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Ifjúsági konferenciák
A Deáktéri templom kapui négy al

kalommal nyíltak meg ifjúságunk előtt. 
Szombaton, 28-án a közép- és közép
fokú iskolák alsó osztályú mindkét 
nembeli ifjúsága számára. A résztve
vők között ott láthattuk a pestkörnyéki 
vallástanító lelkészeket növendékeikkel 
együtt. Közel háromezer fiatal fiú és 
lány áhitatos éneke s feltűnően csen
des figyelése volt az első örvendetes 
tapasztalat, amely az első nagyobb 
találkozáskor egybegyűlt ifjúságnál 
megfigyelhető volt.

Ezek között a növendékek között sok 
volt olyan, aki először volt a Deáktéri 
templomban s azt is lehetett fiatal, 
őszinte szemeken keresztül látni, hogy 
a tömegben együtt levő, egymásnak 
majdnem ismeretlen ifjúság az erőnek, 
az összetartásban megmutatkozható ha
talomnak olyan sejtéseit álmodta végig, 
melyre eddigi vallásos neveltetése 
alatt nem mert gondolni sem.

A második napon, a vasárnapi Deák- 
téri ifjúsági istentiszteletre a fővárosi 
tanoncifjúság gyűlt egybe. A társadalmi 
ellentétek áthidalására nyílott alkalom 
ezen az istentiszteleten. A belvárosi 
fiú- és leánygimnáziumok növendékei 
együtt hallgatták Isten igéjét azokkal, 
akik középiskolai tanulmányaik vég
zése közben mulasztásokat követtek el, 
vagy anyagi okok miatt tanulmányai
kat abbahagyni kényszerültek s ezen 
utóbbi csoport az istentisztelet csendes 
meditáló perceiben azonkívül, hogy 
bűnbánatot tarthatott, alkalmat talált 
arra is, hogy a kiegyenlítődés, megbé
kélés, mégis együvétartozás, közösségi 
lelki kapcsolatok fonalait kiépülni lát
hatta maga előtt.

A harmadik napon a közép- és kö
zépfokú iskolák felső osztályainak nö
vendékei gyűltek össze. A budapesti 
ifjúság sorai között ott láttuk a békés
csabai, szarvasi, rákospalotai, aszódi, 
pestszentlőrinci, bonyhádi, soproni kö
zépiskolai fiú- és leánynövendékeket 
vall ástanító-lelkészeik vezetésével. Amit 
ezen a napon mindkét nembeli ifjúság 
a tömeg természetes nevelő erőin és 
hatásain kívül kapott, bizonyosan a 
fiatalságnak is olyan hosszú emlékű 
lesz, mint a felnőtteknek.

A negyedik napon templomainkat s 
így a Deáktéri templomot is teljesen 
megtöltötte a reformációi ünnepre szí
vesen sereglő s különböző iskolatípu
sokból összetevődő ifjúsága. Fegyelme-

Táborozás
Dr. Raffay Sándor ünnepi beszéde, az Országos Protestáns Napok megnyitásán 

a pesti Vigadóban 1939. október 29-én.

Történelmi időket élünk. Forrongó kor nemzedéke vagyunk. Kü
lönösen az utolsó negyedszázad minden téren gyökeres változásokat 
termett. E változások hullámzásában élünk ma. Á történések rohanva 
űzik egymást. Az élet üteme, módja és célja egyaránt megmásult. A 
régi idők embere meg sem tudná érteni a mai életet.

Mi magunk is sokszor tanácstalanul állunk e változások között. 
Mert nem csupán kívülöttünk, hanem bennünk is világformálás fo
lyamata lüktet. A saját bensőnkben is csodák történnek. Sokszor 
önmagunkon is alig tudunk eligazodni. Űj eszmék, új elgondolások, 
új meglátások és új célkitűzések kérdései követelik lelkünket. Az em
ber szeretne biztos, határozott, szilárd pontot találni, mint egykor 
Archimedes; pontot, amelyen megállva nem kiforgatni, hanem m eg
érteni tudná e világot. Pontot, amelyet alapul vethetne a vajúdva bon
takozó új világ számára.

Vannak, akik keresik, vannak, akik ígérgetik, vannak, akik kí- 
nálgatják ezt a fundamentumot. A keresők nagy részben álmodozók. 
Az ígérgetők legtöbbször hitetők, a kínálgatók többnyire törtetők. 
Nem is tudnak biztos fundamentumot mutatni. Az emberiségnek pe
dig erre van szüksége.

A magyar protestáns egyházak híveinek serege azért gyűlt egybe 
ma e történelmi időkben társadalmi téren, hogy a világformálódás 
egyetlen biztos és határozott fundamentumára rámutasson. A magyar 
protestantizmust a történelmi idők történelmi lépésre késztették. 
Arra, hogy nagygyűlést tartson és ezen mutassa meg azt a fundamen
tumot, amelyet a jelen és a jövendő számára a legjobbnak tart. For
rongó korban, elmerülő múlt, tanácstalan jelen, bontakozó jövendő 
határain az embert és az emberiséget féltő szeretet érzésével akarja 
megmutatni a jobb jövendő útját. Abban a hitben él, hogy olyan útat 
mutathat, amelyre mindenki ráléphet. Olyan útat, amelyen mindenki 
járhat. Olyan útat, amelyet a múlt már kipróbált és igazolt. Ezt az 
útat Krisztus evangéliumában jelöli meg. A magyar protestantizmus 
hite és meggyőződése^ hogy egyedül az Isten igéje képes megújítani 
és megtartani a világot. Azaz Ige, amely a világteremtés hajnalán 
egy szó volt csupán, de elég a világ létrehozására. Ez az egy szó: 
Legyen. És lett. Az Ige azóta is teremtőerő mind maiglan. A világ- 
megváltás szentséges folyamatában is egy szó volt csupán: Krisztus. 
Egyetlen szó volt az apostolok ajkán is: Megtérés. Akkor is egyetlen 
szó volt, mikor a reformációban az Űr anyaszentegyházát átfor
málta: Hit. És egyetlen szó marad, mikor az ember és az emberiség 
életének boldogításáról és gazdagításáról álmodozik a világ: Szeretet. 
A magunk történelmére tekintve is, mikor a mohácsi vészben össze
tört és a halál révébe jutott a magyarság, akkor is egyetlen szó nyúj
totta az Isten kegyelmét és a megújhodás lehetőségét: Evangélium. 
Mi azt valljuk és azt hirdetjük, hogy ma sem vethet senki más fun-
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damentumot, mint amely vettetett: az Úr Jézus Krisztus. És mikor 
az emberi balgatag bölcselkedés vagy a hatalmaskodó önhittség körü
löttünk széliében félrelöki ezt az Isten által letett szegletkövet, akkor 
mi magyar protestánsok belek iá ltju k  a tanácstalanul vergődő világba, 
hogy K risztus nélkül nincs boldogság, nincsen b ék e , nincs üdvösség  
sem  ezen, sem a m ásvilágon!

Táborozásunk célja tehát elsősorban vallástétel Krisztus m el
lett és az ő evangéliuma mellett.

Mint vallástétel egyúttal tiltakozás is. Mert a protestáeíó mindig 
kettőt jelentett: vallástételt és tiltakozást. A mi mostani vallásté
telünk is egyúttal tiltakozás. T iltakozás a hitetlenség és a K risztus
tagadás ellen • Mindegy, hogy ez a félszegség gonoszságból, oktalan
ságból vagy könnyelműségből származik-e? Mi a hitetlenség jogosult
ságát és a hitetlen világ lehetőségét nemcsak elfogadni, hanem még 
csak elképzelni sem tudjuk. Mi azt tartjuk és azt valljuk, hogy hit 
nélkül nem formálódhatik tökéletes emberi élet, nem alakulhat és 
nem élhet megnyugtató emberi társadalom. A hit a lélek harmóniája. 
A jellem, erkölcs, becsület, tisztesség, megbízhatóság, de sőt a köz
jóiét és a köznyugalom egyetlen biztos forrása és támasza is a hit. 
A hívő ember az Isten akaratának teljesítését tekinti legfőbb céljának, 
legnagyobb örömének, egyetlen feledatának. A hívő ember Istenért jó, 
tiszta és nemes. A hívő emberben felelősségérzet él, mert minden 
elgondolásának, minden cselekvésének és egész életének törvényét 
nem kívülről, nem is önmagából, hanem felülről kapja. Ezért az er
kölcsöt is a hit szabja meg. Hitből sarjad a szeretet is, mint az er
kölcs legszebb és legtermékenyebb virága, melynek ízes gyümölcse 
a boldogító jóság. A hitetlen ember legföllebb viszonzó szeretetre 
képes, de szolgáló és áldozó szeretetre nem, mert azt igazában csak 
a szeretet örök fejedelmétől az Úr Jézus Krisztustól lehet megtanulni. 
Az ember és az emberiség erkölcsi érdekei, földi és mennyei bol
dogsága ellen való bűnnek tartjuk hát a hitetlenséget és a Krisztus- 
tagadást. Valljuk és hirdetjük, hogy Istenben való hit és Krisztus 
követése nélkül nincs és nem is lehet boldog az élet, biztató a jövő. 
Ezért táborozásunk tiltakozás a hitetlenség a Krisztustagadás ellen, 
tiltakozás a vallás és az egyház mindennemű hántása és támadása 
ellen.

Viszont táborozásunk testvéri kéznyújtás  mindazoknak, akik az 
ember és az emberiség történelmi értékeinek, erkölcsi cél tűzéseinek, 
tudományos haladásának, nemzeti és családi életének, valamint állami 
létének szent ügyét a vallási és erkölcsi ideálok terjesztésével és 
megszilárdításával kívánják szolgálni. N ekünk, magyar protestán sok
nak, a vegyesházasság és a reverzális k érd ése  fá jó  tüske ma is a 
szivünkben, melynek eltávolítását az Isten igéjének tekintélye, az 
evangélium igazsága, a keresztyénség közhitele, a felekezeti békesség, 
a társadalmi és a nemzeti élet nyugalma érdekében egészen a megér
tetésig nem szűnünk meg sürgetni és követelni, de azért egyetlen  
keresztyén  egyház ellen sem  kívánunk hadbaszállni. Sőt arra törek
szünk, hogy Krisztus nevének dicsőségéért testvérekkén t küzdjünk  
egym ás m ellett, egymást tisztelve, kímélve és erősítve a közös ellen
ség: a vallástalanság és az erkölcstelenség ellen; a közös cél: a tisz
tább egyéni élet és a boldogabb nemzeti élet megteremtéséért. Ez egy
m áson tipródó világban mi a b ék e  és testvériség  népe vagyunk. 
E szerzésre törekvő korban mi senkiét sem kívánjuk, a m agunkét 
azonban védjük és m egtartjuk. Mi nem akarunk helyéből kiszorítan i 
senkit, de minden tám adásnak helytállunk  és magunkat apáinktól 
örökölt, sokszor pedig könnyel és vérrel szerzett helyünkből kiszo- 
ríttatni nem engedjük. Testvéri jobbunkat azonban készséggel és ön
érzetes  nyíltsággal kinyújtjuk. Aki a keresztyénség, a hit, az erkölcs 
és a nemzeti és családi élet emelésén és boldoggá tételén velünk 
együtt áldozatos és önzetlen munkára kész, fogad ja  e l és tartsa meg 
ezt a b ecsü letes őszinteséggel felk ín ált kezet, m elynek szorítása erős, 
fogása biztos, ere je  m egálló. Táborozásunk tehát becsületes és őszinte 
magyar testvéri kéznyújtás.

M eggyőződésünk, hogy e testvéri kéznyújtás nem zetünknek szóló  
áldásos szolgálat. Azért táborozásunk jelen tkezés  a nemzet szám ára. 
E jelentkezés alapja a múlt, indítója a jelen, célja a jövendő. Az 
pstromlott vagy megtaposott alkotmányos szabadság az elmúlt idők

zetten és fáradtság, vagy unalom mu
tatása nékül hasznosította mindenki 
önmaga számára az ünnepi istentiszte
leteket.

A négy nap eredményeinek össze
foglalásaként a következőket jegyez
zük fel:

1. Evangélikus ifjúságunk viselkedése 
és magatartása a legkényesebb temp
lomi igényeknek is megfelelő volt. Ve
zető tanárok és vallástanító-lelkészek 
boldog örömmel láthatták ezt.

2. Helyesnek bizonyult az a szerve
zői és rendezői elgondolás, hogy temp
lomba és tömegbe gyűjtessenek össze 
a székesfőváros területén lévő iskolák 
evangélikus növendékei. S helyesnek 
bizonyult az is, hogy az evangélikus 
ifjúság számára külön ünnepségeket 
tarthattunk.

3. Az a nagy nyereség és reménység 
áll a résztvevők előtt, hogy a szokásos 
budapesti böjti csendes napokat is eb
ben a formában kell megrendezni s 
ezeken napokon a jövőben nem hiá
nyozhatnak a pestkörnyéki iskolák nö
vendékei sem.

4. Köszönet illeti meg az ünnepségek 
szolgáit, akik ezekben a szoros idők
ben az ügy érdekében kiváló munkát 
végeztek:

Kapi-Králik Jenő, Peschkó Zoltán 
orgonaművész és kántorokat, Csaba 
László, Kemény Péter, Mórocz Sándor, 
Szuchovszky Gyula, dr. Szuhovszky 
Lajos és vitéz Virág Jenő vallástanító- 
lelkészeket.

Az evangélikus ifjúságért felelős 
szervek pedig hálásak az Országos 
Bethlen Gábor Szövetségnek azért, 
hogy országos ünnepségei alkalmával 
felbuzdíthatta a felelőseket és ezek el
végezhették azt, ami kötelességük.

G. L.

Protestáns Napok 
és az iparoskérdés

A Protestáns Napok egyik szerény 
gyűlése a Protestáns Iparosképző Egye
sület alföldiutcai székházában folyt le. 
Nem vettek rajt részt ezres tömegek, 
de akik a protestáns iparos és iparos- 
tanonc kérdést felelős ügyüknek tekin
tik, jóformán mind ott voltak. A gyű
lésen Túróczy Zoltán püspök beszélt a 
protestáns iparosoknak a protestáns, 
és általában a magyar iparosokról.

A kép, amit rólunk rajzolt, nagyon 
igaz volt és nagyon szomorú. Mert a 
magyar múltból minden osztály át
mentette a maga értékeit és érdekeit 
mai utódaira. Az arisztokrácia, ha kissé 
kopott fénnyel is, de még mindig ott 
ragyog a magyarság életének a hori
zontján. A hajdani jobbágyvilág pa
raszttá emelkedett, politikai szervezet
tel és parlamenti képviselettel. A haj
dani nemesség is arcot változtatott és 
középosztállyá lett. Történelmi osztá
lyaink tehát, ha átalakulva is, de mégis 
megtartották önmagukat. Egyedül ipa
rosságunk fejlődött alaposan vissza. 
Hajdan a legnívósabb városi elemet 
alkotta. Szervezkedésével és céhrend
szerével komoly erkölcsi és anyagi erőt 
képviselt az ország életében. A közel
múltban azonban a gyáripar anyagi
lag a csőd szélére juttatta a kisipart, 
a lelki és belső elkényelmesedés pedig 
lelkileg tette meg ugyanezt kisiparostár-
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sadalmunkkal. Mert ma mindnyájunk 
előtt egy új bálvány emelkedik: a 
nyugdíjas állás. Ezért habozás nélkül 
lemondunk önállóságról, függetlenség
ről, felelős vállalkozásokról. Inkább 
élünk nyugdíjra áhítozó és nyugdíjra 
támaszkodó kiskorú életet, minthogy 
döntenénk az önállóan vállalkozó és 
önállóan felelősséget vállaló nagykorú 
élet mellett. Kétségtelen, hogy a protes- 
tántizmus belső tartalmának sokkal 
inkább megfelel az utóbbi. Mindig is 
az volt az ereje, hogy egyedei testi
lelki nagykorúságra tudtak emelkedni, 
mert Istenbe vetett hitük nagykorúsí- 
totta őket. A mai korhangulat nem 
kedvez ennek az embertípusnak, mert 
ma a nyáj ember az ideál, aki semmire 
sem vállalkozik magától, hanem min
dent szinte vezényszóra cselekszik.

Hogy ennek kis nemzetünk és egész 
keresztyénségünk életében milyen tra
gikus következményei lehetnek, köny- 
nyű belátni. Ha pedig a veszedelmet 
felfedeztük, a következő lépés az, hogy 
segíteni kell a bajon. Olyan iparos
generáció kell ide, amelyik nem a nyáj
hoz csatlakozik, hanem talpig embe
rekből, önálló, kockázatot vállalni tudó 
emberekből áll.

Ilyen iparosságot a mai korhangulat 
és korhangulathoz igazodó nevelés nem 
ad a magyarságnak. A megoldást ma
gunknak kell a kezünkbevenni, még
pedig úgy, hogy az ifjú iparosgenerá
cióhoz, a tanoncokhoz kell hozzáfér
nünk. Ennek pedig az iparostanonc- 
otthon az útja. És az Iparosképző 
Egyesület, ahol a püspöki beszéd el
hangzott, szinte kínálja magát tanonc- 
otthonnak. Kétségtelen, hogy a múlt
ban szép kultúrmunkát végzett. De ma 
erre a kultúrmunkára — iparos tovább
képzésre — már semmi szükség nincs, 
mert mások és máshol már sokkal job
ban elvégzik, mint ahogyan a Bipe. el 
tudja azt végezni.

Ezt mindazoknak tudomásul kell 
venni, akiknek az iparoskérdéshez és 
a Bipé-hez valami közük van. És első
sorban az evangélikusságnak kell utat 
mutatni abban, hogy akár csak a maga 
erejére támaszkodva is, létre tud hozni 
és fenn tud tartani olyan evangéliomi 
intézményt, amelyben Isten akarata 
szerint való életek születnek. M.

Protestáns közös
ségek tanácskozásai

Az Országos Protestáns Napok egyik 
célja az volt, hogy egymás megismeré
s é ^  és összefogásra egybegyűjtse és 
serkentse azokat a közösségeket, ame
lyek a két nagy protestáns egyházban 
hasonló célok szolgálatában munkál
kodnak. Ezek a tanácskozások élénk 
érdeklődés mellett és sok esetben ta
nulságos vitákkal folytak le. A protes
táns cserkészőrsvezetők és cserkésztisz
tek konferenciáján érdekes előadásokat 
tartottak Ittzés Mihály, Szőke Imre, 
Mády Zoltán, Kimer Gusztáv és Szent- 
györgyi Miklós. Az Országos Kékke
reszt Egyesület gyűlésén vitéz Csia 
Sándor és Szabó Miklós foglalkozott az 
alkoholellenes küzdelem kérdéseivel. A 
Budapesti Iparosképző Protestáns 
Egyesület fennállásának 80. közgyűlé
sét tartotta, amelyen Szuhovszky Gyula 
egyleti titkár megnyitója után Túróczy

folyamán nem egyszer talált menedéket és védelmet a protestántiz- 
mus gyengének látszó önkormányzatának bástyái között. Mi most is 
a régiek vagyunk: a nemzet számára minden szolgálatra készek. Mi a 
nemzethűséget és a nemzetszolgálat szent kötelességét örökségül kap
tuk. Örökségünket el nem tékozoltuk, aprópénzre sohasem váltottuk, 
hanem őrizzük, mint becses és drága kincsünket. Hűségünkért és 
szolgálatainkért nem várunk és nem kívánunk bért. Akkor is hívek 
vagyunk, ha meg nem értenek, ha mellőznek, ha bántanak. M ert 
nálunk a hazaszeretet nem viszonzás, hanem szolgálat és önkéntes 
áldozat. A magyar protestántizm us élete, sorsa, boldogsága, minden 
céltüzése azonos e nemzet é le iével, boldogulásával és céltűzésével. 
Táborozásunk ez ünnepi óráján a múltakból táplálkozó jogos önérzet 
büszkeségével kiáltjuk oda nemzetünknek: mi a jézusi tiszta keresz- 
tyénség szellem ében  m egújhódó szenlistváni Nagy M agyarországot 
a k a r ju k ! M eggyőződésünk, hogy ezt a magyar protestántizm us nélkül 
sem  felép íten i, sem  fenntartani, sem  biztosítani nem lehet. Jelent
kezünk tehát és felajánljuk magunkat minden igaz magyar testvér
nek és az egész magyar nemzetnek e jobb és boldogabb jövendő ki
vívására.

Táborozásunk végül önmagunknak is szól. Sokan vannak közöt
tünk is, akik elcsüggedtek, meginogtak, elernyedtek. Ezeket szeret
nénk felbátorítani és megerősíteni. A magyar protestantizmus harcok
ban edzett nép. Sohasem volt könnyű az élete. Nem is kereste soha 
a gondtalanságot. Az evangélium népe tudja, hogy, aki Isten mun
kásául és a Krisztus munkatársául szegődött, az a próbák és szen
vedések ösvényein jár. Mi megszoktuk, hogy bátran és bízvást szem
benézünk minden ellenséggel. Jelszavunk az, ami apáinké volt: »Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk«! Senki, bizonnyal senki, — csak saját 
magunk. Nem is félünk mi senkitől, csupán csak önmagunktól. A mi 
sorsunk Isten után saját hűségünkön és munkás szolgálatunkon for
dul meg.

A protestáns egyházak nem em bereket gyűjtenek, hanem munká
soka t k eresn ek . Nem a számra, hanem a lélekre támaszkodnak. Még 
csak nem is pusztán a hithűségén élnek, hanem sokkal inkább a szol
gálaton, mely életet fejleszt, embert, családot, társadalmat, nemzetet 
és egyházat épít. Nekünk nem elég a te megmaradásod, testvér, ne
künk a cselekvő hited, a segítő készséged, a jótevő szereteted és a 
fáradhatatlan buzgóságod gyümölcsei kellenek. Azért gyűjtünk ma 
össze, azért akartuk ezt az ünnepélyes találkozót, hogy a tétlenek 
munkalcészséget, a közönyösök buzgóságot, az ingadozásrahajlók erőt 
merítsenek az erősek, a hűségesek, a munkában fáradozók példaadá
sából és hogy mindnyájan egymás hite által erősödjünk a hitben, az 
egyház szeretetében és szolgálatában. Hogy mindenki érezze és lássa, 
hogy százezrek és milliók állanak mellette. Mindenki lássa és érezze, 
hogy az egykori gályarabok nemzetsége nem halt ki: élünk, vagyunk 
és élni akarunk! Meg akarjuk mutatni a hitben testvéreknek, hogy 
a különböző kegyadományokat hogyan lehet és kell az evangélium 
szolgálatában gyümölcsöztetni. Meg akarjuk mutatni a másként hívők
nek is, hogy a Krisztus evangéliuma bennünk is, ma is embert és em
beriséget vezérlő, serkentő, tisztító, világmeggyőző erő. Meg akarjuk ér
tetni mindenkivel, hogy mi erőt hordunk, erőt képviselünk  és ez erő 
birtokában az evangélium népe Isten akaratából, Isten kegyelmével 
át akarja és át fogja örökíteni jövendő nemzedékekre az evangé
liumot és annak életformáló igazságait. Közben pedig építi vele ön
magát, egyházát, népét és nemzetét.

Evangélium népe, testvérek, »Akiben bíztunk eleitől fogva«, ma 
és mindörökké »Erős vár a mi Istenünk«! Az ő szent nevében jö t
tünk össze, az ő szent nevében induljunk az egyház és nemzetépítő 
munkára, az ő kegyelmének áldása legyen rajtunk és jócélú mun
kánkon! Dr. R affay  Sándor.

A hitet fel nem foghatja semmiféle emberi okosság. Ugyanis még mindig 
felettünk van Isten haragja és büntetése, mert nem tudjuk betölteni, amit Ő 
tőlünk követel. Krisztus nélkül sohase juthatnánk el az Atya jóságának és 
kegyelmének a felismerésére; Krisztus nélkül semmi mást nem látunk, mint 
egy haragos és borzalmasan szigorú bírót. Luther,
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Hz Országos Protestáns Kapok l ó i  gyűlései
Többhónapi előkészítés után október 29-én megkezdődött az Or

szágos Protestáns Napok sora. A kedvezőtlen időjárás ellenére a 
vidékről és a fővárosból már ma tízezres tömegek jelentkeztek.

Délelőtt az evangélikus középiskolás fiú- és leányifjúság töltötte 
meg szorongásig a Deák-téri templomot s hallgatta Csaba László 
és vitéz Virág Jenő lelkészek előadásait és a fasori diákok pompás 
karénekét.

Délben Incze Gábor dr. református és Gaudy László dr. evangé
likus vallásoktatási igazgatók megkoszorúzták a Kerepesi-temetőben 
nyugvó több protestáns nagyság: Petőfi Sándor, Kazinczy Ferenc, 
Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Görgei Arthur, Arany János, Jókai 
Mór, Wesselényi Miklós, Tisza István, Darányi Ignác, Bánffy Dezső, 
Pósa Lajos, Ady Endre, Nagyatádi Szabó István, Papp-Váry Elemérné 
sírját s Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelmek emlékét.

Délután negyedötkor kezdődött a Protestáns N apok megnyitó 
ülése  a pesti Vigadóban, amelynek termei a közönségnek csak egy 
kis töredékét tudták befogadni. Az emelvényen és az első széksorok
ban ott volt: Onni Talas budapesti finn követ és felesége; a Pro
testáns Világszövetség kiküldöttjeként Ohlemüller Gerhard dr. fő
titkár Berlinből. A miniszterelnök és a kormány megbízásából Zsin
dely Ferenc miniszterelnökségi államtitkár, a Felsőház képviseletében 
Radvánszky Albert báró alelnök, evang. egyetemes felügyelő, a kép
visel őház résnzéről Szinyei-Merse Jenő alelnök, fáji Fáy István val
lás- és közoktatásügyi, Tomcsányi Kálmán belügyi államtitkár, 
Budapest székesfőváros közönségének képében Karafiáth Jenő fő
polgármester és Szendy Károly polgármester; a protestáns egy
házak világi és papi emberei teljes számban.

