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Vizkereszt utáni
első vasárnap hetere
Mutatvány vitéz Virág Jenő: "Hiszek
Uram" 'címü. a házi istentisz1eletek

céljára szolgáló könvvéböl

Énekeljünk: (425. ének, 1-2. vers.
Dallama: Jézus szenvedésedről ... ")
Áldj meg minket Úristen A te jóvol-
todból, Világosítsd elménket Irgalmas-
ságodból, Orcád világossága hasson
minket által, Hogy éltünkben e földön
Járjunk igazsággal. Engedd meg
hiveidnek. Kegyelmes Istenünk, Hogy
tégedet mindnyájan Igazán ismerjünk.
A kicsinyhitűekkel együtt örvendez-
zünk, Mikor 'megítélsz, Uram, Kegyel-
mezz meg nekünk.

A mi segítségünk az ÚrtóL jön, aki
teremtette a mennyet ésa ibuiet. Amen.

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt
szentírási igéket. Vasárnap: Római lev.
12:1-5. Hétfő: Lukács 10:25-11:23.
Kedd: Lukács 11:14--36. Szerda: Lu-
kács 11:37-12:12. Csütörtök: Lukács
12:13-59. Péntek: Lukács 13:1-30.
Szombat: Lukács 13:31-14:1l.

Imádkozzunk: "Örökkévaló Isten,
mennyei Atyánk, köszönjük szent fel-
ségednek, hogy Jézus Krisztusban
magadat nekünk nyilván megmutat-
tad. Kérünk, vezess igéd és Szeritlel-
ked által, hogy veszélyek és áldozatok
árán is keressük s meg is találjuk
szent Fiadat. Add, hogy az egész föld-
kerekséget betöltő világosság fényében
éljünk, s hivatásunk -útjait igéd vilá-
gosságában járjuk. Te vezéreld a fel-
sőbbséget és az egész keresztyenséget.
Örizz meg minket minden betegségtől,
szükségtől, veszedelemtől és vérontó
háborúktól. Törd meg országod ellen-
ségeit. Légy Istenünk és Atyánk, ol-
talmazónk és megtartónk. Vigasztald a
megszomorodottakat, a halállal vívó-
dókat és mennyei örömmel töltsd el
őket. S ha el kell hagynunk e földi
életet, világoltasd előttünk szent igé-
det, hogy a halál sötétségében is meg-
lássuk az igazság napját, szent Fiadat
s az ő érdemében és diadalában VI-
gaszt leljünk minden kísértés ellen.
Ámen," (Kubach:Betopfer, 1654.)

Imádkozzuk együtt aMiatyánkot.
Tegyünk vaLlást hitünkrőL: Hiszem,

hogy saját értelmémmel vagy erőm-
mel nem tudnék Jézus Krisztusban, az
én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni,
hanem a Szentlélek hívott engem az
evangéilum által,' ajándékaival meg-
világosított, az igaz hitben megszen ..
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A béke és az ökumenicitás
Uralkodók, államfők és egyházfejedelmek az LIJev első napjan

tisztelgő küldöttségek ió kivánatait fogadhatták. Ugya köszöntök, mint
a válaszolők egyöntetűen kifejezésre juttatták azt az óhaiukat, hogy
minél előbb béke legyen a világon. Ha az ujság és rádióhírek vala-
mennyiét magunk elé állít juk, azt lehetne vélni, hogy a mai háborús
és háborúra készülő világban senki sem akar háborút, sőt mindenki
békét akar.

. Arról is tud a világ; hogy 'hetekkel ezelőtt, amikor a béke meg-
szilárdításához több remény volt, mint épen napjainkban, semleges
államok királyai, köztársaságok elnökei el hárították maguktól a béke
kezdeményező munkájának előmunkálatát jelentő puhatolózást és kisér-
letezést is. Az is megállapítható, hogy sem Roosewelt, sem a pápa
békeakciói nem keltettek különösebb hatást a harcoló ellenfelek és a
háború előtt álló országok tömegei előtt.

Nem hallunk hosszú idő óta semmit arról, hogy ct Life and Work,
Faith and Older, az Egyházak jóbarátságának szövetsége, a Lambeth
konferencia püspökei, a Lutheránus Világszövetség, vagy a Református
Világszövetség vezetői és tagjai gyűlésezni akarnának, vagy meg-
kezdenék azt a közösségi munkát, mely országok éles határait szellemi
értelemben jelentékteleníti és a béke lehetőségét igyekezik megteremteni.

Azt eddig világosan látja a világ, hogy háborúban is legkiválóbb
férfi és katona a hívő protestáns keresztyén ember. Ezt 1939 decem-
beréig sem hadvezérek, sem politikusok nem akarták elismerni s most
az egész világ látja azt, hogya bibliás és seurátot tartó finn ember
hősiességéhez nem ér fel a hitetlenségben, vagy a keresztyénség fel-
színén mozgó közösségek harci készsége és eredményessege.

Ezt a tényt le kell szögezni s ebből kell megtalálni a kiinduló
pontot is.

Oe ne tévesszenek meg a derűlátó lehetőségek minket sem.
Nekünk is' kell látnunk azt, hogy az európai keresztyénség két részre
szakítottan éli a maga életét. A háborúban egymással szemben álló
államok keretén belül élő keresztyénség és azok lelekezetet érthető
módon azonosítják magukat állami kereteik politikai éllésíoglaléséval.
Sokak szerint reménytelennek látszik az, hogy az érdekelt egyházak
függetleníteni tudnák magukat azoktól a rájuk szelíd nyomást gyakorló
szervektől. amelyek nem egészen a keresztyénség céljai szerint akarják
intézni a világ sorsát és a föld térképét. Ha a szorongatott linnékért
tudunk szívből imádkozni, imádkoznunk kellene. a harcban álló
keresztyén egyházakért is, hogy ott is megérezzék a velük érző szív
sóheitásaít.

Nem gondolható az, hogy a mai politikai szervek megakadályozni
igyekeznenek egy olyan konierenciát, amelyet a meglevő egyházak

- tanácsa hívna össze valamelyik európai semleges államban. Ezen a
megbeszélésen épen az érdekelt háborús országok jellege miatt főként
protestáns országok kiküldöttei vehetnének részt. Olyan püspökök,
papok és velük együtt mártiromságra kész világiak, akik nemcsak
azért gyülnének össze, hogy egymást köszöntsék és az elnök csillog-
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tassa az európai nyelvekben vaió jártasságát s a tagokat meghassa az
a szerep, hogy ők a béke riiunkáiának felelős emberei, hanem azt a
célt szolgálhatná egy ilyen megbeszélés, ami ma a legterrrtészetesebb.
Szorongatott kis országok vezetőit köti ci pdlitikai akciónak várható
kellemetIensége, az egyházak emberei, amikor b'~kél akarnak, nem
politizál nak, hanem meg akarják menteni a fagyban harcoló emberek
testét és lelkét, meg akarják óvni a hajókon élő katonák és polgárok
testét és lelkét, meg akarják előzn] qzt a nagy elszegényedést, amely
a háború napok szerint való hosszabbodása után mértani arányokban
növekedően fog majd ráleküdni a világ jeleniegr és később elszaporodó
szegényeiré s meg akarják menteni az öregeket és a kicsinyeket attól,
hogy repűl€j bombák zaja közben tanulják meg azt az éneket: Krisztus
jött a világra. . . , .

Ki merné az egyháiakiiak megtiltani azt. hogy ilyen célú vállal-
kozásba logianak.l Az európai keh~$ztyénség papjai az utolsó húsz év
alatt élt és tapasztalt teologiai goridólk6'dáStik lolyománvaképen túlon-
túl meg tudtak barátkozni a martirium gondolatfrvaL Talán még ennél
nagyobb áldozatra is képesek tudnának lenni. de mIelőtt ~zt kéri tőlük
a világ, vagyelsősorban Az, aki mindeneklelett való, még tehefnének
egy utolsóelőtti kísérletet.

Bizonyosak vagyunk abban, ha ma Söderblom svéd hercegérsek
élne, benne volna annyi bátorság, hogy a kísérlet kezdeményezését
vállalná. Az élőket tisztelő magatartás mial] nem tehetjük azt, hogy
akár az egyházkormányzásban kiváló európai pűspökök és világiak,
akár pedig a teologia és a protestáns szellemiség harcaiban hírnévre
emelkedett professzorok és hitvalló férfiak neveit sorba szedjük és
megmutassuk egymásnak, de ilyen emberek vannak. Ne érezzék ezek
sem azt, hogy az ő existenciáiuk rosszrafordulása miatt a világ elvesz-
tésüket épen olyan kevésnek ítéli, mint ők maguk. Ez a világ őket leg-
kevésbbé nélkülözheti s ezért is cselekedniök kell.

Egy egyszerű magyar keresztyén újság nem igényelheti magának
a teljes meghallgattatást sem a nagy világban, sem a keresztyénségben,
még talán a legszűkebb egyházi kereteken belül sem. De amilyen
világosan érezzük azt, hogy Europa megmentésére ez az ultima rátió
az ágyúk helyett, olyan határozottan állít juk azt, hogyha ez a lehetőség
a legjelentéktelenebb magyar körökben mozogni kezd, s ha például a
jövő héten kezdődő imahéten ez a kérés száll magunk és mások felé
s ha a világ tőlünk veszi át a lelkiismeret mélyéböl feltörő óhajtást, a
többi európai ország prolestárisai megsejtik a mi imahetünknek ezt a
kérését, össze kell jönnie embereknek, akik a keresztyén ség nevében
fogják kérni a béke megkeresésének lehetőségeit.

Amikor magunkat keresztyéneknek tartjuk, tudatában vagyunk
annak, hogy magyarok is vagyunk. Nem kötött helyzetben, hanem az
evangélium igazságától kényszerítve is valljuk azt, hogy .a magyar
keresztyénség . kötelessége megláttatni a magyar nemzet igényeinek
megvalósitását. _

Nem olyan békére gondolunk, amely minden áron való béke akar
lenni, hanem olyan békét, amely Krisztus által adható békességhez
hasonlít. A magyar nemzet egyszer már megérte, hogy betonból épült
falak összeomlottak ágyútűz nélkül is. Itt errefelé csoda történt. Ezután
is hiszünk a csodákban.

Félreismerné az európai protestántizmus önmagát, ha benne rejlő
nagy értékeit épen ma nem akarná a világ rendelkezésére bocsátani.G.L.

Áthelyezések. D. Raffay Sándor bá-
nyakerületi püspök január 1-től számí-
tandólag Hernády Nándor Deáktéri
segédlelkészt a püspöki hivatalhoz,
Gy6ri János hódmezővásárhelyi segéd-
lelkészt a Deáktéri lelkészi hivatalhoz
helyezte áto Kemény Péter kőbányai
és Lehel László Deáktéri segedlelkészt
kölcsönösen áthelyezte. Továbbá Boros
Károly nagytarcsai segedlelkészt Ti-
szaföldvárra, Csepregi Béla segedlel-
készt Nagytarcsára és Szabó Vilmos
nyiregyházi segédlelkészt Hódmezővá-
sárhelyre helyezte.

Az egyetemes imahét január 7-én,
vasárnap veszi kezdetét és 14-én zárul.
A budapesti összejövetelek sorrendje:
Január 8. Kálvintéri ref. templom; 9.
Német baptista imaház (Wesselényi-
és Hársfa-ú. sarok); 19. Fasori refor-
mátus templom; 11. Naputcai baptista
templom; 12. Salétromutcai ret. temp-
lom; 13. Deáktéri evangélikus temp-
lom. - Az előadások minden este 7 I
órakor kezdődnek. Minden este más
felekezetű énekkar énekel. Minden este
két egyházi és egyesületi vezető tart
előadást,

telt és megtartott: amiképpen a földön
az egész keresztyenséget hívja, gyűjti,
megvilágosítja, megszenteli és Jézus;
Krisztusnál megtartja az egy igaz hit-
ben. Ebben a keresztyénségben ke-
gyeime gazdagságából nekem és min-
deli hívőnek minden bűnt naponként
megbocsát, az ítélet napján engem és
minden holtat feltámaszt és nekem
minden Krisztusban hívővel együtt
örök életet ád. Ez bizonnyal igaz. (Lu-
ther Márton Kis Kátéja.)

DicsősÚg legyen az Atyának, a Fiú-
nak és a $zéntlélek Istennek, amikép--
pen kezdetben dicsősége volt, úgy le-
gyen most és míndörökké Amen.

Énekeljük a befejező éneket: 425. 4.
vers. "Mindörökké dicsérjük Fenn-
szóval az Urat, Mert hisz csak ő viseli
Mindenütt gondunkat. Uram a te ne-
vedben Aldd meg szolgáidat, Kiket
bűntől megváltott Egyszülött szent
Fiad."."..,~~

Újévi üdvözlés
Evangélikus egyházunk vezetőit úgy

az egyházhívek. mint a kűlönböző egy-
házi közületek részéről népes küldött-
ségek keresték fel, hogy az esztendő-
fordulás alkalmából egyfelől jókívána-
tatkat fejezzék ki, másfelől pedig út-
mutatást kérjenek a legközelebbi fel·
adatok tekintetében.

Budapesten báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelőt, Győrött pedig
D. Kapi Béla pűspőköt, az egyetemes
egyház lelkészelnökét köszöntötték és
biztosították támogatásukról munka-
társaik.

Evek óta nagyobb összejövétel kere-
tében szokott lefolyni D. Raffay Sán-
dor bányakerületi püspök köszőntése a
Deáktéri leánygimnázium nagytermé-
ben. Az üdvözlésen megjelent D. báró
Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő és dr. Pesthy Pál bánvakerületi
feiügyelő, a budapesti egyházmegye,
valamint a budapesti egyházközségek,
iskolák, intézmények, presbitériumok
és képviselőtestületek küldöttségei. Az
egészen megtelt nagyteremben az üd-
vözlő beszédet dr. Rásó Lajos egyete-
mes egyházi főügyész, a pesti egyház
tb. presbitere mondotta. Nem csende-
sen - köszöntött be az 1940. év - így
kezdette -, hanem háborús nyomorú-
ságok között. Gazdasági és társadalmi
nyugtalanságok és forrongások között,
Aggódó szívvel nézünk az új év elé.
De Isten házából jöttünk ide, hogy
megerősödött hittel hozzuk el jókivá-
natainkat egyházi fővezéreink elé.

A korrnányzó lsten [ó példát adott
nekünk a finn testvérek hősi küzdel-
mében és abban a máris kinyilvánult
tanulságban. hogy megkönnyíti a meg-
próbáltatásokat, ha a küzdő megáll
hitében.

Az új év súlyos feladatok elé fogja
állíta ni egyetemes egyházunkat. Ezek
között első helyen áll a IOOzalap meg-
teremtése, melynek célja a missziók és
szórványok megerősítése. A bánya-
kerület ezen a munkatéren valóban
példás munkát teljesített az elmult
évben is. A budapesti egyházmegye
feladata is nehéz. Segítenie kell abban,
hogy jobban összekapcsolja a buda-
pesti egyházakat. Ennek érdekében
mennél több presbiteri konferenciát
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kell tartani, mert az egyházak között
ez az érintkezés a legcélravezetőbb
formája. Megnövekedett a presbité-
riumok jelentősége. A presbiter ma
kétszeresen el van kötelezve, hogy erői
legjavát egyházának áldozza. Csak
imádkozó és templomlátogató presbi-
ter lehet jó presbiter. El kell tüntetni
azt a törvénytelen állápotot is, hogy
az egyházak nyelvek szerint neveztes-
senek el. Különös gonddal kell foglal-
kozni iskoláink helyzetével és jövőjé-
vel. Ezek helyi feladatnak látszanak,
de igazában országos érdekűek. Mind-
ezekhez a feladatokhoz nem kell új
jelszavakat vagy vezéreket keresni,
hanem őseinktől örökölt egyházhűség-
gel, szeretettel és áldozatkészséggel kell
a megoldásokat keresni. Ezzel az el-
határozással és munkára való készség-
gel köszöntötte meleg szavakkal az
egyház egyetem és a bányakerület ve-
zetőségét és kérte a püspök úr útmu-
tatásait

D. Raffay Sándor püspök szivélyesen
köszönte meg az üdvözlést. Igaz -
mondotta -, hogy emberi ítélet sze-
rint nehéz esztendő előtt állunk, de ez
az esztendő is Isten kezében van. Bí-
zom az ő kegyelmében. Nem nézem
csüggedten a jövendőt. A nehézségek
előtt megrettenni nem szabad.

A háborús válság csak tünet. Lelki
meghasonlás következménye ez. Mert
lelki válság okozza azt, hogy nemze-
tek, sőt keresztyén egyházak sincse-
nek egymással békében. Válságban van
a család is. Hány otthonban mély lelki
szakadék van az együttélők között.
Szivet elszorító kérdés, hogy milyen
gyermekek kerülnek ki az ilyen ottho-
nokból. Az ilyen gyermekeken a leg-
gondosabb iskolai nevelés sem segít-
het, mert a családi otthon megromlott
levegője újból és újból elpusztítja a
jó magvetést.

Éppen azért, mert ilyen nehéz és ko-
moly válság van, volna igazi szükség
a keresztyén ség nevelő és mentő ere-
jére. A keresztyénség Istentől való hi-
vatását ilyen nehéz időkben kellene
igazán kifejtenie. De a keresztyénség
is válságban van. Nem egyes nemzetek
körében felburjánzott jelszavakra és
szempontokra, keresztyénségellenes "
irányzatokra gondolok - ezek aberrá-
dók. Hanem arra, hogy a keresztyén-
ség a mai válságban eddig nem tudott
elegendő gyógyító erőt nyújtani. A ke-
resztyénség, mint egész, elnézi a pusz-
tulást, mely most elönti a világot. A
testvériségről szóló nagy beszédek nem
elegendők, a világ cselekedeteket akar
látni a keresztyénségfől. Mi ma is vál-
tozatlanul hirdetjük, hogy az evangé-
liumi öntudat kifejtése és megvallása
a szükséges dolog. Ebben ne csüg-
gessze el az evangéliumi egyházakat
kísebbségí helyzetük. A világtörténe-
lem minden nagy fordulatát kisebbség
hozta létre. Jézus csak 12 tanítványt
csoportosított maga mellé, mert tudta,
hogy ezrek és ezrek szíve ritkán dob-'
ban össze. Az evangélium tiszta útmu ..
tatása Isten kegyelméből mindenki ál-
tal világosan megismerhető.

