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Apróságok
az ifjúsági munkából

Tanyai konferencia.
Egyik KIE konferencia után odaáll a

tanyai legény a konferenciát vezető
lelkész elé és arra kéri, hogy ne csak
városon és falun tartsanak a Tiszte-
lendő úrék konferenciákat, hanem

- menjenek ki a tanyákra is, mert ott
talán még nagyobb szükség van rájuk.

Meg is egyeztek, hogy mikor és hol
tartják meg a "tanyai konferenciát".
Meghívót senki sem készített rája, új-
sághír sem jelent meg róla sem elő.tte,
sem utána. De a tanyai konferenciára
kiutazó lelkészt nagy meglepetés érte.
A kis tanyai iskolát tömve találta ta-
nyai magyarokkal. Ki az apró iskolai
padokon ült, ki rozzant székeken, ki
két székre helyezett deszkalapon. Aki-
nek ilyen hely sem jutott, az tisztes-
ségtudóan állt a fal mellett. Nem tudta
elképzelni a mi papunk, hogy honnan
gyűlt össze ebből aszértszórt tanya-
világból ilyen sok ember. Végül aztán
kiderült hogy a fiatal tanyai legény,
miután 'hazajött a városi konferenciá-
ról' nyakába vette a környező tanyá-
kat és minden evangélikus férfit és
nőt leányt és legényt személyes en
meghívott. Egy nappal a konferencia
előtt újra talpalt reggeltől estig és úgy
figyelmeztetett mindenkit, hogy el ne
felejtséle "Holnap este az iskolában
találkozunk".

Másnap este az iskolában egy óra-
hosszat beszélt az előadó áhítatosan
figyelő magyarok előtt. Mikor, b~f~--
jezte előadását, az összes hozzaszolas
annyi volt, hogy "beszéljen tovább a
Tisztelendő Úr, hiszen olyan -ritkán
hallunk valamit a halálról, meg az
örök életről".

Ime, egyetlen ifjú legény össze tudta
hozni egy fél határ népét. Bizony meg
kellene találnunk a módját, hogy min-
den ilyen ifjú, leány, meg legény dol-
gozhassék az egyházért. Mert rende-
sen az a panaszuk, hogy szeretnének
az egyházban dolgozni, de senki sem
mondja meg, nogy mit csináljanak.

És nagyon jó lenne, ha az ő segítsé ..
gükkel mozgósítani tudnánk az egész
szétszórt evangélikusságunkat. Csodá-
latos dolog, hogy míg a jól gondozott
gyülekezetek tagjai finyások és min-
dénegyes esetben valami ínyesiklan-
dózó csemegét várnak papjuktól, addig
ezek az egyedül élő evangélikus hívek
hálásak a legegyszerűbb bizonyság-
tevésért is. Sőt csak azért hálásak. Mi
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Advent
VÁRAKOZÁS és advent fogalmát rendszerint úgy szoktuk

kapcsoini egymással, mintha a kettő egyet jelentene. Pedig az advent
nem várakozást, hanem megérkezést jelent. Nálunk azonban, éppen
az az advent helytelen értélmezése folytán, kialakult egy Ú. n. vára-
kozó keresztyénség. Kezdve legbensőbb egyéni életünknél egészen az
egyház külső-belső szervezetéig és életmegnyilvánulásaiig, mindenütt
ott találjuk a várakozó keresztyénség megfásult és megkövesedett lét-
formáit. Hallottunk indiai fakírokról, akik kiülnek valahová az út
mellé és addig tartják mozdulatlanul felfelé a kezüket, amíg megfásul
és megmerevedik, hogy többet nem is birja megmozdítani. Hány ilyen
Krisztus felé kitárt karú várakozó keresztyén ül templompadjainkban
és egyházi gyűléseinken, akiknek lelki karjai azonban már annyira
megfásultak és megmerevedtek a várakozásban, hogy a megérkező
Krisztus keblükre borul hat százszor is, nem tudják magukhoz ölelni,
csak kitárt,~,adventi" karokkal várakoznak tovább; Mintha külön a rni
számunkra meg kellene toldani a "tíz szűz" példázatát olyan másik-
fajta boíotui-eziizekkel, akik I ülnek tovább (rendszerint aludva) a
mennyegzői .ház ajtaja előtt és várják a Vőlegényt, aki már majd két-
ezer esztendeje megérkezett.

lVIEG1!;RKEZ1!;ST jelent tehát az advent, nem várakozást. Itt
vagyok, ajtód előtt állok és zörgetek, mondja Krisztus. Nincs semmi
értelme tehát a további várakozásnak. 'Mozduljon a ház a befogadá-
somra! Voltak álmaitok, terveitek, nagy gondolataitok? Nosza, hozzá-
fogni' Hiányzik ez, vagy az? Mit aggaszt benneteket? Hisz itt vagyok!
Számoljatok velem és ne hagyjatok ki mindenből, mint eddig. Eddig
nagyon komolyan vettétek az igémet, hogy: "ha valaki közűletek tor-
nyot akar építeni, nemde először leülvén felszzítja a költséget, ha
van-é mivel elvégezze?" (Luk. 14: 28.), de a számításból mindig ki-
hagytatok engem s így mindig csak a leülésnél és számítgatásnál ma-
radtatok, s az építésig sohse jutottatok. Most kezdjétek a számítást
velem s rögtön meglátjátok, hogy kár minden elvesztegetett percért,
kezdjük a munkát, "amíg időnk van"! Ha a megérkező Krisztus már
beléphetett eletünkbe, akor tárul csak fel előttünk, hogy advent

ELJÖVETELT is jelent. Ha ugyanis ezt a tényt nagyon erősen a
tudat előterébe állít juk, biztosabb lesz a szelektáló képeségünk, mint
a legmoderrtebb rádióé. Akor nem tévesztjük össze az eszközt a céllal
s a mai idők bonyolult életviszonyai között is biztosan rá tudunk ta~
pint ani arra, mi tartozik az "egy szükséges dolog" hatókörébe s ~1
ítéltetik majdan ,pozdorjának, fának" vagy éppen "kárnak és szemet-
nek". Akkor nem aggasztanak benneteket túlságosan a közelgő világ-
tragédia kavargó viharfelhői sem, mert tU,dj,:k, hogy ~ világn~~ me~
kell érnie az ítéletre, de mindenek mögött el es uralkodik az Eljövendő
és aki "minpvégig állhatatos marad, az idvezül'?

Igy lépjünk be, Vele együtt, az 1940. egyházi esztendő adventjébe!



Gyülekezet gyülekezetért
, Multheti számunkban Keve Lajos az eleven ötletek egész sorát

~:olaltatta meg az egyházi szociális kérdés témája körül. Mondanivaló-
Ja~ "morzsáknak" szánta igénytelen szórványlelkészi asztaláról, de
akikrisk van fülük a hallásra, elgondolkezhatnak felette. A cikkből a
tapasztalat mondta el a keserves valóságot, hogy az egyház lelki mun-
kájához kegyetlen anyagiak kellenek, s hogy az egyházi munkának
akadálya lehet a szegénység. Az élet az apostoli kor ·óta talán abban
változott legtöbb et, hogy rendszerbe foglalta az anyagi lét alapjait,
erőit és lehetőségeit Azon semmiféle rajongás nem segíthet, hogy
lelki munkánk alapjait anyagiakban is biztosítanunk kell. Luther és
Kálvin igazán nem vádolhatók kishitűséggel, mikor az egyház jöven-
dője, az igehirdetés munkájának biztosítása felől tusakodtak. Mégis
nagy gondot fordítottak az egyházi rendtartásra, mivel volt érzékük
a valószerű élethez. Az evangélikus keresztyénségnek mindig is volt
érzéke ahhoz, hogy az anyagiak bálványozása és első kérdéssé tétele
nélkül reálisan és józanul tudjon sáfárkodni azzal is, ami rá azért bíza-
tott, hogy az egyházi élet anyagi. biztosítottságát munkálja vele.

Lapunkban sokszor elmondtuk már, hogy éppen olyan jeWletlen-
ségnek tartanánk, ha egy szórványlelkész nélkülözne, r;tint azt, ha ~em
lenne gondunk a szórványokra. Eppen olyan hanyagsagnak tartanank,
ha egy gyülekezet nem ..törődnék az anyagi hol;wpj~va~, mi;tt amilye?:
szomorúnak, ha egy gyulekezetben nem eshetnek ma_srol szo a ren~e.';
közgyűlésen, mint az anyagival való tusakodásróL. Eppen o7yan bun-
nek: tartanánk, ha egy gyülekezet nyakló nélkül verné magát adós-
ságba, mintha nem v9lna rute a gyiilekezetépités váHalko~ásaihoz.
Éppen olyan elavultnak tartjuk, ha az .egyház csak a patronusokra
építene s így munkálná tovább a feudalizmus "eigenkirche" ezeile-
mét például, mint amilyen oktalan rajongásnak tartanánk nagyurain-
kat felmenteni az egyház-közösségi felelősség elapos váLLalása alól.
Éppen olyan gyámoltalanságnak és időszeTűtlennek tartjuk az áLlam-
segélyre épített egyházi ldb munkát, mint amilyen túlbuzgó szerérui-
ségnek meg nem követelni az államtól a veIiink való anyagi törődést
is, ugyanakkor, mikor az "államegyház" biztosan' tudja védeni f.eudá-
lis álláSait egy nernzeti ujjászületés "kalózkezeitől" az áluim. egy~zers-
mind való ügyes és módszeres anyagi igénybevétele közben. Eppen
olyan naivságnak tartanánk például Budapesten addig várni egy temp-
lom megépülésére, míg azt a hívek adják őssze filléreikből, s igénybe
nem venni a fővárosi segélyt, mint amilyen erkölcstden volna temp-
lomot építeni fővárosi kegyuraság-szellemmel ott, ahol a templomépí-
tés vágya nem feszül komolyan a gyúlekezeti mozgalom fillérössze-'
rakó buzgalmában. Ennyi példából talán világos, hogy egyházunk
egyformán. undorodik a nyárspolgári anyagi-izgalmaktól, mert
hite van az anyagiak felett álló hatalomban, az Egyház Urában, de
mentes minden szektás rajongástóI is, mely nem tud arról a józanság-
ról, mely az egyházépítés anyagi biztonságát is a Istennek való enge-
gelmességg01 szolgálja.

Bátran mondhatjuk, hogy ha eddig az volt a gondunk, miképen
lehetne összeszedni a szórványokat, megépíteni a kis templomokat, s
megszervezni a gyülekezeti magot a szórvány központ körül, most az
a gondunk tornyosul fel, hogyan fogjuk biztositani a lelkes munka
folytatását? Ha valaki nem hisz ennek a kérdésnek alkalomszerűségé-
ben, s ebben a hitetlenséget hajlandó keresni, az járjon be néhány
helyet az alföldi szórványokból, nézze, meg Battonyát, vagy Nagymá-
gócsot, Nagylakot, Egert, Hatvant, vagy éppen a dunántúli Barlahidát,
vagy a két szabolcsi missziót, s látni fogja a küzdelmet a jövőért, amit
igazán nem kenyerüket féltő lelkészeknek jajgatásából rajzolhatunk
meg, (mert azok a lelkészek sokkal kevesebbet panaszkodnak, mint
tehetnék, s sokkal többet dolgoznak, mint el lehetne messziről kép-
zelni,) de felelősséget érző lelkipásztorok, gondnokok, presbitériumok
tusáiból. Csak a bányai egyházkerület közgyülését elég végig hallgatni,
s meg lehet arról győződni, micsoda féltő gondot, gondos előrelátást
és egyházépítő józanságot követel ez .a kérdés a püspököktől elsősor-
ban, de ugyanígy a többi gyülekezetek megértését is hogy hívja szolgá-

pedig nem arra vagyunk kötelezve,
hogy nagy tömegek zsonglőrjei le-
gyünk, hanem arra, hogy az egyetlen
báránynak is utána menjünk ...

Amikor még legény voltam.
Konferenciára készültek a falu legé-

nyei. Egyik módos gazda fiát is hívták
a többiek, de neki semmi reménye
sem volt rá, hogy elmehessen, mert az
apja nem akart beleegyezni, hogy az ő
fia "szenteskedni" járjon. De amikor
meghallotta, hogy a többi módos gaz-
dák fiai is bemennek a városi kon-
ferenciára, fia kezébe nyomott egy tíz-
pengőst, csendesen mcsolygott magá-
ban és azt mondta a fiának, hogy
költse a tíz pengőt arra, amire akarja.
Ö nem kéri számon.

Mikor megjött a fia, megkérdezte
tőle, hogy mít csinált a tíz pengővel.
Nem mintha számon akarná kérni, de
azért mégis kíváncsi rá. A fia meg el-
mondta, hogy két pengőt adott nép-
főiskolára, hármat konferenciai alapra,
kettőt iratterjesztésre és így tovább.
Éktelen haragra gerjedt erre az apja.
Mert bizony ők fiatalkorukban nem
ilyen hiábavalóságra költötték a pénzt.
S ha volt pénzük, .hát bizony meg-
mutatták, ki a legény a csárdában. És
kezdte szégyelni "anyámasszony kato-
nája" fiát.

Pár hónap mulva azután mégis meg-
békélt vele. Mert rájött, hogy amióta
a fia konferenciázó lett, azóta nem ha-
zudik. Azóta nem vándorol a padlás-
ról egy szem buza sem a kocsmáros-
hoz. Azóta nem jár a fia hajnalban
haza és napközben olyan frissen dol-
gozik, mint soha azelőtt.

Azóta az apa maga küldi fiát a kon-
ferenciákra ...

Német egyházi hírek
A német egyházi hírek hozzánk egy

zöld papíron sokszorosított időszaki
kiadványban érkeztek. Kiadójuk a
"Kirchliche Aussenarnt'; azaz "egyházi
külügyí hivatal". Céljuk, hogy a há-
ború alatt se szakadjanak meg a pro-
testantizmus világot behálózó kapcso-
latai és az együttműködés megmarad-
jon a normális állapot visszaállásáig.
Ennek a kiadványnak első számábel
adunk szemelvényeket.

A háború folyamán Németországhoz
visszakerült Pozen városában D. Blau,
a 79 éves Pozen és Pomeraniai püspök
II fiatal lelkészt avatott és küldött ki
a gyülekezetekbe. Ezzel kapcsolatban
közlik, hogy az e környéki 184 nemet
lelkész közül a lengyelek annakidején
15-öt kiutasítottak, 66-t elhurcoltak,
8-t megöltek, 3 a rossz bánásmód miatt
halt meg, 17 a mai napig sem került
elő, 30-t a börtönökból szabadítottak ki
a német csapatok.

Az Oroszországnak jutott lengyel te-
rületekről D. Zöckler lengyelországi
evangélikus és református közös püs-
pök német területre ment áto Az ő ve-
zetése alatt állottak a galiciai szeretet-
szövetségek és a sok reménnyel kecseg
tető evangélikus ukrán misszió. Ö kőzli,
hogya nevezett területről, illetőleg
annak különböző részeiről több néme-
tet várnak. Wolhiniából 54 ezer Észak-
kelet-Lengyelországból 8-9 ez~r, Ke-
let-Galiciából 28-29 ezer áttelepülő
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várható. Köztük 20-25 evangélikus lel-
kész is.

A Baltikumból áttelepülő németek
csaknem mind evangélikusok. Lett-
országból 62 ezer, Észtországból 16 ezer
evangélikus költözik áto Lelkészeik
száma: kereken száz aktiv és húsz
nyugalmazott.

A Baltikumból való áttelepüléssel
kapcsolatban a rigai német evangélikus
püspök, D. Poelchau nyilatkozatot adott
ki, amelyben többek között a követ-
kezőket mondja: "Az Úristen emberei-
hez és népeihez nem csak az Ige által
szól, hanem vezetése által is. Most
olyan órába állított minket, amelyikben
nekünk nincsen választásunk... Az
egyesnek nincsen joga azon töprengeni,
hogy ez a fordulat kedvező vagy ked-
vezőtlen-e nekünk... Az egyháznak
azonban hirdetnie kell azt, hogy ha
Isten parancsol, akkor ellene nincsen
kifogás. Nekünk feltétlenül engedel-
meskedni kell. Adja nekünk azt a hitet
kegyelme, amelyik el tudja mondani:
"Mint Övezet, én úgy megy ek " ."

Az észtországi evangélikus német es-
peres, W. Thomson, Revaiban a követ-
kezőket mondotta: Búcsút kell ven-
nünk innen, megyünk vissza az új és
mégis régi hazába. Most nem lehetünk
érzelgősek. Búcsúnk bennünket arra a
végsőre és legnagyobbra utal, amink
csak lehet: a hitre, amely egykor itteni
templomainkat építette. Mi nem csal-
juk meg magunkat. Soknál a hit csak
megkövesedett tradició. Ez nem képes
megállani akkor, amikor lassan eltűn-
nek a régi templomok tornyai. Hitünk-
nek újjá kell lenni, hogy megérez-
hesse Jézus Krisztus valóságát és
jelenlétét. Ez a hit építette a ternplo-
mokat egykor. Ez a hit vitte a keresz-
tes zászlókat, amikkel egykor erre a
földre jöttünk. Ne feledjétek a régi
zászlót. Az a feladatunk, hogy ezt ma-
gasra tartva térjünk vissza a régi ha-
zába. Ajándékul kaptuk: szolgálhatunk
szülőföldünknek, ha egy ilyen hitbeli
ébredést teljes szívvel tudunk kérni.

Közli: K. P.

Az idő és az időtlen
Aki messzíről néz,' jobban lát, mondja

a kínai bölcs.
Faluból nézek vissza a városra. Itt

látom, hogy mint a város gyermeke,
változó idők változó embere vagyok.
Falun rámnehezedik az időtlenség
hajtóerő nélkü] való nyugalma.

Magammal hoztam az én időmnek
kohóban forró olvasztott érceit. Itt
nincs forma, amibe bele lehetne önteni.

Magammal hoztam a felszínen száz-
szor átalakult multat. Szilaj gyermek-
népek botorkátását a művelődés felé.
A Kul tura édes gyümölcseit és vad-
hajtásait.

Magammal hoztam az időt, ami nem
egyéb, mínt változás. Itt az örök Vál-
tozatlan uralkodik csillagokba. írt tör-
vényeivel. Tavasz, nyár, ősz, tél és ta-
vasz. Évmilliók óta pergő körfutás. Ez
az időtlenség birodalma.

Mennyivel több ember él az időtlen-
ség ölén, mint az idők változásában ~
Es ez az időtlen tömeg hogyan dobja le
magáról az idők ráterített köntösét!
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latra ebben az evangélikus jövendő. Ma a bányakerületnek, nyu-
godtan mondhatjuk; első kerületi ügye a szórvány gyülekezetek
gondja, s miután most már végre a tiszai egyházkerületben is szerves
és bátor egyházépités kezdődött, ott is valószinűen ez lesz az első kér-
dések egyike. Mert az a bányakerületi tapasztalat, hogy a kezdemé-
nyezés engedelmes hitéhez a kitarto teherviselés hŰl:iégét ntindig új
igényeken próbálja ki az Úro

Külön gond lesz a jövőben . azoknak a gyülekezeteknek a sorsa,
amelyeket egy-egy nagy evangélikus család alapjaiban tartott fenn
eddig, s ahol az evangélikus földesúr evangélikus örökítése nincs biz-
tosítva. Egyházfenntartó tehetőseink között gyermektelenség, más-
vallású leányörökösök, s gazdasági hanyatlások vetik előre az egyházi
jövendő sötét árnyékait is, ha 'nem gondoskodunk ezeken a helyeken
arról, hogy a gyülekezeti teherviselés idejekorán való megszervezésé-
vel, vagy más közösségi intézkedésseI megakadályozzuk azt, hogy a
gyülekezet lába alól is ki csússzon a talaj.

Azzal a gondolattal tehát, amit Keve Lajos szólaltatott,
igen alaposan kellene foglalkoznunk. Ö a politikai községek példá-
jára hivatkozik, amelyek elvállalták egy-egy kárpátaljai szegény köz-
ség "testvér-községi" szolgálatát. Ha egyéni életben felébredhetik
egyesekben felelősség mások iránt, akik szegényebbek, s támogatásra
szorulnak: mért ne ébredhetne fel ugyanez a felelősség közösségekben
is? S a megújuló magyar élet dicsérete az is, hogy ez a község-testvér-
ség gondolat formába és megvalósulásba juthatott nálunk. Az egyház-
ban mért ne sikerülhetne ugyanez?

Az a fellebbezés azonban, amit az Egyházegyetem közgyűlése hall-
gathatott meg a bánvakerületi katedratikum ügyében, arra enged követ-
keztetni, hogy még ma is vannak a "gyülekezetkapitalizmusnak" hívei
közöttünk, s nem akarnak tudni "újabb teherviselésről", amikor az ős-
keresztyénségtől a reformáción keresztül a magyar evangélikus egyház
is tudott legutóbbi időkig gyülekezetsegítésről, más gyülekezetért való
tehervállalás formájában.

A Gyámintézet hanyatlása is arra mutat, hogya gyülekezeti
segítség lelke nem igen erős nálunk. Már a theologián úgy csináltuk a
Gyárriintézetet, hogy az Ifjúsági Kör közgyűlése után automatikusan
átalakultunk gyámintézeti közgyűléssé s formálisan elíntéztük a tiszt-
újítást, azután semmi, semmi. Ugyanezekből a theologusokból aztán
ugyanilyen [elkészek lettünk, akik a gyámintézeti közgyűlést az egy-
házközségi közgyűlés után foly tat juk le, mert máskor erre összejönni
komplikált. A gyülekezeti felelősségnek a gyámintézeti formájában
való gyakorlásától annyival is inkább nem volt nehéz leszoknunk,
mert jóegynéhány teologusunk tapasztalta meg a lipcsei Gusztáv
Adolf alapítvány "magyarságszemléletét" , s jó egynéhányan örven-
dezhettünk annak a külföldi körútazó elnök úrnak, aki az evangélikus
tanít6képezdében legkülönösebb en a nyelvoktatás után érdeklődött.

Mikor azonban a gyülekezeti testvérszolgálat ügyét Keve Lajos
indítványának megfelelően kíséreljük meg visszhangozni, hadd támasz-
kodjunk arra a szép példára is, ami mégis biztat a kibontakozás remé-
nyével. A budapesti egyházmegye valóban, ma is két missziót tart fenn
két százalékos gyülekezeti hozzájárulásból, Dunaharaszti és Csillag-
hegy központtal. Ezen túl azonban most folyik ugyanitt tárgyalás
ennek a testvérszolgálatnak méginkább való elmélyítése ügyében. Az
egyik terv az, hogy a gazdagabb budapesti egyházmegyei gyülekezetek
átveszik a szegényebbek két százalékos hozzájárulását is, másik terv
pedig, amit az egyházmegyei számvevőszék elnöke képvisel, azt cé-
lozza, hogy öt évenkint állapítsák meg a gyülekezetek teherviselési
képességét, aszerint a gazdagabbak három-öt, a szegényebbek egy-
két százalékkal járuljanak hozzá a szórványok fenntartásához. Ez a
második terv nagy változás lenne, mert 2. pesti magyar egyház egy
százalékos adóbevétele aránytalanul több, mint egy másik kisebb gyü-
lekezetnek akár öt százalékos hozzájárulása is. A tárgyalások azonban
arról tanúskodnak, hogy van olyan egyházmegyei megoldás is, amely-
ben sok igaz munkát lehetne elvégezni. És vannak az Alföldön is
olyan egyházmegyék, ahol egy-egy gyülekezetnek leöltségvetése való-
ban "mammutköltségvetémek" bizonyul a szórványokéhoz képest ...

Az egyház szociális kérdései körül az egyházszeretet és egyház-

Ij...-,



szolgálat lelkének kellene egyházépítési ankétot tartania. Az egyház
jövendője talán megér egy ilyen egyházépítési ankétra való vállal-
kozást. Dezséry László.

Evangélikus mondanivaló
Nekünk beszélnünk kell.

Nagyon sokszor éri egyházunkat az a vád, hogy sokat beszélünk
és keveset cselekszünk. Es igaz is, mi vagyunk a prédikáló egyház.
Mellettünk a többi egyházak sokkal "aktivabbak" , nemcsak társadalmi
mozgalmakban, hanem teológiai alapjaik szerint is. A reformátusok
usus practicusa szüntelen aktivitásra indít. A katolikus egyház lénye-
géhez tartozik, hogy ő az, aki cselekszik, hiszen a misék ben már millió
és millió alkalommal újra és újra feláldozták és fel is fogják áldozni
Jézus Krisztust.

Ezek olyan igazságok, amelyeket évszázadok óta mindenki tud.
Egyházunk is tudja. Es mégsem változtatott magatartásán. Amig
evangélikus egyház akar maradni, nem is fog változtatni rajta. Azaz

- eddig is és ezután is mindenekelőtt prédikáltunk és prédikálni is fogunk,
olyan értelemben, hogy prédikálásunk lsten igéjének a hirdetése.

De miért kell nekünk ehhez olyan elszántan ragaszkodnunk?
A felelet igen egyszerű. Isten, amióta őt emberileg lehető világos-

sággal ismerjük, mindig a szó, az ige, a verbum által fejezte ki szá-
munkra félreérthetetlenül önmagát. Minden más u. n. kijelentés ezer
ember ezer féle gusztusa szerint magyarázható. Isten-ismeret, értelem,
világosság, sőt tiszta keresztyén hit is csak ott van, ahol lsten beszéde,
az Ige szól.

Ezzel persze az emberi szó és beszéd is olyan méltóságot kapott,
hogy azt íelmérni alig lehet. Különösen, amikor az embernek és a
világnak a mindennapi, politikai és társas élete a beszédet lerángatta
a maga fenséges mivoltából és hűtlenül a saját önző céljaira használta
ki. Aki csak egészen kicsi történeti tudással rendelkezik, az is vilá-
gosan látja, hogy pl. a politikában és sok más élettéren a beszéd csak
arra való volt, hogy senki meg ne tudja, mit gondolnak a beszélők.
A társadalmi berendezkedések útvesztőjében az ember szavának
nagyon sokszor csak annyi volt a jelentősége, hogy embertelen és
igazságtalan társadalmi rendet igazoljón az uralkodó osztályok érdekei
szerint. Magánéletünkben a beszéd "művészete" odáig fejlődött, hogy
Maginot és Sieglried vonalaknál jobban megvéd bennünket attól, hogy
felderítsenek, felfedezzenek és megismerjenek bennünket olyannak,
mint amilyenek valójában vagyunk. Nagyon sokszor álcázássá lett
számunkra a beszéd.

Magától értetődik, hogy ezen az úton az ember egyéni és társas
élete is megromlott. Elfojtott és kaján mosolygással keressük egymás
gondolatai mögött az igazságot és minden pillanatban készen vagyunk
rá, hogy egymásnak ugorjunk a szavak mögött elrejtett valóság miatt.
Az addig elhangzott szavak pedig arra lesznek jók, hogy igazoljuk
önmagunkat és támadásunk igazságos voltát.

Ha ez a magatartás továbbra is így fejlődik és általánossá válik,
nemcsak teljesen megromlik, hanem fenekestül fel is fordul egész éle-
tünk. Nekünk ezért másképen kell beszélnünk, mint általában beszél-
nek és beszélni szoktak. Nem a beszéd kedvéért, hanem azért. hogy
a szó és a beszéd újra arra a méltóságra emelkedjék, amelyikről
lebukott.

Bizonyos azonban, hogya beszédnek ezt a megtisztulását és fel-
emelkedését nem fogjuk elérni semmiféle új grammatikai, retorikai vagy
bármilyen más rendszer által sem. Minden ilyen kisérlet csak úgy
csődbe jut, mint ahogyan csődbe jutottak nagyszámú elődjei. Itt egy-
szerűen csak arról van szó, hogy nekünk úgy kell beszélnünk, hogy
szavunk ige legyen, de a verbum divinum értelmében.

Ezen a ponton valószínűleg mindnyájan egyetértünk és valljuk
azt. hogy mi csak és kizárólag igét hirdetünk. Ezt vallették elödieink
is és ezt valljuk mi is. Az utánunk jövők is így nyilatkoznak majd
önmagukról. .

Világbirodalmakat, cézárokat, elméle-
tek kártyavárait, kalandorok vakmerő
játékait, vak kerékkötők fékjét, fel-
színre dobott senkik cirkuszi mutatvá-
nyait.

Az időtlenség megőrli, cmit az idő
teremt. Görög hitrege szerint akkor let-
tek halhatatlanek isteneik, mikor meg-
ölték az idő istenét, aki létrehozta őket.
De aztán őket is meg őrölte az időt-
lenség.

A város az idő színpada, a falu az
időtlenség örök titka. Ide is elhullarn-
zanak a kor szenvedélyei, mámora, de
aztán minden elhalkul, belefut az időt-
lenség örök körforgásába: a vetésbe és
aratásba.

A város három rétege hordozza az
időt. A legfelső, a gazdag, a pompa
biró, munkára nem kényszerült, érze-
ketlenaz időtlenség örök emberi tör ..
vény ei iránt. A legalsó réteg, amelynek
bizonytalan a holnapja, keresi az időt-
lenség megválto igazgatóját a maga ho-
mályos útjain és mindent elsöprő vál-
tozáson keresztül akar eljutni a többé
meg nem változó élet időtlen szépsé-
géhez.

A középső réteg az idők alkotásai
számára időtlen biztosítékokat keres.
Azért ez a réteg a törvénynek es er-
kölcsnek őre. Ragaszkodik a hagyo-
mányhoz családban és közéletben. De
szívesen indul meg a fejlődés útján.
Ez az idő világának gerince. Ha az ál-
lameimélet ezt a réteget tönkre teszi.
gépezetéből a mérsékelő, fékező szer- .
kezetet dobja ki es gépe fék nélkül ro-
han veszedelmes szakadékok felé. Ha
pedig az államvezetés r:em töre.~~z~k
ennek a rétegnek állando megerősíté-
sére, elporlad és lehull a legalsó réteg
forradalmas zűrzavarába.

Minél erősebb ez a középosztály,
annál biztosabb a felette álló réteg
sorsa és annál elviselhetőbb lesz az
alatta levő réteg nehéz élete. Ennek a
középső rétegnek elkorhadásával omlik
össze az idő minden alkotása, hogy he-
lyébe az örökös változás új teremt-
ményei lépjenek.

Az idő és az időtlen egymásba fut-
nak. Az időtlen igazság, mely a keresz-
tyénségben lépett az idő alkotásai
közé szinte háromszáz évig élte az
időtl~n igazságok életét és nem eresz ..
tette medrébe a mulandóság vizeit. De
amikor hatalmas folyama fényes palo-
ták. aranyos templomok közé futott,
bíboros bárkákát kellett felvennie,
pénzverők gépeit kellett hajtania, az
idők változásait kellett szolgálnia, ereje
ebben gyengült meg. Időtlenségét az
idő csorbította ki.

Az időtlen keresztyénséa nem nem-
zetköziség.'IVIert ez az időtlen nemzeti
érzésnek az idők által teremtett fo-
nákja. Nem egy csoportnak karbatal-
ma, mely a szabad portyázás jogát
akarja ezzel biztositani. Nem a lelki-
ismeret szabadságának bilincsbeverése,
mert ezzel nemcsak a lélek romlik
meg. hanem a kenyér is.

Aki az idők változasán nyerni akar,
számolj on a veszteséggel. A bűnök ki-
termelik magukból a bűnhődést. Az
idők által teremtett törvények változ-
nak, az időtlenség törvényei egyfor-
mán ítélkeznek egyesek és nemzetek
fölött évezredek óta. Babilont és .Ró-
mát ugyanaz a törvény ítélte el.

Minden, ami mulandó, a sír felé ve-
zet. Az örökkévaló kitárja az időtlen-
ség kapuját. Hamvas József.
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Memenfó
Az Andrássy-úton elegáns autóban

szrvenlőtte magát egy fiatal leány. 16
éves korában, amikor legjobban ábrán-
dozott az élet szépségeiről, megjött a
mesebelí herceg. Hódító is volt, gazdag
is, valódi herceg is. Elszédült, vele
ment. Három hétig tartott a boldog-
ság, utána jött a felébredés. A herceg
nős volt, a feleség megérkezett, a
leánynak el kellett tűnni. Hazafelé az
útját a kapott pénz egyengette. Meg az
ígéretek. Nagy színésznő lesz belőle.
Aztán elmult két esztendő. Semmi sem
lett. Szétfoszlottak az álmok, és utána
jött a halál. Halál annak, aki úgy sze-
retett élni.

Van, nemcsak Magyarországon, ha-
nem az egész világon míndenütt egy
réteg, 'umelyikbe társadalmi különbség
nélkül beletartoznak azok, akik az éle-
tet csak örömök forrásának nézik.
Megkívánnak valamit, elveszik maguk-
nak. Izgalmat keresnek és járnak
utána. Egyik nagyobb stílusban igér, a
másik kisebben. De sehol sem teljesül-
nek az ígéretek. Sehol sem lesz boldog-
ság, hanem mindenütt kiábrándulás, és
megindulás lefelé a lejtőn. Az egyik
áldozat szépen megcsinálja, a másik
csunyán. Az egyik megpróbálja vissza-
szerezni azt, amit elvesztett, a másik
pedig nem harcol többé, hanem engedi.
hogy beteljesedjék rajta a Szentírás
örök igazsága: a bűnnek zsoldja a halál.

Eszünk ágában sincsen vádaskodm.
Isten szava eléggé vádol és ha most
elhallgattatja is az ember, az ítélet
napján nem tudja majd elhallgattatní.
De szeretnénk mindenki elé odaállítani
az élet élvezőinek pünkösdi királysá-
gát és azt, hogy mindennek megjön
egyszer a böjtje. Lehet e földön nevet-
séges, unalmas, maradi az igazság,
tisztaság, hűség és önmegtartóztató
komoly hivatás-szeretet, de Isten előtt
ezek nem nevetségesek, unalmasak és
maradiak. hanem az Ö akaratának be-
töltését jelentik. Ami e földön szép, az
nagyon sokszor bűn. És az Irás azt
mondja: Egy bűnösnek sincsen élete
önmagában. K. P.

FILMKRITIKA
=

A kék csillag.
Sablontói mentesen és nagyon ko-

molyan tárja a néző szeme elé ez a
film a testvéri szeretetet. A regényből
olyan sokak előtt ismert történet mű-
vészi eszközökkel elevenedik meg a
vásznon. Ami megcsapja az embert: 8.

tisztaságnak, nemességnek olyan illata,
hogy nem távozhatunk el a moziból
azon érzés nélkül: van a földön olyan
szépség és olyan igazság, aminek
semmi köze' a bűnhöz és nyomorúság-
hoz. A póz nélküli önfeláldozás, a
"tiszta férfiúság" és igazi testvéri sze-
retet filmje ez. Izgalmas, érdekes és
művészi. K. P.