A »Jövel Szentlélek Úristen...«  eléneklése után Kem ény  Lajos 
budapesti esperes imádkozott: Istenünk, — mondotta — ez a jószol
gálatunk is csak Teéretted van, szent neved dicsőségére... Könyör- 
günk magyar népünkért, ezért a testvértelen árváért, aki már régen 
megtanulhatta volna, hogy igazán egyedül csak benned lehet bizo
dalma. Bűneiből engedd kinőni, munkáiban engedd aratni, földjében 
engedd megmaradni őt. Hogy egymást szolgálhassuk, vezess békes
ségre . . .  Ima után felolvasott Pál apostol Római Leveléből.

Tasnádi Nagy András dr. igazságügyminiszter, a rendező Bethlen 
Gábor Szövetség országos elnöke mondott megnyitót:

— Mi adott alkalmat arra — vetette fel a kérdést, — hogy az 
ország protestánsait most összehívjuk? Egybegyűjtöttük őket abból 
az alkalomból, hogy 20 évi keserves egyeptomi fogság után ismét a 
mieink egészen az elszakított Felvidék magyarlakta részeinek és 
Kárpátaljának protestánsai, mert velük együtt örvendezni akarunk.

— Vágyódtunk erre a találkozóra régen s boldogok vagyunk, 
hogy Isten kegyelméből ezt is megérhettük és hívószavunkra a nehéz 
viszonyok között is ilyen nagy számmal jöttek össze.

— Nem azért jöttünk össze, hogy másokkal szemben különállá
sunkat hangsúlyozzuk, vagy hogy dicsekedjünk protestáns mivol
tunkkal. Ellenkezőleg azért, hogy elmondjuk: éppúgy, mint eleink 
egész lelkűkkel olvadtak bele nemzeti életünkbe, ahogy ők verejték
kel, vérrel, érzéssel, szellemmel, tollal és fegyverrel szolgálták árva 
fajtánkat, mi is ezt akarjuk tenni szivünk minden dobbanásával. 
Összejöttünk azért, hogy szemlét tartsunk múltúnk és jelenünk fe
lett s hogy belenézzünk a jövendőnkbe. Hogy elmondjuk, milyen 
különleges értéket jelentett a protestantizmus, a magyarság számára, 
mit szolgált Krisztus ügyének és a magyar ügynek évszázadokon át, 
mit jelentett a múltban, mit jelent ma és mi a jövendőben a hivatása.

— Mindezekre a kérdésekre fognak választ adni azok a tanács
kozások és ünnepélyek, amelyek a következő három napon át le
folynak. E kérdésekre válasz kiállításaink sorozata, amelyek a múlt 
dicsőséges küzdelmeiről, a jelen munkájáról és a jövő ígéreteiről 
szólnak felénk.

Felsorolta azokat a kultúr-empóriumokat, amelyekkel négy év-

Zoltán püspök szózatot intézett a pro
testáns iparossághoz. A protestáns 
cserkészek evangélizáló gyűlést is tar
tottak, amelyen Szabó Imre és Szőke 
Imre szóltak a cserkészekhez. A protes
táns társadalmi egyesületek közös 
gyűlését Traeger Ernő dr. nyitotta 
meg mélyenjáró beszéddel, majd 
Bernáth István dr., a Kálvin Szövetség 
világi elnöke mondott rendkívül érde
kes beszédet, Szántó Róbert kelenföldi 
lelkész pedig az egyház és társadalmi 
szervezetek sokrétű munkaprogramját 
mutatta be. A Protestáns Nők értekez
letén dr. Ravasz Lászlóné, dr. Makkai 
Sándorné és dr. Kapi Béláné fejteget
ték a női munka egyházi és nemzeti 
értékét. A protestáns oktatásügyi ülé
sen vitéz Bessenyei Lajos, dr. Nagy 
Miklós, vitéz Magyar János, dr. Bán
kúti Dezső és Kirsch Gyula tartottak 
előadást a protestáns iskolai és neve
lésügy legfontosabb kérdéseiről. A pro
testáns nyomdász és könyvkiadók ülé
sén dr. Incze Gábor és Lombár László 
voltak ez előadók. A protestáns vasu
tasok országos gyűlésén Varga László, 
Dobos Károly és vitéz Csia Sándor a 
vasutas misszióról s annak jelentősé
géről tartottak előadást. Az Országos 
Protestáns Napok evangélizáló konfe
renciáin Túróczy Zoltán, Karácsony 
Sándor, dr. Kékén András, dr. Kovács 
J. István, dr. Szabó Zoltán, Danhauser 
László és Kodolányi János szóltak a 
magyar nép nemzeti és egyházi meg
újhodásának kérdéseiről. Az evangé
likus középiskolás fiúk és leányok 
konferenciáján Csaba László, vitéz Vi
rág Jenő, Kemény Péter és Mórocz 
Sándor voltak az előadók. A protes
táns karitatív szervek értekezletén dr. 
Pesthy Pál, dr. Pethő Imre és Kelényi 
Ferenc szólalt fel. Az Evangélikus Nő
egyesületek Országos Szövetsége dr. 
Pesthy Pálné elnökletfe alatt tartotta 
évi rendes közgyűlését. A Magyar 
Irodalmi Társaság egyházzenei szak
osztálya D. Kapi Béla püspök elnöki 
megnyitója után Árokháty Béla. Kapi- 
Králik Jenő és Schulek Imre előadását 
hallgatta meg. A protestáns sajtóérte
kezleten Muraközy Gyula és Tors Ti
bor tartottak előadást és a vita protes
táns napilap kérdése körül folyt. A 
protestáns karitatív szervek második 
értekezletén Alapy István tartott elő
adást és filmbemutatót adtak a Refor
mátus Szeretetszövetség intézményei
ről. A protestáns ifjúsági értekezleten 
a KIÉ helyiségében Kovács Péter, Se
bők János és Morvay István tartottak 
előadást. A protestáns ifjúság nagy
gyűlése a Pesti Vigadóban volt, ame
lyen vitéz Szőnyi Sándor tartott elő
adást, evangélikus részről Dezséry 
László szólt az előadáshoz és vitéz Vi
rág Jenő imája zárta az értekezletet. 
Október 31-én délután a szakértekez
letek és szakosztályok vezetői gyűltek 
össze együttes ülésre, hogy az eredmé
nyeket és tanulságokat egybefoglalják.

A hitnek oly nagynak és erősnek kell 
lennie, hogy az ember tudatában legyen 
annak, hogy egész élete és minden cse
lekedete csupa kárhozatraméltóbűn Isten 
ítélőszéke előtt. Továbbá a hívő nem az 
ítélet előtt való igazságában,hanem egye
dül a kegyelemben bízik, sőt mindég új
ból felegyenesedik és hisz abban, hogy 
bűne megbocsáttatott. Luther.
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SZÍNHÁZ
A Nemzeti Színház újból előadta 

Tóth Kálmánnak A nők az alkotmány
ban című 69 éves vígjátékát. A vígjá
tékot eddig csak az irodalomtörténet 
tartotta számon, most azonban Ga 
lambos Sándor, a színpadi művek 
ügyeskezű restaurálója kiemelte eb
ből az elszigeteltségből és a ma 
nagyközönségének számára is élvez
hetővé tette. A lényeghez nem nyúlt, 
csupán az elavult kifejezési forrn 
(pl. a hosszú monológokat stb.) törölte 
és adta meg neki a mai színtoad-m 
megkövetelt előadási formát. Határo
zott nyereség a felújítás színpadi iro
dalmunk számára. Gazdagítja nagykö
zönségünk irodalomtörténeti ismereteit, 
de magában véve is egészen élvezhető, 
épkézláb vígjáték és végül történeti 
magyarázatot ad néhány mai problé
mánkra. A maga idejében társadalmi- 
politikai szatírának készült darab a 
historikumát tárja elénk annak, hogyan 
rohanta meg túlzott módon a közép- 
osztály a hivatalnoki pályát, és hogyan 
keletkeztek a kéteserkölcsű részvény- 
társaságok. Ez a momentum ad bizo
nyos fokig aktuális érdekességet is a 
darabnak.

HÍ REK
Az egyetemes közgyűlés, mint arról 

már hírt .adtunk, november 10-én dél
előtt fél tíz órakor kezdődik a Deák
téri leánygimnázium nagytermében. 
Az egyes bizottsági ülések már novem
ber 6-án kezdődnek. November 7-én a 
liturgiái és énekügyi bizottság, a theo- 
lógiai és lelkészképesítő bizottság, a 
vallástanítási bizottság tartanak ülést, 
másnap, 8-án a tanügyi, az egyesitett 
bizottságok, a Luther-szobor bizottság 
és az egyetemes presbitérium tart ülést. 
9-én a Papnék Országos Szövetsége, a 
Lelkészegyesület, az Országos Luther 
Szövetség, az Országos Evangélikus 
Tanár- és Tanítóegyesületek tartják 
közgyűléseiket. Ugyanezen a napon 
este 6 órakor az egyetemes közgyűlést 
megnyitó istentisztelet a Deák-téri 
templomban, melynek szentszolgálatát 
Túróczy Zoltán püspök tartja.

A Luther-szobor bizottság végrehajtó 
albizottsága november 4-én megtekinti 
Lux Elek szobrászművész műtermében 
az átdolgoztatott modellt, majd a Deák
téren helyszíni szemlét tart a szobor 
nácskozást tart D. Raffay Sándor, a vég
rehajtó bizottság elnökének hivatalában, 
elhelyezése szempontjából és azután ta-

Az óbudai evangélikus egyház ju
bileumán a hálaadó istentiszteleten 
Mohr Henrik alesperes-lelkész prédi
kált, majd pedig ünnepi közgyűlés ke
retében a Lutheri-Társaság felavatna 
„a magyar Luther”-nek: Dévai Bíró 
Mátyás magyar reformátornak emlék
tábláját. Fabinyi Tihamér dr. egyház
felügyelő elnöki megnyitójában többi 
közt így szólt: Olyan túlfűtött és fe
szült korban élünk, amikor senki sem 
tudja, mit rejt a jövő, új világ felé ha
lad az emberiség, új kor van kialaku
lóban és senki sem tudja, mi lesz gyer-

század protestantizmusa ajándékozta meg a nemzetet, a féltett kin
cseket, amelyek a kiállításokon láthatók és azokat a halhatatlanokat, 
akiket ugyancsak a protestantizmus ajándékozott a magyarságnak.

— Egy nemzet minden dicsősége kitelne e nagyokból, — így szólt 
Tasnádi Nagy András. »Hálásan emlékezem meg róla, hogy kiállítá
saink elsőjét, modern művészetünk bemutatóját a Kormányzó úr 
ŐfÖméltósága személyesen volt kegyes megnyitni.«

Üdvözölte ezután Tasnádi Nagy András az összes képviseleteket, 
élükön Ohlemüller dr.-ral, a Protestáns Világszövetség vezértitkárá
val és »az erősen megpróbált finn nemzet« magyarországi követét, 
Onni Talast.

Bejelentette végül Tasnádi Nagy András, hogy a Kormányzó 
Öfőméltósága hétfőn délután fogadja a Protestáns Napok üdvözlő
küldöttségét.

A budapesti evangélikus leánygimnázium Praetorius-szerzeményt 
adott elő, K api-K rálik  Jenő tanár vezényletével, majd Raf fav  Sándor 
dr. evangélikus püspök, titkostanácsos emelkedett szólásra és sokszor 
megújuló tapsok közben elmondotta ünnepi beszédét, melyet egész 
terjedelmében közlünk.

Ohlemüller Gernard dr., a Protestáns Világszövetség főtitkára 
üdvözölte ezután a nagygyűlést, latinul kiáltva a Magyar Hiszekegyet 
és minden magyar »Nem, nem, sohá«-ját és hangoztatva, hogy a 
világprotestantizmus a legnagyobb figyelemmel kíséri a magyar hit
testvérek erőfeszítését, erőgyűjtését s hogy a magyar Protestáns Na
pokról az egész világnak tudomást kell szereznie, különösen ma, ami
kor itt messzehangzó demonstráció szól amellett, hogy a magyar 
protestánsok valóban »nem szégyenük Krisztus evangéliumát.

Az evangélikus leánygimnázium újabb énekkari száma követke
zett, majd T ors  Tibor országgyűlési képviselő, a Protestáns Napokat 
rendező Bethlen Gábor Szövetség országos ügyvezető társelnöke rész
letesen ismertette a Protestáns Napok munkabeosztását. Józan  Miklós 
Unitárius püspöki vikárius záróimájával, egyházi énekkel és a Him
nusszal végződött a megnyitóünnep.

Késő este a Gellért-szálló éttermében az' ország minden részéből 
felgyülekezett protestánsok ismerkedési vacsorát tartottak, amelyen 
Szabó  Imre budapesti református esperes, kormányfőtanácsos Bethlen 
Gábor fejedelmet és Pázmány Pétert állította párhuzamba.

Másnap, vasárnap a protestáns országos seregszemle eseményei 
a főváros református, evangélikus és unitárius templomaiban isten
tiszteletekkel kezdődtek, amelyek legtöbbjén felvidéki, kárpátaljai 
és vidéki vendéglelkészek prédikáltak. Ugyancsak kora reggel a pro
testáns cserkészek ötszáz főnyi küldöttsége nevében három »névtelen 
cserkész« koszorút tett a Magyar Ismeretlen Hős emlékkövére; a 
kegyeletes aktusnál nagy tömeg volt jelen.

A városligeti Iparcsarnokban közös protestáns istentisztelet volt. 
A 42. és a 90. zsoltárt énekelte ennek elején a roppantarányú kö
zönség. K api Béla dr. dunántúli evangélikus püspök végezte a beve
zető szolgálatot és felolvasta az Efézusi Levél IV. részének 11 —16. 
verseit. A »Jövel Szentlélek Úristen...«  után Ravasz  László dr. 
dunamelléki református püspök Pál apostol Római Levelének VIII:28. 
és következő versei szerint prédikált a rendületlenül bizakodó ma
gyarságról. Rettentő kilátások nyílnak a mai ember előtt s mi nézünk 
szegény magyar fajtánkra, erre a földre, gyermekeinkre, szőlőskert
jeinkre és akkor ismételjük, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
Ború és vihar mögött az Isten áll és minden fenyegetések, árnyak kö
zött, szétomló világok romjain is zeng a bizonyságtevő hitnek kar
dala: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!? K api püspök záróimájában 
könyörgött Budapestért, a magyar népért, benne a protestantiz
musért: Szakadékok fölött épüljön a szeretet hídja, hogy tudjunk 
megint egyen-egyért imádkozni és dolgozni. Istenünk, kezedbe he
lyezzük Magyarország kormányzójának életét, aki nekünk adtad őt 
kegyelemből, őrizd meg, hogy elvégezhesse, amit reá bíztál. . .  A püs
pök megáldotta a gyülekezetét és azután az »Erős vár a mi ís- 
tenünk« és a Himnusz hangzott fel.

Szintén az Iparcsarnokban folyt le az ünnepélyes nagygyűlés, 
amelyet a 63. dicsérettel kezdtek.

K api Béla dr. püspök, a magyar protestantizmusnak a közmű'
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velődésrc gyakorolt szüntelen hatásairól tartott ünnepi beszédet. Gon
doljunk csak arra a sok kultúrhősre, akik úttörők voltak nemcsak 
az irodalomban, művészetben, de a tudományban is. A protestáns köz- 
művelődés új embertípust alakított ki: a nemcsak önmagának élő, 
de másért is szolgáló ember típusát, amilyenné kell lennie minden 
magyarnak. Emberi méltóság, önállóság, lelkiismereti szabadság és 
felelősségérzet a protestantizmus bölcsőjében született. Ám vallásilag 
is türelmes a protestáns ember és ez azt jjelenti, hogy a magyar 
protestantizm us elism eri m ásnak vallási m eggyőződésre való külön  
jogát. »Legyen az erdő akármíly setét, csak el ne engedjük egymás 
kezét...«  Meggyőződésünk — így folytatta, — hogy igazi vallási tü
relem csak valóban hívő ember lelkében élhet. Á protestantizmus 
szellemisége olyan mélyen belegyökerezett a magyar nemzeti művelő
désbe, hogy innen azt kiszakítani nem lehet. A magyar protestantiz
mus mindig azért fog dolgozni, hogy a nemzet ezen a földön igazán 
m agyar és igazán nem zet legyen: a k ettő  pedig csak  a k k o r  m arad
hat meg, ha a m agyar nemzet Istené lesz. Ilitvallásszerűen hangzott 
el az a kijelentése, hogy nem kicsinyeljük le másféle kultúrmunkák 
fontosságát, de valljuk, hogy a magyar nemzeti művelődés nem sza
kítható el az Evangélium leikétől és a protestantizmus nem fosztható 
meg sem ma, sem a jövőben, sem a mostani, sem más szellemi 
áramlatok között attól, hogy a magyar nemzet krisztusi továbhmü- 
veléséért harcoljon.

Tusnádi Nagy András dr. igazságügyminiszter, a protestantizmus
nak a nemzeti politikában mutatkozó rendkívüli hatásait, ihletését s 
ebben Bocskai István erdélyi fejedelem szerepét fejtegette. A pro
testantizmus nemcsak valláserkölcsi eszme, alkotó, építő és moz
gató közművelődési tényező, hanem politikai elv is, amely vég
eredményében a független, alkotmányos nemzeti állam gondolatában 
testesül meg. A magyar protestantizmusnak a magyar államéletben 
tett szolgálatai nélkül a magyarság élete szegényebb lenne, a ma
gyarság nem állana ott, ahol áll s ez a tény az objektív történetírás 
megállapítása.

— Ez kötelezi a magyar protestantizmust a jövőben is; nem arra, 
hogy külön utakat keressen a nemzeti életben, hanem, hogy az év
századok történelmében kipróbált és leszűrődött nemzetfenntartó el
vekhez hű legyen s hogy erkölcsi és szellemi erőivel közművelődési, 
szociális téren és a hitélet vonatkozásaiban épp olyan buzgón szol
gálja nemzetét a jövőben, mint szolgálta sok szempontból az elmúlt 
évszázadok alatt. Történelmi vihar zúg körülöttünk — mondotta 
végül az igazságügyminiszter — és ebben csak azok a nemzetek 
tudnak megállani, amelyek az ősi szellemi és erkölcsi erők talajába 
kapaszkodnak: kötelességünk ezeket az erőket megtartani, de gya
rapítani is.

Mindkét előadást nagy figyelemmel és megújuló tapsok közben 
hallgatta a mintegy 25 ezer főből álló közönség. A debreceni ének
kar száma után az ismert szombathelyi református lelkész-költő, 
Bódás  János »Krisztus magyar népe« című gyújtóhatású ódáját sza
valta és közénekkel végződött az ünnepi nagygyűlés.

Október 31-én egész délelőtt reformációi istentiszteleteket köz
vetített a rádió, mégpedig a reformátusokét a Kálvin-téri, az evangé
likusokét a budavári és az unitáriusokét a Koháry-uteai templomból. 
Ezeken az istentiszteleteken D. Ravasz László, D. Kapi Béla és 
Dr. Szent-Ivány Sándor voltak az ünnepi igehirdetők.

Este 6 órakor a Vigadó ismét zsúfolásig megtelt nagy termében 
folyt le a reformációi emlékünnepély, mely ezévben egyúttal záró 
ülése volt az Országos Protestáns Napoknak. Az »Erős vár« első 
két versével kezdődött, megnyitót mondott Dr. Tasnádi Nagy András, 
karéneket adott elő a református gimnázium énekkara, a reformáció 
lelki ajándékairól igen nagy hatású beszédet mondott Dr. Makkai 
Sándor egyetemi tanár, két költeményét olvasta fel Reményik Sándor, 
a jeles erdélyi költő, majd az ifjúsági szónok és Tors Tibor záró
szava után gyülekezeti énekkel és Himnusszal ért véget az ünnepély. 
A szokásos Bethlen-Szövetségi vacsorán a Gellért-szálló márvány- 
termében a Bethlen-serleg emlékbeszédet D. Kovács Sándor püspök 
mondotta a protestantizmust védő nagy fejedelemről.

mekeink unokáink sorsa. Csak a má
ban élünk s éppezért fontos —- hang
súlyozta Fabinyi Tihamér —, hogy ta
nuljunk a múltból, ennek viszont leg
nagyobb tanulsága az, hogy Istenre 
kell építeni. Ez a nemzet éppenúgy, 
mint a jubiláló gyülekezet csak Isten
nel boldogulhat, de Vele feltétlenül 
goldog'ul is. Danhauser László vallás
tanár szemléltető áttekintést nyújtott 
az egyházközség harmincesztendős 
munkájáról, majd ünnepi nyilatkoza
tot tett a gyülekezet. Raffay Sándor 
dr. püspök, mint a Luther Szövetség 
tb. elnöke, tartott előadást Dévai Bíró 
Mátyásról, akinek élete, tanítása, szen
vedései mind-mind örök példa marad, 
hogy élet csupán ott van, ahol a lélek 
Istenben bízik, belőle táplálkozik és 
érte, ha kell, szenvedni és meghalni is 
kész. A márványtáblát, amely a ma
gyar reformátor emlékét megörökíti, a 
Luther-Társaság egyházi elnöke, Ko
vács Sándor dr. püspök adta át az 
óbudaiak gondozásába. A stílusos em
léktábla a templom külső falán ezt a 
felírást hirdeti: „Lukács evangéliuma 
V, 5. — Dévai Bíró Mátyás magyar re
formátornak, a magyar Luthernek — 
hűséggel és kegyelettel a magyar Lu
ther-Társaság. A hit nélkül senki nem 
üdvözülhet, Mint a virág nap nélkül 
nem zöldülhet. Dévai éneke.” A délutáni 
reformáció ünnepen Kovács Sándor 
püspök Luther magyar tanítványairól 
tartott előadást. (M. E.)

A diósgyőr-vasgyái i Evangélikus Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület október 11- 
én megválasztotta a végleges tisztikart, 
én megválasztotta a végleges tisztikart. 
Ügyv. elnök lett: Hoznék János mávag. 
műszaki tanácsos, ifj. elnök: Hamm 
István: titkár: Krámer Rezső, karve
zető: Filadelfi Béla, jegyző és híradó: 
Loy László, pénztáros: Pildner Jenő. 
Qkt. 29-én a Leánykörrel együtt refor
mációi ünnepélyt rendezett az Egyesü
let. Sok szép szavalaton és énekkari 
számon kívül előadásra került Túr
mezei Erzsébet, Legyen világosság c. 
jelenete. Az ünnepélyen lic. Karner 
Károly soproni tanár tartott előadást.

Az Orsz. Evangélikus Tanáregyesü
let november 9-én délután fél 4 óra
kor a budapesti evangélikus gimná
zium (VII., Vilma királynő-út 17—21) 
dísztermében tartja rendes évi közgyű
lését, melyen imát mond dr. H. Gaudy 
László, az elnöki megnyitó után elő
adást tart dr. Rell Lajos: Gömbös Gyula 
és a magyar nemzeti öncélúság, Gö- 
möry János: A csehszlovák tanügy és 
kultúra irányelvei a kisebbségi ma
gyarság szempontjából címen. A köz
gyűlést megelőzőleg fél 3 órakor a 
gimnázium tanári szobájában választ
mányi ülés lesz. Ugyanitt 5 órakor a 
humanisztikus szakosztály tart ülést. 
Előad: Gyóni Mátyás „Hunyadi János 
— Bizánc császára” címen. Ugyanekkor 
a fizikai előadóban, a természettudo
mányi-menny iségtani szakosztály ülé
sén Arató István tart előadást „Az inga 
korszerű tanításá”-ról (bemutatásokkal).

Születési és házassági anyakönyi ki
vonat űrlapok 4 filléres árban beszerez
hetők lapunk nyomdájában. 100 drb-on 
felül portómentes küldés. — Csekkszámla : 
11.634.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. november 5.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. */:
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. ’/s 
Deák-tér 4. d. e.
Deák-tér 4. d. u.
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. lh 
Fasor d. e.
Fasor d. u.
Fasor (német nyelven) d. u. 
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 
Kőbánya d. u.
Simor-utca 35. d. e.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 
Ullői-út 24. d. e.
Üllői -út 24. (egyetemi ist.) d. e. 
Szvetenai-u. el. isk. d. e.
Mária Valéria-telep d. e.

: 9 Ruzieska László 
:10 Broschko G. A.
11 Hernády Nándor 

S Magócs Károly
10 Scholz László
11 Kemény Lajos
4 Dr. Halász Kálmán
5 Broschko G. A.

10 Mórocz Sándor
4 Kemény Péter

11 Kemény Péter 
10 Szilády Jenő dr.

5 Lehel László
10 Dr. Szuchovszky Lajos
11 Dezséry László 
10 Dendely Károly 
10 Lehel László

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

Minden templomban

*/2II Grünvalszky Károly 
11 vitéz Virág Jenő 
11 Harsányi László
10 Rimár Jenő
11 Dr. Varsányi Mátyás 
10 —

8 Stovicsek Gusztáv
9 Mohr Henrik 

11 Mohr Henrik
4 Stovicsek Gusztáv 
9 Szántó Róbert

11 Szántó Róbert
5 Szántó Róbert 

10 Papp Ferenc
Vall Zulauf Henrik 
V2I2 Szuchovszky Gyula 
úrvacsoraosztás.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SE LT E N H O F E R  F R IG Y E S  FIAI
magyar királyi C O P R O I V I  
udvari szállítók. O U r i X U i N .

Alapítva: LegBlSQ ÍŰZOlíÓSZBP-, hót, SZiDattyÚ- és .AlaP«va:
1816. nénnnáp, harang , fém- és vasöntöde. 1816

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

eszközlünk.

Perzsa, pézsma, sealbundák
Szövetkabátok prémes

SOMOGYI szűcsm esteméi 
IV., Egyetem-u. 3. Tel. 186-395. 