Az evangélikus öntudat szolgálatban
jegecesedik ki. Itt elsősorban a pres-'
bitériumokra gondolok. A presbitériu-
mok munkája és szolgálata legyen ko-
moly és felelősségteljes. Melegen üd-
vözli az egyetemes felügyelőt, mint az
egyházszolgálat példáját. És az egy-
házkerületi felügyelőt is, mert mind-
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Evangélikus mondanivaló
Evangélikus közvéleményt

Való igaz, hogyegyházunknak nincsen" meg a közvéleménye.
Szétszórtságunk érezteti itt súlyát. Mivelhogy hiányzik az a sokat emle-
getett "tömblutheránusság", hiányzik a nagyobb tömegből származó
erő. De az is való igaz, hogy ezt a közvéleményt az egyház érdeké-
ben meg kell alkotni. Hiszen az egyes vidékek különböző érdekkörei-
ben élő emberek annyira elmerülnek környezetük közvetlen problémáiba,
hogy nincsen sem idejük, sem érzékük többé a nagyobb, átlogó célok
megfelelő súllyal való képviselésére.

Az evangélikus közvélemény hiányának legsúlyosabb következ-
ménye az, hogy nincsen meg mindenröl a véleményün"k. A mai élet-
nek ezernyi kérdése anélkül megy el mell ettünk, hogy evangéliumi
módon való megoldásukhoz segédkezet nyúltottunk volna. Es abban,
hogy nem jut el hozzánk mind az a kérdés, aminek el kellene jutnia,
- valamint abban, hogy sok kérdést annyira lényegtelennek tartunk,
hogy nem is akarunk rájuk szót vesztegetni, mi magunk vagyunk a
hibásak. Az a pár ember, aki már évek óta vívja kevés eredményt
felmutatni tudó harcát a közömbösség ellen, aligha lesz elegendő arra,
hogy megfelelö közvéleményt formá/jon ki. Ahhoz, hogya közvéle-
mény kialakulhasson, olyan munkatársi csoportra és olyan "mögöttes
területre" vagy "lelki háttérre" van szükség, amelyik meg is valósítja
azokat a meglátásokat, amiket az Isten megengedett látni nekik.

Ez a megvalósítás nem akarja azt jelenteni, hogy egy bizonyos
csoport a kezébe fogja ragadni a hatalmat és mindent, amit nem ő
kezdeményez, eleve rossznak minősít. Az ilyen kasztszerű "kikristályo-
sodás" csak addig lehet jogos, amíg azokat, akik "kikristályosodtak",
összefogja és a csüggedéstől megóvja, egymást támogatva a további
harcra buzdít ja. De nem jelentheti a megvalósulés azt sem, hogy egy
bizonyos egyoldalú laposság, vagy szellemi egyenruhába való kénysze-
rítés keletkezzék. Az evangélikus közvélemény kialakításának első fel-
'adata az, hogy az embereket megtanítsa látni, megtaníIsa, hogy min-
den után érdeklődni kell, amivel az életben találkozunk, mert minden
a mi életünkhöz tartozik. A legfőbb azonban, ami kell is azután, hogy
érdekeljen és harcra ingereljen bennünket, az a sok reánk keserű örök-
ségként maradt megoldatlan probléma, amit politikai taktikázások előre-
láthatólag nem fognak elővenni addig, amíg mindenki hangosan nem
követeli.

Ezeket a problémákat természetesen sokféle módon lehet meg-
oldani. Velünk is, és nélkülünk is. Vagyis: evangéliumszerűen és evan-
gélium nélkül. Nekünk azonban nem lehet közömbös az, hogy hogyan
oldják meg ezeket. A most elmult húsz esztendő megtanított arra, hogy
mivé Iejlődhetnek azo k a problémák. amiket egykor, égető voltuk
idejében nem mertek elővenni pártpolitikai vagy ki tudja milyen hasz-
nossági szempontokból. Kemény Gábor: Verhovina feltámad című
könyve legújabban a ruszin kérdés szempontiából mutatia meg ezt.
Két oldalon is: egyik felől a volt monarchia mulasztását, amelyik az
elszakadáshoz vezetett és másfelől a cseh ígéretek beváltatlanságát,
amelyik a Kárpátalja visszatérését eredményezte.

Az ország közvéleményének mindenkor az volt a feladata, hogy
éppen ezekre a problémákra Hgyeljen. De sajnos, nagyon ritkán cse-
lekedte meg. Ennek nem szabad többé elöíordulnia. hogy ne ismétlód-
hessenek meg a súlyos mulasztások. Mivel azonban nagyon nehéz a
.mindenkori legfontosabb kérdések megoldására figyelmeztetni egy egész
ország lakosságát, legalább egy bizonyos csoport kell, hogy legyen,
amelyik állandóan figyelemmel kíserien mindent. Ezt a csoportot éppen
egyházunk tagjai alkotják, akik úgy számuknál, mint a polgárosult
osztályok viszonylag kedvező arányszámánál és emiatt bizonuos fokú
lelki-egyneműségénél fogva hazánkban a legkedvezőbb helyzetben
vannak. Ezek az előnyök annyira alkalmassá teszik egyházunkat erre
a feladatra. hogya többi egyházak nagyobb anyagi ereje sem képes
kiegyenlíteni ezt. De ennek a feladatnak teljesítése egyúttal nemzet-
szolgálat is, mert az ennek nyomán okvetlenül meginduló nemes ver-
seny a különbözö egyházak között az egész ország közvélernényét a
helyes irányba terelheti.



Az evangélikus közvélemény kialakítása egyházi sa.iÚ5nk feladata.
Mivel napilepunk még nincsen: heti és havi lapjainké. Ezt a feladatot
azonban ma, akármennyire igyekeznek is, csak nagyon kis mértékben
tudják teljesíteni, aminek oka az a viszonylag kicsiny kör, ahol őket
olvassák. A nehéz anyagi helyzet, amiben ezek a lapok vannak, le-
hetetlenné teszi, hogy terjesztőket alkalmazzanak. Ezt az első szolgá-
latot tehát az olvasóknak kellene megtenniök. Nekik kellene, ha nem
is tudnak nagyobb előfizetői kört, hát legalább nagyobb olvasótábort
teremteni. amelyik terjeszti mindazt, aminek evangélikus körökben, majd
pedig mindenütt közkinccsé kell válnia. Kemény Péter.

A Menekülő Gyermek
menekülö gyermekeiért

Nálunk csend volt karácsonykor. Vajjon a mi népünk meg tudja-e
igazán köszönni Istennek ezt a csendet. A, mi házaink alatt nem
reszketett a föld, s a falak nem omlottak le a karácsonyfák körül.
A karácsonyesti vacsorát világos szobában lehetett enni, s az óvó-
helyek hideg sötétjét nem kellett átborzonganunk. "Gyilkos ólomíecskék"
helyett nálunk békés cinkék. galambok, verebek ültek az ablakpár-
kányokra, s csillagszórók szikráztak, nem a gyujtóbombák.

A gyermekeinknek jutott karácsonyi öröm. Szegény hailékokban
is akadt ajándék, ha más nem, édes, meleg mákoskalács. A gyüle-
kezeteink szegény gyermekeihez el jutott a gazdaggyermekeink használt
játéka, meleg ruhája. Temlomainkban egymást érték a gyermek-
karácsonvestek. s a sok-sok karácsonyi gyermekakció ünnepélvei
közül aki látta pl. a vigadói nagy ünnepet, melyen Horthy Miklósné
Kormányzóné szerzett örömet másfélezer gyermeknek, az hálálkodhatott
Istennek. Ebben a szegény országban, ha még nincs is meg a bátor-
ság egy igazi szociális uiiáépülésre, melyben a segélyakciókat az élet
lehetőség biztosítása jelentené rr-inden magyar gyermek jövője érdeké-
ben, sok jószív van mégis, s a gyermekeink öröme és boldogsága mégis
eleven kivánság közöttünk.

Mindezt az egyszerű karácsonyi visszaemlékezést pedig azért
írtuk le, mert több levelet kaptunk, s telefonüzenetet. hogy gyülekeze-
teinkben sok családban gondoltak sxeniesiéri a finn gyermekekre. Sőt
nemcsak hogy gondoltak, s sóhaitoztak, imádkoztak értük, de határozott
gondolatokkal és tervekkel is loglalkoztek sok karácsonviagvuitás körül
az érdekükben. Ahogy ma látjuk, legalább tizenöt-husz finn gyerme-
ket elfogadnának máris budapesti evangélikus családok arra, hogy
ezekben a szörnyű napokban, míg a testvér Finnország újra megépít-
heti a nyugodt hajlékait. otthont nyujtanak a finn gyermekeknek. Úgy
érezzük, hogy üzenethozóink felbátorítására valóban hozzá kell látnunk
egy olyan akció megszervezéséhez, mely valószínűleg a Vörös Kereszt
igénybevételével. menekült finn gyermekek magyarországi otthonra-
találásét készítené elő.

Karácsonyi gondolat ez. Kicsi Jézus szegény jászolbölcsője körül
született. A Gyermek ünnepén, ákit gyilkos király keresett halálra, s
akinek első útja menekülés volt alig telépült szüzanyjával, sangyal

.által megintett apiával. Jézus népe, a finn nép menekülő gyermekei
téli éjszakában havas-fagyos szabad erdőben kapták a karácsony-
iáiukat. Zuzmara csillogott rajtuk, s a gyermekek, akiknek szintén nem
volt hova hajtaniok fejüket a szeretet estéjén, - eleven, szörnyű él-
ményben, gyermek álmok iJyilkos éjszakáin tanulják a legújabb hor
világtörténetét, s tanulják meg iaazán, mért is van szükség Békesség
Fejedelmére ebben a könyörtelen világban. .

A finn nép mult ja közös a miénkkel. Nemcsak annyiban, hogy
együft vándoroltuk az orosz síkságot, de együtt szenvedtünk a közösen
rokontalan Európa minden "veDdégszeretetét" is. Két pogány közt
sinylödö népeine közös sorsa a miénk. Egyformán tartottuk a hátl..Lclwt
Keletért és Nyugatért. s a Keresztyénség és a nyugati műveltség min-
den érdekeért úgy vívtuk a közös harcot, hogy ök sem kaptak mást
erős Nyugattól, mint mi a segélykiáltásaink idején. Alig mást, "nisi
verba". Csak szavakat. .. Az evangélikus magyarság nemes családi

kettőjükben az egyházszolgálat belső
lelki kényszerűség. Jó ilyen munkatár-
sakkal együtt dolgozni.

Ezután a budapesti egyházmegye
missziói egyháza at fenntartó munká-
járól és a testvériségnek ebben meg-
nyil vánuló bizonyságtételéről, majd a
pesti egyházak fejlődéséről és a város-
rendezéssei kapcsolatosan felmerülő
egyházi változásokról szól. Kiemelte,
hogy az egyházi törvények értelmében
a pesti oldalon fekvő egyházakat szo-
rosabb egységbe kell fogni. Majd az új
lelkeszkörök szervezésével kapcsolat-
ban kijelentette, hogy a sorra kerülő
lelkészválasztásoknál vigyázni kell
arra, hogy az a döntő szempont érvé-
nyesüljön, hogy az ország fővárosának
evangélikus egyházaiban a lelkészek
legjavát kell összegyűjteni. Ha nehéz
helyekre öt talentumos embereket tu-
dunk állitani, nem szapad 3, vagy 1
talentumosokra bízni az egyház érde-
keit. Az egyház érdeke mindenekfölött
van és mindenekfölött ezt kell min-
denkinek szolgálni.

Az élő egyházak folyton építenek
.Evangélikus egyházainknak élő egyhá-
zaknak kell lenniök. Éppen ezért fo-
kozottan kellene igénybevenni a nő-
egyletek munkáját is, mert buzgó
asszonyok nagyon sokat tudnak se-
gíteni.

A beszéde végén hálás szívvel em-
lékezett meg arról, hogy az egyházban
való munkájának 50. évéhez közeledik.
Sok jó és kevésbbé jó tapasztalat alap-
ján szívből kéri rnindazokat, akiknek
Isten hitet, erőt és szeretetet adott
hozzá, dolgozzanak az egyházért és se-
gítsék a dolgozókat.

Mi lesz az ,,[rüs vár" -ral 1
A Protestáns Napok után vártuk,

hogy felvetik szakértők, tehát illetéke-
sebbek ezt a megint kifakadt kérdést:
mi lesz az "Erős vár"-ral? A nagy
protestáns demonstráció napján ugya-
nis nagy szégyent vallott az evangé-
liumi éneklés serege. Az Iparcsarnok-
ban úgy összekeveredett az "Erős vár"
az evangélikus és református ajkakon,
mintha ott rögtönzött volna a népkel-
tés új szimfóniát a bizodalomhoz. A
Vigadóban pedig a rádió nyilvánossága
előtt kellett elnöki szóval inteni a gyü-
lekezetet, hogy vigyázzunk az orgo-
nára - amelyhez kivételesen evangé-
Iikus művészt ültettek - abból szól
ugyanis az igazi "Erős vár ... "

Most pedig jött a másik élmény. A
finn kővetség előtt tüntetett a ma-
gyar diákság. (Persze a magyar diák-
egység itt is kitűnt: először a Turul,
aztán az Emericána, aztán a Hungária
külön, aztán a Protestáns Diákszövet-
ség küldöttsége még külön.) Az első
szimpátiatüntetéshez evangélikus egye-
temistákkal mentem, s még ott is ta-
lálkoztunk több testvérrel. Természe-
tes volt, hogy az "Erős vár" szólni fog,
f: köszörültük torkunkat, hogy hadd
hallja az a pár hazájától messze szakadt
finn ember, hogy a vérben testvérei
között itt vannak a hitben testvérei is.
Nagy csoport református teológussal
rendeztette azonban a rendezőség az
"Erős vár" énekvezetését, .s egyszerre
azon vettük észre magunkat, hogy
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megint a ,!másik" "Erős vár". harsog,
s már azon izgul tunk, hogy vajjon a
finnek meg fogják-e egyáltalán érteni,
hogy ez az "Erős vár" akart lenni?

Adva van tehát a helyzet, hogy a
világ sok millió evangélikusa és egyéb'
protestáusa közül, akik meg tudnak
mind egyezni Luther "Erős. vár"-ában,
ki válik a másfélmilliós magyar kál-
vinizmus a maga külön Erős, vár u n k -
[ával, Vagy a többi evangélikusokkal,
Vagy a magjai' reförm<'ttusokkal kel-
iene tehát tárgyalnunk, hogy valaho-
gyan megegyezhessünk már ebben a
vitábari .
. Nagy szakértő nem vagyok abban,
hogy mikép szoktak előállani ezek a
dallamváltozatok. Úgy gondolom azon-
ban, hogya magyar reformátusok. által
énekelt variáns a rossz szövegforditás-
ból ered, mely nagy szóböséggel nyuj-
totta meg a szükséges hangok indokolt
sorát, vagy amint ez többi koráljaink-
nál is megtörtént, valamelyik nagyobb
befolyású vidéki kántor tetszelegte ki
benne zenei jókedvet, s mivel az ere-
detit igen szeretjük, sokan siettek őt
követni. Ma már úgylátszik, az összes
református szöveg- és dallamkönyv-
ben győzött az "Erős várunk nekünk az
Úristen", s ember legyen, 'aki az ének-
egységet vissza tudja majd állítani a
magyar protestántizmusban.

De valaminek mégis történnie kell.
üljenek össze kántoraink és egyezze-
nek meg. Vagyis dehogy! Valahogyan
értessüle meg testvéri módon a retor-
mátusokkal, hogy az eredeti "Erős
vár" a szép, az igazi, s a világviszony-
latban közös, s kérjük meg őket, hogy
kezdjek el templomaikban az; eredetit
játszani, iskoláikban az eredetit taní-
tani, énekeskönyveikben az eredetit
kiadni. Mert minél több iskolai évjárat
tanulja rosszul az ;,Erős várv-at, annál
nagyobb lesz itt a szakadék. Úgy érez-
zük, hogy a püspök uraknak kellene
ítt közbelépniők, hiszen ők rendeltet-
tek őrködni az egyház istentiszteleti
életének tisztasága felett. dyL

,
HIR E K

Új észt püspök. Az észt evangélikus
egyház püspökévé választotta Köpp
Johann teológiai egyetemi tanárt.

Evi jelentések. Deáktéri Lelkészi Kör.
Keresztelés 744. Konfirmálás 111. Eske-
tes 134.Tiszta pár 43. Vegyes 91. Rever-
zális javunkra 23. Temetés 205. Betérés
274. Róm, kat. 27. G. kat. 1, Ref. 8. Bapt,
1. Fel. kiv. 2. Izr. 225. Kitérés 30. Róm.
kat, 22. Izr. 4. Fel. kívüli 3. Reformá-
tus L Ürvacsorázók 7474. Adományok
4242 P.

Fasori Lelkészi KÖ1·. Keresztelés 389.
Temetés 189. Esketés 160. Tiszta pár
38. Protestáns 33. Vegyes 89.- Reverzá-
lis javunkra 34. Konfirmáció 134. Be-
térés 203. Róm. kat. 23. Bapt, 1. Izr.
179. Kitérés 31, Róm. kat. 23. Ref. 1.
Felekezetenkívüli 7. Ürvacsorázók 7262.
Adományok összege 6705.44 P. Offertó-
riumok 3860 P.

