelki-
indításból kérik felvételüket az egyházba. A kiválasztottak részére
három-hat hónapig tartó tanfolyamot rendezzenek, hogy egyházunk
tanításait, hitvallását, erkölcsi életét megismerjék. Az előkészülési
munka után a konfirrnációhoz hasonló vizsga legyen, tömeges felvé-
telnél pedig hallgassák meg a gyülekezet világi vezetőségét és presbi-
tériurnát is. Közölte a püspök, hogy az egyházkerület városi gyü-
lekezeteiben 1937-ben 4, 1938:ban 41, 1939-ben 14 ily felvétel volt:
»egyházunk keresztyén missziói feladatának eleget tett, ugyanakkor
azonban lelkiismeretes gondossággal megóvta lelkimunkájának sér-
tetlenségét« .
, A sajtóról szóló fejezet élén Kapi püspök jelentette, hogy a »Ma-
gyar Ertesítő« protestáns félhivatalos német és angol kiadásban is
megjelenik, a magyarországi evangélikus és református egyházak
legutóbb e félhivatalosukra bízták külföldi hírszolgálatukat is. Ahol
szolgálatairol ad számot a püspök, kitűnik, hogy az egyház-
,kormánpzáson és győri szolgálatain hioűl, külső hivatalos munhában
egp év alatt száznál több napot töltött a fővárosban és a vidéken:'
Megkapó beszéddel bemutatott jelentésében még kiemeli: egyházi és
nemzeti érdeknek látja a németnyelvű gyülekezetek lelkigondozásá-
nak elmélyítését.

Levél Jugoszláviába
(Válasz az Evanjelicky Hlásnik szerkesztöségének.)

Igen Tisztelt Szerkesztő Úr !
A jugoszláviai Erdevikben megjelenő Szlovák evangélikus egy-

házi folyóirat az »Evanjelicky Hlásnik« szeptemberi számában Ön
egy teljes oldalnyi terjedelemben reflektál az »Evangélikus Élet«
f. évi aug. 26-iki számában megjelent cikkemre, melyet »Szlovák
Postila« címen írtam. Enyhe iróniával idézi soraimat, melyekben a
Szlovák-Magyar egység jövőjébe vetett hitemnek eképen adok ki-
fejezést: »Látjuk, hogy a történelem dinamikája minden rövidlátó,
dőre emberi akadékoskodás ellenére, könnyedén teremt új rendet és
hisszük, hogy a szlovákság a vele soha tartós politikai, kultúrális és
gazdasági közösségben nem éltcsehekkel szemben tanusított bölcs
történelmi revíziója és új orientációja után nem áll meg a fél úton.
Igen, hisszük, hogy a történelemformáló Isten a medvei hidat egyszer
azzá a történelmi országúttá szélesíti ki, melyen a Szlovákság egy
ezeréves terület, sors- és kultúrközösségbe tér haza.«

Soraimhoz fűzött megjegyzéseinek a jól értesültség öntudatától
dagadó záradékát, mely szerint: »npomorúságos a Szlovákok helyzete
Magvaror szágon, ahol még az sincs nekik megengedve, hogy anpa-
nyeloűluin itruidleozhassanali a templomban«, nem hagyha tom szó
nélkül.

Az igen tisztelt Szerkesztő úrnak illene tudnia, hogy ez a vád
teljesen alaptalan, még a 25 évvel ezelőtti Magyarországra nézve is,
amikor igen tisztelt Szerkesztő úr, régi elődömként, itt segédlelkész-
kedett a budapesti szlovák-ajkú evangélikus egyházközségben s ak-
kor még meglehetősen nagy számú hívő sereg előtt vasárnapról-
vasárnapra zavartalanul hirdette az Igét és imádkozhatott - szlová-
kul. De, sőt a XIX. század közepe legádázabb nemzetiségi harcai-
nak idején sem illethette volna indokoltan a magyarság nemzetiségi
politikáját egy ilyen tartalmú vádaskodás, mert a szlovák nyelvű
templomi igehirdetéshez és imádkozáshoz sohasem nyúlt hozzá az
állam keze s szlovák szempontból legfeljebb iskolapolitikája volt
kifogásolható.

Ne vegye rossz néven az igen tisztelt Szerkesztő úr, ha kény-
telen vagyok megállapítani, hogy a tisztes önképzőköri nívón jóval
alul álló körültekintésről sem tanúskodnak sorai, különösen, ha
számba vesszük, hogy ez a mai Magyarország már végképen nem a
régi. Hogy az újabb magyar nemzedék végig tekintve és részben



veglg élve a mult történelmet világos fővel vonja le annak tanulsá-
gait, hogy tanulságokban, nemzeti megpróbáltatásokban tisztult lá-
tással és őszinte magábaszállással dolgozik egy új szociális és ma-
gyarabb magyarság kialakításán, melynek a nemzetiségi politikája
is - éppen ezt nem tudja az igen tisztelt Szerkesztő úr - egy
gyökerében új fogalmazás ban szerepel.

Ez az új jövőt építő magyarság nagyon jól tudja, hogya meg-
előző liberális radikálizmus önfeledt harcaiba szédült nemzedék mi-
lyen végzeteset tévedett, amikor nem látott túl a liberális ideákon
s nem tágított attól a hitétől, hogy a Szabadság és Ész diadala e
hazában minden alacsonyabb kultúrájú nemzetiséget hamarosan és
önműködően a Iíberális eszmék zászlóvivőjéhez, a magyarsághoz
asszimilál. Tisztán látja, hogy milyen áldatlan harcot vivtak elei,
amikor szemvakitó illúziókat kergetve minden energiajuk kirnerült
a leülőn címerért, zászlóért és hadseregért, a pusztán formális po-
litikai államfogalomért vívott - egyébként tisztes - közjogi küz-
delemben, miközben satnyult a magyarság benső életereje, mert sen-
kisem gondolt a parasztság széles rétegeinek testi és lelki kultú-
rájával, szociográfiai helyzetének emelésével, a középosztály anyagi
jólétével stb. Jól tudja az új magyarság, hogy »évtizedeken át tartó
lármás közjogi harcok, ebből kifolyólag az államnak egyoldalúan
polit.ikai felfogása és a nemzeti élet lelki és erkölcsi oldalainak
lebecsülése az előzmények, melyekből a nagystílü önáltatásunk, tév-
hitünk, mintha elég volna az államnak egyet parancsolnia s nem
magyar népfajok legott magyarráalakulnak, következett«. (Szekfü:
Három nemzedék.)

Szíves tudomására hozom az igen tisztelt Szerkesztő úrnak, hogy
az új magyarság elődeinek meggyőződésével diametrális ellentét-
ben rehabilitálta Széchenyit. Az ő reform konzervatívizrnusa, mely a
maga idejében a napi politikára hatni s a fejlődés irányító tényező-
jévé válni nem tudott, a nemzeti élet lelki és erkölcsi erőinek irá-
nyításában most kezd 'igazán szóhoz jutni. Tőle tanulták az új ma-
gyar élet munkásai, hogy még ha az egész világ is megtanulna »rna-
gyarul csevegni« a magyar faj akkor sem lenne sem mentve, sem
feldicsőítve, mert »a szokás még korántsem érzés, a nyelvnek pen-
gése korántsem dobogása még a szívneks ekkép a magyarul beszélő,
sőt legékesebben szóló is korántsem magyar még«. Innen van, hogp
e nemzet többé nem horizontális irányban, nemzetiségi hódoltatással,
a magvarságnoh asszimiláltakkal való felhigításával, hanem oertihá-
lisan, a népi hultúra hincseinele kiásás-ával és irodalomban, műoé-
szetben, tudománpban való gyümölcsöztetésével igpekszik gazdagodni.
A népi, faji önkiművelődéséért és megnernesedéséért küzdő új ma-
gyar szellemiség fejlődésének ez az irányvonala tehát éppen a cél-
hozjutás érdekében kerül meg minden asszimilációs kísérletet s éppen
a magyarság érdekében örül »ezeknél a népeknél a. népi' egyéniség,
a nemzeti kultúra kifejlődésének, mely a kultúrális érdeklődést és
az emelkedés vágyát befelé fordítva, minden egyedét megtartja a
saját kultúra szeretetében és a népi közösség keretében«, (Fiatalok
országútján. )

Ez pedig - igen tisztelt Szerkesztő úr - nem akar a kisebb-
ségek felé csalogatva kacsintás lenni, mert ez nem egyéb, mint az
új magyar szellemiség életéért és megmaradásáért vivott küzdelrné-
nek a kifejezése s igenis alkalmas arra, hogy ténylegesen eloszlatva
a bizalmatlanság légkörét, előmozdítsa a szlovákságnak a régi terű-
let-, sors- és kultúrközösségbe való visszatértét.

Itt említem meg azt is, - igen tisztelt Szerkesztő úr - hogy
ez új órában egyházunk is benső megújuláson megy keresztül. Tud-
juk, hogy a politikai liberálizmus eszrneáramlatától szintén érintett
egyház Iiberalizrnusa egyebek mellett - sajnos - abban is meg-
nyilatkozott, hogy hűségesen igyekezett kiszolgálni az állam magya-
rosító igényeit. Ma már az egyház is világosan látja, hogy ez súlyos
hiba volt s felszámolta minden olyan ténykedését, mely nem kimon-
dottan lényegéből folyó. Ennek igazolására említem, hogy egyház-
egyetemünkben széltében-hosszában tárgyalt kérdés ma az egyház
és politika viszonya. E téren komoly mérvadó tényezők sz ó- és Írás-
beli megnyilatkozásai folytán egyre világosabhá válik egyházunk hit-
vallásszerű álláspontja: az egyház feladata nem egyéb, mint az,

gával hozott Budapestre az alföldi ta-
nyáról s mindent vissza tudott vinni,
amit itt szerzett. Benne a népi kultú-
rára épült meg az európai nívójú ma-
gyar műveltség és tudomány s így le-
hetett ifjú értelrniségünknek, eo;;yetemi
hallgatóinknak mindíg táguló kerében
az új magyar építkezés szellemi taní-
tója és ideálja egyben.

Mert Györffy az új magyar művelt-
ség építkezését munkálta. Meggyőző-
dése volt, hogy az a műveltség, melyet
mai középosztályunk hordoz s melyre
egész nemzeti kultúrtervünk épülete
épül, - idegen, gyenge s nem alkal-
mas arra, hogy egyetemes legyen ma-
gyar földön s eredetiségében, szerves-
ségében vihar álló legyen Európában. »A
magyar társadalom utolsó, de legna-
gyobb erőtartaléka a magyar nép s a
magyar néphagyományok felvételével,
sőt az abba való beleélésévei a közép-
osztálynak meg kell újulnia, meg kell
erősödnie, sőt lelkileg is néppé kell
lennie, ha magyar akar maradni. 1848-
ban a nemesi kiváltságokról a nemes-
ség lemondott s a jobbágyságot felsza-
badította. Most pedig a lélekben való
egyesülést kell kimondania, ami azál-
tal érhető el, ha a nemzeti művelödés'
alapjává a néphagyományt tesszük.«
Győrffy ezen mondata mögé odaáll érv-
nek egész élete munkássága, egyetemi
előadásaiban, a Néprajzi társaságban,
a Néprajzi Muzeumban, a Táj és Nép-
kutató Intézetben, folyóiratok hasáb-
jain, nagyszerű könyvek betűiben. Haty-
tyúdalában, a »Néphagyomány és nem-
zeti művelödés« c. ez évben megjelent
könyvében több generációra váró rnun-
kár a adja meg az indítást s az' egész
közok: a' ásunkat, nernzetneve.ésünket eb-
ben az irányban tervezi meg. A ma-
gyar nép lelke legyen a magyár mű-
veltséa alapja!

Es mondhat-e egyetemi professzor
boldogabb szavakat utolsó munkája
utolsó soraiban, mint ő? »Az ifjúság
megérezte már a magyar nemzetmentés
egyetlen módját, a nép felé való iga-
zodást.« És mehet-é el a legmagyarabb
egye.erní tanszék megt estee itőjének Tes-
támentuma mellett közönnyel a magyar-
ság? ... »most mái' végre a középosz-
tálynak s az iskoláknak . is meg kell
érezniök. Ha Magyarországon magyar
életet akarunk élni, ebben az irány-
ban kell haladnunk!«

Győrffy tanszéke élö tanszék volt.
Halála után csak a tanítványok hité-
ben és fogadalmában bízhatunk, akik
közül egyik így búcsúztatta: »Györffy
István lelkeket épített, szellemeket ne-
velt, nagyon széles és tágas az' ő ve-
tése. Nemcsak kézikönyvekben és lexi-
konokban él tovább, hanem szellemünk
és életünk eleven valóságában.« Dpl.

Az Országos Protestáns Napok elő-
készítése képen a budapesti-angyalföldi
lelkészi körben, a Fóthy-út IOtb. alatt
Dezsérv László két előadást tart vallásos
esték keretében. Október 15-én "Protestant-
izmus - evangéliumi keresztyénség" és
október 22-én "Protestantizmus - ma-
gyarság" címen, mindkét alkalommal d. u.
6 órai kezdettel.

Betk'atás. Benkő Istvánt a gyulai egy-
házközség új lelkészét október 8-án iktat-
ták be lelkészi állásába.

Elíegvzés. Ivanics Béla kuntapolcai
evangélikus lelkész eljegyezte Csetneki
Ilona salgótariání állami iskolai tanítónőt.
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Finnország
evangélikus népe imádsággal és az
"Erős vár a mi Istenünk" éneklé-
sével bocsátotta el Moszkvába a
finn állam küldötteit. Imádkozzunk

mi is velük és érettük!

A Misszióegyesület idei közgyűlése f.
hó 21-22-én lesz Dombováron. Jelent-
kezni október 18-ig lehet a dombovári
lelkészi hívetelban.

A makói egyházközség most ünnepelte
gyülekezeti fennállásának 85. évfordulóját.
A jubileummal kapcsolatban gyülekezeti
evangélizáció kezdödött, amelyet minden
nap telt templom hallgat. Az evangélizá-
ciót vitéz Sréter Ferenc bányakerületi
missziói lelkész végzi.

Az Országos Luther-Szövetség választ-
mánya dr. Bencs Zoltán elnöklete alatt
október lO-én ülést tartott, melyen a folyó
ügyek elintézese mellett előkészítette az
egyetemes közgyűlés idején tartandó évi
rendes közgyűlését.

Szerkesztővéltozás. Szabó József, a
Harangszó szerkesztöie a mult héten tar-
tott dunáptúli kerületi Luther-Szövetségi
ülésen bejelentette, hogy győri igazgató-
lelkészi új munkaköre következtében a
Harangszó szerkesztését vállalni többé nem
tudja és arról lemond. A közgyűlés Szabó
József önfeláldozó munkáiánek elismerése
mellett sajnálattal bocsátotta el ezen fon-
tos munkapontról és utódiául Lukács Ist-
ván kemeneshőgyészi lelkészt választotta
meg.

Beiktatás. Nagy ünnepélyességgel rnent
végbe a Nógrád-hont-barsi evangélikus
egyházmegye egyhangúlag megválasz-
tott új esperesének, Kardos Gyula balesse-
gyarmati lelkész, eddigi alesperesnek be-
iktatása. Az esperességhez visszacsatolt
területek evangélikus egyházai is teljes
számmal képviselve voltak az instelláción.
Megjelent a dunáninneni egyházkerület két
elnöke: Kovács Sándor dr. püspök és
Sztranyavszky Sándor dr. felügyelő, titkos
tanácsos, valamint még szárnos előkelőség.
Kovács püspök végezte a beiktató szertar-
tást s a rendkivüli egyházmegyei közgyű-
lésen az előző esperes: Mihalovics
Samu és Laszkáry Gyula felügyelő elnö-
költ. Székfoglalójában Kardos esperes ki-
jelentelte, hogy az apostoli ige után indul:
"Még az én életem sem drága nékem,
csakhogy elvégezzern azt a szolgáletot,
amelyet az Ur bizott reám". Fáklya akar
lenni - mondotta az úi esperes - amely
elég a magyar életért, hűség és engedel-
messég kettős" parancsával szemei előtt.
Nagy súlyt vet Krisztus egyházainak test-
véri együttműködésére, mert különböző
templomokban, különböző szertartások
szerint lehet imádni az Urat, de egy az
Ur, egy a hit, egy a keresztség és egy a
mi elhivatásunk reménysége is, "igyekez-
zünk tehát megtartani a Lélek egységét a
békesség által". Az egyházmegyei köz-
gyűlés új alesperessé megválasztotta az
eddigi lőiegvzőt : Csengőelv Lajos dr. sal-
zóteriéni lelkészt, úi [őjegyzővé Ottmár
Béla legéndi lelkészt, új egyházi jegyzővé
Csőváry Dezsöt,

6

hogy egyház legyen. Ebben implicite benne van az az egyébként is
megfogalmazott igazság, hogy az egyház nem tolhatja egy politikai
eszmeáramlat szekerét sem, nem foglalkozhat 'politikai célok meg-
valósításával, nem magyarosíthatja a kisebbségi gyülekezetek nyel-
vét, mert nem ez a feladata, hanem az, hogy 'hirdessen a bűnnek
törvényt, a megtérésnek pedig evangéliumot. - Egyenesen a hittu-
dománykari katedráról hangzó tiszta hang hirdeti a lelkészek nyelv-
tudása általános emelésének a szükségességét így: »Itt csak ez a
teendő: a lelkészek nyelvtudását általánosan emelni és minden egy-
házközségbe megfelelő nyelvtudású papot helyezni. Ha itt valamiféle
egyházpolitikának helyet akarunk adni) akkor ez csak a pappává-
lasztásoknak a nyelvi szükségletekre néző irányítása lehet.« (Ke-
resztyén Igazság.)