Kepp kölcsönzés I

70 é i^ s  cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüsté és 
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből 
és ezüstözött bronzból. — Kérjen árajánlatot:

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

SZLEZAK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

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

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. 5 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 harangok 99 százaléka ná
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM : A magyar nemzeti élet megújhodása — Levél Jugoszláviába — Amire nincs magyar szó — 
Áttérők beszélnek — Protestáns Napok után — Két vasárnap között — Több, mint felüle
tesség — Férfiak a családban — Végrendelet.

Protestáns Napok után
(Egy résztvevő benyomésai.)

Nem mondható ünneprontásnak, ha 
valaki ünnep után teszi szóvá az ünnep 
folyamán szerzett tapasztalatait és őszintén 
elmondja nyert benyomásait.

Elsőbb is meg kell állapítanunk(modernül 
ezt leszögezésnek szokták mondani), hogy 
a Protestáns Napok előkészítésében sok 
volt a mulasztás. El kell ismerni, hogy 
mindig a legjobbat akarták és így Délnoki 
Kovács Gyula tábornok, a rendezőbizottság 
alelnöke és Bánóczy Béla műszaki fő
tanácsos, főtitkár mindenki részéről csak 
elismerést érdemel. Sokat dolgoztak, be
csületes és tiszteletreméltó volt a törek
vésük. De talán kevesen voltak ahhoz, 
hogy mindent a legjobban végezzenek el.

Nem volt szerencsés a gyűlések ideje. 
November küszöbén, a reformáció hetében 
az időjárás nem alkalmas tömegek meg
mozgatására. Az egyházhívek is, papok is, 
ifjúság is otthon szeretik tölteni ezeket a 
napokat. Ez is oka volt annak, hogy nem 
voltak annyian, amennyien szerencséseb
ben megválasztott időben lehettek volna.

Félő volt, hogy a Prot. Napok megren
dezését a múlt évi eucharisztikus gyűlés 
ellenlábasául fogják tekinteni. Tasnádi 
Nagy András igazságügyminiszter elnöki 
megnyitójában is, máskor is nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy összejövetelünkre köve
telő alkalmat a felvidéki testvérek vissza
térése adott. Csak azt nélkülöztük, hogy 
miért nem adtak szerepet a felvidéki test
véreknek ? Szentiványi, Szilassy, Bartók 
stb. stb. bizony szóhoz juthatott volna. 
Nekünk is, nekik is kedves lett volna a 
szóhoz jutás. Bizony gondolhatott volna 
erre a rendezőség.

Az Iparcsarnokban tartott közös isten- 
tisztelet nem sikerült. Nem lehet „protestáns 
istentiszteletet” tartani, csak evangélikus 
és református istentiszteletet. A közösnél 
pl. az evangélikus jelleg teljesen eltörpült 
és elmosódott, sőt el is romlott, mert a 
rendezés hibájából az „Erős várunk” 
evangélikus szövege református dallamra 
huzatott. A református jelleg azonban annál 
jobban kidomborodott, mert az igehir
dető a prédikációban a predestinációt 
fejtegette és így a várt testvéri közösség 
helyett a választó vonalra mutatott rá. 
Remélem, levonjuk ebből azt a tanulságot, 
hogy többé „közös protestáns istentisztelet” 
rendezésébe nem megyünk bele. Végezze 
kiki a maga módján az istenimédás és a 
lelki épülés munkáját.

A több napra terjedő program nagyon 
szétágazó és fárasztó volt. A kifárasztott

A magyar nemzeti élet megújhodása
(Túróczy Zoltán tiszakerületi püspöknek az Országos Protestáns Napokon mondott 

konferenciai előadásának ismertetése.)
A nemzeti élet megújhodása ma olyan közkeletű fogalom, amely- 

lyel mindenütt találkozunk. Nemcsak Német- és Olaszország nagy újjá
éledésére kell ennél gondolnunk, nemcsak Európa egyéb országainak 
hasonló jelenségeire, sem a titokzatos Távol-Kelet nagy eseményeire ; 
egészen más, egyszerűbb területeken is elemi erővel jelentkezik. A 
missziói jelentések gyakran számolnak be arról, micsoda akadálya 
újabban a missziói munkának a legprimitívebb népek között is a nem
zeti megújhodás, amelyet nem nevezhetünk sem faji, sem nemzeti ön
tudatnak, inkább csak törzsi öntudat-nak.

Még ahol nem beszélhetünk is a nemzeti élet megújhodásáról, 
ott is észlelhető a nemzet életében bizonyos átváltozás. Ezek a válto
zások négy síkon jelentkeznek a nemzet életében.

1. Az első a fogalm i sík. Nagy változáson ment keresztül a*z utolsó 
emberöltőben a nemzet fogalma. Amiben mi gyermekkorunkban nevel
kedtünk, az a XIX. század nemzet-fogalma volt. Egy bizonyos terület 
földrajzi és történeti egységén alapult, amelynél a rajta lakó népek 
sorsközössége és érzésazonossága alkotta a nemzet fogalmát, teljesen 
függetlenül a faj és vér biológiai megállapításaitól.

Ma a nemzet földrajzi és történeti fogalma a faj biológiai fogal
mává alakult. Nálunk is sokan vannak, akik azt vallják, hogy a nem
zeti megújhodás felé csak a nemzet fogalmának ilyen biológiai alapra 
helyezése vonalán indulhatunk el. Gondoljunk csak azokra a megerő
södött politikai törekvésekre, amelyek egy bizonyos vér visszaszorítását 
célozzák. Nálunk is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ha egyszer 
ebből a nemzetből ki lehetne söpörni mindenkit, akinek az ereiben 
nem tiszta magyar vér csörgedezik, akkor boldog menyországgá vál
tozna itt a világ.

Nagy nemzetek talán megengedhetik maguknak azt a fényűzést, 
hogy a maguk számos millióit kirostálják a fajbiologia rostáján, de nem 
engedheti meg magának ugyanezt egy kis nép. És ha orvosilag meg 
lehetne állapítani, hogy a sokféle vérsejt között melyik az igazi magyar 
vérsejt, és ezen az alapon vizsgálnák végig az egész nemzetet, vájjon 
találnának-e köztünk csak egyet is, akinek egészen tiszta a vére ? 
Vájjon kik maradnának benne a nemzetben ?

A nemzet fogalmának fajbiológiai alapra való helyezése tiszteletre 
méltó törekvés tehát, de nem vezet a nemzeti élet valóságos megúj
hodásához.

2. A második a politikai sík. Nemcsak nálunk, egész Európában 
visszhangzik ma a nemzeti élet az ú. n. népi gondolat hangoztatásától. 
Falukutatók indulnak el, hogy feltárják nemzeti életünknek azt a népi 
hátterét, amelybe a nemzeti élet gyökerei egy évezreden keresztül eresz
kedtek. S van olyan irány is, amely ezt a népi réteget szeretné egyedüli 
tényezővé, politikai hatalommá tenni, hogy általa újuljon meg a nemzet.

Nem mondjuk azt, hogy ez az út ma nem köteles út a nemzeti 
élet számára. Hogy nem kellene odairányítani a köztekintetet a nép 
felé, hogy a nemzetnek ez a törzsöké, a föld népe legyen a politikai
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élet fundámentuma. A politika iránya, a  politika erői azonban változ
hatnak, a tömegek eltolódhatnak s a nemzeti élet megújhodását nem 
lehet elérni semmiféle népi politikával sem.

3. Harmadik az ú. n. művészeti sík. Mindenkinek szemébe tűnt 
már talán, mily eleven ma az érdeklődés a népi művészet iránt. Alig 
van intelligens ház, lakás, amelyben ne mutogatnának boldogan néhány 
kézimunka- vagy bútordarabot, amelyről állítják, hogy nemcsak utánzat, 
de minden vonala, minden mintája teljesen a nép leikéből született, való
sággal a nép kezemunkája. Előkerülnek a régi kézimunkák. Mind bátrabb 
lesz a magyar ruha divatja. Mindenben, ami szép, keresik az igazi magyart.

Nem lehet elítélni ezt a mozgalmat. A magyarban, mint a kisebb
ségi népekben általában, mindig volt valami aversio, idegenkedés attól, 
ami magyar. Csak dicséretre méltónak és egészségesnek mondható tehát 
olyan mozgalom, amely megtanít a sajátunk megbecsülésére. De ha 
ez az irányzat egészen győzelemre jutna is. Ha a mai internacionális 
ruhadarabok helyett előkerülnének a régi magyar rokolyák, a könnyű 
mai báli belépők helyett nagyanyáink méltóságteljes viselete, megúj- 
hodott-é vele a nemzeti élet ? Külső zománc lenne csak, ha alatta 
ugyanaz a régi szív dobogna. Más népek talán megengedhetik ma
guknak, hogy a nemzeti divat és művészet megújhodásába fektessék 
legértékesebb erőiket, de jaj nekünk, ha mi ebben bizakodunk, ha ez 
a divat is jön és elmegy, mint a mi gyermekkorunkban a „magyar 
tulipán” divatja.

4. A negyedik az ú. n. büszkeségi sík. Ráébredés annak a tuda
tára, milyen értékes, 'nagyra hivatott nép is vagyunk mi. Ez is európai 
jelenség. Ha valaki hallgatja pl. a német nép vezérét, minduntalan 
hallhatja, hogy az a nép, amely amúgy is elég rátarti volt a maga 
értékeire, most micsoda felfokozott önérzettel áll a világ elé s állítja 
magáról, hogy ő a világ első nációja. Hogy buzog elő vezére szájából 
a dicséret: mi vagyunk a világ legnagyobb, legfegyelmezettebb, leg- 
legfelfegyverzettebb, leghűségesebb, legtudományosabb, legnagyobbra 
hivatott népe.

Az értékekre való ráébredés valóban megújító hatású lehet. Peda
gógusok tudják azt, milyen csodát mívelhet egy gyermekkel, ha az 
állandó szidás, korholás helyett megdicsérik, önérzetét felébresztik és 
állandóan növelik. Nálunk is van olyan irányzat, amelyik ezen az úton 
reméli a magyar nemzet megújhodását. S hála Istennek, hogy a magyar 
nép lelki és erkölcsi értékeit nem úgy kell kitalálni és beleszuggerálni 
a népbe, hanem vannak kipróbált, történelmileg igazolt olyan magyar 
erények, amely előtt a világ minden nációjának meg kell emelni a 
kalapját. Nemrég forgattam csak egy könyvet, amely arról beszélt, hogy 
mennyi nagyjelentőségű találmány van a világon, amelyet magyarok 
találtak fel vagy legalább is magyarok indítottak el a felfedezés útjára.

Nem volnánk protestánsok és megtagadnánk ezt a templomot, ha 
nem jelentenénk ki határozottan, hogy ez a legkockázatosabb út. Ideig- 
óráig be lehet beszélni egy nemzetnek, micsoda kiváló, hatalmas, 
nagyrahivatott. Lehet doppingolni is az elért eredmények célszerű ada
golásával. De jaj annak a nemzetnek, amely túlzott önérzetével elbízza 
magát és lebecsüli az ellenfél erejét. Mert igaz a Szentírás szava, hogy 
az önteltség mindig a bukás előjele.

Nagy nemzetek talán megkockáztathatják ezt a veszélyes útat is, 
de nekünk kis nemzetnek egészen más az útunk : a bűnbánat és bűn
tudat útja. Akkor indul el a nemzet a megújhodás útján, amikor reá
döbben, hogy vétkezett önmaga, nemzete és Istene ellen. Mert lehet 
a bűnt kitagadni egy nemzet életéből, de a valóságát és létezését 
megszűntetni nem. Nem az a legnagyobb ellenségünk, akit megnevez
hetünk szerbben, románban, oroszban és így tovább, hanem mindig 
csak mi magunk. Amíg erre rá nem ébred a nemzet, addig nincs 
nemzeti megújhodás. Akik a bibliát ismerik, tudják, mi volt az ótesta- 
mentumi zsidó nép bukásának és megújhodásának tényezői. Ha el
hagyták Istent, elbuktak. De mikor elkezdtek sírni afölött, hogy Istent 
elhagyták, megújultak. Sem egyén, sem nemzet életében nincs addig 
megújulás, míg belsőleg össze nem tört. Egy rozzant épületet nem lehet 
máskép megújítani, mint csak úgy, ha lerombolják és a romokból újjá
építik. Ezért tör össze Isten egyéneket és népeket. Amikor a megújho
dás útja nem vezet keresztül ezen az összetörettetésen, akkor csak 
emberi próbálkozás az s nem az újjászülő szent Isten munkája.

emberek nem bírták megemészteni a rend- 
szertelenül felhalmozott anyagot. A kiállí
tásokon pedig meglátszott, hogy nem volt 
idő a kiállítások anyagának összeszedé- 
sére, annál kevésbbé a kiválogatására. Ha 
még valamikor „Prot. Napokat" rendez a 
Bethlen-Szövetség, legalább egy évvel előbb 
kezdje meg a rendezés munkáját.

A bélyegakcióról is meg kell jegyeznünk 
kettőt. Az egyik dicséret : nagyon szépek 
a bélyegek s hisszük, hogy meghozzák a 
várt anyagi eredményt. A másik megjegy
zésünk az, hogy emberséges okokból saj
náltuk azt a rengeteg sok ázó-fázó embert, 
amint órákon és napokon át várakoztak 
a nyílt utcán egy-egy bélyegért Ezt is 
okosabban és valami fedett helyiségben 
kellett volna rendezni.

A legnagyobb hőse az egész ünnepély
nek maga az elnök volt, aki napokon ót 
okos, higgadt, tartalmas beszédekkel szol
gálta az ügyet. Amit ő és a nyilvános 
ünnepélyek szónokai nyújtottak, méltó volt 
a magyar protestantizmushoz. De a részlet- 
munkák tekintetében sokkal többet kellett 
volna produkálni. Tanuljunk és okuljunk 
tehát a hibákból. Figyelő.

Két vasárnap közölt...
szüntette be megjelenését a Pesti Napló- 
A legöregebb magyar napilap önmagáról 
nekrológot nem írt, még csak el sem bír 
csúzott hűséges olvasóitól sem. Laptársai 
parentálták el. Azok a lapok, amelyek 
gondolkodásban és írásmódban nagyon 
közel állottak hozzá, a meghatottság hang
ján írtak s remélik visszatérését; azok a 
sajtóorgánumok, amelyek nagyon távol 
állottak a lap szellemétől, nagyon örültek 
a lap megszűnésének, vagy szünetelte
tésének.

Mi őszintén sajnáljuk a Pesti Napló 
megszűnését. Három okból. A magyar 
vidék egy negyedszázaddal ezelőtt a Pesti 
Napló karácsonyi ajándékaiban olyan iro
dalmi emlékkönyveket kapott, amelyek 
alkalmasak voltak a magyar nemzeti mű
velődés (erjesztésére és a magyar irodalom 
és művészet megszerettetésére. Csak arra 
gondoljunk, hogy ez a lap Zichy Mihály 
festőnk érdekében mit tett. Sajnáljuk má
sodszor a Pesti Napló megszűnését azért 
is, mert hosszú éveken keresztül a legjobb 
magyar napilap volt. Magyar intellehtuel- 
lek s politikai és társadalmi beérkezettek 
politikai táborukra való tekintet nélkül, 
ildomosnak tartották a Pesti Napló vasár
napi számait elolvasni, amelyek valóban 
eseményszámba mentek. Harmadszor azért 
sajnáljuk a Pesti Napló megszűnését, mert 
hónapokon keresztül reménykedtünk abban 
hogy ez az újság lesz a magyar protes- 
tántizmus napilapja. A lap megszűnésével 
sokkal távolabb vagyunk a protestáns 
napilap megjelenésétől, mint voltunk a lap 
életében és haldoklásában, 
kellett felfigyelni arra a kedves jelen
ségre, hogy a Nemzeti Újság a Protestáns 
Napokról úgy az okt. 20-iki, mint a nov. 
30-iki számában hűségesen számolt be. 
Hosszú kolumnákat áldozott a magyar 
protestántizmus mozgalmi tevékenységéről 
való referátumra. Ez a hang kissé hűvös 
volt, kissé magasba helyezett előkelő meg
nyilatkozás, de a barátkozás, az egyet- 
érzés s a közösségre inspiráló lehetőségek
nek talán a prelúdiuma volt. Jólesett. 
A folytatásának s az állandósulásának 
nagyon örülnénk. Meg is köszönjük ezt a 
gesztust, mert értékeljük. Egyben a leg-
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nagyobb elismeréssel állapítjuk meg azt, 
hogy a finn evangélikus nép élet-halál 
küzdelmét a Nemzeti Újság és az Uj Nem
zedék tűzték ki elsőnek és leghatározot
tabban maguk elé a magyar sajtó kon
szernben.
sorra szűnnek meg a külföldi egyházi
lapok, s a még életben levők vérszegény 
s gondolatszegény értekezéseikkel nem 
tudják kielégíteni az olvasó közönség igé
nyeit. Ügy látszik, az európai rádiók igaz
gatói is tudomást szereztek erről a válto
zásról, mert a külföldnek szóló rádió hír
adásokban, talán a magyar rádiót kivéve, 
valamennyi rádió közöl olyan egyházi 
vonatkozású híreket, amelyekből nagy 
vonásokban meg lehet konstruálni az egyes 
európai államok egyházi hangulatát, 
állandóan azt hirdetjük, hogy keresztyén 
ember nem ismer semmi semlegességet az 
evangélium és a bűn kérdésében. Amerika 
megszilárdított semlegessége sem semle
gesség. Újrakísért a 25 év előtti veszély. 
Európát Amerika fegyverei győzik le s 
azután Amerikának fog ismét tartozni az 
egész világ. De lesznek majd olyanok is, 
akik a nyereség morzsáiból ideérkező 
szeretetadományokért köszönő leveleket 
lesznek kénytelenek írni. G. L.

Több, mint felületesség
A felületesség komoly bűn, különösen 

akkor, ha valakiről véleményt akarunk 
nyilvánítani. Senkinek sincsen joga arra, 
hogy saját könnyen odadobott szavaival 
másokat félre vezessen. Még kevésbbé ak
kor, ha nemcsak egy emberről, hanem egy 
hozzánk közelálló népről van szó.

Ezeket a szavakat az Új Idők 1939 ok
tóber 29-én megjelent számában közölt 
Suomi című megemlékezés írójának, Nyír
egyházi Tivadarnak szeretnők ajánlani. 
Azok a dolgok ugyanis, amiket leír 
a finnekről, olyan általánosak, hogy 
bárhol külföldön megfordult ember minden 
városról el tudna hasonlókat mondani. 
Mivel ennyire felületesen beszél, azt a 
megtévesztő véleményt kelti az olvasóban, 
hogy Finnországban az a legfontosabb 
dolog, hogy a finnek nyugodtak, a nők 
flórharisnyát viselnek és a vendéglőben 
sem adnak türelmetlenségüknek kifejezést, 
ha véletlenül tele lenne, valamint, hogy 
nagyon tudnak inni.

Nem tudom, hogy mit szólnánk mi, ha 
ezt az utóbbi megállapítást tenné rólunk 
valaki, aki csak Budapesten fordult meg, 
és ott ezt pl. az egyik grillben, vagy az 
egyik bárban figyelte meg. Bizonyára so
kan kikérnék maguknak. Furcsának talál
juk azt a finn „vicc“-et is, amit jellemzésül 
leközöl. De furcsábbnak azt a megjegyzést, 
amit hozzá fűz. Azt írja : „És ezen a fin
nek állítólag nevetnek*. Vagyis : olyan vicc 
ez, amin nem tudom, hogy csak ki nevet
het. Pedig ha a szerző egy kicsit járatos 
lenne abban a stúdiumban, amit „néplé- 
Iektan“-nak neveznek, megérezte volna, 
hogy mennyi ősi erejű humor buzog benne. 
Nem olyan vicc ez, amin a pesti aszfalt 
hősei nevethetnének, vagy amit „szelle
mesnek* találnának, hanem olyan ősi ala
pokból fakadó, amit csak az tud megér
teni, aki megérti ennek a népnek egész lelkét.

Ezért kifogásoljuk az egész cikket. Ma, 
amikor mindenki megtanulhatta, hogy a 
finnekben milyen mély érzések, milyen 
Istenhit lakozik, hogy Finnország igazi arca 
a politikai tárgyalások előtt „Erős vár a 
mi Istenünk“-et éneklők arca és Finnor-

Azt mondhatná erre valaki: ez az a bizonyos „papos beszéd”. 
De higyje el akárki, nem azért mondjuk ezt, mert az a hivatásunk, hogy 
ezt hirdessük, hanem mert meggyőződésünk. És ha nem ebben a hiva
tásban állanánk, hanem akár utcaseprővel a kezünkben járnánk Buda
pest utcáit, akkor is ugyanazt hirdetnénk a nemzeti megújhodás útjáról.

Ez a nemzeti megújhodás első lépcsője. A másik lépcsőfok a 
küldetéstudat.

Minden kisgyermek beszél manapság már arról, hogy mi volt a 
magyarság küldetése ebben a Dunamedencében ezer esztendeig. Fen
nen hirdetjük, hogy bástya voltunk a népek országútján és végvári 
vitézek ezen a bástyán. Hol keletet védtük nyugat ellen, hol nyugatot 
kelet ellen. Sokan elábrándoznak rajta : beh más lett volna sorsunk, 
ha csatlakozunk akármelyikhez i s ! De mi nem tettük. Harcoltunk, 
véreztünk, mert ez volt a mi küldetésünk.

Már most mi következik ebből ? Hogy követeljük a „tűzharcosi 
jogainkat”. Sokat beszélnek mostanában a „tűzharcosi jogok“-ról. Abban 
áll ez, hogy akik álltak a vártán és kockáztatták életüket a nemzetért, 
míg mások nyugodtan és békésen élhettek idehaza, azok előjogot 
követelnek maguknak ott is, ahol kenyeret és állást osztogatnak.

Ilyen tűzharcosi jogok hangoztatásával szoktunk mi magyarok is 
kilépni Európa színe elé. Mint végvári vitézek, követeljük „tűzharcosi 
jogainkat”.

Először is azt kell erre megjegyeznünk, hogy azok a jogok, ame
lyek mellett nem áll ott a kellő erő az érvényesítésre, csak papírjogok  
maradnak. S azok maradnak Európában a mi „tűzharcosi jogaink” is.

De még ha megszólalna is Európa lelkiismerete, amelyet eddig 
nagyon is alvónak ismertünk meg, akkor sem szabadna nekünk „tűz
harcosi jogokról”, hanem csak „tűzharcosi kötelességek" -ről beszélnünk. 
Mert a küldetés sohasem  jog , hanem  mindig kegyelem  és kiváltság. 
Nem Európának, Istennek voltunk rohamcsapata végvári küldetésünk
ben. S ebben a küldetésben kell megmaradnunk halálig. Más nép lehet 
nagyobb, hatalmasabb, tudósabb, szervezettebb, de végvári vitéz nem 
lehet jobb, megbízhatóbb, helytállóbb, hűségesebb soha a magyarnál.

S küldetésünk betöltésére nincs más út, csak a reformáció 400 
éves receptje": Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. 
Bárcsak ezeket a Protestáns Napokat fel tudnánk használni olyan meg
újhodás szent alkalmául, amely nem fogalmak átformálása, politikai 
erők átcsoportosítása, felújított régi szokások külső zománca vagy kép
zelt értékek hangoztatása, hanem a dacos nyakak alázatos meghajtása 
és bűnbánó könyörgés Isten előtt: „Bűneink miatt nevess el bennün
ket, ne vead el nagy kegyelmi kitüntetésünket, hagyj- meg minket 
ezután is Jézus Krisztus végbeli jó vitézeinek !“

„Levél Jugoszláviába"
A fenti cím alatt e lapok f. hó 14.-i számában megjelent cikkhez 

néhány megjegyzést kívánok tenni.
A cikk nagyon helyesen visszautasítja és megcáfolja azt a nevet

séges és a valósággal homlokegyenest ellenkező vádat, amely szerint 
Magyarországon nincs megengedve, hogy a tótok anyanyelvükün imád
kozhassanak a templomban.

A levélíró e cáfolatért köszönetét érdemel. Sajnos, hogy ezen túl 
a politika terére is átmegy és ott olyan tételeket állít fel, amelyeket 
nem lehet szó nélkül hagyni.

Azt ír ja : „A liberális radikálizmus 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 magyarsághoz asszimilál.”

A liberalizmusnak e tekintetben nem volt módja tévedni, ha áll 
az, hogy „a nemzet horizontális irányban, nemzetiségi hódoltatással, 
a magyarságnak asszimiláltakkal való felhígításával igyekezett gazda
godni, mintha azt hitte volna, elég az államnak egyet parancsolnia s a 
nem magyar népfajok legott magyarrá alakulnak”.

Ez az állítás túlzott; de ha követték ezt az eljárást, akkor az 
nem volt liberális, hanem ellenkezőleg, nagyon is antiliberális; mert
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hiszen ha a nemzet hódoltatással és paran cso lássa l akart asszimilálni, 
akkor nem a S zabadság  és nem az Esz diadalától várta az önműködő, 
azaz önkéntes beolvadást!

Az 1868. évi nemzetiségi törvény (XLIV. t.-c.) igenis liberális volt. 
Ez a törvény a nemzetiségek „népi egyéniségének, a nemzeti kultúrá
juk kifejlődésének**, aminek a levélíró szerint örülni kell, tág teret adott 
és megengedte, hogy „a kulturális érdeklődés és az emelkedés vágyát 
befelé fordítva minden egyedüket megtartsák a saját kultúra szereteté- 
ben és a népi közösség keretében “.

De a nemzetiségi törvénytől később eltértek s nem hajtották egé
szen végre. Alkotóját, br. Eötvös Józsefet és támogatóját, Deák Feren
cet megrótták azért, hogy megalkották. Azt a törzsökös magyart pedig, 
aki igazi liberális volt, de helytelenítette ezt az eljárást, Mocsáry Lajost, 
szinte anathema alá vonták. Azoknak a felfogása, akik ezt tették, már 
nem volt liberális, mégha szabadelvűeknek mondták is magukat.