A Deáktéri Luther Szövetség "Ád-
venti útjelzők" címen december hó
négy egymásutáni péntekjén ádventi
előadássorozatot tart, melynek előadói
D. Raf.fay Sándor, Magócs Károly, Ke-
mény Lajos és Egyed Aladár.
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Valamit azonban elleleitettünk. Azt, hogy a beszéd, már t. i.
az íge értelmében, nemcsak szavak értelmes egymásmellérakása, hanem
egyúttal alkotó és teremtő hatalom is. Amikor Isten azt mondta, hogy
legyen világosság, akkor lett világosság. Amikor Krisztus azt mondta
a halott ifjúnak: "Ifjú, mondom neked, kelj fel", akkor az ifjú felkelt
és élt. Amikor az apostolok és a reformátorok elkezdtek prédikálni,
szívek, emberek és világok változtak meg gyökeresen.

Nekünk tehát beszélnünk kell. De úgy kell beszélnünk, ahogyan
az apostolok és a reformátorok beszéltek. Szavaink nyomán gyökeres
változásoknak kell következniök. Igaz, hogy Isten ígéje ott és akkor
végzi el a maga munkáját, ahol és amikor Isten jónak látja. De nem
áltathatiuk magunkat azzal, hogy egyszer és valahol majd elvégzi ige-
hirdetesünk a maga munkáiát ott, ahol szétszéled ifjúságunk, kiürülnek
templomaink, divattá válnak a hűtlenségek és terjed az elhitetlenedés.

Nekünk beszélnünk kell. De minden elmondott mondanivalónkat
ebből a szempontból kell mérlegelnünk: történik-e valami a nyomában
vagy nem? És nem elég, ha csak a régi teológiáról állapít juk meg,
hogy kevés vagy semmi nem történt szavára. Az új és legújabb refor-
mátori teológiát is erre a mérlegre kell tennünk. Mert amíg szavaink
nyomán semmi sem történik, csak hamis próféta lehet a nevünk. Mert
nekünk azért kell beszélnünk, hogy szavaink nyomán emberek és
világok szülessenek újjá. M. S.

Evangélitus .KönyY~aráto~lársasá~a
Az a feljajdulás. amelyet Keve Lajos multheti számunkban meg-

jelent cikkében olvastunk, ismét előtérbe hozza az evangélikus lel-
készi karn ak azt a sanyarú helyzetét, amelyben a könyvek beszerzése
és a rendszeres olvasás tekintetében van. Ősziriten megmondhatjuk.
hogy kevés vidéki paróchia van, ahol a belépőt szépen felszerelt és jól
összeállított könyvtárnak a barátságos képe fogadná. Még ezt elfogad-
hatóan lehet magyarázni a lelkészi fizetések sok helyen való rendet-
lenségével, ami alatt azt értjük, hogy az állandóan és pontosan vissza-
térő készpénzfizetés sok helyen ismeretlen és a lelkészi javadalom
földből, annak terményeiből, konszipációból, vagyis gabona összeszó-
rásból áll. Főképpen ennek tulajdoníthatjuk azt a másik megfigyelé-
sünket, hogy ahol kisebb könyvtárakat találunk, azoknak legnagyobb
része olyan részletre vásárolt és gyűjteményes sorozatok ból áll, ame-
lyeket éppen a könyvügynök addig-addig ajánlgatott, amíg a megren-
delőt rávette a rendelőív aláírására.

. Ebből az a szomorú tény következik, hogya lelkész nem azokat a
könyveket szerezte meg, amelyekre szüksége volna, vagy amelyek
igazán érdekelnék,. hanem egyszerűen csak könyveket szerzett azért,
mert él benne a könyvnek a szeretete és ennek valahol valamiképpen
engedelmeskednie kell. Ha pedig teológiai szempontból nézegetjük mi
lelkészek egymásnak a könyvtárát, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy
elsősorban s~intén csak a könnyen megszerezhető. majdnem úgy
mondhatnánk: házhoz szállított könyvek vannak meg. Amely könyvet
keresni, külön megrendelni. esetleg külföldről kellene meghozatni. bár-
milyen szükséges és értékes könyv is, a legtöbbször nem találjuk a
szerény könyvespolcon

Feleslegesnek tartjuk fejtegetni azt, hogy miért szükséges a lel-
kész számára úgy a teologiai irodalomnak, mint általában a világíro-
dalomnak és különösen a magyar irodalomnak értékeit megszerezni,
olvasgatni és azokból gazdagodni. De nem tartjuk feleslegesnek, hogy
komolyan megkérdezzük lapunk olvasói közül elsősorban a lelkészeket
(bár meg vagyunk győződve arról, hogy ez a kérdés a világiak közül
való buzgó barátainkat is érdekli), hogy nem lehetne-e valamit tenni
ennek a nehéznek látszó kérdésnek a megoldására?

Könyvbarátok társaságára gondolunk. Ez a gondolat nem új, s
nem is eredeti. Ilyen fajta kísérlet emlékezetünk szerint kétszer .is tör-
tént, de egyik sem járt sikerrel. Nem is lehet ezt csinálni, ha csak né-
hány ember támogatja, de lehet csinálni, ha minirnálisan 100, még-
inkább ha 150 olyan lelkész, részben esetleg világi akadna, aki Evan-



gélikus Könyvbarátok Társaságában szervezkednék. Csekély havi díj
ellenében biztosítani lehetne a legkülönbözőbb érdeklődést is kielégítő
könyvek beszerzését és tagul jelentkezetteknek való megküldését.
Lehetőséget kellene találni ahhoz, hogy a tagok a beszerzendő köny-
veket illetőleg alkotmányosari meg is nyilatkozzanak. Egyelőre nem
gondolunk arra, hogy az Evangélikus Könyvbarátok Társasága maga
adjon ki akár eredeti, akár fordított műveket. Ez a természetes fejlő-
désnek volna az útja abban az időben, amikor a társaság már életké-
pesnek bizonyulna. De az egyik végcél természetesen ez lehetne.

Lapunk szerkesztősége készséggel felajánlja! szolgálatait ebben a
tekintetben is. Szeretettel kérjük azokat az olvasóinkat, akik hajlan-
dók volnának az itt vázolt célból társaságba tömörülni, szíveskedjenek
a szerkesztőséget e szándékukról értesíteni. Ha elegendő jelentkező
lesz, atervezetet részletesen kidolgozzuk, könyvkereskedőkkel érint-
kezésbe lépünk, az érdeklődőknek ujabb tájékoztatást küldünk és igye-
kezni fogunk ebben a tekintetben minden elvállalandó Ieladatnak pon-
tosan megfelelni.

,
HIR E K

Gedulv Henrik tiszakerületi püspök
sirj ának emlékművel való megjelölé-
sére annakidején nagyobbarányú gYűj-
tés indult meg, amelynek eredményé-.
ből most állították fel az emlékművet.
A nemesen egyszerű emléket Lux Elek
szobrászművész tervezte. A fel avatást
Túróczy Zoltán püspök végezte, az em-
lékbizottság elnöke, Szohor Pál dr. pol-
gármester kegyeletes beszédet mondott.

A pesti magyar egyház tisztújítása
november 26-28. napjain folyt le. Fel-
ügyelövé dr. Tomcsányi Vilmos Pál,
másodfelügyelővé dr. Konkoly Elemér,
igazgató-lelkésszé Kemény Lajos, gond-
nokká Hittig Lajos, másodgondnokká
Weiszer Samu, főjegyzővé dr. H.
Gaudy László, jegyzőkké dr. Máklárv
István és Berzeviczy László, ügyéssze
dr. vitéz Debrődy Arzén választattak
meg. Ugyanekkor választották meg a
presbitérium 60 rendes. és 30 póttagját,
valamint a képviselőtestület 300 rendes
és 150 póttagját. Egyidejűleg a magyar
és német egyház által közösen fenntar-
tott intézményeket korrnányzó közös
képviselőtestület elnökévé dr. Tom-
csányi Vilmos Pált, közös gondnokká
Becht Albertet, főjegyzővé dr. Bendl
Alajost, iskolai felügyelőkké dr. Hitt-
richt Odönt és dr. Renk Ernőt, az is-
kolák és templomok gondnokává Szi-
lágyi Egyedet választották meg. A sza-o
vazás megkezdése előtt tartott közgyű-
lés jóváhagyta a pesti magyar és né-
met egyházközségek közös ügyeit sza-
bályozó eddigi szervezeti szabályzat
módosítását, továbbá a XIV. és IX. ke-
rületi lelkészi hivatal felállítását, il-
letve ezzel kapcsolatosan 2 segedlel-
készi állás szervezését.

Presbiteri konferencia. Szentetor-
nyán a Békési egyházmegye pres-
biterei konferenciát tartottak melynek
bevezető istentiszteletét Bartos Pál
szarvasi lelkész és Kovács Andores-·
peres tartották. A konferenciát dr.
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő
nyitotta meg, majd dr. Székács István
egyházfelügyelő , üdvözölte a vendége-
ket. Az első előadó Mohar József ny.
tanítóképzőintézeti igazgató volt, aki a
presbiteri tisztségről, mint küldetésről
szólt. Dr. Lányi Márton az evangélikus
öntudatról tartott értékes előadást,

Szántó Róbert kelenföldi lelkész a
presbiteri hivatás szépségeiről és köte-
lességeiről mondott nagyhatású beszé-
det. Szabó József győri lelkész előadá-
sát Ruttkay M. Géza helyi lelkész ol-
vasta fel. Az előadásokat hozzászólá-
sok követték és az egész presbiteri nap
á jó siker jegyében ért véget.

Egyetemi istentisztelet lesz decem-
ber 3-án d. e. 11 órakor az Üllői-út
24;. sz. alatt. Prédikál Dezséry László
Mt. 22:15-22. alapján: "Nemzetben,
államban, Isten országában élni".

A bánvakerületi lelkészvizsgáló bi-
zottság előtt második lelkészvizsgát
tettek Benezur László, Fecske Pál,
Hernády Nándor, Kuszenda Elek, Pri-
belszky Mihály, Révész István és Süle
Károly segédlelkészék. Stovicsek Gusz-
táv német nyelvi, Mekis Adám pedig
tót nyelvi képesítést kapott.

A kelenföldi Luther Szövetség nov,
25-én a kelenföldi templomban rádió-
val is közvetített és művészi tekintet-
ben kiválóan sikerült hangversenyt
rendezett, melynek . előadó művészei
Basilides Mária és Peschko Zoltán,
valamint a Weltler Jenő által betaní-
tott és vezényelt egyházi vegyeskar és
a műegyetemi zenekar voltak.

Halálozás. Dr. Fritz László királyi
ítélőtáblai bíró, az Országos Luther
Szövetség igazgatójának felesége, szül.
bikfalvi és zágoni Fejes Julia Budapes-
ten hirtelen elhunyt. Temetése nagy
részvét mellett ment végbe.

BaUonyán szombaton rendezték a
minden évben szokásos . nagyszabású
szeretetvendégséget, rr~Jyen Dezsérv
Lászlo tartott előadást '"Mire való az
evangéliumi keresztyénség egy nemzet
életében?" címmel ..

A Fasori Luther Szövetség és Nö-
egylet a szegények karácsonyi meg-
ajándékozására december 8-án a Fasori
templomban egyházi hangversenyt ren-O
dez, melynek műsorán Basilides Mária,
Zsámboki Miklós és Peschko Zoltán
szerepelnek. Kezdete fél 7 órakor.

Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök
lelkésszé . avatta Hammel János és Kiss
Ferenc végzett teológusokat.

Felügyelőválasztás. A fancsali egy-
házközség templomában november 19-
én a délelőtti istentiszteleten Marcsek
János hegyaljai esperes beiktattá a
gyülekezet osztatlan bizalommal meg-
választott új felügyelőjét, dr. Haendel

Vilmos mískolci jogakadémiai tanárt.
Az istentisztelet után megtartott köz-
gyűlésen pedig Fidler Nándor fancsali
evangélikus tanítónak adta át az espe-
res Túróczy Zoltán tiszakerületi püs-
pök kitüntető oklevelét, melyben több
mint három évtizedes nemzeti és egy-
házi munkájáért igazgatói címmel ju-
talmazta meg.

Tanévnyitás a népföískolán. Isten
kegyelméből a mai zavargó világban is
megnyilhatott nov. 5-én az új tanév.
Összesen 16 ifjú jött el, hogy keresse
és megtalálja az utat, melyen a Krisz-
tusban hivő öntudatos magyar gazda-
ifjúnak járnia kell, s hogy aztán így
megújulva otthon saját. falujukban is
hű munkásai lehessenek Krisztusnak s
a magyar nemzetnek. Az ország leg-
különbözőbb részéről jött 16-20 éves
ifjak között van egy gyári munkás fiú
is és örömmel nézhetjük, ahogyan ez
az egyéb ként meglehetősen ellentétes
két tipus a paraszt ifjú és gyári mun-
kás megértésben él és figyel egymásra.
A fiúk reggel'j,7·-től este 8 óráig két órai
pihenő kivételével állandóan munkában
vannak. Előadásokat hallgatnak, de al-
ka lmuk van az Ú. n. kézimunkaórákon
az asztalos-, lakatosmunka elemi isme-o
réteinek az elsajátításához is. A munka
minden ágában szívesen és lelkesedés--
sel vesznek részt.

Jelenetek, párbeszédek a tíz parari-
csolatröl. Az ifjúsági egyesületek, vasár-
napi iskolás csoportok eredményesen hasz-
nálhatják fel elöadésaíkban. Sok helyen
előadták már jó eredménnyel. A 48 oldalas
füzet, előadási joggal együtt 1 P-ért kap-
ható. Portóköltségekre 18 fillér fizetendő.
Megrendelhető: Evang. Lelkészi Hivatal,
Gödöllő, a pénz előzetes beküldésével.

"Ha megérkeznek az angyalok ... "
Irta: Muraközy Gyula. Tartalma: Isten
dicsősége. Karácsonyi igehirdetés. A
csodálatos torta. Karácsonyi elbeszélés
-nagyoknak és kicsiknek. Ha megér-
keznek az angyalok. Karácsonyi szin-
darab. Karácsonyi legenda. Vers. Ki-
válóan alkalmas a füzet gyülekezetek-
nek, egyházaknak. vasárnapi iskolák-
nak. Megrendélhető a szerzőnél: Buda--
pest, Kálvin-tér 7. A füzet ára 60 fil-
lér, 10 fillér postaköltséggel 70 fillér.
Az összeg bélyegekben is beküldhető.
A füzetet rendelés után azonnal meg-
küldik.

Víz ... Vér ... Tűz... címen meg·-
jelent Ecsedy Aladár tahitótfalusi lel-
kész keresztelési beszédeket tartalmazó
könyve. A 96 oldalas könyvben 40 ke-
resztelési beszéd van textusok alapján
rövid imádsággal ellátva. A beszédek
rövidek és mentesek minden egyém
vona tkozástól, Pusztán az igében levő
üzen et csendül ki belőlük. A könyv ára
2 pengő.

Szomíúhozík Lelkem Istenhez címen
Ecsedy Aladár evangelizáló jellegű el-
mélkedéseket adott ki a 42-ik zsoltár-
ról. A ésinos kiállítású füzet ára dara-
bonleint 50 fillér. Gyülekezeti iratter-
jesztés és iratmisszió céljaira szerétet-
tel ajánlja. 20 drb megrendelése esetén
30%, 10 darab rendelése esetén 20%
kedvezményt 'ajánl fel a terjesztésre.

Béthel Díakontsszaotthon, Kőszeg.
Felvesz lelki, testi nyugalmat, gyógyu-
lást kereső nőket, férfiakat. Alpesi
klima, diéta, ápolás. Békés otthont
nyujt. Tájékoztatót. küld,
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. december 3. \

" "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

Minden templomban úrvacsoraosztás.

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 Va.léria-telep

d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 11210 Broschko G. A,
d.e. 11 Magócs Károly
d. u. 6 Hernády Nándor
d. e. 1/210 Schelz László
d. e. II Kemény Lajos
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d.u. 5
d. e. 10 Kemény Péter
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. II Majba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Dendely Károly
d. e. 10 Dendely Károly
d. e. 11 Dezséry László
d. e. ro Lehel László
d.e. 10

Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyí-utca 21.
Fóti-út 10/b.

d. e. 11211. Késmárszky Lajos
d. e. 11 vitéz Virág Jenő
d. e. II Balikó Lajos
d. e. 10 Rimár Jenő
d. u. 4 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d. e. 10 Révész István
d. e. 1/21 í Zulauf Henrik
d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula

Hazánk legrégibb, több mint 122éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. . •

Alapítva":

1816.
LBgBlsö tüzoltÓSZBP-, kút, szivattyú- BS
gúpgyír, harang·, fám- BS uasöntödB.•A ceglédí evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagarnéri
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. .

Alapítva:
1816.

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

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

Kepp kölcsönzés I
~------,------------------------------~

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

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

SZLEZÁK LASZLÓ
. Magyarország arany koszorús mestere

harang- BS úrcöntödB, harangfBlszBPBlés BS haranglíbgpár
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

. (XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

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

. lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Rádíö, gramofon, zongorabíllentvüs harmo-
nika és az összes hangszerek legoÍcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep

VII!., József-körút 37. sz.
Garab Jőzssf könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BEI.MISSZIÓI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS L\:JTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

S' k tő bí ttsi Bácsi Séndor dr Csengődy Lajos Dezsérv László, dr. Gaudv Lászlo. Kemény Péter, Marcsek János, Móroczzer esz 0- IZO sag; , ., . . - . 'H'k
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér. dr. Vetö Lajos, vitéz Virág Jenő. Wol! Laíos, Zulaui enn

M . I ik . d n szombaton - Szerkesztőség és kiadókivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/B. Teleton : 133-592.
egje em rnm e . , S'" F l 1- ki dc D Frit L' lé. Kiadja az Országos Luther- zovetseg. - e e os la o. r. n ~ ~s~ o. .. _

Elő!izetéseket el!ogad minden lelkészi hivatal. ~lőt~z~tések és címv~ltozások a, kla~ohlvat~lb,a kuldendok.
Elöiízetési ár : egész évre 4'40 penge, lélévre 220 pengo. Egyes szam ara 20 hll~r.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

VII. EVFOLYAM, 49. siAM. 1939. DECEMBER HÖ 9.

gyermekTART ALOM: Evangélikus mondanivaló .- A kitérések beszélő szá, . -
ellen _ Naptámadat - Esza . . - írek.

Sötét mélvségek.

Nemrég levelet kaptam Amerikából
egy barátnőmtől, aki mostanában láto-
gatta meg a világ legnagyobb tiz mér-
föld hosszú barlangját. Ezt írja:

"öt órai út után megérkeztünk. A
Mammoth - Cave a National Parkban
van. öten indultunk a vezető után, a
rengeteg lépcsőn lefelé.. Végre a bar-

. lang szájához értünk. Kezünkbe adtak
egy-egy lámpát. Remegő szívvel halad-
tunk, kúsztunk térdelve, négykézláb.
Alattunk sötét mélységek! Vezetőnk
olykor lángoló fáklyát dobott a mély-
ségbe, de feneket nem láttunk. Víz
csorog alá száz láb magasból. Magasra
dobják a fáklyát, de tetőt nem látunk.
Egy helyen a Civil War egyik-másik
katonáj ának a sírját pillantjuk meg.
Igen mély folyóhoz érünk, csónakba
ülünk. Ez az '"Echo River", Vezetőnk
kiáltása öt-hat féle hangon jön vissza.
Egyikünk énekelni kezd. Csodálatosan
visszhangzik. Tovább evezünk. A nö-
vényzet különös fajtájú gombákból áll.
Fölöttünk denevérek röppenek tova.
Vezetőnk, akit három éves speciális ta-
nulmány után képesítettek erre a fog-
lalkozásra, néhány percre kioltott min-
den világosságot. Szörnyű érzés volt ott
ülni abban a borzalmas sötétben. Egész
belsőm remegett. Arra gondoltam, ilyes-
mi lehet az, amit a biblia "külső sötét-
ségnek" nevez. Azt moridják, pár évvel
ezelőtt eltévedt itt egy ember. Két nap
mulva találták meg hófehér hajjal, tel-
jesen szétdúlt lélekkel. Megőrült ... "

Fénylő magasságok.
Mikor ezt a levelet kaptam, éppen

egy útleírást olvastam a Szentföldről.
Annyira kiegészítette egymást a kettő,
hogy nem állhatom meg, hogy abból
is ne idézzek pár sort:

" ... feljutunk egy hegyre, amely Pa-
lesztina északi határán emelkedik.
Mint egy óriási dóm nyúlik fel örökké
fehér kupolájával tízezer lábnyira a
magasságba. Ugyszólván a Szentföld
minden tájáról lehet az Anti-Libanon
e koronázó csúcsát látni. Reggeltől-
estig tartott, míg a hegy lábától a csú-
csig értünk. De megérte a fáradtságot.
Láttunk olyan napkeltét és napnyug-
tát, aminőről mesékben sem olvastunk.
amilyent költői képzelet sem sejtett,
művész meg nem festett. Apró, hegy-
mászó sziriai Iovaink, amelyek a mál-
hát szállították, remegve állottak a hó-
vonal fölötti levegőben és megfélem-
lettek a káprázatos látványtól. Csodá-
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Evangélikus mondanivaló
A történelem beszéde

A legutóbbi "Evangélikus mondanivaló" egy merész mondattal
végződött. A mondat így hangzott: "Mert nekünk azért kell beszél-
nünk, hogy szavaink nyomán emberek és világok szülessenek újjá."

Ez a mondat levegőben puffanó frázis lenne, ha nem állna mö-
göttünk olyan történelmi mult, amelyik ezt az állítást igazolja. Mert a
reformáció úgy, ahogyan nálunk lefolyt, valójában azt jelentette, hogy
munkák, emberek, családok és közösségek a régivel összehasonlít va
egészen mássá és egészen újjá (ettek,

Iaaz: ez az állítás elsősorban az ígehirdetés terén. Nagy megúju-
lást hozott akkor, amikor szakítani tudott a hagyományok prédikálásá-
val és helyette a teljes evangéliumot közölte. Azaz többé nem szólt
igehirdetés szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, sem a XV. és XVI.
században végzett magyarországi látogatásairól. sőt még arról sem, hogy.
Jézus Krisztus nevében melyik betű milyen drágakövet jelent. Hanem
egyszerűen, de igazán, szólt Isten kegyelméről, amely nyilvánvaló és
kézzelfogható lett az Ur Jézus Krisztusban. Ezeket az egyszerű ige-
hirdetéseket nem mi igazoljuk ma, hanem igazolta az a változás, amely
őseínk között végbement. Az úr i:s a paraszt egyaránt megtanult hinni,
Krisztust követni és imádkozni. Es ez szolgáltatott alkalmat arra is,
hogy tudjanak valamit a Jézus Krisztusban megvalósuló testvériségról.
Dunántúli anyakönyvek őriztek meg ezen a téren olyan bizonyságokat,
amilyeneket még ma sem tudunk elérni: megtörtént nem egyszer, hogy
egy-egy újszülött gyermek keresztszülőiül együtt jegyeztetett be a föl-
desúr és a földesúrnak egyik vagy másik jobbágya.

A reiormáciá igehirdetésének ugyanis volt annyi ereje, hogy az
élet minden területén változásokat és megújulásokal tudott teremteni.
A társadalmi élet terén is. Igaz, hogy itt volt a legnehezebb dolga,
mert a közel multban zajlott le a parasztlázadás és a parasztlázadás
nyomán születtek meg azok a törvények, amelyek a magyar jobbágyot
embertelen mélységbe taszították alá. Oe a reformátorok egyrészt tel
tudták karolni a magyarság kitaszítottiait, másrészt pedig tudtak fele-
lősséget ébreszteni a földesurak szívében jobbágyaikkal szemben. A
reformátorok ugyanis valósággal a jobbágyok között éltek. A legutolsó
jobbágyporta iránt éppen olyan felelősséget éreztek, mint a nemesi
kúriák lakóival szemben. Ennek tulaidoníthetó, hogy a jobbágyok való-
sággal éltek, haltak értük s mikor érkezésükről tudomást szereztek,
eléjük ment a fél falu a másik határig és egyszerű szívük őszinte lel-
kesedésével köszöntötték lelkipásztoraikat. A magyar urak előtt pedig
tudták h-irdetni, hogy Isten haragját azért is hordozzuk, jnert közömbös
szívvel néztünk el a szegények szenvedései fölött. Es megjelentek
hamarosan azok a íőúri rendeletek, amelyek arról szóltak, hogy az
ispánoknak legyen gondjuk a jobbágyok testi és lelki szükségeire. Igaz,
mai szernmel ez még kevés, de sok volt akkor. Igy indult meg a
reformáció első és kezdő lépésekkel afelé, hogy kialakul hasson közöt-
tünk egy sokkal jobb és sokkal keresztyénibb társadalmi élet.

De jelentette a reformáció a magyar élet és a magyar kultura
megindulását is. A magyar parasztságnak eddig csak egyemelkedési



lehetősége volt. Az, hogy közülük a tehetségesebbek elmentek papnak.
Papságuk pedig azt jelentette. hogyamegtanult latin nyelvvel együtt
idegen kultúrhatás alá kerültek, a magyar hagyományoktól elszakadtak
s mint magasabbrendűt, a magyar hagyomány és kultura helyett inkább
idegent telepítettek ide. Jószándékukat kétségbevonni nem lehet, de
eredményeik nem voltak egyenes arányban jószándékukkal. A refor-
mációban azután tősgyökeres magyar jobbágy és kisnemesi családok
sarjai lettek lelkipásztorokká. de nem kellett se magyar lelküket. se
magyar nyelvüket Ieláldozniok ernelkedésükért. Mindakettőt hazulról
hozták és mindakettőt megtartották. de úgy, hogy mindíg lehetőségük
volt az íge újjászületést követelö parancsának megismerésére és az
újjászületés átélésére is.

Magyarlelkűségük következménye volt a magyar kultura ujjá-
születése is. Szórványos jelenségektől eltekintve, kulturíokon csak
latinul és itt-ott németül lehetett eddig megszólaIni. Szomorú emléke
ennek ősi műveltségünk és mitológiánk megsemmisülése. A rovásírással
őrzött ősi magyar művelődésnek tűzőn-vízen el kellett pusztulnia, mert
pogány volt és magyar. A reformáció magyar lelkű-nyelvümüvelődése
pedig fel tudott karolni és fel is karolt minden magyar életmegnyilvá-
nulást, de ugyanakkor az uiiászületés követelrnényét is felállította
velük szemben. Es eredménye lett a Biblia-fordítások, imádságos,
posztillás .könyvek, vígasztaló könyvecskék tömeges megjelenése s
ezzel együtt a magyar kultura új megindulása is. Hogy ez nem túlzás,
mutatia az, hogy olyan nagy magyar költönek, mint Ady volt, amikor
igazán magyar és igazán nagy akart lenni, a reformáció bibliás forma
és tartalom-kincséhez kellett visszakanyarodnia. Akinek pedig szeme

. és füle van, annak észre kell venni, hogy népünk közmondásokban
és mesékben őrzött kulturájában igen sok a bibliás elem, ami színtén
a reformáció magyar kult ura teremtő erejét mutatia.

És folytathatnánk tovább. Mássá, ujjá lett ott a reformációval
minden. Gondoljunk a családi életre. Addig a halovány apáca és a
cellás barát volt a legmagasabbrendű emberideál. Szép példája mind
a kettő az emberi teljesítménynek. Isten akarata azonban így hangzik:
"Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet." Ehhez pedig
erős férfi kell és szeretö édesanya. Erős férfi, aki akár vérével is meg-
szerzi és megőrzi a földet és igazi édesanya, akinek gondos, meleg
keze neveli az Istenes új generációkat.

Sokat beszélhetnénk még. Oe mindig csak az a végeredmény,
hogya reformáció' tudott új embereket és új világot teremteni. S mind-
ezt az ioehirdetéssel végezte el, föld, vagyon és fegyveres ha/alom
nélkül. Igy azzal lenne legjobb befejezni jelen "Evangélikus mondani-
való'l-t, hogy mégis csak a legjobb és a legdicsőségesebb dolog evan-
gélikusnak lenni. Jó lenne ez, de nem lenne egészen igaz. Mert ránk
is illik, hogy messze esett a makk a láiától. Nagyon sokszor bizony
nagyon messze vagyunk a reíormációtól. Egyikünk nyugatos; a má-
sikunk totális, újra a másik liberális, vagy kollektiv lett. Ez pedig
egyik sem fakad az életet adó evangéliumból. Ezért most sürgős
evangélikus tennivaló az, hogy vissza a reformációhoz ! Gyakorlatilag
pedig azt jelenti ez, amit Keresztelő János és Jézus Krisztus így feje-
zett ki: "Térjetek meg." Maga Luther Márton sem tudta másképen
kezdeni a relorrnációt, mint azzal, hogya keresztyén ember élete
naponkénti megtéres. A legaktuálisabb evangélikus mondanivaló az
tehát ma is az egyház és minden ember számára: "Térjetek meg,
mert elközelített Istennek királysága." Mórocz Sándor.

szakos tanáruk kíséretében. A hónap végén
pedig Fóton vettek részt a lalusz ínpad
avatásán. November hónapi körlevél útján
gyüjtött összeg: 485 P 91 f. Isten áldja
meg az adományt és az adakozókat. De-
cember 5-én az intézet hallgatói Mikulás-
estet rendeztek. A iiúk egymást lepték meg
ajándékokkal sorshúzás útján. Oe senki
nem tudta, ki az ajándékozó. így mind-
egyikük csak az ajándéknak örült. Decem-
ber 4-én Dezséry László lelkész. 8-án pe-
dig Urbán Ernő katonalelkész tartott elő-
adásokat a rendes tanításon kívül,

A budapesti evangélikus leánygimná-
zium ifjúsági gyámintézete adventi estélyt
tart december 9-én délután fél 6 órakor az
iskola disztermében. amelyen az iskola
jelenlegi és volt növendékeinek műsor-
számai keretében előadást tari Turóczy
Zoltán tiszakerületi püspök ..A szív auto-
nomiája és Jézus" CÍmen.

A Tessedik Sámuel Intézet népfőis-
kolai hírei. November hó folyamán az
intézet hallgatói két kirándulást tettek. Egy
ízben Budapesten a néprajzi múzeumot
tekinlellék meg Mérkus Mihály néprajz- I

latos panoráma. Nyugaton a Földközi
tengerpart ötezeréves föniciai város-
romjaitól kezdve egészen a keleten
nyüzsgő Damaszkuszig van látnivaló
bőven. De a Iegbűvölőbb látványt maga
a nap nyujtja. Keltében és nyugtaban.

Egész éjjel hallottuk a druz .hangját.
Sasokról beszélt egyik társunknak, aki-
ben hamarosan felfedezte a vadászszen-
vedélyt. Hajnalban is az ő szava vert
fel. Keletnek fordulva, érces hangon
kiáltozza: "Semsz! Semsz!" - A nap!
a nap!

Talpra ugrunk. Az erős szél hamaro-
"an kiveri szemünkből az álmosságot,
s feszülten figyelünk. Az ég alján hir-
telen fény ömlik el. Homér leírása jut
eszünkbe, aki a hajnalt a "reggel
rózsaujjú leányának" nevezi. Mintha az
egészség szépséges pirjától derengő
leánykéz érintené az éjszaka sötét hom-
lokát finom ujjaival. A kéz erősödik.
Hatalmas izzó korongot emel a lát-
határ fölé. Hermon óriási árnyékot vet
a másik oldalon. Az árnyék örvénylő
ködtengerre .vetődik. S minden mozdu-
latunkra hatalmas mozgásokat végez
egy óriás: az árnyékunk ... "

Beteljesült prófécia.
.,Istenünk nagy irgalmasságából meg-

látogatott minket a Naptámadat a ma-
gasságból, hogy megjelenjék azoknak,
akik a sötétségben és a halál árnyéká-
ban ülnek; hogy igazgassa a mi lábain-
kat a békességnek útjára!"

A "nagy hajnal" utolsó hirnökének,
Keresztelő Jánosnak mondotta ezeket a
bethlehemi kisgyermekről. Naptáma-
datnak nevezte Jézus jövetelét.

Es az is volt. Uj nap támadata az
emberiség történelmében. Eltérhetnek
a vélemények Jézus Krisztus személyi-
ségéről, de abban az egész emberiség
egy véleményen van, hogy az ő jöve-
tele új indulást jelentett az .emberiség
történelmében. A bethlehemi kisgyer-
mek, szütetésl körülményeinek ala-
csonysága ellenére is megváltoztatta . a
kalendáriumot s az egész időszámítást.
Minden esemény az ő eljöveteléhez iga-
zodik. Minden évszám mellé odaírjuk
vagy odagondoljuk: "Krisztus előtt"
vagy "Krisztus után",

Mivel okozta e korszakalkotó vál-
tozást?

Jött csendesen, mint a hajnal. Nem
küldött maga előtt dörgő villámokat.
Ma se küld. Lárma nélkül jön, mint
akkor azon az éjszakán, éhes, gyűlöl-
ködő világhoz. Az igazán komoly, nagy,
mély dolgok nem nagy kataklizrnák-
ban, nem földindulásban, nem lármás
szenzációkban jönnek, hanem oly hal-
kan, hogy sokszor észre se veszik.
Ahogy akkor is történt: "Az igazi vilá-
gosság eljött volt már a világba, amely
megvilágosít minden embert, de a világ
nem ismerte meg őt". Ebben van a mi
legnagyobb tragédiánk ...

Naptámadat..~. ,
Ha' csendesen, szelíden jön. is, fensé-

ges hatalom rejtőzik mögötte, mint a
hajnal mögött, amelynekcfériye halkan
lopódzik a láthatárra, de jövetelére
minden I megváltozik. Szellő suhan,
lomb rezdül, virágok hajladoznak. Az
alvók ébredeznek s élet.vmozgás, munka
kezdődik mindenütt.

Évekbe került, mire észrevették
Krisztust. Nem akarták észrevenni. S
mikor nem lehetett már továbbra észre
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nem venni, akkor el akarták hallgat-
tatni. És ekkor ragyogott fel a Nap-
támadat igazi csodája. A Mester pályá-
jának zenithjén valósággal perzselt,
amikor igazságai sugár-nyilait lövellte
alá a megátalkodottak fejére, de akkor
sem ragyogott ki rejtett dicsősége úgy,
mint a pálya vége felé, az alkonyat-
ban. A hajnal dicsőségét is felülmúlja
a napszálltának gazdag karmazsinja,
égő aranya. .

Még Bethlehem se lehet riválisa 8.
vérrel festett Golgothának, amely nem
egy eltűnő dicsőség maradványát, ha-
nem az Eljövendőt, a gyengédségben,
tisztaságban, reménységben érkező Éle-
tet mutatja meg transcendentális di-
csőségben.

A .Naptámadat akkor ért igazi zenit-
jére, mikor a tanító, a Mester, szenve-
désével es vérével pecsételte meg hoz-
zánk való nagy szerelmét. Felhő, nagy-
péntek-homály takarja el ekkor a vi-
lág világosságát, mert bűnös emberi
szemek ebbe a dicsőségbe nem merné-
nek, nem tudnának leplezetlenül bele-
tekinteni.