Igen tisztelt Szerkesztő úr! Szándékosan' idézte többször, hogy
láthatóvá legyen: nem pusztán egyéni vélemény, hanem nemzeti és
.egyházi .közszellem bizonyítja egészen világosan .az Ön vádjainak
alaptalanságát. A századfordulóról vissza járó kísértetek ezek. Élet-
telenek, erőtelenek s az igazság világossága elűziés megöli őket.

Dr. Szilády Jenő.

Áttérők beszélnek
Kuriózumokat persze itt is produkál az élet. Egy lelkészbarátom

mesélte, milyen ellenszenvvel és idegenkedéssel fogadott egyszer egy
más vallású keresztszűlőt, mivel tudta róla, hogy komoly és buzgó
katolikuso Mikor a szülők minden áron ragaszkodtak hozzá, külön el-
hivatta magához az illető kato likus egyént és próbálta neki megma-
gyarázni, milyen komoly és az egyház élete szempontjából míly je-
lentős hivatása van egy keresztszülőnek. Ezt a hivatást ő aligha tudja
betölteni. Lépjen vissza inkább! Az illető megköszönte a tanítást és
kezet adott rá, hogy erejétől telhetőleg a legkomolyabban igyekszik
betölteni és nem lépett vissza. A lelkész mit tehetett? Kénytelen volt
beírni a keresztszülők rovatába. És ime! Alig volt a kisgyermek 'Olyan
idős, a keresztpapa már hozta a vasárnapi iskolába. Később temp-
Iomba, Pontosan éss:z.orgalmasan. Az összes évangélikus keresztszü-
lőket megszégyenítette a gyermek lelki ügyéről való gondoskodás-
ban. Kénytelen volt állandóan mintául állítani a többi keresztszülő elé.
S a legszebb, hogy a gyermek konfirmációja alkalmával ő maga is
úrvacsorát vett - nálunk. Konfirmációi ajándékul ugyanis, a többi
értékes materiális ajándékok mellett legértékesebbnek azt adta ke-
resztgyermekének, hogy »meggyőződésből« áttért evangélikussá. Ke-
resztgyermeke miatt kénytelen vo.lt foglalkozni a Szentírással, az
evangélikus vallással és ez lett az eredménye. - Megható és szép.
De ezzel az eggyel szemben mennyi a »veszedelmes« másvallású ke-
resztszülő és mennyi a nemtörődöm evangélikus keresztszülő.

Szabadságból szabadosság?
Dc nemcsak a kitérők beszélnek. Néha megszólalnak azok is,

lakik ide térnek. S 'Olykor bizony elég súlyos a mondanivalójuk.
Nemrég beszélgettünk egy középkorú, intelligens asszonnyalvaki

meggyőződésből, minden ráhatás nélkül, kizárólag a Bibliával való
Ioglalkozás eredményeképen tért át az evangélikus egyházba. Meg-
kérdeztük, mit tapasztalt'? Nem csalódott-e?

»Arni a hitvallási alapokat illeti, azokban nem csalódtam. Az
Agostaí Hitvallásban, Nagy Kátéban, Luther irataiban ugyan-
'azt találtam, ami bennem kialakult a Szeritírás 'Olvasása közben. Sőt
ezek még közelebb vittek a Szentíráshoz. Mélyebben belevilágítot-
tak, még szilárdabbá tették meggyőződésemet, hogy jó helyre jöt-
.tem : ez az egyház Jézus Krisztus evangéliumának legtisztább alap-
jain áll. Ha valaki igazán őszintén és igazán kornolyan közeledik a
Szcntíráshoz, az evangélikus egyház tanításában nem találhat semmi
kivetni, semmi botránkűzni valót.

Nem egészen így vagyok azonban az evangélikus egyház min-
dennapi életével. Valami szornorú Ianyhaságot, valami tékozló köny-



nyelműséget tapasztalok az egyház belső életében. Mintha abba a
veszélybe került volna az egyház, hogy az evangélium szabadságát
szabadossággá változtatja. Lelkiismeretem különösen három ponton
kényszerít megszólalásra. Lehet, hogy ezen a három ponton éppen
régi nevelésem folytán éberebb a lelkiismeretem, mínt az átlagos
evangélikusoké. De talán nem ártok vele, ha szóvá teszem őket.«

Böjtölés ...
»Az első a böjtölés kérdése. Úgy vettem észre, az evangélikus égy-

házból majdnem egészen kiveszőben van. Néhol, falun még van va-
lami maradványa nagypénteken, vagyegyébként úrvacsora-osztás
előtt, dc az se igen több gépiesen gyakorolt egyházi ;»szokásnál«.
Majdnem egyenlő értékű azzal, hogy istentisztelet alatt fehér zseb-
kendőt és rozmaring ágat tartanak a kezükben. Városi gyülekezetek-
ben, főleg itt Budapesten pedig az átlagos evangélikus családokban
már nyoma sincs a böjtölésnek. Kiveszett. A közömbösek egyszerűen
rá se gondolnak. Katolikus maradiság, - intézik el egyszerű en. A ko-
molyabbak szépen elősorolják az egyház álláspontját: »érdemszet-ző
cselekedetek« teljesen feleslegesek; Isten nem a gyomrot, de a szi-
vet nézi; az igazi böjt az, amikor szeretetből lemond ok .valamiről,
amikor áldozatot hozok valakiért. Meg amikor megtartóztatom ma-
gam a világtól és bűntől. Igy aztán a szó· szoros értelmében vett
bőjtölésre se a közömböseknél, se a komolyabbaknál nem kerül
sor soha.

Nekem pedig az a véleményem, hogy annak a túlságos sok »kö-
zömbösnek« a létezésében része van annak is, hogy az egyház ki-
lejtette kezéből ezt az áldott léleknevelő eszközt, a böjtölést. Hang-
.súlyozom: eszközt. A böjtölés tehát nem cél, nem öncél. Nem érdem-
iszerző cselekedet. A böjtölés egyszerű en egy nagyon alkalmas, na-
gyon áldott eszköz arra, hogy a szabadosságra, érzékiségre, lusta-
eágra, közömbösségre, kényelemre, önző élvezésre túlságosan is haj-
landó testet megfegyelmezzük s így lehetőség szerint gátoljuk ab-
ban, hogy a lélek nyakára telepedjék és azt az Istennel való állandó
közelléttől elzárja, lassanként egészen elszigetelje. A böjtölés nem-
csak, hogy nem öncél, de nem is egyedűli eszköz az Úrhoz való kö-
zelebb kerülésre. Böjtölés azért van, hogy több időt tudjak szentelni
az Igének és imádságnak. Éspedig teljes szívvel, lélekkel, teljes
szellemi odairányulással. A böjtölés ideje lelki telitődés ideje Krisz-
tus erejével. Ami aztán szintén nem öncél, hanern azért szükaéges,
hogy nagyobb erővel, nagyobb szeretettel, több jósággal és több
lSegítő cselekedettel vihessem Krisztust az emberek közé. Csak, aki
próbálta, az tudja, mennyire igazzá válik az Úr szava, hogy böjtölés-
kor mennyei vidámság ül az ember orcájár-a s a környezet mindent
láthat rajtunk,ami jó, vidám és kellemes, csak éppen azt nem, hogy
böjtölünk. Véleményem szerint általában félreértették .az evangé-
likus egyházban Jézusnak azt a szavát: »Avagy böjtölhet-é a vőle-
gény násznépe, amíg velök van a vőlegény?« (Márk. 2:19.). Ebből
nem az következik, hogy dobjuk el a böjtölést, mint eszközt, amely
éppen megkönnyítené .a Vőlegény közelébe jutásunkat, hanem hogy
vessük el a »farizeusi böjtölést« (az érdemszerzést és törvényes-
Icedéet). Nézzünk utána a Szentírásban, hányszor böjtölt Jézus maga
is? És mindíg erővel és hatalommal megtelítkezve tért vissza a böj-
tölésből. Hányszor ajánlja Jézus a böjtölést. Sőt, amikor a »vigyá-
zást és imádkozást« ajánlja, közvetve abban is benne van az intés
a bőjtölésre, mert a test elnyomó ereje volt az, amí megakadályozta
a tanítványokat a vigyázásban és imádkozásban. Már pedig a böjtö-
lés, mint mondottam, nem más, mint a test megfegyelmezése a lé-
lek érdekében ...

. Én tehát az evangélikus egyházban is megtartottam a böjtölést.
Sőt megszigorítottam. Természetesen egészen más értelmet tulajdo-
rútva neki, mint amit a katolikus egyházban tulajdonítanak. És
a lelki ébrenlét, Krisztusban és az Ö erejében való növekedés szem-
pontjából kimondhatatlan sok áldását tapasztalom. És azért is mon-
dettam- el mindezt, mert hiszem, hogy ennek az »eszköznek« az újra-
felvétele és használata nagyon előbbre vinné azt a várt »nagy lelki
ébredest az evangélikus egyházban.« L. M. V.

(Foly tat juk.)

A lengyelországi. új érdekhatár kö-
vetkezleben . a katolikus egyház tiz egy-
házmegyéje került Szovietorcszországhoz,
kb. 9 millió lélekkel és 5000 katolikus
lelkésszel. Ezen a területen evangélikus
hivek alig vannak, inkább a Németország
által megtartott területen, iőleg Posen tar-
tományban vannak evangélikus gyüleke-
zetek. .">

Sörös Béla reiormátus püspök. losonci
lelkész, aki a megszállás ideje ala It a fel-
vidéki magyarságnak egyik bátor vezére
volt, rövid betegség után elhunyt. Temeté-
sét Bertok Béla munkácsi református püs-
pök végezte. .

Az Országos Protestáns Napok alkal-
mából a budapesti evangélikus templo-
mokban október 29-én meghivott lelkészek
Iogiák hirdetni az Igét. Meghivást kaptak
Benkóczy Dániel, dr. Keken András, De-
dinszki .Gyula, dr. Csengődy Lajos, Baleze
András, Bárdy Ernő, Fabók Ferenc és
Friedrich Lajos.

A budapesti egyházmegye tanitóegye-
sülete . legutóbbi közgyűlésén elnökéül
Gadányi János deáktéri elemi iskolai tani-
tót választotta meg.

Mayer Endre 80 éves. Mayer Endre,
az eperjesi evangélikus teológiai akadémia
egykori, most nyugalmazott professzora és
dékánja most töltötte be nyolcvanadik
életévét. Az újszövetségi tudományokat
tanította négy évtizeden át, nyugalmának
éveit is Eperjesen éli és mostanáig meg-
őrizte lelke frisseségét. A kiváló tudóst és
melegszívű nevelőt a taní tványok ezrei
emlegetik szeretettel. (MÉ)

Meghívó
az Országos Lutherszövetség 1939. novem-
ber 9-én d. u. 4 órakor Budapesten. az
Evangélikus Leánygimnázium dísztermében
(IV., Sütő-u. 1. sz) tartandó

rendes országos közgyűlésére.
Táreusorozat :

1. Elnöki megnyitó. 2. Az évi jelentések
letérgyalésa. 3. A szám adások megvizs-
gélása. 4. A költségelőirénvzat megállapí-
tása. 5. Az O. L. Sz. lelkészi állásának
megszervezése és ielhatalmazásadás a
betöltésre. 6. Választások. 7. lndítványok.

Budapesten. 1939 október 10.
A Lutherszövetség országos választmánya.

Megjegyzés:
A közgyűlés tagjai inditványeikat írásban

a közgyűlés előtt legalább 7 nappal az
illetékes egyházközségi, kerületi, vagy or-
szágos szervezet elnökéhez kötelesek be-
nyújtani. (Alapszabály 16. §. 5. pont.)

Meghívö
az Országos Lutherszövetség 1939 novem-
ber hó 9-én d. u. 3 órakor Budapesten,
az Evangélikus Leánygimnázium diszter-
mében (IV., Sütö-u. 1. sz.) tertendo

országos választmányl ülésére.
Tárgysorozat :

1. Elnöki megnyitó. 2. A közgyűlés elő-
készítéséről beszámoló. 3. A közgyűlés
elé teriesztendő évi jelentések letárgyalása.
4. A zárszámadás és költségelőirányzat
letárgyalása. 5. Az O. L. Sz. lelkészi állá-
sának megszervezésére és betöltésére vo-
natkozó javaslat. 6. Választások. 7. Indít-
ványok. - Budapesten. 1939 október 10.
- A Lutherszövetség országos elnöksége.

1939 november hó lO-ik napján este iél
9 órakor Luther-serleg estebéd a GellérI-

szállóban.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. október 15.
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (nérnet nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-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.
Üllői -út 24. (egyetemi ist.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Dr. Szuchovszky Lajos
d. e. 1/210Broschko G. A.
d. e. 1/412 Magócs Károly
d. u. 6 Hernády Nándor
d. e. 11210 Mórocz Sándor
d. e. 11 Süle Károly .
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán-
d. u. 5
d. e. 10 Kemény Péter
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. 11 Majba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Lehel László
d. e. 1O Késmárszky Lajos
d. e. 11
d. e. í.O Lamnek Vilmos
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 (ifjúsági)
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákcsfalva

d. e. 1/211 Martony Elek
d. e. 11 vitéz Virág Jenő
d. e. 11
d. e. 10 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9 Danhauser László
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Benezur László
d. e. 11 Benezur László
d. u. 5 Szántó Róbert -'
d. e. 1(1
d. e. 1/211Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több minLl22 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyí SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tiizoltóSZBlt-, bnt, szivattyú- BS
gBpgyár, haraag-, fBm- vasöntödB.•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott Iharangok, a Budapest 'I'isztvi-
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 diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek cbs
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

Alapítva":

1816 -,
Alapítva:

1816>

Perzsa, Dézsma, "
seal-bundák· !

Ui modellek !-

szezon elötti árakon

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

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPE~T, IL, Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Rádíó, gramofon,zongorabillentyűs harmo-
\,.nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, _nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A 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-'li.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Györ, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Allandéan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

SZLEZÁK LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS Brcöntö dB, harangfBlszBrBlés BS harangláb gyár
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség reszere szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapcst-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csil-
laghegyi evang. templomok. új harangjai, valamint a világ-
háború után készült budapesti harangole 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

MARNITZ
hangszertelep

VIIL,· József-körút 37. sz.
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Felelos szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengőelv Lajos, Dezsérv Lészló, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér. dr. Vető Lajos. vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos. Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton. - Szerkesztőség és kiadókivatal: Budapest. VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Elofizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Elofizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők,
Elofizetési ár: egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
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Kérelem
az Országos Protestáns Napok ige-

hirdetői és előadóihoz.
A magyar királyi miniszterelnöknek,

a kultuszminiszternek, Magyarország
protestáns és római katolikus püspö-
.keinelc családjában egyaránt sok a ve-
gyesházasság. Amit az áldott emlékű
gr. Tisza István mondott, hogy Magyar-
ország a vegyesházasságok klasszikus
országa, ma valamennyi magyar keresz-
tyén előtt közismerten fájdalmas va-
lóság.

Igehirdetők: püspökök és egyszerű
lelkészek, bizonyságtevő tekintetes,
nagyságos, rnéltóságos és nagyrnéltó-
ságú presbiter urak, törvényhozók és
a tőrvényeket mindíg hűséggel tisztelő
magyar emberek emeljétek fel szava-
tokat a reverzális törvény nemzetünk
békességét veszélyeztető bilincsei ellen.

Kérelmünknek nem az ad csupán je-
lentőséget, hogy október utolsó nap-
jaiban Budapesten a magyar protestán-
tizmus örömeit, fájdalmait, reménysé-
geit és félelmét fogja megszólaltatni.
Abból az .alkalomból is időszerű a
kérdés, hogy a majdnem magában élő
magyar nemzet mai helyzetet erőssé,
külső és belső támadástól és ellenség-
től felvértezetté kell tenni s nemzetünk
minden protestáns tagja s nagyon sok
velünk együtt imádkozó római k ato-
Iikus testvérünk úgy látja ma, hogy
a magyarság egységét ma még mindíg
egy az evangélium szellemével nem
egyező tőrvény bontja meg s ez az ér-
vényben levő reverzális törvény.