Kőbányai Lelkészi Kör. Keresztelés
87. Temetés 53. Esketés 24. Tiszta 5.
Protestáns 5. Vegyes 14. Rev. javunkra.
5, Konfirmáció 75. Betérés 37. Kitérés
2. Úrvacsora 1960. Offertórium 612.56
P. Adományok 1826.42 P.
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szeiIeme talán ki. tud igazan tárulni most feÍéjük, s ha tudtunk lenni a
multban sorstársak, a jelenben egymást szerető testvérnép, lehetünk
talán egymás jövőjének munkásai is. Néhány finn gyermf?k számára
magyar kenyeret és maauar otthoni! Ez 'is a jövőjükért való szolgálat
lenne. Ma még nem tudjuk belátni, hogy háborús Európában míkép
lehet· megoldani menekülő finn gyermekek ideiutását, de a Menekülő
Gyermek, a mi Urunk Jézus Krisztus szerit nevében próbáljuk meg
Ejzt a szép gondolatot valóra váltani. Akik el tudják szánni. magukat
ilyen segítségre, közöljék velünk határozott formában az ajánlatukat, s
az EvangéliJuis Elet kezébe veszi az akciót. Istennek semmi sem
lehetetlen. Es ez a karácsonykor született gondolat meg fog valósulni!