Karácsonyt várunk.
Nem csupán a kalendáriumban. Ott

egy nap alatt elmúlik. Nem csupán egy
kis ellágyulásban, amely talán kissé to-
vább tart, de nem terjed messzebb
családi körünknél. Az igazi Naptáma-
datot várjuk, aki úgy jött, mint a haj-
nal, de az egész életet forradalmasitanl
tudta. Felhőket oszlatott. Gonoszság,
tudatlanság és bűn felhőit. Tőviskóró-
kat perzselt fel, szégyen, átok és halál
töviseit. A rabszolgaság és a pokol
egyéb szörnyei, mint meghunyászko-
dott, megszelídült vére bek vonultak el
előle.

Világosságot szórt .minden fontosabb
életkérdésre. Megláttuk az Ö megvilá-
gításában az Isten igazi arcát is. Isten
szerétet. A zsidó zsoltáríró is sejtette
már a szentek szentét, amikor így éne-
kel: "Amilyen könyörülő az atya a fiak-
.hoz, - olyan könyörülő az Úr az őt
félők iránt. De ez a könyörülő szeretet
a' zsidóság nemzeti öntudatában csak a
"választott népre" vonatkozott. Krisz-
tus, a Világ Világossága az egész em-
beriségre terjeszti ki azt, fajra, val-
lásra, nemzetre, érdemre vagy érdem-
telenségre való tekintet nélkül. Egye-
temes szeretet. Ugyanaz a tékozló fiú,
mint a "Szent" iránt. Ugyanaz a po-
gánnyal, mínt a zsidóval .szemben. -
Ma pedig ugyanaz a zsidóval, mint el
keresztyénnel szemben.

Sötétségben ülőknek!
Tehát mindnyájunknak szól ez az

üzen et a Naptámadatról. Az egész vi-
lág hasonlít ahhoz a sötét bar langhoz,
amelyről a barátnőm írt. Eltévedtünk
benne. Denevérek rettent enek. Ha még
sokáig így tart és nem jön segítség, azt
hisszük belezavarodunk ebbe a sötét
meredélyeken mászkáló életbe. A sötét-
ség szörnyű rérnségei rettentenek kö-
röskörül. Hol a kijárat?

Jövel Naptámadat szelíd fényeddel.
Biztass meg bennünket a jobb jövővel!
Hozz reánk víg esztendőt! Vezess ki sö-
tét börtönünkből! Áldott Hajnal! Rózsa-
ujjaiddal símítsd meg sötét, lázas, gon-
dokkal terhes homlokunkat! Éreztesd
velünk, hogy csakugyan megtörtént a
világcsoda: "A mi Istenünk nagy irgal-
masságából meglátogatott bennünket a
Naptámadat a magasságból, hogy meg-
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b ' I"esze oA kitérések
, i

szornot
A Magyar Statisztikai Szernle 1939. évi október] száma jánki

Gyula dr: Hitfelekezeti áttérések Megvarörszágon 19i9:00-1938. években
címmel közöl egy igen tanulságos dolgozatot; melyre statisztikai szak-
értöink ligyelrnét ezúton is lelhíviuk, de amelyet annyira egyházi ér-
dekű cikknek tartunk, hogy meggondolni való adatai miatt e helyen is
részletesebben ismertetni kivánunk. (Az előttünk fekvő füzet, amely
mint novemberi havi példány jelent meg, néhány napja került ki a
nvomdából.) ". "'

Hazánkban a háború után a római egyház széaaléka 49'30f0-ról
63'90f0-ra emelkedett. A református egyházé 14'30f0-ról 210f0-ra. Az
evangélikus egyház" TI-tói leesett 6·2%-ra."

Hazánk béke életében az áttérések százaléka százezres egysége-
ket vévé alapul 38'5% volt, "

Viszont 1936-ban ugyanezen egységszám mellett 76"4% és 1937-
ben 84'1 % volt, A három szám élénken mutatia a felekezetekből való
átlépések gyakoriságát.

Egyházunkból a következő kitérések történtek:
1919-ben: 326, 1923-ban: 522 lélek, 1926-ban: 622 lélek, 1928-

ban: 794 lélek. 1934-ben: 897 lélek, 1938-ban: 619 lélek.
Egyházunkba betértek 1919-ben: 1093 lélek, 1923-ban :. 317 lélek,

1926-ban: 448 lélek, 1928-ban: 652 lélek, 1934-ben: 934 lélek, 1938·
ban: 2287 lélek.

Azonos éveket állítottunk egymás mellé.
Az izraelita egyházakból való kitérések számadatai :
1919-ben 7146 lélek, 1923-ban 458 lélek, 1926-ban 451 lélek, 1928·

ban 517 lélek, 1934-ben 1128 lélek, 1938-ban 8584 lélek.
Ezek az egymás mellé állított számok ékes tanúbizonyságai annak.

különősen a nagyobb számoknál. hogy az izraeliták áttéréseinél a tet-
iesztett pletykák minden kornoly alapot nélkülöznek.

A statisztikai alapul vett időben a hazai róm. kat. egyházból kitérl
református egyházba 24.917 lélek, az evangélikus egyházba 6918 lélek.

A református egyházból kitért a római katholikus egyházba 25.328
lélek, az evangélikus egyházba 2517 lélek.

Az evangélikus egyházból kitért 8639 a római katholikus egv-
házba, 2772 a református egyházba.

Érdekes százalékszámok a következök :
A római kat. egyházba betértek 45'4% volt református, 33'5%

volt izraelita és 15'5% volt evangélikus,
A református egyházba betértek közül 64'1 % volt katolikus,

18'6% volt izraelita és T 1% volt evangélikus.
Az evangélikus egyházba betértek közül 41'8% volt róm. kato-

likus, 1T 4% volt református és 28'4% volt izraelita.
Végső összegezesek : -
A róm. kat. egyházba betért 55.819 lélek, kitért 37.423 lélek. .
A református egyházba betért 38.850 lélek, kitért 35.272 lélek.
Az evangélikus egyházba betért 14.471 lélek, kitért 13.322 lélek.
Ezek a számok önmagukban beszélnek.
Rengeteg könny siratta akitérőket és nagy örömmel fogadtak sok

hozzánk betérőt. Oe lehetetlen rá nem mutatni arra a nyugtalan és
nyugtalanító tényre, hogyabékeévek felekezeti aránylagos nyugalmi
állapotával szemben a háború utáni évek kitérésekben is mutatkozó
nyugtalansága nem kívánatos állapot. Nemcsak egyházszeretetból és
egyházléltésből, ami mindegyik egyháznak joga és kötelessége, hanem
abból "az általános tapasztalatból, amit a mi egyházunkból való kitérők
újból és újból nyújtanak. hogy t. i. nem találják meg lelki nyugalmukat.
Alig egy éve ternették egy evangélikus tanító volt feleségét, ki második
házasságában katolizált s harmadik házasságában gazdagon élhetett két
édes katolikus és négy mostoha katolíkus gyermekével és 18 katolikus
unokájával. Haldoklásában csak ennyit tudott mondani: gyermekeim,
nagyon szeretnérn, ha evangélikus lelkész temethetne. C, L.

Imádkozzunk buzgón és hittel a finnekért l



Eín~mult birálók
,A.kÜmek az újságok között megvolt a saját újságjuk, vagy akik

az újságokból mindig csak egy bizonyos dolgot kerestek ki érdeklőd ve:
újabban kénytelenek tapasztalni, hogy csaknem mindenütt ugyanazo-
kat a dolgokat olvashatják. Balga dolog lenne ezt a cenzura rovására
írni, mert azok a kérdések, amik még szepternberben foglalkoztatták
országunkat, nem ütköznek a tiltó rendelkezésekbe. Lehet, hogy a
hangjuk nem birhatná ugyanezt a szinezeiet, de ez végeredményben
nem is lenne olyan fontos. Amit meg kell állapítanunk, az inkább
annyi, hogy mindnyájan egy érdeklődési körbe léptünk bele, amit csak
nagyon kismértékben befolyásol az egyes ember gondolkodásmódja.
Ez az érdeklődési kör csaknem teljesén politikai, és ha gazdasági vagy
egyéb hangok meg is szólelnak benne. sohasem teszik ezt a központi
gondolatra való utalás és vonatkozás nélkül.
, Bizönyos berkekben azonban feltónonek látszik ez á némaság.

Es m9stnem, egy itie~hatátözoH p,ártt?i Vagy politikai irányzetra, eset-
leg világnézeti átéVohalra gÓb.do16k: Hanem azokhák táboráta. akik
i~ltá~n.e~, ..ht )8:,. €Jtt, is, flkj~ ,besi~drl;ö~l:larl; I;Iivatá~~~n; n:~velt.i'i~~berí
©Iyan kulonhozok, ,d~ alaPJ~kban, mégis egyek: a b)I;algatőkra; Termé-:
§ietré\izlík~t ~:~,é~intheljük it~.;(;sak a~t n:~zzük meg : M,~érth~lIgattak el?
,, . Egyet azonb~n szőgezzünk le, rogton: Nem azert, mIntha meg:
fj~~/ek voltid a "feG~eg~st ésr~mbírterj~sztés(' ohazaárl,l,lásnpk rniHő-
sílő rf!hdeletektől. Ettől, ilyenlől ők sohasem féltek. Ennek több és
más oka voit.
, L A bitálgalók azér! hallgattak el sok helyen, sajtóban és iro-

dtilomban; meri fiem taltiltak, ki?llő üisszhangQ/. Az embereket egészen
egyszerűen nem érdekelte többé az a mondvacsinált kérdéshalmez,
amir,61 e~ek az , urak, azt igyekeztek bebjzdríyftanl, hqgy rr-indennél
előbb valók Több példa meginutatta azt; hogy csak addig vólt a, szá«
mukra csakugyan fontos, amig mellette <;i saját s6rs\Iknak a iobbra«
Iordulásét remélhettek es csak addig hozták unos-untelan elő, lehető-
leg minden .rnegnyilatkozásukban, ainíg el nem érték ait a jiontot, ahol
a .vereség látszata nélkül meg$lIhattak., Meriük állitani, hogy sokan
voltak a birálgatók közül olyanok, akiknek nagyon is kapóra jött ci
saját szempont juk ból a nemzetközi feszültség, mert így észrevétlenül
eltünhettek a háttérben. A felekezeti békétlenség szítói felfüggeszthették
eddigi tevékenységüket és még dicséretet is kaptak érte. A nemzeti
célok ellenzői elhallgathattak anélkül, hogy vissza kellett volna vonul-
niok. Elmult felettük az idő. Vegyük észre: legtöbbünket nem izgatnak
már azok az apró részletkérdések, amiken szepternberben még mint
életbevágóan Iontosakon lovagoltak volna. Ma olyan nagy nemzeti
kérdések kerültek előtérbe, amikhez egészen egyszerűen nem férhet
szó és amik mellett senki sem sütheti meg a maga' kis pecsenyéjét,
mert érdemét senki sem veszi észre.

2. Sok bírdlottói kiderült az, hogy nem birja, nem állja az időt.
Itt Van példánek a liberalizmus kérdése. Februárban például milyen
nagyszerű csatakiáltás volt: Le a liberalista eszrnékkel. Ma? Egyrészt
nem beszélnek róla, másrészt egyre jobban megerősödik és egyre szé-
lesebb rétegekben terjed el a megfontolt, higgadt felismerés: különb-
séget kell tenni a liberalizmus gazdasági, politikában felhasznált és
valóságos, eszmei mivolta között. Voltak; akik nemrégiben még vö-
röset láttak, ha azt hallották: a liberalizmus nem is olyan rossz, van
benne igazság. Ma megértik, hogya liberalizmus hogyan tudta fel-
ébreszteni annak idején a nemzeti önállóságoknak. nemzeti szabad-
ságnak gondolatait és hogyan tudott olyan megmozdulásokat kirobban-
tani, amik egy nemzedéknek sem válhatnak szégyenére. Ma, amikor
szabadság és önállóság a gondunk, ma amikor érintetlenül megakarjuk
tartani azt a kevesünket, amink van, úgy az állami, mint az egyházi
lét keretein belül: hogyan vethetnénk el azt az elvet, amelyik a maga
tisztaságában önállóságéri és szabadságért harcol? Ezzel nem leszünk
liberalistává a gúnyos, támadó és sértő értelemben, hanern csak hűek
önmagunkhoz. nemzeti és egyházi hagyományainkhoz. Természetes,
hogy nem azt értjük alaita. hogy vissza mindeni, amit nagynehezen
eltakarítottunk az útból, hanem azt: tisztán mindent, ami eredetileg
is a miénk volt. Nemzetünk életében: Iüggetlenségünket és önállósá-

jelerijék azoknak, akik s6téts~gberi ~~
halál árnyékában- ülnek; hogy igaz-
gassa a mi lábainkat a békességnek út-
jára". Hogy lássunk tisztán, Ne vag-
dalkozzunk, mint a sötét szobában pár-
bajozók, hiszen már ott tartunk lassan,
hogy mindenki harcát vívjuk mindenki
ellen.

Alljanak elő a Naptámadat őszinte
és önzetlen hírnökei, mint ahogy az
északi sarkon a hónapokig tartó éjszaka
vége felé felhágnak a legmagasabb
csúcsra s amint megpillantják az első
derengést, bekiáltanak a várakozó nép-
hez: "Itt a nap! Itt a nap!" És a nép
ünneplőbe öltözik a Világ Világosságá-
nak boldog örömmel való fogadására!

T, G.

Észak papjai a ~ékéért
Ezzel a címmel érdekes hir jelent

meg a világsajtőbari, ,melyrői ,mi)s
mondani akarunk néhány szót. El=
mondja, hogya norvég evarigélikiís ie!..:
készek gyűlés ért békekonferericiatéi:.:
vét fogadták el. A terv szerint meghiv-
ják az európai egyházak, elsősorbari a
hadviselő népek küldötteit, hogy ,aZOK
Oslóban a béke lehetőségeit nyiltan,
semleges területen megvitassák.

Ugyancsak a béke érdekében foga-
dott el' határozatot az északi államok
lelkészeinek Stockholmban tartott ér-
tekezlete, Elhatározták, hogy Dánia,
Norvégia, Svédország és Finnország
templomaiban advent elso vasárnapján
a szószékről a békéről tartanak szerit-
beszédet és pontban 12 Órakor rrliri~en
templomban két perces csendet tartá-
nak a béke melletti tüntetésül. Az is"
tentiszteletek mottója mindenütt "Fol,k..:
fred - Gudfred", azaz: Népek békéje
- Isten békéje, Az országok rádióí az
istentiszteleteket a közbeiktatott béke-
csenddel együtt közvetíteni fogják.

Ehhez a hír hez elsősorban azt kell
hozzátennünk, hogya keresztyén temp-
lomok igehirdetései nem most kezdjk
a békéért való harcot. Akik az evangé-
lium szempontjából és különösen az
evangélium hirdetése szempontjából
nézik a "keresztyén" Európa életét,
már évek óta, sőt a világháborúállítóla-
gos befejezése óta szüntelenül hirdet-
ték, hogy a világnak meg kell változ-
tatni egész gondolatvilágát, ha el
akarja kerülni az újabb és kiszámít-
hatatlanul borzasztóbb háborút. Olcsó
toldozgatások és foltozgatások nem
gyógyíthatták meg Európát. Komoly
szándék és komoly erő nélküli népszö-
vetség nemcsak jobbulást nem jelen-
tett, sőt kétségtelenül tehetetlenséget
bizonyított, Egészen bizonyos az, hogy
ha bármikor az utolsó húsz év alatt
megszavaztatták volna a templomokat,
mindig az összes szavazatokkal az
evangéliumi keresztyén élet és az ebből
folyó becsületes és hátsó gondolkozás
nélküli és a színfalak mögött háborúra
készülődés nélküli béke mellett dön-
tött volna, Mert az evangelium nem
bízik az erőszakon alapuló és a gyen-
gékre rákényszerí tett "rendezések" -ben,

Azután hozzá kell tennünk ehhez a
hírhez azt, hogy ma még semmi re,-
ményt nem fűzünk ahhoz a kísérlethez,
hogy háborús és még nem háborús n~-
pek lehetőségeiről és feltételeiről akar
semleges területen is nyiLtan beszélje-
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nek és vitatkozzanak. Nagyon tiszte-
letreméltó kísérlet ez és minden jó-
érzésü ember szívében csak helyeselni
tudja, de időszerűnek aligha lehet mon-
dani. Vagy előbb kellett volna megpró-
bálni, vagy pedig át kell még előbb
menni az emberek nagy tömegeinek a
rájuk következő megpróbáltatásokon
ahhoz, hogy nyiltan beszéljenek és nyil-
tan merjék megmondani a maguk esz-
telenségeinek a kritikáját.

Végül 'pedig meg kell mondanunk
azt, hogy elszorult szívvel hallgattuk
ezt a "két perces béke-csendet". Sze-
gény béke és szegényemberiség-·
ennyi jut ma neked a békéből: két
perc, amely alatt a finn templomok ál-
landó közönségének asszonyai és gyer-
mekei hóviharban menekülnek a szom-
széd határ felé, a finn férfiak pedig
puskák és ágyúk mellett figyelnek az
ellenséges csapatok felé ... Oh, de so-
kal: kell még megtanulni az emberek-
nek az evangelium szerint való életből,
hogy béke-csend kerszaka kezdődhes-
sek közöttük ...

,
HIR E K

Evangélízáclő. A legutóbbi hetekben
újabb evangélizációs rnunka folyt Nyár-
egyházán, rnely folyton növekvő érdeklődés
mellelt ment végbe. A kiskőrösi és lót-
komlósi evangélizációk hatása alatt ima-
közösségi szervezkedés történt. A legköze-
lebbi evangélizáció Szegeden, december
J O-én kezdődik, dr. Keken András al-
esperes tartja, Benkóczy Dániel és Wolf
Lajos esperesek segitségével.

Halálozás. Jáklai Görnbös Gvuláné, a
3 évvel ezelőtt elhunyt miniszterelnök öz-
vegye hosszas betegség után Budapesten
elhunyt. Temetésén a kormányzó kép-
viselője, a m. kir. kormány, az ország-
gyűlés mindkét háza és igen nagy számú
résztvevő. jelent meg. Csendes, türelmes
és hűséges életét jellemző igen nagy ha-
tású gyászbeszéddel D. Raffay Sándor
püspök bucsúztatta.

Címváltozás. A bányai egyházkerület
püspöki hivatala december l-én eddigi
(IV., Deák-tér 4.) helyéről új helyiségbe
költözött.' A püspöki hivatal új cime:
Budapest, Eszterházv-utce 12., félemelet.
Megváltozott a püspöki hivatal telefonszáma
is. A hivatal új száma: J 42-762.

A hittudományi fakultás hallgatóinak
lliúsági Köre december 3-án vallásos estet
tartott, melynek előadója Vargha Sándor
rozsnyói elesperes-lelkész volt, aki 20
éves megszállás hatásáról szólt 8 felvidéki
evangélikus gondolkozásra.

Lelkipásztori jubileum. A visszatért lévai
gyülekezet meleg szeretettel ünnepelte meg
Bándy Endre főesperes 50 éves lelkészi
jubileumát. A megszállás ideje alatt tö-
retlen hűségű és magyarságú iubilánst
mindenfelől szeretettel üdvözölték.

A győri egyházközség képviselőtes-
tülete elhatározta, hogya jövő évben
megkezdi második templomának építését.

Adventi est Pápán. A pápai gyülekezet
december 3-án jól sikerült vallásos estet
rendezett, amelynek előadója Mörocz Sim.
dor budapesti vallástanitó-lelkész volt.

Halálozás. Wittlinger János ny, m. kir:
államvasúti főkalauz 92 éves korában
Lévén elhunyt.
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gunkat. életünk minden lehetőségét. Egyházi életünkben pedig az Isten
Igéjének szabad követését és azt a lehetőséget, hogy korlátoktól
mentesen élhessünk benne és vele. A liberalizmusnak ez az értelme
senki szemében sem lehet rossz.

3. Nagyon érdekes az is, hogy a bírálgatók (öbb ese/ben elérték
azt a polcoi, amit bírálatukkal el akartak nyerni. Es itt derült ki aztán
az, hogy minden előzetes fogadkozásuk ellenére se tudnak ők sem
jobbak lenni, mint amilyenek elődeik voltak. Az országgyűlés munkája
világosan megmutatta ezt a bírálgatóknak. Minden pártban egyaránt.'
Azok, akik sohasem érezték meg a munka nehézségeit, de nagyon
jó módszereket tudtak annak könnyebbé és eredményesebbé való
tételére, most nem tudnak tulajdonképpen semmit végezni. A válasz-
tásoknak idestova 8 hónapja, de bizony-bizony nagyon kicsinyke vagy
egészen láthatatlan az az eredmény, amit 'a bírálgatók fel tudnak mu-
tatni. Hitler a Mein Kampfban még a régi Ausztria hivatalos világáról
megmutatta azt az igazságot, hogy azok, akik csak felfelé igyekeznek
és azt nézik állandóan, hogy hányan vannak még előttük és hányan
állják el az ő útjukat, nem viszik a végén semmire. Mert a mögöttük
levők is nézik őket és az a nyomás, amelyik felfelé nyomja őket, ki
fogja a végén billenteni őket elért helyzetükböl. A bírálgatók, akik
nem tudnak épiteni, (rnert ezt a legkevesebb bírálgató képes meg-
tenni) maguk is birálc! tárgyaivá lesznek. Es a megbírált bíráló örökli
az általa .megbíráltak sorsát is, nem csak a helyét.

4. A legfőbb oka azonban annak, hogy nem tudnak bírálgatni és
a bírálat nem érdekel senkit, nem az, hogya nemzet közömbös lenne
bizonyos kérdésekkel szemben. Az sem, hogy más kérdések sokkal
jobban érdeklik és emiatt elfelejtik őket. Nem. A íeledés nem jön
mindig könnyen. Sokkal inkább az az oka, hogy azok, akik ma a
dolgokat végzik, ezt hűséges és becsületes keresztyén módon teszik.
Ma nem nyilatkoznak annyit, mint az év elején. Ma úgy érezzük:
dolgoznak. Es a világ sorsának örök rendje, igazságos folyása az,
hogya hűséges munkások mindig többet érnek és mindig többet
tesznek, mini a szellemes bírálók és maguknak helyet készítők. Jobb
jövőt csak az az ember, egyház vagy állam érdemel meg, amelyik
nem a virágos szónak, ügyes politikának és szellemes játékoknak híve,
hanem a nehéz, Iárasztóan becsületes, de éppen emiatt mindig hűsé-
ges munkának végzője. Ma csak az beszélhet, aki dolgozik is. cs csak
azt mondhatia, ami épít.

Készen ,kell állanunk. Mint egyénnek, mint egyháznak és jnint
nemzetnek. Es erre csak az képes, aki őszintéri és önzetlenül él. Onző
és felületes életből csak bírálgatás születik : az építés pedig mindig
áldozat. Kemény Péter.

A gyermek ellen
Míért vagyok egyedül?

Csodálatosan berendezett gyermekszobában, legmodernebb játékok
közt, a technika összes vivmányainak kényelmében, sápadt egyke
unatkozik. Tökéletesen megölt játékfantáziával rakosgat a holmija közt,
ki-beszaladgál, szalónba be, szalónból ki, s fiatal szüleinek, meg a
békésén bridgelö két vendégnek úgy terhére van, ahogy csak egy el-
kényeztetett, unatkozó kisleány tud. Szülei röstellik a dolgot: "Kis-
lányom, hát mért nem játszol? Menj be szépen a szobádba, s foglald
el magad. Most látod, hogy vendégek vannak. Nem tudsz eljátszani
kicsit magad?" - "Mindig magam 7... mért vagyok én egyedül?"
Mire az édesanya vallásos hangon: "Igy akarta a íö Isten, kislányom ... "
A vendégházaspár pedig összenéz a bridge fölött. A férfi adta kölcsön
az édesapának a pénzt a második gyermek "veszedelme" idején s az
asszony látogatta meg először a nehéz abortus betegágyánál.

Válás Miatta ...
Az az áldott, legbensőbb, legmélyebb emberi szóváltás, amit az

örök ember életéből Madách az "anyának érzem óh Ádám magam"
jelenetében rögzített le, így folyt le Angyalföldön: "Ha engeded, hogy
az a kölyök megszülessen, hurcolkodhatsz magad is vele együtt." Két
hét mulva ugyanerre az asszonyi bejelentésre: "Gondolkozhatsz. HoI-



nap elmegyek hazuiróí s nem jövök meg, mig nem üzened, hogy el-
intézted. " Azóta az anya egyedül van. Neki még húsz testvére volt!
Ez a szinte hihetetlen családi áldás volt megtartója a kivetett asszony
nehéz hónapjainak. A gyermek megszületett, az asszony már utolsó
rongyát is zálogbatette. Perelte a férfit a gyermektartásra. Tárgyalás
után drótkötéllel verte a férfi ott az utcán. A három hónap fogház
sem törte meg. Az asszony azért jött, hogy juttassuk valahogy mun-
kához, mert éhen hal a gyerekkel az utcán.

Előre megbeszélve ...•
Fiatalasszony mondta el, hogy házasságkötésük előtt a férje tud-

tára adta, gyermekről szó sem lehet. Váló oknak veheti az asszony,
ha mégis ráadja a fejét. Első meghitt beszélgetésük az esküvő után
az volt, hogy a férfi közölte a legmodernebb emberi bölcseséget. Oginó
rendszerét a házassági időszakos önmegtartóztatásról és semmi baj
nem lehet. Ime, ugyanaz íinomabban, ami Angyalföldön brutálisan .

Még élni szeretnék .
Fiatal barátom esküdött. Vágyott a gyermekre. Benne volt a leg-

modernebb magyarság-mentő mozgalmakban is tudni akarta a köteles-
ségét. A felesége azonban benne volt a legmodernebb budapesti élet-
ben s tudni akart a iussáról. "Ha elvettél tizennyolc éves koromban,
ne akarjál rögtön otthonülő vénasszonyt csinálni belőlem. Még csak
nem is bálozhattam. Hagyjál még élni." S az évek telnek, s az asz-
szonyka még mindig korainak találja "befejezni az életet" .. , Igy lesz
az anyaság a női élet ..,temetője ",

Minek a reverzális?
Vegyes vallású jegyespár a lelkészi hivatalban. "Szándékoznak

megegyezést kötni a születendő gyermek vallására vonatkozólag?" "Nem
gondoltunk még rá. Nem is beszélgettünk még erről. .. De minek az,
lelkész úr? Úgy sem ,lehet gyermek. Mindketten dolgozunk ... " Az
egyházak azt hiszik, azon kell összeveszniök és azon kell egymásnak
uszítani a lelkeket, hogy meglegyen apapírmegegyezés. S az élet már
megegyezéseket köt a bűnnel apapírszerződések szétszakítására.
Erdemes-e olyan gyermek felett alkudozni, aki nem is aktuális?

A falu is civilizált.
Nagy tanyasi körzetben küzködő orvos beszéli el. Két asszony-

betege halt már meg a rendelőiében, aki elvérzett, de a büntetés, a
[ószó, az örök üdvösség prédikációja mellett sem volt hajlandó meg-
mondani, ki működik a magyar családi fészkek kiürítése ügyében. Oe.
már nem is igen kellenek az angyalcsinálők. Tanyasi asszonyok maguk
tudják elvégezni a förtelmes [övőgyilkolást, Már annyira ment a tanyasi
civilizáció, hogy szabályosan íertötlenítik ez eszközöket! ...

Szaporodnak az anyahelvettesek.
Városainkban mind több az internátus. Nem a vidék költözik bele,

hanem szerencsétlen diáksorban élő helybeliek íeldúlt családi hajlé-
kokból. Válófélben lévő szülők, már épen elváltak házonkívül nevelt
gyermekei. Élni vágyó örökfiatal élveleg úrihölgyek otthon nyűg gyer-
mekei. Ha már van is gyermek, ne legyen vele gond. Szaporodnak
a napközi loglalkoztatók, ahol az idegennyelvtanulás ürügyén' lehet
"anyák" számára kommissiózáshoz való szabad időt nyerni. Szaporod-
nak a nevelönök. Frájlák és mamsik, akik úgy-é jó magyar gyerme-
keket fognak nevelni, mert ahány nyelvet tud valaki, annyit ér. Oe
hogy mikép fog a rőzleinróton felnőtt talajvesztett úricsemete belenőni
ebbe a keserves, szelgálatos magyar életbe, az senkinek sem gondja
ezek közül a mamák közül.

És a házi urak ...
Ma már nem lehet sokgyermekes családnak lakást kapni Buda-

pesten. Három hónapos előleget követelnek inkább, csakhogy ne legyen
módia az édesapának mégcsak alkudozni sem a gyermekek játszó-
kedvének. gyermekdalának, gyermekkacagásának elfojtása árán is a
fedél ért. Oe a macskák teleüvölthetik a tavaszi-őszi éjszakát, fürdetett
ölebek nyugodtan ugathatnak. Ezekre adó van.

Igy készül a magyar jövendő. Talán az angyalok számára ...
Reverzális harcok helyett nem volna-e indokoltabb a harc a gyermek-'
ért s az anyaság tiszteletéért. megbecsüléséért ? Dezséry Lász[ó.

Gramofon-hanglemezek útján indult
meg az evangéliumi rnűvészet missziója
Árokháty Béla' lelkész Kor á 1 hanglemez-
vállalatában. Az első hanglemezek kará-
csony és ó-év estéj ére viszik szél az
evangéliumot a hívő családok otthonába:
az evangélikus családoknak Raffay Sán-
dor püspök, ft reformátusoknak Ravasz
László püspök tart áhitatot. igehirdetésük
és imájuk nyomán pedig kedves ének-
karaink szólalnak meg. hogy az otthonok-
ban lelcsendüljenek legszebb karácsonyi
énekeink. A technikának ez a népszerű
eszköze bizonyára sokat tehet az evan-
géliumi kegyesség ápolására. az ősi családi
istentiszteletek lelújítására és szórvénya-
inkban is testvéri üzenetek áldott hordozo-
jává válik Egyelőre 3 lemez készült: Raliay
Sándor püspök karácsonyi áhitatával és
Ravasz László püspök karácsonyi és óév-
esti igehirdetésével és imájával. A soro-
zatot RaHay püspök újévi családi igehirde-
tésével és több kiváló evangéliumi ige-
hirdetönk áhitetával, továbbá a pro-
testáns egyházi ének és zene remekeinek
a megszólaltatásával Iogiák Iolyletni. A
közel 7 perces lemez ára 4 pengő s meg-
rendelhető Korá 1 hanglemezvállalat. Buda-
pest. Vlll., Salétrom-u. 5. címen az ár és
vidékre 60 lillér (küldeményként) csoma-
golási költség beküldese ellenében. Ugyan-
ott az összes gyártmányú lemezek. grerno-
Ionok és hangjegyek is kaphatok.

Evangélikus Kereskedelmi Középis-
kola. A huszéves cseh rabság alól fel-
szabadult Felvidéken az idén alakult meg
hazánk első evangélikus kereskedelmi kö-
zépiskoláia. A kezdet természetesen nehe-
zen megy. Különösen az iliuségi kőnyvtár
megteremtése okoz gondot az iskola igaz-
gatóságának. .Ezért azzal a kérelemmel
lordullapunk igen tisztelt olvasóihoz a
rozsnyói ev. kereskedelmi középiskola
igazgatósága. hogy járuljanak hozzá könyv-
adományaikkal az iiiúsági könyvtár meg-
alapozéséhoz. Ha csak 1-2 kötetet küld
is minden olvasónk Jókai. Gárdonyi. Her-
czeg, Kemény. Eötvös. Mikszáth, Széchenyi.
stb. művekböl, már készen áll a könyvtár.
s máris ellátható az iljúság a régen nél-
külözött magyar olvasmánnyal. Tegyünk
jót minkenekkel, kiváltképen ami hitünk
cselédeivel 1 (Megjegyezni kívánjuk, hogy
könyvet 3 kg-ig. papírba csomagolva .
..Könyvek" lelirattal. szállítólevél nélkül, igen
olcsó portóval lehet póstán szállitani.)

Pályázati hirdetés. A békéscsabai ágo
h. ev. Rudoll-gimnáziumnál 1940. évi jan.
hó elsejétől betöltendő latin-görög szakos
tanári állásra a szabályszerű illetmények-
kel ezennel pályázatot hirdetek. Pályáz-
hatnak oly evang. vallású okleveles taná-
rok. akik a latin-görög nyelvből kőzépis-
kolai tanári képesítést nyertek A pályázók
a békéscsabai ág h. ev. Rudoll-gimnázium
kormányzó-bizottságához intézett s kellően
lelszerelt lolvarnodvánvukat folyó évi dec.
hó 26-ig a gimnázium igazgatóságához
küldiék be. Dr. Medovarszky Mátyás gimn.
felügyelő. ..-

Krisztus Urunk születésének történe-
tét a próféciák és 8Z apostolok Írásai
alapján. gyülekezeti énekek. váltakozásával
összeállította Danhauser Lészló vallástanár.
Karácsony délutáni iste~tiszteletekre. a
lelkészek ligyelmébe ajánljuk. Kapható a
szerzönél, Budapest, VI.. Bajza-utsa 45.
Ára: 50 Iíllér.
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Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57'.(tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Hernády Nándor
d. e. 1/210Broschko G. A.
d. e.I/412 D. Raffay Sándor (rádió)
d. u. (3 Magócs Károly'
d. e. 1/210 Dr. H. Gaudy László .
d. e. II Süle Károly
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 10 Majba Vilmos
d. u. 4 Kemény Péter
d. e. II Kemény Péter
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Süle Károly
d. e. 10 Dr. Szuchovszky Lajos
d. e. iO Martony Elek
d. e. 10

,F •• '

d. e. 11211Lehel 'László
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. é. 11 Harsányi László
d. e. 10 Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Danhauser László
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Révész István
d.e. 10
d. e. 1/211
d..e. 1/212

Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

.. "
Bécsikapu-tér
Koronaőrség

. Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német nyelven)
Óbuda, Selmeci-u. 1.
Óbuda
Kelenföld
Kelenföld,
Kelenföld,
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosialva

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

Hazánk legrégibb, több mínt 122.éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kíré lyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBISö tüzoltÓSZBP-, kút, sziuattyú- BS
gspgyár, harang-, fém- és vasöntödB.

.+
A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangját most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harangok, a Budapest 'I'ísztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi 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 lés
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek 'es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

Alapítva':

1816.
Alapítva:

1816.