Protestánsok parlamentje: szólaltas-
sátok meg minden szenvedelern, rekri-
minálás és sebek teátrális feltárása nél-
kül az ország nyilvánossága előtt ezt
a félelmetes kérdést s várjuk meg imád-
kozó csendességgel; hogy mi lesz az
eredménye annak, hogy négy napon ke-
resztül igen derék magyar emberek azo-
nos témával kezdik, vagy fejezik be
Isten szent szine előtt elmondott ké-
résüket.

A magyar protestántizmus még sz í-

vesebben appellálna a protestántizmus
parlament jének megnyilatkozása után az
ország parlamentjéhez; vegyék napi-
rendre ezt a kérdést s névszerint nyi-
latkozzanak képviselők, főispánok, ál-
Iamtitkárok. miniszterek, hogy hazánk
mai helyzetében kivánatosnak tartják-e
annak a reverzális törvénynek fenntar-
tását, mely semmiképen sem szolgálja
a magyarság lelki egységét.
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lsten történelem mögötta
Az elmult vasárnap minden magyarországi evangélikus templom-

ban imádkoztak a finn testvérekért. Az igehirdetés után pedig a gyü-
lekezetek elénekelték az Erős vár a mi Istenünk két első versszakát.
Az imádság is, meg az Erős vár a mi Istenünk éneklése is sokkal több
volt, mint pillanatnyi hangulatkifejezés. Könyörgés és tusakodás volt
azokért az északi lélek és vér szerint rokonokért, akikről sokan csak
most tudták meg, hogy milyen nagyon szer-etik és szeretjük őket. Mert
eddig mindíg úgy gondoltunk rájuk, mint boldog rokonokra. Példa
gyanánt szoktuk emlegetni keresztyén mozgalmaikat, hitüket és hit-
valló bátorságukat. A szociális igazság megvalósulásában megint csak
rájuk hivatkoztunk. Tudtuk őket becsülni és dicsérni népi kultúrá-
jukért. épfőiskoláik mását ezer és ezer példányban szerettük volna
látni közöttünk. Bizony ú.gy gondoltunk rájuk, mint a viharokkal
'küzdő testvér gondol a biztos révbe jutottakra. És most, hogy Európa
-mál.ló eresztékeivel együtt a finn életkeretek is veszedelembe ke-
rültek, sorsuk fordulata szive mélyéig rázott meg minden magyart.
'Most 'megtl,ldjuk, hogy mindnyájan nagyon szeretjük őket. Nem csak
mi evangélikusok, hanem a többiek is. A reformátusok éppen úgy,
imádkoztak és imádkoznak értük, mint mi. Katolikus papok és kon-
gregáció-tagok első kérdése, amikor meglátnak bennünket, ez: »Mi
lesz a finnekkel?« Kicsi diákok és papjaik, egyetemisták és inasok,'
fiatalok és öregek elhatározták, hogy mindennapos imádságaikból
nem hiányzik ezután a finn testvérekért való könyörgés. El kellett
jönni ezeknek a nehéz napoknak, hogy megtudjuk : Európa minden
riációja közül mégis csak ők esnek legközelebb szivünkhöz és minde-
nek között az érdekel bennünket legjobban, merre fordul az ő sorsuk?

Dc csodálkozva látjuk azt is, hogy rajtunk kívül Európa, sőt
az egész világ figyelme a kicsiny Finnország felé fordul. Európa min-
den valamirevaló napilapja részletesen foglalkozik velük. Amerika
elnöke és vezető emberei pedig komoly lépéseket tettek érdekükben.
Most valóban csak az a kérdés, hogy miér t mozdinlt meg rajtunk,
kívül az egész világ mellettük? Mi a kérdés politikai hátterét nem
tudjuk. De egy bizonyos és erre éppen nekünk kell rámutatnunk,
hogy ebben a kataklizmás és hazugságra felépített világban értékes
valutává kezd válni a becsület és a tisztaság. Ugy látszik elérkezett
az az idő, amikor nyersanyagforrások, légi és tengeri Ilották, milliós
katonai tömegek nélkül is az érdeklődés központjába kerülhet egy
nép, csak azért, mert élete minőségben és belső értékben a többiek
élete fölé emelkedett.

És ebben mi Isten ujját látjuk. Sőt a hadigépek zúgása és ka-
vargása felett lsten szándékait látjuk kibontakozni. Mert, ha evilág
felett egészen úrrá lett volna a sátán és a bűn, a finneknek úgy kel-
lett volna sorsukat viselni, hogy részvétnek vagy segítségnek még
a hangját sem hallhattak volna. Mert ahol királyi trónusra került a
sátán, ott pusztulnia kell mindennek, ami nem őt szolgálja. És a
világ lelkiismerete most megmozdult. A lelkiismeret mögött pedig



az a teljes hatalmú Or áll, aki szavával csodákat tud míívelni.
Igy finn testvéreink nagy sorspróbájában mi nagy reményt ta-

lálunk. Nem lett hiábavalóvá Istennek e világba szétszórt és vetett
igéje. Tudott már eddig is és fog tudni ezután is lelkeket és töme-
geket mozgatni a saját szándékai szerint. S ha kárognak és még
jobban károgni fognak a fekete varjúk az útszéli jegenyén, mi ak-
kor is előre nézünk és örömhírt hirdetünk: sorsunk, életünk, jöven-
dőnk Isten kezében van. Sok minden és sok felfújt érték elpusztul-
hat, de az az Isten, aki egyetlen puska és ágyú nélkül mozgósított
sok-sok millió embert kicsi népéért, győzni fog!

Ez a pár sor írás pedig legyen figyelmeztető mindenkinek, lel-
kesedőnek, csüggedőnek, reménytelennek és kishitünek, hogy a vég-
eredményben nem az lesz, amit a politikusok, diplomaták és had-
vezérek akarnak, hanem meglesz az, ami a Legfőbb Urnak az
akarata.

Mi pedig bizonyságot teszünk róla, hogy az ő szándéka a mi
megtérésünk és új életünk. Eddig már tömegeket tudott mozgósítani
érte. Es azt a jó munkát, amit elkezdett, be is végzi közöttünk',

Mórocz Sándor.

Az elvesztettek
. Most, hogy egyházunkban annyira számontartunk minden egyes

lelket, a szór-ványokban is vannak hittanórák, egy-két-három gyer-
mek számára is, a külvárosokban is biblia órák kezdődnek, szova
kell tennünk valamit. Ezekből az előbb felsorolt jelekből ugyanis
világosan következik, hogy egyházunk, vezetőségünk szándéka: meg-
tartani mindenkit, hogy egy is el ne vesezen. Ennek a szándéknale
azonban bele kell gyökereznie, tudatossá kell válnia az egyháztagok-
ban is. Mert amiről most SZiÓ Iesz, az csaknem teljesen rajtuk for-
dul meg. .

Adott esetből induljunk el. Egy evangélikus leány férjhez ment
lés reverzálist kért. Vőlegénye át is tért evangélikusnak. Két fiú-
gyermekük született, inind a kettő természetesen evangélikus temp-
lomban kereszteltetett meg, hiszen a törvény szerint szabályosan
evangélikusok. Amikor azonban az egyik fiú 8 esztendős, a másik
meg 5 éves lett, az édesanya meghalt. Egy évre rá az apa visszatért
előbbi vallására, katolizált, 6 éves fia vele együtt katolikussá lett,
akkor már 9 esztendős fiát azonban nem tudta magával vinni, az
ma is evangélikus. De ma már nyiltan beszél róla az apa, és beszél-
te ti a fiát is: mihelyt 18 esztendős lesz, ő js katolikussá lesz. És
a keresztszülők: mind a ketten katolikusok, segítenek neki ebben.

Egészen világos az, hogy emberi számítás szerint ezt a fiút el
kell veszítenünk. Amit hittan órákon kaphat, amit a templomunkban
istentiszteleten hallhat, az mind elenyészően csekély ahhoz, amit ott-
hon hall a családban, ahol egyre kérdezgetik: mikor leszel már 18
éves és számlálják a napokat addig. Nincsen senki sem a fiú mellett,
aki beszélhetne megfelelő ellensúlyozó erővel (vagyis megfelelő gyak-
ran) neki arról: édesanyád vallása ez volt, Ő szerette volna, ha gyer-
mekei evangélikusok lesznek, legalább te tartsd meg az Ő kíván-
ságát, legalább te maradj meg evangélikusnak.

Itt merül fel az a probléma, amelyikről keveset beszéltünk, de
amelyikben még kevesebbet tettünk. A keresztszülők problémája.
Mert nemcsalt az adott esetben, hanem ezen hicűl sokszor máshor is
imegoldható lett volna a probléma, ha a heresztezűlöhet a kereszt-
ségkor helyesen választották volna meg. Nem úgy, ahogy szokás: Ki
gazdag, kitől lehet örökséget remélni, hogy a nevére kereszteljük a
gyermeket, hanem hogy ki erős a hitben és ki tud a gyermeknek
megfelelő vezetője és gyámja lenni, hitben erős segítője, nevelésének
pártatlan [eloigvúzoia. Mert nem hiába szerepel olyan sokszor egy-
házunk keresztelési szertartásában a keresztszülőkhöz intézett kér-
dés. Nem hiába és nem csak a forma kedvéért kérdezzük meg: eb-
'ben a hitvallásban fogod-c nevelni, megkereszteljük-e erre a hit-
vallásra és a többi. Hanem ennek bizony az a komoly értelme, hogy
ezehet az embereket Lsten szine előtt felelőssé tettük ezért a gFer-

Kedves magyar protestáns testvérek:
minden áron oda kell ma állni a nem-
zet keresztyén és keresztény lelkiisme-
rete elé. A ma csendje ne tévesszen
meg s ne játszon senki vakmerően a
holnap ok lehetőségeivel. Legfontosabb
hazánk és nemzetünk fennmaradása és
belső békéje! Beszéljetek valamennyien
a reverzális törvény ellen, először mint
magyarok s azután mint protestánsok.

G. L.

n legúia~~ 8i~lia-for~ítás~eielentése
A Függetlenség 1939. X. 15. számá-

ban jelent meg a következő feltűnést
keltő cikk: Modern magyar nyelvre for-
dította a Bibliát Farkas László refor-
mátus lelkész.

Előljáróban a lap bemutatja a szer-
zőt, akirol megtudjuk, hogy a nyíregy-
házi állami tanítóképzőintézet reformá-
tus vallástanító lelkésze már regénye-
ket is írt. Egyik »Pók« címen még
kézn-ati formában az »asztalf'iókban«
pihen azon egyszerű oknál fogva, mert
olyan személyekről írta politikai re-
gényét, akik túl ismertek még nap-
jainkban.

Az emlitett lap, nyilván a fordító
ú.tmutatásával közöl szemelvényeket is.
Máté evangéliumának 26. fejezetéből pl.
így fordít: Bizony mondom nektek, kö-
zületek egy elárul engem. Erre azok
megdöbbentek s keserű fájdalommal
sorban. kérdezgették tőle: Csak nem
én vagyok az, Uram? Az Ür imájának
befejező sorait így fordítja: Es bo-
csásd meg a mi vétkeinket, miképen
mi is megbocsátottunk azoknak, akik
ellenünk vétkeztek. Es ne kényszeríts
minket megpróbáltatásba, sőt ments ki
bennünket a nyomorúságból« ...

Nem tudjuk, hogy valóban megjelent-e
ez a biblia-fordítás; hogy Farkas
László fordítói próbálkozásokba kez-
dett, azt láttuk. S a magyar protestan-
tizmus, amely valóban olvassa az Irást.
most eggyel szaporíthatja lelkiismereti
gondjait. Még vannak evangélikusok,
akik a revideálatlan Károlyit használ-
ják, szószékeink a revideált Biblia mel-
lett immár használják az új Masznyik,
Raffay és Czeglédy fordításokat, kéz-
iratos próbanyomatban már használat-
ban van a Czeglédy-Raffay revideált
új munkálat. Erről a munkáról szak-
értő. teologusok most készítik a hoz-
zászólásokat s a protestáns közvéle-
mény kezdett immár megnyugodni, hogy
meg lesz végre az 1939-ben revideált
Biblia s akkor egy újabb kísérlet lát.
napvilágot, amelyet szent szándékai
miatt dícsérni kellene, ha a bejelentés
soraiban nem olvastuk volna ezt a fél-
mondatot: Farkas László munkája fel-
keltette a Brit és külföldi Bibliatársu-
lat érdeklődését is. Ha ez a monclat
is megfelelne a 'valóságnak, ennek őszin-
tén nem tudnánk örülni, mert ezzel
nagyon megkésleltetné Farkas László
akaratlanul is a revideált Biblia vég-
leges formában való megjelenését.

Mert bár a fordítóké minden elis-
merés s a tudományos nagy munkáért
a legnagyobb hála is, de lássuk meg
már egyszer azt, hogy a hazai pro-
testántizmusnak .sokat árt az, hogy öt-
féle szöveg alapján tanítunk, idézünk és
prédikálunk. Jó, ha az idehallgató ke-.
resztyén ember nem zavaredik meg a
szövegek bizonytalansága miatt. G. L.

3



Jö modor mint megváltás ?
A Pesti Hirlap október 6-iki számá-

ban Márai Sándor "Tilos" című cikké-
ben a következőket írja: "Azt hiszem,
a világ akkor kezd meggyógyulni, ha
uralkodó lesz Európa országaiban a ja
modor... Néha már azt hiszem, más
nem is mentheti meg ezt az indulatok-
tól elvakult, vérbenforgó szemű vilá-
got, csak a nevelés, valamilyen magas-
rendű és öntudatos néptanítóság, mely
átadja a lelkeknek a türelem, az ud-
variasság, a megértés és a szolgálat-
készség elveit".

Lehetetlen szó nélkül hagyni e so-
rokat, ha az ember keresztyén szem-
mel és hittel olvassa őket. Egyenesen
megdöbbentő látni, hogy ma Krisztus
háttérbeszorításával mi mindentől
várja az emberi elme a gyűlölködő vi-
lág "gyógyulását" és "megmentését".
A merőben immanens utakon haladó
és eszközökhöz nyúló világmegváltó
eszmék között a Iegújabb keletű: a jó
modor és valamilyen magasrendű és
öntudatos néptanítóság "elv közlése".

A magunk részéről köszönjük ezt a
tanácsot minden világmegváltó nagy-
szerűségével, de mi megmaradunk
Krisztus mellett és nem felejtjük el,
hogy Ö az út. A kifundált világmeg-
váltó eszmék, eszközök és utak labi-
rmtjában nem felejtünk el továbbra
is Öbenne tájékozódni. Tudjuk ugya-
nis, hogy [ó modorból, nyájas kedves-
ségből, előzékeny szolgálatkészségből
és síma udvariasságból bőven van
Európa országaiban, de afelől sincs
kétségünk, hogya jó modor nem min-
dig takar jó lelket és hogya. szolgá-
latkészség és a kedvesség mögött gya-
korta önszolgáló és önimádó képmuta-
tás rejtőzik Nem jó modorra van ne-
künk legelsősorban szükségünk, ha-
nem életújulásra, a víztől és Lélektől
való újjászületésre és nem a cikkben
említett "néptanítóság" elvközlésére,
hanem Isten Igéjére. Mert az életúju-
lás nem a türelem, az udvariasság, a
megértés és a szolgálatkészség "elvei-
nek" az "átadása", tehát valamilyen
ismeretközlés által történik, hanem az
Isten lelkének főként az Igén keresz-
tül ható megujitó ereje által. Isten
lelke, ha megérintette "az indulatok-
tól elvakult és vérbenforgó szemű vi-
lágot" megtermi mindazokat a gyü-
mölcsöket, amelyeket cikkírónk egy
.,magasrendű és öntudatos néptanító-
ság elvközlésétől" vár. Természetesen
hiába. Sőt még ennél többet is, mert
a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség. szyj.~-~MEGHIVÓ

A Magyarországi Evangélikus Lel-
készek Egyesülete 1939. évi november
hó 9. napján, Budapesten tartandó
közgyűlésére a MELE tagjait testvéri
szeretettel meghívom. Budapest, 1939.
október 17. D. D. Raffay Sándor s. k.
elnök

Tárgysorozat: Áhitat délelőtt fél 9
órakor a Deáktéri leánygimnázium
nagytermében .. Utána zárt értekezlet.
12 órakor nyilvános közgyűlés. 1. El-
nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés az
elmult munka évről. • 3. A jövő évi
munkaprogramm, 4. Pénztári jelentés.
Számadás, leöltségvetés. 5. Válaszok. 6.
Egyházmegyei és egyházkerületi lel-
készegyesületek indítványai.
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mehért, Nemcsak egy pár napra, amíg a gyermek kedves és örömöt
okoz, hanem hosszú és nehéz esztendőkre, legalább a konfirmációig,
de leginkább még egészen haláluk napjáig.