. . dyl ..
~~~

Suomi titka
Kodolányi János új könyvének (Magyar Élet kiadása) véres aktu-

alitást szerzett az elmult hónap, a szovjet-lavina megindulása s a
finnek .hősies élet-halál küzdelme. A magyar közvélemény akkor kezd
Érdeklődni a .Jegdemokrntíkusabb ország" iránt, amikor annak evan-
géliumból sarjadt demokráciáját örökre el akarja nyelni a bolsevizmus
szennyes áradata. Addig nagyon-nagyon' felülről kezelték nálunk
Suorni ügyét. Kodolányi keserű panasszal : tárja fel, hogy fogadta a
hivatalos magyar sajtó nagyszabású tervét, hogy beszámolók, cikk-
sorozatok, előadások útján megismertesse a magyar közvéleménnyel
azt a szellemet, mely Suomit megteremtette, fönntartotta és felvirá-
goztatta. A lapok fanyalogva fogadták lelkesedő cikkeit. A főszerkesz-
tők első kérdése abban a pár. percben, amelyet ügyének szakítottak
az volt: ;,Hogy állunk a dernokráciával?" Mikor áradozva beszélt
Suomi példaszerű dernokráciájáról, feltették a mindeneket lemérlegelő

.nagy kérdést: "Hogy áll ott a zsidókérdés?" Hát bizony Suomiban igen
kevés a zsidó, s a letszámukat nem is igen szándékoznak szaporítani.
"Szép kis demokrácia - állapították meg erre a főszerkesztők s máris
"elémelyedett a gyomruk' az egész Suomitol". Más lapok felettébb ve-
szedelmesnek találták az ott uralkodó kisbirtok-rendszer tüzetes tag-
lalását, másoknak protestáns-magasztalás mutatkozott ebben a Suomi-
szerelemben, ismét mások nyiltan is megmondották: "nem helyeseljük
a túlságos (?) finn propagandát, mert az ifjúság körében olyan szociá-
lis intézmények iránt kelt túlzott érdeklődést, amelyek nálunk vesze-
delmesek". S így végig az egész vonalon. S most az élet-halálharc tra-
gikus. levegőjében elszoruló -szivvel lapozgatjuk a könyvet: vajjon
marad-é valami ebből a nagyszerű népből, vagy mindent eltemet a
"nagyszerű halál"?

Ebben a könyvben végre találunk valamit Suomi vallásosságaról
is. Nagyon jellemző sorok. Érdemes egy kissé megállni mellettük, Le-
írja a jellegzetes finn tanyarendszert. malynek közóppontja a "temp-
lornfalu", a kirkonkyla. Ott a templom, ott lakik a pap és segédje,
Odajárnak a környező tanyacsoportok és kis falucskák lakói nyáron
gyalog, kccsival és csónakon, télen szánnal, kéziszánkával és sível. Ott
-kell bejelenteni a születést és halált, ott a központi temető is a temp-
lern mellett. A pap azonban minden hónap egyik péntek estéjén kímegy
egy-egy falucskába s mindig más háznál szál1 meg. Összegyűjti az
embereket s a Bibliából megvizsgáztatja őket. Ez a .Jukenus", afféle
ünnepi eseménynek számít. Nemcsak azért, mert a nép komolyan val-
lásos, de mert igen tiszteli a papját is. A vendéglátó ház iparkodik
kitenni magáért. S bizony, a vének is úgy olvasnak az öregbetűs Bíb-
Iiából, akár a kis iskolásgyermekek. A hangjuk elfogódott s bütykös
ujjuk reszket. Igen demokratikus szokás ez. Közelebb hozza a papot a
néphez s alkalmat ad a népnek is, hogy hivatalon .kívül, a maga környe-
zetében álljon szemben a papjával. Igaz, egyik következménye ennek
az, hogy a pap apró gyengéi az emberek elé kerülnek s a játszi, szelíd
humor napsugarában lehámlik a mondvacsinált, s erőszakkal fenntar -
tott hivatali "tekintély", de az is igaz, hogya baráti kapcsolat hivő és
papja között igazibb, mélyebb s mindennagyképűségtől ment tekin-
télyt szeréz a lelkésznek. Hiszen gondoljuk csak meg, egyáltalán titok-o
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ban maradhatnak-é az emberi 'gyengék? S nem rosszabbak-é a ti.tkolt
gyengék az elnéző mosollyal megbocsátott gyengéknél?

Kodolányi úgy találta, hogy Suomiban semmiféle szakadék sincs a
nép és a papság között. A lelkész politikai kérdésekbe nem avatkozik,
politikai különbséget hívei közt nem tesz, nem ítél a pártok ilyen vagy
olyan programja felett s még azt sem hallottam, hogy valamelyik szociá-
lista parasztot megvető vagy megbélyegző ítélettel sújtotta volna. (Bár
mint magánember távol áll aszociálistáktól s ezt nem is titkolja.)

Szektárius mozgalomról csak egyről hallott Kodolányi, amely né-
hány esztendővel előbb valahol Északon támadt. Egy fiatal, aszkéta
természetű lutheránus lelkész azt hirdette, hogy bűn a dal, a zene, a
tánc, a színház, a mozi, a képzőművészet, stb. Fanatikus prédikációi
csakhamar néhány ezer hívet szereztek neki. De a papság és az egész
intelligencia azonnal felismerte a veszélyt, amelyet ez az aszkézis a
népdal, népzene, népművészet, általában a kultúra szempontjából je-
lent s ellenagitációt inditott. A mozgalom aztán egyre jobban össze is
zsugorodott s ma már csak jelentéktelen penészgombának mondható.

A legérdekesebb azután, amit Kodolányi a finnek belső vallási
életéről megállapít: "Aki kívülről, futólag, az utazó szemével nézi a
finn életet, első pillantásra nem látja valami vallásosnak. Az emberek
szinte sohasem emlegetnek vallási dolgokat, nyilvános vallási cseleke-
deteket sehol sem látni, abból a szempontból, hogy kinek milyen a
hitélete, senkit sohasem vizsgálnak - pláne meg nem ítélnek - s
különös en nincs szokásban, hogy valaki azért vegyen részt kultikus
cselekményekben, hogy haladását, előlépését, jobb "minősítését", biz-
tosítsa. Az bizonyos, hogy a Iinn nem káromkodik, s különösképpen
nm úgy - az Istent, Jézust, szenteket szidva -, mint a .magyar. Sőt
durva sza is alig hangzik el közöttük. Első pillantásra a finn élet szinte
.amerikainak látszik. Bár nagyon szemérmesek, mégsem éreztem olyan
mélyen az őszinte vallásosságot, a krisztusi keresztyénség komolyan
átérzett izzását, mint a finn templomokban. Az egyszerű, szerény,
meghúzódó' és rejtőzködő, áldozatkész krisztusi magatartás 'sehol sem
olyan általános talán, mint Suomiban. Ez a magatartás aktiv. Elkép-
pesztő az a szeretet, ahogyagyermekotthonok, árvaházak felügyelő-
kisasszonyai a gyermekekkel bánnak, bámulatos a kórházak szerétet-
teljes, vígasztaló és .otthonos atmoszférája, a betegekkel való bánás-
mód őszinte melegsége. A finn gyermekek valósággal paradicsomi álla-
potban élnek, iskoláikban, játszótereiken. Tanító, tanítónő végtelen, tü-
relemmel, vídám szeretettel végzi kötelességét, a viszony gyermek és
nevelője között baráti. Aki megszokta a "kérkedő vallásosság" hival-
kodó hangoskodásait, az utcára tolongó kegyességet, a modern reklám
üzleti szellemével versengő díszfelvonulásokat, kivilágitásokat, de-
monstrációkat, a magnéziumfényben, nyilt utcán folytatott tömeggyón-
tatásokat s hasonlókat, az eleinte meghökkenve keresi Suomiban a .
vallásos életet. Míg fel nem fedezi, hogya finnek valóban "bemennek'
a lakásuk legbelsőbb szobájába", hogy ott imádkozzanak, mint Jézus
parancsolja. S szinte szégyenkeznek, ha vallásos 'életük egyszer-más-
szor a nyilvánosság elé kerülve úgy hat, mintha nyilvános akarna
Tenni". - Míg rá nem jön, mint Kodolányi rájött, hogy "Európa leg-
nagyszerűbb demokráciája" mögött a tiszta evangéliumból táplálkozo
egyház és "felébredt", komoly hitélet áll. Ez Suomi titka .. A többi is
mind ide ereszti gyökerét. Mert amikor leírja a finn' "büszkeséget",
önérzetet, amely "agyonverné" az olyat, aki a magyar napszámos meg-
alázott helyzetébe kényszeritené, az is csak azért válhat Suomiban tár-
sadalomépítő erővé a társadalomrombolás, . forradalom helyett, mert
Krisztusban megtisztult, meg nemesedatt ez is. S csak egyedül Ö tudja
a megromlott emberi természet "peccifugális" erőit tehetetlenségi álla-
potukból átváltani "jóra futó", építő erőkke.

Igen mély, igen emberi éstestvéri tel kiáltás Kodolányi könyve
egy nép érdekében, amelyben "Isten kegyelme nem lett hiábavalóvá"
S ha eddig nagy tisztelettel és szerétettel tekintettünk mindig az északi
testvér felé, most legelőször is a mi szívünkbe markol Kodolányi meg-
rázó zárósorai: "Ó, magyarok s te, magyar ifjúság, tekintesetek mély
megrendültséggel Észak felé! Annyi bennetek az igaz emberség,
amennyire meg tudfok rendülni s amennvire finn testvéreitek sorsá-

.ban meg tudjátok érezni mindnyájunk so;sát". L. M. V.

~VANG~UKU~~lIT
Kelenföld. Keresztelés 57. Temetés

48. Esketés 49. Konfirmálás 37. Beté-
rés 30. Kitérés ll. Úrvacsora 2100. Of-
fertórium 3340·P. Adomány 6348 P.

Ill. kerület, Öbuda. Keresztelés 86.
Konfirmálás 38. Esketés 25. Temetés
39. Betérés 43. Kitérés 4. Úrvacsora 1166.

Az Országos Luther -Szövetség 1940
január hó 9-én, kedden délután ti
órakor országos választmányi ülést
tart új helyiségében: Budapesten, IV.,
Bástya-u. 12. szám alatt.

A finn Vöröskereszt javára lapu nk
legutóbbi számában kimutatott 5119.47
P adományon felül az Evangélikus
Élet csekkszámláján december 23. óta'
befolyt offertóriumok és adományok:
Evangélikus Egyházközség. Ujcsanálos
10, Vecsés 47, Galgagyörk 72, Kiskun-
halas 104, .Rekenyefalu 10, Hernád-
vée:se 7.46, Cegléd 110.72 (összesen
389.81), Irsa 81, Pécel-Rákoscsaba 31.40,
Hódmezővásárhely lll, Csengőd 45.48,
Tótkom!ós 40, Tótkomlósi Diákszövet-
ség 30, Kondoros 30 (összesen 190),
Maglód 87.49 (össz. 97.49), Fébé Dia-
konissza Egyesület, Bp. 139, Ev. Egy-
ház, Pesthidegkút 22, Süvete 18.50,
Szarvas 45:45 (ÖSSZ. 524.64), Pest szent-
imre 10 (össz. 20),Pestszentlőrinc 115.13
(össz. 210.50), Debrecen 725.27, Kecske-
mét 170, Baja 80, Mátyásföld 28, Oros-
háza 1200, Soltvadkert 260, Szente-
tornya 2Q, Péteri 33.06, Diósgyőr 20,
Diósgyőr-vasgyár 80, Gyula 60, Pilis
142.91,Budafok 25 (össz. 30), Páhi 24.70,
Gyönk 43.95, Rákospalota 120.05, Alsó-
göd 10, Monor 96.41, Nyáregyháza 36.50,
Dunaegyháza 122.38, Tornalja 11.48,
Váckísujtalu 14.65, Csanádapáca 49.55,
Mezőtúr 62.70, Mezőberény 110, Ma-
gyarbánhegyes 26.60, Hatvan 222.80,
Miskolc 121.93, Sárszentlőrinc 229.14,
Csengőd, 7.83, Kiskőrös 1224.40, Fótiúti
off. 5.10, Rákosszentmihály 36, Apos-
tag 113.03, Glatz Józsefné, Rákosszent-
mihály 12, Novomeszky Gusztáv Rá-'
kosszentmihály 6, N. N. 1, Horn Pál,
Bp. 1, Halmann Ilona, Bp. 4, Kemény
Miklósné, Bp. 4, Zacher Vilma, Bp. 1, dr.
Mühsandtné, Bp. 5, Molnár János
Pestsztlőrinc 10, özv. Szebenszky Já-
nosné, Bp. 2, vitéz Elefánthy Jenő 10,
ifj. Lenkei Lajos, Runya 2, Tomcsányi
Kálmán, Bp. 10, Selmeczy Miklós, Bp.
20, Ev. Ifj. Egyesület, Rákosszentm. 10,
Kocsmár Ferenc, Bp. 2, P. Kazár Gi-
zella 5, özv. Kazár Józsefné 2, N. N. 2,
N. N. 1.50, Gergely Jánosné 1, Lakatos
Évi 2 P. - Eddigi eredmény: 11.806 P
20 fillér.

Felhívás. Felkérjük az összes lel-
készi hivatalokat, szíveskedjenek anya-
könyveikben utánanézni a következő
születésí anyakönyvi bejegyzésnek :
Biodszky 'l,udovika, evang. vallású
született 1817 körül, állitólag Tóalmá-
son (Pest rrregye). Apja: Brodszky Já-
nos tóalmási gazdatiszt, anyja: Neu-
pauer Zsuzsanna. Testvére volt
Brodszky Sándor híres festőművész-
nek. Amelyik egyház anyakönyvében
megtalálható, az szíveskedjék sürgő-
sen egy 1939. IV. t. c. értelmében :: r-

lyegmentes kivonatot küldení T' a a
kiadóhivatalba (Bp. VII. Damj ich-u,
.28/b.). A leszármazottak 10 R t aján ..
lottak fel az illetö egyház rit"gényei-
nek. A nagyközönséget is kérjuk. hogy
aki a fentnevezett sz'-"etési helyére,
vagy származására onatkozólag va-
lami útbaigazítást' a adni, szívesked-
jék azt kiadóhiva alunkkal közölni.

.•.



Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

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

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. január 7.
d. e. 1129 Ruzicska László I Angol-utca 25. d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 1/210Broschko G. A. Abonyi-utca 21. d. e. 11 Dobos Dezső
d. e. II Komjáthy Lajos " Fóti-út 10/b. d. e. 10 Lamnek Vilmos
d. u, 6 Győry János "" d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 11210 Scholz László Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányí Mátyás
d. e. II Kemény Lajos Koronaőrség . d. e. 10
d. u. 4 Süle Károly i Óbuda (ifjúsági) . d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. u. 5 Obuda (németi d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 10 lVfajba Vilmos' Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 11 Lehel László Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Falvay Jenő Kelenföld d. u. 5 Révész István
d. e. 10 Csaba László Érdi-úton d. e. 10
d. e, íO Kemény Péter Báthorv László-u, 7. d. e. 1/211Zulauf Henrik
d. e. 10 Rákcsfalva d. e. 1/212
d. e. 1}211Rimár Jenő Minden templomban úrvacsoraosztás.

SELTENHOFER FRIGYES FIl\I
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók, •

LBgslsö tüzoltÓSZB~-, hút, sZivattyú· BS
géPDyór, harango, fém- BS vasöntödB.

•
Alepítve:

1816.

Alapítva:
1816..

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest 'I'isztvi-.
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
forrnátus 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 ezüsteremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Keltségvetést és kiszállást díjmentesen

eszköz!ünk.

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

SOMOGYI szűcsmesternél
IV., Egvetem-u. 3. TeL 186-395.

KepD kölcsönzés I

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

S1.IGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUD ~ST, II.,Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasitási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosítasainak a legolcsóbb díj-
'tételeit. A tagok érdekeít 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-ll.
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
egyesűletnek. - Állandóan felveszünk és foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

SZLEZ · K LASZLÓ
Magyarország aranykoszorűs mestere

harang- BS ÉrcöntédB, harangfBlszBrBIÉs BS harang1ábgyór
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 Budapcst-óbudai-kőbányai-tisztviselótelepi és csil-
Iaghegyí evang. templomok új harangjai, valamint a világ-
háború után készült budapesti harang ok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom 'új harangjair.

Saívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

'. .-;; ió, gramofon, zongorablllentvüs har mo-
• ní~. és az összes hangszerek legojcsóbban MARNITZ
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Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz Lászlo. dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos, Zulauf Henrik
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A reformáció és a toreszme
Hetekkel ezelőtt történt még, hogy

Pethő Sándor a· Magyar Nemzetben
"Végszó a korszellernhez" címen vezér-
cikket írt. Ebben a vezércikkben csak
az a meglepetés, hogya minden téren
jól felkészült és alapos ismeretekkel
rendelkező Pethő Sándor egyrészt
megdöbbentő tájékozatlanságot árul el
akkor, amikor a reformáció lényegé-
hez ér, másrészt pedig annyi fáradtsá-
got sem vesz magának, hogy a refor-
mációval, mint , történeti ténnyel tudo-
manyos komolysággal is megismerked-
jék. Idézett vezércikkében u. i. a re-
formációt csak koreszmének tudja
méltatni, s megállapítja róla, hogy
éppen koreszme mivolta miatt nem tu-
dott állandó gyökeret verni a magyar
talajon

Nagy kár, hogy Pethő Sándor 'latása.
csak ennyire terjed. Kár, hogy nem
látja meg: a 'magyar reformáció nem
koreszme volt, hanem ugyanaz a mély,
szerves és Krisztusban hívő keresz-
tyénség, amely a keresztyénséget je-
lentette az apostolok korálJan. (Vagy
talán úgy gondolja, hogy az apostolo-
kat egy XVI. századbeli korszellem
kerítette hatalmába?) Kár, hogy nem
látja: a hazai reformáció munkásai
nem idegen úszályokat cipeltek, ha-
nem nagy többségükben ahhoz a ma-
gyars ághoz tartoztak, amelynek lelke
is, de meg minden vércseppje is a VéT-

sz~inti magyarságból eredt. Kár, hogy
nem ismeri Dévai, Batizi, Ozorai, Bor-
nemissza és a többiek egyetemesen ke-
resztyén és egyetemesen magyar mun-:
káját. (Pedig közülük egyikről-másik-
ról' már kimerítő és' alapos munkák
jelentek meg.) Mert ha ezeket a ténye-
ket és munkákat ismern é, akkor sok-
kal nagyobb szolgálatot tehetne az
egyetemes magyarság és az egyetemes
keresztyénség ügyének is annál, mint-
hogy a reformációt kereszmének de-
gradálja. De ha erre az egyetemes szol-
gálatra megvan benne a hajlandóság.
még nem késett el vele. Mert mind-
azt, amit eddig elmulasztott megis-
merni, megismerheti még ezután.

Mi pedig most az igazság nevében
.egyszerűerr megfordít juk azt a tételt,
amit ő reformációról felállított. Előző-
leg azonban egyetértünk vele abban,
hogy a hozzánk átplántált kereszméte
sokkal többet ártottak a magyarság-
nak, mint használtak. A saját bőrün-
kön ismerttik ezt meg az ellenrefor-
mációban. Mert az sem volt más, mint
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Az egész látóhatár -

A nagyvárosi ember egyháziassága
A budapesti keresztyén egyházak vezetői negyed század óta

egybehangzóan azt állitiák, hogy semmi. panaszuk nem lehet a hívek
templom látogatása e.\len. Már elcsépelt mondás számba megy az, ha
valaki azt írja, hogy a város vallásossága szembeszököbb. mint a falu
vallásossága. Városban senki sem húzódik az egyházi tisztségektől,
faluhelyen valamikor az egyházi tisztség a falu népéből való felemel-
tetést jelentette, ma pedig egyházi tisztségekre faluhelyen nehéz meg-
felelő embert találni. Viszont nem tagadható le az a ény, hogya
nagyvárosi emberek 60-70% faluról származott be anagyvárosba.

Ha ezek felett elgondolkozunk, sokak személyes kérdése lesz az,
hogy milyen is a nagyváros emberének egyháziassága ? Hosszú évek
tapasztalata után le lehet írni, hogy a városi ember érdeklődése álta-
lában szélesebb körű lévén, komolyan érdeklődik egyházi, vallásos és
keresztyén dolgok után. Föltétlenül olvas. Nemcsak világi s az erkölcs
mérlegén rossz osztályzatú könyveket, hanem olvas egyházi kiad-
ványokat, olvassa a Bibliáját s azt a látszatot kelti, hogy hozzá leg-
közelebb az íráson keresztül .lehet férni.

Igaz, hogy az íráson keresztül való érdeklődésében nem elfogultan
felekezetieskedő. Mínden egyház kiadványát elolvassa s józanul mér-
legel azután. Egy belvárosi iparostestvérünk üzlete előszobájában mu-
togatta egyszer nékem az összes keresztyén ujságokat, valamennyit
rendszeresén olvasta s panaszkodva mondta, hogy nekünk evangéli-