Perzsa, ~élsma, seal~un~á~
SzöYet~a~áto~~rémezése

SOMOGYI szűcsmesternél,
IV., Egvetem-u. 3. Tel. 186-395.~'

Kepp kölcsönzés I

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

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi 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-1i.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, .Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBlés BS harangláb gyár
Budapest, XIH., Petneházy-u, 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség reszere szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csil-
laghegyi evang. templomok új harangjai, valamint ~ világ-
háború után készült budapesti harangok 99 százaleka na-
Iam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangiait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
K

Rédíó, gramofon, zongorablllentyüssharmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

li)

Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józseí-körút 37. sz.
Garab József könyvnyomdája, CGlgléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BEI,MISSZIÖI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Elöiízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár: egész évre 4'4Q 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: lmádkozzunk és cselekedjünk a finnekért! - Cálol az élet - Harc a tisztaságért - A finn
gyermekekért - Kétféle öröm - Válasz három levélre - Könyvismertetés - Szinház - Filmkritika - Hírek

Válasz ~árom levélre
Egy volt római katolikus lelkész, aki

most már nyugalmazott husszita lel-
készként kezelhető, írja terjedelmes le-
velében, hogy itt volna az evangélikus
egyház számára a nagyszerű alkalom
a két egyház egyesítésére.

A vallási statisztikák kezelői a volt
Csehszlovákia területén közel egy míl-
Iió husszíta lelket tartottak nyilván. Ez
a vallási csoport három terület egyházi
közösségeivel talált egy év alatt érint-
kezést. A protektorátus alatt maradot-
tak bizonyára élhetnek régi egyházi
kereteikben. A Szlovákiában maradot-
taknak meg van a módjuk sorsukról dön-
teni: akik katolikusok' voltak vissza-
katolizálhatnek, akik protestánsok vol-
tak, kérhetik a visszavételüket szintén.
Hazánkban pedig, legjobb tudomásunk
szerint, olyan kevés a hozzánk került
husszita, akár lelkészről, akár pedig
egyháztagról van szó, hogy ezek a ke-
vesek személy szerint oldhatják meg a
kérdést: hogy betérnek-e hozzánk, vagy
más egyházi közösséghez, vagy keresik
továbbra is a régi gyülekezeti közössé-
get. Arról egyelőre komolyan szó nem
lehet, hogy egyházegyetemünk igen ke-
vesek kedvéért a kérdéssel dogmatikai
alapról megindulva, foglalkozzék.

Másik atyánkfia arra figyelmeztet,
hogy egyházunk is kezdje meg annak
az egyházfegyelemnek a gyakorlatát,
amelyet a magyar református egyház
budapesti gyülekezetei megkezdtek. Az
egyházközségek bíróságai megidézik a
református egyház ellen reverzálist adó
tagokat, kivizsgálják az esetet, megad-
ják la jóvátétel lehetőségeit és módo-
zatait s azután ez a bíróság meghozza
ítéletét.

Mint az új zsinati törvényeink elren-
delték az egyházközségi bíróság meg-
alkotását, bizonyára ez a cél lebegett a
törvény megalkotói előtt. Az egyházunk
ellen vétkezők, híveink minden rendű
és korú tagja bizonyára szívesen je-
lenne meg egy ilyen ítélettétel előtt,
hiszen sok~knak alkalma nyilnek arra,
hogy a sokszor gondolatban elhatáro-
zott megbánáshoz indítást kapjon egy-
házátóL

Az idő alkalmasnak látszik arra, hogy
a testbe öltöztetett gondolat valóra
váljék.

Egy katona olvasónk kérdezi, meddig
fog tartani a háború? Azért kérdezi
pont egy lelkésztől, mert úgymond a
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lmádkozzunk és cselekedjünk
a 'finnekért I

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete
Budapest, VIlI.. Esterházv-u. 12.

MELE 40/1939. szám. Budapest, 1939. december 12.

Az Úr nevével köszöntörn az olvasót !
Kedves Szolgatársak!
A Góliát és Dávid esete' szemünk előtt ismétlődik meg. A 180

milliós Oroszország élethalál harcra kényszerítette a nem is négy mil-
liós Finnországot. Amaz a hadak tömegével, öldöklő fegyverek és
harcikocsik roppant seregével, emez az lsten nevével szállt az egyen-
lőtlen viaskodás ba. Imádságos kérésünk a népek Istenéhez mi lehetne
más, mint az, hogy az ő csodálatos segedelme és titokzatos nyilván-
való kegyelme segítse most is diadalra azt a népet, amelyik az ő ne-
vével, az Erős vár á mi Istenünk éneklésével indul a csatamezőre.

A finn testvérekkel való meleg együttérzésünknek azonban az
értük való buzgóságos imádságon kívül segítő támogatásban is meg
kell mutatkoznia. Fegyverrel .nern állhatunk a szorongatott testvér erő-
sítésére, de a háborúban kapott sebek gyógyításában segíthetünk. Kell
is segítenünk. A MELE elnöksége a püspöki kar helyeslésévei és
hozzájárulásával felhívja a Lelkésztestvéreket. hogy ádvent harmadik
vasárnapján rendezzenek templomi és házankénti gyűjtést a finn Vörös-
kereszt javára. Az istentiszteleten megfelelő módon hívják fel adako-
zásra .a híveket, hogy minden magyarhoni evangélikus hívő adomá-
nyaival is megmutathassa a finn testvérekkel való igaz együttérzését
és támogató készségét. A begyült összeget pedig a gyorsabb elintézés
érdekében az Evangélikus Élet 20.412. és a Harangszó 30.526. sz.
csekklén még a negyedik advent bekövetkezése előtt küldiék be. A
belizetes a számra hivatkozással bármely postahivatalnál megtörtéri-
hetik. A küldött összeg rendeltetése íeltüntetendö.

lsten áldása legyen jószándékú munkánkon és a segítő munká-
ban résztvevőkön.

Az Úr kegyelme legyen velünk!
D. D. Raffay Sándor s. k.

püspök

megsegítését istenes munkának
3. vasárnapján a finn Vörös-

A püspöki kar a finnek testvéri
tekinti, s ezért elrendeli, hogy ádvent
kereszt javára offertórium tartassék.

D. Kapi Béla s. k.
dunántúli ev. püspök

D. D. RaffQY Sándor s. k.
banyakerületi ev. püspök.

D. Kovács Sándor s. k.
dunáninneni ev. püspök.

T úróczy Zoltán s. k.
tiszakerületi ev. püspök.



Có]ol az élet
Hol tudományos, hol népszerű alakban könyveink és újságjaink

nyúltoltak a közelmultban olvasóinknak olyan igazságokat, amelyek
kezdtek egyetemesen elfogadott igazságok lenni, anélkül, hogy az igaz-
sághoz a legkevesebb közük lett volna. Azóta egyet-kettőt fordult a
világ, sok vitatott kérdésben döntött az élet. Közelebbről az egyeteme-
sen elfogadott igazságokat megcáfolta az élet.

*
Kezdjük a tudománynál. Egyik vezértudósunk az exact tudomá-

nyos kutatás eredményeinek meglelelőerr kifejtette, hogy a magyar nép
nagyjából két összetevő eredménye. Egyik alkotója a finn ugor ág, a
másik a török rész. A finn ugor részból alakult ki mai parasztságunk,
a törökös elem pedig hazánk nemességet adta. Ezekhez a megállapí-
tásokhoz azután hozzáfűzte azt a következtetést, hogy eredeti alapter-
mészetét mindegyik megőrizte a történelem folyamán szinte mind a
mai napig. Nemességünk tehát eredetének és alaptermészetének megle-
lelően invenciózus, vállalkozó szellemű, gyors gondolkozású, mozgékony
és vezetésre termett. Ezzel szemben a parasztság szintén ősi jellegének
megielelöen lassú, kitartó, makacs, anélkül, hogy az előbbiek jellemző
tulajdonságaival rendelkeznék.

Sokszor elfogott bennünket a kétely, hogy valóban így van-e ez?
De mivel a tudomány komoly megállapításaival álltunk szemben, elfo-
gadtuk állítását, annak ellenére, hogya magyar parasztság története
tele van az emberi szellem ragyogó, sokszor nagyon is gyors és nagyon
is szellemes alkotásaival. Itt van pl. tanyarendszerünk. Százszor és
ezerszer leszóltuk, rossznak és kényszermegoldásnak tekintettük. S ma
a küllöld tudósai állapítják meg, hogy ami viszonyaink között zseni-
álisabb települési rendszert a tanyai rendszernél elképzelni sem lehetne.
Pedig erre paraszt jainkat igazán senki sem tanította ... Hasonló valami
az is, ami az Alföld lecsapolásakor történt. Az alföldi magyar addig
vizigazdálkodást folytatott. Amikor kiszivattyúzták lába alól a vizet,
egyik napról a másikra minden irányítás nélkül tért át a szárazgaz-

.dálkodásra. Ehhez pedig szellem kell. Több, mint egy ragyogó könyv
megírásához. Es most haladjunk egy kissé észak felé. A Iinnek, akik-
nek vezértudósunk megállapítása szerint lassúaknak, nehezen mozdít-
hatoknak és csökönyöseknek kellene lenniök, az emberi szellemnek
olyan ragyogó sziporkázásával viselik háborúiukat, hogy mellette el-
bújhat mindeníéle irodalmi vagy művészi invenció. Az nagyon könnyen
lehet, hogy irodalmilag nem tudnak nyugato san és Iranciásan könnye-
dek és szellemesek lenni. De hogy hadviselésükben és mindenkori
életlolytatásukban a szellemmel telt ember cselekvése világít, az két-
ségtelen. Es ez a szellem gyors, invenciózus, találékony" szinte zseni-
ális. Igaz, hogy nem a szócséplésben, hanem a cselekvésben mutatja
meg, hogy mi az a magasabb rendű emberi szellem ...

• a

*
Oe maradjunk csak a íinneknél. Ugy-e, nyilas saitónk hónapokon

keresztül mást se zengett, mint azt, hogy egy érték van az életben, a
korszellem. És minden, ami nem akar a korszellem igájába állni, az
korhadt demokrácia, aminek nincs egy fikarcnyi létjogosultsága sem,
merl az összes demokráciák megértek .recsegő eresztékeikkel együtt a
pusztulásra. Most aztán táthatja a száját ez a nyilas sajtó propagan-
dájával együtt. Mert a tisztán demokratikus berendezésű Finnország
olyan életenergiával és olyan küzdőképességgel lepte meg a világot
(lehet, hogy ez a nyilasoknak kellemetlen meglepetés volt), amilyenről
szegény nyilasok még álmodni sem tudtak, nemhogy birtokoltak volna
belőle valamit. Ebből pedig megtanul hatják ők is azt, amit tőlünk nem
akartak megtanulni. Hogy t. i. sem a korszellem, sem a demokrácia
nem világmegváltó erő. Hanem minden rendszer annyit ér csak,
amennyi erőt a benne élő emberek magukban hordanak. A lecke tehát
fel van adva minden és mindenléle igézet ben élő halandónak. Le kell
tenni az üres szavalásról és a legfontosabb teendő új és győzelmes
életerőket szerezni.

*
Végül beszéljünk önmagunkról is. Minket már ért ezernyi vád,

úgy, hogy többé-kevésbbé hozzá is ezektunk és mindenléle alaptalan

lelkész kötelessége és szolgálata a
prófécia.

Mivel politikával nem foglalkozunk,
ma is az a véleményünk, hogya há-
ború rövidesen véget ér. Amikor senki
nem várja s amikor a béke ügye a leg-
lehetetlenebb nek látszik, mi papok
akkor is azt hisszük, hogy a lehető
legközelebb vagyunk a békéhez.