Természetes dolog, hogy azokat a szavakat, amiket katolikus
vallású keresztszülők fogadalomképpen tesznek templomainkban, na-
gyon kevesen veszik komolyan. Tehát nem lehet megoldás egy akár-
milyen jó barát, de másvallású keresztszülő választása. Evangélikus
gyermek mellé csakev.angélikus, legfeljebb református keresztszülö
való. Mert senki más nem tudhatja megtartani hitében, csak ez. Hi-
:szen nemcsak arról az esetről van szó, ami az .evangélikus szülő
halálával bekövetkezhet, hanem arról is, ami a szülők életében meg-
tozhat. Vallásváltoztatás: érdekből, pénzért, vagy állásért. És vele
együtt a gyermek vallásának megváltoztatása is. Annak a kereszt-
szülőnek, ahi ezt a hivatását homolyan veszi, ép-pen a gyermek érde-
kében, akiért Ő vállalt hezességet az Isten előtt, tiltakoznia kell nún-
den ilyen könnyelmü játék ellen. Hitünk nem arra való, ho,gy telve-o
gyük, meg letegyűh, Hanern az az életünkhöz tartozik. Szűletésűnh-

. kel együtt kaptuk, nem szabad könnyen venni semmit sem, ami vele
kapcsolatban van.

Egyházunkban szanaszét, elszórtan százak rés százak vannak el-
vesztett' lelkek. Olyanok, akikről a lelkész a legtöbbször nem is tud.
Mert a kere'sztszülőkés szülőkeltakarták előle is, de akik mégis
hozzánk tartoznak és akiket elveszítenünk nem szabad. Mert vagy
az evangéliuni és az Irásban adott tiszta Ige egyháza vagyunk, vagy
nem. Ha azok oagyunh, akkor nem lehet közömbös a számunkra, hogy
oalahic aki hozzánk tartozih, enélkül a tiszta Ige nélkül él. Hanem Öt
is bele kell vonnunk közösségünkbe és meg kell akadályozni, hogy
elveszhessen. Ezért jó lenne, ha egész egyházunkban egyszerre, nagp
hadjáratot indítanánk a keresztszülő kérdés megoldására. Jőjjenek
a cikkek, szólaljon meg az igehirdetésben, a bibliaórán, előadásokon.
Legyenek nálunk: keresztszülő napok, ahol beleoéssűle azt, ami kell,
híveink szioébe, hogy ők őrködjenek és teljesítsék kötelességüket.
És ne legyen ilyen úton elvesztett lélek egy sem. K. P.

Országos Protestáns Napok
Többször adtunk hírt arról, hogy az Országos Bethlen Gábor

Szövetség október 28-31. napjain országos protestáns napokát ren-
dez. Régi kívánság volt az, hogy a magyarországi evangélikus és
református egyházak hívei időnként közös találkozást tartsanak és
\azokoH a magyar protestantizmusnak életerejét kifelé és befelé is
megmutassák. Őszintén meg kell mondanunk, hogy többször történt
imár erre. vonatkozólag tervezgetés, de mindig olyan akadályok buk-
kantak· fel, amik a keresztülvitelt megnehezítették. Elismerés illeti
tehát az Országos Bethlen Gábor Szövetséget azért, hogy a külpo-
litikailag egyáltalában nem kedvező időpontban és egyéb nehézségek
legyőzése árán mégis megindította és elvégezte az Országos Pro-.
testáns Napok megrendezését. A munka igen sok erőfeszítést igé-
nyelt, de a rendezőbizottság Dálnoky Kováts Gyula szk. tábornok, ny.
államtitkár és Bánóczy Béla székesfővárosi műszaki főtanácsos ve-
zetésével minden nehéz kérdést meg tudott oldani és ma már, amikor
csak néhány nap választja el a kezdettől, teljes bizodalommal lehet
nézni a jó siker elé.

Az Országos Protestáns Napok október 28-án kezdődnek, amikor
is a megnyitó ülés a Pesti Vigadóban lesz délután 4 órakor. A meg-
nyitó beszédet Tasnády Nagy András dr. igazságügyminiszter, a
Bethlen Gábor Szövetség elnöke mondja, ünnepi beszédet mond
D. Raffay Sándor püspök, majd az üdvözlesek után Törs Tibor, a
Szövetség társelnöke ismerteti a Protestáns Napok programmbeosz-
tását. Este ismerkedési vacsora lesz. Október 29-én, vasárnap délelőtt
érkeznek a vidéki filléres vonatok. A budapesti protestáns templo-
mokban a rendes istentiszteleteken vidéki lelkészek, mint vendég-
\Szónokok lesznek az igehirdetők. Délelőtt fél 11 órakor kezdődik az
Iparcsarnokban a közös protestáns istentisztelet, amelyen D. Kapi
Béla és Dr. Ravasz László püspökök szolgálnak. Az istentisztelet



után ugyanott lesz az ünnepélyes nagygyülés, amelyen két beszéd
hangzik el, az egyiket D. Kapi Béla püspök, a \másikat Tasnády
Nagy András dr. igazságügyminiszter mondja el. Délután a szakosz-
tályok megalakulnak és megkezdik munkájukat. Erről a részletes
és nyomtatásban kibocsátott programok pontos felvilágosítást adnak.
Délután 6 órakor a protestáns cserkészek tábortüze lesz a Város-
ligetben. Október 30-án, hetfőn tovább folynak a szakosztályi ülések,
a konferenciai előadások s a különféle értekezletek. Október 31-én,
délelőtt mindenütt reformációi istentiszteletek lesznek, majd a pro-
testáns emlékművek megkoszorúzása .történik és a szakosztályok
befejezik üléseiket. Este fél 7 órakor ri Pesti Vigadó disztermében
a Protestáns Napokat az Országos Bethlen Gábor Szövetség által
minden évben rendezett reformációi ünnepély fogja befejezni, ezen
az ünnepélyen megnyító beszédet mond Dr. Tasnády Nagy András,
az ünnepi beszédet Makkay Sándor ny. püspök, egyetemi tanár
mondja, költeményt olvas fel Reményik Sándor, az ifjúság nevében
Gróf Teleky László dr. beszél és zárszót mond Törs Tibor or-szág-
gyűlési képviselő. Este fel 9 órakor a szokásos Bethlen Szövetségi
vacsora lesz a Gellért-szállóban.

Az ünnepségekkel kapcsolatosan négy érdekes kiállítás lesz. A
Magyar Nemzeti Muzeumban protestáns történeti kiállítás nyílik meg,
az Iparművészeti Muzeumban magyar népművészeti kiállítás, a Szép-
művészeti Muzeumban a XVII-XIX. század protestáns magyar mcs-
tereinek műveí kerülnek kiállításra és az Iparművészeti Társulat
helyiségeiben külön kiállítás a modern protestáns művészet alkotá-
saiból.

A Protestáns Napokkal kapcsolatban a magyar kir. posta igen
szép bélyegsorozatot adott ki, mely iránt külföldről is igen nagy ér-
deklődé" mutatkozik. A rendezőbizottság jelvényeket is bocsátott ki,
melyeket a résztvevők viselni fognak.

Az evangélikus egyház részéről, leülönösen figyelemreméltó az
evangélikus ifjúság részére három napon át tartandó konferencia, to-
vábbá az evangélikus társadalmi és karitatív intézmények gyűlései.

A vidékről felutazók részére az úgynevezett filléres vonatokon
75%-os, egyénenkénti utazásnál 500/0-os kedvezmény vehető igénybe.
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalokban, valamint az államvasúti
menetjegyirodáknál és az Országos Protestáns Napok rendezőségé-
nél, Bpest, IV., Semmelweíss-u. 17.'A jelentkezők részére kiadott iga-
zolványok sok kedvezményes utalványt tartalmaznak Budapest meg-
tekintésére és bevásárlásokhoz is.' Az elszállásolás tekintetében is
sok szálloda kedvezményt nyújt. Mindezekről részletes felvilágosítás
a rendezőségnél nyerhető.

A türelmi rendelet
Nagy ünnepe van egyháztör-ténetír-ásunknak és az egész magyar

protestáns tudományosságnak. A Magyar Protestáns Irodalmi Tár-
saság kiadásában megjelent a Magyar Protestantizmus Történeté-
nek Forrásai c. sorozat első, valóban reprezentatív kötete, Mályusz
Elemér egyetemi tanár »A türelmi rendelet« (II. József és a magyar
protestantizmus) c. munkája. Az Irodalmi Társaság még a har-
mineas évek elején vette tervbe a protestáns egyháztörténeti vonat-
kozású, főkép az egyház· és állam kapcsolatát tárgyaló történeti
forrásanyagnak összegyűjtését és a tudomány mai követelményeinek
megfelelő kiadását. Mályusz munkája nem annyira esemény történet,
inkább az egyházpolitikát s az ennek nyomán a magyar protestan-
tizrnus életében egy évtized alatt bekövetkezett változásokat tár-
gyalja.

A munka általános jellegű ismertetésére még visszatérünk. Ad-
dig is szükségesnek látjuk, Rogy néhány kisebb, érdekes részt mu-
tassunk be belőle. A szerző a tárgyalt korszakban a magyar pro-
testantizmus helyzetét a következőkben írja le:

»A korszak elején a protestantizmus háttérbe szorított, sőt el-
nyomott egyház volt, amelyet az állam támogatás helyett megsem-

Szives szavak
az Esti Uíség

szerkesztőségéhez
Kedves szerkesztő ség ! Csodálattal ol-

vassuk a napilapok mindíg nagyszerű
hasábjait. Mi egyházi lapok egyszerű
írói úgy gondolunk a redakciókban élő
s majdnem hasonló munkakörökben dol- .
gozó testvéreinkre, mint akik jelentő-
sebb munkát végeznek bizonyára," mint
ini. Az idők szavát megértettük mi is
s természetesnek tartjuk azt is, hogy
a napilapok fotoriportereket alkalmaz-
nak. A háborús állapot elötti magyar
lapok naponkénti ujság mellékleteinek
külön és nagyon ragaszkodó közönsége
volt.

Amikor ezek a mellékletek megjelen-
tek, sohasem volt alkalmunk arra, hogy
a legudvariasabb levél formájában, de
megírjuk azt, hogy sokszor bizony
imádkozó és áhitatban lévő keresztyé-
neknek nagyon fájt a fotoriporterek
azon túlbuzgalma, hogy felálltak_ temp-
lomi karzaiokra a jobb felvétel érde-
kében s imádkozó püspökök szemébe
sütöttéle el a magnéziumos revolvert,
Jó is volt az, hogy a csendes idők-
ben ezt nem tettük szóvá.

Most t. i. nagyszerű -alkalmunk van
arra, hogy a fotoriporterek nagyon sür-
gős munkájának egy meglehetősen sú-
lyos hibájára reámutassunk. Ugyanis
ujságuk október harmadiki száma két
képet közölt : Túróczy evang. püspök
templom szentelését s Bubnics rozs-
nyói róm. kath. püspök beiktatását. Ezt
a két képet, vagy a fotóriporter, vagy
a szerkesztöség felcserélte s így lett
Túróczy evang. püspök legalább is ai
Esí.í Ujság olvasói előtt egy napig
Bubnics rozsnyói püspök s így állnak
a katol ikus főpapok az olvasó előtt
érthetetlenül Luther-kabátban ...

Sajnálattal láttuk, hogy elmaradt,
vagy legalább is a mi f'lgyclmünket
kikerülte az ujság helyreigazító meg-
jegyzése s így alkalmat kaptunk arra,
hogy a tévedéssel kapcsolathan felhív-

. hassuk a napisajtó szerkesztőinek fi-
gyelmét arra, hogy a fotóriporterek las-
sabban, alaposabban és nagyobb csend-
ben végezzék munkájukat. G, L.~-~

MEGHIVÚ
az Ag. H. 'Evangélikus Egyházkerüle-
tek Jóléti Egyesületének 1939. évi ok--
tóber hó 30-án d. u. 6 órakor a Deák-
téri ev. leánygimnázium második eme-
leti tanácstermében megtartandó ren-
des évi közgyűlésére.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2.
Jelentés az egyesület 1938-39. évi mű-
ködéséről. 3. Határozathozatal a jelen-
tésel kapcsolatos előterjesztések ügyé-
ben. 4. Alapszabálymódosítás. 5. Szám-
vizsgálóbizottság jelentése. 6. Határo-
zathozatal az igazgatóságnak és a tisz-
tikarnak adandó felmentés tárgyában.
7. Esetleges indítványole.

Ha az egybehívott közgyűlésre a
rendes tagok nem jelennek meg ha-
tározatképes számban, úgy a rendes
közgyűlést ugyanezen tárgysorozattal
1939. évi november hó 8-án délelőtt 12
órakor a Deáktéri evangérikus leány-
gimnázium második emeleti tanácster-
mében fogjuk meg tartani, mely köz-
gyűlés a megjelentek számára való .te-
kintet nélkül határozatképes. Dr. Kon-
kOLy Elemér s. k.: Ügyvezető elnök.
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A magyaro rsz ági evangélikus egy-
házegyetem évi rendes közgyűlését
nov~ber l O-én délelőtt 10 órára hívta
össze az egyházegyetem elnöksége, D.
báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő és D. Kapi Béla püspök. Az
előértekezlet november 9-én délután 5
órakor lesz a leánygimnázium diszter-
mében, a megnyitó istentisztelet pedig
ugyanaz nap délután 6 órakor a Deák-
téri templomban. Az egyetemes pres ..
bitérium és a bizottságok ülései no-
vember 6-án kezdődnek.

A magyarorszagi Gusztáv Adolf
Gyámintézet október 21. és 22. napján
tartja tanácskozásait és közgyűlését
Ózdon. A közgyűlésre utazók vasuti
kedvezményben részesülnek.

A csabacsüdl "trianoni lobogó", rnely-
ről már hírt adtunk, megérkezett első
állomáshelyére, a visszatért gömörrne-
gyei Osgyán község evangélikus temp-
lomába. Az ünnepségen résztvettTú-
róczy Zoltán tiszakerületi püspök is,
akit az állomáson ünnepélyesen fogad-
tak. Október 14-én vallásos estély volt
a templomban, melyen az oltári szol-
gálatot Smid István esperes, az igehir-
detést Kemény Lajos s a befejező ol-
tári szolgálatot Baráth Károly egyház-
kerületi főjegyző végezte. A . másnap
délelőtti istentiszteletet Chován József
csabácsüdí lelkész nyitotta meg, igét
hirdetett Kovács Andor orosházi espe-
res. a befejező oltári szolgálatot pedig
Túróczy Zoltán püspök végezte. Mind-
két istentiszteleten az osgyání gyüle-
kezet énekkara müködött közre. Isten-
tisztelet után a zsufolásig meg telt
templomban, melynek közönsége kö-
zött szép számmal voltak más feleke-
zetű hívek is, ünnepi közgyűlés kez-
dődött, melyet Járosy Mihály egyház-
felügyelő nyitott meg, ezután a ván-
dorzászlót lelkes beszéd kíséretében
Chován József csabacsüdi lelkész, dr.
Plenczner Sándor egyházfelügyelő és
Kugyela Balázs másodfelügyelő adták
át az osgyáni gyülekezetnek, hogy
megőrizzék a zászlót mindaddig, míg
ujabb felszabadulás idején egy felsza-
baduló evangélikus gyülekezetnek to-
vább adhatják. A zászló megáldá-
sát Kemény Lajos végezte. Ezután
Kovács Andor esperes adott át Os-
gyán községnek, valamint Rima-
szombat, Fülek, Kétkeresztúr és Re-
kenyeújfalu egyházközségeknek Iegy-
egy selyemzászlót. A zászlókat Molnár
Sándor főjegyző és Baráth Károly
rimaszombati lelkész köszönték meg.
Ezután üdvözlések következtek, me-
lyeknek sorában elsőnek Túróczy Zol-
tán püspök mondott köszönetet az
egyházkerület nevében a zászlót ado-
mányozó csabacsüdi egyházközségnek.
Majd az ajándékozó és megajándéko-
zott egyházközségeket Békés vármegye
és a békési esperesség nevében Kovács
Andor, a csabacsüdi egyházközség ne-
vében dr. Král Pál, Gömör vármegye
nevében Halász Pál dr. vármegyei fő-
jegyző, a gömör-kishonti egyházmegye
nevében Smid István esperes köszön-
tötték, Kemény Lajos esperes pedig a
cseh megszállás idején megmentett és
az egyházközség alapítási idejéből
származó két régi értékes gyertya tar-
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misíteni igyekezett. Ha fenn is tudta magát tartani, arra már nem
volt ereje, hogy biztosítsa szabadságát. Forradalmat nem kezdhetett,
mert életét kockára nem tehette. Számára fordulatot az emberiség
lelkiismeretének felébredése jelentett, ,egy szellemi mozgaloffi,az
európai közvélemény megváltozása. Az új törekvésekbe sikerült kor-
szerű műveltségével bekapcsolódnia és rokonszenvet tudott maga
iránt felébreszteniabban, akitől. az akkori hatalmi viszonyok meg-
változtatását remélhette: II. Józsefben. A tanácsadók és hivatalok
végnélküli javaslataiban, előterjesztéseiben - az érdekelt, hogy a
változás milyen úton módon - valósult meg. Mindez nemcsak azért
kötötte le figyelmemet, mert egyházam rnultját ismertem meg, ha-
nem, mert keserű gyötrelmekről szólva, a trianoni magyarság sorsát
élhettem át; azt, amelyet elszakitott részei ma négy idegen állam-
ban nemzetiségük miatt szenvednek el. A mult ebben a vonatkozás-
ban lett számomra jelenné s nyertem hitet, hogy a megpróbáltatás
egyszer véget ér és van felemelkedés.«

A protestáns szempontokon túl, a mult és jelen kapcsolatához,
a magyarság mai nagy problémáinak részbeni magyarázatához is
igen szomorú részeket .találunk a munkában. Néhány kiragadott rész
is elég ennek igazolására.