kusoknak nincs olyan lapunk, amit a vevő közönsége elé kitehetne.
Akkoriban indult fejlődésnek lapunk, azóta ezt [áratia, nehány mást le
is rendelt s tőle tudom azt, hogy az Evangélikus Eletnek az üzletében
vannak azóta rendszeres olvasói. S ahogy olvasmányaiban felekezet-
közi a nagyvárosi ember, bár értékel és mérlegel, ugyanúgy a tem-
plomba való járásban is eléggé felekezetközi. Ahogy ideje engedi, el-
megy minden felekezetű templomba. Joggal lehet megróni őket ezért,
bár arra is kellene. gondolni nekünk evanzélikusoknak, hogy nem sza-
badna híveinket félteni más templomok hatásától. Társas érintkezesek
beszédeiből vehetni észre azt, hogy temetések és eskelések lelkészei
milyen evangelizáló alkalmat találhatnak a casuális funkciókban.· Azt
lehetne mondani, hogy nem evangélikus vallású keresztyének többsége
ió véleménnyel van arról az igehírdető szolgálatról, amit evangélikus
lelkészek végeznek Budapesten. Bizonyossággal lehetne állítani azt is,
hogy ezen funkciók eredményeképen kapunk más vallásúaktól nagyon
könnyen iavunkra reverzálist. Sőt egyházunknak általában kedvező
megítélése is' innen érthető.

A nagyvárosi ember, mint evangélikus ember nem érzi a kisebb-
ségi érzést. Bár általában s jobbára számokban gondolkozik, mégse
szorongatja az az érzés, hogy mi evangélikusok kisebbségi egyház
vagyunk. Számokban és nevekben gondolkodik. Sokoldalú nyilvántar-
tásában szerepel az, hogy ki evangélikus a nagyváros befutott és jó-
nevű emberei közül s a szellemi nagyságok hirnevét szivéhez sokkal
közelebb engedi, ha a vallásazonosság is meg van: A magyar törté-
nelemben, irodalomban és közéletben sikereket elért férfiakat büszke-



séggel vallja magáénak s az evangélikus országok világhírében.. vagy
harci dicsőségében mint eyangélikus szeretne osztozni.

, A közösség érzése ilyen felületi vonatkozások ellenére is nagyobb,
mint azt egy városi emberről gondolni lehetne. Társas érintkezéseiben,
rokonosodási lehetőségeiben, templomból és egyházi összejöveteleken
szerzett ismeretségeiben .hittestvérekkel tartja 1'l hosszabb ideig tartó
barátságot s építi ki ilyenek között a melegebb kötelékeket s bár erre
sem a szószékről, sem semmi egyéb egyházi kezdeményezésből kény-
szerítve nincs, igyekezik lehetőleg hittestvéri gazdasági kapcsolatokat
teremteni s karitátiv tevékenységet lehetőleg egyházi területen lebonyo-
lítani. Sok evangélikus emberről tudom azt, hogy egyházát főképen
azért szereti, mert az egyház rendelkezésére. bocsátott adományokról
pontosan tudja azt, hogy azok díjtalan kezelés után mindíg az arra
legnagyobb mértékben rászorulók kezébe kerülnek.

Akadnak viszont a nagyvárosi emberek közül sokan olyanok,
akik. az egyházi közösségeket egzisztenciális vonatkozásban akarják
kihasználni. Egy kezeim között levő levélből idézern a következő rész-
leteket: 29 éves, nős evangélikus ember vagyok. Szüleim egyszerű,
falusi polgár emberek. 4 középiskolát végeztem őrterőmből magánúton.
Szüleim kereskedői pályára adtak, felszabadultam e szakmába. feljöttem
ide Budapestre és itt akartam elhelyezkedni. Minden összeköttetés nél-
kül, sajnos, nem ment, Visszafelé már hiába kerestem az útat, hogy
én is paraszt leszek, de ez lehetetlen volt. .. Hirdettek biciklis kiíutói
állást, ez volt 1933-ban, én jelentkeztem, lelvetlek. Később altiszt lettem
ugyanottés három. év mulva ennek a cégnek tisztviselője lettem és
ma is e minőségben vagyok vezető állásban .. , En itt a munkahelye-
men az expeditió vezetője vagyok és hozzám tartoznak a cég összes
altisztjei. Mikor nekünk altiszt kellett, akiket én vettem fel, elmentem
keresni az evangélikus embereket. Kerestem vasárnap az egyik nyo-
mortanyán olyan evangélikus embert, akiben már csak pislákolt a küz-
dés, a reménysugár és én vittem magammal, útnak indítottam. Megke-
restem a magára hagyott gyermeket, nem tudtam másra használni, csak
liftboynak ... Kérdezem, van-e kéz, mely most énfelém nyúl, megérzi-e
a lelkész úr, hogy mi evangélikusok 'vagyunk és nekünk szeretni kell
egymást, van-e remény arra, hogy {n színe elé jutok ... ']" '

Természetesen vannak mások is a nagyvárosi emberek között.
Ha a börtönökben járunk, vagy az öngyilkosok szobáit járjuk, vagy a
bíróság folyosóit járja végig olyan valaki, aki az egyházi keretekben
élő emberek többsézet ismeri, akkor itt is megtalálja ahittestvéreket,
Filmet kellene Írni arról a szemvillanásról s a pillanatokat ezredré-
szekre kellene bontani akkor, amikor hívő és lelkész ilyen helyeken
találkozik és a két szem találkozván, beszélget is egymással. Mennyi
vád hull ilyenkor a bűnös ember szeméből a lelkészre s mennyi fáj-
dalmat érez mindkettő egymással szemben a találkozás első pillanataiban.

A jók, a fenn élők, a mindenütt láthatók, a befutottek. akiugrás
előtt állók, a mindíg tiszták és erkölcsösek mellett a nagyváros em-
bere, még hozzá keresztyén embere az is, aki nyomortanyán lakik,
akivel egészen más stílusban kell beszélni, aki megjárta már az ön-
gyilkosok közismert szobáit, vagy Ei nagy temető mellett levő "szanató-
riumot" (Gyüjtőlogház) : az éjszakák hamiskártvásaí és paráznái. akik
nappal nagyjából jóknak látszanak, ezek mind egy közösségbe tartoz-
nak s vajjon 'ezekre büszke-e a számokban gondolkodó s a történelem,
vagy a ma életében benne élő nagyokra oly büszke ember, aki felü-
letességében nem gondolt arra, hogy az egyenleg érdeke és törvényei
szerint elkerülhetetlen az, 'hogy itt, ezen a nem napos oldalon is legye-
nek hittestvérek, akik épen olyan jó keresztyének voltak, vagy lesznek,
mint amilyenek ők ma. .

Ismerjük a nagyváros minden utcáját s azt is tudjuk nagyjában,
hogy melyik lelkész melyik templomban szolgál, de a nagyváros em-
bereinek egyháziasságát megismerni s így önmagunkat, legközelebbi
rokonainkát és testvéreinket megismerni, nem kis feladat. Hogy meny-
nyire nem az, azt a következő cikkekben látjuk meg. G. L.

A finn Vöröskereszt javára eddig az'
evangélikus egyház 36.752 pengőt gyüjtött.

a saját korának központi fejeitől és
hatalmai tól kialakított eszme gyakor-
lati megvalósítása. . Mi sem mutatja
ezt jobban, min t - az, hogy Európának
csak azonos szellemi vezetésű részein
tudott diadalra jutni.És vége akkor
lett, amikor a régi koreszmét felval-
totta az új. Azaz, amikor uralkodó-
eszmévé vált Európában a felvilágo-
sodás.

Végül pedig ahogyan elvárjuk a nyi-
lasoktól, sváboktól és zsidóktól, hogy
ne szóljanak hozzá a magyar sorskér-
désekhez, úgyelvárjuk Pethő Sándor-
tól is, hogy ne nyilatkozzék a refor-
mációról addig, míg csak annyit ért
hozzá, mint az előbbiek a magyar sors-
kérdésekhez,

Ez a rövid néhány sor pedig nem
elsősorban Pethő Sándor ellen íródott,
hanem azoknak az olvasóinknak, akik
szinte már felelősségrevontak bennün-
ket, hogy miért hagyjuk szó nélkül a
tárgyalt légbőlkapott állítást, M.

ft ~ultura mene~ültjei
Fiatal képzőművész, aki elvégezte a

Főiskolát, majd ö~2n pengőért taní-
tott heti huszonkét órában rajzat az
egyik nagyhírű magánközépiskolában,
otthagyta a hivatását és "bezupált"
katonának. A Főiskolán egyik leg-

,tehetségesebb hallgató volt. Komoly
művészeredményeit több pályázaton
elnyert első díj, több országos, kellek-
tiv kiállításon való figyelemreméltó
részvétel és főiskolai tanársegédi meg-
bízatás mutatták. Szerette az ecsetjét,
a pályáját, jó ízlése volt s pompás, kö-
zépiskolai "tanmenettel" készült az ok-
levélre. Lehetett volna várni tőle sok
magyar fiú felébresztését a magyar
művészet szeretetére. És katonatiszt
lett belőle. Ott jobban megbecsülik,
mint tanárként. Anyagilag is .. , És jó
katona lesz, mert tisztagondolkozású
magyar fiú, erős és fegyelmezett. De
a festéket letör ölte a kezéről, s egy
művésszel, vagy legalábbis egy átla-
gon felüli rajztanárral kevesebbje van
a magyar kultúrának.

Másik rajztanárjelölt. aki szintén
végigjárta már az ötven pengő érté-

I kű heti huszonhárom órás kultúr-
kálváriát, elmegy iparrajzra, vagy
akármire, csak a katedra koldúsetiká-
ját kelljen kíkerülníe. "Egy cselédnek
többje van,"
~ Egy nyelvtanárismerősőm, aki há-.
rom nyelven beszél tökéletesen, s négy
iskolát tanított végig hatvan pengőtől
kílencvenötig; elment banktisztviselő-
nek Azt jobban megfizetik, hogy ide-
gennyelvű váltókat, vagy felszólító-
leveleket fog diktálni, mintha negy-
ven-ötven diákot vezetne rá egy kul-
túrriyelv titkára, s ezzel sokakat nyit-
hatna. rá még egy nagy kultúrvilág
országútjaira.

Hamarjában ket tanítóról tudok,
akik írnokoskodnak, ~ egyről, aki el-
ment eukrászsegédnek... Dobostorta-
kenésből lehet családot alapítani, de
magyar parasztgyerekek lélekforrnálá-
sából nem.

Egész sor huszonhat-huszonnyolc
éves tanárismerősöm van, akik alul
vannak a százon. És kívánkoznak el a
pályajukról. Csak soha eszükbe ne

3



jutott volna pedagógusnak menni!
Mi lesz az országból, ahol a kultúra

. hordozóit nem tudják eltartani? Mi-
lyen jövendő intelligencia nő fel olyan
tanerők munkája nyomán, akik rendes
munkájukon kívül estig kénytelenek
korrepetálni, hogy mégis együtt le-
gyen a lakbér és a buffet-nivójú táp-
lálkozás. Folyóíratot nem járathatnak,
könyvtáruk nem szaporodik, színházba
nem járhatnak, a gyerekek kimoso-
lyogják a fényes zakót, s nem tudnak
'elmenni egy diákkirándulásra, mert
nincs egy térdnadrágjuk. meg egy
hátizsákjuk, hogy mégis megbecsülhető
kirándulásvezető lehessen a pantallós-
aktatáskás "kísérőből". Az átképzés
korát éljük, .s nagy hangon szavalnak
az ifjúság elhelyezéséről, malyben kiki
a helyére kerül, s mindenki kenyér-
hez. Őrségváltás, keresztyén térfogla-
lás, s más ilyen nagyszerű tervek mö-
gött pedig elsősorban a kultúránk
menekültjeire esik a szemünk. Nem
tudni, ki hogy van vele, de, noha va-
lóban hallok keresztyén fiúk szóhoz-
jutásáról zsidó monopol-utánpótlások
helyén, mégsem tudok tiszta szívből
örülni. Ahol a kultúra zászlóvivői me-
nekülnek a gazdasági pályákra, még-
sem lehet ott rend. És száz új keresz-
tyén banktisztviselő n ern tudja elfeled-
tetni velem, hogy 1939-ben egy angol-
magyar-nérriet tanár elment a bank-
pult mögé, mert nem élhetett meg a
katedrán. Igazán népi politikájú és jö-
vőbe messze néző államok elsősorban
a közoktatás, a jövő művelődése ügyét
karolják feL Mi nyoma van ennek itt
ahol a magánalkalmazottak diplomá~
sainak 120 pengős kezdőfizetést mini-
máltak, állami óraadó tanár pedig
hetven-nyolcvan pengőt ér csak? És
érdekes volna egyszer utánanézni és
Gssze~asonlítani igazságosan, hogy az
egyházak hogyan bánnak a "tansze-
mélyzettel"? Lélek. és szellem jellem
és műveltség: mégis csak ezekből ala-
kul egy nemzet jövője. Azért azokat
kellen~ elsősorban ellátni, leikileg és
anyagilag nyugodttá és függetlenné
tenni, akik ebben a "szakmában" dol-
goznak! dyl.

FILMKRITIKA
1848. Mária Ilona.

Ez a film Németországban készült
nérneteknek, a magyar szabadsághar~
idejébőL Annak, aki megnézi nem sza-
bad elfelejtenie azt, hogy ennek a
filmnek célja: az igazi, semmi áldozat-
tól vissza nem riadó hazafiúságot (na-
cionalizmust) megmutatni. Ebből a
szempontból tehát propaganda film.
Ezér. nem válogat az eszközökben
sem, amikor a hazaszeretetről beszél.
- A magyar napisajtó kritikusai nem'
egy újságban erőse kifogásolták a fil-
met. -Sajnos, nem értették meg. Igaz,
hogy vannak benne történeti tévedé-o
sek, de ha valaki csak kis mértékben
is ismeri a nacionalista államok ideo-
lógiai beállítottságát, nem fogja ezeket
felróni. A film, minden történeti téve-
dés mellett is, nagyon szépen beszél
rólunk. A hősnő, magyar származású
osztrák özvegyasszony, mindent felál-
doz hazájáért. Elveszti szerelmét, el-
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Evangélikus mondanivaló
A középosztályról

A középosztályról ugyan eleget beszéltek már az utóbbi időben
hiszen valóban egyik legégetőbb kérdésünk, de egyszer, összefoglalóan
nekünk is kell róla beszélnünk. Evangélikus egyházunk ugyanis a többi
egyháznál jóval nagyobb arányban zár magába középosztálvbelieket.
Eppen ezért a középosztály kérdése evangélikus kérdés is.

Amikor a középosztályról beszélni kezdünk" nem tehetjük ezt
anélkül, hogyaközéposztály válságát összefüggésbe ne hozzuk a ma-
gyar állam társadalmi zavaraival. Mi ezeknek a zavaroknak oka? Egy-
szerűen az, hogy a nemzet testében a társadalmi osztályok között olyan
ür támadt, amelyik az euészséaes utánpótlás és a társadalmi nyugalom
lehetőségét veszélyeztetni látszik. Pethő Sándor a Magyar Nemzet jan.
6-i számában "A magyar államiség szociális zavarai" címen írva azt
állapítja meg, hogy a szocíális zavarok és kérdések is innen erednek.
Ugyanezen szám másik cikke pedig arról beszél, hogy az egészséges
és független középosztály megfogyatkozása onnan ered, hogy az úgy-
nevezett középbirtokos réteg, értve alatta az 50-200 holdas birtokoso-
kat, újabban menehűl a földtől, bérbeadia, nem műueli, gyermekeit
nem készíti fel a családi örökség tooábboiielere. hanem beköltözik a
városokba, és gyermekei számára is nyugdíjas állásokat keres. Hogy
ez mit jelent éppen azon középosztály számára, amelyikből végered-
ményben mégis kikerültek egyes önálló és szabad szellemek, azt talán
felesleges is hangsúlyozni. Valahogy úgy kell éreznünk, hogy az, a szó
magyar-szellemi értelmében vett "nemes." osztály adja fel a harcot,
amelyik a véres századok alatt hűségesen megőrizte magát és sajátját
magyarnak. Az az osztály, amelyik mereven el tudott zárkózni minden
elől, ami nem egyezett világképével. de amelyik ilyen hagyományai
miatt olyan légkört és hátteret tudott biztosítani a belőle kikerülteknek.
hogy azokból az ország vezető férfiai lettek. Ha most ez az osztály,
ezt adja' fel, akkor világos, és sajnálatos, hogy feladta biztonságát,
feladta függetlenségét, feladta igényét a vezetés lehetőségére. Innen
csak két útja adódhatik : feljebb állami hivatalokba, ezzel együtt
azonban egyre nagyobb megkötöttségek felé, vagy lejjebb proletár-
sorba, ahonnan majd csak késő utódok tudnak egy-két nemzedéknyire
felemelkedni a hangadók magasságáig. De vajjon eljön-e a számukra
ez a lehetőség? Nagyon kétkedve állok velük szemben'. Mert előttem
lebeg egy családnak története, amelyikkel e héten találkoztam. A déd-
apa középbirtokos nemes volt. A nagyapa íelköltözött Pestre és városi
jegyző lett. Az apa okleveles mérnök. De korán elhunyt. A fiú vissza-
került az ősi földre, ma egy kis alföldi községben él s vegyeskereskedése
van. A proletársors határán áll. Nyolc gyermekkel. A mérnök fele-
sége, a városi jegyző nagyapának és egy bárónőnek leánya, kendős,
szegénységi bizonyítványos proletárasszony a kispesti egyik telepen.
Jaj annak. aki elhagyja hiú reményekért a független életet.

De nemcsak a gazdaságilag, hanem a szellemileg független kö-
zéposztály is megfogyatkozott. Mert ha nincs is rendeletben, és ha
nincs is paragrafusok ban , íratlan törvény az, hogy tisztviselő nem lehet
más véleményen, mint a felsőbbsége. Azok a nyiltszeműek és nyilt-
szívűek fogyatkoztak meg, akikből vezető lett, szellemi vagy politikai,
még akkor is, ha egészen különböző pontokon álltak. Ezek utánpótlá-
sát nem remélhetjük többé a gazdasági függetlenségüket íeledottektól,
és nem remélhetjük a sajátnevelésü gyermekeiktől, akik kezdettől fogva
a nyugdíjas és biztos állás' álomképein nevelkedtek. Ezek legfeljebb
addig viszik, hogy divattá lett kérdésekbe kóstolnak, de táncos össze-
jövetelek léha levegőjében, vagy alázatos meghajlásukban egy pillantás
alatt mindent elfelejtenek. El akarják felejteni, hogy semmi se zavarja
őket. Pedig az az. ember, aki társadalmilag megalkuszik, és magát
azzal biztatja, hogy a jó modor csak elősegítheti a nagy ce/okat, erő-
sen téved. A jó modor legfeljebb arra fogja megtanítani, hogy ilyene-
ket gondolni: nem illik, és ezért gyorsan el is kell felejteni. Kevesen
vannak, nagyon is kevesen, akik nem alkusznak meg akkor, amikor
társadalmilag "érintkeznek", hanem tudnak döntő szavakat linom ru-
hába öltözötten, jó modorral, és így meglellebezhetetlenül kimondani.

A középosztály szellemi szolgaságának kialakulásában kétségen



kívül nagy szerepe van a középosztály iskoláinak, a középiskoláknek.
Nem akarok itt sokat beszélni, csak leszögezem, amit már sokan meg-
állapítottak: sehol sem tanul a gyermek olyan sok minden, a számára
és jövendő jelleme, egyénisége számára felesleges dolgot, mint a kö-
zépiskola éveiben. Ha szem előtt tartjuk azt, hogya középiskolák
tanulóinak majdnem 90%-a a középosztály gyermekeiból kerül ki, ak-
kor megérthetjük, hogy micsoda lehetőségek és micsoda feladatok rej-
lenek a középiskolai oktatásban. Mennyi "mindent kellene másként
tenni, mennyi indítást kellene adni, különösen akkor, amikor sokak
számára a tanulásban nincsen tovább! E helyett kik kerülnek ki on-
nan? 900J0-ban "derék" és "kedves" gyermekek, akik talán sok örömet
okoznak majd szüleiknek, nem' lesznek terhére hívataliőnökeiknek, de
nem lesznek hasznára hazájuknak ott, ahol hasznára" kellett volna lenniök.

. Egyházunk számára is ezek a nagy kérdések. Hiszen a függet-
lenségek feladásával' a mi soraink ritkultak meg a legjobban. A mi
híveinknek van a legnagyobb arányszáma azok között, akiket elnyelt
a hivatal, és akiket elieleitett a függetlenség. A mi ellenálló erőnk
csökken velük, hiszen ezekből kerülnek ki a reverzális veszteségek, o
kitérések, o közömbösek. Nem gúny, h'anem tény: evangéliumi módon
csak azok tudnak Istennek szoluálni, akik szabadok ennek o világnak
szellemi bilincseitől. A megalkuvó életek, az elalkudott szabadság nem
tud vezetni soha.

A középosztály kérdése a magyarság nagy kérdése. Megoldani
pedig mindnyájunknak segíteni kell. Az alvóknak, abehódoltaknak
könyveket adni a kezébe, felnyitni a szemüket, hadd lássák, ami elől
szemüket bezárták. A békességüket Iéltőknek az evangélium harci ria-
dóját kiáltani a fülükbe: Krisztus nem békességet hozott erre a világra,
hanem fegyvert. Harcot minden ellen, ami sülyedés, bűn, alávaló,
megalkuvó. Harcot mindenért, ami felfelé vezet, igaz és kötelesség.

Kemény Péter.