Azt is valljuk, hogy nem azok feje-
zik be a háborút, - akik megkezd-
ték. Azt is lehetségesnek tartjuk ma,
mióta a finn-orosz (?j háború áll, hogy
ellenségekből baratok lesznek s ma
hamarabb lehet remélni, mint bár-
mikor, hogy felébred a világ élő lelki-o
ismerete s esetleg más programm sze-
rint kívánja vezetni a nagy diplomá-
ciát, mint ahogy eddig tette. Az evan-
gélikus Finnország katasztrófálls küz-
delme lesz talán bevezetője valami
olvan elhatározásnak, ami a leghihetet-
lenebbnek látszik s ami talán éppen
azért nagyon valószínű. Mégegyszer le-
írjuk: hisszük, hogy a háború a hama-
rabb végetér, mint ahogy azt az emberi
pesszimizmus gondolja. G. L.

~~~

KÖNYVISM[RI[lfs
Rezessy Zoltán: A Harmadik

Birodalom kultúrképe.
Budapest. Fővárosi Könyvkiadó.

Ez a könyv - a szerzőnek ..A Harma-
dik Birodalom politikai és társadalmi rajza"
cimű első munkáia után - azzal a szán-
dékkal lép az olvasó elé. hogy most meg-
mutatja a Harmadik Birodalom kultúr-
képét és annak hatalmas célkitűzéseit
példaként állítva. a magyar kultúrélet
hiányaira mutasson rá. A könyvben ismer-
teti a szerző a nemzeti szocializmus kultúr-
politikáját. nevelését. iskoláit. a prop a-
gandaminisztérium szervezetét, a keresz-
tyénség kérdéseit és a birodalom gazda-
sági ellátásának irányelveit. Mindezekből
az látszik. hogya szerző hatalmas anya-
got dolgozott lel. Ez az oka aztán annak.
hogya könyv olvasása közben úgy tűnik
lel az olvasönak,- hogy sok mindenrö] kap
képet. azonban ezek a képek mégsem
mindenütt meggyőzőek. Valahogy az egész
köny magával ragadja az embert. de képei
elhalványulnak. míhelyt letelte azt. Inkább
az érzelem re. mintsem az értelemre hat.
Pedig ahhoz. hogy célkitűzését maradék-
talanul megvalósíthassa. éppen az érte-
lemre való hatás lenne Iontos. Igy az lát-
szik csak az egészből, hogya Harmadik
Birodalom rendben van és megy minden,
de nem érezzük. hogy nekünk is így. ilyen
módon kellene megfogni a rnunkát.

Ami az egyházi életet tárgyaló részt
különösképpen illeti. dicséretes a szerző-
nek munkáia, rnert igyekezett egységbe

-hozni mindazokat a dolgokat. amiket az
uiságolvasó és külíöldet járó ember olvas.
illetőleg tapasztal e téren. Természetesen
nem szabad itt elleleiteni azt. hogy a
szerző még 1937, évi tapasztalatai alapján
ír és így magyarázható meg néhány meg-
jegyzésének a hírekkel ellentétes volta.
Egészében véve az. aki nem tud időt
szakítani magának. hogy az őt érdeklő
kérdéseket összekeresse. jó haszonnal ol-
vashatja Rezessy könyvét, K. P.
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Kátétanítás ..
(Dr. Kiss Tihamér László : A magyar refor-
mátus kátétanítás módszertana. Theologiai
tanulmányok. Szerkeszti: Csikesz Sándor.
62. szám. Szeged, 1939. 81 lexikon oldal.)

Az Evangélikus Népiskola egyik cikk-
íróia Vallástanítási Tanterv és Utasításunk-
ban a kátétanításra vonatkozó igen rövid
utasítást hol kevesli, hol pedig mégis olyan-
nak találja, amely a maga rövidségeben
is ad útmutatást annak, aki a kátétanítás
alapanyagával tisztában van s aki a möd-
szer rugalmassági elvét gyakorlati tapasz-
talatok kényszerével elismeri. A kátétaní-
tás minden nagy nehézséget magunk előtt
látva, s ismerve a magyar evangélikus
tanítóság azon kivánságát, hogy többet
akarnak tudni egyhézegyeternünk utmutató
szándékaiból. két dologgal próbáljuk a
.megnyugtatás!. Az első az, hogya Tan-
terv és Utasítás új kiadása idején nehány
oldalnyi pótlásban meg fogjuk adni a
szükségesnek mutatkozó bővebb magyará-
zatokat, a második megjegyzésünk pedig
az, hogy a kezünkben levő s ismerteteridő
kátétanítási módszertant nem tartjuk olyan-
nak, amit mi evangélikus valláspedagó-
gusok a gyakorlatban hasznosítani tudnánk.

Kíss Tihamér Lászlo református vallás-
oktató-lelkész szorgalmas munkásságát a
gyakorlati teologia] irodalom terén szive-
sen feljegyezzük. Orül minden pedagógus
annak, ha kornoly kisérletezések történnek
a kátétanítás módszerének lerögzítésére.
Oe ez a munka nagy egészében valóban
nem nevezhető egyébnek, mint kisérletnek.

Olvasottságát megállapíthatja dolgozatá-
nak bármelyik olvasója. de tudományos-
nak láfszó dolgozatban sok olyan szerzőt
idézni, aki mondanivalójával nem tartozik
a szerző célját szolgáló tárgykörbe, azt a
benyomást kelti a kritikusban, hogy csak
azért idézi a szerző, mert minden olvasott
könyvét hasznosítani akarja dolgozatában.

Legyünk azzal tisztában, ami azután a
szerző egyik tárgyi tévedése megítélésünk
szerint, hogya valláslélektani szempont
a valláspedagógia multiába tartozik. Ezzel
nem akarjuk jelentékteleníteni a vallás-
lélektani iskola és e csoport munkásainak
értékes munkálatát és szerepét a teologia
életében. Az élet mutatja és tanítja csupán
azt, hogy mint olyan sok teologiai irányzat,
ez is megkezdte a íeledés felé vezető
útat járni.

Nagyon örültünk volna annak, ha Schie-
der munkáia ismertetésének. s magyar vi-

. szonyokra való alkalmazási lehetőségének
több teret ad dolgozatában. Ahogya maga
idejében Herbart egyeduralkodó volt a
pedagógia mezején s ahogya valláspeda-
gógia multiában Kabisch, vagy Reukauf.
vagy Eberhard nevét és rendszerét évtize-
dek hasznosították. ugyanúgy tény az,
hogy Schieder Kathecizmus Unterricht c.
műve forradalmat jelentett a kátétanítás
kérdésében. Nem válna szégyenére a ma-
gyar protestántizmus bármelyik Hataliának.
ha ezt a könvvet, ha nem is egészében,
de lényéges részeiben átültetné magyar
nyelvre, mert az a meggyőződésünk, hogy
ez a fordítás megoldaná mindazokat a
kátétanítási problémákat, amelyeket maguk
előtt látnak az evangélikus és református
valláspedagógusok egyaránt. Nagyon saj-
náljuk, hogy erre a rnűre nem szentelt
több figyelmet a szerző.

Meg kell mondanunk azt is, hogy iIluszt-
ris professzorokkal való intim beszélgeté-
sek közlései, mint tudományos dolgozet
jegyzetei egy dolgoza tban egyszer talán
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vádra néma- csenddel válaszoltunk csak. Most azonban akaratlanul is
eszünkbe jut egy nem evangélikus papi szájból szóló nyilatkozat, amely
nyomtatott formában is megjelent és úgy hangzott, hogy az az ország,
amely többsége szerint evangélikus, képtelen a komoly államalkotásra.
(Bilkei Ferenc: Miért nem ünnepelheti a katolikus egyház október
31-éJ?) Most azután nyílj on ki a polemikusok, meg a többiek szeme
is. Es döbbenjen rá mindenki, hogy ezen a világon csak egy diadal-
mas erő van. Az, amelyik az evangéliumból fakad. Mert a finn népet
az evangélium tette azzá, ami. S nagyon jó lenne, ha abból a keserű
leckéből. amely északon folyik, Európa, de elsősorban a mi kis orszá-
gunk azt a tanulságot vonná le, hogy vissza az evangéliumhoz.

Azoknak pedig, akik a magyar újságokban, napilapokban és
folyóiratokban írnak, ajánljuk figyelmükbe, hogy ne eszmékról írjanak,
amikor a finnekről írnak, hanem az evangéliumról. Mert önmagában
minden eszme üres és erőtelen. Ereje mindegyiknek csak annyi van,
amennyit az emberek visznek bele. Odafent északon pedig az eszmé-
ket egy evangéliummal telített nép hordozza. Olyan nép, amelyik tud
harcolni, győzni, sőt meghalni is azért, mert tudja, hogy ha mindent
elveszít, akkor is megújul élete a diadalmas Jézus Krisztus kezében.

Mórocz Sándor.

Horc a tisztaságért
Az egyke és az egyse kérdésében sok megnyilatkozás hangzott

el már. Voltak, akik szociális téren keresték az okokat, voltak, akik más
nyomokat fedeztek fel. Oe a megoldás felé ezek a Ielledezések még
sem mutattak megfelelő irányt, mert figyelmen kívül hagyták az egyik
legfontosabb tényezőt: az általános erkölcsi felfogást. Pedig világos
dolog az, hogy amig az egész népben egységesen és egyszerre nem
indul meg a harc a néperkölcs általánosabb, házasság előtti kinövései
ellen, addig nem lehet eredmény az egyke és az egyse kérdésében
sem. Amig mindenki egyformán fel nem emelkedik arra az erkölcsi
fokra, vagy legalább is hivatalos vezetők által nyiltan kép'viselt, és
propagandával megíelelően alá támasztott törekvés nem mutatkozik
ennek a foknak elérésére, addig csak szalmacséplés minden beszámoló.
Ahhoz, hogy az egyke és ujabban az egyse veszedelme ellünjék nem-
zeti életünkből, szükséges a házasság előtti önmegtartóztató élet meg-
becsülése és el kell, hogy lünjék- az a titokzalos és "sutlogó-propaganda"
jellegű erkölcstelen felfogás, amelyik megengedi és indokolni is tudia
a házasság előtti nemi élet botlásait.

Mert a nemi élet szabadosságának és az egykén ek összefüggései
világosan kimutathatók. Azokból a példákból is, amiket lapunk mult
számában ,;A gyermek ellen" című cikk közölt, meglátszottak. Miért
nem akar gyermeket a "modern" házaspár? Világos: mert nem akarja

. szórakozása il és kellemes kiruccanásait zavartaini. Nem akarja, hogy
otthon gyermeksírást kelljen hallgatnia akkor, amikor kávéházakban
cigány és jazz szól. Nem .akar otthon ülni akkor, amikor még ,.fiatal"
és az életnek olyan sok gyönyöre kínálkozik. Oe hogy is akarna?
Ifjúkorában nem szokta meg azt, hogy nem pénztelenség vagy idő-
hiány miatt, hanem egészen egyszerűen erkölcsi és lélek-tisztasági
okokból lemondjon valamiről. Oregebb korában, amikor már ezek a
mulatságok a tapasztaltság gyönyörűségével élvezhetők, hogyan akarná
ott hagyni azt, amit annyira szeretett. Amil a fiatal ember megszokott,
arról az öreg nem sziceseri mond le. Csak amit fiatal, ifjú életeben
szépnek és nemesnek látott, azt látja százszor szebbnek az öreg.

Ennek a lelki tiszlulásnek.. a tisztaság megőrzésének érdekében
nem történik semmi. Sőt ahol egyesekben fel is támad a kéte ly, hogy
nem jó az az erkölcsi felfogás, amelyik az ember ösztöneit szabadjára
engedi, hamarosan feltámadnak a "bölcsek" és megnyugtatják a kétel-
kedőt. Rendkívül érdekes példája ennek a Magyar Nemzet XII. lO.-ik
számában, a Néma Rovat egyik üzenete. A. A.-nak üzeni az ismeretlen
rovatvezető Egerbe a következő mondatot : "A férfi ártatlansága addig
tart, ameddig bűnbán attal szeretkezik." Vagyis nyugodtan tovább, amig
utána meg tudja bánni, amit tett, ne féljen semmitől.. Addig ártatlan.
Jó még, hogy azt nem írja, hogy csak az ártatlan, aki bűntudattal



szeretkezik. Aki egyáltalán nem űzi házasságon kívül ezt a "nemes
műveletet, az nem is ártatlan. Milyen jó tápot ad ez a mondat, amikor
"cura pastorálist" végez olvasója lelkében az ismeretlen rovatvezető.
annak a felfogásnak. amelyik szabadjára engedi, sőt orvosilag helyes-
nek találja a nemi élet szabadságát.

Azokért a gyermekekért, akik a magyar jövendő zálogai. ilyen
módon harcolni nem lehet. Hiába beszél az egyke el1en az olyan em-
ber, aki a maga egyéni erkölcsi harcát nem oiota meg és nem lett
győztes benne. Hiába harcol, ha egyik kezével épít, a másik kezével
rombol. Ahhoz lélekben kell tisztának lenni és lélekben kell győztessé
lenni a vágyak felett, hogy valakinek, joga legyen mások életébe bele-
avatkozni, felettük itéletet mondani. Oszintének kell lenni. Es nem a
másikat vádolni akkor, amikor a vádló is vád alá kerülhet.

Hogyan kezdödiék a harc a gyermekért? Lelkileg. Meg kell terem-
teni azt az arcvonalat, amelyik nem élvezi többé baráti társaskörben
a különféle "pikáns" történeteket. Azok táborát, akik tudnak felhábo-
rodni az erkölcsi kilengések miatt. Ha kell, tudnak barÓtsqgokat fel-
mondani. Akik élő példái annak, hogy: lehet tisztán élni. Es a tiszta
élet nemzeti és keresztyén kötelesség. Azok táborát. akik ha eddig
vétettek is ez ellen, akarnak megújulni. jnert érzik a felelősséget mások
iránt mint keresztyének és mazyarok. Es így nevelnek maguk körül
egy újabb tábort, amelyik egyre növekedve. sikerrel szállhat szembe
a pusztulás fenyegető jeleivel. Erőt kap hozzá: Isten adja. hiszen az
ő parancsolatainak betöltése ez. K. P.

A finn gyermekekért
A művelt nemzetek mindegyikét aggodalom fogja el az egyenlőt-

len küzdelemre kényszerített finn nemzetért. Nekünk magyaroknak
azonban kétszeresen nagyobb a féltő gondunk. mert ez a nép
egyedüli testvérünk egész Európában. Tehetősebb nemzetek sietnek.
anyagi segítséget nyúltani a szorongatottaknak; azt hiszem nálunk
is mindenki szívesen fogja adni szerény adományát e testvéri.
nemes célra.

Én azonban ez alkalommal másra is gondolok. Néhány évelőtt
nagyszámú finn lelkész látogatta meg hazánkat. Az akkor együtt töl-
tött idők feledhetetlen emlékeket hagytak mindkét fél lelkében. De már
akkor bántott az az egyenlőtlenség. hogy kedves vendégeink minden
tekintetben jobban voltak mirólunk tájékozva, mint mi ő felőlük. A
Bnnek jobban ismerték a magyarságót. Azt gondolom. hogy minden
művelt magyar embernek sokkal többet kellene tudnia Finnországról.
Csak néhány szó és egypár földrajzi adat a mi egész finn tudomá-
nyunk. pedig ahogya tények beszélik. sokat tanuihatnánk tőlük.

Újabb időkben egyre több fiatal lelkész és tanár kereste fel or-
szágukat. E fiatalok jól megtanulfák nyelvüket, megismerték társadalmi.
műveltségi állapotukat. Az ő feladatuk lehetne a finn-magyar kapcso-
latok erősítése; ők véllalkozhatnának arra. hogya finn nyelvet, a finn
nemzetet iobban megismertessék a magyarokkal.

Olcsó. kis füzeteket kellene kiadni. rnelyek egy pengőnél többe
nem kerülnének. E füzetek tartalma következő lehetne: finn nyelvtan.
kiemelve a magyar· kapcsolatokat; finn-magyar társalgások; finn szó-
könyv tárgyi és etimológiai csoportok szerint összeállítva; a finn nem-
zet történetének. irodalmának. néprajzának rövid ismertetése párhuza-
mos magyar Iordítéssal, ugyanígy a legkiválóbb finn irodalmi művek
ismertetése. A íinnül tudó Túróczy Zoltán püspök vehetné kezébe a
vállalat irányítását, kiadója pedig a Fébé lehetne. mely elsősorban
volna hivatott ilyenirányú irodalmi kezdeményezés kivitelére. Az er-
kölcsi hasznon felül remélhető jövedelem hovafordítására pedig lehetne-e
szebb cél, mint a finn ifjúság segélyezése és ha majd a béke várva-
várt ideje eljönne. mennyire örülne minden honiitársunk, ha finn gyer-
mekek jöhetnének hazánkba, hogy megismerjék hazánkat, a gazdag
magyar nyarat, a szép magyar őszt.

Dr. Hittrich Ödön.

nem keltenek leltünést, de többszörös, II

nem egészen jól választott alkalmazásai
egészen más hatást váltanak ki a kritikus
olvesóból, mint amire a szerző gondolt.

Erről a kátétanítási módszertanról azt
kell tehát mondanunk, hogy kedves kisér-
let ugyan, de átlanulmányozása után még
tovább kell tanulni a munkásoknek, vagy
keresni és várni kell egy újabb munká-
latot és olyan szerzőt, aki szerencsésebb
ihlettel nyúl a témához, jó vezetőt választ
maga mellé s megoldja a lehető legna-
gyobb valléspedagógiai kérdést. G. L.

,
SZINHAZ

Rontó Pál
(Vígjáték 3 lelvonásben. írta Kallev Miklós-

bemutatta a Nemzeti Szlnhéz.)

Rontó Pál, m egyar Hadik-huszár. ismert
népmesei alak kalandos életét mondia el
a vidám vígjáték. Rontó Pál unja az is-
kolát Egerben és nekiindul a világnak.
Először lókötő csikós lesz barátjával, Anti-
val, azután lelcsap huszárnak. Ez a neki-
való élet, itt tág tere nyílik hetyke tett-
vágyának. Szile] természete és két ellen-
sége: Szikár Tódor meg Gyöngyvirág Jó-
zsef - az ördög és a halál szirnbólikus
alakja - ezenben mindig bajba keveri.
Ö azonban azért huszár, hogy minden
helyzetből kivágie magát. Kalandos élete
során eljut Verhovinába. Kamcsatkába,
Madegeszkár szigetére, végül - engedve
honvágya hívó szavának - hazajön Ma-
gyarországba és Eger városeiben éli le
öreg napjait. Szerelembe is esik, beleszeret
Hadik generális tündérszép grólkisasszony
lányábe. Utolsó csíny je az, amikor a halált
huszárruhébe öltözteti, mert .a huszárt
csak huszár győzheti le."

Kéllav Miklós vígjátéka térgyát Gva-
dánví Józsefnek 1793-ban megjelent, Rontó
Pál cirnű verses elbeszélésből vette. A
színpadl ieldogozás is versben törtérit. A
beállítás vígjátéki, Iűszerezve népmesei
elemekkel. Műlajileg erős rokonságot mutet
Gvadénví-Dékénv Ludas Matviiaval. de
találunk benne reminiszcenciáket Babay
Csodatűkréből, sőt még Shakespeereböl is.

Mi lehét Kállay Miklós írói érdeme?
Itt bizony nem sok jót mondhatunk. A

témát vette, a beállítést kopírozta. Az al-
kotó rnűvész nem jelentkezik sehol a da-
rabban. Szürke középszerűség jellemzi az
egészet. A népi elem csak tárgy, nem ön-
magáért való mondanivaló. s magyarságe
csak szólarn, inkább magyarkodás. "Győz
a magyar (itt a huszár). S' tapsra ez 011
lenn elég" - jut eszünkbe ha örökös hu-
szárdícséretét halljuk. Magyarország dicső-
ítése, a ruszin és lengyel testvériség aktuális
hangoztatása banális és olcsó hatásvadá-
szat. A népmesei naivság, ami az Énekes
madarat oly utolérhetetlen báiial vonta be,
itt hiányzik.

Nyelve és verselése az, ami megvígasztal.
Vannak benne költői szárnyalású és zen-
gésű részletek. Ezen a téren is sokat ront
azonban, hogy néhol kabaréstilusba süllyedt
olcsó szóvicceivel. Laki Tibor.

Olvasd és terjeszd
az EV ANGELIKUS ÉLET-et

5



FILMKRITIKA
Kirchfeldi pap.

Rosegger regényének mult századbeli
idealizmusával mutetia be ez a film egy
katolikus falusi .. pap harcát a méltatlen
rágalom ellen, Ude és naiv történet arról
a faluról. ahol szinte nincs a lelkipásztor-
nak semmi munkáia, mert ..minden rend-
ben van". Egy elkeseredett Szeppl csinál
ugyan némi kavarodást egy ügyesen el-
ereszte tt rágalommal. de a végén minden
rendbe jön. még Szep pl is megtér eszelős
édesanyja öngyilkossága árán. Ahogya
.falu rossza" magyar faluja nincs már
sehol (ha ugyan volt valaha valahol). azt
hisszük. a ..kirchfeldi pap" faluját se le-
hetne már megtalálni az osztrák hegyek
között. A mai feliorgatott világban azon-
ban mégis jólesik elgyönyörködni egy
békés korszak napfényes képeiben. hisz
ki tudja. látunk-e valaha falut Közép-
Európában. ahol ..minden rendben van"?

,
HIREK

. Gyüítés a finn Vöröskereszt javára.
Lapunkban más helyen közöliük a linnek
javára rendezendő gyüjtésre szóló felhívást.
Kérjük a gyüj!ött összeget lapunk 20.412.
sz. postai csekkszámláján acél Ieltüntetése
rnellett bármely postahivalalnál befizetni.
hogya gyüjtés eredményét a finn követség
útján már karácsonyra eliuttalhessuk finn
testvéreink nek. Kérjük olvasóinkat. lelké-
szeiriket. nőegyleteinket és a helyi Luther-
szövetségeket. hogy egész szívükkel vegyék
szeretettel gondiukba finn testvéreink meg-
segítését.

Az Országos Bethlen Gábor-Szövetség
most tartotta meg az őszi Protestáns Na-
pokról beszámoló választrnányi ülését. A
választmány elismeréssel és hálával kö-
szönte meg a rendező I gárdának. élükön
Dálnoki Kováts Gyula szkv. tábornoknak
és Bánóczy Béla főtitkárnak fáradhatatlan
buzgóságát és szeretetét.· mellyel sok aka-
dályt legyőzve. nagy szolgálatot teljesítettek
a kitűzölt cél érdekében Örömmel állapi-
tolta meg a választmány. hogyelsősorban
anagysikerű bélyegakció révén olyan te-
kintélyes összeg áll a Bethlen-Szövetség
rendelkezésére. rnelv lehetővé teszi. hogy
a szövetség szék házának megteremtését
legközelebbi" teendői közé sorozza.

Az -évkezdö imahetet 8Z Evangéliumi
Világszövetség 1940-ben január 7-14-ig
tartja a megszokolt programm szerin!.

Lelkészcsere. A pestszenterzsébeti egy-
házközség lelkésze. Falvev Jenő. a felettes
egyházi hatóságok hozzájárulásával állását
elcserélte dr. Szuchovszkv Lajos budapesti"
vallástanító lelkésszel. Dr. Szuchovszky
Lajost a pestszenterzsébeti egyházközség
december lO-én tartott közgyűlésén egy-
hangúlag meghívta. Beiktatása december
26-án. karécsony másodnapján lesz.

Névtelen adományozó a Deák-téri
templom új orgonája beszerzésére 1000'-
pengőt adományozott.

Halálozás. Dr. nemes Boros Béláné,
szül. tomcsányi Tomcsányi Ilona. Túróc-
vármegye volt tb. főorvosának özvegye 73
éves korában Budapesten elhunyt. A csa-
ládi sírboltnál D. RaHay Sándor püspök
mondott vigasztelő imádságot és megáldást.
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Kétféle .. ..orom
Két nőrőlolvastam mostanában. Mindketten az örömöt keresték,

az örömöt szolgálták. Oe egészen más utakon. Így egészen más lett
. a végük is. Had adjak a következökben egy-egy lényképet mindegyikről.

Gyilkos öröm.
Az elsőről egy ujság újdonság rovata számolt be. Berlini szár-

mazású, cifra nevű bárónő, kisgyermek kora óta a civilizácíó csúcsán,
raHináltabbnál ralíináltabb örömök zuhatagában élő valaki. S 25 éves
alig mult, mire úgy találta, hogya 20. század civilizációjában már
nincs semmi, ami érdekelné. Fogta magát" elvitorlázott aGalapagos
szigetcsoport egyik eldugott szigetecskéjére. Éppen arra, amelyen ezelőtt
tOO esztendővel Darvin állítólag megtalál ni vélte a kulcsát. hogy jelent
meg az élet a földön legelőször. Itt ledobta magáról a civilizáció utolsó
foszlányát is,' a sziget császárnőjévé kiáltotta ki magát s úgy élt, "mint
az első emberek a paradicsomban."

. Oe furcsa paradicsom volt ez. Külsőleg minden megvolt benne,
amit a paradicsomról gondolnak az emberek: buján, színesen ragyogó
ősvilág, hallal, vaddal és pompás gyümölcsökkel. Ellenben a sziget
úrnője, az egykori európai szépség revolverrel a kezében járkált biro-
dalmában. Tudniillik több férfi csatlakozott akivándorlóhoz. Nudísták,
nyerskosztosok, filozófusok s ezek el kezdtek versengeni a királynő
kegyeiért. Vad párbajokat vivtak. Modern fegyverek híján fadoronggal,
szikladarabokkal vagy puszta ököllel, akárcsak a paleolit korszakban .
Utoljára csak ketten maradtak életben. Ez a kettő is egymásnak ment

, és addig marcangolták egymást, míg mindkettő belepusztult sebeibe.
A császárnő úgy .figyelte a két utolsó rivális viaskodását, mint egy
véres bikaviadalt. Ez is egy neme volt számára a gyönyöröknek.

A vége aztán az lett, hogy egyedül maradván, szomjan pusztult
el. Kiapadt az édesvíz a szigeten. Kincsei, ékszerei voltak, amelyeket
egy levele szerint ott rejtett el az egyik szigeten. Minden örömet meg-
szerezhetett magának, amit a modern élet nyujthatott. Es mégis szomjan
veszett. Ez a szomjúság égette bent a lelkében, aztán kívül a testében
is. Ott feküdt nyitott szájjal, mint a galapagosi kihült králer.

Az ember hiába tette meg a húsz millió évig tartó útat. Oda-
érkezett, ahonnét elindult. Egész úton örömet, boldogságot keresett és
boldogtalanul élve, nyomorultul pusztul el ...

Izgalmas moziíilmnek tetszenék az egész, ha nem volna véres
valóság, mindennap más formában ismétlődő tragédia.

. Életúiító öröm.
A másik nő ugyancsak ott él az Óceánia szigetvilágában. Nemrég

építette meg ő is az "Öröm Hézát". Oe mennyire más ennek a ház-
nak a rendeltetése, Evangéliumot, "örömhírt" terjeszt a sok nyomorú-
ságtól gyötört benszülöttek között.

így ír egyik levelében: "Nagy erősítésemre szolgál, hogy oda-
haza hűséges imák szálnak értem és a misszió munkáiáért Isten színe
elé. Ez teszi lehetövé, hogy még mindig itt lehetek és munkálkodhatom,
a sokféle külsö-belsö ellenség és betegség ellenére is.

Most külőnösen megsokasodott az ördög oHenzivája. Ez termé-
szetes is, mert most szeretnék egynéhányan felvenni a keresztséget.
Arra készítem őket elő. Szülők gyermekük ellen, férj a' feleség ellen,
sőt a rokonok is mind beáll nak a sátán szolgálatába, hogy valami-
módon meghiúsítsák a keresztelést, mert akkor ez a néhány egyén
már nem fog többé pogány módra élni és cselekedni, hanem Jézust
követi, egészen elszakadva a kannibál erkölcsöktől. Még nagyon sok
.imára van itt szükség, még nagyon sok könynek is kell hullania, amig
ez a szegény nép megtalálja az Urat ...

Hadd rnondiak el egyet-mást az itteni viszonyokról. Szinte hihe-
tetlen az a mód, ahogya szülők a gyermekeiket kezelik. Már a szü-
letésnél meg kell éreznie a kicsinek, hogy nem sok kényezfetésben lesz
része a földön. Hideg vízben mosdatiák és csupaszon egy deszkán
fektetik. Tüzet raknak alatta és a sűrű füst melegíti a kicsikét. Szok-
tam az .újszűlöttek részére kis kendőszerű ruhadarabkákat adni, de
ezt sem veszik igénybe, mert a nagyobbak akarják használni körül-



kötőnek. Aki en, az viszi. Szoktam zsákdarabot is adni, ha van zsá-
kom, hogy arra fektessék a kicsit, de láttam; hogya zsákot soha ki
nem mossák s később a sok szennytöl a kisgyermek csunya bőr-
betegséget kap. Már a kétnapos kicsit is .fáró" -val táplálják. Gumós
növény ez, úgy tömik a kicsi szájába. Ha beteg a kisgyermek, leborot-
váliák a haját és tetovéliák az arcát, hogy ezáltal a betegség szelle-
mét elriasszák. A kisgyermek édesanyja hátára van kötve éjjel és nap-
pal, akár fát vág, akár vizet hord, akár nehéz terhet cipel. A gyer-
mek ott ül a teher tetején. Ott szundikálnak szegénykék. Sokszor úgy
lóg a tejük, mintha élettelenek lennének. Ha canoén mennek vala-
hová, ott is az asszonynak kell legtöbbet eveznie. A gyermek akkor
is ott a hátán. Ha vihar dühöng s a canoe felborul, az anya kisgyer-
mekét két kezevel a magasba tartja s úgy úszik, amíg valamit el nem
ér, amire íelmészhetík. Alig éri el a gyermek a négy esztendőt. .rnáris
különbséget tesznek fiú és leány között. A fiú szabad, a lánynak dol-
goznia kell. Kistestvériét cipelni a hátán, ha anyja beteg, vizet, fát
hordani s főleg eltűrnie fiútestvérei minden durva incselkedéseit. Az
édesanyját meg is verheti, de fiútestvéreit nem. Minden lányt igyekez-
nek tetoválni s minél tarkább minta ékteleníti arcát, kezét, mellét, lá-
bait, annál többet fizetnek érte, S ezért el kell tűrnie a tetoválás min-
den Iáidalmát. Amikor a kislány valamennyire is kifejlődik, tizenkét-
tizenhárom éves korában a szülők elhatározzák, hogy a leánynak
"magasba kell menni". Ez azt jelenti, hogy szerkesztenek házukban
egy magas lábon álló ágyat. A leányt felteszik erre az ágyra és gyé-
kénnyel eltakarják, -csupán egy kis helyet hagynak szabadon, hogy ott
levegőt kaphasson. Ettől kezdve csupán korlátozott eledellel élhet, nem
szabad mosakodnia, mozognia íérihezmeneteléig ... "

Ilyen világban épült tel az "öröm háza". A misszionáriusnő' esz-
tendők' óta küzd gyönge szervezetével, halálos veszedelmek közt, hogy
egy kis világosságot, egy kis igaz életörömet vigyen ebbe a sötét nyo-
morúságba. Szegény és mégis sokakat gazdagító. A templom, amely
lakóház és. iskola is egyben, egy vízvezetéki csődarab ütögetésének
segítségével 'harangozza egybe aszigetlakókat. Gondoliuk el, mit jelent
ott evangéliurnot hirdetni, ahol bármikor valami vadállat vagy óriás-
kígyó tehet látogatást a gyülekezetben. Vagy egy gyermek szalad oda
lelkendezve, hogya parton krokodilust látott teknősbékával ~ szájában.
Egy pilanat alatt szétszalad az egyház. Krokodiluspecsenye és teknős-
békahús egyszerre túl erős kisértés számukra. Rettenetes, reménytelen
harc lehet egyszerre küzdeni piszok és démonok, állatiasság és tudat-
lanság ellen! Szinte szeretnénk odakiáltani : Mire jó ez? Miért fel-
áldozni egy fiatal életet néhány kannibál megtéréséért ? Miért a drága
olaj tékozlása?

S ime, a misszionáriusnő azt írja: "Az életem csupa öröm, túl-
áradó öröm ... "

Az öröm vallása.
Ez a két nő távolabb van egymástó], mint az a két sziget, ahol

életsorsuk lejátszódik. Sokkal távolabb. Eg és föld, üdvösség és kár-
hozat távolságában. Egyik "császárnő" volt, uralkodni akart, a másik
csak szolgálni. Az egyik ledobta magáról a 20. század civilizációjának
megunt rongyait, a másik rakosgatja a íélmeztelen kannibálokra a
szeretet körülkötőit. Az egyik csak a saját örömét hajszolta, a másik
a maga örömét osztogatja áldozat, szenvedés, küzdelmek árán is.

Az életprincipiurnok két ellentétes pólusát képviselik. Vagy az
egyikhez vagy a másikhoz áll közel minden ember. Mindnváian hala-
dunk egyik vagy másik felé. Ritka ember éri el az egyiket vagy má-
sikat. Rendszerint útközben ér bennünket az utolsó óra. De az egyiket
úgy, hogy bűnrnarta arccal, rémült szemekkel a kárhozat felé tekint,
Et másikat úgy, hogy boldog bizonyossággal néz a nagy ismeretlen felé
sáradó .szivvel zengi: "Erzem, hogy az örökélet már a földön az
enyém lett".

Közeledik karácsony. Ez olyan ünnep, amelynek zenei kulcsa az
öröm. "Angyalok szíve repesett, hárfájuk minden húrja reszketett a túl-
áradó boldogságtól, amikor végre kikézbesíthették a mennyei póstát :
"Ime hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lesz".
Bár visszhangra találhatna üzenetük ezen a mai vérbeboruló világon
is minden szívben! T. G.

A kondorosi egyház lelkészét. Balczó
Andrást Túróczy Zoltán tiszakerületi püs-
pök püspöki másodlelkészének hívta meg,
Uj éllását jövő év január 4-én foglalja el.

Ifjúság az ifjúságért. A soproni ieologus
ifjúság Ferdinánd István egyetemi -könyv-
táros vezetésével könyvgyüjtő mozgalmat
kezdett. Céljuk az. hogy 300 kötet irodalmi
értékű regényt szednek össze. mai magyar
irók. parasztírók, erdélyi irók műveiböl és
10 darab 30 kötetes vándorkönyvtár kere-
tében az evangélikus KIE-n keresztül el-
juttatják a falvak iliúságéhoz. A falusi
evangélikus ifjúság szeret olvasni. de csak
ritkán jut irodalmi értékű könyv a kezébe.
Éppen ezért nagy örömmel üdvözöljük a
soproni ifiúság megmozdulását. Akik eb-
ben a mozgalomban részt akarnak venni.
vagy könyvet akarnak ajándékozni a moz-
galomnak. vegyék fel a kapcsolatot Ferdi-
nánd István egyetemi könvvtárossal. címe:
Sopron. Evangélikus Teologia.

A pesti magyar egyház mult hó végén
tartott tisztújitásán megválasztott egyházi
vezetőségét, presbitériumát és 300 tagú
képviselötestületet decem ber 17-én iktatja
be. A megelőző istentiszteletet Kemény
Lajos igazgató-lelkész végzi.

A Protestáns Irodalmi Társaság magas
színvonalú egyházzenei estét tartott dec.
10-én a Deák-téri templomban. melyen
nagyhatású előadást tartott dr. Ravasz
László református püspök.

A budapesti leánygimnázium ifjúsági
gyámintézete december 9-én szegények
karácsonya javára ádventi estét tartott.
rnelynek előadója Túröczv Zoltán püspök
volt. aki igen érdekes és közvetlen hangú
előadásban szólt az ifjúsághoz ..A szív
autonómiája és Jézus" címmel. .

Diósgyőrvasgyár. F. hó 10-én a Keresz-
tyén Leányegyesület közgyűlést tartott.
rnelven rnegvélesztották a végleges tiszti-
kart. Ugyvezető elnök: Erdélyi Ilona vas-
gyári tanítónő, ifj. elnök Kellner Lívia,
jegyző Szikora Sári. pénztáros Müllmann
Erzsébet lett. Híbbey-Hosztiék Lenkét és
Mohácsi Annuskát az egylet tb. elnökökké
választotta meg.

A fasori gimnázium volt növendékei nek
egyesülete az iskola szegény gyermekeinek
számára 500 pengót adományozott.

Az aszódi Petőfi-gimnázium december
7. és 8. napján ifjúsági konferenciát ren-
dezett. amelyen dr. Gaudv László, Mórocz
Sándor és Kemény Péter voltak a' meg-
hívott előadók.

"A mi Urunk Jézus Krisztus szenve-
dése és halála" és "A mi Urunk Jézus
Krisztus feltámadása és mennybernerre-
tele" címen a győri Evangélikus Diákszö-
vetség gyülekezeti és ifjúsági ünnepélyek
céljára 1940. év elején kiadja az általa
már többször kipróbált és nagy közked-
veltségnek örvendett előadásait. Erre már
most felhívjuk a figyelmet és ajánljuk
ifjúsági munkáseinknak.

Naponkénti házi- és iskolai áhitatok
számára rendkívül becses kézikönyvet
adott ki vitéz Virág Jenő vallástanár:
..Hiszek Uram 1" címen. Két esztendőre
szánt anyaga a teljes Szentírást. az összes..
önálló dallamú egyházi énekünket. hit-
vallási irataink bizonyságtévő erejű részeit
és az ősi evangélikus imádságkincs leg-
szebb gyöngyeit nyujtja. A kb. 12 iv ter-
[edelrnű, finom famentes papiron készült
könyv ára karlonboritással 1'90 P. erős
vászonkötés ben 3'50 P. Mezrendelhetö :a
szerző nél (Budapest. VII.. Damjanich-u. 54.).
csekkszámla száma: 48.746.



Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor, (német nyelven)
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.

·Kőbáhya
, Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u, el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.

Budapesti istentiszteletek ~orrendje 1939. december 17.
d. e. 1/2 9 Benezur László ; Angol-utca 25. d. e. II Mórocz Sándor
d. e. 1/210 Broschko G. A. 1 Abcnyi-utca 21. d. e. 11 Dobos Dezső
d. &. 11 Kemény Lajos Fóti-út 10/b. d. e. tO Dezséry László
d.iu, 6 Magöcs Károly ~.... d. u. 5
d. e. 1/210 Süle Károly f Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. II Dr. Halász Kálmán Koronaőrség d. e. 10 1
d. u. ·1 Süle Károly Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d, u. 5 Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. 10 Kemény Péteri Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. II Mohr Henrik
.d. u. 4 Kemény Péter ,," 1, Óbuda d. u. 4 Danhauser László
d. e. 11 Szabó Aladár 0'0' Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 10 Szilády Jenő dr. '" Kelenföld, Bocskay-út 56. d. e. II Szántó Róbert
d. u. 5 Lehel László , ;, IKelenföld, Bocskay-út 56. 'd. u. 5 Révész István
d. e. 10 Hernády Nándor 1 Érdi-úton d. e. 10
d. e. í.O Dr. Szuchovszky Lajos;' Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 10 - Rákcsfalva d. e. 1/212
d. e. 1/211 vitéz Virág Jenő Minden templomban úrvacsoraosztás.

j

Hazánk legrégibb, több mint 122 év~ fennálló harangöntögyára-

SEt TENHOFER .FRIGYES FIAI
magyar kiré.lyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva"; LBgBlsD tiizoltóSZB(I'-, kút, szivattyú- BS Alapítva;

1WL DBpgyár, harang-, fBm- BS vasöntődB. 1816.

• I

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdí evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do,,;
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harangok, a Budapest 'I'isztvi-
selőtelep-külsőferencvárosí református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek éS
sok évi jótállás. Költségvetést és ki szállást dijméntesen

eszközlünk.

Perzsa, pézsma, seal~un~ák
/

Szöy.et~a~áto~prémezése
SOMOGYI szücsmesternél
IV.t Egyetem-u. 3. Tel. 186-395.·!!

Kepp kölcsönzés I 2

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
- BUDAPEST, I1.t Olasz-fasor 35. (Saját ház~)

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang-BS ÉrCöntödB, harangfBlszBrBIBs BS harangláb gyár
Budapest, XlII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Sa~át ház. ,Telefon: 291-351.

Gödöllői ev. egyházközség reszere szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és esil-
Jaghegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világ-
háború után készült budapesti harangok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvárt eszang. temp-

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangiaimat.
,

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

• hangszertelep
Evangélikusoknak nagy árengedmény! VIlI., József-körút 37. sz.~-~-----------------------------------------------------------------------~Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.