»Az eltökélt, tervszerűen végrehajtott egyházpolitikának a hatása
a magyarországi protestantizmus gyengülését, számban megfogyat-
'kozását, helyenként teljes szétporlását eredményezte. Ennek a tény-
nek a megállapításával lezárhatnók rövid áttekintésünket, ha azok-
nak az adatoknak a tömege nem tartaná vissza tollunkat, amelyek
arról tanúskodnak, hogy a magyarság, a magyar nép is súlyos vesz-
teségeket szenvedett az egyházpolitikai rendszer erőszakolásával.
Ezeknek az adatoknak a mellőzése, tanuvallomásuk elhallgatása mél-
tatlanná tenné szerény tanulmányurikat arra, hogy tudományos mun-
kának lehessen tekinteni. Mi szívesen mondanók, hogy a katoliciz-
mus nyeresége lett mindaz, amit a protestantizmus elveszitett és
hogy ahány lélekkel gyengült a két protestáns egyház, annyival erő-
södött a katolikuso Azonban, sajnos, erre a mechanikusan optimista
elképzelésre rácáfolnak a tények, amelyek felett csak pártoskodás-
ból vagy rosszul értelmezett hitbuzgóságból lehetne szemet hunyni.
- Erdőd, ez a Szatmár megyében fekvő őrségi magyar település
németté lett a protestantizmus eltűnese után. - Ha figyelmünket az
ország nyugati részére fordítjuk, ott is azt találjuk, hogy a protes-
tantizmus lehanyatlását oly jelenségek kísér ték, amelyek napjaink-
ban a magyarságra végzetessé váltak. Amikor az őrségikerület evan-
gélikus lakosságának a fele volt kénytelen elhagyni szülőföldjét, az
Árpád-kori őrők ősi területét, hogy beljebb vonuljon, oly falvakba,
amelyekben oratóriumot találhatott, a földesúr, gróf Batthyány Adám,
ezt az érzékeny veszteséget, kárát nagy nyugalommal viselte el. (lgy
látta, hogy az egész probléma azon sarkpont körül forog és az elköl-
tözést is csak azért tartotta lehetségesnek, »rnivel kegyelmes urunk
e őfelségének kegyes intentiója még nem effectuáltatott, abban tudni-
illik, hogy az egész Magyarországból az prédikátorok elimináltas-
sanak« ... A vallásgyakorlat megakadályozása Iniatt elvandorolt evan-
gélikusok helyébe nyug,atról,is délről katolikus németek, horvátok
nyomultak s ma aza Vashegy, ahol Batthyány 1734-ben az idézett,
hátborzongatóan őszinte szavakat leírta, a jugoszláv, magyar és
nérriet határvonal találkozásánál, Németországhoz tartozik. Hosszan
lehetne felsorakoztatnunk a további példákat, amelyek egytől-egyig
azt mutatják, hogy a katolikus egyház érdekében habozás és gon-
dolkozás nélkül nyomták el a magyar faji érdeket ... «

A bemutatott néhány részlet is, úgy gondoljuk, eléggé bizo-
nyítja, hogy ezt a rnunkát minden gondolkodó, hazája és egyháza
!sorsát szivén viselő protestáns magyar embernek el kell olvasni.
El kell olvasnia, hogya protestáns szempontokon túl a mai nagy
sorskérdéseinkben tisztán és világosan lássa a mult és a jelen kap-
csolatait.

(Megrendelhető a munka a ;Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
titkári hivatalában: Bpest, IX., Kálvin-tér 8. Ára budapesti tagoknak
12.50 P, vidékieknek 13 P, nem tagoknak 20 P).



Áttérők beszélnek
Valljátok meg bűneiteket!

»Másik ilyen elejtett áldásnak tartom a gyónást. Erre vonatko-
zólag is büszkén szekták recitálni a különféle káték kadenciáit: »Mi
nem embereknek gyónunk, hanem Istennek«. »Bűneinket nem szük-
séges felsorolni, mert kicsoda emlékezhetik minden bűnére ?« »Jaj
lenne nekünk, ha Isten csak azt bocsátaná meg, amit meggyónunk!«
Stb. A vége aztán az, hogy elsorvadt a gyónás. Annyira elveszünk
az általánosságokban, hogy az igazán komoly magunkbaszállás, akár-
melyik bűnünktől való igazán komoly szabadulás nehéz akadályokba
ütközik. Több ismerösöm életét figyelem ebből a szempontból, S bi-
zony szomorúan kell megállapítanom, hogy úrvacsora osztás elötti és
utáni magatartásukban, mivoltukban rövid időre is alig áll be va-
lami változás. Egészen más lenne az eredmény, ha szemtől-szembe
kellett volna kerűlniök lelkipásztorukkal s kényszerültek volna éle-
tüknek néhány sebes pontjlit konkréte feltárni.

De nemcsak a közömbös, felületes, alvó lelkek számára lenne ál-
dás a magángyónás. Sokkal inkább az lenne a megrendült, megriadt,
sebzett lelkiismeretűeknek. Mennyi ebben a világban a tanácstalan-
ság! Az élet minden viszonylatában. De merem állítani, hogy legna-
gyobb tanácstalanság a lelki dolgok terén uralkodik. Aki ismeri a
jósnők, grafológusok, »lelki klinikák« üzleti forgaimát, annak a haja
is égnek mered a gondolattól, mennyi drága lelki érték pocsékolódik
el ezen a világon. Isten lelke hatalmasan müködík a világban ma is.
Töri-zúzzeaz emberi lelkek jégpáncélját, rendíti a lelkiismereteket
s íme,a megrendült lelkiismereteknek l0j0-a ha megtalálja az Egyház
életújító forrásait. A többi a babonák, lelki űzérek s egyéb szörnyű-
ségek lélekveszejtő mocsaraiban reked meg: Ott vergődik, tompul
és kábul el a végleges lelki halálig. 5 ezért, véleményem szerint, bi-
zony felelős egyházunk is, mert veszni, beomIani és betemetődni
hagyta a magángyónás áldott menedékhelyét, ahol a riadt lelkek ví-
gaszt, a keresők tanácsot, az egyedülállók támaszt és közösséget ta-
lálhatnának. Az a lehetőség, hogyalelkipásztorához bárki, bármi-
kor elmehet bármilyen ügyével, olyan kevéssé köztudomású, oly ke-
véssé kezük ügyébe eső a híveknek, hogy nehéz. óráikban mindenre
gondolnak, csak arra nem. De ha még. állna a »gyóntatószék« s m in-
den lélek kisgyermek kora óta taposná a hozzávezető útat, sokkal,
de sokkal több lélek találna oda válságos órákban is! 5 hiszem, hogy
sokkal, de sokkal kevesebb lenne a lelki tragédia, ellenben annál
több a nehézségek, szenvedések keresztje alatt újjászületett lélek!

Úgy tudom, hogy a magángyónás felújítása és egyházi életünkbe
való ezerves beiktatása érdekében már indult mozgalom egyházunk-
ban. Én nagy örömmel üdvözlöm ezt a mozgalmat. De arra kérem azo-
kat, akik valamit tehetnek érdekében, hogy tegyék ezt a mozgalmat
minél hatalmasabbá, szélesebbé, erősebbé, hogy ne legyen egyházunk-
ban egy lélek sem, aki tudomást ne szerzett volna a magángyónás le-
hetőségéről, sőt meg nem győzetett volna arinak áldásos és biblikus
rnivoltáról. Mert, ha ezt az »eszközt« is felveszi egyházunk, hitem
szerint megint hatalmas Iépéssel hozta közelebb azt a »nagp lelki
ébredést«. L. M. V.

(Folytatiuh.)

Kitűntetés. Túróczy Zoltán tisza ke-
rületi püspök Deményfalvi Kálmán és
Huray Gyula nyíregyházi és Fiedler
Nándor fancsali tanítóknak értékes
egyházi és nemzeti munkájuk elisme-
réseképpen igazgatói címet adomá-
nyozott.

A Deáktéri Luther Szövetség október
18-án, szerdán délután 6 órakor jóté-
konycélú tea estét tartott, malynek elő-
adója Magócs Károly egyházkerületi
lelkész volt.

Segédlelkész-áthelyezés. Túróczy Zol-
tán tiszakerületi püspök Sólyi Géza
miskolci segédlelkészt Nyíregyházára
helyezte áto

••Legyen világosság" címmel a Fébé
könyvkereskedés kiadásában reformá-
ciói jelenet hagyta el a sajtót, mely
igen alkalmas reformációi ünnepélye-
ken való előadásra. Az öt szereplőnek
szükséges 5 füzet 1 borítólappal elő-
adási joggal együtt 50 fillérbe kerül.
Megrendelhető a Fébé könyvkereske-
désben, Bp., vm, Damjanich-u .25/a.

tót adta vissza megújítva az egyház-
községnek. A zászlót az egyházközség
nevében Palkovics Pál osgyáni lelkész
vette át és a csabacsüdi 30 tagú kül-
döttségnek, valamint az összes vendé-
geknek a gyülekezet nevében megkö-
szönte a felejthetetlen szép ünnepet.

Halálozás. Dr. Töpler Kálmán Sop-
ron ny. polgármestere, a felsőház volt
tagja, a soproni egyházközség tisztelet-
beli felügyelője, október l1-én 79 éves
korában Budapesten elhunyt. Egész
életéri át buzgó szolgálattal bizonyí-
totta egyházhűséget az egyházi élet
minden munkaterén. A legutóbbi zsi-
naton is, mint zsinati képviselő részt-
vett és szívesen munkálkodott. Holt-
testét Sopronba szállították és október
15-én a családi sírboltban helyezték
nyugalomra. Emléket kegyelettel fog-
juk őrizni.

Segédlelkészelhelyezések. D. Kapi
Béla püspök Pálfi Miklóst Zala eger-
szegre, Buthi Dénest Balatonföldvárra
és Pálffy Mihályt Sárbogárdra he-
lyezte.

Harangszó naptár. A Harangszó ki-
adásában megjelent az 1940. évi
:.evangélikus keresztyének képes Ha-
rangszó-naptára". 112 oldalt tartalmaz,
munkatársai az olvasót végigvezetik
nemzeti és egyházi életünk elmult évi
eseményein. A naptár ára változatla-
nul ez évben is 50 fillér. Kapható
minden lelkészi és tanítói hivatalban.
Olvasóink figyelmébe bizalommal
ajánljuk.

Felhivás tanítók gyermekneveltelési
segélyére vonatkozó igénybejelentés re.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesí-
tett »Protestáns Tanítói Internátusok
Alapjából« való segélyezésre evangéli-
kus egyházunk nevében pályázatot hir-
detek olyan gyermekeiket az 1939/40-
ben taníttató tanítók gyermeknevelteté-
sének céljaira, akik falvakon, tanyákon
teljesítenek szolgálatot és ennélfogva
gyermekeik. továbbneveltetéséről a ma-
guk erejéből gondoskodni nem tudnak.
Kivétclcsen s különösen indokolt eset-
ben ezen kategórián kívüleső tanítók
segély kérvénye is elbírálás alá kerül.
Figyelemmel az alap rendeltetésére és
a miniszter úr intenciójára, különös fi-
gyelemben részesülnek azok a folyamo-
dók, akik gyermekeiket evangélikus in-
ternátusban helyezték el. A kérvényben
feltűntetenúő: a tanító neve, életkora,
müködési helye,' családi viszonyai, tel-
jesített hadiszolgála ta, házon kívül ta-
níttatott gyermekeinek neve, életkora,
iskoláztatási és elhelyezési adatai (in-
ternátus, magánház, rokonság), tanul-
mányi előmenetele. Továbbá a tanítói
javadalom pontos adatai tételenkint s
végösszegben aranypengő érték szerint.
Feltűntetendő tehát: a fizetési osztály
és fok, a helyi javadalom (értékegység,
kezdő fizetés százaléka, föld, termény,
tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő ál-
lamsegély, esetleg más, bármilyen ter-
mészetíí javadalmi tétel) s végül 21

magánvagyon. Fclyamodási ívet meg-
keresésre az illetékes püspöki hivatal
bocsát a folyamodó rendelkezésére. Te-
kintettel az egységes eljárás szükségére,
a segélykérés ezen folyamodási íven
nyújtandó be. Az illetékes püspök úr-
hoz folyó évi november hó 15.-éig nyúj-
tand6 be, onnan pedig november hó
25.-éig az illetékes püspök úrhoz ter-
jesztendő fel, hogy november hó 30.-áig
kezeim között lehessen. D. báró Rad-
vánszkp Albert sk. egyet. felügyelő
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. október 22.
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (ném et nyelven)
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57'.(tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. .
Üllői -út 24. (egyetemi ist.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 1/412 D. Raffay Sándor (rádió)
d. u. 6 Lehel László
d. e. 11210 Lamnek Vilmos
d. e. 11 Dr. Halász Kálmán
d. u. ·1 Süle Károly
d. u. 5 Urbán Ernő
d. e. 10 Dendely Károly
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. 11 Kemény Péter
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Szuchovszky Gyula
d. e. 10 Szíj as Pál
d. e. 11
d. e. iO 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 (ifjúsági)
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákcsfalva

d. e. 1/211 Késmárszky Lajos
d. e. 11 Szuchovszky Gyula
d. e. 11
d. e. 10 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. €. 9
d. e. • II Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Papp Ferenc
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d.e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több minU22 éve fennálló harangöntőgyára •

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tüzOltÓSZBP-, kÚf, sziuattyú- BS Alapítva:
gBpgyár, harang-, fém- és vasönfödB. 1816.•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harangok, a' Budapest 'I'isztvi-
selőtelep-külsőferencvárosí református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom stb., st.b. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyérernmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközl ünk.

Alapítva ":

1816.

Perzsa, ~ézsma,seal~un~á~
Szövet~a~áto~~rémezésg

SOMOGYI szűcsmesternél
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-39~.

Kepp kölcsönzés I

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.) .

Rédíó, gramofon, zongora billentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

~
Evangélikusoknak nagy 'árengedmény!--~--~------------------------------~.

MARNITZ
hangszertelep

VII!., József-kőrút 37. sz.

AG

Ee

SZLEZÁK LASZLÖ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS BrcöntedB, harangfBlszBrBIBS BS haranglábgyár
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

Gödölléi ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csil-

. laghegví 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.

Szfvvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

UÁ-f
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Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos. Zulauf Henrik
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Je~~zete~a .reformáció na~jára
Az Eszt evangélikusokról ne feled-

kezzünk meg, akik ma a legnagyobb
megkísértésen és megpróbáltatásokon
esnek áto

Alig ismerjük őket. Egyszer úgy Iá-
togatták meg az eszt evangélikus lel-
készek a magyar evangélikus lelké-
széket, hogy három év mulva, mint
vendéglátók várnak vissza s vajjon
mikor lesz, vagy meg lesz-e egyáltalán
három év mulva?

Ezen a konferencián tudtuk meg azt
is sokan, hogy a finn és eszt himnusz
ugyanaz s ma sokan látjuk, hogy az
eszteknek még idejük sem volt arra,
hogy magukbaszálljanak a közös nagy
kérdéseknek meggondolására.