Az ,
eqesz látóhatár

Szabó Dezsőt már-már úgy" kezelték a magyar közéletben, mint
afféle fogatlan vén oroszlánt. Uvölt, üvölt, de már nem veszélyes.
Fogait vagy kitördelték, vagy maguktól hullottak ki. Különben is bele-
szorult az agyonhallgatás, társadalmi elintézettség ketrecébe. Nyugodtan
sétál hatu nk körülötte, nyugodtan hagyhatjuk ordítani, nem árt az már
senkinek. Legíelliebb rákeppintunk a körmére egy-egy .memzetgyalá-
zási pöröcskével", ha már nagyon rázza a ketrecét, ha már nagyon
közel találja nyujtani körmeit a világ elevenebb tájaihoz.

Egyetlen rétege az országnak, mely körül togja ketrecét, élvezi a
viharos üvöltéseket : az ifjúság. De szomorú tábor ez is. A legnagyobb
része csak "élvezi" az öreget. Bámulják, borzongják, telisszák szellemi
cirkuszmutatványait, meglapsolják, megéljenezik, aztán szélszélednek a
lányos házak szalónjaiba, diákotthonok. társalgóiba s még pár napig
"röhögnek" a zamatos kiszólásokon, s aztán szépen beissza. az egészet
a mindennapok szürke homokja. Akarattá, tetté, mozdulattá nem igen
lesz a szép szabódezsö-igékböl semmi.

Pedig ez kár. Nagyon nagy kár. Mert Szabó Dezső szellemi villa-
násaiban sok minden van, aminek nem szabad elveszni. Aminek tel-
tétlen bele kell épülnie a tisztább, jobb holnapba. Talán ez indította a
Magyar Elet kiadóváilolat lelkes ifjú gárdáját, hogy Szabó Dezső 15-20
év óta kis [üzetekbe, ujságcikkekbe szétszórt írásait "Az egész látóhatár"
címen három vaskos kötetben, mintegy 1200 oldalra .gyüitse össze.

A magyar élet jelenségei, betegségei, torzulásai és [aidulásai vál-
totfák ki ezeket az írásokat. Egy emberi élet harcait fogja össze s így
valóban "egész látóhatár'l-át. Hogy aztán ez a látóhatár valóban azo-
nosítható-e a magyarság lálóhatárával, az más kérdés. Azt hisszük,
nem fog beteljesedni Szabó Dezsőnek a "Magyar Út" január 6.-i szá-
mában kifejezett véleménye, hogy gondolatrendszerévei szemben csak
kétféle álláspont lehetséges: "vagy az absolut tagadás, vagy az abso-
lut hívő és belátó elfogadás". Mert igaz ugyan, hogy sok mindenre
világított rá Szabo Dezső lángelméje, amit kifelejteni a jövő Magyar-
ország hajórakornányából, egyenlő lenne az öngyilkossággal, de az is

veszti hazájának remélt szabadságát,
egyetlen öccsét is -- egyedül marad.
Hiába küzdött, színlelt, hazudott, áldo-
zott, nem mentette meg hazáját, de
nem tagadta meg, hű maradt hozzá
minden áron. Van egy pár felejthetet-
len jelenete. - Néma. sorokban jönnek
az emberek, egyik gyertyatartót hoz, a
másik lehúzza a gyűrűjet, "a qaza ol-
tárára". Vagy: népgyűlés, Kossuth lán-
goló szavai, a nép a himnuszt énekli.
A tömegben ott a hősnő, most jött,
császári megbízásból beszélni akar
KossuthtaL Egyszerre valaki megfogja
a kezét. Egy mell ette álló, himnuszt
éneklő paraszt. Es. ·erre a kérges kéz-
fogásra felébred benne is a magyar
és a császár küldöttje maga is éne-
kelni kezdi a himnuszt, Vagy: haran-
got eresztenek le, hogy ágyút öntse-
nek, kaszákat égyenesitenek ki. Tiszta
és nemes film ez, megérdemli a sikert.

K. P.

,
HIREK

Országos választmányi ülés. A Luther
ther Szövetség országos választmánya
január 9-én Bástya-u. 12. szám alatti
új helyiségében dr. Bencs Zoltán or-
szágos elnök vezetése alatt ülést tar-
tott. A választmányi ülésen örömmel
állapították meg a szövetség belső

.munkájának és anyagi erősödésének
fejlődését. Részletesen megvitatták a
folyó évi munka programm ot és az or-
szág különböző vidékein rendezendő
evangélikus napok programmter've-
zetét. .

Titokban küldött tíz pengő. Egyik
budapesti lelkészi hivatalhoz másval-
lású magyar asszonytól a következő
levél "érkezett: "A multhéten a .Füg--
getlenségből olvastam, hogy az evan-
gélikus püspöki kar az evangélikus lel-
készek útján kérelemmel fordul az
egyházakhoz a szetencsétlen finn gyer-
mekek érdekében. Én magamban azon-
nal elhatároztam, hogy ezt "a tíz pen-

. gőt el fogom küldeni. Nem vagyunk
mi gazdagok, inkább nagyon is szerénv
helyzetben élünk és ezt a tíz pengőt
két kisleányom karácsonyi ajándékára
gyűjtöttem majdnem fillérenként össze.
Ugyanis nagyobbik kisleányorn, mióta
iskolába jár, minden évben kér: édes-
anyukám. én olyan igazi babát szeret-
nék, amelyik aludni is tud. Igértem
neki, de anyagi helyzetünk eddig nem
engedte meg, holott a kislánynak min-
dig szín "kitűnő" a könyvecskéje.
Most megmagyaráztam neki, míelőtt
iskolába ment, hogy a szerencsétlen
kis finn testvérei mennyit szenved-
nek. Hogy talán ebből a pénzből,
valamelyik finn gyermeknek egy-né-
hánys.zur nyugodtabb álom juthat. Igy
tehát ezt a pénzt tulajdonképpen nem
is én küldörn, hanem két kisleányom
küldí+-Végül azt is megírom, hogy ezt
titokban kell csínálnom, mert férjem-
nek ilyesmiről egészen más nézetei
vannak. Nem rossz ember ő, csak más
anya nevelte, mínt engem és ha nem
muszáj, nem szívesen ad. (Aláírás.)"

Rédev Károly, eddigi nagybányai lel-
készt, aki családjával együtt kará-
csony estéjén érkezett át· a határon,
D. Raffay Sándor püspök a bényei
egyházközségbe helyezte admínisztrá-
tornak.
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Újévi -üdvözlés. Az Országos Beth-
len Gábor Szövetség vezetősége népes
küldöttséggel üdvözölte országos elnö-
két, dr. 'I'asnádi Nagy Andrást, az új-
év alka lmá ból. A képviselőház elnöki
szobájában a küldöttség élén dr. Fa-
binyi Tihamér ny. miniszter. az Orsz.
Bethlen Gábor Szövetség ·társelnöke
mondotta az üdvözlő beszédet, amely-
ben az elmult évben tartott Protestáns
Napok nagy- sikerére mutatott. Meg-
állapította, hogy ezzel az akcióval kap-
csolatban is dokumentálódott a protes-
táns érték és az, hogy a protestáns erő
nem széthúzó, de összekapcsoló ener-
gia, mely a nemzet örök eszményeiből
táplálkozik. Helyes, hogy a kultúrában
többféle mozaikban tükröződik vissza
a nemzeti erő, ma is nagy biztatás,
hogy ezekből a különböző vonások ból
lehet összefoglálni a nemzet lelkét.
Megemlékezett ezután arról, hogy az
elmult évben valósággá lett az oly soká
áhított "Országos Bethlen Gábor-ház",
melynek megszerzése is Tasnádi Nagy
András művé.

Dr. Tasnádí Nagy András hálás kö-
szönettel viszonozta az' újévi jókívána-
tokat, Megerősít miriket - mondotta
- az egyetemes kultúráért s az egye-
temes keresztyénségért, de ugyanakkor
a magyar kultúráért és a magyar ke-
resztyénségért való hű szolgálatban ez
a meleg összetartozás, mely az Orszá-
gos Bethlen Gábor Szövetségen belül
az elmult. évben is oly szépen meg-
valósult. Örülünk, hogy az elmult év~
b~n az Országos Protestáns Napok ré-
ven sokat tehettü nk az egyetemes
nemzeti összefogásárt. Lehet, hogy a
legközelebbi jövőben fokozottan szük-
ség lesz ezekre az őrhely ekre és-arra a
hűséges és erős táborra, melyet a ma-
gyar protestantizmus jelent.

. .Ez~t~n .a kül~ötts.ég Törs Tibor kép-
víselöhází alelnoknel, mint a szövet-
ség társelnökénél tett látogatást, ami-
kor is az üdvözlő beszédet Józan Mik-
lós unitárius püspöki vikárius mon-
dotta, Törs Tibor meleghangú válaszá-
ban ör?mmel állapította meg, hogy a
Prot.est1l:ns... Napok a .katolikus napi-
sajto reszerol IS szokatlanul szivélyes
és testvéri visszhangra találtak.

"Testvér a testvérért" névalatt--
párhuzamosan, de függetlenül az ev.
egyházban folyó gyűjtéssel, az egész or-
szágra kiterjedő általános gyűjtés is
indult a Finn Vöröskereszt javára. A
gyűjtés eddigi összege lapunk zártáig:
35.000 pengő.

Mannermaa finn püspök megrázó új-
évi üdvözlete magyar barátaihoz. A
Magyar Ertesítöhöz mélységesen meg-
indító újévi üdvözlés érkezett a ·finn-
orosz csaták egyik színhelyéről, ouru-
ból, a finn evangélikus egyház világ-
szerte ismert ősz püspökétől, Manner-
maa János dr.-tól. Miután megköszöni
a magyarországi protestáns hírszolgá-
latnak a finn ügy figyelemmelkíséré-
sét, így folytatja: "A legnagyobb ér-
deklődéssel és örömmel látjuk Ma-
gyarország szeretett evangélikus egy-
házának erőteljest:nunkáját... Finn-
ország küzdelme eléggé ismeretes. Ne-
héz ez a harc és valóban népünk, egy-
házunk lét-nemléte körül forog. De
kétségbeesni? Ó, nem: "Ez a mi Iste-
nünk, a szabadításnak Istene és az
Úristen az, Aki megszabadít a halál-o
tól l" (68. zsolt.) Sokan, ó sokan rokon-
szenveznek velünk, de csak Ö segit

igaz, hogy sok minden nem úgy fog létrejönni, megváItozni épen a
nemzet egészsége érdekében, mint ahogy Szebó Dezső elgondolta.

Politikai, szociális és kulturális életre vonatkozó nézeteiból mi most
csak azt szeretnénk közelebbről szemügyre venni, amit Szabó Dezső a
vallási élet jelenségeiről s az egyházról, mint nemzetépítő szervezetről mond.

Az első, amit észreveszünk, hogy Szabó Dezső is ismeri a régi
[ó fuvaros elvet: "azt a lovat kell ütni, amelyik jobban húz". Igy aztán
Szabo Dezső is legelőször" az u. n. "pietistákat" veszi munkába a jól
ismert .szebödezsö-pcrnfleüzmus" erőteljes eszközeivel. Minden "pi-
etista gyanús" egyén napi breviariumává tehetné Szabó Dezső karika-
turáít, vagy beállíthatná szobájába, mint [ó igazmondó tükröt, amelyben
mindennap megnézheti magát, vaj' nem ilyen-é keresztyénsége,' "hívő-
sége", "Isten-gyerméksége"? Attól félünk azon ban, hogy ezen a tükrön
hamarosan jelentkeznének a vakfoItok, mert ennek is, mint minden
egyéb Szabó Dezső-féle pamfletizmusnak elemi hibája, hogy túlságosan
rikító. Ad abszurdum viszi a gyarlóságok kifigurázását, túl vaskos esz-
közöket használ. Az ördög sokkal finomabb, mikroszkopikusabb dilíe-
renciákra alapítja a maga existenciáját. S ez a veszedelmesebb. A
Szabó Dezső által meglátott és pocsékká Iigurázott ferdeségeket auto-
matikusan küszöböli ki maga az élet, hiszen ezeket mindenki, még a
nem. szakértő is észre veheti. Sokkal veszedelmesebb az, amit csak a
szakértő vehet észre. Ha egy építési tervnél a földszintre rakják az
erkélyt s az első emeletre a kapubeiáratot, azt mindenki azonnal észre-
veszi s ostobaságnak bélyegzi. De ha csak valami stiláris hiba csúszott
be, vagy nem praktikus a belső beosztás, vagy a nehézkedési elosztás
nem arányos valahol, azt már csak a "szakértő" veheti észre.;

S a hit dolgaiban bizony amolyan "nem szakértőnek" mutatkozik
Szabó Dezső. Kijelenti bár: "hogy szólhatnék dolgaikba, ha nem
állanek velük közös lelki alapra abban, ami egységük indító értelme?"
-' de persze nem tudja hogya hit nem olyan magunk építette kilátó
magaslat, amelyre bármihor, bárkinek eauszerűen .rá lehet állania".
Kifelejti, hogyakeresztyénség legbelsőbb lényege szerint: a hit felül-
ről adatik vagy nem adatik (vagyis : akinek van, annak adatik). Ezt
nem lehet csak úgy kikölcsönözni egy órára vagy egy éjszakára, mint
a báli szmokingot: kérek egy estére egy jó testhez álló .,lelki alapot",
mert cikket akarok írni a keresztyének és pietisták dolgairól. Kiíeleiti
Szabó Dezső összes Ieitegetéseiből Krisztust, az elő MegváltóI. Igy
aztán, noha maga is szeretné kihangsúlyozni, hogy "a vallás első sor-
ban nem az ember dolga a mennyben, hanem Isten dolga a földön",
mégis minden fejtegetéséből kimarad a lényegesebb tényező, maga az
élő Isten. Pedig csak az élő Istennel való eleven belső közösség ké-
pesít arra, hogya hit, vallás és egyház. dolgaiban "szakértő" meg-
állapításokat tegyünk.

Tehát csak kívülről nézi Szabó Dezső minden jóakarata mellett.
is Isten kertjét, azért látja meg csak a palánkon is túl nyúló "nagy
dudvákat", azért hadakozik olyan ferdeségek ellen, amelyeket a min-
dennapi élet egészséges Ieílödése már rég kiküszöbö It. S azért nem tud az
egyházak számára olyan utat mutatni, amelyet azok legbensőbb lényegü-
kön és rendeltetésükön tett erőszak nélkül követni sehogy sem tudnának.

Mert az, amit mond, hogy legyen a vallás a "ma9.LJapsríg sajátos
életformája, a magyar lélek visszaébredése sajátos termő íormáihoz,
erőihez, életösztöneihez. " - az feltétlen igazság. Igazság az is, hogy "jelent-
sen demohráciái, szociális szervezettséget, ne legyen közömbös előtte,
embertestvére milyen anyagi és egészségi viszonyok között él, milye-
nek csáládi, társadalmi viszonyai, mennyit gyümölcsöz neki munkáia,
mennyiben felelhet meg a családalapítás isteni parancsának, milyen pol-
gára hazájának, rnilyen termést, védelmet, jövőt jelent az. egyetemes ma-
gyarságnak" , stb., stb. Tökéletesen igaz az is, hogy i.az igaz keresztyén
nem lehet csak pap, vagy csak kefekötő, csak imádkozó, vagy csak
Biblia-bújó, csak kegyes vagy csak a saját magaüdvözülésére pislogató,
hanem: ezer szánalom ban , ezer szeretetben, ezer életfeladatban, ezer
mozduló akaratban: védőn, munkásan, termőn, alkotón, egyetemesen
magyar az emberi jóság és igazság minden mutalása szerint."

Gyönyörű, ahogy Szabo Dezső elképzeli az egyetemes magyar-
ságban virágzó keresztyén egyházat. Ezt mindenki elismeri. De akkor
'miért nem 'Iesz olyanná? Mert áll reá az, amit ő maga mond egyik
helyen a papoknak: "Papok! A szó könnyű, az élet nehéz. Ne pró-



báljátok a nehéz életet könnyű szóval elintézni !" Nos, könnyű azt
mondani, hogya keresztyén vallás a magyarság sajátos életformája
legyen, de nehéz azzá tenni. Mert nem felveendő vasárnapi gúnyéról.
még csak nem is holmi kozrnetikai operációról vari itt szó, hanem
szívek, emberi életek s vele az egész nemzet életének újiéteremtéséről.
S bizony ez az úiiáteremtés, majdnem a maga egészében kívül esik
emberi hatáskörünkön. Ha megfeszülünk is a munkában, "egyetemes
ölelésekben ". "céltudatos szervezésekben ", "folytonos mozgósításokban ",
akkor se tudunk még csak egy kisgyerrneket sem újjáteremteni. Ezt
csak egyedül az élő Isten tudja véghez vinni Szentlelke által.

Es ha munkánk eredményes lenne is, nem lehet számítani arra,
hogy az egyház minden egyes tagja elnyeri az Istennel való legben-
sőbb közösséget! S ha minden tagja elnyerné is, az evangéliumi ke-
resztyénség, sajnos, igen erősen kisebbség ebben a nemzetben, nincs
módiában áthatni a nemzet egyetemet. Hogy tehát az evangéliumi
vallásosság a magyarság sajátos életformája legyen, az nagyon is
messze ábránd.

Hogya vallás "ne csak lélek-kozmetika" legyen, hanerr : "élet,
szeretet, munka, szociális átszervezés, egybefonódó testvérkéz" - abban
is nagyon igaza van Szabó Dezsőnek. Ezen a ponton súlyos mulasz-
tások terhelik a keresztyén egyházat. Az egyház az állam szociális
lelkiismerete. S nálunk bizony nagyon alvó volt ez a lelkiismeret.

De nem is lehet több, mint . szociális lelkiismeret. Szociális intéz-
ménnué pl. már nem válhat, mert akkor elejtette tulajdonképeni kül-
detését. Ezt világosan megmutatták a külíöldi példák. Ha valahol az
egyház veszi nyakába az államra tartozó szociális terheket, 'roskadozni
fog alatta s mégsem vitt előbbre semmit. Csak Hastromokat tapaszthat
a sebekre és tüneti kezelést adhat. Átlormálni, úirarendezni, bajokat
a gyökerüknél megragad ni csak a kényszerítő hatalommal bíró állam
tud. Az egyház pedig legyen az eleven szociális lelkiismeret! Tegyen
magáévá minden sebet, minden betegséget, minden nyomorúságot és
sürgesse, siettesse, kényszerítse az államhatalmat a krisztusi szeretet
elvének a lehető legnagyobb mérvű érvényesítésére.

Ez azonban mind csak akkor lehetséges, ha az egyházak belső
életében mind eröteliesebbé válik az egyes tagok "Istennel való belső,
élő közössége". Minden élő fa millió kis közlekedő edény működésé-
nek eredménye. 'Millió gyökérszál közlekedik az anyaföld nedveivel,
nyers, építő erőivel. Minden "élő egyház" is ilyen 'közlekedő edények
millióinak összetétele. Millió léleknek élő kapcsolata a transcendens
világgal. A fa addig él, virágzik és terem gyümölcsöt, amíg hajszál-
gyökerei épek. Az egyház is addig él, virágzik és termi gyümölcseit a
nemzet élete számára, amíg a lelkek közlekedő edényei be nem du-
gultak a transcendens világ felé. Ha ezek bedugulnak, kiszáradnak az
edények s jaj a keresztyénség fájának. Nem terem rajta gyümölcs.
Hiába .rnozgósít juk az öntudatot", szervezzük, csoportosítjuk az el-
fásult, közörnbös, "holt" seiteket, nem fakad csira, nem bomlik virág,
nem terrnékenyül gyümölcs. Renannak volt egy nagyon igaz, nagyon
őszinte mondása a mult századvégi francia keresztyénségről : "Egy
évszázadon át már csak az üres edény illatá ból éltünk, de miből él-
nek majd, akik utánunk jönnek 7" Nem ugyanezt állapítja-é meg Szabó
Dezső is, mikor a dogmákról beszél: " ... ami zsarnoki és elkorlátozó
volt bennük, az belehaiványult az elmult századokba. Ami pedig
egybehozó. serkentő, Isten és a jobb felé haitó volt bennük: az tovább
működik a hatásuk, nevelésük alatt századokon át kialakult lelki vo-
násokban". S ezeket a "kialakult lelki vonásokat" ak-arná ő m'ozgósÍ-
iani. Mozgósítani az üres edény illatát. Nem, ez lehetetlen. Még Szabo
Dezsőnek sem fog sikerülni.

Másra van itt szükség. Az üres edény új töltek~zésére I Közlekedő
edénytömkeleg az egyház. Csak ki kell nyitni láthatatlan csapjait a
transcendens világ felé s megtelik újra önmagától. Ilyen egyszerű lenne
a dolog 7 Igen, ha Isten' kegyelme is úgy akarja. Azért mi nem csu-
pán szervezünk és mozgósítunk, hanem imádkozunk és igét hirde-
tünk, nyitogatjuk a lelkek ablakait az Istennel- való élő közösség felé,
mert így előbb érkezünk meg a "termő egyházhoz", mint bármiféle
.rnozgósítással " .

Igy gondoljuk "az egész láthatárból " reánk eső részt s hisszük,
hogy nem helytelenül. F. Z.

rajtunk, Ö a mi egyetlen reménysé-
günk ... "

A finn Vöröskereszt jávára Iapunk
legutóbbi számában kimutatott 11.806
P adományon felül az Evangélikus
Élet csekkszámláján 1940. jan. 2. óta
befolyt offertórium ok és adományok:
Evangélikus egyházközség Bénye 19.08,
Káva 17.50, .Iolsva 144, Tápiószent-
márton 10, Csanádalberti (IL) 5, Nagy-
tar csa 160, Iklad 3, Osgyán 27.30, 'Bp.
Kelenföld (IL) 19, Alberti 76.20, Kis-
kunhalas (11.) 35, Aszód (11.) 35, Mo-
hács 60,' Jolsvatapolca 6.54, Csővár-
Szenc 35, Irsa (IlL) 19, Sárszentlő-
.rinc (11.) 31, Gerendás 10, Gödöllő (111.)
25, Rákospalota 7, Nagybánhegyes
119.66, Nagylak 22, Bp. Zugló (11.) 8,
dr, Kertész j ózsefné, Visegrád '10, .Szi..
-vák Emil, Jolsvatapolca 5, Ev. Nőegy-
let, Rákosszentmítiály-Sashalom 50,
Lipták Dezső, Kispest 3, Bernhardt