Hogy azonban a világháború előtti nemzetiségi politika annyira 
elnyomó volt, amilyennek a levélíró állítja, az nem áll, de ha hibás 
volt, azért volt az, mert eltért az elvi igazi liberalizmustól.

Mert mi a liberálizmus ? A szabadság  elvének  a követése, az 
egyéni és közületi szabadságnak, de az erkölcsiséggel és önfegyelme
zéssel korlátoltnak a követelése és megvalósítása. „A szabadeluüség  
legm agasabb  politikai eszm éje a hum anitás“ mondja Bluntschli, az 
1881-ben elhunyt protestáns, híres svájci állambölcselő, és igaza van. 
És ugyanő írta a következőket : „A szent emberszeretet, melyet Krisz
tus hirdetett s melynek áldásaiban a világot részesíté; az embersze
retet, mely minden szenvedőn és üldözöttön könyörül s az alacsony 
sorsúakat és az elnyomottakat is felemeli; melynek semmi áldozat sem 
nagy, semmi fáradság sem nehéz, hogy az isteninek hasonmását az 
emberiben, a foltoktól megtisztítsa s nemessé tegye — ez az ember
szeretet, a legtisztább hum anitás vallás-erkölcsi jelensége. Maga Jézus 
is, az abszolutisztikus farizeusok és a radikális szadducaeusokkal foly
tatott harcában a hagyományos népvallás formáit megkímélte s mégis 
alapjukban szellemileg átalakítá, és e szerint ő, mint a legnagyobb 
szabadelvű örökké ifjú példánya áll a világ előtt.“ „Aki a liberalizmust 
el akarja fojtani, az erőtlenül dühöng a haladás és az emberiség rendel
tetése ellen.“ (A Bluntschli politikai pártok, ford. Ballagi Géza, 153— 155.1.)

Ezért, de meg nekünk protestánsoknak különösen azért sem sza
bad a liberálizmus ma divatos ócsárlásában részt vennünk, mert annak 
a hazai protestántizmus nagyon sokat köszönhet. Gondoljunk csak a 
múlt század 40-es éveinek vallási küzdelmeire.

A liberalizmussal sok tekintetben szemben áll a nacionalizmus. 
Nem minden tekintetben. Nem annyiban, amennyiben valamely nem
zetnek szabadságát, függetlenségét kívánja másokkal szemben meg
védeni és megvalósítani. Ez a szép oldala. Ez a nacionalizmus nálunk 
Magyarországon mindig karöltve járt a liberalizmussal. De a nacionalizmus 
is könnyen elfajul más nemzetek lekicsinylésévé, lenézésévé, föléjük 
kerülni akarássá, elnyomásukká, vagy azzá, hogy egyik nemzet más nem
zetek sérelmére emelkedjék. Ez a csúnya oldala a nacionalizmusnak.

Annak, hogy a világháború előtti nemzetiségi politikánk talán 
hibákat követett el, nem a liberalizm us volt'az oka, hanem  a nacio
nalizmus. Ennek célja sem volt azonban más nemzetek elnyomása, 
hanem a magyar állam védelme és fennállásának biztosítása és e cél 
érdekében tartotta szükségesnek, hogy a nemzetiségek a magyar kultúr- 
közösség részeseivé váljanak. És még ez a nacionalizmus is sokkal 
liberálisabb volt, az igazi értelmében véve e megjelölést, mint azoké 
az európai államoké, amelyeknek szintén voltak nemzetiségei (Forosz- 
ország, Belgium, Angolország, Franciaország).

Ha már most az új nemzedék kerül minden asszimilációs kísér
letet s éppen a magyarság érdekében örül a kisebbségeknél a népi 
egyéniség és a nemzeti kultúra kifejlődésének akkor ez nem szembe
fordulás a liberalizmussal, ellenkezőleg meghajlás annak elvei előtt és 
szembefordulás a nacionalizmussal. Ez pedig egyszerűen megváltozta
tása annak a megítélésnek, hogy mi áll a magyarság érdekében, mi nem.

Amit pedig az új nemzedék még akar, t. i. „a parasztság széles 
rétegei testi és lelki kultúrájának emelése, szociográfiái helyzetének 
javítása, a középosztály jólétének előmozdítása** stb., aminek elhanya
golásáért a levélíró a múltnak szemrehányást tesz, a humanitás köve-

szágot nem az alkoholt rettentő mértékben 
fogyasztók képviselik, hanem azok. akik 
egyetlen hívó szóra fegyverrel készek ha
zájukért halni, akkor ilyent írni a legna
gyobb tájékozatlanság. Nagyon csodálko
zunk azon, hogy a Szerkesztőség megelé
gedett ennyivel. De nagyon örülünk, hogy 
az Új Idők olvasói jobb bizonyítványt állí
tottak ki magukról, amikor felháborodá
sukban erre a felületesség pálmáját méltán 
megérdemlő cikkre figyelmünket levélben 
felhívták. K. P.
r*r-iUi— —irf~'i * i**

Férfiak a családban
A Keresztyén Igazság füzetei sorában 

jelent meg D. dr. Prőhle Károly : Luther 
és a reformáció című írása. Ebben a szá
zadok során elterjedt balhiedelmekkel 
szemben igyekszik Luther alakját és sze
repét a reformációban a valóság talajára 
állítani, aztán röviden lemérlegelni, mit 
jelent a reformáció a jelenkorra nézve. 
Nagyon komoly és nagyon érdekes szem
pontokat vet fel eközben. A férfiak család
fői hivatásáról pl. ezt mondja : „Ne hagy
juk a családi élet ápolását mi férfiak ki
záróan a nőkre, az anyákra, hanem érez
zük ót mi férfiak is azt a súlyos fele
lősséget, mely minket mint családfőket 
terhel, meggondolva azt, hogy gyerme
keink jónevelésével tehetjük a legnagyobb 
szolgálatot a tágabb köröknek, a társa
dalomnak, az egyháznak és a nemzetnek 
is és amit ezen a téren elmulasztunk, azt 
semmiféle kifelé való tevékenység sem 
nem menti, sem jóvá nem teszi. Olyan 
szavak, amelyekkel érdemes lenne beha
tóbban is foglalkozni. Mert, sajnos, igen
igen sok férfi hiszi, hogy családfői hiva
tása befejeződött azzal, ha a család lét- 
fenntartásához szükséges anyagiakat elő
teremtette. S legfeljebb nagy bajok idején 
jelenik meg a családi élet szinterén, mint 
szigorú büntető kéz. Az evangéliumi élet- 
felfogás azonban nemcsak ilyen pénzprés 
és főmumus szerepet szánt a férfinak a 
családban, hanem olyan szilárd oszlopnak 
akarja beállítani a családi életbe, amelyre 
nyugodtan támaszkodhat a sok gondú anya 
s bátran kapaszkodhatnak a fejlődő gyer
meki lélek gyenge indái, hogy az ő egye
nes vonalán szilárduljanak kemény jelle
mekké. Ezt a szerepet azonban, valljuk 
be, a legtöbb férfi, ha ideje engedi se meri 
vállalni. Nem bizik azokban az erkölcsi 
hatásokban, amelyek belőle áradnak. Ezért 
van szükségünk belső életujulásra, mert 
csak, mint Prőhle Károly írja : „egy ben
sőkép megújhódott evangélikus Sión tölt
heti be hivatását népünk, nemzetünk éle
tében, mint az a hegyen épült város, mely 
a tiszta, igaz, jó keresztyénség útját mutatja 
mindazoknak, akik látják.1 L. M. V.

Templomszentelés. Az ózdi egyházköz
ség egyik fiókegyházközségének, Putnok- 
nak most épült templomát nov. 5-én 
szentelte fel Túróczy Zoltán püspök. Az 
első szószéki igehirdetést Marcsek János 
esperes, mint illetékes lelkész végezte. A 
keresztség szentségét a püspök, az úrva
csorát Garam Lajos és Asbóth Lajos lel
készek, a fiókegyházközség volt gondozói 
szolgáltatták k i; utóbbi a délutáni isten
tiszteleten is hirdette az igét. Isten áldása 
legyen az új hajlékon !

Külföldi ösztöndíjat nyert és tanulmányi 
szabadságra távozott a kelenföldi egyház- 
község segédlelkésze, Benczúr László. 
Helyére Révész István kapott beosztást.
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Végrendelet

Kodolányi Ján os  új darabja új mélysé
geket nyit meg a magyar falu elesettségé- 
nek feltáráséban. A földkérdés fojtogató 
problémái mellé bevonul most darabjába 
a társadalmi és osztálykérdés is. Földtől 
már rég elszakadt, azt csak felhalmozható 
vagyontárgynak tekintő, gyökértelen em
berek gonosz harca ez a földből élő föld
nélküliek ellen. Lényegében hatalmas vád
beszéd a magyar földkérdés ügyében : Nem 
azoké a föld, akik dolgoznak vele, akik
nek szívükhöz nőtt, akik ősi erejét, egyr 
szerűségét, megtartó hatalmát lelkűkben 
hordozzák, hanem akik csellel, ármánnyal, 
gonosz hatalommal kiragadták a beteg, 
lezüllött előző nemzedék kezéből. Vissza 
hát a földet azoknak kezébe, akik meg
érdemlik, akik kezében az ország épü
letének erős tartó téglája lehet 1

Szimbolikusan ez a darab értelme. Ha 
a dramaturgia szempontjaival vizsgáljuk, 
talán egyetértünk azokkal, akik sokkal 
gyengébbnek nyilvánítják a „Földindulás"- 
nál. Mégis 'van egy olyan értéke, amiért 
az egész darabot érdemes volt megírni, az 
egész bonyodalmat érdemes volt végig
játszani. S ez : egy fénykép. A csöndes, 
örök m agyar paraszt ragyogó fényképe. 
A gazdag parasztcsalád harmadik leánya 
egy földmives napszámoshoz megy férjhez. 
Szülei, sőt az egész birtokos paraszttársa
dalom ellenére. Még a ráeső jussból is ki 
akarják túrni testvérei, sógorai s a leitatott 
öreg paraszttal végrendeletet íratnak alá. 
A napszámos felesége megtámadja a vég
rendeletet. A bírósági tárgyalás kihallga
tásai adják a második felvonást. Ide meg
idézik a napszámos-férjet is, hogy tanús
kodjék : részeges és a végrendelet írásakor 
beszámíthatatlan volt-e néhai apósa ? A 
fiatal paraszt csak pár percig tartózkodik 
a színpadon, csak pár mondat az egész 
beszéde, de ezzel olyan képet vés magáról 
a szívünkbe, amelyet soha el nem feledünk. 
(Dübörgő nyilszíni taps kiséri k i) Maga az 
ős békesség minden szava. Az ezer év 
száz viharában színarannyá vert magyar 
paraszt-szív hangjai. Szinte a Hegyi Beszéd 
ős-fisztaségát leheli. Nem haragszik gyűlö
lőire, nem hadakozik a hamis úton erő- 
szakoskodókkal, nem töri a pálcát az el
esettek fölött, de mindent Istenre bíz, 
mindennek utána lát két erős kezével, 
mindenben megelégedett. A föld csöndes, 
erős embere. Milyen jó, hogy Kodolányi 
fényképezőgépjének lencséje nemcsak el
esetteket. betegeket, gonoszokat és lelki 
csonka-bonkákat talál a magyar faluban, 
de megtalálta ezt az erős, csöndes ma
gyart is. Mert vannak ilyenek is. És ezek 
az igazi magyarok. Ezeket kell erősíteni, 
támogatni, gyámolítani, hogy életre kap
janak, elszaporodjanak, apró csemetéiket 
könnyen nevelhessék s legyenek magvai 
az új magyar jövendőnek.

Végeredményben szolgálat tehát az új 
Kodolányi darab is. Nagy magyar kérdések, 
szebb magyar jövendő szolgálata. Dicséret 
és tisztesség adassák tehát a szerzőnek, 
aki nem átallja tollát szolgálat eszközévé 
tenni s el tudja űzni a pénzkereset és di
csőségvadászat kísértését. Bár a többi 
szerzők és színházak is megtalálnák ezt 
az útat. A. B.

Lelkészbeiktatás. A csánki egyházköz
ség új lelkipásztorának, Milán Jánosnak 
beiktatása november 12-én délelőtt lesz. 
A beiktatást Kardos Gyula esperes végzi.

telményei s igy megvalósításuk igazi tiszta liberalizmus, és ha ezt a 
múlt elhanyagolta, csak azért tette, mert nem volt valóban szabadelvű, 
csak legfeljebb névben.

A levélíró megvan győződve, hogy ez a szellemi irány „alkalmas 
lesz arra, hogy eloszlatva a bizalmatlanság légkörét, előmozdítsa a 
szlovákságnak a régi terület-, sors- és kulturközösségbe való vissza
térését”.. Bárcsak úgy lenne! De ha ez el fog következni, az a Szabad
ság és Esz diadala lesz, és akkor a liberalizmus nem tévedett.

Dr. Polner Ödön,

Amire nincs magyar szó
Nagyon sok olyan dolgot lehetne bizonyára felsorolni, amire nincs 

magyar szó, én azonban most csak egyre gondolok, ami a vallásos 
élet nyelvhasználatából hiányzik: ez a „Fürbitte”. Csak körülírva tud
juk megmagyarázni, mit jelent ez ; másokért, vagy más dolgokért, vala
kiért, valamiért könyörögni. Bizonyára megvan az oka annak, hogy 
erre a fogalomra még szavunk sincs ; nincs rá szükségünk, mert nem 
gyakoroljuk. Önzők vagyunk még az Isten színe előtt is.

Ha figyeljük a templomainkban elhangzó imádságokat, észrevehet
jük, hogy a legnagyobbrészük azoknak a könyörgése, akik ott együtt 
vannak, saját magukért. Néha csatlakozik hozzá imádság a hozzánk 
közelállókért, és néha, de leginkább a hazafias ünnepeken, a hazáért, 
a kormányzóért, kormányért való könyörgés. Én nem hiszem, hogy Pál 
apostol amikor azt írja Timotheusnak, hogy „tartassanak könyörgések, 
imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és 
minden méltóságban levőkért. . . mert ez jó és kedves dolog a mi 
megtartó Istenünk előtt”, arra gondolt volna, hogy évente egyszer-kétszer 
tartassanak ilyen könyörgések. Ö ezt bizonnyal igen fontos és szüksé
ges dolognak tartotta, azért írja, hogy „intelek azért mindenek előtt. . . ” 
A további versekben pedig azt írja, hogy „a férfiak imádkozzanak 
minden helyen” ; ez is ezeknek a „Fürbitte” imádságoknak a gyakori
ságára enged következtetni. És hányszor olvassuk leveleiben, hogy 
kéri az atyafiakat, imádkozzanak érette és a munkájáért! Bizonyára 
erőforrásnak érezte az egymásért mondott imádságokat és tudta, hogy 
„igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése”. (Jak. 5 : 16.)

Sokat beszélgetünk, panaszkodunk és vitatkozunk a napi esemé
nyek, a bel- és külpolitikai helyzet és kilátások, azoknak irányítói felett, 
de azt hiszem, nagyon keveset imádkozunk mindezekért. Azt hiszem, 
hogy a mai keresztyénség erőtlenségének egyik oka itt van : keveset 
imádkozunk és különösen keveset másokért. Naponta ötször lessük a 
híreket a rádió előtt, szorongva, hogy mi lesz a finn testvéreinkkel, de 
hányszor napjában visszük ügyüket Isten elé ? Talán egyszer az egész 
idő alatt, mikor püspöki rendeletre imádkoztak értük mindenhol. Sadhu 
Sundar Singh, a nagy indiai apostol mondta, hogy fontos munkát vé
geznek azok is Isten országáért, akik a Himalajah egy-egy barlangjá
ban magányosan imádkoznak, mert erő áramlik ki könyörgéseikből a 
világba, láthatatlan erő, amilyen a rádióhullám.

Nagyon örültem azoknak a cikkeknek, amelyek az Evangélikus 
Életben a tavasz folyamán az imádságok előírásáról, szabályozásáról 
szóltak. Talán sok tekintetben ismétlése az ott megírottaknak ez az én 
nehány gondolatom ; de úgy érzem, erre az ismétlésre még szükség van.

Híveink nagyrésze főként a templomban imádkozik és a templom
ban tanulnak imádkozni a legtöbben. Ezért is nagyon fontos, hogy 
mindaz előforduljon a templomi imádságokban, amiért keresztyén em
bernek imádkoznia lehet és kell. Hallottam, hogy az istentisztelet első 
imádságát hivatalosan és tudományosan kollekta imádságnak nevezik ; 
nem tudom, hogy miért. De az én laikus gondolkozásommal és közép
iskolai latin tanulásom maradványaival úgy magyarázom ezt a szót, 
hogy az egy gyüjtőimádság: olyan, amely hivatva van összefoglalni 
mindazt, amit a hivek összességének szive mélyéből Isten elé tárni 
fontos, és ami „kedves dolog az Isten előtt”. Láttam is egyszer egy 
Amerikát járt lelkész imakönyvében egy ilyen összefoglaló imádságot, 
amelyben szó volt egyházról, hazáról, misszióról és még sok minden
ről, ami a szivünknek fontos és az életünkkel összefügg. Egy rádió-
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istentiszteleten is hallottam egy ilyen, az én elgondolásom szerint 
„kollekta“ imádságot a szószékről. Tanítsanak meg minket a lelké
szeink Pál apostol intése szerint „minden emberekért" kitartással és 
állandóan hálaadással könyörögni. M arcsek Jánosné.

Áttérők beszélnek
Ember el ne v álassza !

»Harmadiknak egy erkölcsi élethez tartozó mozzanatra kell rá
mutatnom. A házassági elválásra. Tudom, hogy alapelvileg egyhá
zunknak is az az álláspontja: »Amit Isten egybeszerkesztett, ember 
el ne válassza.« De a gyakorlati életben mégis olyan engedményeket 
tesz ezen a téren, amelyek rossz hírbe hozzák a közvélemény előtt és 
megkönnyíti a felelőtlen, vágyaik után rohanó, testi emberek dolgát. 
Mintha csak a könnyebbik, mondhatnám a »széles útra« lépett 
volna az egyház, amikor ahelyett, hogy teljes erővel küzdene egyház
tagjai életújításáért, hogy a keresztet, amit minden keresztyénnek 
így, vagy úgy, de hordania kell, egyesek a családi életben is türe
lemmel és szeretettel hordoznia tudják, ahelyett inkább y>emberi bö l
c s e lk ed ések é  alapján beleegyezik a házasság felbontásába és az el
vált feleket újra megesketi másokkal. Bizonyos, hogy vannak esetek, 
amikor a r. katolikus egyház is bont fel házasságokat. De az is bi
zonyos, hogy intézményes szigorúsággal építették bele egyházuk gya
korlatba a házassági elválások elleni vétó-1. S véleményem szerint, 
ha meg akarjuk állítani az erkölcsi romlásnak és féktelenségnek azt 
az áramlatát, amely végig zúdul az egyre jobban civilizálódó vilá
gon, akkor nekünk sem lazítani, de szigorítani, intézményesen szi
gorítani kell ezt a vétó-1 . A kérdés, tudom nem egyszerű. Szóljanak 
hozzá mások is. Én elmondottam, amire lelkiismeretemet Isten igéje 
felajzotta.« Reformáció nagy öröksége.

»Hadd említsem meg végül azt, ami leginkább vonzott az evangé
lium egyházához: az egyetem es papságot. Ez a legnagyobb szakadék, 
szakadék, amely a katolikus és evangélikus gondolkodás között tá
tong. Ez az a nagy örökség , amelyet a reformáció hozott elő Isten 
Igéjének kincstárából és hagyott ránk késő utódokra, hogy forgassuk, 
kamatoztassuk és majdan nagy nyereséggel tegyük le megérkező 
Urunk lábai elé. Örökségünk azonban leginkább parlagon hever. Az 
egyetemes papság nagy gondolatai még mindig nem hatották át egy
házi életünket. —

Pedig ez lenne az a nagy kovász, amely újra keleszteni tudná 
Krisztus egyházának eléggé kihűlt tésztáját.

Krisztus egyházában ugyanis két időszakot ismerünk, amikor 
hallatlan expansiv erő mutatkozik rajta. Az egyik az őskeresztyénség 
korszaka, a másik a reform áció  korszaka. Ebben a két időszakban úgy 
terjedt a keresztyénség, mint valami xszent ragály«. (A karddal, tör
vénnyel, korbáccsal keresztvíz alá hajtott milliók korszakai nem 
számítanak ide.) De miért? Mert ebben a két korszakban ^mindenki 
m isszionárius volt.é T ehát: é lő  valóság volt Krisztus egyházában az 
egyetem es papság. Ha csak az apostolok, vagy annakidején a refor
mátorok lettek volna Kriszus bizonyságtevői, az összes többiek pedig 
csak »hallgatóságé, mint ma, sohse lettek volna keresztyén, illetőleg 
protestáns milliók. De az utolsó szolgáló leánytól a birodalmi her
cegek és fejedelmekig mindenki Krisztus bizonyságtévő papja, 
(misszionáriusa lett. Ki-ki azon a helyen, ahová Isten állította.

Ez a reform áció nagy öröksége. Ezt újra fel kell fedeznünk, bir
tokunkba kell vennünk, mert, ha ezt elvesztegetjük, olyanok lettünk, 
mint, akik kiejtették a magból a csírát, az órátokból a szerkezetet. 
Az »ébredés  szolgálatáé  is mindaddig meddő marad egyházunkban, 
amíg az csak »papi ügy« marad és nem válik az y>egyetemes papságé 
ügyévé. Amíg kicsiny és nagy, szolgáló és arisztokrata, együgyű és 
intellektuell nem tekinti élete legnagyobb, személyes ügyének szol
gálni imádsággal, szóval, tettel és élettel.«

Áttérők beszéltek. Olyanok is, akik mentek, olyanok is, akik 
jöttek. Csendesen elmondott szavak voltak, de hangosan kiáltott 
bennük a vád és fájdalom. Vajha meghallanák mind-mind, akiket 
illet! L. M. V.

HÍ REK
Az egyetemes gyűlés hete. Lapunk sze

dése és cenzúrázása idején veszik kez
detüket azok a tanácskozások, amelyek 
ezévi egyetemes gyűlésünk munkáját be
vezetik. Négy napon át folynak ezek a 
bizottsági előkészítések és sokszor nagy 
fontosságú tanácskozások. Ezekkel egy
idejűleg tartják az egyhéztársadalmi intéz
mények és országos szövetségek is évi 
közgyűléseiket. Első ülését tartja az egye
temes presbitérium, melynek tiszteletére 
D. báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő a Luther Otthon helyiségében 
vacsorát ad. Ezen a héten van az Országos 
Luther Szövetség Luther-serleg vacsorája, 
melyen az ünnepi beszédet D. Kapi Béla 
püspök mondja. Az evangélikus papnék 
országos egyesülete ezévben is megren
dezi szeretetvendégségét. Az egyetemes 
közgyűlést megnyitó istentiszteletén Túróczy 
Zoltán tiszakerületi püspök prédikál. Ezek 
után a bevezető napok után tartja meg 
november 10-én közgyűlését az egyház
egyetem, melynek lefolyásáról következő 
heti számunkban fogunk ismertetést adni.

A miskolci egyházközség vallásos est 
keretei között adta át rendeltetésének szé
pen megújított tanácstermét. Duszik Lajos 
tb. esperes imája után Bruckner Győző dr. 
egyházközségi felügyelő mondott meg
nyitó beszédet, melyben ismertette a tanács
teremben eddig lefolyt, gyakran történelmi 
jelentőségű gyűléseket, majd kifejtette, 
hogy miért volt szükséges a tanácsterem
nek gyülekezeti teremmé való átalakítása. 
Ezután dr. Schneller Károly szegedi egye
temi tanár, a miskolci jogakadémia volt 
tanára tartott érdekes előadást „Miskolc 
város evangélikus lakossága*' címen. A 
kiváló statisztikus előadását nagy érdeklő
déssel hallgatta az előkelő közönség, 
melynek sorában Farkas István református 
püspök is megjelent. Szentpály Zoltán jog
hallgató saját szerzeményű „Erdélyi sikoly" 
című mementójat adták azután elő. Majd 
a közönség részletesen megtekintette a 
szépen berendezett és Borsody Bindász 
Dezső szobrászművész által ajándékozott 
Luther-szoborral díszített szép termet.

Hatvan. A református egyházzal közös 
reformációi emlékünnep volt az evangéli
kus templomban október 31-én délután. 
Ünnepi beszédet Bárdos Lajos ref. lelkész 
mondott. Dr. Főző Józsefné énekszámokat 
adott elő Ángyán Jenőné harmóniumkisé- 
retével. Szavalt Piska Márta és Balogh 
Mária. A helyi lelkész imádkozott.

Gyöngyös. A reformációi emlékünnep 
október 29-én délután volt, melyen az 
ünnepi beszédet dr. Szuchovszky Lajos 
budapesti vallástanító lelkész mondta. — 
Szavalt Martiskó Ilona és Sass József. 
Imádkozott Esze Tamás ref. lelkész és a 
helyi lelkész.

Lelkész és felügyelő iktatás. A kassai 
II. egyházközség egyhangúlag meghívott 
lelkipásztorát, Matthaeidesz Gyulát, vala
mint egyhangú bizalommal elhívott fel
ügyelőjét, dr. Rochlitz Dezső kir. ügyészt, 
másodfelügyelőjét Javornitzky Albert ny. 
iskolai igazgatót október 29-én iktatta be 
hivataléba Marcsek János esperes.