Van sok meleg kötelék épülőben a
magyar és eszt evangélikusok között.
Már fiatal teologusaink közül egyik-
másik az eszt nyelv és kultura komoly
művelője lett. A Farkasok c. eszt drá-
mát, melyet a Nemzeti Szinház is elő-
adott, evangélikus tanár ültette át
magyar nyelvre. Meleg családi kötelé-
kek köttettek magyar és eszt fiatalok
között is. Eszt leányok magyar anya-
ként élnek Budapesten és alig egy éve
vitt el egy evangélikus leányt eszt fiú
Paernuba eszt asszonynak. Ezen az es-
küvőn lehetett látni azt, hogy az eszt-
magyar barátságnak világiak között is
mennyire egyházi gyökerei vannak.

Egyik olasz lap szűkszavú jelentése
annyit közöl a magyar olvasókkal.
hogy az eszt iskolákban kicserélik a
tanszemélyzetet. Leváltják azokat, akik
az eszt nacionálizmus képviselői s olya-
nokat állítanak helyekre, akik rokon-
szenveznek az orosz szellemmel.

Egymillió evangélikus eszt sorsa ko-
molyan érdekel minket. Talán Isten
kegyelméből a finnek feje felől elhárít-
ta tik a kornmunizmus átka és veszélye,
de az eszt evangélikus egyház közel
egymillió tagja odaállíttatik . a nagy
döntés elé: élet vagy martyrium.

*
Sommerset Maugham angol író irja

egyik novellájában a következő részletet:
Gyöngyhalászok dolgoznak a Csen-

des-óceán kis szigetei mellett. A
gyöngyhalászok: négerek, japánok, ki-
naiak, a közeli szigetek bennszülöttjei.
Proletárok, munkanélküliek, a primi-
tív népek kitaszítottjai. Munkaközben
az egyik japán úgy bukik a mély vízbe,
hogy napok multán csak holtan kerül
vissza a gazdájához.
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Térjetek meg l
Közhely lenne azt mondani: soha időszerűbb nem volt a refor-

máció mondanivalóját Krisztusnak ebbe a szavába foglalni. De bal-
gaság lenne eltagadni azt is, hogy igy van. Hiszen a reformáció min-
den mondanivalója erre az alapra épül fel. A 95 tétel híres pontja:
Amikor a mi Megváltónk azt mondotta: térjetek meg, azt akarta,
hogy az egész élet megtérés legyen; szintén ezt mondja ki. Vissza
kell térni, haza kell menni Istenhez.

Szükségünk van erre a hazaiérésre. Vegyük észre, hogy mennyire
megüresedett az ember élete. Mennyire felszínes lett minden.
Mennyire a látszat és a jelen világ élvezetei diktálnak mindenütt és
milyen nagyon a háttérbe szorul minden, ami ezekkel szemben állana.
Divattá lett a vasárnapi istentisztelet után ellátogatni a divatos sör-

. csarnokba, ahol a kedélyes társaság sörrel mossa le a torkába Iel-
k:ívánkozó szor ongást, amit talán Isten kemény szava ébresztett Iel
benne. Sőt egyeseknél kezd divattá lenni az is, hogy ezt a mulatságot
az istentisztelet helyett végezzék el. Divattá lett magasztalni azokat,
lakik az életükben könnyű elvek, vagyis inkább elvtelenségek kedvéért
élnek és divattá lett kinevetni azokat is, akik »komolyan veszik« az
életet és komoly an veszik azt is, amit Isten mond. Divattá lett félni
a háborús időkben és milyen könnyen lenézik azt, aki mer arról
beszélni, hogy csak Isten a mi erős várunk. Milyen meglepetés volt
pl. nemcsak országszerte, hanem anagyvilág sajtójaban is, hogy a
magyarországi protestantizmus mert közösséget vállalni az északon
:szorüngatott testvérekkel. Vajjon csakugyan nincsen-é szükségünk
ebből az állapotból a hazatérésre, ahol ami eddig természetellenes
.volt, most természetessé válik és nevetséges lesz minden, amit eddig
főcélnak tekintettek ?

A reformáció komoly beszéde éppen az volt annakidején és az
ma is ehhez, a világhoz, hogy vissza kell térnünk abba az állapotba,
ahol a mi IStenünkkel megint a bizalomnak abba a [ohába herűlűnh,
'hogv számunhra minden, ami velünk törté.nik: természetes lesz.
Természetes az, hogy a hivő ember először Istenére gondol és min-
den más mellékes a számára. Természetes neki, hogya mennyei Atya
megadja a mindennapi kenyeret és mindennapi bűnbocsánatot. Ter-
mészetes, hogy az élet könnyebb oldalait keresőkkel szemben ide-
genül fog állani. Természetes, hogy hiténél fogva mindent el tud
'viselni és mindent el tud végezni. Számára semmi nem nehéz. Még
az is természetes lenne, ha azt mondaná a hegyeknek: ugorjatok a
tengerbe. Természetes: hiszen Isten kezébe tette le magát.

Dc itt még nem' állhatunk meg. A reformáció minden korok em-
berének akart valamit adni. Valamit, ami soha el nem rnúlik. Le-
"Í~ázott népeknek nemcsak azt a reményt, hogy fenn Istennél sza-
badság van, hanem azt is: Isten nem hagyja el az övéit akkor sem,
ha úgy látszik is, hogy or-cáját elrejtette most előlük. Ezért példázta
a magyarországi reformáció olyan sokszor hazánk állapotát igehir-
detésében az ótestámentomi eseményekkel. E földön sikertelen em-



bereknek nemcsak azt: aki itt szenved, ott jutalmat nyer, ha Krisz-
tusért szenvedett, hanem azt is: vizsgáld meg magadat és újra erős
leszel. Ezért hívta fel a magyarországi reformáció is olyan erős szóval
az embereket megtérésre. Félénk sziveknek, megfáradottaknak és
megterhelteknek, szomorúaknak és síróknak nemcsak az égi vigaszt,
hanem már e földre is azt a komoly ígéretet hirdette: Isten meg-
váltott! Ez az a drága kincs, ami többet ér, mint e föld bármennyi
drágasága és öröme. Ezért vígasztalt mindíg a reformáció igehirdetése
és beszélt annyit Krisztusról, aki magát érettünk adta. ,

Mindezt a reformáció az igehirdetésben adja. Ott van a tükör,
amibe belenézhetünk. Nemcsak egyszer egy esztendőben, egy-egy fél-
ünnepnek vett emléknapon, hanem mindíg és mindenütt, ahol Isten
Igéje szól. Mindíg látnunk kell: nem vagyok olyan még, mint ami-
Ilyennek Isten akar engem és mindíg érezni kell: meg kell térni,
vissza kell menni Istenhez. A felületességből, a mást - jobban --
szeretésből, a félelemből, reménytelenségből, ürességből. Vissza Isten-
hez. Tagadva mindent, ami e földön többnek mutatja magát, egyedül
hinni abban, amit Isten mond. Ez a megtérés. És ebben a hazatérés-
ben van a reformáció megszakíthatatlan állandósága és annak min-
den ajándéka. Kemény Péter.

ft reformáció ma~yartörténet-szemlélete
A mult a keresztyénségtől megnemérintett primitiv nép számára

ne.tp. több mitosznál. Az ismeretlenség ködébe vesző legendás moti-
vumokkal átszőtt népi emlékezés. Legmagasabb kultúrfokon sem több
annál, mint amit a pragmatizmus jelent. Legfeljebb annyi, hogy hű-
ségesen gyüjtött történelmi adatokat komoly tudósok az ok és okozat
viszonyába fűznek, vagyis keresik azt, milyen történelmi események,

'milyen eseményeket érleltek meg. Lényegében a szellemtörténet is
csak ennyi. A keresztyén hittől és lélektől megérintett nemzet számára
azonban a történelem kinyilatkoztatás számba megy. Nem olyan ér-
telemben persze, hogy a történelemből igyekeznek megérteni vagy'
rnegísmerni Istent, mintha a történelem beszélne 'Istenről, de for-
dítva, hogy Isten beszédéből igyekeznek megérteni a történelmet.
A protestántizmus ebből a szempontból arra való volt a magyar nép
történelmében s arra való ma is, hogy történelmünket az Isten igéjén
mérje meg. A reformáció napjaitól kezdve végig kísérhető ez a sok-
szor csaknem ótestámentumi hangú és lendületű protestáns történet-
szemlélet és értékelés. A bűn és kegyelem kérdését a történelemre
alkalmazva először mi vetettük fel magyar földön. A .reforrnáció ige-
hirdetése szinte prófétai komorsággal tud szólni Mohács nemzete
felett Isten bűnünk miatti haragjáról és sújtoló karjáról s a kegyel-
mes Isten szabadításának reménységét is mi képviseltük, ugyancsak
a próféták bizodalmas hitével. Bornemissza prédikációi, Huszár Gál
és Szenczi Molnár Albert zsoltárai az első és máig eleven hangok
abból a történetszemléletből, mely a hitében felébredt magyarság ke-
resztyén nemzetszemléletéből és történelemértékeléséből származik.
Nem tudni, can-e egyáltalában európai nemzet, melv ilyen ótestá-
meniomi mélységig tudta vinni prédikációban, zsoltárban, imádságban
és iskolában történelmének mérlegelését a Szentiráson: Mi kezdtük a
bibliás magyar történetírást s ezt a szolgálatot nem nélkülözhette a
magyarság. Igy járhatott együtt a XVL sz. keresztyén újjászületésé-
vel a magyar népi magunkra találás. És ez a bibliás magyar történet-
írás a figyelmeztető napjainkban .arra, hogy népi újjászületésünk
megint függvénye annak az evangéliumi ébredésnek, mely kollektiv
bűnellenes küzdelem és közös Isten-szolgálat megtéréséből építheti a
magyar történelmet.

A jelen, a keresztyénségtől megnemérintett primitiv nép számára
nem több a mindennapos vegetálás pillanatnyi alkalmánál. Élni úgy,
ahogy éppen most lehet. Legmagasabb kultúrfokon sem lehet több
annál, mint amit egy bölcs és tapasztalt nép minden erők kihasználá-
sából korszerűen teljesíteni tud. Keresztyén hit és lélek által irányí-
tott nemzet számára azonban a jelen, a kegyelmi idő egészen aktuális

A gazda maga is szükségét érzi an-
nak, hogya földi életben nyomorult
munkásának tisztességes temetést ad-
jon. Felveszi régi hajóskapitányi egyen-
ruhájá t. A temetés délelőttjén megtar-
tóztatja magát szokásos alkoholélveze-
tétől. Összegyüjti a temetésre komoran
készülő munkásait s imádkozik, beszé-
det mond a gyöngyhalász japán prole-
tár zsákbavarrott holtteste fölött.

Beszéd van, ima van állapítja meg,
de temetésen énekelni is szoktak, em-
1ékezik vissza európai életére s gondo-
latai közben rákiált a gyászoló mun ..
kásokra: Énekeljétek el az "Erős vár
a mi Istenünk" című éneket, azt vala-
mennyien megtanultátok a vasárnapi
iskolában.

Angol ember, a Csendes-óceán szi-
getei között, barbár proletárok ajkán
csenditi fel azt az éneket, amely nem
a halál, hanem az élet éneke.

Reformációi ünnep Wittenbergb/?n.
Még a háborús időkben is így volt s
a megváltozott időkben is így van, hogy
már kora hajnalban zászlódíszt ölt a
város. Fekete-sárga Wittenberg város
színe, Valamennyi ház tele van díszítve
városi és birodalmi zászlókkal. Az ab-
lakok tele vannak gallyakkal és virá-
gokkal. Zenekarok és énekkarok jár-
ják végig a várost hangos muzsikával.
Bennszülöttek s e napra a városba za-
rándoklók ellepik a kis város utcáit s
tereit s templomaiban nincs talpalatt-
nyi hely. Az egész városban ezen a na-
pon mindenütt, minden hely foglalt.

A harsogó utcazaj ban ezenfelül mé-
gis áhitat van. A kürtök érces hangja
s gyermekkórusok égigható éneke, a
tömeg majdnem katonás menetelése, az
állomásról félóránként tóduló tömegek
templomba sietése minden zaj dacára
áhitatotkeltően imponáló.

Nem is embert ünnepel ez a tömeg.
Bár megáll a téren bennszülött és ide-
gen sieteszi virágját Luther szobrára,
de senki sem azt mondja magában,
hogy a "legnagyobb német ember"
előtt tiszteleg. hanem az ünneplők
minden megnyilatkozása ennyi: feled-
hetetlen nap Wittenbergben október 31.
Áldassék mindenért Isten neve azért,

amit ezzel a nappal adott. G. L.

Az Orszá~os Protestáns Na~o~
tulajdonképpen már október 21-én
kezdődtek meg, amikor a Korrnányzó
a modern protestáns művészek kiállí-
tását megnyitotta. A még hátralévő
napokon egymásután megnyílnak a
Nemzeti Múzeumban a protestáns tör-
téneti kiállítás, az Iparművészeti Mú-
zeumban a magyar népművészeti ki-
állítás és a Szépművészeti Múzeumban
a XVII-XIX. század protestáns ma-
gyar mestereinek műveiből gyűjtött
kiállítás. Ugy budapesti, mint vidéki
protestáns testvéreinknek a kiállítások
megtekintését a legmelegebben ajánl-
juk, mert belső érték szempontjából is,
de elsőrendű szakértők által történt
válogatás .szempontjából is reprezen-
tativ jelleggel birnak. Mind a négy ki-
állításra jogosító belépőjegy ára 1 P,
azoknak azonban, akik utazási ígazol-:
vánnyal vagy az Országos Protestáns
Napok jelvényévei vannak ellátva, 50,
fillér.

Október 28-án délután 4 órakor van
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a megnyitóülés a Pesti Vigadóban,
amelyen dr. Tasnády Nagy András
igazságügyminiszter, D. Raffay Sándor
püspök és Törs Tibor országgyűlési
képviselő mondanak beszédet. Este fél
9 órakor ismerkedési vacsora a Gellért-
szállóban.

Október 29-én, vasárnap istentiszte-
letek a rendes időben minden temp-
lomban. Délelőtt fél 11 órakor közös
protestáns istentisztelet az Iparcsar-
nokban, melyen D. Kapi Béla és dr.
Ravasz László végzik a szolgálatot. Az
Iparcsarnokban az állóhelyeken kívül
5000 ülőhely áll rendelkezésre. Fenn-
tartott hely nincs, a székek az érkezés
sorrendjében foglalhatók el. 12 órakor
ugyanott ünnepélyes nagygyűlés, me-
lyen D. Kapi Béla és dr. Tasnády Nagy
András mond beszédet.

Október 28-án megkezdődnek és
mind a négy napon folynak a külön-
böző evangélikus és református, vala-
mint közös egyházi és társadalmi egye-
sületek és intézmények konferenciái,
szakosztályí ülései, evangelizálás, nyil-
vános ülések és kisebb ünnepélyek,
amelyek részletes sorrendjét lapunk-
ban közölní nem tudjuk, mert ez a
részletes programm 8 nyomtatott oldal
terjedelmű. Pontos felvilágosítást ad-
nak azonban a lelkészi hivatalok és ez
a részletes programm megszerezhető
az Országos Protestáns Napok rendező-
ségénél, IV., Semmelweis-utca 17. Mé-
gis külön kiemeljük az október 30-án,
hétfő este fél 6 órakor a Zeneművé-
szetí Főiskola nagytermében tartandó
zeneünnepélyt, amelynek műsorán ki-
váló művészek szerepelnek.

Október 31-én reggel fél 9-től kez-
dődően minden templomban reformá-
cióí istentiszteletek vannak. Ezek közül
a rádíó közvetíti a 9 órai református
istentiszteletet, melyen Ravasz László,
a 10 órai evangélikus istentiszteletet,
melyen D. Kapi Béla és 11 órai uni-
tárius istentiszteletet, melyen Szerit-
Ivány Sándor theologiai tanár prédi-
kál. Fél 12 órakor protestáns ifjúsági
nagygyűlés a Pesti Vigadóban. Délután
3/,6 órakor a szokásos és ez évben kü-
lönösen ünnepélyes reformációi emlék-
ünnep lesz a Pesti Vigadóban, ame-
lyen a megnyitot dr. Tasnády Nagy
András ígazságügyminiszter mondja, a
reformáció lelki ajándékairól dr. Mak-
kay Sándor egyetemi tanár mond be-
szédet, Reményik Sándor költeményeit
mondja el és zárszót mond Törs Tibor
országgyűlési képviselő. Este 8 órakor
a Gellért-szálló éttermében a szokásos
Béthlen-szövetségi vacsora lesz, mely
ez évben egyúttal az Országos Protes-
táns Napokat is zárja. Beszédet mond
dr. Fabinyi Tihamér ny. miniszter.

Tartsa kötelességének minden pro-
testáns ember, hogy az Országos Pro-
testáns Napokon megfelelően részt-
vegyen.