MAR,NITZ
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSEG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengőelv 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, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Háromszoros öröm

A püspöki kar felhívása

Az északi államok keresztyénségének mai helyzete

A finn keresztyénség helyzete

A svéd keresztyénség

A norvég keresztyénség

Karácsonyest e kórházban

Karácsony este Finnországban

A karácsonyfa története

Budapest szíve

Felekezeti iskolák
Könyvísmertetés

Feleség

Farsangi esküvő

Hírek
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Hóromszoros •• ••orom
"Örüljetek az Úrban minden-

kor" - így kezdődik ádvent 4.
vasárnapjának epistolaja. (Fil,
4,4-7.)

"Megjelent az Isten idvezítő
kegyelme minden embernek" -
így kezdődik karácsony első ün-
nepének epistolája (Tit. 2, 11-14.)

Nem az benne a legnehezebb,
hogy örömre nógat, holott paran-
csolni ezt nem lehet; mégcsak az
sem, hogy "mindenkort"-L emle-
get, noha vígan 'beérnők keveseb-
bel is. Az a legsúlyosabb monda-
nivalója ennek az igének szá-
munkra, hogy "az Úrban" való
örömre szólít fel! Mindenkor
örülni az Úrban. Jó értsük: nem-
csak Neki, de; Benne! Úgy élni,
mozogni s örvendezni Benne, mint
fickándozó hal a vízben, daloló
pacsirta a levegőégben. Tudni,
hogy Ö az egyetlen elem, amely
éltetve vesz körül, melyben meg-
születhetik s szüntelen csattog-
hat örömünk 'dala.

De kicsoda ez az "Úr?" A meg-
dicsőült Krisztus!" A mennyekbe
ment, -ki többé nem jár-kel Galilea
földjén és nincsen fához szegezve,
de föltámadott s rriost mennyei
testÍ-lelki' valója szerint mindenütt
jelen van, mindent körűlvesz. Az
ő gyülekezetének e felől bizonyos-
nak kell lennie. Az egyház az Ö
teste. Ennek vagyunk mi tagjai
egyenkint. Igen, mi nevéről neve-
zettek Őbenne vagyunk, kereszt-
ségünktől fogva; elrejtve dicsősé-
gében, belefoglalva üdvösségébe;
nem.csak evilágnak, de örök élet-
nek elemében!

Ime, mi nem valami. kezdétle-
ges gyermekhittel készülünk a
Gyermek elébe, de a legteljeseb-
bel: az Úrban vagyunk, a Meg-
dicsöült ölén. Örülünk tehát!

Ezt már egy tanítvány mondja,
ki valóban "az Úrban" van, tel-
jességgel körülvéve a megdicsőült
Krisztustól. Ö igazán s örömmel
tud hitvallást tenni a kegyelem
mefljelenéséről, a magát értünk.
váltságul adó Üdvözítőről. .Mert
ő ' többet tud .Róla megjelenésé-
nél, földi életénél, áldozati halá-
lánál, hiszen a Feltámadottnak
erejében, csakugyan benne él.-,

Ez a mi sorrendünk is. Nem
kezdhetjük azzal, hogy most
egyelőre csak a karácsonyi Gyer-

,roek megszületését ünnepeljük,
aztán majd lassan fölfelé hala-
dunk, az értünk halálba-menőre'
emlékezünk, míg végre eljutunk
a dicsőségbe emelkedett segítsé-
gülhívásáig. Inkább felülről kell
l~felé szállnunk. Már a megdicső-
ült Úr Krisztusban örvendezve
vesszük szívünkre, 'idézzük emlé-
kezetünkbe az ő megjelenését s
testben járását e földön. Igy ért-
jük meg igazán, mi is volt az?
Kegyelem!

Kegyelem. Vagyis Isten tette,
cselekvése, nem a miénk. Nem mi
vertünk nagyívű hidat Őhozzá; Ö
'ereszkedett le hozzánk meredek
aláhullással, csakhogy, láthatóvá,
érzékelhetővé, valósulttá legyen,
mi addig örökkévaló akaratában
elrejtve volt meg csupán: meg-
mentetésünk, üdvözítésünk, az ő

közösségébe való megtérítteté-
sünk. Aki az Úrban van, hogyne
tudná, hogy megjelent a kegye-

. lem. És hogyne örülne!

"Megjelent a mi megtartó Iste-
nünknek jóvolta és az emberek-
hez való szeretete" - így kezdő-

. dik karácsony második .ünnepé-
nek ep~stolája_ Tit. 3, 4---:7.).

Most még kisebb körre szűkít-
jük tekintetünket. Kiindultunk a
legnagyobból, az egészből, abból
a hatalmas tapasztalatból, hogy
mi az Úrban vagyunk, teljesség-
gel körülvétetvén Ötőle. Innen
láttuk meg a részt, a kezdetet: a

"Megváltó megjelenését, a kegye-
lem megvalósulását e földön. Most
még csekélyebb mozzanatra fi-
gyelünk: a Jézusban megjelent
kegyelemnek jóságos, nyájas, ked-

.ves, sziv es, barátságos,' embersze-
ret,ettel telített vonására. Mert ez
a tartalma a fenti igének.

"Úgy van benne megfestve Is-
ten kegyelme - mondja Luther
-,' hogy az nemcsak bűnöket
megbocsátó kegyelem, de köz-
tünk lakozó, velünk barátságosan
bánó, készen áll megsegítésünkre
s mint egy készséges jóbarát fel-
.ajánlkozik bármi kívánságunk
teljesítésére." Isten megtartó ke-
gyelme nemcsak megjelent, de
így, így jelent meg!! Akkor is
menekülés lenne e kegyelem, ha
rideg hangon szólna az Úr hoz-
zánk, megkötözött elítéltekhez:
felmentlek, eredj, szabad vagyT
Hát még mekkora szabadulás s
milyen más, midőn nyájas ölelés-
sel szólal: gyere ide hozzám, véd-
lek, betakarlak, enyém vagy
örökké!

Nincs hát okunk, a legapróbb
részletekben sincsen, legcseké-
lyebb sincsen arra, hogy ne örül-
jünk. "Örüljetek az Úrban, ismét
mondom: örüljetek!"

Sc holz László .
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n tarácson~fa története A püspöki kar felhivásd
a finn testvérek segitése érdekébenA karácsonyi előkészületek és· ün-

nepvárás napjaiban akárhányszor fel-
ötlik az a különös és fokozott jelentő-
ség, melyet a karácsonyfának. mint a
karácsonyi napok sze r ves és fon - A Krieztus-várás ádventi idejének boldogságát messze északon
tos tartozékának, szimbolumának tu- megr-ázó j események zavarjak meg. Az orosz óriás talpig vasban el-
lajdonítanak. Ez adja meg a közhit indult, hogy megsemmisítse a világ egyik legkiválóbb, legértékesebb
szerint a karácsony "igazi hangula-
tát", "szent varázsa" nélkül városaink kicsi népét, a finn nemzetet. Az ódás vaspörölyt emel, ütés ére temp-
népe alig képzelhetné már el az ünne- lomok, kultúrintézrnények, megszentelt családi oltárok dőlnek romba.
pet s folyóiratok, újságole karácsonyi A finn nemzet keze az evangéliumot tartja magusba s bízik abban,
számai színes és hangulatos formában hogy az evangéliumban megjelent isteni kegyelem megtartja őt.ünneplik a karácsonyi fenyő bűbájos
"ősrégi szokását", A világ kultúrn ép ei- megrendült lélekkel, felkorbácsolt erkölcsi

Pedig ez a szokás a mai formájában felháborodással tekintenek a fenyegetően kibontakozó történelmi szín-
bizony nem ősrégi. Alig tudjuk, hogy játékra, melyben az Isten ellen hadat vis elő 185 milliós orosz szovjet
a gyertyavilágos karácsonyfa széles el akarj a taposni az Istent szolgáló 3· és félrrrilliós finn nemzetet.körben való meghonosodása csak az
utolsó száz-százötven esztendőben ment Minket, magyar evangélikusokat százszorosan aggaszt a finn
végbe; és még sokkal, kevésbbé azt, nép élet-halál küzdelme. Valamikor ~gymás mellett r-ingott népcink
hogya karácsonyi ajándékozás szo- b III k kEd 1 b 1kása kezdeteiben a protestantizmusra Ö esője s sten oltáráná is testvére vagyuI).. szten ő cön át 0-
megy vissza. dogan szövögettük egymáshoz fűző lelki- és életkötelékeinket s hálá-

Hogy. a reformáció előtti Nyugat .sak vagyunk a tőlük nyert értékes lelki indításokért. testvér sz.ívük
hogyan ünnepelte a karácsonyt, job- kimeríthetetlen, hűséges szeretetéért.
ban ismeretes. Amióta Liberius pápa E L h M ka IV. század derekán besorolta .Krisz- 'gyházegyetemünk ut er l ártori születésünnepén tartott öz-
tus születése napját az egyházi évbe, -gyűlésén buzgó imádságban Isten elé vitte a finn nemzet igaZságos
a Festum Nativltatis Christi egyre in- ügyét s elküldte a testvérnépnek szíve szeretetét, Iéltését, reménységét
kább a Natalis soLis invicti, a győze- és bátorítását. . .
delmes nap ünnepének egyházi ellen-
súlyozása lett. Az ünnep és előkészü- , Egyházunk püspöki kara azonban szükségesnek látja annak Iehe-
leti ideje, az ádventi hetek magukba- tővé tételét is, hogy evangélikus népünk minden templomban imádsá-
szívták a keresztyénség előtti népi got mondhasson a szabadságáért és életéért küzdő finn népért s érte
szokásokat, néphitmaradványokat: la- 1 áld b h htin töldön a Saturnáliák és Kalendae va ó ' ozatával meg izonyít assa üséges testvéri. szcretetét Jés
ünnepének szokásroncsait, germán te- együttérzését.
rületen a tél halálának számos ünnep- Kérjük és rendeljük tehát, hogy
lési formáját. Ezek a szokások, me-
lyek az egyes fontosabb naptári szen- 1. Karácsony első vagy második ünnepén a szószéki imádságban
tek alakjai köré fonódtak, bőségesen
és sokhelyt élnek ma is a nép, sőt.a esdeklő könyörgés mondassék a finn népért és egyházért, történelmi
müveltek között, bár ősi jelentésük- igazságuk győzelméért és a világ békességéért;
nek már szinte senki sincs tudatában:
elég a Lucza, András, Szilveszter éj- 2.' karácsony első vagy második ünnepén tartassék' a finn népre
szakáján űzött babonákra utalnunk. való emlékezéssel vallásos ünnepség, melynek teljes anyagát külön

Az egyház ünneplése a karácsonyi f b b k d lk k
liturgíás istentisztelet keretében folyt .üzet en ocsátju ren e .ezésü' re;
le; ez a VII. század óta anyanyelvi 3. a Magyar Evangélikus Lelkész Egyesület általunk is helyeselt
szövegekkel bővült. Belőle nőtt ki a . - F \'
templom körében a középkorí egyházi ÚS támogatott felhívása szerint tartassék offertórium a •inn Ö:J:'ÖS-
dráma. Erdékes. -hogy a Cseh-Érc- kereszt javára és pedig a gyülekezeti viszonyoknak megfelelűen
hegység protestáns Christmette-in ma d 1 k
'is szerepelnek ilyen templomi kará-: á vent 3. vasárnapján, vagy a va lásos ünnepséget övetően;
csonyi játékok. A középkorban a szín 4. a begyült összeg a ME LE felhívása szerint az Evangélikus
középpontjában ilyenkor mindig a j á - Élet, vagy a Harangszó csekklapján azonnal befizetendő, erről jelen-
sz o1 állt. Ez utóbb kikérült a ternp- kIk 1
Iomból; a 'saját faragású jászolok állí- tés teendő az illetékes esperesne , ki egyházmegyéje gyü e ezereinek
tása anémet katolikus házakban nap- adományáról f. éoi december hó 31-ig kimutatást terjeszt fel az ille-
[ainkig tart. Olaszországban az 1935-
ÖS karácsonyfa-tilalom óta ismét álta- tékes püspökhöz.
lános; -újabban a szokást katolikus Legyünk e.gyek a könyörgésben, a hitben és a segítő szeretetben!
részről nálunk is terjesztik. De protes-
t-áns körökben is jólismert, ha nem is Ereztessük finn testvéreinkkel, hogy fegyverben álló országok
ennyire általános: a bécsi evangélikus :Ilöldjén s jégtáblákat görgető tengeren át megérkezik hozzájuk a mi
belvárosi . templom hatalmas jászola .
évről-évre újabb, jelképes alakokkal testvér-szivünk, velük imádkozik, velük könyörög, mellettük viaskodik.
bővül és az Érchegység protestánsai - Isten. áldása nyugodjék meg azokon, kikért imádkozunk és az
nak nemzedékek hosszú során át épí- imádkozókon; a segítséget várókon és a segítséget adókon, hogy min-
tett gyönyörű Betlehem-einek sokan k
járnak csodájára. denütt adassék Isten nevéne dicsőség!

A reformáció kezdetben szembefor- Győr, Budapest, Nyíregyháza, 1939 december 12-én.
dult a templomi karácsonyi játékok, a
"Gyermekringatás" szokásaival és a
Miklós-nap megünneplésével is. Jel-
lemző, hogy Luther házában 1535-ben
még Mikulás hozott ajándékot a gyer-
mekeknek, tíz év mulva már a Meg-
váltó: "der Heilige Christ", A nagy
igazságot: nem Szt. Miklós, hanem

D. Kapi Béla
dunántúli püspök.

D. Raffay Sándor
banyakerületi püspök.

D.. Kovács Sándor
dunáninneni püspök.

Túróczy Zoltán
tiszakerületi püzpök.
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Az északi államok
keresztyénségének mai helyzete

A finn keresztyénség helyzete
- Beszélgetés Onni Talas finn követtel -

A finn-orosz ellenségeskedés legsúlyosabb napján (XII. 15.) a
finn követ úr szíves volt fogadni lapunk munkatársát, aki azzal la
kéréssel tett látogatást, hogy a finn keresztyénség helyzetéről a leg-
kompetensebb tényezőtől nyerjen felvilágosítást.

Buda egyik legcsendesebb hegyi részén bérelt lakást a finn kö-
vetség. Már a kapunálőrtálló rendőrtöl. megtudja a látogató azt; hogy
ezen a követségen sokkal kevesebb a szertartáposkcdás, mint akárme-
lyik másik budapesti követségnél. A hivatal minden tagja tud egy ér-
deklődő egyházi ujságíró érkezéséről s a szivélyes fogadtatás abban
nyilvánul meg, hogy rögtön bebocsátást nyerünk a követ úr elé.

A hivatalban dolgozók munkáját nem zavarja különösebbképen
az az életre-halálra menő küzdelern, ami az északi hazában folyik.
Minden férfi és női alkalmazott csendben végzi munkáját. Talán csak
az a többlet a mult programmjával szemben, hogy két szobában.iis
állandóan szól a rádió. A finn adást veszik egész nap.

A követnek bemutatom magam, ujságomat sismertetem Vele az
evangélikus püspöki kar kiadványát, a Harangszó finn számának cik-
keit említem meg s látható örömmel vesz tudomást arról az egyházi
szolidaritásról, ami hazánkban azóta a MELE és a püspöki kar kör-
levele alapján közismertté vált.

Mindjárt a beszélgetés elején észre veszem, hogy a Követ úr
épen olyan jól tudja, hogy mit köszön a magyar evangélikus egyház
a finn ébredésnek, mint ahogy azt mi állandóan hangoztat juk. Lelkészi
karunk sok tagját nevéről is ismeri.

Beszélgetésünk teljesen depo litizált kell legyen. Nem nyijatkoz-
hatik semmi politikai jellegű kérdésben s épen ezért nem feszegethe-
tern sokáig azt sem, 'hogy- a svéd, norvég és angol keresztyénség, ame-
lyekkel az ökumenicitás adta lehetőségeken felül is talált meleg és
e1szakíthatatlannak látszó kötelékeket, ma milyen megítélésben része-
sülnek a finn keresztyénség részéről. Viszont örömmel hallok arról,
hogy milyen jól estek azok a diákrnegmozdulások, amelyekben a na-
pokban volt része. Ezek közül is különösen jól esett a követségnek
a nagyrarcsai népfőiskola növendékeinek és igazgatójának látogatása.

A finn keresztyénség eddig látható vesztesége az egyik helsinki
templom bomba által történt teljes szétrombolása. A most kiürítés
alatt álló területeken pedig valószinűleg nemcsak a lakóházak, hanem
az istentiszteleti helyek is ki. voltak téve a megsemmisítésnek.

A finn kormány tanácsára a városok templomaiban nem tartanak
a háború tartama alatt ietentiszteleteket, ehelyett azonban a rádiót hat-
hatósabb egyházi szolgálattal terhelték meg, annyira! hogy a városok
lakói és a harctéren levő katonák rádión keresztül állandóan hallgat-
hatnak istentiszteleteket és áhítatokat. .

Határozott formában intéztern a követhez azt a kérdést, hogy
vajjon a finnekegész világon megbámult hősiessége nincs-e 170 fzathlo-
~zásbar~azzal a mély evangéliumi hittel, amelyet a Iihnektől a .világ
megismert? Határozott igenne] felelt a k.övet erre a hérdésemre, de
hozzáfűzte azt is, hogy Finnországban is vannak vallástalan emberek.
A teljes vallásszabadságnak országa, ahol ma a parlament többsége

,

Isten Egyszülött je ajándékoz meg ben-
nünket minden lelki és testi jóval -
ezután új erővel hangsúlyoztak. A
Miklós-napí vásárok átalakultak, ka-
rácsonyi vásárokká lettek, s mind ál-
-talánosabbak a mimikus ajándékozási
játékok, legtöbbször a Megválto szere-

• peltetésével. Természetesen ezek se
maradhattak ment a népszokások bele-
vegyülésétől: a vidám álarcos menetek,
mókák ezután is divatban voltak. Szi-
gorú prédikátorok, élükön a strass-
burgi J. C. Dannhauerrel súlyos an el-
ítélték az ünneppel való visszaéléseket
és fájdalmasan tették szóvá a napja-
ink szóhasználatára emlékeztető tiszte-
letlen hangot, amilyen pl.: "az idei Jé-
zuska fabatkát sem· ér . :." (Idézi A.
Spamer: Der Weinnachtsbaum in alter
und neuer Zeit. 1937.) ,

A XVII. század elején' jelennek meg
először a karácsonyi fenyők, mint az
ünnep járulékai. Felállításuk ekkor
még egészen helyi szokás, Strassburg
protestánsaira korl átozódik s megint
Dannhauer nyilatkozik róla: "Gyer-
mekjáték, de jobb mint másfajta kép-
zelgés", - A középkor népies körme-
netein szokásban volt egy-egy díszí-
tett lombos fának, az "Adám fájának"
körülhordozása, de nem karácsonykor;
utóbb egyre inkább kapcsolódott Adám
és Éva napjának szcenáriumához. A
"paradicsom fájára" emlékeztetnek
még ma is a fára aggatott almácskák,
a strassburgi első fenyők papírrózsái
pedig Ézsaiás 11:l-re és a német misz-
tika szimbolikájára utalnak: a keresz-
tet rózsa bokor jelképezte.

A mi karácsonyfáink legjellemzőbb
sajátsága a fán ragyogó gyertyafény.
A strassburgi fenyőkről ez még hiány-
zott. Csak a XVIII. században kapcso-
lódtak össze a karácsonyi fenyő fogal-
mával. a "világ Világosságának" ün-
neplésére. A karácsonyfa útja ezután
nyugatról keletre haladt. Még a szá-
zad fordulóján kevés kivétellel főként
főnemesi körben jelentkezik. Bécsben

. az első karácsonyfát 1816-ban a Burg-
ban' állították, a nassau-weilburgi
származású Henriette főhercegnő ked-
véért. Hamarosan a polgárság körében
is terjedt, majd a falvak lakói közt,
Érdekes, hogy a katolikus Tirolban
még 1853-ban is "szabadkőműves szo-
kásnak" tekintették. Német katolikus
falvak protestáns eredete miatt sok-
helyt a XIX. század végéig nem fo-
gadták be. Utóbb, a XX. században a
,.német karácsonynak", mint nemzeti
ünnepnek, elengedhetetlen tartozéka
lett.

Nálunk a karácsonyfa természetesen
még fiatalabb.Lmint Bécsben. Tudjuk,
hogy szintén az udvar köréből indult
ki, az áldott emlékű Mária Dorottya
főhercegasszony kezdeményezésére. -
Keletre, vagy délre tőlünk, a Balká-
non és Romániában csak szórvány 0-
san, az előkelők és városiak körében
jelentkezik. 1935 óta és 1929-ben eltil-
tott fenyők megint szerepelnek a Szov-
jet újesztendejének megünneplésében.
- Europa nyugati és délnyugati or-
szágai, Franciaország és Anglia, Spa-
nyolország és Itália, tudjuk, másként
ünnepelnek.

lVJindezt jó meggondolnunk, ha a
. közfelfogás városainkban alig tudja
már elképzelni Krisztus születésének :
ünnepét karácsonyfa nélkül. Kedves
és szép szokás, de csak az - és egy
percig sem szabad, hogy elhomályo-
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sítsa a lényeget, amelyre csak utal.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy kará-
csony nem elsősorban családi Ünnep,
nem is a gyermekek, vagy a gyermek-
kor .édes emlékeinek ünnepe 'és nem is
nemzeti ünnep - még csak a szociális
segítség ünnepe sem. Mindennek meg-'
van a maga nagyon komoly földi je-
lentősége és kerete lehet az igazi Ka->

- rácsony ünneplésének - de csak ke-
rete és nem tartalma. A tartalom, a
lényeg, melyet mi emberek olyan
könnyen elhomályosítunk még szép és
nemes ünneplésünkkel is, amellyel
mégis mindig az em.berit állít juk kö-
zéppontba - ez és csak ez lehet: uj-
jongó, hálás elfogadása az Üzenetnek:
"Született néktek ma a Megtartó ... "

Dr. H. A.

Budapest szrve
A budapesti tisztifőorvos havi - je-

lentései, melyek a népegészségügy ada-
tait tartalmazzák, egybefoglalóan úgy
jellemezhetők, hogy Budapest lakossá-
gának rossz a szíve. Allandóan emel-
kedik a szívbajban elhaltak száma.

Szemben a tisztifőorvossal azt mer-
jük .álütaní, hogy Budapest lakóinak
jó a szíve.

Legalább is december hónapban ..
A zsúfolásig megrakott játékárúhá-

zak raktárai december közepére telje--
sen kiürültek. Egyesületek és magá-
nosok pénzért kifosztották Eiz árúháza-
kat. A cukorka nagy- és kiskereske-
dők ez évben sem tudtak elegendő
szaloncukrot készíteni, aki idejében
nem gondoskodott, az utolsó napok-
ban csak az üres bolthelyiségeket lá-

.fogathatta meg. A könyvkereskedések
teli raktárai naponként mind jobban
és jobban megüresednek. Egy könyv-
kereskedő eladó segéd úgy nyilatko-
zott, hogy december hónapban mín-
den könyvet el tudnak adni.

Az árúházak olyan nagy forgalmat
bonyolítanak le kész árú és ruházati
cikkekből, hogy anagy bevétel ter-
mészetszerűen készteti tulajdonosait
arra, hogya közösségek, egyesületek
kérvényeinek százait fogadják el és
adományoznak azokból az árúk ból,
melyekre szegény embernek szüksége
van.

Társadalmi egyesületek. és foglalko-
zási és szakmai csoportok, kávéházi
és vendéglői asztaltársaságok decem-
ber elején megtartják gyűléseiket,
megállapítják az általuk ellátandók
számát s azt is, hogy milyen mérték-
ben nyujtsanak segítséget s a kará-
csony előtti hetekben felruházzák a
rászorult gyermekeket. A méretekre
jellemző, hogy az egyik vasuti csoport
'az árva gyermekeknek rend ruhákat,
cipőket, ruhaanyagot tudtak adni sze-
mélyenkint 80 P értékben. Az egyik
szakszervezeti nyomdászcsoport pedig
majdnem hasonló formában és érték-
ben adományozta meg a hozzátartozó
árvákat és munkanélküli szaktársaik
gyermekeit.

Egy előkelő hazai 'gyár főmérnöke
vallja azt, hogy a különböző egyházi
és társadalmi egyesületeknek 500-P
havi fizetéséből decemberben körül-
belül 100 P adományt adott. Nem lel-
kiismeretének megnyugtatása céljából,
nem is természetes vallási kényszer
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a keresztyénség hathatós támogatója, a keresztyénség eszméjevel
egy magasaágban tartja a tiszta nacíonálizmus veszméjét is. Az, a
szociáldernokrata párt, mely a parlamentben Icisebbség saz egyháznak
nem százszázalékos támogatója, a finn haza önvédelmi harcában a'
martiriumra kész keresztyénekkel egyenlő mértékben ontja vérét.

Mit tesz az egyház ezeleben la napokban? A lelkészek részt-
veszneh-e 'a háborúban? Az egyházak a finn háborúban végzik mind
azt a karitativ munkát, mely szolgálatukból következik. Katonalelké-
szek végzik a' harctéren lelkipásztori szolgálatukat, de vannak önként
s fegyveres szolgálatra jelentkezett lelkészek és theolognsok is, akik
az elsősorban állanak. '

Milpen lesz az ezévi finn harácsonp? Csendes, keresztyén családi
ünnep lesz, amelyet' mindenki 'meg fog ünnepelni a maga lehetőségei
és adott 'körülményei ezerint.

S hogpam látja Követ úr a lieresztvénség jövő lehetőségeit?
Ez a kérdés szorosan összefügg Finnország helvzetécel, Ennél a pont-
nál a követ a háború kimenetelét illetően optimistának mondotta és
mutatta magát sezzel a magatartásával válaszolt a keresztyenségre
vonatkoztatott kérdésemre.

. Azzal valtunk el egymástól, hogy Isten áldja
zetet s a [inn evangélikus egyházat.

és óvja a finn nem-
G. L.

A svéd keresztyénség
Aki évekkel ezelőtt érdeklődött az északievángélikus országok

keresztyénsége iránt, annak, hogy könnyen megjegyezhesse, röviden
a következő jellemvonásokat mutatták meg. A norvég keresztyénség

. legfeltűnőbb vonása, hogy benne található legnagyobb számban a sze-
mélyesen elhat~rozott keresztyén 'ember. A dán keresztyénség gyüle-
kezereiben mutatja meg erősségét. Svédország minden időben a sama-
ritánus szolgálatát kereste. és vállalta. A finn egyház jellemzője a
vértanúságo ,

Mikor a finn keresztyenséget -a világháború utáni önállósági
és szabadságküzdelmekben feláldozott vérre tekintve - ~gy jelle-
mezték, senkisem sejtette, milyen véresen komoly lesz hamarosan ez
a jelző.

A svéd evangélikus keresztyénség a neki kiosztott ékítő jelzőt
méltán érdemelte ki. A világháborús évekből magunk is tudunk erről.
Feldúlt harcterek felett és nyomorúságos hadifogoly táborokban a
svédevangélikussá,g járt segítő jósággal. Általában is, ahol a hívek
közösségére valahol a világban - Oroszországban, Spanyolországban,
Lengyelországban, vagy bárhol másutt - nyomorúság próbái szakad-.
tak, ott termett. Nyomában járt Schweitzer Albert afrikai orvos-
missziójának is. A legnemesebb értelemben vett samaritánus munkát
az 'egész világon szétágazott missziói szolgálata által végezte el.

Ma is ez az első .vonás, mely a svéd keresztyénség arcán feltűnik.
Királytól a szegény munkásig itt siettek először a finn vöröskereszt
megaegítésére. S mikor a finn jövő, a menekülésre kényszerült' finn
gyermekek mentéséről volt szó, 'egészen páratlanul álló gyorsaságot
és alaposságot bizonyítottak.

A svéd egyház a' nemzetek békességéért küzdő egyház is volt.
Ehhez mindenkor megv.Qltaz erkölcsi jogalapja is. Szava mögött
sohasem álltak -hazug érdekek. Nem veszett még el a mult ködében
S.öderblom svéd érsek alakja .sem, aki viszont a különböző egyházak
közötti béke és együttsz-Q1gálás ideálját helyezte látható' magassá-
gokba.



Mielőtt még láthatta volna a svéd -keresztyénség, hogy önmaga
liS a legnagyobb veszedelem közelébe sodródik, elhatározottan a békes-
ségért való küzdelem útjára lépett.

E hó elejére Stockholrnban : Fuglsang-Damgaard dán, Berggrav
norvég, Lehtonen finn _püspökök és Eidem svéd érsek vezetése mel-
lett a béke útját kívánta keresni, »Folkfred-Gudsfred« - Népbéke-
Isten-béke jelige mellett. Mikor a tanácskozás első napjának reggelén

- a finn püspök partraszállt, itt közölték vele a hírt, hogy Helsinkin
támadó ellensége már bombázza. A nagy világ felé így "talán korláto-
zódott ennek a találkozásnak a jelentősége, de viszont a svéd evan-
gélikus összegyház számára hatalmas ébresztő megrázkódtatás volt.
Meg kellett látnia Isten új parancsait. _

A beszámolókat olvasva, az első, ami megragadja a figyelmet,
annak felismerése, hogy az egyesek számára elkerülhetetlen a sze-
mélyi döntés. Bizonyos, hogy a svéd. evangéliumi keresztyéneéget
eddig sem lehetett felszinesnek mondani. De most az a parancs: még

~mélyebbre hatolni. Az egyik stockholrni gyülekezet előtt felszólalt
egy ismert kommunista-vezető, aki vallomást tett arról, hogy eddig
minden erejér sztrájkok és nyugtalanságok rendezésére fordította,
most a keresztyén életparancsban találta meg az építésre kötel ező
szót. Altalában feltűnő a világi elemnek szolgálatra való jelentkezése
az egyházban. A~gyülekezeti közösségek elmélyüléséről is történik
már most említés.

Ami azonban kétségtelenül a legfeltűnőbb) az az, hogya svéd
keresztyénség meglátta, mint vetődik rá saját -útjára a finn vértanúság

. keresztjének árnyéka. Ez jut kifejezésre a svéd egyház legnagyobb
lapjának legutolsó számában, mely Jézus szavát idézi: »Akiriek nin-
csen kardja, adja el felső ruháját és vegyen szablyát I« (Lukács 22 :36.)

Százharminc éven át Isten bölcsesége a svéd keresztyénségrőlI _

elháritotta a háborús veszedelmet. Csupán mások véres háborújéban
jelölte meg a segítés helyét. Most' lehet, hogy keresztet kell vállalnia.

Volt már a svéd egyház hitéért vért áldozó egyház. Igy született
meg reformációja, így védelmezte Gusztáv Adolf korában drága örök-
ségét. Ha erre az útra vezeti Isten .akar-ata, hittel hisszük, hogy a
vértanúság alatt még jobban megerősödött svéd egyházat láthatunk
majd. . -Wolf Lajos.

Norvég keresztyénség
E~' évszázad elején súlyos belső harcai voltak a norvég egyháznak

és norvég keresztyénségnek. Sok embernek Kellett tapasztalnia, hogy
az úgynevezett »modern .theologia« hová vezet és kellett ellene "éde-
keznie. Volt olyan pillanat is, amikor úgy látszott, hogy a hivatalos
egyház' és a belmissziói mozgalom között szakadás állhat be. Ez a ve-
szély azonban elmult. Az egyház megtanulta azt, hogy a nép között
nem állhat meg belmisszió nélkül és a belmisszfói mozgalorn is tudja
már, hogy az egyházhoz való tartozás milyen erőt jelent neki. Most
békésen állnak egymás mellett a templomok és a gyülekezeti ima-
házak. Üj jelentőséget nyertek azonban a közös életben a gyülekezetek
laikus tagjai.

A norvég népélet sajátosságában pedig ez különösen fontos.
-A nagykiterjedésű partország nehéz és kemény természeti viszonyai-
val való harcban a norvég- ember töprenkedő természetű lett és igy
nála minden körülmény között a személyes Krisztus-élmény a fődolog.
Az úgynevezett »norrnális időbeu« ez könnyen vezethet oda, hogy
Isten dolgai közül olyan kérdések felett töpreng, amik így nem old-

alatt, hanem egyszerű en azért, mert
ennyi kérésnek volt kitéve. Nem zúgo-
lódott a sok adó ellen, csak azt je--
gyezte meg, mint igazi mérnök, hogy
ha ezeket a karácsonyi gyűjtéseket és
akciókat kumulální lehetne, évenként
olyan üzemek et 'és gyárakat lehetne
létesíteni, melyek évenként többszáz
embert juttatnának munkaalkalmak-
hoz s így kenyérhez is. Amit az árva-
házak, iskolák, szegényházak. kórhá-
zak, mindenki karácsonya rendezői
egybefoglalhatóan végeznek. azok, mind
Budapest szívét mutatják. Jó szív ez,

Keresztyénségünk tanítása nem él
bennünk mindíg és állandó erővel, de
a humanizmus szelleme, amely a mai
köztudomás szerint a keresztyénség
hatása életünkben, átütőbb hatással
mutatkozik meg, mint keresztyénsé-
günk ,eszméje, vagy lelkisége. Tényez,
amelyet Karácsony idején állandóan
felfedezünk. Talán Berlinről is ezt le-
het megállapítani, vagy New Yorkról
is s ha ez valóban így van, ebből a
tényből következtetéseket elsősorban
az egyház és annak legelső emberei
vonhatnának le: ime ilyen a mai nagy-
városi ember, van a lelkében még egy
pont, amelyen megindulva vissza' le-
hetne menni a lélekben elrejtett s nap-
világra ritkán hozott tényhez: él az
emberben az első karácsony hatásának
emberi vonatkozása. Ha a villámlás
tényéből megszülethetett az elektrifi-
kálás- ezer ténye, ebből a tételből is le-
hetne világokat átalakító vagy új vilá-
got formáló gondolatot teremté ni. De
ezt természetesen nem végezheti sem-
miféle társadalmi, vagy irodalmi, vagy
politikai akció, hanem egyedül és ki-
zárólag az egyház.

Mert az minden karácsonykor bizo-
nyossá válik, hogy Budapestnek s a
többi magyar városoknak, falvaknak
és tanyáknak jó szíve van.

Következhetnének utána egyszer más
és még jobb eredmények. G. L.

Felekezeti iskolák
Az a párt, amelyik nevében a ke-

resztre hivatkozik, a multhéten ránk-
nézve is nagyon érdekes kérdéssel fog-
lalkoztatta az ujságolvasó közönséget.
Ez a kérdés a felekezeti iskolák kér-
dései volt. A főrendiházban Serédi her-
cegprimás által elmondott beszéddel
foglalkozott a szélsőjobboldali napilap
s a beszédből mást nem akart toll-
hegyre tűzni, mint azt a tételt, hogy
hazánkban a felekezeti iskolák kér-
dése milyen összefüggésben áll a föld-
birtokrendezéssel. Serédi hercegprt-
más bizonyosan nem szorul rá arra,
hogy lapunk védelmébe vegye szélső-
jobboldali lapok támadásaival szem-
ben. Nem is tartjuk magunkat hites
szakértőnek abban a kérdésben, hogy
a földbirtok kérdésének rendezése ho-
gyan kerül vonatkozásba a felekezeti
oktatás kérdésével, de arra vállalkoz-
nunk kell, hogy a hazai felekezeti ok-
tatás védelmezé se érdekében néhány
szót szóljunk.

Aki a hazai iskoláztatás kérdését
legalább csak annyira ismeri, hogy
újságíró lehet, annak tudnia kell azt.
hogya hazai iskoláztatás különböző
típusokban való összehasonlítás esetén
a ietekezeti iskolák értéke nagy, árta-



lánosságban nl-indig magasan felette
volt úgy az állami, mint a községi
iskolai munkának, Ezt az eredményt
úgy az állam, mint az iskoláztató köz-
ségek mindenkor elismerték. Hivata-
los tanügyí férfiak, -akík tisztük sze-
rint ellenőrző látogatást végeznek az
iskolákban s nem egyházi férfiak, ezt
hivatalosan és napjainkban is elo'
ismerik. ,

Megállapítható, hogy a felekezeti is-
koláknak ilyen. minősíthetetlen hangú
és tárgyi -tévedésekben leledző tagla-
lásával a magyar sajtóban a szélső-
jobboldali lap teljesen egyedül maradt,

A legszomorúbb azonban . az, hogy
amikor az elvetett kő miatt meg-
indult a felelősségrevonás, sem a szer-
kesztő, sem a munkatársak, sem a
.cíkkíró nem akartak egészen őszintén
odaállni a nyilvánosság elé: sem azzal,
hogy igenis nekünk különvéleményünk
van, sem azzal; hogy tévedtünk ebben
a kérdésben. G. L.

KÖNYVISMfRTfT[S
Hiszek Uram!

(Vitéz Virág Jenő segédkönyve házi és
iskolai áhitatok számára. Budapest,

1939. Szerző kiadása.)

A házi áhitatok célja mindennapos
táplálkozás Isten igéjével s az igén ke-
resztül telínkezés az evangélium lelké-
vel. Minél kevesebb magyarázat, em-
beri szó, kegyeskedés és minél több
ige, minél egyszerűbb és őszintébb
imádság, minél erőteljesebb bizonyság-
tétel.

Ezeket az elveket tartotta szem előtt
vitéz Virág Jenő, amikor "Hiszek
Uram!" címen olyan könyvet szerkesz-
tett vezérfonalul és segédkönyvül csa-
ládi áhitatok számára, amelyben sem-
mi 'elmélkedés, bibliamagyarázat sincs,
Ellenben ott van két esztendőre fel-
osztva az egész Szentírás. Mellette
egyházi ének kincsünk nek minden dal-
lama. Az imádságok legtöbbnyire Mi-
atyánk hosszúságúak és egész héten
ugyanazok. E mellé felvesz minden
hétre egy-egy részt a hitvallási ira-
tainkból is, amelyet vagy együtt mon-
danak el a" áhitaton résztvevők, vagy
naponként meghallgatnak. S ez az az
újítás, amelyet a legnagyobb örömmel
üdvözölhetünk. A Szeritirás mellett
leginkább hitvallási iratainkban él a
tiszta evangéliumi lélek. Itt találjuk
meg Anyaszentegyházunknak a Szent-
írásból. merített alapvető tanításait,
amelyek azonkívül a Biblia teljesebb
megértéséhez is nélkülözhetetlenek. Ha
valaki több esztendőn keresztül e
könyv alapján tartja mindennapos
áhitataít, vagy mondjuk: egy gyermek
ennek emlőín nő fel, az nem is tud
máskép gondolkozni, csak evangélikus
módon. A' hitvallásoknak konzerváló,
megőrzö hivatásuk van. S ezt a hiva-
tást vajmi csekély mértékben teljesi-
tették eddig egyházunkban, mert a
hívek legnagyobb része .nem ismerte
őket. Amit megtanult is belőlük kis-
gyermekkorában, azt is 'hamarosan el-
felejtette állandó gyakorlat és ismétlés
híján. S így a mi vallásilag kevert tár-
sadalmunkban száz idegen vélemény
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hatók meg. Azonban mihelyt a nyomorusag és veszély jelentkezik,
a töprengésben hatalmas erő lappangását látjuk, mint azt a mai' kriti-
kus idők is mutatják. .

Különösen világos módon jutott ez kifejezésre a külföldi missziói
munkával kapcsolatban. Senki előtt sem szenvedett az kétséget, hogy

, a misszió nem érezheti meg a krizist. Ezért még legutóbb is .küldöttek
új erőket a kélet-ázsiai és indiai missziók terü1etére.

De egyházunknak a vén Európában is 'szét~gazó munkája van
folyamatban. És különös öröm az, hogy ezen a helyen köszőnhetjük
ezt meg Magyarország evangélikus köreinek, akik az idők folyamán
.gyakran mutattak megértést és szeretetet a norvég egyházi tevékeny-
ség 'iránt. Johnson Gisle.

Karácsonyest a 'kórházban
Az erdők örökzöld palástú fája,
A tél szent estjén -Iézust hirdető,
Galykarjain fénykösöntyűket rázva
Eljött a nagy, 'Sokszáz szobájú házba,
Amelyhez oly közel a temető -
S benn mégis élet új reménye nő.

Ott állt egy-egy fa mindegyik teremben,
Kínok s Iázak közt ... S a tű-lornb alatt
Száz kis ajándék - s tán a mérhetetlen:
A ,gyógyulás is... Most fehér köpenyben
Pár orvos úr jön ... Pár percük szabad ...
S az ápoló kedves nővér-csapat.

És jön a pap 's zeng ima és zsolozsma
És szent beszéd: »Jézus megszületett!«
S minden kín az Ö írját áhítozza ...
oh, szerit Karácsony, estéd barcsak hozna