Újra megjelent az „Ébredj" c. evang. 
röpiratsorozat első száma : „Mi neked a 
bűn?" címen, Túróczy Zoltán püspök tol
lából. Egyes szóm óra 2 fillér és portó. 
Iratterjesztők, vagy bárki is, 100 drb ren
delése esetén 1 ‘50 P-ért kapja. Megrendel
hető a pénz egyidejű beküldésével: Torda 
Gyula ev. lelkész, Domony, Pest m.

7

EVANGÉLIKUS ÉLET
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. november 12.

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

V2 9 Dr. Szuchovszky Lajos 
V2IO Broschko G. A.
II15 Magócs Károly (rádió) 

6 Lehel László 
V2IO Dr. Halász Kálmán 

11 Sülé Károly
4 Dr. Halász Kálmán
5 Broschko G. A.

10 Kemény Péter
4 Kemény Péter

11 Szabó Aladár
10 Szilády Jenő dr.

5 Sülé Károly
10 Csaba László
11 —
10 Hernády Nándor 
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. 
Rákosfalva

d. e. Vall Késmárszky Lajos
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Urbán Ernő
d. e. 10 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10 —
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9 —
d. e. 11 Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Garam Lajos
d. u. 5 Révész István
d. e. 10 —
d. e. V2II Zulauf Henrik
d. e. V2I2 —

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi Q O P P O I M  
udvari szállítók,

Alapítva: [ BgB|S(j fŰZOlfÓSZBP-, lilít, SZiltöttyÚ- és Alapítva:

1816- gépgyár, harang , fém- és vasöntöde. 1816

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

eszközlünk.

Perzsa, pézsma, s e É i d á k
S z ö v e tk a io k  prémezése

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

Kepp kölcsönzés!

70 éves cég!
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 nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

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

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

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ^  Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os ha
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-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-lélekkel készíteni harangjaimat.
^k ^■■k i l l l l k  i i ía a i ik  i i m i i a i k .  a m m ■ ii ■ n n m m * l

Rádió, gramofon, zongorabillenlyűs harmo
nika és a z  ö sszes hangszerek legolcsóbban MARN1TZ

>k>aaki i i i u

lEIRSIBIIIBIdEír

i i m i i r © hangszertelep
i M i a i i i i i i i i m  

■R ■■■■■■ ■ ■ e ■ r

í r Evangélikusoknak nagy árengedmény ! VIII., József-körút 37. sz. w ví r

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



EVANGÉLIKUS ÉLET

VII. ÉVFOLYAM, 46. SZÁM. 1939. NOVEMBER HÓ 18.



IIA ÉVFOLYAM, 46. SZÁM. 1939. NOVEMBER HÓ 18.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZ1ÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 

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

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők.
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Katonái! Isten színe előtt
Ruszinszkó megszállása után beszéltünk 

egy katona-lelkésszel. Örömtől ragyogó 
arccal újságolta, micsoda boldog élmény 
volt számára a sok testi fáradsággal egy
bekötött nagyheti szolgálat. Könny csur- 
rant a szeméből, örömtől feszült a szíve, 
mikor a marcona katonák ajkén hang- 
orkánként harsant fel az Istent-dicsérő 
ének, amikor látta azt a hatalmas szom
júságot Isten igéje után és_ azt a mélysé
ges áhítatot, amellyel az Űr szent testét 
és vérét sóvárogták. „Más, hívőbb. Istenhez 
fordultabb generáció ez, mint amelyik 
1914-ben indult a határok felé" — állapí
totta meg boldogan.

Akkoriban nem adtuk közre ezt a hír
adást. Hátha csak egy munkájáért lelke
sedő szolga rózsaszínű látása ? Most azon
ban nem állhattuk meg, hogy el ne mond
juk, mert a Magyar Nemzet „Ezt írja az 
olvasó" rovatában egészen „érdeknélküli" 
személy tollából teljesen hasonló híradást 
fedeztünk fel. íme :

„Üzenet minden Magyaroknak 1 A refor
máció emlékünnepén istentiszteletre men
tem a fótiúti evangélikus templomba. A 
templom előti szokatlanul sok ember áll
dogált. Korán van, gondolom, de a temp
lomajtón belépve, meglepetten álltam meg, 
nem igen lehetett belépni.

Tömött sorokban álltak vagy ültek, 
csupa, csupa katona. Az oltárnál a refor
mátus és evangélikus pap együtt szolgál
tatta ki a szent vacsorát. Á katonák hosszú 
sorban járultak az oltár elé, végnélkülinek 
látszott a sor. Zengő tömör hangok zúgták 
a zsoltárokat. Mellettem állt egy fiatal al
tiszt, halkan megkérdeztem : „Mindenkinek 
kell Úrvacsorát venni ?“ „Csak aki akar" 
— súgta vissza.

Csendesen előbbre mentem, az oldalfal 
mentén és néztem, bűvölten néztem, hogy 
ki „akar"? Mindegyik akart. Türelmesen 
álltak, vártak. Mikor az oltár elé kerültek, 
megiiletődött lelkűk kirajzolódott fiatal 
arcukra. Elfogadták az Ur szent testét és 
tiszta szemmel hajoltak a Kehely fölé.

Sokan, nagyon sokan voltak, fiatal ma
gyarok, kék, zöld, piros, barna hajtókás, 
református, unitárius, evangélikus testvérek 
az Urban és magyarságukban.

Nemrég tették le a kaszát, kalapácsot, 
vésőt vagy tollat, felvették a derékszíját, 
ami apáik derekára is rásimult és úgy mint 
azok, ők is eljöttek Isten házába, hogy 
elvigyék innen magukkal az élő Krisztust.

A nap aranysugarakkal árasztotta el a 
templomot, melynek falai visszhangozták : 
„Isten áldd meg a m agyart..."

Az egyházegyetem közgyűlése
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem ezévi gyűlésezései 

november 6— 10. napjain folytak le. A különböző bizottságok már 
november 6-án megkezdték üléseiket. Különösen nagy munka folyt ez 
évben az új egyházi törvények alapján készítendő szabályrendeletek 
dolgában. Ugyancsak sok fontos kérdéssel foglalkozott a tanügyi bi
zottság is.

A gyűlést előkészítő napokon folyt le az egyháztársadalmi egye
sületek és szövetségek közgyűlése, illetve tanácskozása is. így az 
Országos Tanár- és Tanítóegyesület közgyűlése, melyeken szokás sze
rint több előadás is elhangzott. A Papnék Országos Szövetsége ez 
évben a dunántúli egyházkerületi papnék rendezésében folytatta le 
tanácskozásait, melynek során új főtitkárának választotta Marcsek 
Jánosnét. Ez alkalommal első ízben volt a papnék számára egész 
napos evangélizáció, amelyet D. Kapi Béla püspök végzett. Ezt a napot 
a papnék szeretetvendégsége zárta be szépen sikerült műsor keretében.

Az Országos Lelkészegyesület (MELE) közgyűlése is nagy érdek
lődés mellett folyt le. Németh Károly alelnök bevezető áhítata után 
D. Raffay Sándor elnök az egyházi élet sok kérdésére kiterjedő meg
nyitó beszédet mondott, majd az Országos Református Lelkészegyesület 
nevében Czeglédy Sándor ORLE alelnök mondott meleghangú üdvöz
letét, melyre D. Raffay Sándor szívélyes hangú választ adott. Mind
ketten a testvéri összefogás szükségét hangoztatták. A Lelkészegyesület 
ezután meghallgatta Marcsek János főjegyző összefoglaló jelentését az 
elmúlt munkaévről, majd megállapította a jövő év munkaprogrammját. 
Titkárrá megválasztották Marcsek Jánost, főjegyzővé dr. Csengődy 
Lajost, jegyzővé Vargha Sándort s ellenőrnek Zulauf Henriket.

November 8-án tartotta első ülését az egyetemes presbitérium, 
melynek tiszteletére ugyanaznap este D. Radvánszky Albert báró egye
temes felügyelő a Luther Otthonban vacsorát adott. A vacsorán részt- 
vett Fáy István kultusz-államtitkár és Bernáth Géza miniszteri osztály
főnök a protestáns ügyosztály vezetője is.

A közgyűlést megelőző este a megnyitó istentiszteleten Túróczy 
Zoltán püspök prédikált. A bizonyságtevő egyházról szóló igehirdetése 
mély hatást tett az istentiszteleten résztvevőkre. A leánygimnázium 
énekkara nehéz karéneket szépen adott elő.

Az egyházegyetem közgyűlését, melyen az ország evangélikus 
képviseletei, ez évben először a visszatért részek is, nagy számban 
vettek részt, D. Kapi Béla püspök-elnök imája nyitotta meg.

R advánszky  Albert báró dr. egyetemes felügyelő feszült figyelem
mel hallgatott megnyitójában történelmi képet festett Európa válságos 
napjairól s a magyar nemzet és egyház legnagyobb kérdéseiről:

— A parázs, amely fölé a páriskörnyéki békeparancsok vastag 
hamuréteget szórtak, de amelynek izzása az évek múlásával ahelyett, 
hogy megszűnt volna, inkább fokozódott, újból fellobbant, ismét lán
gokban  áll a világ. Nemzetek és országok között felrobbantva az érint
kezés hidjai; milliós hadseregek roppant fegyverzetben néznek egy
mással farkasszemet; a kultúra fellegvárai kiürítve, kincseik kétes biz-
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tonságba helyezve, lakóik sötétségben, vagy a föld alatt keresnek 
bizonytalan menedéket. Évszázadok viharával dacolt templomok 
homokzsáktorlaszokkal körülvéve . . .

— A szörnyű világkép közepeit megnyugvást keltő ez az  építő
m unkára rendelt gyülekezet, úgy folyhat le egyetemes közgyűlésünk, 
mintha béke idejét élné a világ. Legyen érte Istené a h ála ! Az Ö 
áldása szálljon M agyarország korm ányzójára és tanácsosaira, hogy 
továbbra is megőrizhessék a bölcseséget, amellyel eddig meg tudták 
akadályozni, hogy a körülöttünk dühöngő háborús tűzvész a magyarság 
békés hajlékát is lángbaborítsa. Végzetes volna megfeledkeznünk arról, 
hogy vészek környeznek, amelyek — ha hiányzik vezetőkből és ve- 
zetettekből a bölcseség — könnyen végromlósba dönthetnek.

— Nem azokról a veszedelmekről akarok szólni, amelyek a for
rongó világba beékelt magyar hazánkat és nemzetünket fenyegetik; 
ezeknek felismerése és kivédése mások feladata, azoké, akik mögött 
mi, evangélikusok is osztatlan bizalom m al állunk és akiket mi is kész
séges engedelmességgel követünk. Csak azoknak a veszedelmeknek 
egynémelyikére kívánok rámutatni, amelyek egyházunkra  leselkednek 
s ha nem leszünk bölcsek, annak romlását idézhetik elő.

— A lélek válsága az  egyik veszedelem, amellyel szembe kell 
néznünk, de az igazi veszély abban áll, hogy a lelkek világában is 
háború dúl és nemcsak a keresztyén egyházat, de a keresztyén hitet 
is félelm etes ostromgyűrű szorongatja. Ugylehet, ez a háború is foko
zott mértékben eredményezi majd a lelkek vallásos ébredését. De most 
a hitetlenség is hadat izent a hitnek. S a  lelkek világában nincsenek  
Maginot- és Siegfried-vonalak, nincsenek sem gázálarcok, sem óvó
helyek. Szelek szárnyán jár a vész s mint a Biblia mondja : „nem tu
dod, honnan jő és hová megyen“. Az egyén szem élyes hite áll a 
lélekm érgezéssel szem ben , amely nem meghatározott helyről támad, 
hanem benne van korunk levegőjében. Ez a vészek vésze, amely 
minket környékez.

— A háborúnak kevés a gazdagja, a háború általános elszegé
nyedéssel jár. Ha sok lelkészünk és tanítónk eddig sem tudta rend
szeresen megkapni járandóságát és templom, iskola, lelkészlak faláról 
sokhelyt levásott a vakolat, mert üres az egyházi pénztár, mi követ- 
kezhetik el esetleg most, amikor háborús szegénység  tör be híveink
hajlékába ? Milyen pénzügyi nehézségek állhatnak elő még akkor is,
ha minden hívünk szilárdan megállja az idők nehéz lélekpróbáját és
ha fel sem tételezzük, hogy lehetnek, akik hitükben és egyházhűsé
gükben meginognak ?

— Vészek idején az igazi bölcseség az  egyén és a közösség  ké
szen létbe helyezkedésében  áll, hogy a támadás ne meglepetésszerűen 
érje. A jelen rettentései között egyházunk megállását csak a lelkek 
egyéni, élő hitének ápolása és testvérszeretetben való összefogása biz
tosíthatja. Ezt a bölcseséget — örömmel állapítom meg — nem nélkü
lözzük  s éppen azért én, bármilyen komor felhők kavarogjanak is egy
házunk egén : bizakodó vagyok 1 Egyházunkban a lélekgondozás  kü
lönösen az utóbbi években olyan irányt és fejlődést vett, amely, azt 
hiszem, világviszonylatban is példaszerű. Igehirdetésünk nem merül ki 
erkölcsprédikálásban, nem merül le a napipolitikába, hanem igehirdetés 
a szó evangéliumi értelmében. Ez is és a templomon-kívüli lélekápolás 
is azt bizonyítja, hogy lelkészi karunk hivatásának m agaslatán áll s 
különösen felemelő, ami a szórványgondozás terén megy végbe. De 
mit érne a lelkészek munkája és jótörekvése, ha az a világiaknál nem 
találna termékeny talajra és megértő viszonzásra ? Általában az egyház 
közigazgatási életében szereplő világiak is a  gyülekezet im ádkozó tag
ja in ak  érzik és vallják magukat, ebben látom magyar evangélikus egy
házunk egyik legfőbb gazdagságát és egyben kezességet is arra, hogy 
az idők vészei egyházunk falain belül a hit fegyverzetébe öltözött lel
keket és hitben egybeforrt, szervezett közösséget találnak. Hit és 
anyagiak dolgában is biztosíték ez !

— A lélekacélozás és a lélekforrasztás műhelyében annak nagy
mestere, Túróczy Zoltán neki rendelt vezetőhelyre állt, amikor elfog
lalta a tiszai egyházkerület püspöki székét. Melegen szorítom meg a 
kezét és megvallom, az egyházunk helytállásába vetett hitem biztosabb, 
hogy ime őt is a munkavezetők sorában láthatom.

— A lelkek hite és összefogása, amelyet egyházunk jövője igéreté-

Azután csendben elmentek, a kiürült 
padok megteltek polgárokkal, kicsikkel, 
nagyokkal, a szivem pedig ujjongó, forró 
érzéssel. Nincs baj, magyarok, nincs 
semmi baj : „Erős vár a mi Istenünk."

Katona-asszony

íSz Országos Luílier Szövetség
november 8-án tartotta központi választ
mányi ülését és ezt követőleg évi rendes 
közgyűlését. Dr. Bencs Zoltán országos 
elnök emelkedett hangú megnyitó beszé
dében megállapította azokat a közegyházi 
célokat, amelyeket nemzetszolgálat tekin
tetében is az Országos Luther Szövetség 
minden erejével szolgálni kíván. Örömmel 
sorolta lel azokat az eredményeket, melyek 
különösen az utóbbi esztendőben az Or
szágos Luther Szövetség munkájának fej
lődését bizonyítják. Az évi jelentést Gyi- 
mesy Károly főtitkár, a szervezési jelentést 
és a munkaprogrammot dr. Fritz László 
igazgató ismertette. A Szövetség hetilapjá
ról, az Evangélikus Életről Kemény Lajos 
felelős-szerkesztő terjesztette elő a jelen
tést. A számadást és a költségvetést Art- 
ner Oszkár pénztáros ismertette. Örömmel 
határozta el a közgyűlés, hogy egyesületi 
helyiséget létesít IV., Bástya-u. 12. szám 
alatt. Nagyfontosságu döntést hozott a köz
gyűlés, amikor elhatározta, hogy az új 
egyházi törvények által adott lehetőség 
alapján egyesületi lelkészi állást szervez 
és azt az egyes egyházkerületek, valamint 
az egyetemes egyház anyagi támogatása 
mellett állandó állássá fejleszti. A Szövet
ség igazgatói tisztéről lemondott Szántó 
Róbert helyére a közgyűlés dr. Vácz Ele
mért választotta meg. Titkárrá pedig Ur- 
bén Jánost.

Az Országos Luther Szövetség által ala
pított Luther-serleg vacsora november hó 
10-én este volt a Gellért-szálló márvány
termében. Ez az összejövetel zárta be az 
egyetemes gyűlés munkanapjait. A vacso
rán résztvettek az evangélikus egyházi tár
sadalom vezető emberei úgy a fővárosból, 
mint a vidékről és öröm volt együtt látni 
mindazt a benső értéket, amit a jelen
lévők az egyházi és nemzeti életben kép
viselnek. Néhány meleg szóval köszöntötte 
őket dr. Bencs Zoltán, majd a vacsora 
végén D. Kapi Béla püspök mondotta el 
serlegbeszédét, melyben szembeszállt az 
evangélikus egyházzal szemben megnyil
vánuló azzal a bírálattal, hogy a reformá
cióban sok volt a negatívum. Kifejtette, 
hogy mit látna Luther a válságos mai 
világban és hogy a válságból kivezető 
utat ma is a tiszta evangéliumban jelölné 
meg, amelynek központja Krisztus váltság- 
halála. Igaz, hogy Luther ma is nemet 
mondana mindennel szemben, ami ellen
kezik az evangéliummal, de ma is a leg
határozottabban igent mondana a világot, 
az egyházat és a nemzetet építő minden 
feladatra és szolgálatra vonatkozóan, amely 
valóban az Isten által kívánt fejlődés és 
és építés céljaival egyezik. Luther szelle
mének megfelelően össze kell tehát fogni 
ezeknek az evangélium által megszentelt 
erőknek.

A Luther Szövetség serleg-vacsorája 
valóban ünnepi találkozása volt egyház
társadalmi életünknek.

Hirdessen az
EVANGÉLIKUS ÉLET-ben!
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LIberalizmus— álliberalizmus
Lapunk szerkesztőségébe dr. Polner Ödön 

illusztris tollából hozzászólás érkezett „Le
vél Jugoszláviába" című cikkemre, amely 
hozzászólás kifogásolja a múlt század 
liberalizmusáról. írott soraimat.

Dr. Polner Ödön cikkével mindenben 
egyet értek, csak éppen a magyar liberaliz
mus fogalmának értelmezésében őrölünk 
két malomban. Amit az illusztris cikkíró 
a liberalizmusról, Bluntschli idézésével 
állít teljes egészében aláírom, ámde az új 
magyar nemzedék nem is ezt a tiszta elvi 
liberalizmust kárhoztatja, hanem azt a 
hazai liberalizmust, amelyről maga Polner 
is megállapítja, hogy hamis liberalizmus 
volt. A parasztság széles rétegei testi és 
lelki kultúrájának emelésével, szociográfiai 
helyzetének javításával, a középosztály jó
létének előmozdításával kapcsolatban meg
állapítja ugyanis, hogy ezek „a humanitás 
követelményei, s így megvalósításuk igazi 
tiszta liberalizmus és ha ezt a múlt elha
nyagolta, csak azért tette, mert nem volt 
valóban szabadelvű, csak legfeljebb 
vérben."

Nem kétséges, hogy az új magyar nem
zedék lelki magatartása ellentétes a múlt 
század felfogásaival, amely „a magyar és 
nem magyar nemzetiségek állapotának 
összetevéséből azon meggyőződésre jutott, 
hogy Szabadság és Esz uralma egyedül a 
fejlettebb magyar nemzetiség égisze alatt 
fejlődhetik ki és hogy Szabadság és Ész 
uralkodása alatt az idegen nemzetiségek 
magukról erőszak nélkül fognak hasonulni 
a liberális ideák képviselőjéhez, a magyar
hoz." (Szekfű : Három nemzedék... 115.) 
Ez az a tévhit, amelyről cikkem szólt, s 
amelynél fogva még báró Wesselényi 
Miklós is, aki pedig szívvel-lélekkel kép
viselte a liberalizmust, amikor elszántan 
harcolt mindennemű népelnyomással szem
ben „olyan erőt tulajdonított a liberális 
műveltségnek, mely faji különbségeken, 
nemzetiségi válaszfalakon is áthatol, s az 
alacsonyabb műveltségű idegen népfajt, 
mellyel liberális műveltséget és szabad
ságot közöl, állandóan s ami a fő, béke 
műveivel, erőszak nélkül, hozzácsatolja 
a magasabb kultúrához." (i. m. 117.)

A benső elleniét ugyanis abban volt, 
hogy a magyar liberalizmus szabadságot 
és műveltséget magyar nyelven akart kö
zölni, de törvényhozási parancs útjára lé
pett. Természetes, hogy azon nyomban 
meg is szűnt liberalizmus lenni. Antilibe- 
ralis eszközökhöz nyúlt, amikor a köz- 
igazgatás és közoktatás nyelvét a magyar
ság szellemi és számbeli szupremáciájára 
való egyébként nagyon természetes és 
jogosult hivatkozással egy csapásra naggyá 
tette. Tévedés volt hinni — amint azt 
Szekfű írja —, hogy a kisebbségek fel 
fognak emelkedni Szabadság és Ész fo
kára anélkül, hogy legprimérebb ösztö
neiknek, a faji összetartozás érzéseinek 
eleget tennének, (i. m. 118.) Szekfű eme 
sorai alapján tehát egészen világos, hogy 
a kisebbségek beolvadásának a Szabad
ságtól és Észtől való várása és ennek a 
törvényhozási paranccsal való elősegítése 
im praxi együttjárt.

Teljesen osztva az illusztris hozzászóló 
nézetét liberalizmus és álliberalizmus te
kintetében, hálám illeti, hogy nagyértékű 
cikkével a fogalmak tisztázásához hozzá
járult.

Itt is hangsúlyozom, hogy a múltnak és 
jelennek, az álliheralizmus tévedéseinek, 
s az új magyar nemzedék tisztult törek-

nek tekintünk, az állam  és az  egész hazai keresztyénség szem pont
já b ó l sem  lehet közöm bös. Az államnak értékelni kell tudnia, mit 
jelentenek ránézve a kemény evangéliumi jellemek és mit ezeknek 
közössége e vészterhes időkben. Megnyugvással állapíthatom meg, 
hogy ebben az elismerésben és értékelésben nincs is hiány. Az egész 
hazai keresztyénségnek is felekezeti különbségre való tekintet nélkül 
tudatára kell ébrednie annak, hogy a veszedelmek között, amelyekkel 
szembe kell néznie, egyik egyház  sem  kezelheti közöm bösen , vagy 
ítélheti m eg ellenségesen a másikat, m eg kell találniok a testvéri érint
kezés lehetőségét, mert a közös veszedelem mindenikük és az általuk 
képviselt keresztyén hit érdekében is testvéri összefogást követel. Vájjon 
eljön-e és nem későn jön-e el az idő, amikor azt is megállapíthatjuk, 
hogy ennek felismerésében és az eszerint való cselekvésben  sincs hiány?

— Hogy a lélek hite és a hívő lelkek közössége vészek között 
milyen kitartásra képes, arról példás bizonyságot tettek a cseh el
nyomatás gyászos éveiben azok a mi kedves testvéreink, akik a fel
vidéki területsáv és Kárpátalja  Magyarország ezeréves kötelékébe tör
tént visszacsatolásával boldogan hazatértek Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk kebelébe és akiknek képviselőit mai közgyűlésünkön van 
először .szerencsénk köszönthetni. Üdvözlöm őket a Biblia köszöntésé
vel : „Áldott, aki jött az Úrnak nevében." Az ő példájuk is tanítson 
minket arra a kettős bölcsességre, amely egyedül biztosíthat egyházunk 
és hazánk számára a fenyegető napokban új négyszáz évet —- új 
ezer-esztendőt.

A közgyűlés úgyszólván mondatonkint helyeslőén fogadta az 
egyetemes felügyelő beszédét, komoly megállapításait és biztató ki- 
jélentéseit.

Az egyetem es felügyelő évi jelentését Kuthy Dezső egyetemes fő
titkár mutatta be. A jelentés az állam m al való érintkezésről szól be
vezetőül. Egyes intézkedéseknél gyorsabb ütemet kér az egyetemes 
felügyelő, de inkább más minisztériumokkal történő kollaborációban. 
Kívánatos, hogy a visszatért nyugdíjasok, nyugdíjvárományosok igényei 
a legsürgősebb  meghallgatásra találjanak. Az államsegély-emelés mérve 
kétségkívül nem kielégítő, kongrua-segély, gyülekezeti és ifjúsági lelki
gondozás sebeit nemzeti szempontból éppannyira orvosolni kellene, 
mint egyházi érdekből. Hosszabban foglalkozik a jelentés a visszacsa
tolt területekkel hazatért lelkészeknek a nyugdíjintézetbe való mikénti 
bekapcsolásával, itt is elengedhetetlen az intézet államsegélyének nö
velése. A lelkészek beillesztését az OTBA kereteibe ugyancsak szor
galmazza az egyetemes felügyelő, majd a külföldi összeköttetések  gaz
dag munkaévéről ad beszámolót.

„A református egyházzal a testvéri viszonyt — úgymond — vál
tozatlan szívélyességgel ápoltuk ebben  az  esztendőben is.“ „Együtt
működésünknek egyik hézagpótló és szinte már nélkülözhetetlen vív
mánya a „Magyar Értesítő" által ellátott protestáns hírszolgálat ebben 
az évben is kifogástalanul működött és január 1-től már a külföldi hir 
szolgálatot is végzi."

Magasztalóan nyilatkozott az egyetemes felügyelő a felvidéki terü
letsávval és Kárpátaljával hazatért evangélikusoknak a megszállás 20 
éve alatti felbecsülhetetlen szolgálatairól, nyomatékkai emelve ki főként 
Szent-Ivány Józsefet, Baráth Károlyt, Vargha Sándort, mint az átmenet 
idejére alakult Egyházi Tanács vezetőit. Minden erővel segítségére igye
kezett a visszajutott gyülekezeteknek. A Zsinat, az egyetemes törvény
szék, a közigazgatási munka, a lelkészképzés, a tanügy, a lelkigondo
zás széleskörű szemléje következett a jelentésben, melyet általános 
figyelemmel hallgatott a közgyűlés.