A Budapest-Kelenföldr református
és evangélikus egyházközségek októ-
ber 31-én délután 5 órakor a kelen-
földi evangélikus templomban közös
reforrnációi emlék ünnepélyt rendeznek,
amelyen Szántó Róbert, Sebestyén
Andor és vitéz Faragó Ede mondanak
beszédet.

Házasságkötés. Kiss Benő evangé-
likus lelkész a pusztaottlakai templom-
ban október 22-én vezette oltárhoz
Papp Irénkét.
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része, melyben az Isten szolgálat engedelmessége az üdvösség és
kárhozat felelősségével kötelező. A protestántizmus arra való a ma-
gyarság életében, hogy a mindenkor i jelenben a legidőszerűbb ige-
hirdetéssel szolgáljon: most és itt ezt akarja Isten mitölünk. És a
magyarság minden életszakaszán tudtuk a korszerű evangéliumi üze-
netet ezen a földön. Ha vígasztaini kellett, vígasztaltunk; ha szabad-
ságharc kellett, megcsináltuk a szabadságharcot; ha bűnprédikáció
kellett, szóltuk azt; ha társadalmi átalakulás kellett, élére áltunk a
forradalomnak. Bornemissza, Bethlen Gábor, Berzsenyi, Petőfi, Kos-
suth, Ady, Szabó Dezső s végtelen sorú protestáns mind bibliás neve-
Iésű magyarok s vagy ami igehirdetésünk formájában, vagy abból
(néha a hütlenség látszatával is, de mindíg abból) kinőve fogalmaz-
ták meg a legkorszerűbb magyar cselekvés lényegét az »itts-ben és
a »mostc-ban.

A jövő a keresztyénség által megnemérintett primi tiv nép szá-
mára nem több a jóslások tárgyánál. Sámánok, varázslók dolga. Leg-
magasabb kultúrfokon sem lehet több egy nép életakaratának remény-
ségénél, melyet a történelem tanulságaira és a jelen harcképes erőir-e
épít. Keresztyén hit és lélek hatásaba került nemzet számára azonban
a jövő az Istenre [igyelés függvénpe. A protestántizmus arra való
magyar' földön, hogy az üres jóslásoknál és az emberi erők ö ssz-
pontosításán túl Istenbe helyeződjék el a magyar életakarat remény-
sége. Ezt mai napig tudtuk prédikálni ezen a földön s ma különösen
kell ennek a prédikációnak az ereje. A magyar jövendő abban van
elrejtve, tudunk-e igazán Istenre figyelni? Mert ő szabja ki kül-
detésünket, ő helyezi el az életlehetőségeinket, ő szabja a céljaink
gátját s ő adja a kapukat a szabadulásra. Egész történelmünk hon-
foglalás óta menehűlés a halál elöl s a mindennapos végzet karjaiból
való kimenekedések csodálatos sorozata. S Európának ebben a vihar-
zónájában a jövőnk is ez lesz. Mi addig élünk, ameddig Isten tervé-
ben vagpunk benne és amig enneli a tervnek tudunk állandó [igveloi
lenni.

Igy a reformáció népe magyar földön nemcsak, hogy történelmet
csinált a multban, jelenti a nélkülözhetetlen hit- és életrendszert a
jelenben s képvisel figyelmen kívül hagyhatatlan programot a jövőre
nézve, hanem értéke az is, hogy rnultról, jelenről, jövőről ő az, aki
Isten véleményét, akaratát, üzenetét, ellenzését és igéretét egyszerre
pótolhatatlanul hordozza. Ezért nem lehet a reformáció népe nélkül
magyar történelmet csinálni s ezért nem lehet a reformáció szelleme
nélkül még csak szenilélni sem, nemhogy megérteni' és értékelni a
magyar történelmet. Dezsérv Láezlá.

A fin·n.püspöki kar kiáltványa
az evangélikus finn néphez

(Dedinszky Gyula fordításában közöljük ezt a szép és erőteljes kiáltványt,
melyet a finn püspöki kar a legnehezebb napokban bocsátot! ki.)

Mi, a finn népegyház püspökei szükségesnek látjuk, hogy a kö-
vetkező biztató és bátorító szavakkal forduljunk népünkhöz ezekben
a napokban, amelyekben sokan nagyaggodalommal szemlélik a világ'
s egyben a mi saját nemzetünk sorsát is.

Senki. sem adhatja át magát a kétségbeesésnek, hanem Istenben
bízva tegye míndenki kötelességét. Az ag:godalmaskodás a földre
sújt, a kötelességteljesítés fölemel. .

Ha elcsüggednénk, ezzel csak azt mutatnók ki, hogy hiányzik
lelkünkből a nemzeti igazságunkba vetett hit. Ennek pedig nem sza-
bad megtörténnie. .

A finn nép ügye Isten és emberek előtt igazságos. Mi nem aka-.
runk egyebet csak azt, hogy bárki megkárosítása nélkül békességben
élhessünk ezen a földön, amelyet az Úr Isten atyáinknak adott, ame-
lyen nekünk szabadságot és függetlenséget biztosított, hogy ezeket az
ő drága ajándékaiként megőrizzük és szent örökség gyanánt gyerme-
keinkre hagyjuk. Éppen ezért legyen a szivünk bátor, a Ielkünk
békességes.



Nem mondjuk azt, hogy »mi egyedül önmagunkban bízunk«, mert
ismerjük erőnk korlátozottságát, hanem inkább azt valljuk: »Bizo-
dalmunk a mindenható, kegyelmes Istenben van, akinek országa a
Jézus Krisztusban jött el mihozzánk.« Ő, Jézus Krisztus a föld ki-
rályainak uralkodója, a királyok Királya, az urak Ura, Ő kormányozza
a föld népeit igazságban és szeretetben. Az ő igazsága nem kegyetlen,
mert megbocsát a bűnösöknek, ha hozzátérnek; mi is sokat vétkez-
tünk, forduljunk hát őhozzá őszinte bűnvallással és imádsággal. ne
nem is rest az ő igazsága, hogy bűntetlenül hagyja a gonosz ha-
misságát.

Az Isten titkos gondolatai válnak nyilvánvalókká a népek sorsá-
ban .. Vagy nem pusztult-e el sok hatalmas nép és birodalom, mely
a maga elnyomó és gyilkoló képességében bizakodott, mely véren és
könnyeken keresztül tört, félrerúgva az igazság és szer-etet örök
törvényeit? Viszont sok kicsiny nép, ugyanezen szerit törvények
oltalmában felszabadult az elnyomás alól s megmaradt mind a mai
napig.

Nem dicsekedhetünk azzal, hogy ezeket a törvényeket maradék-
talanul megtartottuk volna. De az Úr, aki így szólt: »Az igazság a
népet felmagasztalja, a bűn pedig a nemzetek szégyenére van« és »Bol-
dog az a nép, amelynek Ura az Isten« - lehetségesnek tartotta cso-
dálatos módon, erején felül megsegíteni a finn nemzetet·, sok, egé-
szen reménytelennek látszó veszélyes helyzetben. Ha valaki, úgy
éppen ez a mi nemzedékünk tapasztalhatta ezt a legjobban. Az
Istent hívtuk segítségül a nyomorúság idején hazánk minden leg-
alacsonyabb kunyhójában is és ő, aki megpróbált, meg is segítettJ
bennünket. •

Ha Isten ellenünk volna, mit sem' segítene rajtunk, ha repülő-
gépeink uralkodnának a végtelen légtér felett, ha ágyúlövegeink fel-'
szántanák a föld kérgét, ha tengeralattjáróink felkavarnák az óceánok

. mélységeit és ha államférfiaink 'tervei kifürkészhetetlenek volnának
is. De igaz a próféta szava: » ... az Úr előtt nincs akadály, hogy sok
vagy pedig kevés által szerezzen szabaduláat.« (1. Sárn. 14:6.).

A finn nép vesse reménységét most is az Istenbe és ne hulljon
közülünk senki a félelem karjaiba. Tegyük, amit az Isten beszéde,
lelkiismeretünk és hazánk törvényei szerint tennünk kell. Vigyük
egyértelmű imádsággal nemzetünket sannak büneit és szükségleteit
az Úr elé. Ne válasszon szét az egyenetlenség s akkor atyáink Istene
a megpróbáltatás napjai után a maga idején megsegít minket.

Eddig népünk élete döntő pillanataiban mindig az Ige köré gyü-
lekezett össze. Igy kell tennünk most is. Hadd hangozzék bőségesen
és erőteljesen a mai idők szükségleteinek megfelelő evangélium vala-
mennyi templomunkban, hogy megtérést, hitet, erőt és reményt hoz-
zon a szivekbe.

»Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen, bizonyos segítség a
nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek
omlanának is a tenger közepébe: zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai;
hegyek rendülhetnek meg .háborgásától. A seregek Ura velünk van,
Jákób Istene a mi várunk.« (46. Zs. 2-4, 8.) Kaila Erkki, Lehtonen
Aleksi, Mannermaa J. A., Bonsdorff Max, Loimaranta Yrjö, So1'-
munen Eino.
~ ...••~~~~.
Mit adott

ének
a
,es

reformáció a magyar
zeneirodalomnak ?

A reformáció megszólaltatja a néma ajkakat. Felhangzanak a
Luther-énekek és az átmentett őskeresztény énekek. Az ének szájról-
szájra jár, vele együtt terjed az isteni ige. Talán még nem is ismerték
az egyszerü barát tanítását, de ajkuk dalra gyúl. Luther a reformációt
bele énekelte a lelkekbe és szívekbe. Maga a Cantus Catolici (1647)
előszava vallja be: »A hívek nagyobb részét a római szentszéktől
az éneklésbeli zengéseknek édesgetése vonta el.«

Dc miért tudott így elterjedni az ének? Mert a haza édes
anyanyelvén szólalhattak meg. Mert megértették az éneket és szívükbe
zárhattak. Ha az üldöztetések és a hatalom parancsa az idegen fele-

Uj 'Ma~~ar[van~éliumiZene
l. szám. (Kapi-Králik Jenő:

Karácsonyi ének.)

Még Berlinben történt. A mikor , a posta
hazám egyik énekkarának hangverseny-
műsorát elhozta, megdöbbentern : a műsor
valamennyi száma német zeneszerző műve
volt. Nem is mertem proiesszoreimnek meg-
mutatni, mert biztosan megkérdezték volna:
"Önöknek evangélikus magy e r zeneszer-
zőiük nincs?" Tényleg nincs. A multban
egyházi zenénk nem tudott a világi muzsika
magas szinvonalára emelkedni. Ha a mult-
ból mégis neveket idézünk, azért tesszük.
mert megbecsüljük azok nevé \, akik kis
tehetségükkel és csekély tudásukkal uttörő
munkát végeztek. A 19. század és a század
eleji magyar evangélikus egyházi muzsika
nem tart semmi kapcsolatot a reformáció
klasszikus egyházi muzsikájával, avval
nem rokon, a legtöbb esetben egy kevésbbé
értékes világi zene templomi változata.

A mai' muzsika nagyvonalú ielépítésével,
nagyobb lélegzetű dallamvezetésével,önálló
szólameival. határozott, néha merev har-
móniájával közelebb van a régi muzsika
szelleméhez. Az ezen iskolán felnevel-
kedett evangélikus. egyházi muzsikusok
most lapot indítottak, hogy megteremtsék
a hiányzó magyar evangélikus zenét. Szer-
kesztői: Gárdonyi Zoltán dr., Kapi-Králik
Jenő, Rajter Lajos és Schulek Imre. Első
számában Kapí-Králik Jenő Karácsonyi
énekét hozza. Az ismert "Krisztus Urunk-
nak" karácsonyi énekünk két verse van
feldolgozva vegyeskerre. A cantus lirrnus
az első versben a tenorban van, a 2. vers

.egy kis kárionnal indul, majd egy hosszabb
romantikus kadenciaval zárul. Avegyeskar
úgy látszik városi kórus részére iródott.
Praktikus szempontból [ó lett volna köny-
nyebb kórussal megindulni és a szólemokat
is közre adni. Árát 1'80 P-nél olcsóbban
kellene megszabni (az Énekszó' 20-30
fillérért ad parfiturát), ha azt akarjuk. hogy
énekkaraink megvegyék.

Szerelnénk hinni, hogy az Uj Magyar
Evangéliumi Zene be fogja váltani az elől-
járóban elmondottakat: "A magyar evan-
gélikusság régen nélkülözi a modern
magyar zeneköltészet evangéliumi haj-
tását. Pedig talán a mi egyházzenei örök-
ségünk muta/ja leginkább, hogy mily erős
lélekformáló művészet és egyházépítő erő
volt hajdan a musica sacra." "Magyar
műveket szeretnénk megszólaltalni. melyek
a népművészet csodálatos varázsában
újjászületett modern magyar zene úljain
járnak. Végül evangéliumi művészetet
tűzünk ki célul: híven a régi evangélikus
zene bensőséges nemes egyszerűségéhez."

Peschko Zoltán.

Az Országos Protestáns Napok kere-
tében a már ismertetett gyűléseken
kívül még következő összejövetelek
rendeztetnek: A protestáns . mérték-
letességi mozgalom (Kékkereszt Egye-
sület) a Bethánia Egylet nagytermében
(VIlI., Gyulai Pál-uo 1.) október 29-én
délután 3 órakor, A protestáns vasú-
tasok részére a Magyar Evangéliumi
Vasútas-Misszió rendezésében orszá-
gos gyűlés az Aréna-út és Thököly-út
sarkán levő ref, templomban 29-én
d. u. 5 órakor, " A protestdns ·orvosok·
részére október 30-án este 8 órakor a
helső-Iípótvárosi ref. egyházközség
imatermében (V. Akadémia-ú. 3. 1.).
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Horthy Mlklós kormányzó nyitotta

meg a Protestáns Napok keretében a
modern protestáns művészek kiállítá-
sát. Az államfőhöz üdvözlő szavakat
dr. Tasnády Nagy András igazságügy-
miniszter, az Országos Bethlen Szövet-
ség elnöke intézett, aki hódolattal és
hálával köszönte meg, hogy a Kor-
mányzó az Országos Protestáns Napok-
nak ezt az első bevezető eseményét
személyes megjelenésével és a kiállítás
megnyitásával tűntette ki, s ezzel az
Országos Protestáns Napok jelentősé-
gét minden magyar ember előtt doku-
mentálta. A Kormányzó nagy érdeklő-
déssei nézte végig a kiállítást és külö-
nös figyelemmel szemlélte meg a ki-
állítás egyik legnagyobb érdekességet:
Lux Elek pályadíjnyertes Lutherszo-
bor-tervezetének a szob or eredeti nagy-
ságában elkészített Luther-fejet.

A budapesti Deáktéri magyar és né-
met egyházközségek sorrakerülő tisz-
újításával kapcsolatosan a közös intéz-
mények és iskolák fenntartására léte-
sült közös képviselőtestület változáson
megy át. A megváltozott erőviszonyok-
nak megfelelően az eddigi 50-50°/0-05
képviseleti arány 5:1 arányban, a te-
herviselési arány pedig 19:1 arányban
változik meg a magyar egyház javára.

A Budapest-Ill. kerületi (Óbudai)
egyházközség október 29-én délelőtt 11
órakor anyaegyházzá alakulásának 30.
éves fordulóján hálaadó istentiszteletet
és ünnepi közgyűlést tart. Az isten-
tiszteleten Mohr Henrik, a gyülekezet
lelkésze szolgál. A közgyűlést dr. Fa-
binyi Tihamér felügyelő nyitja meg, a
30 év történetét Danhauser László val-
lástanár olvassa fel. A gyülekezet ün-
nepi nyilatkozatának felolvasása után
D. Raffay Sándor mond beszédet Dé-
vai Bíró Mátyás emlékezetéről, majd a
Luther Társaság által állított Dévai-
emléktáblát átadja a gyülezetnek D.
Kovács Sándor püspök, a Luther Tár-
saság egyházi elnöke.

A pesti magyar evangélikus egyház
mult heti egyháztanácsi ülése elhatá ..
rozta, hogy a zuglóí és a IX. kerületi
egyházrészben 1-1 új lelkészi hivatalt
állít fel. A zuglóí részben már novem-
ber 1-én megnyílik a lelkészi hivatal,
alkalmas gyülekezeti teremmel együtt
ésa szolgálatot megkezdi Grünvalszky
Károly, egyházszervezésre oda beosz-
tott. segédlelkész. A IX. kerületben is
azonnal elkezdődik a munka, amint
megfelelő helyiség kerül.