Irén, Gyón 5, Czentgráf Károly, Hegy-
kő 2, dr. Erőss Lajos, Bp. 4, Dex Fe-
renc, Bp. 7, Németh Gyuláné, Bp. 10,
özv. Varga Józsefné, Bp. 1, N. N., Bp.
2, N. N., Bp. 2, Ev, Belmissz, Szövet-
ség, Csepel 10, Saguly József, Békés-
csaba 5, D. Raffay "Sándor 100, Deák-
téri lelkészi hivatal gyűjtése 395.99 P.

, Eddigi eredmény: 13.312.38:r. - Az
egyetemes egyház pénztárába érkezett
a pesti német egyház gyűjtőívén: Of-
fertórium 50,06, dr. Landgráf Lőrinc-
né 10, Neuburger A..10, dr. Landgraf
Ervin 10, Versteher Pál 200, dr. Gloet-
zer Lászlóné 10, Nőtel Margit 5, N'ő-
egylet 20 P, összesen 315.06 P. - Az
Evangélikus Családi Lap csekkjen 410
P. Közvetlenül a finn követségre kül-
dötték adományukat: Békéscsabai egy-
ház gyűjtése és offertóriuma 595.40,
Mórocz Sándor tanítványai 120 P. --
Az egyetemes egyház pénztárába ér-
kezett adományok: báró Radvánszky
Albert 100, Egyetemes Egyház 500, Ev.
leány gimnázium további 147.71, Deák-
téri elemi iskola 163<60,Samarjay La-
jos 20 P. Összesen 931.31 P. - Eddigi
kimutatásunk végösszege 14.752 P
84 fillér. A Harangszó legutóbbi' szá-
mában kimutatott 22.000 P-vel -együtt
az evangélikus egyház eddigi gyűjtése:
36.752 P.

Áthelyezés. D. Raff'áy Sándor bánya-
'kerületi püspök Szakáts László csepeli
és Sikter László váci segédlelkészt kől-
csönösen áthelyezte. Fecske Pál makóí
segédlelkészt Szolnokra és Zalán Pál
szolnokí segédlelkészt pedig Makóra
helyezte. I ,~J

A. budapest-kelenföldi ev. templom-
ban (XL, Bocskay-út 56.) "Krisztus
harca és győzelme" címen igehirdetési
sorozat lesz. Az igehirdetéseket a m.
kir, honvédség evangélikus lelkész ei
végzik. Február 8-án: Szemben a Sá-
tánnal. vitéz Horkay Béla alesperes,
Szombathely. Febr. 15-én: Szemben a
világgal. Szabó Gábor alesperes, Sze-
ged. Febr. 22-én: Szemben népével.
Dr. Schulek Tibor főlelkész, Budapest.
Febr. 29-én: Szemben családjával. La-
záry Sándor alesperes, Pécs. Március
7-én: Szemben tanítványaival. Urbán
Ernő lelkész, BUdapest. Márc. 14-én:
Szemben a halállal. Balikó Lajos fő-
esperes' Budapest. Márc, 21-én': Győ--
zelem a Golgothán. ,(Bűnbánati áhítat
és úrvacsoraosztás.) Szántó Robert. -
Ezek a bőjti istentiszteletek minden al-
kalommal délután 7 órakor kezdődnek.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940.
IDeák-tér 4. (ifjúsági)

Deák-tér 4. (ném et nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (ném et nyelven)
Aréna-út 7 '
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczr-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
Szvetertai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Győry János
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
d. u. 6 Magócs Károly
d. e. 1/210 Mórocz Sándor
d. e. 11 Dr. Halász Kálmán
d. u. 4 Süle Károly
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 1/210 Kemény Lajos
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Szabó Aladár
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter
d. e. 10 Késmárszky Lajos
d. e. io Falvay Jenő
d. e. 10

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

január 14.
d. e. 1/211 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Rimár Jenő
d. e. 11 Soltész Elemér
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 1/412 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Komjáthy Lajos
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

" "Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-u. 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákcsfalva

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELT,ENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállitók. •

LBgBlaö tüzOltÓSZBP-, kút, sziuattpú'- BS
gÉpgpiÍr, harango, fém- BS vasöntödB.

•
Alapítve.

1816.

Alapítva:
1816,

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállitottuk, továbbá a szentgotthárdí evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-ki.ilsőferencvárosi 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 es
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
.sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

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

SOMOGYI szűcsmesternél
IV_. Egyetem·~li. 3. Tel. 186-395 ..

Kepp kölcsönzés I

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

SZIGETI'. NÁN.DOR ÉS FIA'
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús rríestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBIBS BS haranglábgpár
Budapest, XlIl., 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-
háború után készült budapesti harangok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangiaimat.

MARNITZ........
.."I::~~...................•........

f.::::::::::;:~.••••••••••••••• r
""011 •••••••••••• ", ,........... "., ,.~;Y

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

e hangszertelep
Evangélikusoknak nagy árengedmény! VII!., József-körút 37. sz.L- , ~ ~

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

Sokan felvetették már azt a kérdést,
hogy van-e valami egyetemes feladata
az egyházaknak háború idején, vagy
ilyenkor az az egyházak egyetlen fel-
adata, hogy egészen illeszkedjenek
bele a nemzeti élet keretébe és a ren-
delkezésükre álló eszközökkel növel-
jék és szaporítsák a nemzet fizikai és
lelki erőtartalékait. Nemzetünkhöz
való tartozásunk, de meg a kornak 3
szelleme is inkább a második megol-
dást teszi kedvessé az ember előtt. Az
1914-18-as háborúban is így történt.
Amint Chichester püspöke írja: " ...
maga az egyház minden egyes nem-
zetben - egy-két kivételtől eltekintve
- egy-egy nemzet szolgálatában álló
egyház lett... Altalánosságban be-
szélve, a nemzeti cél, a nemzeti erő-
kifejtés és a nemzeti becsületért való
küzdelem nyomta rá a maga bélyegét
az egyházak tanítására és tanúskodá-
sára is ... És a háborúban álló orszá-
gok egyházai közül bizony egyetlen
egy sem hangsúlyozta az egyház nem-
zetek fölötti jegyeit. Pedig ha meg-.
tették volna, lehet, hogy más lenne
ma a világunk ... "

Nagyon komoly, szinte megdöbbentő
szavak ezek. Nem azt akarjuk vele
mondani, hogy az egyház el tudna
szakadni attól a néptől, amelyikben él.
Erről szó sem lehet. Hisz ugyanakkor,
amikor magyar emberek vagyunk,
evangélikusok is vagyunk. És mi a
kettőt csak együtt tudjuk élni, de so-
hanem egymástól elválasztva. De még-
is rá kell döbbennünk arra, hogy az
egyház egyetemes. Nem csak egy nem-
zet tagjait kapcsolja össze egymással,
hanem a különböző, sőt még az egy-
mással háborúban álló népek keresz-
tyén hívőit is. És úgy látszik, mintha
az utóbbi hónapok megnehezedett idő-
iben erről elfeledkeztunk volna. Igaz,
hogy napjainkban a különböző nemze-
tek között tanuskodó egyháznak és az
egyes hívőknek nagyon nehéz egymás ..
sal kapcsolatot találniok, mert a ha-
tárok szinte áthághatatlan falként vá-
lasztják el őket egymástól. De az egy-
ház és az egyház tagja mégsem felejt-
hetik el sohasem, hogy Jézus Krisz-
tusban mindnyájan egyek. Ezért meg
kell találnunk annak a módját, hogy
.egymással kapcsolatokat tarthassunk
fenn.

Sajnos, a kapcsolatok minden irány-
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A noqyvórosi ember egyháziassága
Vasárnap délben zsufolt autóbuszon utaznak városi emberek. Ami-

kor az autóbusz az evangélikus templom mellett halad el s a harang-
szóra a kocsi közönsége felfigyel, látom, hogy a velem utazó két evan-
gélikus férfi magába hajolva, mintha imádkoznék, elcsendesedik. Kér-
dezés nélkül megmagyarázzák az okát is: ebben a percben imádkoz-
ták templomunkban a Miatyánkot. A nagyvárosi ember órával él és
utazik s az istentiszteleti élet folyását kívülről is így nyilván tudja
tartani s talán érzi azt is, hogy a Miatyánk ilyen közös imádkozása nem
annyira építő, mintha a templomban a hívek közösségében tenné azt,
de mégis kielégülést talál ebben a cselekedetében.

Mentséget is talál a vasárnap elmulasztásában. Minden nagyvárosi
ember tudja azt, hogy vasárnaponként melyik lelkész szolgál a külön-
böző templomokban. A gyülekezeti lapok istentiszteleti rendjét tartal-
mazó oldal a legforgatottabb s a templomok hirdetőtábláit a járókelő
evangélikusok megtekintik. Szinte attól kell félni, hogy a. hirdető-
tábla sokkal beszédesebb hely a nagyvárosi ember szemében, mint a
lelkésszel való futólagos találkozás és beszélgetés. .

Lelkészek, presbiterek, nőegyleti tagok, ifjúsági egyesületi vezetők
és vezetettek egyaránt vallják, s gyakorolják azt a magatartást, hogy
vasárnaponként templomba kell rrienni, tekintet nélkül az igehirdetőre,
de a nagy többség, sok esetben a lelkész személyéhez kapcsolt érde-
keltsége, vagy élményei alapján dönti el a templomba menetelt. Nem
értékelési elv és mérlegelő szempont vezeti őket, hiszen a lelkészi
munka értéke felett tartott elmélkedések naivsága annyira régmult
időkben is helytelen szólás-rnondásokban nyilatkozik meg, hogy attól
egyetlen egy érintett lelkész sem ráncolhatja össze a homlokát sem.

Válogatós abban, hogy személyes okai és ismeretei alapján kit
hallgat meg, de egyébként az egyház ügyeinek intézésében szívesen
lemond a szavazati jogában adott hatalmáról. A meglevő egyházi fel-
sőbbség iránt a szó rejtett értelmében tisztelettel viseltetik, meg van
győződve arról, hogy az egyház felelősei intézkedéseiben komoly me-
ditálások után döntenek s még a legnagyobb tömegeket megmozgató
egyházi ügyről, a pap választásról is úgy vélekednek, hogy nevezze
ki a lelkészeket a püspök, vagy az esperes. A lelkészválasztásokban
még legjobban érdekelt személyek is azt vallják, hogy a hivatalos fel-
sőbbség vállalja a felelősséget s ne az a nehány érdekelt, akik nagy
ügyet akarnak csinálni a nem is olyan nagy ügyekből.

Ez a tekintély tisztelet általános jellemvonás egyházi tekintetben.
Ez a tétel a valóságban nem jelenti azt, hogy a nagyvárosban élő papok
személyét fellépésük, magatartásuk, vagyoni állapotuk, kegyes, vagy
túl világias magatartásuk miatt ne ítélnék meg, de ha a labdarúgó-
mérkőzésen találkozik hívő és lelkész egymással, mindketten egészen
természetesnek tartják a találkozót s színházakban való közös emlé-
kek nem igen keltik a hívőben azt a szükségérzést, hogy lelkésze in-
kább az íroasztala mellett ülne és könyveket tanulna. Ezt a sokirányú
érdeklődést megérti.

Mert lelkész ével szemben abban a tekintetben sokat megkíván,



hogy az szellemi kincsekben legalább egyszínten legyen a más feleke-
zetek lelkészeivel. Ez az a pont, amely örökös beszédtéma vegyes há-
zasfeleknél, keresztyén emberek társas összejöveteleinél, politikai és
társadalmi mozgalmaknál, szóval mindenütt, ahol élet van, a politikai
mozgalmakat kivéve, örülnek a hívek annak, ha lelkészük, vagy lel-
készeik a nem evangélikus nyilvánosság előtt elismertetést nyernek.
Ezt vallják még azok a hívek is, akik egyházunk ébredési hullámait
ismerik, annak evangélizációs szolgálataiban résztvettek, s ezeket a
mozgalmakat általában igenlik, ezek a lelkek is úgy keresik lelkész ei-
ket, mint akikre felnéz a másvallásúak többsége is.

A hívő ennyiben beleavatkozik a lelkész magánéletébe, anélkül,
hogy azt korlátozni, vagy befolyásolni tudná s ebben eléggé korrekt,
mert azt is megengedi, hogya lelkész az ő életébe beleavatkozzék
Sok száz alkalom után irhatom azt, hogy börtönben itéletreváró hívek
a kihallgató szerveknek nem fedték fel vallomásaikban mindazt, ami
őket jobban sujtaná, vagy talán mentené, de a lelkész előtt feltárult
szívük s természetesnek dolognak tartják azt, hogy vele nyiltan, lep-
lezés nélkül beszélgessenek. Olyan kórházi termekben, ahol a szemé-
rem és szégyenérzés uralkodik a betegeken, ahol a látogatókat nem
szívesen várják 'sem a férfiak, sem a nők, a lelkész jelentkezése nem
kelt megdöbbenést s velük szemben nincs tartózkodás. Olyan bűnbá-
nati alkalmak adódnak ilyen helyeken, mint amilyenek a legmeghit-
tebb megtért közösségek tagjai között sem fordulnak elő. Ha nem is
mondják, de éreztetik azt, hogy a lelkész nékik tényleg orvosuk s tőle,
akármilyen próbák kiállása után is, gyógyítást várnak. Nemcsak eze-
ken a helyeken, de otthonokban és minden egyéb alkalommal ősziritéri
beszél vallástalanságáról és hűtlenségéről is. A nagyvárosban is érte-
sül a lelkész arról, hogy valamelyik evangélikus családban a házasság-
kötés előtt álló fél reverzálist akar adni egyházunk ellen. Erről a
tényről nem cinizmussal, vagy nemtörődömséggel, hanem olyan bűn-
bánatos érzéssel beszél a mi hívőnk, mint megtűrt helytelen törvény
következményéről, amelyik most az ő családjára nehezedik. Komolyan
érzi az egész család azt, hogy nemcsak egyháza ellen követ el bűnt a
fél, hanem egyéni meggyőződése ellen is, de le kell írnunk azt, hogy
a sok gyermektelen házasság egyik oka ebben keresendő. Kényszer-
helyzetben reverzálist adott az evangélikus fél, de házasságából ki-
zárja a gyermeket. Tudja azt is, hogy ezzel borzalmas bűnt követ et
de az egyik bűn után a másikban akarja még jobban bűntetni ön-
magát. A mult év végén keresett fel egy középiskolai tanárnő azzal,
hogy beszéljem ra férjét, hogy végre gyermekük legyen. Amikor jöve-
tele és kérése okát tudakoltam. azt hangoztatta, hogy a gyóntató lel-
késze husvéti gyónása előtt kijelentette, hogy házassága tisztességte-
len és tiszta paráznaság s azt el is tiltja mindaddig, amíg áldott álla-
potban nem jelentkezik nála. Házasságkötés előtt -álló felek, egyházi
veszélyeztetettségükben gyakran tudomásul veszik azt a határozott vá-
laszt, hogy bontsák fel az ilyen jegyességet. . '

Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy-egy házasságkötésnél, vagy
elhelyezkedési lehetőségeknél a reverzálisadásra s az attérésre milyen
pergőtűzszerű megkísértésnek van kitéve az evangélikus fél, nem so-
kalihatjuk sem a reverzális, sem a kitérések számát. A hívek állít-
ják azt, hogy addig, amig a protestáns egyházak nem létesítenek olyan
szerveket és egyesületeket, amelyeknek tagjai célul tűzik ki, hogy
évenkint 10 reverzálist és 5 áttérést szereznek, addig egyházaink állan-
dóan csak panaszkodhatnak.

Híveinkkel való beszélgetésekben sok olyan tanácsot és figyelmez-
tetést vél felfedezni a hatásokat könnven felvevő ember, amelyeket
csoda, Fiogy eddig is nem alkalmazott ~gyházunk. De ezek a tan~csok
tulajdonképpen mind régen hangoztatott kitűzéseknek és program-
moknak a tömeg közé jutott s ott ujra megfogalmazott szólamai csu-
pán. Aminthogy az egyházból indul el a kis gyermek, ugyanúgy az
egyházhoz tér vissza tudatosan a nagyvárosi ember. Hányan indultak
itt hitetleneknek s hányan adtak itt kézfogással megpecsételt igéretet,

Az evangélikus egyház gyüitése a (inn
vöröskereszt javára túlhaladta a 40.000 P-t.

bVANG~lI~U~klIT
ban való fenntartása csak jámbor utó-
piának tekinthető ma, Az egyházak-
nak több helyen egészen' el kellett
hallgatntok. És ahonnan szó nem hal-
latszik, oda már mi sem küldhetünk
üzeneteket. De annál fontosabb, hogy _
akikkel lehet, azokkal mindvégig fenn-
tartsuk kapcsolatainkat. Ezek a kap-
csolatok lehetnek egészen aktívak.
Gondoljunk csak a most folyó és a
finneknek szóló evangélikus magya-
rok. gyűjtésére. Nagyon is aktiv kap-
csolatoknak kell tekintenünk az imád-
ságos kapcsolatokat is, És rajtuk kívül
még mindig megmarad nagyon sok or-
szág keresztyénségévei az írásbeli
érintkezés lehetősége, (Hiszen maga
Pál apostol is így, érintkezett kora ke-
resztyén gyülekezeteivel.) .

Az eddig elmondottak miatt kell
nagy jelentőséget tulajdonítanunk a
pár hónap óta megjelenő Európai
Protestáns Sajtótudósítónak. London-
ban adják ki, de közölni akarja mind-
azt, ami az európai protestantizmus-
nak tulajdona és értéke, Ma a nagy
nemzetközi keresztyén konferenciák
kora - ki tudja, milyen hosszú időre
- lejárt. De bármi legyen Európa
sorsa, Európa .keresztyénjei ezeken az
írott sorokon keresztül mégis csak ta-
lálkozni fognak egymással. És amit
belőle meríthetünk, az nagyon-nagyon
vígasztaló,

Az egyik decemberi tudósításban pL
arról olvastunk, hogy a novemberi
egyetemes imahét alkalmából London-
ban közös angol-francia-német isten-
tisztelet volt. A 145, zsoltárt franciául
olvasta fel egy francia lelki pásztor,
János evangáliumából egy evangélikus
német lelkipásztor olvasta fel az igét.
Utána pedig az imádság éppen úgy
szól a német, mint a francia és angol
népért. Krisztusban bizony minden
lehetséges ...

Egyik januári hír meg arról szól,
hogy az angliai szabad egyházak egy
ismeretlen hívő kezdeményezésére egy
teljes tábori kórházat szerveztek meg
a finnek számára. Azt jelenti ez, hogy
hamarosan orvosok, .ápolónők,ápolók
és velük együtt minden, ami egy harc-
téri kórházhoz szükséges, útnak indul
Finnország felé, egyszerű en érdek nél-
kül, keresztyén felebaráti szeretetből.

A világ keresztyéneinek az, imádsá-
gokban és írott szavakban megvaló-
suló közösségébe mától kezdve mi is

"belelcapcsolódunk és hűségesen hoz-
zuk mi is a híreket arról, hogy az
ágyúk és bombák füstjeitől beárnyé-
kolt Európában még igenis van igaz
szeretet, szolgálat és testvériség, de
csak a Jézus Krisztusban. M,

A Magyar Evengéltumí Orvos Sző-
vetség, a Magyar Evangéliumi Szövet-
ség alosztálya január 22-én este fél 8
órakor a tudományegyetemi szemkli-
nika (VIII., Mária-ú. 39,) tantermében
vita ülést rendez a kővetkező tárgyról:
"Az egyéniség és a személyiség kér-
dése a modern tudomány és a biblia
tükrében." Előadó: dr. Reök Iván kór-
házi sebész-főorvos, Felkért hozzá-
szóló: vitéz Csia Lajos ref. vallástanár
és dr. Halasy-Nagy József, a budapesti
egyetemen a filozófia ny. r. tanára.
Belépődíj nincs.
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Rövid farsang
Mintha a természet is érezn é 1940

tragédiák előérzetétől 'feszült levegő-
jét, Carnevál herceget csak nagyon rö-
vid időre bocsátotta közénk, Alig egy
hónapig tart ezidén a világi örvende-
zés engedményes ideje. Jól be kellene
osztania és ki kellene használnia annak,
aki élni akar vele. S ime az emberek
még szűkebb marokkal mérik maguk-
nak idén a farsangot, mint a ter-
mészet.

U. n. "aranyifjúval" beszélek. Ér-