Nagy érdeklődést keltett Kupi Béla dr. püspöknek az Egyház
egyetem  lelkim unkájának legutóbbi esztendejéről megtett jelentése. Az 
egyház nem mondhat le az ifjúság lelkigondozásáról — mondotta — 
s a  szociális szeretet és megsegítő irgalom munkáját kell végeznie még 
akkor is, ha a világi közület az eddigieknél mélyrehatóbb társadalom- 
politikát művelhetne. Akkor érdemes csupán nevére az egyház, ha hit
vallási alapon, minden változások között is megállja helyét. A világ- 
történelem országútján lévő Magyarország evangélikus egyházának lelki
munkáját úgy kell erősítenie, hogy az egyház jövendő fennmaradását 
és felvirágzását is segítsük ezzel. Fokozott ifjúság-gondozás keretében 
az egyetemi fiatalság evangelizálására külön figyelmet fordítanak, ugyan-
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igy a presbiterekre és általában a gyülekezetekre. A zsidó-törvény kö
vetkeztében betért evangélikusok ne csak számot jelentsenek, hanem 
sziveket, valódi értékgyarapodást az egyház számára.

Kuthy Dezső főtitkár a budapesti Luther-szobor ügyének jelenlegi 
állásáról adott képet: a székesfővárossal történt megállapodás szerint 
a Deák-téri templommal szembeni térháromszögbe kerül a szobor, a 
teret kibővítik úgy, hogy a templom előtti kocsiút és a Sütő-utca is 
megszűnik. Szelényi Aladár dr. világi főjegyző és R ásó  Lajos dr. egye
temes ügyész jelentései után Konkoly  Elemér dr. egyetemes tb. főjegyző 
a felebbezéseket ismertette behatóan. Zongor Béla egyetemes lelkész
főjegyző, Scholtz Oszkár, Mihalovics Samu, Pass László, Molitor Gusz
táv, Ruhmann Jenő dr., Somogyi Béla és mások referálták a többi kér
dést. Egyházm űvészeti Tanácsot állítanak fel, amelyben építőművészeti 
szakosztály is lesz. Jövőre kiadják a hitvallási iratok magyar fordítását.

A bő tárgysorozat beható tárgyalása után a délutáni órákban Kapi 
Béla dr. püspök imájával végződött a közgyűlés.

A legújabb Biblia-fordítás
Az Evangélikus Élet 42. számában G. L. tollából már megjelent 

egy rövid ismertetés Farkas László református lelkész legújabb Biblia- 
fordításáról, egyik napilap cikke alapján. G. L. cikkében elmondottakat 
teljes egészében fenntartva, annak mintegy kiegészítéseként most a 
kezeink között lévő — a négy evangéliumot és az apostolok cseleke
deteit tartalmazó — könyv alapján, magáról a „fordítás“-ról adunk 
rövid ismertetést.

A könyv előszavában — mely valóban a könyv legértékesebb 
része — többek között azt olvashatjuk, hogy a könyv célja „a Szent
írást minél zengőbb, ízesebb és tisztább magyar nyelvű fordításban“ 
adni. Hát a „zengéssel” és az „ízességgeL egy kis baj van ! A külső 
megjelenési forma tekintetében talán került is valami ízesség a könyvbe, 
de magával a magyar nyelvvel már komoly bajok vannak! A fordítás 
nyelvezete ugyanis nem m agyar. Inkább magyarkodónak lehetne ne
vezni, helyenként meg éppen „magyarosch“-nak, mézeskalács-színek
ben dúskáló, de nem magyar szellemű iparművészeti-cikknek, mint a 
most divatos „magyaros mütyürkéket”, melyek színesek, tarkák — de 
nem magyarok . . .

Az eredeti szövegbe beszúrt toldások, melyek hol a „zengzetes- 
séget”, hol az érthetőbbséget akarnák szolgálni, a legtöbb esetben sem 
ezt, sem azt a célt nem érik el, sőt határozottan kárára vannak az 
eredeti szövegnek. Kevesebb okvetlenül több lett volna !

Az újszerűség és a „zamat” hajszolása meghamisítja az Ige szel
lemét ; a kijelentés erejét erőtelenné teszi, a bibliai csodák egyszerűen 
elsikkadnak, ellentmondások kerülnek bele a Szentírásba, ahol ellent
mondás pedig nincs és nem is lehet. Általában a mű valóban „mű
fordítás”, de nem a Lélek munkája. Az „író” — a regényíró — el
nyomja teljesen a „hívőt” és így minden jószándéka dacára is alkal
matlanná válik arra, hogy a Léleknek alkalmas eszköze lehessen 
Biblia-fordítói munkára. Jó munkát végezni e téren, csak úgy „magunk
tól” nem lehet! Gondoljunk csak a II. Kor. 3, 5—6. verseire : „ . . .  a  mi 
alkalmas voltunk az Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy 
szolgái legyünk az új szövetségnek, nem a betűjének, hanem a szel
lemének, mert a betű megöl, a szellem ellenben életet ad.”

Ha a meglévő fordításokkal szemben a tisztább, vagy korszerűbb 
magyar nyelven való megszólaltatás volt a fordító célja, akkor kár volt 
az igazán nagy munkáért, mert pl. az 1929-ben megjelent Raffay-féle 
fordítás e tekintetben is toronymagasságban áll a Farkas-féle új fordítás 
felett, nem is beszélve arról, hogy az mennyivel inkább simul a textus 
receptushoz, mint ez az új fordítás, és Biblia-fordításnál ezt a szem
pontot sem szabad egyszerűen elmellőzni. A helyes mértéktartás viszont 
nem a regényírói készség függvénye.

Theologiailag még nagyobb bajok vannak az új fordításban. 
Kötetrevalót lehetne összeírni a theologiai melléfogásokból — melyek
nek javarésze valószínűleg a mindenáron való újszerűség és a magyar
kodás hajszolásából származik és nem képzettség hiányából —, de

véseinek e szembeállítása csak egy célt 
szolgált a „Levél Jugoszláviába" című 
cikkem megírásánál is, itt i s : szlovákság 
és magyarság között a bizalmatlanság 
légkörének eloszlatását, s szlovák—magyar 
terület-, sors- és kulturközösség újból való 
kialakulásának elősegítését még ilyen sze
rény eszközzel is, amilyen a cikkem.

Dr. Szilády Jenő.

Az új vallástanííssi tankönyvek
Az egyetemes közgyűlés szakbizottságai

hoz felérkezett egyházkerületi és egyház- 
megyei beadványok azt a kérést tarlal- 
mazták, hogy minél előbb jelenjenek meg 
a jól megírott olcsó tankönyvek.

E kérések teljesítése érdekében az egy
házegyetem elvégzi munkáját. A gyűlések 
idején gyülésezett a vallástanári szakosz
tály is, mint a tankönyvírók várható szer
zőinek csoportja s ez a gyűlés a követ
kezőket határozta e l :

A tankönyvek megírásának céljából bi
zottságot, illetőleg munkaközösséget létesít. 
E munkaközösség tagjai lennének a leendő 
tankönyvírók és olyan kiválasztott, tapasz
talatokban gazdag valléstanárok, akik a 
kéziratok szerzőinek meg tudnák mutatni 
a tankönyvkészítés gyakorlatának kívá
nalmait. A szakosztályi ülés a tankönyv- 
pályázat kiírás ellen foglalt állást, mert 
tapasztalata az, hogy az egyházegyetem
nek 5 évvel ezelőtt pályázatban hirdetett 
könyvére egyetlenegy pályázó-jelentkező 
nem akadt.

A szakosztály magáévá tette azt a gya
korlatot, amelyet a református és evangé
likus tanáregyesületek legújabban gyako
rolnak ; a két egyesületből összeállított 
tankönyvszerkesztő bizottság kéri fel a 
testület tagjait tankönyvírásra s a kijelöl
teknek a munka végzése közben hathatós 
segítséget kíván adni.

Ezek alapján felhívást intéz az egyház
egyetem egyetemi teológiai tanáraihoz, 
lelkészeihez, vallástanító-lelkészeihez, se
gédlelkészeihez, hogy mindazok, akik tan
könyv írási szándékkal tanulmányozták az 
új tantervet, közöljék e sorok írójával 1939 
december 15-ig. hogy a 8 elemi iskolai 
tankönyv, s a 8 középiskolai tankönyv, a 
kis káté, vagy az énekes könyv melyikét 
óhajtják megírni, ül. szerkeszteni. A tan
könyvírók jelentkezése után megalakul a 
tankönyvkészítő munkaközösség. A tagok 
egymás között megbeszélik a munkaterve
ket, egymás kéziratát megtekinthetik, egy
másnak segítségére lesznek s az így a 
szakosztály által elméleti és gyakorlati 
szempontból jónak ítélt kéziratot nyújtanak 
be az egyházegyetem szakbizottságához 
engedélyezésre.

A tankönyv írásának szükségessége te
kintetében az első években megjelenendő 
tankönyvek sorrendje ez lenne: Közép
iskolák számára : Vili. VII. IV. II. osztályú 
tankönyvek. Elemi iskoláknál: VIII. VII. 
VI. V. osztályú tankönyvek.

A látszólagos megkötöttség ellenére a 
tankönyvkészitők a tantervhez való alkal
mazkodás parancsán kívül a legnagyobb 
szabadsággal járhatnak el munkájuk vég
zése közben.

A tankönyvíróknak, a munkaközösség
nek, egyházegyetemünknek, tehát vala
mennyiünknek egy közös célunk van : a 
lehető legjobb tankönyveket, legolcsóbb 
árban, a leggyorsabban az ifjúság kezébe 
juttatni. Dr. Gaudy László

a valléstanítási szakosztály elnöke 
Budapest, VII., Damjanich u. 28/b. II. 15
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FILMKRITIKA

Isten vele t^nár ú r !
(Corso)

Lapkorlátozási rendelet következtében 
elhatároztuk, hogy csak igazán jó filmekről 
írunk. Erről tehát írnunk kell. Mert először 
is csupa szív az egész film. Feltárja azt 
az óriási szakadékot, amely tanár és diák 
között tátong s amelynek nyomasztó súlyát 
inkább az igazi tanár érzi és szenvedi 
jobban, mint a diák. De megmutatja azt 
is, hogy ezt a szakadékot csak a meleg 
emberi szív tudja áthidalni. A tanításhoz, 
neveléshez tehát több szív kell, mint tudás

Azután csupa művészet az egész film. 
A „Réztábla a kapu alatt" főszereplője 
jóval magasabbra lendült Chipping tanár 
alakításával. Olyan skáláját játsza végig 
az emberi léleknek, amilyen széleset való
ban csak az élet szólaltat meg. S mindig 
olyan halk, olyan finom, mint a lehelet.

Azután csupa szom orúság  az egész film. 
Az egyéni tragédiák megcsöndesült fo
lyama beleömlik a háború nagy tömeg
szerencsétlenségébe. Robbanó bombák, 
berregő gépfegyverek pokolzajában lent 
a pincében magyarázza az öreg tanár a 
klasszikusokat, azután a nagy auditórium
ban kihirdeti a hősi halottak szomorú 
névsorát. . .

S mindennek ellenére mégis csupa  mo
soly az egész. Hol szomorú, hol boldog, 
de mindig mélyről fakadt, könnyes mosoly. 
Attól az elsőtől, amikor a félénk filozopter 
beül a kollégiumba utazó hangos, vidám 
diáknép közé s rámosolyog egy kis orrát 
lógató újoncra, addig az utolsóig, amely 
a halálos ágyán ül ki az öreg Chipps aj
kára, nem fogy ki a mosoly se a filmből, 
se a nézőből.

Hát ezt, meg kell hagyni, remekbe ké
szítették az angolok 1 Nem hiába, hiszen 
egy kis progagandának is szánták a háború 
ellen. S azt hisszük, sikeresen. A. B.

A Bors István nagy művészi és kö
zönségsikere után nagy érdeklődéssel 
vártuk Bánky rendező újabb Páger- 
filmjét: A miniszter barátját. Meg kell 
állapítanunk, hogy a múlt évi filmmel 
szemben nem jelent haladást az új 
mozidarab. Kétségtelenül messze ki
emelkedik az elmúlt évek zsidótőke 
által irányított filmjeinek nívójából, de 
néhány megjegyzést nem hallgatha
tunk el. A film kétségtelenül komoly, 
mai problémát érint, bár műfajilag 
vígjáték; de éppen az irodalomi vígjá
ték szabályai ellen vét a rendező és 
főszereplő, amikor a vígjátéki helyze
tekben burleszkbe illő eszközökkel dol
gozik, nyilván csak azért, hogy Páger 
sokoldalú színészi képességeit minden 
síkon bemutathassa. Ez esztétikai 
szempontból művészi fegyelmezetlen
ség, mert hiszen éppen a komoly jele
netek gyakori beiktatásával juttatták 
kifejezésre azt a szándékukat, hogy a 
színműhöz közeledő, értékesebb fa j
tájú vígjátékot adjanak. Laki Tibor.

A tengelici gyülekezet ifjúsági gyüle
kezeti házat avatott. Ezzel kapcsolatban 
egész napos konferencia volt, melyen a 
gyülekezethez és az ifjúsághoz érdekes 
előadások szóltak. Eiőadók voltak: Fábián 
Imre esperes, Bonnyai Sándor, Wágner 
Aurél és Mórocz Sándor.

azért bőven akad Biblia-ismeret hiányából származó melléfogás is. 
Ilyen például a Luk. 22, 13.-ban a páskáról szólva : „ . . . és m egfőzték  
a húsvéti bárányt. “ (V. ö. II. Móz. 12, 8—9.) Vagy például az állan
dóan hangoztatott „jó s lá s“ és „jöv en d ö lés“ kifejezések használata nem
csak a prófétákkal, hanem még Jézus Krisztussal, sőt az Istennel kap
csolatban is, tekintet nélkül az eredeti szövegre, holott tudjuk, hogy az 
írás szerint ezek megkövezésre méltó bűnök és tiltatnak. (V. ö. III. Móz. 
20, 27., V. Móz. 18, 10.) Joggal felvetődhet az a kérdés, hogy ki méltó 
hát a megkövezésre a törvény szerint, ki követte el a jóslás és jövendő
mondás bűnét? Talán Isten? Vagy Krisztus? Akiknek „kijelentését", 
„beszédet", „mondását", avagy talán a próféták, akiknek „prófétálását" 
egyre-másra „jóslásának, vagy „jövendölésének fordítja meglepő köny- 
nyedséggel a fordító . . . (Luk. 24, 6. 8. 26. 27. Ján. 12, 41. Ján. 18, 32. 
Csel. 15, 15. stb. stb.)

A megszállottakról, ördöngösökről is, egészen, egyéni meglátással, 
hol mint „őrültekről" (Mt. 8, 28. Ján. 7, 20. az Úrral kapcsolatban!) 
vagy „elmeháborodottakról" (Mk. 1, 21—28. Ján. 10, 21.), hol mint 
„gyengeelméjüekről" (Mt. 9, 33.), esetleg mint „megzavarodottakról" 
(Mt. 15, 22. Ján. 10, 21.) emlékezik meg a fordító és így a lényeg 
elsikkadása mellett értelmetlenné, sőt hamissá válik sok bibliai rész 
(pl. a ^megszállott gadarénus története).

Általában sok helyen elsikkad a lényeg, sőt a bibliai csodák is 
elsikkadnak a műfordítás „zamatéban". Például a kenyér megtörése 
egy hely kivételével mindig „darabokra tördeléseként szerepel; a meg
szálló gonoszlelkekkel való beszélgetést mindig a megszállott emberre 
vetíti át (Mk. 3, 11. stb.); Luk. 1, 40. és 44-ben például a magzat 
„megmozdult", ami nem éppen valami ritka eset, nem pedig „repe
sett" ; a poroszlók „leheveredtek" a földre Jézus előtt a Ján. 18, 6-ban ;. 
Jairus leányának az Ur „erősen megszorította a kezét, mire az felkelt" - 
Rengeteg ehhez hasonló melléfogás van, ahol a csoda elsikkad a fór 
dítás „zamatéban", pl. a hajóval történt csoda Ján. 6, 21-ben, Mt. 10’ 
1 ; Mk. 5, 41 ; Lk. 4, 5 0 ; 8, 54 ; Mt. 1, 23 ; Ján. 8, 5 8 -5 9 . stb. stb.

Máté 6, 9— 13. szabadstílusú fordítását — ami birkózásnak is 
beillik — G. L. cikkében már ismertette részben, most csak ott állunk 
meg értetlenül, hogy hogyan egyezteti össze a „szerző" — mert inkább 
szerző, mint fordító — a 11. verset, melyet ő így fordít: „A mi hol
napra való kenyerünket add meg nekünk ma" ugyanazon fejezet 34. 
versével, melyet még ő maga is így fordít: „Ne aggasszon hát benne
teket a holnap, mert a holnap  majd aggodalmaskodik maga miatt. 
Minden napnak elég a maga baja". Nem üti vájjon agyon a 34. vers 
a 11. v e r s e t? ...  Lehet ellentmondás Bib/ía-fordításban ? !

Igen regényes, de hamis, a getsémáné-kerti „jelenet" Luk. 22, 44.- 
ben : „ . . . halálfélelem szorongatta . . .  és olyan veríték szakadt az 
arcáról, mintha megalvadt vércsomók hullottak volna a földre". Itt a 
szerző kifelejtette a „kéjgázpisztoly“-t, ami szintén szép és regényes 
szó és éppen úgy nem volt a Getsemáné-kertben, mint halálfélelem és 
megalvadt vércsomók . . .

János 15, 22-ben ezt olvassuk : „Ha én nem jöttem volna és nem 
tanítottam volna őket, semmiféle bűn nem terhelné az embereket". 
Hát az Ür Jézus Krisztus földrejövetele az emberiség átka ?

Beszélhetnénk még „idétlen lábak"-ról, foltról, amely „toldalék" 
lett, „leesett" lázról, botránkozás helyett írt „lenézéséről, különösen 
Máté 1. 23 verséről, de papírhiány van . . .

Vége-hossza nem lenne a felsorolásnak, ha részletes ismertetést 
akarnánk adni az új Biblia-fordításról. Elismerjük a munka nagyságát 
és a „szerző" jó szándékát — személye iránt minden tiszteletünk és 
nagyrabecsülésünk —, de rá kell mutatnunk arra, hogy az Ige útját 
nem szabad, de nem is illik, jószándékokkal kikövezni. .  .

Fordító-jelölteknek mindenesetre melegen ajánljuk a könyvet, mint 
vezérfonalat arra, hogyan nem szabad  Bibliát ford ítan i!

Ne nehezteljen ránk a fordító, hogy művéről mást nem írhatunk, 
de mi jobban szeretjük az Igét, aki közöttünk testté lett és az igét, 
mely nekünk ezt az örömhírt prédikálja, mint a világ összes fordítóit 
és szerzőit együttvéve. És ezért kell, hogy féltő szeretet aggasszon 
minket az igével kapcsolatban, tehát különösen minden felesleges, 
veszedelmes és oknélküli szabadossággal szemben.

Egy evangélikus bibliaolvasó.
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Kapuzárás után
Sohasem képzeltem jogcímet arra, hogy a Luther-szoborbizottság 

tagja legyek. Lelkiismeretem mégis arra késztet, hogy most — jóllehet 
kapuzárás után — alábbi szerény soraimat közreadjam.

Őszintén megvallva, a Luther-szobor pályázat — úgy tudom — 
kétízbeni eredménytelensége kissé lelohasztotta érdeklődésemet az utolsó 
pályázat kimenetele iránt. így történt meg, hogy mikor a pályanyertes 
művet az Evangélikus Élet hasábjain megláttam, a sok vitatkozás és 
legjobbat akarás után, más szobrot találtam, mint amilyent reméltem.

Mire szolgál egy szobor ? Valamely nagy ember vagy nagy eszme 
megörökítésére abból a célból, hogy az utókor arra emlékezve, abból 
jövőjének munkálásához és viszonyainak jobbá alakításához lelkese
dést merítsen, tanulságot nyerjen. Ha a Luther-szobrot ebből a szem
pontból képzelem el, vele szemben e téren még fokozottabb követel
ményeket kell támasztanom. Hiszen Luther fellépése folytán minden 
téren, főként azonban a lelkiek terén olyan óriási változások követ
keztek be, hogy ettől az időtől kezdve egészen új korszakot számítunk. 
Ezen változásoknak minden időkre kiható  legnagyobb létrehozója a 
lelkiismereti szabadság  hatalmas elvének a kijelentése volt. Rendkívüli 
felelősséget ró az az egyénre, amelyet csak a m ély m eggyőződés  tart
hat fenn rendületlenül és az az akadá lyokat és félelm ei nem ism erő  
erély, mellyel azt fedezni minden körülmények között kész. Ilyen erő 
s akarat és mindenre elszánt készség nyilatkozott meg Luther fellépé
sén a wormsi birodalmi gyűlésen az „Itt állok, másként nem tehetek, 
Isten legyen segítségemre !“ nagyszerű, szoborba kívánkozó, az új kor
szak tulajdonképpeni kezdetét jelző jelenetében.

Milyen soha, de soha el nem nyűtt, az emberekre mindenkor a 
legmélyebb benyomást gyakorló fenséges jelenet lehetett az, amely a 
bátorság és önálló meggyőződés erkölcsi tanulságaival az emberiség 
jövőjébe olyan mélyen bevilágított.

Hát lehet-e tanulságosabb, élőbb  szobor annál, mely Luthert kol
duló barát mivoltában, bal kezével a bibliát szívéhez szorítva, jobb 
kezének három ujját az égnek emelve ábrázolja az igaz m eggyőződés  
és minden áldozatra kész erős akarat  megtestesítőjeként ? És ha ehhez 
még azt a felírást is alkalmaznók, „Az embernek nem tanácsos lelki
ismerete ellen cselekedni" : nem volna-e ennek társadalmunkra is 
rendkívüli nemzetnevelő hatása ?

Különösen a mai időkben reánk férne ez a hatás, amelyet min
denki megértene, aki csak rátekint a szoborra. Ónálló m eggyőződés, 
a felelősség készséges vállalása, erős akarat, minden akadályt legyőző  
erély bátorítólag, buzdítólag hatna egy tisztább erkölcsi élet és köz 
szellem  m egvalósításához.

Ha valamikor, akkor ma kell harcolni tudnunk a tiszta erkölcsi 
elveknek életrehívásáért és ezeknek a nemzeti jövő alapjaiba leendő 
szilárd beillesztéséért! Erre a harcra nem csak ma, d e m indenkor szük
ség lesz. Ezt pedig nem azért mondom, mert katona vagyok, hanem 
azért, mert állításomnak igazságát m eggyőződéssel át is érzem. A 
katonának nem az erőszak a hivatása, hanem az igazságnak még 
erőszak árán is a  védelm e.

Egy általam fenti értelemben elképzelt Luther-szobornak óriási 
nem zetnevelő hatása  lett volna.

A hitelvek igazságában történő elmélyülés inkább a lelkészeket 
érdekli, az egyszerű emberre azonban az erő, a bátorság, a szemekből 
kisugárzó és a meggyőződést védő és eláruló erély  van elhatározó 
befolyással.

Ilyen nemzetnevelő szobor lenne valóban méltó Luther nagy 
emlékéhez.

Ismételten hangsúlyozom, hogy mindezt kizáróan lelkiismeretem 
megnyugtatására írtam le.

Vitéz Nagy-megyeri Nagy Károly
ny. altábornagy.

EVANGÉLIKUS ÉLET

H Í R E K
Az országgyűlés képviselőháza Dará

nyi Kálmán halálával megüresedett elnöki 
székre dr. Tasnády Nagy András eddigi 
igazságügyminisztert választotta meg, al- 
elnökké pedig Tors Tibor hittestvérünket.

Lapunk olvasói figyelmébe ! Az Orszá
gos Luther Szövetség közgyűlése elhatá
rozta, hogy lapunk előfizetési árát 6 pen
gőben állapítja meg. Szeretettel ajánljuk 
ezt a közlést olvasóink figyelmébe abban 
a biztos reményben, hogy az eddig mél
tánytalanul alacsony és a többi egyházi 
lapoknál is lényegesen kisebb előfizetési 
díj mérsékelt felemelését, mely a lap fenn
tartásához okvetlenül szükséges, megértő- 
leg fogják fogadni.

Békésvármegyei evangélikus nap. Az 
Orosházi Luther Szövetség november 19-én 
békésvármegyei evangélikus napot rendez, 
melyen a templomi istentiszteleten Kemény 
Lajos budapesti esperes hirdeti az igét. 
Utána vallásos ünnepély lesz, melyen D. 
D. Raffay Sándor püspök tart előadást 
„Evangélikus múlt és jelen és a jövő útja" 
címen. Délután fél 4 órakor az Arad-Bé- 
kési és Békési lelkészei és felügyelői tar
tanak értekezletet. Délután 5 órakor a 
templomban hiterősítő ünnepélyt, melyen 
megnyitót mond dr. Lányi Márton egyház
megyei felügyelő, előadást tart herceg 
Hohenlohe Károly „Evangélikus ember a 
közéletben címen és dr. Sztranyavszky 
Sándor .Egyház iránti kötelességek" címen. 
Záróbeszédet mond Hézer Béla. Este az 
Ipartestületben társasvacsora lesz.

A makói egyházközség november 12-én 
avatta fel új gyülekezeti és belmissziói 
házát, melyet évtizedekkel ezelőtt, mielőtt 
a templom felépült, istentiszteleti helynek 
használt. Az ünnepélyen Benkóczi Dániel 
esperes mondott felavató imát, azután 
Magyar János és Simon Istvánné vallásos 
énekekét adtak elő, Kemény Lajos buda
pesti esperes, mint a makói gyülekezet 
1881 — 1885-ig volt lelkészének a fia tartott 
előadást, dr. Remport Elek budapesti gim
náziumi tanár pedig szép költeményeket 
adott elő. Az ünnepély után a Nőegylet 
igen jól sikerüli szeretetvendégséget adott.