A Gusztáv Adolf Gyámintézet ózdi
közgyülése. A Magyarországi Evangéli--
kus Gusztáv Adolf Gyámintézet októ-
ber 21-22 ..én tartotta ezévi gyűlés-
sorozatát. Vallásos estén Nagy Miklós,
a dunántúli gyámintézet egyházi el-
nöke, Smid István rozsnyói esperes ..
lelkész, Becht József mískolci tanító-
képzői tanár s az ózdi evangélikus
leánykar működött közre, a szomszé-
dos borsodnádasdi egyházban ugyan-
ekkor Kiss Samu és Csákó Gyula lel-
kész szolgált, A vasárnap délelőtti is-
tentiszteleteken Ziermann Lajos soproni
esperes, egyetemes gyámintézeti egy-
házi elnök, Marcsek János ózdi esperes
és Kemény Lajos budapesti esperes
prédikált. Az Egyetemes Gyámintézet
közgyűlésén Pazár István tiszakerü-
leti gyámintézeti világi elnök, egyház-
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kezet templomába is hajtotta a reformáció híveit, az énekek oda is
elkísérik őket. Dc magukkal hozzák a katolikus dallamkincset. Közös
kincs, mely azt teszi boldoggá, aki azt szabadon művelheti. Közös
a református és evangélikus ének, ehhez csatlakozik a katolikusnak
latin fordítása. Nérnet, francia, latin dallamok összekeverődnek az
ősrégi magyar énekekkel. A reformáció hazánkban is megindította
az énekköltészetet. Ma még ebből a korból alig néhányat ismerünk.
Az akkori énekeskönyvek nagyrésze (a maihoz hasonlóan) nagyrészt
csak szövegkönyv. A lejegyzett kóták legtöbbször pontatlanok. A ké-
.sőbbi kor énekeskönyvei diadalmasan jelentik, hogy több dallamot
elhagytak (1808 Debreceni énekeskönyv). A dallamok nagyrésze száj-
hagyomány alapján élt, idővel elfelejtik őket. Ezek maradtak ki az
énekeskönyvből. ANémetországból és Genfből átvett korálok és
zsoltárok kezdetben ritmikusak voltak. Később megindul a .gyüleke-
zetek egyszerűsítési munkája, egyenlővé teszik a különböző értékű
hangokat. Az énekek eredeti, vonzó ritmusa elveszti erejét, az ének
lassú, vontatottá válik. A ini legújabb énekeskönyveink is a ki-
egyenlített ritmusú dallamokat vették fel, elhagyva az eredeti magyar
énekeket. Az. újabb korálkönyvek minden eredeti német dallam he-
lyett szerkesztői által komponált magyar változatokat tartalmaznak,
avval a reménnyel, hogy ezek majd kiszorítják a reformáció ném et
dallamait. A gyülekezetek azonban helyesen döntöttek, elvetik ezeket
a kisebb értékü dallamokat és helyettük az eredeti eket éneklik.

A 'reformáció munkába állítja az énekkarokat. Ezek vezetik a köz-
'énekeket, ezek éneklik a liturgia énekeit. Az orgona ebben a kerban
csak itt-ott szólal meg. Hivatalosan a XVIII. század közepén veszi'
át az orgona a közének kísérését. Ez az időpont az énekkarok hanyat-
lásának kezdete. Hazánkban is megalakulnak az énekkarok, különö-
sen az iskolákban alakult kollégiumi énekkarok nagy szerepet töl-
tenek be. Az énekkar vezetője, a cantor, mindjárt a rector után kö-
vetkezik. Az énekkari művészetnek tetőfokát jelenti Németországban
Schütz H. (1585-1672) munkája. Művei egyházi leoncertek (kantá-
ták), melyek gazdag fantáziával a biblia szavait keltik életre. Egyet-
len mester, aki egyedül álló ebben a művészetben. Bach J. S. mű-
veiben a biblia szövegének költői változatát dolgozza fel. Bach rnűvé-
szetének központja a korál. A korál gyökere a kantátáknak, passiók-
nak, oratóriumnak és kerálelőjátékoknak. Hazánkban az említett
kollégiumi énekkarok teremtették meg sajátos zenekultúrájukat. Kü-
lönösen evangélikus iskoláink német énekmestereket hívnak be; akik
énekre és zenére tanítják az if'júságot. Comenius 1651-iki tanítás-
rendjében már nemcsak az egyházi énekeket kívánja »Dávid példája
nyomán, hanem hangszeres muzsikát sürget. A hangszeres zene ter-
jedesének akadályai a puritán prédikátorok, akik földi hivságnak, üres
világi hiúságnak bélyegezték sokszor a zeneszámokat. Az 1562, 1567.
debreceni zsinatoktói kezdve az öreg Graduál-ig (1636) számtalan
tiltakozás' hangzik el a »nagy tőmlőjű furullyák és sok süvőlt.őjű Iú-
vók« ellen.

A reformáció szüntelen reformálást jelent. És ha magunkévá
tesszük tanítását, nekünk is reformálni, rostálni kell dallamainkat.
Meg kell indítani a magyar eredeti dallamok és szövegek utáni ku-
tató munkát. Az itt-ott felbukkanó öreg cantionalék és graduálék sok
kincset rejtenek magukban. Drága köveket, melyek mellett a mult
közönyösen elhaladt. melyek a ma muzsikusának szemében igazi ér-
téket jelentenek. Ma már nem ismétlődhetik meg a mult bűne: dal-
kamok átalakítása, módosítása és modernizálása,' féltő gonddal ügye-
lünk rá ! .

És ha a címben feltett kérdésre akarunk felelni: »Mit adott a
reiormácio 'a magpar ének és zeneirodalomnah?«, úgy ismételten azzal
!kell felelni: hincsehet, melpelt ismeretlenek előttünk, amelyeket azon-
ban a jövő fel fog tárni. Peschko Zoltán.~..,........,..

A Fébé Diakonissza Egyesület, egy
diakonissza testvér vezetésével szo-
ciális irodát tart fenn a Deáktéri egy-
házi épület Kammermayer K. utcai
odalan. (10. sz.) Célja többek között,
hogy evangélikus családoknál evangé-
likus háztartási alkalmazottakat he-

1 ·lyezzen el s az otthonuktól távol levő
leányokat vasárnap délutánonként az
Ige körül összegyűjtse. Kérjük úgy a
heyet kereső leányokat, mint a' leányt
kereső háziasszonyokat, hogy az irodá-
hoz forduljanak. Telefon: 18-10-51.



A reformáció népi hatásai
Dr. Luther Márton öntudatos németnek vallotta magát. Érezte

azt, hogy a német nép számára küldetett. Reforrnációi munkája is
elsősorbana németnép mentése érdekében végeztetett. Anémet
nyelv megteremtése körül szerzett érdemeiér-t a legvallástalanabb né-
met csoportok is nagyra értékelik Luthert.

Bizonyos az is, hogy a reformáció hazánkban magyar nyelven szó-
lalt meg. A magyar nemzeti gondolat, a függetlenségi eszme, a sza-
badság vágya, mint a hazai reformáció első virágzásai annyira át-
hatottálc a XVI. század magyarságát, mint sem azelőtt, sem azután
semmi más eszmeáramlat. Ezek a reformáció törzséről feltörő áram-
latok állandó értéket és jelentőséget adtak a nemzet ítéletében a
reformációnak hazánkban.

Az is világos előttünk, hogy nem a lutheri reformáció az egyet-
len szellemi áramlat, amely külföldről került hazánkba. Ugyanígy
külföldi eredetű hazánkban minden egyéb vallási és szellemi moz-
galom is. Öszintén meg kell ezt írni, leülönösen ma, amikor a népi
mozgalmak korában olyan élesen elkülönül és elkülönítődik minden
attól, ami nem magyar.

Hazánkban a mindenkori nérrietség magyarosító csoportja volt
az, amelyik a reforrnációt szívcsen fogadta. Világos példaként áll
előttünk ez mind abban, amit ma is látunk. A főváros környékén élő
róm. kat. svábok nem jobb magyarok, mint az erdélyi szászok
voltak s a cipszerek magyarsága volt olyan megbízható, mint a
katolikus urak által betelepített olyan róm. kat. sváboké, akik meg-
bízhatóbbnak látszottak, mint a hazai protestáns németség és ma-
gyarság. Mályusz Elemérnek a Türelmi rendeletről írott igen tárgyila-
gos kőnyve ebben a kérdésben azoknak a szernét is felnyitotta, akik
eddig nem akartak elég világosan látni.

Hazánkban sokáig beszéltek arról, hogy az evangélikus vallás
német vallás s úgy látjuk, hogy propaganda erős időszakoktói el-
tekintve, anémet Auslanddeutschtum szolgálata joggal vetette a
magyar haza területén élő evang. németség szemére, hogy túlon túl
elmagyarosodtak.

A hazai szlovákok a legdédelgetettebb nemzetisége a magyar
nemzetnek. A multban is és a jelenben is olyanokként élnek közöt-
tünk, mint akikre különös gondja van a köznek és az egyénnek is.
A magyar szlovák evangélikusok nagy általánosságban jólétnek ör-
vendenek s ezt sokan úgy magyarázzák, hogy ezt szorgalmuknak
köszönhetik. Vitatkozás szándéka nélkül írom azt, hogy a hegyekhez
szokott szlovákságot a magyarság tanította meg a kövér és legjobb
ma~yar Alföld Iöldjeinek szeretetére és megbecsülésére. Az időnként
megélénkülő pánszláv gondolat, amely ábrándos kedélyeket köny-
nyen lendít ki napi életkeretéből, földműveléssel' foglalkozó embe-
rekre nehezebben hat. Pánszláv gondolat az intellektuellek rábeszé-
lése nélkül földművelő tótjainkban sohasem ébredne fel. Sőt; azt
lehet látni, a velük való beszélgetés alapján megállapítani, hogy a
tömbkálvinizmus közé élcelődött magyarosodó szlovákság a magyar
földön először a föld szeretetét tanulta meg a magyarságtól s azu-
tán lett nyelvében és hitében magyarrá és protestánssá. A hazai szlo-
vakságnak a magyar szomszédság az éltető eleme s a magyar pro-
testántizmussal való közössége az igazi lelki táplálkozása.

Vannak hazánkban ezületett magyar evangélikusok. Ezeknek hazafi-
sága belső értékben éppen annyi, mint a más valláson levő magyarságé.

Ez az evangélikus magyarság közösségben lévőnek tudja magát
a más vallású inagyarsággal. De közösségben lévőnek tudja magát a
német, vagy tót nemzetiségű, vagy eredetű hazai evangélikussággal is.

A magyar evangélikusok a reformáció áldásait ma is abban érzik,
hogy Isten igéjéri keresztül megismerhetik az újjászületés áldásait
és a nemzettéerősödés, az európai nemzetek közötti fennmaradás
biztosítékait.

Ez a magyar evangélikusság abban a hitben él, hogy a hazai
németség és szlovákság is ezt a hitet vallja s azért imádkozik, hogy
a magyarság más egyházakban élő tagjai is megérezzék és magukévá
tegyék ezt. G. L.

megyei felügyelő mondott megnyitót,
üdvözölve a visszatért gyülekezeteket
és képviselőiket. Marcsek János üd-
vözlőbeszéde után átadta a szegény
gyülekezeteknek szánt, közadakozásból
vásárolt ajándékokat: énekeskönyve-
ket, Bibliákat, pénzadományokat s az
ózdi Luther Szövetség által felajánlott
szép ezüst keresztelőkészletet és egy
gyönyörű, magyar-himzésű oltárterítőt.
amelyet a soproni Női Gyámintézet
adományozott. A hazatért felvidékiek
nevében Smid István esperes tett igé-
retet a gyámintézeti munka buzgó fel-
karelására. Ziermann Lajos egyházi
elnök évi jelentésében örömmel állapí-
totta meg, mennyire emelkedik a gyü-
lekezetek testvéri felelősségérzete, ami
az évi gyűjtés nagyarányú növekedé-
sében is megnyilatkozik: a mult évinél
csaknem hatezer pengővel több ado-
mány gyűlt egybe az idén s így szá-
mos, anyagi nehézséggel küzdő, temp-
lomépítő, vagy renováló gyülekezetnek
nyujthat segítséget a gyámintézet. Az
ú. n. "nagyszeretetadományt" a batto-
nyai egyházközség kapta, egy másikat
a putnoki tempomépítő fiók egyház.

Evangélizációs konferencia. Az Ev.
Papnék Orsz. Szövetsége, Budapesten,
az evang. egyházegyetem székházának
ima termében (Üllői-út 24.) 1939 novem-
ber hó 9-én, evangélizációs konteren-
ciát tart, melyre tagjait, az ev. tanár-
és tanitónőket, valamint az ev. taná-
rok és tanítók feleségeit, s egyházunk
minden érdeklődőnőtagját szeretettel
hívja és várja. Az evangelizációs ken-
ferencia reggel pontosan 9 órakor áhi-
tattal kezdődik, s délután 5 órakor
áhitattal és közös úrvacsora vétellel fe-
jeződik be. Az evangélizációs konfe-
renciát és áhitatokat D. Kapi Béla. püs-
pök tartja ezen a címen: asszonyok az
életkút mellett. Abevezető és befejező
áhitat témája: az engedelmes asszony.
Énekeskönyvet hozzon mindenki ma-
gával. Délben együtt étkezünk, Az
Eposz. elnöksége.

A Budapesti Iparosképző Protestáns
Egylet okt. 29-én délután fél 4 órakor
80. évi közgyűlését tartja, melyen Tú-
róczy Zoltán püspök tart előadást.

Lelkészválasztás Nvíregvházén. A
nyíregyházi evangélikus egyházközség
október hó 22-én tartott közgyűlésben
Joób Oltvér püspöki titkárt hivta meg
lelkészéül.

A Bethánia Egyesület Virágezövet-
sége Isten kegyelméből megtelt Otthon-
ban, XI. Albert-u. 17/b. Bp. alatt végzi
munkáját, hogy megfáradt, idős em-
bertársait életük hátralevő szakaszá-
ban lelki-testi gondozásban részesítse.
Hogy mennyi szükség van erre, azt a
sok jelentkezés bizonyítja, melyre a
vezetőség hónapok óta csak azt vála-
szoíbatja:" nincs már hely. Protestáns
Testvérek! Segítsetek hozzá bennün-o
ket, hogy kibővíthessük munkánkat.
Nyissátok meg szíveiteket az öregek
ügye iránt és gyakoroljátok a virág-
megvátást részben vagy egészben, hi-
szen minden ajándék, - még a sírdi-
szítés szépsége is csak növekedik azál-
ial, ha a szeretet és kegyelet sugarai ból
az öregeknek is juttatunk. Virágmeg ..
váltás esetén a szeretetadomány felől
(összeget nem említve) értesítjük azo-
kat, akiknek címét megkaptuk.

Bünker Jozefín evang. leányinternátuse,
Budapest. Rákóczi-ú! 10. II. 3. Telefon:
1-346-10. Érdeklődőknek prospektus! küld ..•
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Budapesti ístentiszteleték sorrendje 1939. október 29.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9 Csaba László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Bárdy Ernő
Deák-tér 4. d. e. II Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Lehel Lászlo
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Dr. Sólyom Jenő
Fasor d. e. 11 Benkóczi Dániel
Fasor d. u. ·1 Süle Károly
Fasor (német nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Fabók Ferenc
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Balczó András
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Hernády Nándor
üllői-út 24. d. e. 10 Magócs Károly
Üllői -út 24. (egyetemi ist.) d. e. 11
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iQ Martony Elek
Mária Valéria-telep d. e. 10

..'

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

d. e. 1/211 Johnson Gisle
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. II Dobos Dezső
d. e. 10 Vargha Sándor
d. e. 11 Csengődy Lajos dr.
d.e. 10
d. e. . 8 Danhauser László
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Fürst Ervin
d. u. 5 Pap Ferenc
d.e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több mint 122éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari saállítók. •

Alapítva':

1816.
LBgBlsö tüzOltÓSZBP·, kÚf, szivattyú- BS
gúpgyör, harang" fÉm- BS vasöntödB.•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest Tiszt 'i-
selőtelep-ki.ilsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom srb., st.b. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak' a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyérernmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel rés
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszkőzlünk.

Alapítva :

1816.

Perzsa, ~élsrna, seal~un~á~
SlöYet~a~áto~~rémelése

SOMOGYI szücsmestern·él·
IV., Egyetem-u. 3. TeL 186-395.

Kepp kölcsönzés I

70 éves c6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak .. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

SZIG'ETI NÁNDOR ÉS FIA'
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.),

Mit'nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családbaC,) u \.-.'_, {.ilá~._-seL":ül'\, ,l!etk(z~
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gat ja 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-tL
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-86,3-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Ersekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket .is,

SZLEZÁK LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlsZBPBIÉs BS haranglábgyár
Budapest, Xlll., Petneházv-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház, I Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csil-
laghegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világ-
háború után készült budapesti harang ok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom uj harangjait.

Szivvel-lélekkel készítem harangiairnat.

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

ci
Evarrgélikusoknak nagy árengedmény!------------~--------------------~

hangszertelep
VIlI.; Józseí-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Ceglé-I, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.