.Jóegészséget, boldog életet!
S .a pap áldást oszt.,. Béke ... Szerétet ...

... Az én véremben már hűs gyógyulás van.
Csak nézem itt a kín s láz táborát ...
Mi ez? .. A kórház megnő, ím csodásan '- -
Ahány pavillon: szörnyű kínban, lázban
Mind egy-egy ország! ... Csupa gyanú, vád ...
S népük mind egymást öli s önmagát!

óh, ősi Földünk: óriási kórház,
Amelynek 'orvosai - nincsenek!
De packáz rajta kuruzsló tobzódás ...
on, népek, meddig dúl évmilliós láz? .
Ti, csupa őrült! ... Gyógyúlhat-e meg
Orvos tudását fitymáló beteg? .

Oh, Jézus, - voltál orvos is, nagy orvos.
Roncs lelkek, testek tudós orvosa. -
De vállad itt örök keresztet hordoz.
Lesz-e világunk, ez a téboly-sor-sos,
Oly rendes, békés, üdvös valaha)
Mint bárhol bármily kis kórháza ma?

Áldott kórházam, benned így kápráztam,
S szívemre mégis szebb kor álma szállt ...
Es mintha ekkor hófehér palástban,
-- Vagy csak pár orvos-köpeny volt?
Bíztatva mínden kín s láz táborát,
Jézus ment volna a kórház on áto .

csodásan"
I

Telekes set«



Karácsonyeste Finnországban
Sötét, korai reggel van, de a főváros utcáin már látni lázas

eürgés-forgást.vLaesan szállingózik a hó, nagy, könnyű pelyhekben,
mindent bétakarva szép fehér köntösével. Karácsonyelőestéje van.
A piacon nagy a tolongás a karácsonyfák körül, a boltok délelőtt
zsúfolva vannak. Az emberek arcán sugárzik a karácsonyi öröm,
barátságos an kívánnak egymásnak áldott ünnepeket. Kirakatok, utcák,
házak csillognak a dísztől, itt-ott a szabad ég alatt magas karácsonyf
áll, alatta persely a szegények számára. A gyülekezet Iiataljai segí-
tenek széthordani az ajándékokat; nem feledkeznek el az öregekről
és a betegekről sem, a nagy kórházakba énekkarok látogatnak el,
a mennyei örömhírt a szenvedőknek is hirdetve. A temetőben szám- ,
talan $yertyaláu,g vibrál. - Otthon, is folynak még a sürgős' elő-
készületek', kint a konyhában, bent a karácsonyfa körül, A család
egyes tagjai sorba visszahúzódnak a csukott ajtók mögé, a piros
viasz, titokzatos illata szürődik ki, papír zörög, suttogás hallatszik.

Már kezd alkonyodni. A gyerekek egyre türelmetlenebbül' vár-
nak. Végre kinyílik az ajtó, kápráztató fény árad felénk - gyer.tya
a karácsonyfán, a zongorán, az asztalon - mindenütt meleg, élő
lángok. A családfő olvassa a napi evangéliumot, ami oly ismerős és
mégis mindíg új, zengenek a karácsonyi énekek, melyeknek remegő,
szerit áhitata soha, de soha nem múlik el az ember szívéből. Az édes-
(anya boldogan, könnyes .szemrnel tekint szét, magában hálát adván
az Isten legnagyobb ajándékáért és szeretteiért. Erős csengetés. Min-
denki felugrik, a legkisebb az édesanyja háta mögé rejtőzik: itt .a
szeretett »Mikulás-bácsi«, aki már hosszú éveken át messze Lapp-
országból hozza az ajándékokat, öreg már és rekedt, no, de nem is
csoda, oly hosszú út után. A gyerekek öröme határtalan ... Azután
futnak az órák egymás után és a magas bérkaszárnyák ablakaiban
lassan kialszik a fény. Az utcákon már alig van ember, a villamosok
zöreje régen elhalkult. A szent éj csendje' és nyugalma borítja ,',a

földet.
*

A magy »tupa« (parasztszoba) ragyogó fehérre van síkolva, finom
homokkal, meg jóillatú borókával behintve. A lovak az istállóban ví-
gan ropogtatják ma különösen bő zabadagjukat, a kis madárkáknak
egy csépeletlen kéve ki van állítva az udvarra. Már füstöl a meleg
»sauna«, várva az embereket, mielőtt összegyülekeznének az Ige köré.
- De idejében le kell feküdni, mert hajnalban útra kelnek a kará-
csonyi istentiszteletre. Az ég magas, csillagos, metsző hideg fúj a
tavak jégrnezején, de bent az erdőben hatalmas, hóbor'itott vörös-
fenyők alatt csend van, csak a csörgők csilingelnek és a hó csikorog
aszántalpak alatt. Már közelednek a ,faluhoz, a nagy útra rátér-ve,
már vágtatva repül a Kesely, hogy legelsőnek érje el a templomot,
'díszes; tarka takaró röpköd a szán után. A gyalogosok letérnek az
út .szélére, Iátní egy-egy öre.get, aki botjára -támaszkodva, messze
távolból igyekszik az Isten házába. Vörös Ialú, fehér sarkú házak,
alacsony, szürke kunyhók ablakában is gyertya fénylik. A harang
már nem kong, a nyitott templomajtóból erőteljes ünnepi ének zúg'
felénk. ,.

Megint karácsony van, de a templomnak az ajtója csukva 'ma-
rad. A tűzhelyek kihültek, a családtagok szétszéledtek, sokan egy-
mást utoljára látták ebben az életben. A sziréna üvöltözik, össze-
omlott, lángban álló házak fölött, robbanó bombák pokoli zajában

és meggyőződés is al,akította híveink
gondolkozását, csuprin saját hitvaLLá,·

, saink nem, Az érdemtheoria és csele-
kedetből üdvözülés' éppúgy fertőzte hí-
veinket, mint a spiritiszta tévelygés,
vagy mohamedán fatalizmus. De ha
valaki hitvallásaink legtömörebb és
bizonyságtévőbb részeit naponként
hallja vagy elmondja, annak lassan-
ként ehhez idomul a gondolkodása és
az élet minden viszonylatát csak evan-
gélikus lélekkel tudja megítélni. S ha
igy életté és vérré lett a hitvallás,
akkor éled fel halotti dermedtségéből
és tölti be második hivatását, vagyís:
misszionáló erővé lesz másvallásúak-
kal szemben is, Mert: "A hit hallás-
ból van, a hallás pedig Isten igéje ál-
tal". (Róma 10:17.) .

Iskolákban, mindennapos áhitatok
tartásához is kiválóan alkalmas tehát.
éppen ezen a teljesen eredeti mód-
szere miatt, amellyel képessé válik
hitvallásainkat kitörölhetetlenül az if-
júság szívébe vésni s így ízig-vertg
evangélikus ifjúságot nevelni.

Meg kell még említenünk, 'hogy az
egyházi esztendőt is erőteljesen igyek-
szik kidomborítani és tudatunkba írni.
Erre ma ugyancsak nagy szükség van,
mert a szekularizálódó világ mindjob-
ban igyekszik elhalványítani az egy-
házi esztendő már ma is alig észre-
vehető körvonalait és humanitárius
szinekkel átszinezni legnagyobb ünne-
peinket is, Nagyszerű segítséget nyúj-
tanak ehhez a könyv pompás, symboLi-
kus képei, amelyek pár egyszerű vo-
nallal a legmélyebb hitigazságokat is
könnyedén ábrázolják. Ezeket a hit-
oktatásnal is nagyon jól lehet hasz-
nosítani. '

A közölt imádságok, amelyekről már
megjegyeztük, hogy rendszerint Mi-

- atyánk hosszúságúak, szintén eddig
ismeretlen evangélikus értékek tárhá-
zát nyitják meg, Ősi, XVI-XVII. szá-
zadból való imádságos könyvek leg-
szebb darabjai. 'Szinte megragadnak
egyszerűségükkel. őszinteségükkel, ha-
talmas belső erejükkel.

A könyv külső kiállítása igen sike-
rült és nagyon szép. A Fébé-nyomda
egyik legszebb munkája.

Vitéz Virág Jenő nagyon egyház-
építő, hasznos munkát végzett a kőnyv
kiadásával, reméljük, hogy nagyon sok
evangélikus családban kezdi el minél
előbb áldásos szolgálatát. L. M. V.

A diósgyőr-vasgyári egyházközség
nőegylete, leány- és ifjúsági egyesü-
lete december 20-án ádventi estét tar-
tott, melyen nagyhatású ádventi be-
szédet mondott Túróczy Zoltán' püspök.

A tiszakerületi püspöki titkári állást
Chován Sándor volt esetneki .mene-
kült lelkésszel töltötték be,

Nagymágócs. December .10-én ren-
, dezte első szeretetvendégségét. A ren-
dezés munkájában az alakulóban levő
nőegylet buzgólkodott, Irásmagyará-
zatot és előadást tartottak ifj. Rimár
Jenő rákóczitelepí missziói lelkész és
Szirti János tanító. A község lakos-
sága felekezeti különbség nélkül vett
részt a szeretetvendégségen. A hatal-
mas erkölcsi siker mellett anyagilag is
segítségére volt a kicsiny missziónak
a névtelen munkások szeretete és ál-
dozata.
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SZINHÁZ
Feleség

Bókay János új színdarabját táblás
házak előtt játsszák a Nemzeti Kamara-
színházában már hónapok óta. Mi ebben
a darabban az a nagy közönségvonzó
mágnes?

Természetesen a két kitűnő művész,
közönség kedvence Bajor Gizi és Pá-
ger Antal is. De legfőképpen mégis a
darab témája: az "örök háromszög", itt
négyszöggé modernlzáltan, avagy "a
házasság válsága". Bókay merész kéz-
zel tapint rá a problémára: még
a legtöbb ideális házasság is, 8-10
év alatt unalmassá válik a férfinek s
adódó alkalommal körmyedén hajlandó
átlépni a házasságtörés Rubicon-ját.
De - s ez a kérdés másik fele - a
házasság gyökerei mégis sokkal mé-
lyebbek a férfi lelkében, minthogy
egyszerűen ki tudná szakítani s el
tudná dobni magától. Öntudatlanul is
ragaszkodik hozzá. Igy jönnek létre a
gyengéd, figyelmes, jó férjek, akik

. mégis szeretőt tartanak titokban. Bó-
kay darabjában aztán sem a szerető,
sem a feleség nem hajlandó ezt az
állapotot fenntartani. Ügyes trükkel
maga a szerető leplezi le viszonyát "a
feleség előtt, hogy kenyértörésre vigye
a dolgot. A feleség plátói rajongóját
játssza ki a férjjel szemben, hogy a
vígasztalódás reményét és így a köny-
nyebb lemondás Iehetőságét nyujtsa a
feleségnek s gyorsabb döntésre birja a
férj et. De egészen rosszul számított s
teljes vereséget szenved. Mert a félté-
kenység elemi erővel támad fel a férj-
ben s egyszerre' drága értéknek látja
a feleséget. A feleség pedig egyszerű-
en feláldozza a tiszta érzésekkel rajongó
jóbarátot férje visszanyerése érdeké-
ben. Csúcspontig fokozza a férj félté-
kenyságét azt állítván, hogy elhagya-
tottságában a jóbaráttal vígasztalódott.
S nem számított rosszul. A férj még
ennek ellenére is ragaszkodik hozza,
noha a feleség nem is deríti ki hatá-
rozottan ártatlanságát, mert tanuiván
a multakon, nem akarja többé a biz-
tos birtoklás unalmas kényelmébe en-
gedni a férjét. Egy kis féltékenység, a
bizonytalanság feszültsége ugyanis: úgy
kell a házasságba, mint a levesbe a só.
Ennek az ősrégi, de ime, örökké új
tapasztalatnak a leszögezésével végző-
dik a fordulatos, eleven, szikrázó szel-
lemességű darab. '

Bókay János bámulatos. zsonglőr.
Kitűnően keveri a kelleme st a hasz-
nossal. Ebben a témában inycsiklan-
dozó csemegét ad a közönségnek s
mégsem vonhatja kétségbe senki, hogy
.Jcomoly'' darab. Hiszen az életnek
egyik leggyakrabban előforduló, leg-
fájdalmasabb kérdését fekteti bonc-
asztalra és a jónak adja a győzelmet.
Csupán annak támadnak visszás ér-
zéseí, aki Isten igéjének szemüvegén,
keresztyén szempontból vizsgálja az
egészet. Éppen ott, ahol a szerző leg ..
kevésbbé várná,' a jó oldalon. Azt
tapasztaljuk ugyanis, hogy a való-
ságban kevés van olyan "tisztán ra-
jongó" férfi, aki nem jön kísértésbe
egy eszménylen szép, talpraesett, kí·-
vánatos asszony mellett? Van-e egyál-
talán olyan tiszta rajongás, amelynek
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elnémul rnenekülő asszonyok és megrémült gyermekek szívezaggató
sírása, a határokon ágyúk zengik a harcolóknak és a haldoklóknak la
karácsonyi éneket. Testvérem, aki ezeket .a sorokat olvasod, ugyan
tudod-e ezt a ké.pet elég élethűen, elég átérezve magad e)őtt látni?
Adtál-e elég hálát az Istennek, aki Téged még egy békés karácsony-
nyal megajándékozott? Vajjon eszedbe jutott-e, hogy talán egyik
napról a másikra téged is megrohanhatnak olyan emberek, akik .sern
Istent, sem kegyelmet nem ismernek? Kérjük mennyei Atyánkat, se-
gítse szer-etett finn testvéreinket az ő reménytelennek Iátszó harcukban
és erősítse a hitüket, hogy akármi is lesz, mindent az Isten kezéből
vegyenek! Isten áldása legyen rajtuk, küzdelmeiken és Iövészárkaik-
ból az egész keresztyén világhoz kiáltó karácsonyi énekükön:

»E földön békesség, az emberekhez jóakarat!«
Garammé Kallioniemi Sola.

"

gyökerei nem érnek bele a 'lkívánsá~"
talajába, tehát nem surolják Máté 5:
28-at? Másik pedig az, lehet-é olyan
asszony, aki így játszik a tűzzel és
nem égeti meg magát, se be nem
szennyeződik? S végül lehet-é hazug-
sággal építeni? A cél szentesíti-é az
eszközöket? Ezek a nehéz kérdések
rontják el a szájunk ízét a csupajó
darabvég után.

Tehát a jó oldal gyöngébb lábon áll,
mint a rossz oldal. A rossz oldalt iga-
zolják a tények, a mai társadalom a
maga civilizált romlottságában. A jó
oldal pedig csak tiszteletreméltó em-
beri kísérlet, hogyan kellene a társa-
dalom erkölcsi egyensúlyát a házasság
frontján helyrebillenteni. Ehhez azon-
ban kellenének olyan feleségek és
olyan házibarátok, mint a darabban.
Ebben azonban jelenleg fölöttébb nagy
hiány vagyon.

A társadalom megújulásának útja
tehát nem ez, hanem az Istenhez térés
és határozott szakítás minden bűnnel:
az evangélizáció és lelki ébredés.

.A mai társadalomról azonban nehéz
lenne jobbat írni. Ezt elismerjük Bó-
kay Jánosnak. A B.

Farsangi esküvő
A Belvárosi Színház ujdonsága.

A két Kodolányi-darab súlyos prob-
lémái, aktuális mondanivalói után
könnyű, derűs vígjátékkal lepte meg
közönségét a Belvárosi Színház. Zenés
darabot hozott színre, mely a háború
előtti gondtalan Magyarország anek-'
dotázó világát aposztrofálja. - A film-
burleszkeknél a nagyon mulatságos je-
leneteknél kis szünetet tart a rendező
a játékban, hogya közönség kinevet-
hesse magát. "'Valami. ilyet csinált a
Bel városi Színház .is. A két komoly
darab után könnyű darabot tálalt,
hogy a közönség felvidulva készülhes-
sen elő újabb komoly mondanivalók
befogadására.

A farsangi esküvő tárgya egy házas-
ság megszületése. A bonyodalom okán
ma már' csak mcsolyogni tudunk, a
földbirtokos kisasszonyt u. i. nem akar-
ják hozzáadni a paraszt származású,
de egyetemet végzett, sőt képviselői
mandátumot nyert választott jához. Elég
szimpla mese, elég együgyű bonyoda-
lom, mert hiszen ez még a boldog

békevilágban is csak fejedelmi kö-
rökben volt akadály, nem pedig kurta-
nemes familiákban. Dehát operettről,
vagy majdnem operettről van szó és
így szemet kell hunynunk.

A vígjáték szerzője Szalay László,
ismert és kedvelt tárcaíró. Karcolatai
és elbeszélései, melyeknek állandó hőse
Szuhay Mihály, a csavaroseszű. arany-
szívű, becsületes ispán - zamatos, ke-
rek, életízű írások. Vígjátéka valósze-
rűtlen és széteső. Egyetlen élő, élet-
szagú alak mozog a színpadon, az
öreg Szuhay. Valószínűleg az ő ked-
véért született meg a három felvonás,
és a közönség is csak ennek az alak-
nak a kedvéért bocsájtja meg az egész
vígjátékot.

A bevezető zenét és a kedves meló-
diájú dalbetéteket Buday Dénes szer-
zette. Laki Tibor.

Templomi áhitatnak
beillő hangversenyt rendezett a Fasori
Evangélikus Énekkar december 17-én.
Lelkes énekkari tagok buzgalma aka-
dályokat nem szokott ismerni s az
olyan énekesek, akik évtizedek, vagy
hosszú évek énekkari nevelő hatását
érzik magukon, szerétnek énekelni.

A budapesti egyházi énekkaroknak
külön meg van az értékük s a világ
által is dicsért képességük. A fasori-
akat legjobban jellemzi az a közös-
ségi szellem, amely a teljes lelki ösz-
szeforrottság bélyegét hordozta min-
dig magán. Ezt a tradicionális jellegét,
amelyet kedves elődök örökítettek át
erre az énekkarra, -hűséggel megőrizte
a fasori énekkar.

Peschleo Zoltán karnagy berlini ta-
pasztalatait, orgonaművészetében 'és
karvezetésében szerzett bő ismereteit
még nem akarta a nagy nyilvánosság
elé vinni. Még érleli azt, de már most
látni és elismerni kellett.

A kedves és- muveszi élvezetet
nyujto esti áhítaton énekkar és veze-
tője sok örömet nyujtottak a nagyon
hálás hallgatóságnak. Amikor ezt mind
feljegyezzük, meg kell említenünk az
énekkar három széphangú tagját, akik
szólóénekükkel szolgáltak a hangver=
senyen: Bogdán Gyuláné, Baksa Já-
nosné és Linzer Márta neveit.



Olvasóinknak Istentől áldott kara-
-csonyí szent ünnepeket kivánunk!

"Testvér szív - testvér kéz!" Ezzel
a címmel bocsátott ki a Magyarhoni
Evangélikus Egyházegyetem szépen
kiállított és jól szerkesztett füzetet,
.mely az egyetemes belmissziói munka-
programm pótfüzete gyanánt jelent
meg. A füzet a püspöki kar által el-
rendelt és a finn testvérek javára az
egyházközségekben tartandó vallásos-
estély anyagát tartalmazza.

A finn-testvérek javára ádvent 3.
vasárnapján tartott offertóriumokról
mindenfelől az a hír érkezik, hogy az
önkéntes. adakozásokból begyült ösz-
szeg sokszorosa a rendes vasarnapi
offertóriumoknak. Kérünk mindenkit,
hogya házankénti gyűjtésben is buz-
gólkodjék, hogy valóban segítséget
jelenthessen a magyarországi evangé-
likusok adománya a finn Vöröske-
resztnek.

A 'pesti evangélikus magyar egyház
új presbitériumának és 300 rendes és
150 póttagú képviselőtestületének be-
iktatása december l7-én volt a "Deák-
téri templomban. A beiktató istentisz-
teletet Kemény Lajos igazgató-lelkész
végezte, Cselekedetek 23:35. verse
alapján tartott igehirdetéssel, majd a
presbitérium .' és a képviselőtestület
minden tagja úrvacsorát vett. Isten-
tisztelet után rendkívüli közgyűlés volt,
melyen a tisztújítás eredményét kihir-
dették és Tomcsányi V. Pál, az egy-
házközség újra _meg választott felügye-
lője az. egyházépítő programmról és
az új képviselőtesület hivatásáról mon-
dott beszédet. A közgyűlé st D. Raffay
Sándor püspök imája és áldása zárta-be.

A Deáktéri testvéregyházak' képvi-
selőtestülete, mely a magyar és nérnet
egyház közös ügyeinek intézésére 3-

két egyház presbítereiből alakul, a
most meg tartott tisztújítás után, dec.
19-én tartotta alakuló ülését. Ezen be-
iktatta tisztségébe az új közös felügye-
Iőt: Tomcsányi V. Pált, aki egyben a
magyar egyház felűgyelője is. Az új
közös felügyelő beiktató beszédében a
legközelebbi feladatok közül különösen
az iskolák ügyével és a Deák-tér ren-
dezésével kapcsolatosan a jövőben fel-
merülő nagyjelentőségű kérdésekkel
foglalkozott.
,Jubileum. Dr .. .Mauritz Béla egy-e-
terni rendes tanárt most. -ünnepelték-
tanítványai, az egyetemi tanács és a
tudományos világ 25 éves tanári mű-
ködése alkalmábóL.
, Nyugtdombavonulás. Chugyik '. .P~l

aszódi lelkész, a pestmegyei felső egy-

házmegye esperese a jovo év január
l-én nyugalombavonul. Egyházközsége
és esperessége szerétettel búcsúztatta
és bocsátotta el az aktív szolgálatbóL

Raffay Sándor és Ravasz Laszló püs-'
pökök karácsonyi és óévesti beszédei,
mint arról már hírt adtunk, hang-
lemezen _megörökítve megjelentek. A
hanglemezek 7-7 perces igehirdetést,
imát és egyházi éneket tartalmaznak.
A felvételek kitűnően sikerültek. 1-1
lemez ára 4 pengő, megrendelhető
Arokháty Béla tanár; Korál hanglemez-
vállalatában, Bpest, VIlI., Salétrom-
utca 5.

A díósgyőr-vasgyári E. K. 1. E. L hó
l3-án finn-estet rendezett. A szép
számban megjelent közönség Gusztáv
Adolf svéd király csatadalát (Ne csüg-
gedj el kicsiny sereg ... ) énekelte.
Imádkozott és szentírást magyarázott
dr. Vető Lajos lelkész. Szavalt ak Mol-
nár Magda, Lopatovszky Ede és
Schuszier József. Előadást tartott
Hamm István ifj. elnök: "Finn testvé-
reinkről" címen. Az előadás után az
énekkar a finn himnuszt énekelte.

"Olvasod-e a Bíblíát?" címen új bel-
missziói segédkönyv jelent meg. Szer-
zője: Harmati Béla ősagárdi lelkész.
A 60 oldalnyi terjedelmű könyvecske
nélkülözhetetlen gyakorlati' útmutatá-
sokkal és tanácsokkal szolgál a Köny-
vek-Könyve használatát illetőleg. A
fejezetcímek közül kiemeljük a követ-
kezőket: "Miért? Míkor? Hogyan? ol-
vassam aBibliát?" "Nehézségek bib-
liaolvasás közben". "Hiszek a Bibliá-
ban!" "A Biblia ellenségei." "A Biblia
barátai." "A Biblia vértanúi." "Nagy
emberek vallomásai a Bibliáról." A
könyv ára 30 fillér és 10 fillér posta-
díj. Tanulságos és.élvezetes olvasmány,
tele életpéldákkal és gyönyörködtető
történetekkeL Ajándékozásra is alkal-
mas. Megrendelhető: Harmati Béla
evang. lelkész Osagárd, up. Keszeg,
Nógrád m. címen. Tíz példánytol föl-
felé megfelelő .árengedmény. A kőnyv
tiszta haszna karácsonyi jótékony célt
szolgál.

Kérelem. Az aszódi evang. Petőfi-
gimnázium igazgatósága kéri azokat
az egyházakat, illetőleg lelkész urakat,
akik a nekik küldött Dr. Osváth-féle
(A halhatatlan Diák) könyv árát még
nem küldték el, szíveskedjenek azt az
igazgatósághoz megküldeni.

Lelkészbeiktatás .. A nyíregyházi ev.
egyházközség folyó hó 26-án, kará-
csony II. napján délelőtt 10 órakor
kezdődő istentisztelet keretében ik-
tatja be lelkészi hivatalába meghívott
lelkipásztorát, Joób Olivért. A beikta-
tás szolgálatát Túrmezel Sándor tokaji
alesperes-leÍkész végzi.

A "Protestáns Szemle" decemberi
száma Mákkai Sándor es Kerecsényi
Dezső' szerkesztésében, Remenyik Sán-
dór, ifj. Gyökössy Endre verseivel,
Makkai László: Protestáns' Napok
Budapesten. Csabai István: Protestáns
kiállítások, Harsányi András: A ma-
gyar református lelkészképzés reform-
jához, Mikecs László: Református ma-o
gyarok ó-Romániában, Vajda Endre:

Emlékezés és önéletrajzok 1939. ma-
gyar irodaimában és Oroszlán Zoltán:
Az V. nemzeti képzőművészeti .kiállí-
tás Kasssán c. cikkei vel jelent
meg. (NIÉ.)

Kassai hírek: Felemelő keretek kö-
zött állttett emléket a Kassai Evangé-
likus Diákszövetség Petőfi Sándornak,
az 1848-49.-i szabadságharc lánglelkű
költőjének, halála 90-ik évfordulója
alkalmábóL Az ünnepi emlékest az ev.
iskolaépület nagytermében ment végbe
december 17-én d. U. 6 órakor. Az ün-
nepség a Hiszekegy hangjaival kezdő-
dött. Az Evangélikus Diákszövetség
tagjai közül Mihalik Erzsébet, Ruttkay
~örgy, Pribelszky Ilona, Sziklay Sán-
dor, Zimmermann Andor, Gulyás Kató,
Jakab Éva, Bánó Gábor Petőfi verse-
ket szavaltak. a Diákszövetség ének-
kara Petőfi dalokat adott elő. Nagy
hatást váltott ki a Kriszt Éva által be-
tanított szavalókórus és a "Befordul-
tam a konyhára" c. dal előképe, me-
lyet Jávorszky Annus és Stoffán Laci
alakítottak. Az emlékbeszédet Gömőry
János egyházközségi felügyelő mon-
dotta el. Mélyen alapozott gondolat-
fűzése nyomán elevenen állott elő a
nagy költő alakja. Bemutatta továbbá

-azokat az iskolákat, melyek Petőfi éle-
tének kialakítására döntő hatással vol-
tak. Igy a kecskeméti Hajós-féle isko-
lát, ahol Petőfi nagyatyj ának, Gömőry
Jánosnak volt iskolatársa és az eper-
jesi kollégium köré tömörülő nemzeti
harcosokat, akik a szabadságharc meg-
indításában irányító szerepet vállaltak.
Az, emlékünnep Mohr Gedeon diák-
szövetségi vezető-elnök zárószavai után
a Himnusszal ért véget. -

Vitéz Sréter Ferenc missziói lelkész
december 6-án és 7-én evangélízácíós
előadásokat tartott.

Az Evangélikus Diakonissza Nőegy-
Let buzgó hölgygárdája dec. 8-l0-én
rendezte meg a felszabadulás után első
karácsonyi vásárát, amely a szegények
hathatós támogatását teszi' lehetővé.

Az 'én szeretetem címen Ecsedy Ala-
dár kis könyve Ill. kiadása most .hagyta
el a sajtót. Nagyon szép új címlappal
jelent· meg az L Koririthus l3-ról, a
szeretet himnuszáról szóló elmélkedés-
sorozat Nagyon alkalmas ez a köny-
vecske karácsonyi ajándéknak, de al-
-kalmas bármikor ajándékozásra a hit-
ben és szeretetben való elmélyítés cél-
jaira. Ara darabonként 80 fillér. 10 pél-
dány után 20 százalékot és több pél-
dány terjesztése után 30, százalék en-
gedménnyel rendelhető meg a szerzőnéL

Örvendezzetek ! címen két héten be-
lüi megjelenik Ecsedy Aladár tahitót-
falusi lelkész párbeszédeket, jelenete-
ket, egyfelvonásos 'szindarabokat és
szavalókarokat tartalmazó kötete. A
kötetben a legváltozatosabb- és a min-
dennapi életből vett kérdésekről, ko-
moly építő és bizonyságtevő darabokat
lehet találni minden alkalomra. A da-
rabok kevés' szereplő számára és úgy
vannak megírva, hogy' azokat .valláscs
estély ek en is minden külőnösebb dísz-:
let nélkül elő lehet adni. Vallásos es-
félveinket is sokkal vonzóbbá tesszük
égJ-égy ilyen darabnak előadása=által.
Gyermekek, fiúk, leányok, a felnőtt
ifjúság számára bőven találhatunk
benne' előadásra - alkalmas; darabokat.
A több mint 30 előadásra alkalmas da--
rabot tartalmazó' könyv ára előadási
joggal együtt 5 pengő. Megrendelhető:
Ecsedy Aladár, Tahitótfalu, Pest m.

II



Budapesti istentiszteletek sorrendje 1939. december 24.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210Schelz 'László
Deák-tér 4. d. e. 1115 D. Raffay Sándor (rádíó)
Deák-tér 4. d. u. S Her nády Nándor .
Fasor, Vilma királyné-út 19. d, e. 1/210
Fasor d. e. II Dr. Halász Kálmán
Fasor d. u. 4 Süle Károly
Fasor (német nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Dendely Károly
Kőbánya d. u, 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Dezséry László
Üllői-út 24. d. e. 10 Lehel László
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iQ Lamnek Vilmos
Mária- Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Grünvalszky Károly

d. e. '11 Rimár Jenő
d. e. 11 Urbán Ernő
d. e. tO Szuchovszky Gyula
d. u. ,6 Dezséry László
d. e. 11 Bagár Iván

. d. e. 10'
d. e. 8
d. e. 9
d. e. II Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9
d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Révész István
d. e. 10
d. e. 1/21í
d. e. 1/212

templomban úrvacsora osztás.

Angol-utca 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

" "Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német nyelven)
Óbuda, Selmeci-u. 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Kelenföld, Bocskay-út 56.
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákcsfalva

Minden

Hazánk legrégibb, több mínt 122 éve fennálló harangöntőgyára

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

SELTENHOFERFRIGYES FIAI
magyar kiré lyi SOPRON
udveri szállítók, •

Alapítva":

1816.
LBgBlsö tűZO!tÓSZBrt-, hút, szivattyú- BS
gBpgyár, h!lra~g-, fBm- BS vasöntödB.•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most

szállítottuk, továbbá a 'szentgotthárdí evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-külsőferencvárosí református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-c,
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok· évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

Alapítva:

1816.

rerzsa, ~éISma, seal~un~á~
SIÖYet~a~áto~~rémelése

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

Kepp kölcsönzés I

70 éves C6g!
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.)

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
. . /

nika és az összes hangszerek legolcsóbban
e

Evangélikusoknak nagy árengedmény!

.....•..................... ~ ,.\~ .k.t. .. _ ji
"

Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
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_o
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos.

1_ 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, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szoinbathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az,
egyesületnek .. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is. \

SZLEZÁK LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

haJlang- 86 8J1cöntödB, haJlangfBlszBJlBIBSBS haJlanglíbgyár
Budapest, XIll., Petneházy-u. 78.

(XIIL, Frangepán-utca mellett.)

Saiét ház. ,Telefon: 291-353.

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

lom új harangjait.

Szrvvel-lélekkel készítem harangiaitnat ..

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.
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Szórvány evan~élizáció
Egy új missziói egyházban jártam,

ahol az alakufás előtt két evangélizá-
ció volt. Ma már ki is adták a temp-
lomépítés munkáját, hogy csakhamar
saját istenházukban dicsérhessék Is-
tent. Egyesületeik élnek, egy házzá
lettek.

Eszembe jutott a különböző telepí-
tések sorsa. Volt ahol kiirtották az er-
dőt, gőzekével megdolgozták a földet,
tervszerű munkával mindent előkészí-
tettek és úgy adták át a telep esnek
földjét. De volt olyan hely is, hogy a
telepes maga irtotta az erdőt, maga
törte az ugart és ha nem is érte mín-
den esetben kudarc, de évek kellettek
hozzá, hogy oda jusson, ahová az első
esztendőben.

Bizony belepte a bozót a mi szórvá-
nyalnkat is, azért nehéz most a munka
bennük. Bizonyelkelne itt is minden
szórványegyház megalakulása előtt egy-
két evangélizáció l /

Meg kell találnunk a nagy gyüleke-
zetek evangélizálása mellett a szórvá-
nyok evangelizálásának módját is.

Szükség van . erre több okból is.
Azért is, mert az' evangélizácíó evan-
gélium és erre épen az evangélium is-
merete nélkül felnőtt szórványhívőnek
van a legnagyobb szüksége.

De azért is, mert azevangélizáció
ébresztés és vajjon kit kell jobban éb-
reszteni, mint azt, akit hagytunk hosz-
szú éveken át nyugodtan aludni?

Szükség van a szórványok evangéli-
zációjára azért is, mert az evangélizá-
ció tanítás. Tanításra pedig az szorul
rá a legjobban, akit soha nem- tanítot-
tak, vagy nagyon hézagos a tudása.

Szükség van a szórvány-evangélizá-
cióra, mert áldásos, mert megerősítés,
mert Isten hadjárata az!

Nagyon jól látjuk a jelen háborújá-
ban, mit jelentenek az erődök, ha
emberek ülnek bennük: akik tudják
ki a vezérük. A mi végváraink a szór-
ványok, Ha itt olyan katonák állnak
őrt, akik ismerik Vezérüket, akkor
megtörik rajtuk minden támadás. A

. sikertelen támadás pedig vereség. Ha
sikeresen védekezünk, onnan már csak
egy lépés az ellen támadás. És ha a kö-
rülmények sokszor másfelé is terelik
f'igyelmünket, végső célunk nem lehet
más, mint a támadás. Krisztus eszkö-
zével a Krisztus céljáért: hogya misz-
sziói parancs itt is teljesíttessék. Imád-

. kezzunk a szórvány ok evangélizáció-
jáért! Keve Lajos,
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. I Mérleg
A polgári év vegen a bank, a kereskedelmi és ipari világ hiva-

talosai túlrnunkával készítik az üzem, vagy üzlet mérlegét, A mun-
kálat alatt kiváncsisággal van tele az érdekeltek szűkebb, vagy tágabb
köre is a tekintetben, hogy miként fog megmutatkozni a mérleg.

Miután az egyházi év utolsó vasárnapját az egyházi szokás és
gyakorlat lefoglalta és mint halottak vasárnapja lett ismeretessé honunk-
ban is, alkalmasnak látszik a polgári év utolsó hete arra, hogy hozzá-
vetőleges mérleget készítsünk egyházegyetemünk munkáiáról,

Egyházunk ez évben is rendeztetett konferenciákat. A kisebb
diákcsoportoktói kezdve, fel egészen a lelkészekig, szakcsoportok és
korosztályok szerint különültek el és verődtek közősségbe egyházunk
ügyét szivükön hordó lelkek. E konferenciák 'folytatása és kiépítése
volt azután az evangelizáció, melynek áldott munkáia v. Sréter Ferenc
nevéhez fűződik ugyan, de ma már munkatársai is vannak, akik a
munkában jó segítő társai lettek.

Bizonyos az, hogya hazánkban tartott konferenciázást és evan-
gelizálást ma Európában a magyar keresztyénségerr kívül más nem
végzi. Nem mi kulIogunk az események után, hanem Europa keresz-
tyénsége és közösségei kerültek olyan körülmények közé, hogy ezt a
munkásságol nem tudják végezni,

Egyházi saitönk száma is eléri lassan a nagyobb államok protes-
táns közösségeiben megjelenő ujságok és azok példányszámát. Ez nem
annyira a mi érdemünk, mint inkább az, hogy másutt a cenzura az
egyházzal és az egyház saitóiával szemben sokkal szigorúbb; mint
hazánkban. Mindenesetre magunk részéről nem írjuk alá azt a mon-
dást, amit egy kibukott képviselő mondott nagy keserűséggel: mint
nyugalmazott honatya Európa egyetlen cenzuramentes lapját: az
Osservatore Romano-t olvasom. Bár egyik volt esperes is úgy nyilat-
kozott, hogy lapunk is az irányított saitó Iőcsoportjának egyik oldal-
ágához tartozik, meg kell állapítsuk azt, hogy sem a mi lapunk, sem
a. többi hazai evangélikus lap sem nem irányított, sem nem cenzurázott
(t. i, egyházi értelemben), s öröm látni és tudni azt, hogy ezt felismerik
nemcsak. olvasóink, hanem református és katolikus testvéreink is.

Az egyházi sajtó hiveink között való hódítását örömmel állapít juk
meg, de így év végén meg kell állapítani azt is, hogy egyházi újság-

. jaink evangéliumi és egyházhű tartalma tekintetében, mondanivalóinak
sokszerűségében és az élethez való alkalmazkodó képességében meg-
érdemli az összehasonlítást a húsz, vagy ötven év elötti egyházi újsá-
gokkal.

lgehirdetésünk közönsége növekedőben van. A beszámolók és a
statisztikák alapján azt lehet állítani. hogy az úrvacsorátvevők száma,
összehasonlítva más és külíöldi egyházak adataivel. rendkívül kedvező
arányszámokat mutatnak. S az, aki homiletikai cikkeiben és előadá-
sarban eddig állandóan azt hirdette, hogy az evangélikus igehirdetés
nivója bármilyen összehasonlítást kibir, ma az elfogulatlan figyelő ember
szemével és fülével azt jegyzi fel, hogy vannak sokat foglalkoztatott
papjaink,. akikkel szemben a tömeg könyörtelen és kibeszéIteti őket



s ettől a szédítő iramtói nem kap ugyan vérszemet a korntemplativ
lelkész, hanem a gyülekezet hallva arról, ami másutt történik, papját
majdnem hasonló iramra ösztökéli. S így azok is, akik bölcsek voltak
a maguk hallgatagságában és visszavonultságában, ma úgy érzik maguk
helyzetet, hogy többet beszéltek a kelleténél. Egy pesti segédlelkész
december havi templomi igehirdetési száma eléri a huszat. Még nagyon
ió teologusnak s rögtönzésre bármi kor képes, gyakorlott embernek is
nagyon erős ez a feladat. Hogyan lehetne kevesebbet beszélni s
hogyan lehetne meggyőzni a fiatalabb éviáratot arról, hogy át kellene
térní öregnek és fiatal nak a rövidebb lélekzetű beszédekhez. mert
valóban nehéz lesz mindig 40-80 perces beszédekhez hallgatot találni.

Közöngégünk Ieltűnően szivesen veszi az egészen rövid és kis
igénnyel fellépő füzeteket. Egyházunkban már sok szó esett arról, hogy
meg kell honosítani honunkban végre az úgynevezett iratteriesztést.
Buzgó lelkű lelkészek nagyértékű kezdeményezéseket is mutattak a
mai nemzedéknek. De meg kell állapítani azt, hogy immár nagyon
kevés küllöldi építő irat felel meg annak a hivatásnak. amelyet a for-
dító annak idején felfedezni vélt, sőt inkább a külíöldi kegyességi ira-
tok legtöbbje többet ártott, mint használt. Arra volna igazán szükség,
hogy könnyen dolgozó s önmagukat más teologiai felfogás birálatának
is szivesen alávetö s magyarul jól író s magyarul gondolkodó emberek
.rianak ilyen füzeteket. Az, aki gazdag és művelt emberek drága
könyveiben sokszor gyönyörködhetett, örömmel látta azt, hogy temp-
lomba nem járó emberek, urak és gazdagok, cselédjeik kezéből vettek
ki elolvasásra olyan könyveket. amelyeknek szerzői azt hitték, hogy
kegyelmes urak kezébe az soha nem fog kerülni. Természetesen nem
akármilyen. témát fogad el a közönség, s ehhez a munkához nem
elég az élelmes nyomdai felkészültség, ehhez, mindezeknél valami
kevéskévei több kell.

Az év örvendetes eseménye az, hogy hatalmasan megnövekedett
a férfiakban az egyháziasság. Aki nyitott szemmel él a világban, már
régen látta azt, hogya férfiak erkölcsi magatartása s az igaz keresz-
tyénséghez való fordulása sokkal mélyebb. őszintébb és hatalmasabb,
mint a nőké. Ennek minden egyházi ember tud örülni. Nem a fejünk
fölött viharzó jövő előszelének suhintása váltotta ezt ki a halálba
mozgósítható férfiakból, mint inkább annak az élménynek egyetemes