A szentetornyai egyház november 21-én 
egyházmegyei presbiteri napot rendez, 
melynek megnyitó istentiszteletén Bartos 
Pál szarvasi lelkész prédikál és Kovács 
Andor esperes úrvacsorát oszt. Előadáso
kat tartanak Mohar József ny. igazgató, 
dr. Lánvi Márton egyházmegyei felügyelő 
és dr. H. Gaudy László, Szántó Róbert és 
Szabó József lelkészek.

Az egyetemi Luther Szövetség őszi 
munkaprogrammjában az első előadást 
Papp Béla, a Magyar Üt szerkesztője tar
totta nagy érdeklődés mellett. A második 
előadás november 20-án lesz, mely alka
lommal Kodolányi János tart előadást „A 
magyar kultúra önvédelme" címen. Az elő
adások helye az egyetemi Luther Szövet
ség helyisége, IV., Bástya-u. 12.

Karácsonyi ének címen Forgács Gyula 
budapesti református lelkész a karácsonyi 
történet előadására alkalmas új színművet 
írt, továbbá Kiáltó szó címmel Keresztelő 
János történetéről egy színművet. Mind a 
kettő megszerezhető a Sylvester Irodalmi 
és Nyomdai R.-T.-nól. (XIV., Hermina-u. 51.)
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. november 19.

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

Csaba László 
Broschko G. A.
Lehel László 
Magócs Károly 
vitéz Virág Jenő 
Komjáthy Lajos 
Sülé Károly

Dendely Károly 
Kemény Péter 
Kemény Péter 
Szilády Jenő dr. 
Hernády Nándor 
Dr. Szucbovszky Lajos

Szíjas Pál

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

(ifjúsági) 
Bocskay-út 56. 
Bocskay-út 56.

Kelenföld 
Kelenföld, 
Kelenföld, 
Erdi-úton 
Báthory László-u. 
Rákosfalva

d. e. Vili 
d. e. 11 
d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. e.
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. e.

7. d. e. V2IÍ 
d. e. V2I 2

Martony Elek 
Rimár Jenő 
Dobos Dezső 
Lamnek Vilmos 
Rimár Jenő
Dr. Varsányi Mátyás

Mohr Henrik 
Stovicsek Gusztáv 
Danhauser László 
Mohr Henrik 
Szántó Róbert 
Révész István 
Szántó Róbert

Zulauf Henrik

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi Q A P R n i V  
udvari szállítók, ó W i  i \ L J i N .

Alapítva: [ggE|S(j fŰZOitŐSZEP-, Hűt, SZÍUOttyÚ- ÉS Alapítva:

1816- gépgyár, harang , fém- és uasontőde. 1816

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

eszközlünk.

Perzsa, pézsma, sealbundák 
Szövetkahátok

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

Hepp 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.)

SZLEZAK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

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

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. B  Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os ha
rang. A Budapest-óbu.dai-kőbányai-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-lélekkel készítem harangjaimat.

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

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM : Meditáció halottak napjára — Evangélikus mondanivaló — Világ világossága — Morzsák egy 
szórványlelkész naplójából — Bornemissza Péter — Valahol Magyarországon — Külföldi 
hírek — Papucshős — Hírek

Valahol Magyarországon. . .
Mostanában gyakran lehet olvasni az 

egymással háborúban álló nemzetek új
ságjaiban azt a meghatározást, hogy 
»valahol Európában. . .« Ezek a hírek 
elmondják azt, hogy valami történt, de 
nem mondják meg, hogy hol történt, 
Ebben van is valami helyes. Mert a 
dolgok fejlődése szempontjából elsősor- 
sorban mégis csak az a fontos, hogy 
történjék valami és csak ritkán bir 
nagy fontossággal az, hogy hol tör
tént valami.

Ezért kezdjük mi is azzal, hogy »va- 
lahol Magyarországon* érdekes dolog 
történt a földműves osztály ifjúsága és 
a középosztálynak ifjúsága közötti nagy 
távolság megenyhítésére.. Komoly tár
sadalom-tudósok, nemzetmentő lelki ve
zetők sokszor mutatták rá arra, hogy ve
szedelmes nagy távolság van nálunk 
Magyarországon az egyes társadalmi 
osztályok között. Békés világban ennek 
ellenére is halad és döcög tovább az 
élet, de békés világ olyan nagyon régen 
volt már Magyarországon, hogy aki még 
nem töltötte be a 30. életévét, az nem 
is emlékezhetik rá.

Sok patika-recept, sok naiv kísérlet, 
sok jóhiszemű buzgóság próbálkozott 
már ezzel a problémával, de minden si
ker nélkül. Nekünk az a meggyőződé
sünk, hogy ebben a nagy kérdésben ép
pen úgy, mint az emberi és a nemzeti 
élet legsúlyosabb kérdéseiben, bizony 
mégis csak a keresztyén egyházak a 
hivatottak és a legalkalmasabbak arra, 
hogy komoly kísérleteket indítsanak el. 
Jól esik azért röviden elmondani, hogy 
az elmúlt hetekben »valahol Magyar- 
országon* evangélikus egyházi ifjúsági 
konferencián a falu és a város ifjúsága, 
földművesek és felsőbb osztályú közép- 
iskolások kerültek egymás mellé és ki
derült a vitatkozások és megbeszélések 
során, hogy nem egymás mellett, hanem 
egymással szemben állnak. A konfe
rencia közös étkezésein a földműves 
ifjak az asztalok alsó végein csopor
tosultak, a középiskolások is akaratla
nul mindig együtt helyezkedtek el. A 
megbeszélések során azonban mindig 
élesebben kiütközött az ellentét és eb
ben az ellentétben meglátszott a beteg
ségnek az a szörnyű mélysége, hogy 
egyet akarnak, de mind a kettő a má
sikat bizalmatlanul nézi és nem hiszi el 
a másikról, hogy az is komolyan akarja 
ugyanazt, amit ő. A földműves ifjúság

Meditáció halottak vasárnapjára
Halálraítéltek virrasztó celláiban a keresztyénség bármelyik lel

késze a halál előtt állóval arról beszél, hogy Isten színe elé kerül s 
életéért el kell vennie büntetését. Ugyanez a lelkész egy fél nappal 
később rákban szenvedő híve előtt az életben való maradhatás opti
mizmusát fejtegeti majdnem orvosi felkészültséggel. A Rókus-kórház 
öngyilkosokat összegyűjtő két szobájában a halálos méregtől egészen 
meg nem halt emberekkel lehet beszélni arról, hogy nagy bátorság 
kell az élő Isten színe előtt való önkéntes megjelenéséhez, pár szobá
val távolabb pedig arról kell beszéljen a lelkész, hogy e kórház gyó
gyító százaléka jobb az összes klinikák és szanatóriumokénál. Mennyi 
látszólagos ellentét!

Földi Mihály a »Miniszter« e. regényében merte felvetni azt a 
problémát, hogy a súlyos betegségben szenvedőkkel ne az orvos vi
gasztalása s az életre épített beszéde legyen az utolsó szó, hanem a 
lelkész őszinte felhívása atekintetben, hogy rövidesen bekövetkezik az 
életből halálba hívó pere hitbeli szempontból elmulaszthatatlan él
ménye.

A halottak vasárnapján mondott igehirdetéseket híveink nem sze
retik. E napon nemtetszésüknek szembe és hát mögött is kifeje
zést szoktak adni. Vagy nem mernek erről a kérdésről beszélgetést 
folytatni, vagy majdnem azt a nézetet vallják gyakorlatilag, amit :az 
egyik modern angol regény e szavakkal fejez ki: »Dr. BradJev a ha
lálon gondolkozott. Közelről ismerte a halált. Voltak közöttük olya
nok, akik a halhatatlanság biztos tudatában hunyták örökre álomra 
szemüket. . .  De hosszú életében soha, egyetlenegyszer sem állott 
boldogtalan ember halálos ágya m ellett... Józan ésszel nem lehet 
félni egy álomtalan alvástól, az érzéstelenítés tökéletes kábulatától, 
amelyben az öntudat megszűnik s egy pillanatban, amely mindenki 
másra szörnyűbb, mint magára a haldoklóra, megáll a szív dobo
gása . . .  A halál maga csak azoknak borzasztó, akik életben marad
nak. A halál nem a halottakon, hanem az élőkön diadalmaskodik . . .«

A gyakorlatban kellene összemérni, hogy híveink és olvasóink 
között melyik lelkészcsoport hívei rendelkeznek nagyobb quietivum- 
mal; azok-e, akik a régebbi korosztály tanításai alapján még a hal
hatatlanság élményében élnek, vagy azok-e, akik újabb tanítások alap
ján számolnak a lélek halálával is. A legnagyszerűbb elméletet is 
az élet dönti el s nem a tanterem.

A Lutheran, amerikai evangélikus egyházi lap legutolsó számában 
arról elmélkedik, hogy a világháború borzalmában elpusztult három
millió lélek talán a halálra felkészülten indult el a háborúba, de azóta 
33 millió lélek halt meg, akik semmiféle hittel nem azonosították ma
gukat s hitetlenül pusztultak el.

Ha ma városi, vagy falusi gyülekezetekben felolvasnák Luthernek 
azt az írását, amely a halálra való előkészület tanításait adja, sok 
igen buzgó evangélikus lélek borzadna meg attól a természetes evan
géliumi nyugalomtól, ami Lutherben sorai írása közben élt s a hall-
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gatók közül kevesebben volnának azok, akik tényleg vigasztaló erő
sítést nyernének Luther ezen iratának megismerése közben.

S ma tényleg halottak napja előestéjén áll az egész világ. Drága 
országunk s nemzetünk fiatalsága ma még mások életében figyelheti 
a halál pusztításainak borzalmait. Átalakult nemzeti életünk. A hu
manisztikus világfelfogás után katonai szellem hatja át nemzetünk 
fiataljait és öregjeit, s ahogy ma a hadba vonuló csapatainknak nem 
a zászlóját áldaná meg a lelkész, hanem a halál mesgyéjén álló lel- 
keknek a kegyelemre való felkészítését tartaná céljának (s ezen senki 
soha megítélendőt nem találhat), úgy a ma még ettől a valóságtól 
távolálló közösségnek nem volna-e legidőszerűbb néhány olyan prédi
káció és előadás, amely a múlt tévelygéseiből kiábrándítaná őket s 
az új tanítás tételeivel vigasztaló és megerősítő új erőforrással gaz
dagítaná híveinket.

Minden kikezdéshez egy igét is választhatott volna e sorok írója 
s akkor sokak szerint tetszetősebb lett volna ez az igénytelen medi
táció, amelynek pedig végső célja csak annyi volt, hogy olvasóink 
egyik esti csendes percükben tegyék magukévá a kérdést s azzal 
személyi üdvük okából foglalkozzanak. G. L.

Evangélikus mondanivaló
Miért beszéljünk ?

Az evangélikus írók írnak, újságírók cikkeznek, tudósok könyve
ket adnak ki. Csak éppen mint evangélikusok  nem mutatnak semmit. 
A könyvekből, színdarabokból, újságcikkekből hiányzik az az egé
szen különleges evangélikus mondanivaló, ami pedig kellene, hogy 
meghatározza mindazt, amit mondanak. Szorosan vett egyházi lap
jainkon kívül szinte egyáltalán nem jut túl evangélikus hangunk és 
evangélikus mondanivalónk. Pedig nem azért vagyunk evangélikusok, 
hogy csak azoknak beszéljünk, akik hittestvéreink. Amint a többi 
felekezet, úgy mi is kell, hogy az egész magyar nem zethez beszéljünk  
és hangunknak legyenek hallgatói, írásainknak olyan olvasói, ak ik  
azért olvasnak, mert amit mi írunk, azt más úgy nem írhatja meg.

Ez a hang és ez a mondanivaló hozzá tartozik a jelenhez. 
Éppen azért, mert senki más nem mondhatja el őket, kell elmondani 
azt nekünk. Vannak olyan szavaink, amik döntenek, csak éppen még 
nem mondtuk ki őket. Keéky István és Kodolányi János cikkeikben 
és írásaikban ki tudták mondani a református magyarság szavait. A 
katolikusok meg éppen eleget beszéltek és szólták szavaikat. Miért 
hallgatunk mi? Talán, mert nincsen mit mondanunk?

Való igaz, hogy evangélikus magyarságunk nincsen számbeli fö
lényben. Politikai befolyása sem olyan, hogy miatta lényegtelenebb, 
de mégis evangélikus megnyilatkozásokat különlegesnek könyvelhet
nének el. De ehelyett van olyan súlyunk, ami mindennél több. És 
ezt Isten Igéje adja nekünk. Nem úgy, hogy mivel sok prédikációt 
hallgatunk, szebb és tökéletesebb istentant hirdethetnénk. Hanem 
mert Isten Igéje megnyitja a szemünket Isten igazságának meg
ismerésére: m ásképp  nézünk és m ásképp  látunk. A hirdetett Igéből 
megismerjük Istent és tudjuk, hogy mi ezen a földön egyedül csak 
az Ő uralma alatt vagyunk. Így nézzük ennek a világnak a dolgait. 
Nem azok múlandó dicsősége szerint, hanem az örök értelem és örök 
cél szerint, amit Isten adott ennek a világnak. A földről Istenre né
zünk és a földet Isten akarata szerint látjuk. Bűnösnek ott, ahol 
bűnös; gyengének ott, ahol gyenge; igaznak ott, ahol igaz.

Mit mutat nekünk ez a látás? Azt, hogy Isten gyerm ekeinek, 
minden keresztyén szívnek, m ássá lett itt minden. Szabaddá lettem 
minden alól, ami gátolna engem abban, hogy Isten akaratát teljesen 
kövessem. T eljes  szívvel, teljes  lélekből és minden erőből. Nincse
nek szabályok, amik rabigába kényszerítenének, nem k e ll  böjtölnöm, 
nem ke ll  jót cselekednem, nem k e ll  imádkoznom, nem k e ll  templomba 
járnom, m ert mindez a szám omra term észetes. Magától értődik, hogy 
megtartóztatom magamat sok mindentől, természetes, hogy teszem 
a jót, mert enélkül hogyan lennék Istennek engedelmes? Ki kétel
kednék abban, hogy imádkozom? Hiszen nekem életszükséglet az,

felszólalói meg is mondták egyenesen, 
hogy akikkel együtt jártak az elemi 
iskolában, azok később megszakítják és 
elfelejtik a barátságot és nem is is
mernek rájuk akkor, mikorára »urak« 
lesznek. Kicsiny dolog ez? Ne mondja 
rá a nyájas olvasó, hogy igen. Ez 
maga a társadalmi ellentét: együtt in
duló, egymást ismerő, egymásra utalt, 
de egymástól elszakadt lelkek útja. És 
amikor ezen a konferencián ez a zsilip 
megnyílt, ömleni kezdett rajta a panasz. 
Keserű szavak hangzottak el egymással 
szemben. Már-már úgy látszott, hogy 
csak kimélyíteni fogja az ellentétet ez 
a találkozás. És ekkor történt, hogy 
egy népfőiskolás földműves ifjú fel
állt és egyszerű szóval megjegyezte, 
hogy nincs semmi értelme a kölcsönös 
vádaskodásnak és hogy nem kinek-kinek 
egyéni hajlama szerint kell közeledni 
a másikhoz, hanem Istennek ama nagy 
parancsa szerint, hogy mindnyájan 
egyek legyünk a Krisztusban. És az 
egységnek ez a belső kívánása becsü
letes és komoly szüksége legyen a lel
kűnknek. És erre a szóra csodálatosan 
megoldódott az egész probléma. Az 
evangélikus ifjúságnak műveltségben, is
kolázásban, életmódban, társadalmi hely
zetben egymástól távol álló két rétege 
megérezte azt a nagy evangéliumi ér
zést, hogy ők egyek abban a hitben, 
hogy mindannyiuknak Krisztus egyfor
mán a megváltója. Ezen se csodálkozzál, 
óh nyájas olvasó. A belső hitnek olyan 
egyszerű csodája ez, mint amikor az 
ember reggel kinyitja a szemét és ter
mészetesnek találja azt, hogy lát.

Most aztán mi történt? Egyszerre 
mind a kettő úgy érezte, hogy testvé
rek állanak előtte. A vádak elmerültek, 
a szivek megnyíltak. Meleg beszélge
tés indult meg. A legközelebbi étke
zésnél a földműves ifjú, a városi úrfi 
mellé ült, a városi ifjú pedig keresett 
maga mellé társat a falusiak között. 
És mire véget ért a konferencia, létre
jött egy olyan szövetség, amire azelőtt 
senki sem gondolt: a városi fiúk sze
mély szerint meghívták falusi barátai
kat a téli hónapokra, amikor nincsen 
munka a falun, magukhoz a városba. 
A falusi fiúk pedig meghívták ugyan
azokat a nyári szünidőre. És mi biz
ton reménykedünk abban, hogy e tél 
után és az eljövendő nyár után ezek 
az ifjak még jobban egyek lesznek a 
Krisztusban.

Mindegy, hogy hol történt ez. Vala
hol Magyarországon . . . De szebb biza
kodással néznénk az egyház és a nemzet 
jövője elé, ha így történnék mindenütt 
Magyarországon. K. L.

A pesti magyar egyházközség nov. 
26—28. napján tartja tizztújító közgyűlését 
és ezzel együtt választja meg 300 rendes 
és 150 póttagból álló képviselőtestületét.

Ünnepélyes lelkészszentelés lesz a 
Kálvin-téri templomban csütörtökön este 
fél 7-kor: Hörömpő Ferenc pócsme- 
gyeri lelkipásztor igehirdetése után Ra
vasz László dr. püspök szenteli fel az 
új lelkészeket.

Az Egyetemi Luther Szövetség elő
adássorozatában november hó 20-án, 
zsúfolt hallgatóság előtt, nagy érdeklődés 
mellett Kodolányi János író tartott elő
adást „A magyar kultúra önvédelemben" 
címmel.
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Evaniélíkus nap Orosházán
Az orosházi Luther-Szövetség, élén 

Hézer Béla dr. elnökkel, Békés-megye 
evangélikus népe számára november 
19-én kiválóan sikerült gyűléssorozatot 
rendezett. Megjelentek az ünnepségen: 
D. Raffay Sándor dr. bányakerületi 
püspök, Sztranyavszky Sándor dr. egy
házkerületi felügyelő, Kemény Lajos bu
dapesti esperes, Lányi Márton dr. egy
házmegyei felügyelő társaságában. A 
püspököt az állomáson és a templom 
előtt ünnepélyesen fogadták. A megér
kezés utáni társasvacsorán felszólalt Bé
kés-megye főispánja: Beliczey  Miklós 
dr. is s köszöntve a vendégeket, kije
lentette, hogy a vármegyében sohasem 
fog különbséget tenni felekezetek sze
rint, mert villongások közepette vesztes 
lesz nemcsak az egyház, de maga a nem
zet is. D. Raf fay  Sándor püspök vála
szában meleg visszhangot adott a fő
ispán szavaira. A nemzetet — úgy
mond -— valóban nem lehet másképp 
egyensúlyban tartani, csupán nyílt és 
becsületes összefogással. Elsősorban va
lamennyien magyarok Vagyunk s nem 
lehet megengedni ebben a sorsdöntő 
korszakban azt a fényűzést, hogy állam
polgárokat felekezetek szerint osztá
lyozzuk.

Kemény Lajos esperes végezte a va
sárnapi istentiszteletet, többezer főnyi 
gyülekezet jelenlétében. Az istentisztelet 
után vallásos ünnepen Kovács Andor 
békési esperes imája után Balás Béla 
mondott megnyitót, majd Raf fay  Sán
dor dr. püspök szólt, »Evangélikus múlt, 
jelen és a jövő útja« cimmel. Magyar 
életet akarunk ezen a földön — úgy
mond Raffay püspök, — szolgálni kívá
nunk, igényelni akarjuk, hogy helyünk 
legyen az ország építésében. Aki pedig 
áldozatul kínálja fel magát a közért, 
a nemzetért, a jobb jövendőért, azt a 
nemzetnek meg kell becsülnie. A jö
vőért nem aggódunk, mert minket, evan
gélikusokat nem úgy nevelt a múlt, 
hogy tudnánk helytáUás, bizakodás és 
kitartás nélkül élni. Holecska Gyula 
záró beszéde után az ünnepély Horé- 
musz Pál imájával és közénekkel ért 
véget. Délután az arad-békési és békési 
egyházmegyék lelkészei és felügyelői 
Sztranyavszky  Sándor dr.-nak, mint az 
orosházi gyülekezet örökös tiszteletbeli 
felügyelőjének elnökletével bizalmas ér
tekezletre ültek egybe.

Ezt követően, templomi hiterősítő gyű
lésen, melyet Fürst Ervin lelkész imája 
nyitott meg, Lányi Márton dr. egyház- 
megyei felügyelő megnyitójában az 
imádság, munka, áldozatkészség feltét
len szükségét fejtegette és azt a sze
repet, amely mindezeknek felkeltésében 
és naggyánövelésében a Luther-Szövet- 
ségre vár. Sztranyavszky  Sándor dr. 
előadása során — amely az egyház 
iránti kötelességekről szólt — különös 
nyomatékkai emelte ki, hogy védelmi 
szempontból milyen roppant szükség 
volna protestáns napisajtóra. Az egy
ház és a nemzet iránti kötelesség ezt 
ma határozottan megkívánja és súlyos 
mulasztása lesz ennek az egész protes
táns nemzedékekre, ha a kivételes alkal
mat elszalasztani engedi. Kemény, hit
valló evangélikusokra és magyarokra 
áhítozik a vajúdó idő. Hézer Béla dr. 
szövetségi elnök tartalmas zárószavai
val és Kemény Lajos imájával ért vé-

hogy mennyei Atyámmal beszélgessek! Hogy ne járnék a templomba? 
Hiszen máshol nem találom meg azt a keresztyén gyülekezetei, ame
lyik e földön segít engem csüggedésemben, vígasztal bánatomban, 
megosztja velem örömömet! Örömmel és önként szolgálok az én 
mennyei Atyámnak, hiszen Atyám Ő és amit mond nekem, hogy te
gyem, még ha nehezemre esnék is, nem jelenti, hogy magamat hát
térbe kell állítanom. Hiszen Atyám Ő, én meg gyermeke. És az Atya 
dolgai egp k issé  mindig a gyerm ekéi is. Az Ő szőlője, ahová mun
kálkodni hív, az enyém is, hiszen Ő Atyám.

Ezt a teljes  lelk i szabadságot kell, hog}  ̂ mutassa egyházi életünk. 
Ez a legfőbb mondanivalónk ebben a világban mindenki számára. Ez 
az, amit m indenki éhezik  és szom juhozik : szabadnak lenni és m ég
sem  egyedül. Ezt senki sem hirdetheti úgy, mint mi. Erről nem tehet 
bizonyságot senki úgy, mint mi. És, ha nem teszünk erről bizony
ságot, akkor azt mutatjuk csak, hogy elárultuk azt, ami reánk bí
zatott. Hűtlenné lettünk. Amikor evangélikus ember ír és nem lát
szik meg írásán az evangélium embereinek szabadsága, amikor evan
gélikus ember beszél és nem látszik meg a beszédén az Isten előtt 
való végtelen felelősség, amikor evangélikus ember dolgozik és nem 
mutatja a munkája azt, hogy Istentől kapott drága megbízást tel
jesít: elárultuk azt, ami reánk bízatott. És ebben az árulásban hibá
sak azok, akiknek »szavuk van« és nem úgy használták ezt a szót, 
amint kellett volna. De hibásak azok is, akiknek »nincsen« ugyan 
»szavuk«, de néma tömegükkel nem kényszerítették a szószólókat 
arra, hogy azt beszéljék, amit kell. Hogy beszéljenek és legyenek 
mindenben evangélikusok.

Legyünk tisztában azzal: az evangélikus m ondanivalónak akkor  
lesz súlya, ha valamennyien mint egyház tudunk szólni és nem csak mint 
égy esek . És így is kell szólni, hogy az egyház élete legyen bizony
ság arról az új állapotról, amelyikben meglátszik, hogy mássá lett 
minden. Ez az új bor, ami szétfeszíti a régi tömlőt. És ha más soha 
rá nem kényszerítette volna a zsugori gazdát, hogy új tömlőket sze
rezzen be, hát akkor az a tény, hogy elveszhet a régi tömlő, de vele 
a bor is, rá fogja kényszeríteni arra, hogy beszerezze az új tömlőt. 
Evangélikus m ondanivalónknak azért is k e ll szólnia, hangosan és 
elném íthatatlanul, hogy mindenütt, ahol a magyar életben  valami a fe j 
lődést gátolja , eltűnjön és ne kelljen  az új bor fesz ítő  ere je  miatt 
m indennek elpusztulnia.

Üj világot akarunk, hogy szét ne feszítsük a régit. Ezért fogjuk 
elmondani mondanivalónkat. Kem ény Péter.

Világ világossága
Magas állványon nyitott biblia —
Mögötte szikár gyertyaláng lobog.
Ember sehol.

Ez az ige —
Akit talán mindenki elhagyott.

Ketten vannak csak: a Könyv és a Fény. —
Ez az Ige —
Világ végén talán,
Vagy kezdetén.

Úgy érzem most:
Világ végén talán 

Ez az Ige:
Társtalan fölség, fölséges Magány.

Ki bírja ki?
Ember nem bírja ki.
Próféta ki nem bírja
Ezt a magányt — —

Csak a Világ Költője,
Ki verseit a végtelenbe írja.
Ez az Ige.

Nem a megszokott kép.
Nincsen gyülekezet.
A családi kör nem üli körül.
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Nézd, be szikáron lángol,
Félelmesen világok 
Önmagának örül:

Világok tornyosodtak fel Öléből,
S vissza világok hullanak Ölébe.

S nézd, mily magára van:
Még egy szerzetes sem hajol fölébe.

Költő, — ha egyszer minden elhagyott,
S nyitott lelkeddel magadra maradsz,
Magadra, mint a nyitott Biblia,
Magas polcon és olvasatlanul:

Szövétnek légy, ki ég,
Önmagának elég —

S egyedül lenni Istentől tanul.
R em énpik Sándor.

Morzsák egy szű m yle lk é sz asztaláról
Kubikos kongresszus volt a közelmúltban. Sok fájdalmas sebet 

láttattak meg és kértek reá orvoslást.
Az egyház kubikusai mikor érnek rá egyszer erre és mikor lesz 

pénzük reá?
Az egyház kubikusait is össze kellene egyszer gyűjteni, hogy be

szélhessenek egymással. Fájó, de tanulságos lenne.
Felvetődnék a minimális munkabér, a betegségi biztosítás és a 

családvédelem, az egészséges munkáslakás és a szolgálati ruha kér
dése. De felvetődnék a lókérdés is. Mert, ha nincs utunk, vagy gya
log, vagy lovon kell járnunk. Gyalog az, aki ráér, lovon az akinek 
dolga van. És az egyházi kubikusnak van dolga.

Jó lenne a kubikus kongresszus azért is, hogy az igazi szükséglet 
ismert legyen. Mert a közelmúltban megmosolyogták azt a volt szór
ványlelkész esperest, aki a lótartást követelte a szórványlelkészek 
részére. Mosolyogták, akik csak újságból ismerik a szórványt, de 
szomorúak lettek azok, akik tovább is kilométereket baktatnak olyan 
úton, ahol csak az ember, vagy a ló tud elmenni.

Bizonyára van sok evangélikus ember, aki megunt, vagy már 
»öreg«-nek számító közlekedési eszközeit pár pengőért elkótyavetyéli. 
Az értük kapott pénz csekély, az eladott holmi sokunk számára elér
hetetlen álom, de azért szükséges lenne.

Sok hiányt pótolhatna, ha az 1939-es és következő Gyámintézeti 
közgyűlésnek nemcsak az asztalára tennének le adományokat, ha
nem az asztal mellé odatámaszthatnának kerékpárt, motorkerékpárt, 
kétkerekű kocsit és nyerget, hogy akit közülünk a hivatás ilyen esz
közön hív munkába ne legyen kénytelen évekig nyögni az árát.

*

Továbbművelés. A katolikus egyház kötelezi papjait, hogy bizo
nyos időközökben beszámoljanak az újabb tudományos kutatások is
meretéről. Nekünk is jó lenne ilyen kötelezés.

Csak éppen azzal a javítással, hogy azt az évi 5 —10 könyvet, 
amit ismerni kell, egy központ küldené meg a lelkészeknek. Sőt nem
csak megküldené és a beszámolásra kötelezné őket, hanem arra is 
lenne gondja, hogy az árakat a zsebekhez szabja. Aki ismeri a köny
vek előállítási és eladási ára közti élénk különbséget az nagyon 
jól tudja, hogy megértő kiadókkal nem lehetetlen így oldani meg a 
kérdést.

Nem lenne katolikusmerevségű és parancsuralmi kényszer, mert 
az 5—10 könyvön kívül, akinek az Isten anyagi erőt is adott hozzá, 
más 50 könyvet is vehetne.

Mert bizony szomorú, ha anyagi bajok miatt csak 1—2 év múlva 
juthatunk hozzá olyan könyvhöz, mely már megjelenése előtt 10 
évvel is aktuális lett volna.

*

get az ünnep. A közvacsorán érdekes 
felszólalások hangzottak el. A minden 
tekintetben szépen sikerült evangélikus 
napot Hézer Béla mintaszerűen ren
dezte.

KÜLFÖLDI HÍREK
Ismét a tengerbe hajítják a kávét.

Európában s Ázsia távolkeleti részében 
is javában folyik a háború. A háború 
mindig nagy puszlításokat végez s rend
szerint éhség jár vele. Európában ez annál 
inkább fenyeget, mert hiszen a két hatal
mas ellenfél, Anglia és Németország köl
csönösen ki akarják éheztetni egymást. 
Amig az emberek milliói nélkülözéseknek 
néznek elébe, Brazíliában újból tengerbe 
vetik a kávét. Hír szerint az elmúlt hónap 
első felében 150.000 zsák kávét dobtak a 
tengerbe.

Háborúban és veszélyben megtanu
lunk imádkozni Régi igazság ez, mit 
most újból tapasztalnak a háborút viselő 
Angliában. Angliában megerősödött az ima
élet és az istentiszteletek látogatottsága. 
Újból bevezették a családi áhítatokat s a 
napilapok is állandóan bibliai részeket 
közölnek.

Statisztikai kimutatás az amerikai 
evangélikus egyház életéről. Összlélek- 
szám 20 millió, lelkipásztorok száma 12.154, 
gyülekezeteké 16.532, 566 tanulóval. Fele
kezeti iskolák száma 2631 összesen 142.043 
taggal. Nőegyesület van 17.220 összesen 
291.482 taggal. A gyülekezetek összvagyona 
377,575.685 dollár.

Szaporodnak a házassági elválások 
Angliában. Az 1938-ban történt elválások 
száma 100°/o emelkedést mutat az előző 
éviekhez viszonyítva Összesen 12.000 váló- 
keresetet adtak be. A válások számának 
emelkedését elősegítette az a tény, hogy 
törvényt hoztak a válások megkönnyítésére 
s az eljárás költségeit is leszállították.

Visszatérés az egyházba. A hamburgi 
lelkészi hivatal kimutatása szerint az egy
házba való visszatérés állandó növekedést 
mutat. Hamburg lakosai közül 78'67°/o 
evangélikusnak, 0 91 reformátusnak, 6 31 
katolikusnak, 2'8 egyházon kívüli hívőnek 
s 9'6 hitetlennek vallotta magát.

Példamutató hitbuzgóság a missziók
ban. A német evangélikus missziónak Dél
nyugat-afrikai munkaterületén 29 500 fel
nőtt egyháztag mellett a múlt esztendőben 
31.200 volt az úrvacsoravételek száma.

Egy világváros számadatai. New-York 
városának 7 millió lakosa van. A város 
lakói közül 2,555.595 protestáns, 2,354.247 
katolikus és 1,875.545 zsidó vallású, a 
többiek pedig más egyházaknak a tagjai. 
New-York a legnagyobb zsidó város az 
egész világon, mert nincs még egy város, 
ahol annyi zsidó lakna, mint ott. Össze
sen 1074 különféle templom, kápolna és 
imaház van e városban, amelyekben va
sárnaponként kb. félmillió ember jelenik 
meg az istentiszteleteken.

Keresztyén ifjúsági munka Francia- 
országban. Franciaországban a protestán
sok alig teszik ki az összlakosság 4—5°/o- 
át. Kicsiny lélekszáma ellenére mégis igen 
tevékeny a franciaországi protestántizmus 
és arányszámán felül vesz részt az ország 
kulturális életében, valamint igen iigyel- 
metérdemlő tevékenységet fejt ki a pogány- 
misszió terén is. Ezekben a munkákban 
igen jelentős az a szerep, amelyet a KIÉ 
tagjai vállalnak. A franciaországi Kérész-

5
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lyén líjúsági Egyleti munka 1850-ben indult 
meg. Jelenleg 235 egyesülete van 9.690 
taggal.

Tízesztendőre szóló munkaterv. Az
osztrák evangélikus egyház Németország
hoz való csatlakozása óta, egyre fokozódó 
fejlődést és léleknyereséget könyvelhet el, 
amiért is kevésnek bizonyul mostani temp
lomainak száma. Tízesztendős munkaterv 
alapján akarják a hiányt pótolni.

Papucshős
Németh László  örök témája mellett ma

radt a Nemzeti Színházban bemutatott új 
darabjában is. Az értékes, komoly, mély 
szellemi életet élő férfi lázadása a min
den gyökérszálával anyagiakhoz, testiek
hez, mindennapi gyakorlatiassághoz tapadó 
nő ellen. A nőnek szívós, erős, kérlelhe
tetlen az akarata, nem riad vissza semmi 
botránytól, nem ijed meg semmi akadály
tól, nem válogat az erőszak eszközeiben, 
hogy a maga konkrét, látható és tapintható 
céljait elérje. A férfiben túl sok a lelkiis
meretesség, a kötelességérzet, a szeretet, 
a szociális önfeláldozás, a béke utáni 
vágy, de ezek a tulajdonságok nem erő
sebbé, nagyobbá teszik a nő elleni örök 
harcban, hanem épen kiszolgáltatják a 
nyers, testies,, anyagias fegyverekkel har
coló nőnek. Így hiába a lázadása, elbu
kik. Marad, ami volt: papucshős.

Körülbelül ugyanezt a témát variálta 
Németh László a Villámfényben és néhány 
regényében is. A Papucshősben azonban 
már olyan laposra taposva jelenik meg 
ez a téma, mint egy papucs. Ókori viccek, 
szörnyű papíríigurák, a valóságtól teljesen 
elszakadt essay-ízű párbeszédek, légből- 
kapott és kicsavart értelmű Szentírás-idé- 
zetek, erkölcsileg igen kétesértékű meg
oldás. Ezzel a darabbal nem előre, vissza
felé fejlődött a darabíró Németh László.

De a Nemzeti Színházra sem vet jó 
fényt, hogy nem válogatja meg jobban a 
színrehozott darabokat. Ügy látszik, a jól 
prosperáló bérletrendszer igen kényelmessé 
teszi az igazgatóságot s mivel emellett 
minden előadott darab kifizeti magát, nem 
törekszik teljes igyekezettel a legsúlyosabb 
értékeket kihalászni a magyar és külföldi 
művészi termelésből. A Magyar Nemzeti 
Színháztól azonban nem ezt várná az 
ember.

A darab témájára visszatérve, meg 
kell állapítanunk, hogy sivár és re
ménytelen a megoldás. Azaz, hogy nincs 
megoldás, állapítja meg Németh László. 
Rá kell azonban mutatnunk egy-két 
olyan erőpontra, amelyet Németh László 
figyelmen kívül hagyott s ahonnét ki 
lehet fordítani sarkaiból egész elméle
tét. Minden darabjában, itt is, lázad  a 
férfi. Mindenütt, itt is kívülről jön  a se
gítség, a robbantó anyag, a feszítővas. S 
ezért hiába minden. A férfinak nem láza
dásra, hanem bűnbánatra van szüksége 
és Isten akaratán ak  kérlelhetetlen, megin
gathatatlan követésére. Harci eszközül pe
dig nem új szerelemre, vagy hasonló, 
könnyen gyanúsítható külső eszközökre, 
hanem im ádságra  és lelki közösségre más 
imádkozókkal. Akkor igenis megújulhat a 
házastársi viszony is és férfi, nő egyaránt 
felszabadulhat a rabszolgaságból. Mert 
abban van Németh László látásának po
gány rövidsége, hogy csak a férfit látja és 
láttatja rabszolgaságban, pedig a nő is 
abban van. De nem egymás rabszolgasá
gában vannak. Ez már csak következ
mény, gyümölcs. Hanem: mindketten a

Isten jelen van a világban! De nehéz ezt a nyomorúságban 
észrevenni. Kántorom után a harangozom is elhagyott. Miután hal
lottam valamit a szegény eklézsia szegény papjáról, felbaktattam a 
toronyba és két kézre kapva a harang kötelet húzni kezdtem. Fá
rasztó volt és nem is ment simán. Rájöttem a titkára is: Ha azt 
akarjuk, hogy szépen szóljon a harang, akkor kell meghúzni a kö
telet, amikor fellendült a legmagasabb pontra.

Hát nem így tesz az emberrel is Isten? Amikor a legmagasab
ban érezzük magunkat, akkor húz le, hogy igaz legyen a hangunk, 
hogy ott lent is, meg fent is Istent hirdethessük és soha nem 
magunkat!

Először haragudtam a harangozásért. Mikor megtanultam, örülni 
kezdtem neki, hogy Isten ezzel is tanított valamire.

*

A világtól is tanulhatunk! De csak a jót tanuljuk meg!
Kegyetlen széllel szemben küzdöttem a kerékpáromon. Önkén

telenül is azt sóhajtotta, de jobb volt segédlelkész koromban az autó
buszon! És eszembe jutott valami! Akkor is lelkész voltam, most is 
az vagyok, akkor is egyházat szolgáltam, most is egyház szolgája 
vagyok! Miért ne lehetne a két életszínvonal közt nagyobb a kiegyen
lítődés? Hiszen csak szeretet kell hozzá! Abban meg csak nincsen 
hiányunk?
. Először a világra gondoltam. Aznap is olvastam, hogy ez és ez 
a város testvérévé fogadta ezt és ezt a kárpátaljai községet. Az ok 
egyszerű: amaz szegényebb volt és így segítettek rajta az erősek. 
Miért ne lehetne ezt nálunk is megtenni? Hiszen a mi Urunk ta
nított a szeretetre és nekünk íratott meg, hogy »Egymás terhét 
hordozzátok*.

Azután eszembe jutott, hogy a budapesti egyházmegye ezt már 
megtette, amikor a két missziói egyháza javára minden egyház az 
adóbevétele bizonyos százalékát felajánlotta.

A jó példa tehát megvan. Csak éppen követőkre lenne szükség. 
Akik kint vagyunk a végeken, azok érezzük — különösen, amikor 
már hidegszik az idő — erősen, hogy nagy szükség lenne rájuk.

A politikai községek már megtették a kötelességüket a szegé
nyekkel szemben. Vájjon mikor teszik meg az egyházközségek is?

A közelmúltban meghalt egy amerikai orvos. Azt olvastam róla, 
hogy a magánkórházakban a szegényt ingyen kezelte, a gazdag pedig 
az eskü alatt vallott jövedelme bizonyos százalékát fizette. Ilyen az 
igazi egyenlőség. Arra gondoltam, hogy milyen nehéz egy könyvet 
kifizetni 120 pengős fizetésből, sokkal könnyebb 6000 pengőből. És 
(mindkét ember egy árat fizet, mondjuk 6 pengőt. Az egyik fizetése 
5o/o-át, a másik l%o -ét. Pedig, ha az egyik is, másik is lo/o-ot fizetne 
mindkettőnek könnyebb lenne és a kiadó sem menne tönkre. Valami 
hasonló megoldást a MELÉ-től örömmel fogadnánk. Mérsékelt tagdíj- 
emeléssel lehetne évi néhány könyv illetményként való biztosítását 
elérni.

*

Gyülekezetemben szeretnék evangélizációt tartani, de nincs meg 
hozzá az anyagi fedezet (nyomtatványok, portó stb.). Arra gondol
tam, hogy sok más szegény szórvány is lehet hasonló helyzetben. 
Mindannyiunknak nagyon jól esnék, ha nem kellene anyagi okok miatt 
az éppen nálunk szükséges és elengedhetetlen lelki munkát kisebb 
mértékben végezni.

Olvastam valamit az Evangélikus Testvéri Szolgálatról. Ha van 
valami kapcsolat a szolgálatban társak között, — kérem őket, hor
dozzák imádságaikban a szórványok evangélizációjának ügyét.

*

Évek óta keseregtünk szórványtankönyvért. Nem volt hite a 
könyvkiadóknak hozzá. Amikor egy egyházmegyei gyámintézet ezzel 
akart szolgálni, nem engedték. Most egy fiatal lelkész merte kiadni. 
Csodálkozva kell látnunk, hogy még azok is elhozzák érte a pénzt, 
akiknek csizmára nem telt. Isten így is meg tudja csúfolni a hit által 
a hitetlenséget. Bár tanulnánk ebből is. K eve L a jo s ,
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Bornemissza Péter

(Schulek Tibor: Bornemissza Péter. 1535—1584. A XVI. századi 
magyar művelődés és lelkiség történetéből. — Sopron—Budapest — 
Győr, 1939. A Keresztyén Igazság kiadása.)

Schulek Tibor fenti munkájával a magyar evangélikus egyház 
múltjának feltárása komoly lépéssel haladt előbbre. De munkája nem 
csak egyházunknak, hanem az egyetemes magyar tudományos élet
nek is gazdagodást jelent, nem csak egyházi, de magyar irodalmi,', 
történeti és művelődéstörténeti vonatkozásban is. Történeti munkáink 
eddig u. i. vagy általánosságban mozgó megállapításokat hoztak a 
XVI.—XVII. század magyar evangélikus prédikátorairól és mun
káikról vagy egyszerűen mostoha elbánásban részesítették őket.

A XVI. század második felére nézve ezt többé nem tehetik meg 
sem történészeink, sem egyház és művelődéstörténet-kutatóink. 
»Bornemissza Péter«-ben ugyanis jóformán készen kapják ennek a 
fél századnak evangélikus vonatkozású egyház és kultúrtörténetét, 
mert Bornemissza Péter mind a kettőben döntő szerepet játszik. 
És a szerző az idevonatkozó anyagot — merjük mondani —- szinte 
t e l j e s s é g g e l  összegyűjtötte.

Négyszázötven oldalon igyekszik kibogozni Bornemissza életé
nek minden eddig rejtett részletét. Bőséges feldolgozásban adja pré
dikátori, szuperintendensi működését, irodalmi és egyházirodalmi 
munkáját, részletesen szól külső és belső küzdelmeiről. Megmutatja 
állásfoglalását magyar mivoltában s itt tisztán áll előttünk a XVI. 
század legtisztább evangélikus magyar magatartása és »nemzet- 
szemlélete«.

Munkáját sem egyik, sem másik tekintetben nem érheti vád. 
Szinte megdöbbentő őszinteséggel meri olvasói elé állítani a sokat 
hányatott és sokat küzdő vándorprédikátor szuperintendenst. Nem 
szépíti és nem idealizálja őt. Hibáit éppen úgy megmutatja, mint 
erényeit. És a rajzolt kép megingathatatlanul igaz, hiszen a könyv 
nagyrészében maga Bornemissza beszél. (Még a zsidókérdésben is 
megszólal.) A szerző jóformán csak arra szorítkozik, hogy értelmezi 
Bornemissza megnyilatkozásait. (Ezért szintén csak hálásak lehetünk 
a szerzőnek, mert Bornemissza szavaiból alaposan megismeri az ol
vasó a XVI. század magyar műveltjeinek stílusát és gondolatvilágát 
is.) De ennek a módszernek köszönhetjük azt is, hogy nem lehetett 
Bornemisszát »retusálni«. Személyében az e m b e r  áll előttünk. S szá
munkra a könyvből ez is nagy tanulság. A z  e v a n g é l ik u s  e m b e r  m e r  
e m b e r  len n i. Nem szégyenli azt, hogy az, aki. Nem rejtőzik el, nem 
szépíti magát. Tud kezdeni és harcolni. Eleshet, de tud felkelni is, 
mert t ö b b ,  m in t  á t la g  e m b e r :  h iv ő  e m b e r .

És mégis a munka itt vázolt erősségében van gyengesége is. T. i. 
annyira tárgyilagos, hogy részletei nem tudnak szintézisbe olvadni. 
Tudományos szempontból és az anyag megbízhatósága szempontjá
ból ez nem is baj. De veszteség a könyv »hőse« Bornemissza személyét 
tekintve. Bornemissza a XVI. század egyik legérdekesebb és izga- 
tóbb egyénisége. És ez az egyéniség a könyv lapjain részekre szaka
dozik. Égységbefoglalása már az olvasó feladata. Megfelelő lélektani 
műveltséggel rendelkező olvasó számára ez elég könnyen megoldható 
feladat. De szükség lenne arra is, hogy ez a könyv híveink, sőt a 
magyar művelődés és lelkiség iránt érdeklődők minél szélesebb kö
reiben terjedjen és hódítson. S nagyon kérdéses, hogy mostani meg
oldásában ezt a feladatát el tudja-e végezni? Az pedig nagy veszteség 
lenne, ha »Bornemissza Péter« csupán a tudósok számára jelentene 
nyereséget.

Külön meg kell említenünk még. a könyv rendkívül szép kiállí
tását, sikerült illusztrációit. Végeredményben az egész munka úgy 
tudományos életünknek, mint minden érdemes könyvtárnak komoly 
nyeresége. M . S .

Az egész emberi természet istenellenes, félszeg és romlott legbelső 
mélységeiig. Luther.

bűn rabszolgaságában  görnyednek. Innét 
kell szabadulni legalább is az egyiknek, 
hogy aztán segíthessen a kimenekedésben 
a másiknak.

Ha csak hitünk volna erről, talán szó 
nélkül hagynánk Németh László egy kissé 
házasságellenes megállapításait, de nem
csak „hittünk", láttunk is már nem egy 
felszabadulást a Papucshős helyzetéhez 
teljesen hasonló házastársi viszonyokban. 
De csak a bűnbánat, megtérés. Isten aka
ratának komoly követése, imádság és lelki 
közösség útján. Szóval: Krisztus által.

Németh László diagnózisai pontosak, 
frappánsak, élesek. Csak receptet nem tud 
írni a gyógyuláshoz. Neki minden emberi 
nyavalya gyógyíthatatlan. Végeredményben 
igaza is van. Emberi erővel tényleg gyó
gyíthatatlan. De azért ne haragudjon, ha 
neki és mindenkinek, aki hasonló látással 
jár, felajánljuk az evangélium  kétezeréves 
receptjét. Minden bajt meggyógyított eddig 
azoknál, akik valóban bevették... L. M. V.

H Í R E K
D. Gedulv Henrik, a tiszakerület el

hunyt püspökének síremlékét november 
hó 27-én délelőtt 11 órakor avatják fel a 
nyíregyházi északi köztemetőben. A szép 
síremléket Lux Elek szobrászművész ké
szítette.

A békési egyházmegye presbiteri na
pot rendezett november hó 21-én a szente- 
tornyai gyülekezetben. A megnyitó isten
tiszteleten Bartos Pál prédikált. Kovács 
Andor esperes úrvacsorát osztott. Előadá
sokat tartottak Mohar József, dr. Lányi 
Márton, Szántó Róbert és Szabó József és 
a vendéglátó gyülekezet lelkésze, Ruttkay 
M Géza.

Gyülekezeti nap Sárszentlőrincen. A
sárszentlőrinci egyházközségben november 
19-én szépen sikerült gyülekezeti nap volt, 
amely külön-külön konferenciára gyűjtötte 
össze a leányokat, asszonyokat, fiúkat, pres
bitereket és végül az egész gyülekezetét. 
Előadók Ágoston Sándor, Dezséry László, 
Mórocz Sándor és Wágner Aurél voltak.

A szombathelyi evangél kus egyház 
megkezdte annak a mintegy 30.000 pen
gőbe kerülő gyülekezeti házának az épí
tését, amelynek fedezetére 21.000 pengője 
van s ezzel egyelőre tető alá hozza az 
épületet. Ebben helyet találnak a Leány
egylet, Nőegylet, s Ifjúsági Egyesület 
munkahelyiségei és egy nagy előadóterem 
a nagyobb ifjúsági összejövetelek, gyűlé
sek és előadások számára. Érdemes a 
megemlékezésre, hogy ez épületre a leg
nagyobb egyéni adományt egy szegény 
özvegyasszony adta, 2300 pengőt, minden 
megtakaritott pénzecskéjét. Hozzájárult a 
város is 4000 P-vel s a nőegylet 6000 P- 
vel, amelynek ellenértékeképpen a gyüle
kezeti házban egy diakonissza lakás máris 
elkészült. — Az egykori közös szombat- 
helyi protestáns gyülekezetből kivált ref. 
gyülekezet az istentiszteleteit eddig az 
evangélikus templomban tartotta. A kivá
lással kapcsolatban 1936-ban a szombat- 
helyi evangélikus gyülekeyet 25.000 pen
gőt adott a reformátusoknak, amely temp
lomuk megépítésének alapjául szolgált. A 
templom meg is épült s a szombathelyi 
ref. gyülekezet mély hálájának kifejezésé
vel bejelentette, hogy e szívességgel tovább 
élni nem kíván. így a szombathelyi evan- 
gélikes templomot ezután kizárólag az 
evangélikus hívek használják.
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Deák-tér 4. (ifjúsági) 
Deák-tér 4. (német nyelven) 
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven) 
Kőbánya, Kápolna-u. 14. 
Kőbánya 
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) 
Rákóczi-út 57. (magyar) 
Üllői-út 24.
Üllői-út 24. (egyetemi ist.) 
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. V2 9 Dr. H. Gaudy László
d. e. ’/alO Broschko G. A.
d. e. 11 Scholz László
d. u. S Hernády Nándor
d. e. V2IO Lamnek Vilmos
d. e. 11 Dr. Halász Kálmán
d. u. 4 Sülé Károly
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 10 Kemény Péter
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. 11 Szabó Aladár
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. ö Dezséry László
d. e. 10 Dr. Szucbovszky Lajos
d. e. 11 —
d. e. 10 Késmárszky Lajos
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. 
Rákosfalva

d. e. Vall Johnson Gisle
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Borbás Antal
d. e. 10 Rimér Jenő
d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10 —
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 —
d. e. 11 Danhauser László
d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d. e. 10 —
d. e. Vall Zulauf Henrik
d. e. Val2 —

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi C O P R O M  
udvari szállítók, k 3 U l l \ U l i .

Alapítva": [g p ls jj tűzoltószer-, kút, SZiltötfj/íj- és Alapítva :

1816 gépgyár, harang , fém- és ifasőníőde. 1816

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

eszközlünk.

70 éves cég !
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 nyújt az Evangélikus Egyházkerületek 
Jóléti Egyesülete ?

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

S Z L E Z A K  L ÁS Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

hapang- és ércöntéde, harangfelszerelés és haranglábgyár
Budapest, X III., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. B  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 harangok 99 százaléka ná
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp

lom új harangjait.

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat.

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

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. november 26.

EVANGÉLIKUS ÉLET