megragadása, ami természetesen következett be: minden hiúság hiába-
való és mú]ó. Lehet, hogy az öregedésben élő Európának ezt a ver-
gődését a férfiak tudják igazán megérteni, akik bele tudnak nyugodni a
megöregedésbe is s ezért értik meg az időket és alkalmazkodnak hozzá.

Egyházunk a maga életével nagy egészében rejtett volt ci magyar
nyilvánosság előtt. Ne tévesszen meg senkit sem az, hogy napilapjaink
beszámolót és tájékoztatót adnak '.az egyházunkban mutatkozó esemé-
nyekről. Ne értsük félre a nagy egyházi ünnepek rövid 'ideig ható utó-
rezgéseit. Egyházegyetemünk a maga egészében rejtett maradt a ma-
gyar nyilvánosság .előtt. Ez tény, mely miatt még szomorkodni sem
szabadna, ha nem vallanánk azt, hogy ez nem azért van, mert a
magyarságnak halló fülei máslelé vannak irányítva, hanem egyedül
és kizárólag azért, mert amit mi mondandók vagyunk, nem az egész
egyház mondja, he.nem csak lelkek és csoportok, próféták és felfede-
zett tehetségek. De ezekben még mindig nincs benne az egész
egyház. Ott kezdődik az eredményesség s "Ott kezdődik egyházunk
mondanivalójának súlya nemzetünk életében, amikor az egész magyar
evangélikus egyház tényleg egy lesz gondolatában és tettében egyaránt.
Hogy e cél érdekében sokaknak meg kell térni, az természetes, sok
iskolátalapító csoportnak alá kell szállni maga alkotta fellegvárából és
sok papnak csak egyszerű hivőnek kell lenni s sok ismeretlen hivő-
kek pappá kell lenni, de hinni kell azt, hogy Istennél minden s így
ez is lehetséges.

A mérleg sohasem lehet meditáció, még akkor sem, ha annak
látszik. . G. L.

Igen fontos annak a felismerése, hogy az ember magában nem képes a jóra
Sőt, ezt lsten kegyelme és kőnyőrületessége nélkül igazán meg se érthetjük. Tudd
meg, hogy a bűnt nem tudod eléggé komolvan venni, mert romboló hatását még
senki se tárta fel éléggé, Ne tévelyegi. Krisztus Urunk nagysága és áldozata
mutatia, hogy milyen nagy _a bűn! Luther.

fYan~éli~us Könyv~aráto~
Az Evangélikus Könyvbarátok Egye-

sü.letével kapcsolatban (amelyik sze-
retnénk hinni hamarosan megalakul lj
néhány égető hiányt kell a legsürgő-
sebben pótolnunk! Legelsősorban a
Hitvallási Iratok zsebkiadására van
szükségünk!

De 'ezenfelül nekünk, lelkészeknek.
egy evangélikus zsebnaptár, amely
megfelelő számú napokra szóló lappal
- lelkészi napló is lehetne - nagy
hasznunkra lenne. Valami olyanra kell
gondolnunk, mint a Pesti Magyar Egy-
ház vallástanítási naplója.

Sőt, ha már itt vagyunk, hadd
mondjuk el, hogyalelkésztestvérektől
távollevő lelkésznek nagy hasznára
lenne, ha az egyes napokhoz megfelelő
lelki táplálék is járulna. Olyanképen,
mint a Herrnhuti Lesungban találjuk.
Akit az egyedüllét erre a lelki táplá-
lékra kényszerített, az nagyon jól érzi
annak nehézségét, hogy idegen nyelven
kell ezt olvasnia, holott lehetne ma-
gyarul is.

Szükségünk lenne vallásos versekre,
hogy egy-egy vallásos est műsorában
ne a megfelelő versek megkeresésére
kelljen a legtöbb időt fordítanunk.
Szükségünk lenne régi és új énekekre,
kottáikkal együtt, 'hogy a gyülekezetet
ezzel is építhessük. '

Talán ebben a formában nem lenne
terv csupán a népies bibliamagyarázat
egy-egy könyvről évente. Buzgó hí-
veknek és egyedülálló. levitáinknak
nagy segítségére lehetne.

Talán, ha megalakul az Evangélikus
Szeretetszövetség, vagy még jobb lenne,
ha az Evangélikus Szeretetszövetség
Szolgálatszövetséggé bővülhetne (bol-
dogult Gáncs Aladárral és azóta is, de
sokan imádkozunk ezért), melyben a
közösségi mozgalmak ereje is össze-

'fogódznék; akkor ennek az évkönyvét
mindnyájan szeretettel fogadnánk. Hi-
szen szolgálatról, szeretetről olyan sok
áldott dolgot lehetne megírni, ami job-
ban építené gyülekezeteinket, mint a
külföldről importált illusztrációk.

Keve Lajos.

A nemzet ~orszerü nevelése
A kiváló író és volt erdélyi refor-

mátus püspök, Makkai Sándor dr
debreceni egyetemel tanár nagyérdekű
előadást tartott "Nemzet és nevelés"
címmel a rádióban. A nemzetnevelés
- mondotta többi közt - a magyar
életről alkotott ideális tervnek meg-
valósítása a köznevelés útján. A ma-
gyar nemzet elé csak akkor állítha-
tunk élettervet, ha ismerjük a magyar
természetet és szellemet s ebben nagy
szolgálatot tettek a falukutató munkák
s az irodalmi és művészeti törekvések
is. Felismerni a magyar létérdeket: ez
az egyik. és lehetséges nagy feladat, a
másik: vállalni is ennek a létérdeknek

'szolgála.tát. A nemzetnevelést nem sza-
bad az iskolára és a tanulóifjúságra.
korlátozni, de az egész nemzetre és az
egyén egész életére ki kell terjeszteni,
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hiszen a magyar nemzet egész életkö-
zössége nem egyéb, mint az egészséges
magyar élet iskolája. A hemzetnevelés
a társadalom egészére vonatkozólag:
szervezés, fegyelmezés, meggyőzés,
szelgátat. Fegyveres támadástól elte-
kintve is a magyarság önmaga meg-
védelmezésere és kifejtésére van kény-
szerítve, szellemi téren semmivel sen'!
kevésbé, mint fizikai létében. Fajképé-
nek, jellemének, műveltségének tiszta-
ságát, sajátesságát s páratlan értékeit
éppen olyan nagy veszedelmek fenye-
getik, . mint politikai, állami, fizikai
létezését. 'Harcról van tehát szó : itt.
amelynek eldőltétől függ nagyrészben
az is, hogy egy fegyveres harcot mi-
képpen birna el, mert az, amiért kül-
sőleg harcolni kellene, ebben a belső
harcban győzedelmeskedik, vagy bu-
kik el. Ezért a nemzetnevelés azt mun-
kálja, hogy' a nemzet egesze hadsereg
legyen a fegyveres hadsereg körül,
vagyis hogy teljes életrendje önvédel-
mi és magát előrevivő életrenddé vál-
tozzék. Ezt pedig csak katonai módon:
szervezettség, fegyelem, engedelmeske-
dés és szolgálat útján lehet valóraval-
taní A polgár: nyugateurópai esz-
mény, - a katona: keleti, magyar esz··
mény s én a magyar természetet nem
polgári, hanem katonai természetnek
tartom és a nemzetnevelés munkáját
erre a katonai" természetre gondolom
felépíthetni. A polgárság nem katonai
célra nevelődött, hanem arra, hogy a
polgári erényeket: a civilizációt, mű-
velődést, humanizmust, egyszóval az
emberszeretetet és-békességet fejlessze,
ápolja, őrizze,' - a katonaságnak vi-
szont az volt a feladata, hogy meg-
védje a polgárságet. Van-e itt ellent-
mondás? Természetesen a katonai élet-
hivatásra való szakszerű nevelés ma
is szakiskolai feladat. De a, régi érte-
lemben vett polgári életforma és cél-
kitűzései nagyot módosultak ebben a
háborús világban. A katonát nem a fi-
zikai fegyver teszi katonává, hanem
az, hogya maga helyén engedelmes-
kedik a parancsnak önmaga feláldozá-
sáig. A magyar ember ezt a fegyveres
katonai szolgálatban ezer év alatt
measzokta, gyakorolta és szereti. Mint
polgár, mindig szeretett ellenkezni, de
mint katona: mindent megértett és en-
gedelmesen megvalósított. Most tehát
katonává kell- lennie egy másik formá-
ban' is: társadalmi és művelődési éle-
tében, hogy az egységes szellemű, ön-
tudatú, értékelésű. testvéri. és erős ma-
gyar nemzet jövőjét szolaálja. Meg kelJ
tanulnia, hogy nemcsak a fegyver
alatt. de egyéni, családf, társadalmi
életében sem önmagáé, szeszélyeié,
szenvedélyeié és bűneíé hanem övéi-
vel együtt .a nemzete. A társadalom
életét is arányosítani és irányítani kell
a közös nemzeti létérdek szer'int, Am
nem elég a nőtől azt kívánni, hogy
anya Iegyen.. meg is kell adni neki az
anyagi, lelki és társadalmi lehetősége-
ket, hogy anyai hivatását teljesíthesse;
nem elég a férfitől azt kívánní. hogy
szakképzett legyen, hanem utat is kell
nyitni' előtte a képzettség érvényest-
tésére. Nem elég a földet felosztani.
akinek földje .van, értsen a tervszerű
gazdálkodáshoz. Az értékek '!>zervezett
védelmére és méltánvos. igazságos ér-.
vényesítésére van szükség tehát. .
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Finn szonettek
1.

Leonidas, mondd: volt-e hősebb nálad
És seregednél önfeláldozóbb?
Van-é utódod zsarnok ellen lázadt
Sok hős? Vajjon a történet hozott

Sok-sok rettenthetetlen Scaecoláhat ?
'Mondd, Cincinnatus, sarjad elfogyott?
És Tell Vilmos csak svájci földön támadt?
Magyar, csak néked volt szerü a honod?

New- Yorkban ég csak fáklyád ó Szabadság?
S csak nálunk voltak Zrínyik és Tiszák?
S honért áldozni dalnok-szíveket '

Csak a magyar tudott? Nem f Halld, dalolják
E héroszok a fönség himnuszát: ,-
"Belölünk sok van ... Nézd a finneket f"

II.
Borzalmas cirkusz lettél nagy világ.
Páholyban ülünk fent oeszeluielen.,
A roppani tért kiáltás zeng} 'át :
"Most kezdődik a ritka küzdelem."

Előttünk áll a szűkkörű porond.
Egyik sarkában áll egy vasvitéz.

. Most h,atvan ember fut ki, rája ront,
S az az egy vélük búsan szembe néz.

Mindkét kezEfben egy-egy puszta vas
És hatvan ellen harcol egymaga.
Szörnyű tusa ... S még szörnyűbb: harsog a

Taps ... Hát nem roppansa össze te magas
Tető reánk? .. Hisz' bűn taosolni itt -
Világ, ne topsoli ! Mentsd meg finnjeid 4

Kuias Kálmán.

Nézelődés 1940 pitvoróbon
Nemrég láttam a períszkópot. Érdekes szerkezet. Megmagyarázták

mennyire fontos szerszám ez ma már nemcsak a tengeralattjárók szá-
mára, de a lövészárkok és földalatti erődök számára is. Ez nyúit tájé-
kozódást a felszín fölötti helyzetről. Mi, lelki fegyverekkel küzdők,
1940-ben se nélkülözhetünk valami eíéle műszert. Mert a mi hajónk is,
bár nem akaratunkból. többnyire lent halad az áramlatok alatt. Fent
az áramlatokon emberi életek, fajok, birodalmak, nemzedékek hajói
vagy törmelékei úsznak. Bennünket nem igen vesznek észre. odalent.
akármilyen magasra -tesszük is a szószékünket, Oe nekünk állandóan
tisztán kell látnunk a felettünk elzúgó világot. A saitó is messzire enged
látni, de a mi periszkópunknak legjobb esetben is csak. rúdja lehet:
Tükre, amely a dolgokat tisztán mutatia, egészen közel hozza s rejtett
oldalait is feltárja, csak egy lehet: Isten igéje.

* .
Milyen ma a világ? Szembetűnő képet láttam erről valahol.

Sovány, vézna alak ül egy-karszékben s pipaszár lábaira támaszkodó
karjai majdnem összeroskad nak a tenyerébe ejtett hatalmas földgömb-
feje alatt. Világrészekből szabd alt ábrázatán szörnyű gondbarázdák s a
tobbanó bombák füstje úgy - kavarog körötte, mint akinek Jő a feje"
s talán mindiárt szétrobban ...

Ezzel szemben emlékszem egy másik löldgömbös -képre. Régi
művész remekére valahol egy külíöldi képtárban. Hatalmas kereszt
emelkedik ki, a íöldgömbből. Rajta a halálverítékes, kínba torzult Meg-



váltó, ajkán a szőrnyű sikoltás sal : . HÉn Istenem, én Iste~em, miért
hagytál el engem!" A íöldgömbről dühödt öklök százai, ezrei emel-
kednek a kereszt felé .. , Es a kereszt hátemögött ott áll az Atyaisten.
Két .karjával tartja a keresztet, a kereszttel a föld gömböt ...

Azt hiszem, ez igazi bb képe a világnak 1940-ben is.

*Hová tart a világ?
Vannak, akik azt mondiák, olyan a mi mostani világunk, mint

egy hajó, amely az aknákkal teleszórt tengeren hímbálódzik megfosztva
kormányától. iránytűjétől. sextánsától. térképétől, rádióíelszerelésétöl s
mégis arra kényszerítve, hogy teljes gőzzel haladjon. Minden nagyszerű,
kényelmet nyujtó. Lüktet a hajó hajtógépezete, mint valami óriási szív
- csak azt nem tudjuk, melyik pillanatban fut aknára és robban fel
az egész? Vagy ha nem robban fel, hol fogunk megállani, hova fogunk
megérkezni? Mi lesz velünk? Gyönyörű luxushajó. Pompa, kényelem,
szórakozások. Es az utasok mégis megőszülnek. megőrülnek az izga-
lomtól, félelemtől... -

Valami tudós társaság tanácskozott nemrég Amerikában erről. a
kérdésről: hova tart a világ? S megállapodtak ebben a dodonai böl-
csességben: vagy utópia, vagy szőrnyűséges katasztrófa vár az emberi-\
ségre. Vagy soha nem álmodott, minden korok Plátóit "kenterben verő" i

csodálatos boldog korszak, vagy olyan borzalmas napok, amelyek még
álomnak is elviselhetetlenek ...

Mi az igazság? Melyiket lássuk, melyiket várjuk?
A rosszat és borzalmasat könnyebb hinnünk, mint a jót, mert

emberek irányítják a világ sorsát. Emberek kormány, iránytű, sextáns,
térk p, és rádió nélkül, - vagyis : Krisztus-hit és ige nélkül.

Es mégsem hiszek a katasztrólában. Még az emberi ügyetlenség
is ad bizonyítékot ellene. Nemrég történt valahol, hogy egy autó elgá-
zolt valakit. Az autót nő vezette. A női vezető úgy megrémült a gá-
zolástól. hogy fejvesztetten kiugrott a volán mellől anélkül, hogy az
autót leállította volna. Az autó tehát vezető, irányító emberi kéz nélkül
teljes sebességgel robogott tovább a forgalmas útvonalon. Száz gázo-
lás, összeütközés és egyéb karambol lehetősége robogott abban az
autóban. Még a vér is megdermedt azokban, akik látták. S ime, az
autó futott vagy kétszáz métert az útvonalon. Villamos szaladt át előtte,
autók, motorbiciklik kerülték ki, járókelők léptek félre útjából s az utca
csak akkor döbbent ráia.. mi történt. mikor az autó ,.szerencsésen"
nekiszaladt az utca torkával szemben fekvő ház falának és megállt

Ki vezette ezt az autót ilyen "bíztos kézzel", hogy kétszáz méte-
ren kétszáz katasztrófát tudott kikerülni? Nem ült benne senki! Vé-
letlen? Ez a leghihetetlenebb. Legalább kétszáz tényező pontos egybe
hangolódása kellett ehhez. Most már próbáljuk meg, vegyünk' egyszer
magunk elé 200 kockát. Olyat, amilyet társasjátékok alkalmával dobnak
fel, amelyiknek mindegyik oldalán eggyel több fehér pont van. Tegyük
bele mind a kétszázet egy edénybe és próbáljuk ki, hanyadik dobásra
jön ki az, hogy minda kétszáz kocka úgy esik le, hogy az egy-pontos
oldala áll felfelé. A matematika valószínűségszámítása szerint több
billiószor dobhatjuk fel a kétszáz kockát, mire egyszer sikerül. Nos,
aki azt állítja, hogy annak a vezető nélküli autón ak kétszázrnéteres
"szerencsés" futása véletlen volt, az azt is állítja, hogy épen most jött
ki a sors tányérjába dobott kétszáz körülrnény hatbillióötszázhuszonhat-
milliárd nyolcszáz kilencvenhétmillió kilencszázötvenötezer hétszázhuszon-
hatodik esete, amikor mindegyik körülmény úgy kapcsolódott a má-.
sikba, hogy egy vezető nélküli autó minden baj nélkül végig futhatott
vagy kétszázméteres forgalmas útvonalon s szerencsésen belefúrhafta
orrát a szembefekvő ház oldalának ablaktalan, ajtótlan vakolatmezejébe.
Hát ezt csak higyje, aki akarja! Sokkal inkább elhiszern, hogy van
Valaki, akinek akarata nélkül még a fejünk hajszála sem hullhatik le.
Aki tehát irgalmából és iótetszéséböl a gázolás egyszeres katasztróiá-
iát nem akarta -megsokszorozni száz más ketasztróiáva], azért rendezett
mindent úgy, hogy az üres -autó 'baj nélkül reccsenjen neki a leg-
alkalmasabb leállító közegnek.

S innét lendült a hitem a világ aknák kal beszórt vizén, kormány,
iránytű, sextáns, térkép és rádió nélkül haladó hajóiára. A mi látásunk
szerint nem lehet más a sorsa: csak valami iszonyú katasztrófa előbb-
utóbb. De én hiszem, hogy ha Istennek nem volt "túl his ügy" vigyázni

KÜLFÖLDI HíREK
Számok. A svájci köztársaság terü-

letén 2330.300 a protestánsok, 1,566.300
a katoÚkusok, 18.600 a zsidók és 51.810
az egyéb keresztyén felekezetekhez
tartozók száma.

Brazilia protestánsai. Braziliábari 1358
protestáns templom és 4461 egyéb eg~-
házi célt szolgáló épület van. A lelke-
szele száma 730. Vannak japán evan-
gélikusok is, akik 1923-ban szervez-.
kedtek.

Az' Istentagadó :saitö érdekében Az
Amerika területén élő istentagadók
500.000 dollár alapítványt tettek egy
újabb istenellenes irányt szolgáló új-
ság kiadására. .

Az egyházi saitó szolgálatának meg-'
erősítése. Az Amerika területén meg-
jelenő nemet nyelvű evangélikus egy-
házi lap erőteljes propaganda hatására
6825 új előfizetőt nyert:

Ősök vétke az utódokban. Hogy
mennyire megbünteti Isten az ősök
vétkét a fiakban s ezért mennyire fe-
lelős minden ember az utódjáért, an-
nak borzalmas igazolása a következő
összeállítás. A tudósok összeállították
egy Ada Jucke nevű, 1740-ben szüle-
tett iszákos, tolvaj és csavargó nőnek-
a leszármazási táblázatát. 0834 ivadékot
tudtak kimutatni. Ezek közül 709-nek
viszonyairól tudtak meg pontos adato-
kat. E 709 utód közül az adatok össze-
allításakor 64 szegényházban élt, 160
törvénytelen születésű volt, 142.koldús,
181 erkölcstelen életű, 666 betörő, 7
pedig gyilkos volt. Ez az egyetlen
család 75 év alatt károkozás, fogház-O
leöltség és segélyezés alakjában 5 mil-
líó márkájába került a német államnak.

Apadóban az lstentagadók száma
Szovjetoroszországban. Egyes hírek
szerínt a szovjetorszországi istentaga-
dék szövetségének taglétszáma 2 mil-
lióra esett le. 1935-ben még 7 millió volt.

Az egyetemes protestántizmus ligá-
jának közgvülése. Hollandiában tar-
totta 9-ik közgyűlését a világ egyete-
mes protestáns Iigája, A gyűlésen,
mely még a háború megkezdése előtt
vólt, német, angol, belga, magyar é~
francia kiküldöttek vettek részt. Clavié
strassburgi professzor terjesztette elő
a francia szövetség üzenetét. ,;Úgylát-
szik - mondja ez az üzen et -, hogy
a jelenlegi válság nem annyira gazda-
sági és politikai, mint lelkiismereti
válság. Mint Luther, Zwingli és Kál- _
vin örökösei, Istentől igazságot és sze-
retetet kérünk."

Egyetemes Imahét. Az évenként S'lQ-

kásos egyetemes imahétnek a hívőket
közös imádságokban való egyesítése
ebben az évben különös nagy jelentő-
séggel bir. Életbevágó békességért és a
keresztyenségre váró küzdelmekhez
Isten kegyelmét könyörgő imádságok
fognak mindenfelé a földön a hívő
szívekből felszállani. Miután az újév
hetfői- nappal kezdődik, ebben az év-
ben az imahét az esztendő első vasár-
napján, tehát január 7-én veszi kezde-
téh Részletes programmct minden lel-
készi hivatal és gyülekezet külön kapott
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Istentől áldott boldog üíesztendöt
kivánunk lapunk olvasói nak és bará-
tainak.

Lapunk mai számához postai befi-
zetőlapot mellékeltünk és szeretettel
kérjük előfizetőinket, hogya jövő évre
szóló előfizetést annak felhasználásá-
val ' beküldeni sziveskedjenek. Felhív-
juk olvasóink "figyelmét arra, mint-
ahogy november hóban . már hírül is
adtuk, hogy 1940 január 1-től számí-
tandólag az Országos Luther Szövet-
ség határozatábólIapunk előfizetési
árát egy évre 6 pengőre emeltük fel.
Bízunk abban, hogy olvasóink ezt a
méltányos és az egyházi lapok között
még mindig alacsony előfizetési díjat
részben az eddigi pontossággal, rész-
ben pedig az esetleges hátralékok
megtérítésével együtt mielőbb rendel-
kezésünkre fogják bocsátani.

December 31-én, vasárnap délután
az óévi istentiszteleteken a Deáktéri
templomban 6 órakor D. Raffay Sán-
dor, 7 órakor vitéz Sréter Ferenc, a
fasori templomban 5 órakor Kemény
Lajos, 6 órakor dr. Gaudy Lászlo, a
kőbányai templomban 5 órakor Majba
Vilmos, Simorutcai templomban 6 óra-
kor Kemény Péter, a fótiúti templom-
ban délután 5 órakor Dezséry László
prédikál.

A finn Vöröskereszt javára a püs-
pöki kar felhívása nyomán minden
templomban offertórium ot tartottak és
ezenkívül házankénti gyüjtes is indult
meg. A gyülekezetektől most érkeznek
az offertóriumban befolyt összegek,
részben az Evangélikus Élet és a Ha-
rangszó postai csekkjén, ré?zben az
egyetemes egyház Deáktéri központi
pénztárába. A végső eredmény való-
színűleg csak január első hetében lesz
megállapítható. Kérjük a gyülekezete-
ket, . a nőegyesületeket és a helyi Lu-
ther Szövetségeket, hogy nagy szere-
tettel és buzgósággal fáradozzanak finn
testvéreink megsegítése érdekében.

Lelkészbeiktatás A nyíregyházi egy-
házközség karácsony második napján
iktatta lelkészi hivatalába újonnan vá-
lasztott lelkészét: Joób Olivért, eddigi
püspöki titkárt. A beiktatás szelgála-
tát Túrmezei Sándor, a tisza vidéki
egyházmegye esperese végezte .
. Újévi köszöntés. Az Országos Luther

Szövetség, a bányai egyházkerület, a
budapesti egyházmegye és a budapesti
egyházak egyesületei és intézményei-
nek képviselői ebben az évben is ja-
nuár első napján 'délben fél egy óra-
kor felkeresik D. Raffay Sándor püs-
pököt, hogy az újév alkalmából jó-
kívánataíkat kifejezzék és útmutatá-
sait meghallgassák. A köszöntő beszé-
det dr. Rásó Lajos egyetemes egyházi
főügyész tiszteletbeli presbiter fogja
mondani a Deáktéri leánygimnázium
disztermében.

A finn Vöröskere sztegvlet javára az
Evangélikus Élet csekkszámláján de-
cember 23-ig befolyt offertóriumok és
adományok: Evangélikus egyházköz-
ség, Aszód: 50 P, Ambrózfalva: 5, Bu-
dafok: 5, Cegléd: 279.09, Csillaghegyi
misszió: 29.83, .Hatvan': 50.17, Duna-
harasztí: 10, Tokaj :36.10, Mezőberény:
50, Nógrád: 6.40, Pestszenterzsébet: 31,
Tornalja: 85.62, Gödöllő: 48.14, Szen-
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egy üresen hagyott autóra, nem lesz "túl nagy ügy" vigyázni a világ
bizonytalanságban és ezer veszély közt tévelygő hajójára sem. Csak
bízzuk rá egész szívvel, egész hittel!

Ilyen szívvel és ilyen hittel szeretnék belépni 1940 homályos pit-
varába, amelyben senki sem lát tovább az orránál, s amelynek vége
Ielöl senki sem mer jóslásokba bocsátkozni. Ezt mi se. De hinni, azt
merünk! L. M. V.

A ,
mozgo zárt folyosó

Lin YU Tang, aki »Mi kínaiak« címen pompás könyvet írt, (si-
nológusok szerint első igazi könyvet Kínáról) alaposan meggondolkoz-
-tatja európai olvasóit. Európai-nyugati kulturán nőtt fel, de semmit
.sern jelent neki. Nem hisz a nyugati kulturfölényben, de nem ábrán-
dozik néhány keleti összehasonlító-kulturmunkás naivságában arról
.sem, hogy a keleti kultura a magasabbrendű. Egyáltalában nem óhajt
méricskélni európai és kínai kulturjavak és értékek, kulturmult és
jövő közö.tt, A kettőt mindenestül elütőnek tartja, s legfeljebb arra
hajlandó, hogy megállapítsa: a 'k ína i kulturán is emberül lehet élni,

. ha nem emberibben. Azt azonban rncrőben nevetségesnek és meddőnek
tartja, amikor a nyugati kulturán próbálják mérni az övét, s európai
szemmel ítélkeznek Kína felett. Maró gúnnyal ír az Öreg Kína isme-
rőkről, akik eltöltenek néhány esztendőt valamelyik kínai kikötő euró-
pai negyedében, s aztán hazajönnek könyvet írni Kínáról. Ezekről irva
van egy megfigyelése, amit kár lenne [ioni állapotainkkal kapcsolat-
ban is végig nem gondolni.

Az Öreg Kínaismerőkről írja, hogy ezek általában autón járnak
a lcínai ntcán, s tLgy a ~dnai életben is. Az autó azonban számukra 'nem-
csak közlehedési eszközt jelent, ele egrben mozgó zárt [olvosot is,
ami eltakarja az igazi hinai életet. Autóról ugyanis, de még riksáról
is, egészen más Kína, mint gyalogosan. Az autón ak még útja sincs
a kínai nép közé, s külföldön marad kínai földön is az, aki nem mer,
vagy nem akar kiszállani az uutóból. s gyalog járni.

Érdekes lenne 'azt Iclmérni, mit jelentett magyar földön a
mozgó zárt folyosók magyars~1gszemJélete.I-Ia egyszer a Váci-utca,
Kékes-szálló, Lill.afürcd és a; Gellért pezsgőfürdő között autózó úr
Írná meg, »llogyan élünk Magyarországon«, s mellé tennénk egy ma-
gyar szórváuylelkész naplóját, aki tanyától tanyáig gyalogol, elég érde-
kes összehasonlító műkődéat fejthetnénk ki a magyarságtudomány
kör ül. .Dc nem is kell mindehhez autóra gondolni. Filmgyár és film-
iroda, irodalmi szalón és könyvkiaclócég, színház és közönség, bank és
bank, párt és hivatal, kaszinó és törvényhozás, idegenforgalmi iroda
és idegen között is végtelen viszonylatokban fejlődhetnek ki a mozgó
zárt folyosók, amiken igen európai módon lehet közlekedni magyar
,töldön ú.gy, hogy ezeken a folyosókon »Öreg Magyarságismerők« jus-
sanak szóhoz, de akiknek ismeretei felett egy magyar Lin Y Ll Tang
nem tudja, bosszankodjék-e, vagy nevessen.

Kialakulhatnak ilyen zárt folyosók magyar (nyelven) írók közö!;t,
akik például megteremtették azt a magyarságszemléletet, amely iro-
'dalmunk kicsi, ele hangos részében elfogadott sablon lesz. Erről
mondta Kodolányi. hogy minden belőle született »rnagyar« regény
minden »magyar« szereplője a Gyurkovics-csaláf.l egyenes leszárma-
zottja. A huszártiszt-bárókisasszony, ostoba' puccer-trampli cseléd,
zsidókocsmáros, ácsicigány, jellemtelen prókátor, falánk pap, iszákos
kántor és furfangos bíró tőrőlmetszett magyar .alakjainak »made in
Ujidők« védjelzett IIerczeg-Csathó-,Zsigrayzmusa mind egy ilyen
mozgó zárt folyosón szerczte magyarságismereteit.

Kialakulhatnak ilyen mozgó zárt folyosók bizonyos pesti szinpa-
.doh. számára is, ahova a pesti zsidónő budoárjától indul a folyosó, s
amelynek áporodott .Ievegője kizárólag azért- mozog csak, h.ogy lég-
!Imzatjával a színpadra szellőztesse ennek az intim »magyar« szobá-
nak coldél és púderszagát.

Kialakulhat ilyen mozgó zárt folyosó egyes filmesek számára is,
hogy egyrészt fent leírt »magyar« társadalmi keretek, másrészt egy
Amcrikából importált konjunktura optimizmus nyárspolgári szelleme
számára szószéket nyisson, s hogy rajta keresztül minden diáklány-



ban, vagy kereskedősegédben reménységet ébresszen a szegényleány-
gazdagfiú, vagy ezegényleány-szegényfiú regényes hepiendje után.
. Kialakulhatnak ilyen mozgó zárt folyosók olyan tudománpos és
irodalmi társaságok között is, amelyek csak egymás között tartanak
fenn feszélyezett és Iégmentes közlekedő folyosót, ahol még ki lehet
cserélni a mult század eszméit anélkül, hogy a kívül zajló élet leve-
gője berozsdásíthatná ezeket a gondosan szidolozott tudományos öt-
vösrnunkákat,

Kialakulhatnak ilyen mozgó zárt folyosók a politikai életben is.
Egy ilyenen találkozhatnak pl. a pesti, ügyvéd-kisgazdák és negyven-
ezerholdas gróf-nyilasvezérek a szegedi tanyavilág pesti liberális örök-
képviselőjével, s tehetnek nyilatkozatokat .az »egész ország mögöttünk
áll« hangján a magyarság »józanságáról« és »Iorradalarniságáról« egy-
lszerre annál is inkább, mert a magyarság nem közlekedvén ezeken
a zárt folyosókon, nem szólhat bele a »magasszínvonalú vitákba«.

És milyen mozgó zárt folyosókat lehet nyitni külföldi világjárók
.számára is a budai kiskocsmától a pezsgőfürdőig, s onnan egyenesen
le a Hortobágyra, s lchet ezeken keresztül tokaji és báráclc gőzben
desztillált magyar levegőt cxportálni s~élesevilágra.

Még egpházah: és egpházal: között is lehetnek ilyen zárt folyo-
sók, amelyek arra valók, hogy szűk falaik között a kétfelől jövő egy-
házi munkások, akik folyosón kívül egész jól elférhetnének, itt biz-
tosan összeütközzenek.

Csak az a biztató, hogy a magyar és a keresztyén Lin YU Tan-
gok is megírják már lassan a könyveiket ezen a földön, s Öreg Ma-
gyarságismerők és Öreg Egyházismerők beszámolói körül kibontják
a folyosók falát. • DpI.

Glosszák
Elmarad' az 1940-re tervez.ett Lutheránus Világgyűlés. A~ikor még

abban reménykedett a világ lutheránizmusa, hogy végre szemtől-szembe
találkozik az amerikai keresztyénséggel , úgy élveztük a békét. mint a
gyermek legféltettebb játékát. S amikor a dühöngő finn-orosz háború-
ban a íinnek még mindíg azt remélik, hogy az olimpiászt 1940 nyarán
megtarthatiák, az amerikaiak már lernondtak a Világgyűlést.

Ez a lemondás sokat mond és még többet sejtet.

Páris a szent estén misét nem a megszokott templomában, hanem
rádió által közvetített misét hallgatott. Nem a Notre Dame-ból, hanem
a Maginot-vonal mentén celebrált katonai misét hallgatta. A nagy francia
azt mondta, hogy Paris megér egy misét s ma -az egész Páris azt az
egy misét hallgatta, amely a légvédelrni ágyúk előtt s a 'betonledezékek
védelme alatt volt elmondható.

Arról nem tett említést senki sem, hogy Franciaország más vallású
tagjai, vagy esetleg hitetlenjei tniképen ülték meg karácsony szent ünnepét.

Az angol király karácsonyi rádiószózata a keresztyén alázat szava
volt. Királyi ajakhoz volt méltó az az alázat, amely bizonyosan nem
téveszthette el hatását az alattvalók körében. Az a tény, hogy ma
Arigliának keresztyén királya van s a bizonyságtevésnek ez a formája,
melyet az egész világ szívesen fogadott, még azokat is reménységgel
kell ellöltsék a béke tekintetében, akik mindenben mindíg a rosszat látják.

Egy volt evangélikus teologus, aki ma, mint tanárjelölt keresi
kenyerét Budapesten. a szentestén vette fel egyik tanítványátóI keserves.
havi 30 pengőjét. Ürömmel ereszkedett le a budai hegyekből s a finn
követség ajtaján bekopogva leadta névtelenül a finn Vöröskereszt javára
egész havi keresetét.

Három napig újság nélkül élt az ország s a rádió is fukarkodott
a hírek közvetítésével s Budapest mégis rendkívül nyugodt volt. Még
egy félévvel ezelőtt újságtrösztök fejedelmei azt hangoztatták a minisz-
terelnökség sajtóosztályán, hogy a közönség nem tud meglenni három
napig újság nélkül. S meg voltunk újság nélkül. Amit karácsony adott,
tudta pótolni azt, ami hiányzott, mint ahogy évszázadokkal ezelőtt az
Irás s az arról tartott beszédek teljesen pótolták az újságokat. G. L.

tes: 25, Szeged: 210, Csepel: 14.50,
Kuntapolca: 24.70, Pestszentímre: 20,
Pestszentlőrinc: 210.50, Miskolc: 47,
Rákosszentmihály: 20, Nagymágócs:
11.80, Rozsnyó: 146, Csanádalberti:
20.45, Kondoros: 160, Szarvas: 479.19,
Magyarbánhegyes: 20, Vác: 10, Mag-
lód: 10, Budapest-Kőbánya: 67.45,
Zugló: 30.82, Kerepesiúti egyház: 22,
Kelenföld : 424.36, Deák - tér offertó-
rium: 600, fasori templom offertórium:
187.83, fasori gimnázium: 1000, Deák-
téri leánygimnázium: 300, fasori nő-
egylet: 65.18. Özv. Stefezius Istvánné,
Budapest: 2, Benyó Vilmos, Bpt: 30,
dr. Lepény István, Medgyesegyháza: 5,
Szennovitz Dezső, Felsőgalla: 25, özv.
Szeitler Istvánné, Bpt: 3, Ottó Rezső,
Bpt: 1.50, Hiltz Fülöp, Bpt: 1.50, N. N.,
Bpt:.2, Mezőgazdasági középiskola ev.
diákszöv, Orosháza: 20, Gretzár Andor,
Edelény: 30, Lamnek Vilmos, Bpt: 20,
Ev. Gimnázium, Orosháza: 150, Elemi
iskola, Medgyesegyháza: 9.30, Tichy
Kálmánné, Rozsnyó: 5, Gőbels Hermin,
Bpt: '2, Szegedin Erzsébet, Bpt: 2. -
Eddigi eredmény: 5119.47 P. A gyüj-
tés tovább folyik.

A pestszenterzsébetí egyházközség
karácsony második napján tartott ün-
nepi istentisztelet és közgyűlés kere-
tében iktatta hivatalába új lelkészét:
dr. Szuchovszky Lajos, eddigi pesti
vallástanitó-Ielkészt. A beiktatástKe-
mény Lajos esperes végezte. A meg-
j elentek között : résztvett vendégkén t,
mint a pozsonyi licisták képviselője, D.
Kovács Sándor püspök is.

A lelkészruha ügyében D. Raffay'
Sándor püspök, mint a MELE elnöke,
körlevelet bocsátott ki a lelkészekhez,
melyben megismétli a lelkészegyesü-
let határozatát részint a hivatalos lel-
készi ruha használata tekintetében,
részint pedig a polgári életben haszná-
landó papias öltözködés tekintetében.

A salgótarfáni Evangélikus Nőegylet
és Leányegylet december 16-án és 17-
én rendezte meg jótékonycélú kará-
csonyi kiállítását és vásárját az acél-
gyári Olvasókör helyiségeiben. A ki-
állítást dr. Csengődy Lajos alesperes
nyitotta meg. A műsor elhangzása után
megkezdődött a kiállítási tárgyak meg-
tekintése és árúsítása. A szebbnél-
szebb magyaros kézimunkák, a nagy
hozzáértéssel és leleményességgel ké-
szült dísztárgyak, a különböző ügyes
játékszerek, mind arról tanúskodtak,
hogy melegen érző magyar szivek és
szorgos női kezek munkájának ered-
ménye a kiállítás. December 17-én dél-
után 3 órakor ismét szórakoztató mű-
sorral nyitotta meg a rendezőség a
kiállítást. Este 7 órakor' ismét gazdag
és változatos műsorral gondoskodott a
vendégek szórakoztatásáról.. ~A' gazdag
erkölcsi és várakozáson felüli anyagi
sikert hozó kiállítás létrehozása és
megrendezése körül dícséretreméltó
buzgósággal és hűséges szívvel fára-
doztak a Nőegylet tagjai,' különösen:
özv. Pantyik Arpádné, dr. Csengődy
Lajosné, dr. Förster Kálmánné, to-
vábbá a Nőegylet és Leányegylet vala-
mennyi tagjai. A tiszta jövedelmet a
Nő- és Leányegylet az árvák, az özve-
gyek és szegények karácsonyi segélye-
zésére fordította, mely adományokat
december 20-án osztotta ki' a Nőegylet
vezetősége az Evang. Kulturházban.
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Budapesti istentiszteletek
Deák-tér 4. (ném et nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor
Fasor 1\

Fasor
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-ú. 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/~10Bagár Iván
d. e. II Lehel László
d. u. 6 D. Raffay Sándor
d. u 7 v. Sréter Ferenc
d. e. II Grünvalszky Károly
d. u. 5 Kemény Lajos
d. u. 6 Dr. H. Gaudy László
d. e. 10 Kemény Péter
d. u. 5 Maj ba Vilmos
d. e. 11 Süle Károly
d. e. 10 Szilády Jenő. dr.
d. u. 6 Dezséry László
d.e. 10 Magócs Károly
d. e. j O Hernády Nándor
d. e. 10

sorrendje 1939. december 31.
I
I

Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 101b.

d. e. 1/211Dr. FIajász Kálmán
d. e. 11 Farkas Zoltán
d. e. 11 Balikó Lajos
d. e. lD Dezséry László
d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Bagár Iván
d. u. 6 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 11 Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Mohr Henrik
d. u. 5 Danhauser László
d. e. II Révesz István
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/21í Zulauf Henrik
d. e. 1/212

" "Bécsikapu-tér
;:

Obuda
Obuda (német)
Óbuda (magyar)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosíalva "

,.~.

l,

;~~i~~~ö;i~2;~~~~angö;,:~j,_._H__

magyar kirélyi SOPRON
udvari széllítók. •

Alapítva': LBgBlsö tüzoltÓSZBl"-, kút, szivattyú- BS Alapít'. a:

1816. gépgyír, harango, fsm- BS vasöntödB. 1816 .

•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangját most
szállitottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélíkus
egyházközségnek szállitott harangok, a Budapest 'I'Isztví-
selőtelep-ki.ilsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-o
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb es megbízható céghez. A párisi világkiál litáson
aranyérernmel, azonkívül sok arany- és ezüsteremmel és
sok díszelelevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

•

70 éves C6g!
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.]

• ,

SZLEZÁK ILASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS speöntödB, harangfElsZBrelÉs ÉS haranglábgyár
Budapest, XlII., Peineházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. Telefon : 291-353.

Gödöllői ev. 'egyházközség részére szállított 241 kg-os ha-
rang. A Budapcst-óbudai-kőbanyai-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 harangiairnat.

Rádió, gramofon, zongorabíllentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

@

Evangélikusoknak nagy árengedmény !

MARNITZ
hangszertelep

VIIL, József-körút 37. sz.
4 .

Garab József .•könyvnyomdája, CegJéd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.