deklődöm a báli programmja- után.
Nincs értelme, fanyalogja a választ,
amikor a finn ek 30 fokos hidegben
verekszenek a "bolsikkal".

Fiatal házaspár vendége vagyok.
Mindenre sor kerül a beszélgetésben,
a farsangra is. Örülünk, hogy itthon
lehetünk, együtt lehetünk, dehogy me-
gyünk pazarolni az együttlét drága
idejét, hangoztatják egyértelemmel.

Belebotlom a kís "első bálozóba" is.
Hogy lesz, mint lesz? Nem lesz. Sehol
se, sehogy se. Inkább beiratkozott egy
esti tanfolyamra, ahol a betegápolás,
segélynyujtás és más önfeláldozó sze-'
retettevékenység csinját-binját lehet
ki tanulmányozni. ..

És így tovább. A legkonokabb i..vilá-
giasak" is mintha "megkomolyodtak"
volna e télen. Kevés híve lesz Car-
neval hercegnek. Olvastam valahol,
hogy Németországban óév estéjén üre-
sek voltak a szórakozóhelyek, de tö-
möttek a templomok ...

Komoly időket élünk. Érzik az em-
berek, hogy tánc, zene, heje-huja nem
"szalonképes" ma olyanok közt, akik
"látó szemekkel" és "halló fülekkel"
járnak a világban. Mint ahogy ezek
között sohasem is volt. De az az ör-
vendetes, hogy ma sokkal több a
"megnyilt szemű" ember, mínt egy
emberöItővel, vagy akár csak fel-
emberöItővel is ezelőtt.

És pedig nem a jókedv halt ki a
világból, mint ahogy némely hajdani
hejjehujjások emlegetik. Noha van ab-
ban igazság, hogy éppen a hajdani
"gondtalan" farsangok miatt jutott ná-
lunk az élet valami állandósult bőjti
sanyarúságba. Hanem, mert a mai
ember felfedezte már az örömöknek
egyéb forrásait is, min t a .test és vér
ritmusba szedett tombolásait. Ma ke-
resik, megbecsülik, magas ázsiójú ér-
télenek tartják a lelki örömöket is.

Nemrég mondotta el valaki, aki egy
emberöItővel ezelőtt kezdte az evan-
gélizáló munkát a magyar egyetemi
ifjúság között, hogy akkoriban nem
mertek még ilyen evangélizációs al-
kalmat a nagyvárosokban -rendezni,
mert az összetoborzott ifjúságót hama-
rosan felszippantották volna a táncos,
zenés, alkoholos szórakozóhelyek, sőt
ezeknél is rosszabbak.' Akkor ki kellett
őket vinni a szabad természet ölére,
lehető legtávolabb minden kísértő al-
kalomtól, hogy a lelkükhöz férkőzhes-
sen ek, s rányithassák szernüket a
puszta testi életnél magasabb élet örö-
meire is. Ma már nyugodt lélekkel, és
bátor felelősséggel lehet "téli konfe-
renciákat" rendezni farsang-időben is.
Bűve lett az igének s 20-30 közötti
fiatalok napokon keresztül kitartanak
mellette, fumigálván a nagyváros egész
fényes farsangi asztalát.
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elszakadnak testben és lélekben az egyháztól s megis azt kell látni,'
> hogy a leghitetlenebb s legelsza-kadottabb szívében is mennyi hála s
emlék él az, evangélikus egyházzal szemben.

Ha a nagyvárosban egyszer éjszaka idején valami' egyházi rádió
minden evangélikus lelket felébresztene s mindenkihez eljutna az
egyház azon üzenete: jöjjetek vissza, új életet kezdhettek, az egyház
ismét szívére ölelt titeket, templomajtóinkat nem lehetne eléggé ki-
tárni, nem azért, mert olyan sok hűtlen van a nagyvárosban, hanem
azért, mert olyan sokan tódulnának iszonyatos iramban templomaink
felé. Mert ha sok mindent beszélnek is a nagyvárosi vallásosságról
azok" akik azt igazában nem ismerik, nyugodtan állít juk, hogy van az
'itt élő evangélikus emberekben mély és őszinte bűnbánat és töredel-
mes készség, ami nélkül egyáltalán nem lehetséges - keresztyén élet.

'" C.L.

Egyházunk községi seqélyezése")
Alig van magasabb fokú egyházi közgyűlésünk, amelynek napi-

rendjén ne szerepelne a keresztyén egyházak községi segélyezésére
vonatkozó 1868 : 53 t. 'c. 23. §-"ának serelrnes alkalmazása.

Előrebocsát juk, hogy jogvita esetén végső fokon a községi segé-
lyezés "aránya" kérdésében a m. kir. közigazgatási bíróság (1896 : 26.

. t. c. 48. §. 2. pont); minden más kérdésben pedig a m. kir. belügy-
miniszter dönt.

, Bennünket főként a m. kir. közigazgatási bíróság joggyakorlata
érint leginkább, mert azt a törvényhozó szándékával és a törvény szel-
lemével mégegyezőnek nem tartjuk s ez okból minden törvényes esz-
közt fel kell használnunk, hogy ez az egyházunkra káros gyakorlat --
lehetőleg törvény útján - minél előbb megváltoztattassék.

Ezt az álláspontunkat s . nyilvánvaló igazságunkat az alábbiak
bizonyítják:'

Az 1868: 53. t. c. 23. §-ának értelmezésére maga a törvény
indokolása nem mond semmit. A vonatkozó ,;Képviselőházi Napló" -
XI. kötet 215. lap - szerint pedig ez a szakasz a plénumban "szó nél-
kül fogadtatott el".

Nem marad tehát más hátra, mint hogya törvényhozó igazi szán-
dékának bebízonyításánálegyrészt a jogtörténeti fejlődésben, másrészt
a miniszteri és a közigazgatási bírósági gyakorlatban keressünk
adatokat.

I.Jogtörténeti fejlődés Bár az 1868: 53. t. c. 23. §-ában érintett
jogviszonyt előzőleg törvény még nem szabályozta, ám a kérdéssel
már előzőleg. országgyűléseink is foglalkoztak, sőt annak szabályozá-
sát még szabatosabban szándékolták, mint az 1868-iki törvényhozó
tette: Ennek igazolás ára s jellemzésére utalok az 1839'40-iki "Ország-

. gyűlési Irományokra", illetve annak következő adataira i .

"II. 221. 1839. nov. 9. LVI. országos űlés 82.
Izenete aKaroknak és Rendeknek a Méltóságos Főrendekhez a

mult 1832/36. országgyű)ésben fenntartott v-allásbeli nehézségek tár- F

gyában. _
X. Hogya Catholica vallású egyházi személyek és tanítók fizetése,

az egyházak felállítására, vagy igazítására teendő költségeket - mely
terheltetéstől az Evangélikusokat az 1790: 26. t. c., 1647 : ll. és 12.
Törvénycikkelyek leülönösen is felmentik - ott hol ezen költségek
közpénztárból tétetnek, az Evangelicusok viselni semmi részben ne
tartozzanak, vagy pedig, hogy Ö Felségének Szathmár Némethi városa
panasza tárgyában kiadott legfelsőbb válasza szerént a Catholicus
lakosok is az Evangelicus felekezet hasonló terheit aránylag szinte
viselni köteleztessenek: ebben a' méltóságos fő R. R., patronatus jussá-
ból eredő kötelességek fenntartása mellett, megegyeztek, a K. K. és
-R. R. azonban a patronatusi kötelességek megemlítését e helyre tarto-
zandónak most sem vélik.

*) Kiváló szakértő által irt cikkünket egyházközségeink figyelmébe ajánljuk.



Válasza a Méltóságos Fő Rendeknek a vaUásbeli nehézségek eránt.
II. 384. . _

, , -f'>- "X-ik pontra nézve, miután a patronatusi kötelességek megern-
Iítéséből semmi aggodalom nem támadhatna. ez ebbeli jog és kőte-
lesség biztosítása tekintetében pedig ezen kérdéses megemlítés e he-
~y;n is szükségesn,ek 'látszana, a Javaslatnak egyéb részeiben egyéb-
írárit megnyugodvan, a kérdéses megemlítés megtartását tovább at is
kivánják a Méltóságos Fő Rendek.

b. FelíTási javallat a vallás táTgyában,
X. A Catholica vallású Egyházi személyek és tanítók fizetésére,

ú~y a Szent Egyházak felállítására vagy tatarozására, a hol ez az adó-
zasokból gyüjtött községi pénztárból történik, az Evangelica valláson
levők is aránylag járulni köteleztetnek: minekutána pedig az 1790 : 26,
t. ez, 2. és 6, §-ai és az 1647 : 11., 12, L ez, ettől őket felmentené: vagy
eme Törvénynek rendelését szükséges megtartani. vagy Felségednek
Szathmár Némethi város panaszára adott kegyel. Intézése tartalma
szerént is a Catholicus lakósokat a terhek viseléséhez alkalrnaztatandó
viszonos aTánylagi járulásra Törvény által kötelezni."

A karok és rendek, másrészről pedig a főrendek a patronatusi jo-
gok megemlítése, avagy kihagyása kérdésében még két ízben váltván
űzenetet, végül is a vallásűgyben .meghozni szándékolt törvénynek a
községi segélyezésre vonatkozó szakaszát egyetértőleg 'a következő-
képpen szövegezték:

"C. Törvénycikkely a vallás dolgában, Il/228, 9-ik §, Az egyházi
személyeknek és tanítóknak fizetésére és bárminemü Egyházi épüle-
tek felállítására és igazítására az Evangélicusok és viszont a Catholi-
cusok egymásnak nem köteleztethetnek, ott azonban, hol az e végre
szükséges költségek kőzjővedelemből gyűjtött községi pénztárból tétet-
nek, ezekben mind a Catholicusok, . mind az Evangélikusok arányos-
ságban részesüljenek."

A jogtörténeti fejlődés szempontjából nézve a kérdést, nem lehet
tehát az 1868: 53. L c. 23. §-á)lak. más értelmezést adni, mint azt, hogy
bármilyen "egyházi" célra ad a község segélyt, aránylagosan köteles
a többi keresztyén felekezeteknek is adni. És itt nincs különbség "egy-'
házfőhatósági intézmény", avagy "egyházközségi" szükséglet között.
Egyébként maga az 1868:~3. t. c. 23. §-a világosan "egyházi", nem pe-
dig csupán "egyházközségi" célokról beszél. A segélyre tehát elvileg a
"felekezet"-nek van jogigénye. Ugyanezt az értelmezést teszi magáéva
a m. kir. közigazgatási bíróság 1903. évr 527. sz. határozata is, amikor
azt mondja, hogy az 1868:38. és 1868:53. t. c. kifejezetten a hitfeleke-
zetek és nem a hitközségek segélyezéséről rendelkezik.

- II. Abelügyminiszteri és a közigazgatási bírósági gyakorlat szem-
pontjából így áll a kérdés:

A m. kir. belügyminiszter 1898. évi 41.647. sz. rendeletében ekként
határozott:

"A törvényhatósági közgyűlés határozatát, mellyel D. község kép-
viselőtestületének abbeli megállapodását, mely szerint a község tulaj-
donát képező sa' d.-i 56. sz. tjkvben 6.181. és 4.568. h. r. sz. a. foglalt
ingatlanok az ottani ágo ev. egyháznak, az eddigi 360 frt évi segély

.helyett átengedtessenek, jóváhagyta, a d.-i görögkeleti egyház közbe-
tett felebbezése folytán felülvizsgáltatván, azt az általam e részben
meghallgatott vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértőleg
feloldom, illetve ahhoz jóváhagyásommal nem járulök Mert a szóban
levő ingatlanoknak célbavett átengedését az 1868:53. t. c. 23 §-a szel-
lemével nem tartom összeegyeztethetőnek, ugyanis a segélyezés fo-
galma ily mérvű állandó javadalmazást határozottan kizár és 3Z ily

. segélyezés csakis bizonyos meghatározott aránykulcs szerint nyújtható
a községi hitfelekezeteknek a szerint t. i., amint azt a Lélekszám s az
adóa[ap váltakozása kívánja, míg az állandó végleges javadalmazás a
későbbi igazságos aránybáni segélyezést mindenkorra kizárná s így a
felekezetek egyenjogosultságának sérelmével járna".

A "Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyüjteménye", új
folyam, második kötet 399-403. lapjain még több miniszteri és közig.
bírósági határozat van közölve az 1868:5:( t. C. 23. §-ával kapcsolatban.
Ugyancsak figyelemreméltó gyakorlatot tükröztet a "Közig. elvi hatá-
rozatok egyetemes gyűjteménye" 1. kötet, 543-547. lap. Ezek egyike

• De meg kell nézni ezeknek a fiata-
loknak csillogó szemét, rózsásra pirult
arcát, meg kell hallgatni lelkesedéstől
sőt Lélektől izzó beszédét, .harsány
éneklését s egyszerre megértjük, ki
ritkította meg Carneval herceg hódoló-
inak sorait. Az Élet Fejedelme. Aki
nagyobb nála. Akinek farsangja sohse
ér bőjtbe (Lukács 5:34.), akinél az
öröm nem test és lélekbódító mámor
"másnappal" és keserű ébredésseI, ha-
nem állandóan buzgó életforrás, amely
mások életével tágítja a 'sajátját, szel-

. gálattá nemesíti a munkáját s az örök
léleképítés világáramlatába önti sza-
badidejét. '

Még' több ilyen "örök f'arsangolót" s
akkor talán mi is megérkezünk egy-
szer oda, hogy vízkereszt ünnepe után
nem Carnevál birodalmában, de "Ká-
nai mennyegzős házakban" gyülekezik
az örvendező ifjúság. F. Z.

FILMKRITIKA
Nagyon [ó é s nagyon rossz ...

. Ebben a meghatározásban kell össze-
foglalni Zilahy Lajos "Halálos tavasz'
c. Iilmdarabjáról való kritikánkat.

Egymástól egészen messze álló szem-
léletű lapok azzal kezdték ennek a
filmnek a bírálatát: "Végre! Végre egy
olyan magyar film, amelyért nem kell
szégyenkeznünk a külföld előtt, hanem
kíhirja az összehasonlítást híres és
legjobb filmekkel is." Elismerjük, hogy
ez igaz. Mi is örömmel láttuk végre a
magyar tehetségnek az érvényesülését
a film rendezése, fényképezése, egybe-
állítása, szereplőinek kíválogatása, a
minduntalan felcsillanó ötletek és a
gondos ízlés tekinte,tében. Tudjuk, hogy
mennyi rengeteg pénz megy ki az or-
szágból külföldi filmek ért, tudjuk,
hogy ma már milyen komo lyan szá-
molgatnak az illetékesek a filmipar
gazdasági értékével, természetesen
örülnünk kell annak, hogy a magyar
film is versenyképes értékké növi ma-
gát a filmpiacon. És annak is szívből
örültünk, hogya magyar közönség mi-
lyen szívbeli örvendezéssel nézi azt a
magas nívót, amelyre ez a film a ma-
gyar filmprodukciót felemelte ebből a
szempontból szívesen ismerjük el a
filmről, hogy nagyon jó.

De egy film értéke nem azon fordul,
hogy szep-e a kiállítás, a rendezés, rt
fényképezés, avagy az érdekesség
szernporitjából. Ennyi elegendő például
egy kultúr vagy egy útifilmhez. Mikor
a filmtörténet életproblémákkal foglal-
kozik, embereket, jellemeket, kort, tár-
sadalmat, erkölcsi síkot mutat be, ak-
kor mindezeknek a szempontjából is
kell állania a kritikát. Ez a.idarab pe-
dig ilyen kri tikát nem áll ki. A főhős
egy nagy szerelamnek szánalomraméltó
figurája. Amig küzd és erős, rokon-
szenvet ébreszt, amikor lassanként
mindig jobban összeroskad belül s más
szerelembe, kártyajátékba. végül ön-
gyilkosságba menekül, ellenszenves.
gyáva és elbukott hős lesz, akit szá-
nunk, de nem szeretünk. Ime, a szere-
lern nem maga az élet, csak egyik az
életfeszítő erők közül - ez marad
meg belőle tanúságnak. holott a szerző
nem ezt akarta tanítani. Nem nevel

•
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semmi szépre, hogya jóról ne is be~
széljünk. Nem tudjuk elhinni a film-
nek - és ne is higyjük el -, hogy az
egyik lány percek alatt szédül' olyan
szerelembe. amelyikben a legprimití-
vebb szeméremről is megfeledkezik
(mint a legénylakáson való táncje1e-
net), a másik órák alatt beköltözik egy
vadidegen fiatalember otthonába; azu-
tán jóformán mindenki hazudik és ha-
zudik: hamis kép ez még a szerelem-
ben vergődő ifjúságról is, még- inkább
a szíve mélyén erkölcsös és hűséges
magyar lélekről. A film főszereplői kö-
zött egyetlen egy sincs, aki jellembeli
foit nélkül való volna s akitől valami
felemelő érzést vagy tanítást kaphat-
nánk. Nem lehet tehát a film belső
tartalmáról más a véleményünk, mint-
hogy nagyon rossz.,.

Hozott azonban ez a film egy UJ
magyar tehetséget: Karády Katalint.
Kiváló színésznő, 'egyenrangú a film-
világ legnagyobb neveivel. Fonográfba
mondott szerelmes levele, valamint a
neki küldött fonográf levelet hallgató
jelenete hibátlanul elsőrangú. K. L.

,
HIR E K

szerint "igazságos alapul csakis a hívek lélekszáma, esetleg a tanköte-
lesek száma szolgálhat". Egy másik igy szól: "Minthogy a politikai
község vagyonának valamely egyes hitközség Javára 'való ingyenes át-
engedése rriindenkor az azon községhez nem tartozó többi lakosok jog-
hátrányával van összekötve, annálfogva az átengedés csakis igen fon-
tos indokokból ,és akkor is csak a többi felekezetek érdekeinek az
1868:53. t. c. 23. §-a értelmében méltányos figyelembevétele mellett
foglalhat helyet". Érdekes a következő elvi álláspont is: "Lelkészi já-
randóságok, ha ez iránt· a községet szerződésszerű kötelezettség nem
terheli, a községi költségvetésbe fel nem vehetők".

Térjünk most már át a m. kir. közigazgatási bíróságnak cikkünk
bevezetésében érintett s az evangélikus egyház szempontjából méltán
kifogásolható s reánk nézve káros gyakorlatára,

Az 1868:53. t. c, 23, ~-ának eredeti szövegtervezete a törvény-
javaslatban ez (volt: "Különböző vallásfelekezetűek által lakott köz-
ségben és városokban, hol a községi házi pénztárból egyházi célokra
vagy felekezeti iskola javára segély szolgáltatik ki, e segélyben a la-
kosság létszámának arányában egyenlően részesíttetik minden ottlé-
tező és törvényesen bevett vallásfelekezet". (L. az 1865. évi ország-
gyűlés nyomtatványai. Képviselőház-Irományok, VI. 7. lap.)

Ezt a szöveget a képviselőház. központi bizottsága a kővetkező
módosítással szövegezte, amit azután az országgyűlés "szó nélkül" el is
fogadott: "Különböző vallásfelekezetűek által lakott községben és vá-
rosban, mely házi pénztárából egyházi célokra, vágy valamely fele-
kezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben igazságos arány
szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesítendő."

A két szöveg egybevetéséből nyilvánvalóan kitűnik, hogya tör-
vényhozó a községi segélyezés aránya kérdésben a "lélekszám" alapot
egyenesen elvetette.

Igen tiszteletreméltó felszólalás ok hangzottak akkoriban a módo-
sítást javasoló képviselőházi központi bizottság ülésében az igazságos
arány kérdésben, amelyet nem valósít meg a merev léiekszám. alapra
való helyezkedés, hanem sokkal inkább a községben levő felekezetek
kultúrális teherviselésének, vagy pl. a községi adóbevételhez való hoz-
zájárulásuknak tekintetbevétele. Megtörténhetik ugyanis, hogy vala-
mely községben alélekszámra 'nézve kisebb felekezet különféle fokú
nyilvános jellegű, tehát közérdekű iskolákat, szeretetintézményeket
stb. tart fenn, holott ugyanott a lélekszámra nézve nagyobb felekezet
esetleg semmi, vagy jóval kevesebb kultúrterhet visel. . Ugyanígy a
kisebb felekezet - mint adó erő és adóforrás szempontjából erősebb
adóalanyokból'álló lakosság - viszonylag többel járul ~ községi adó-,
bevételhez, mint a lélekszámra nagyobb felekezet. Az evangélikus
lakosság magas intelligentiájából, iparos és kereskedői foglalkozásából
kifolyólag a legtöbb községben ez így is van. Jól látta ezt az 1868-iki
emelkedett szellemű törvényhozó!

Ezzel szemben a m. kir. közigazgatási bíróság merőben ellenkező
gyakorlatot folytat s ennélfogva ideje lenne már, hogya törvényhozó
intentiójának s a törvény szellemének megfelelően döntvény áLLapí-
taná meg a 23. § fenntiek szerinti valódi értelmét." '

Sajnos, a közigazgatási bíróság szám os határozataban, Igy pl. "I?ar
1898-ban (közölve a "Közigazgatási határozatok egyetemes gyu]te-
ménye", összeállította és kiadta a Magyar Közigazgatás szarkesztősége,
ú; folyam, első kötet, 1900., 257. lap) kimondotta, hogya segélyezes a
,lélekszá.m" arányához képest állapítandó meg, holott - ,min.t fenn-
tebb bebizonyítottuk - ezt az aránykulcsot a törvényhozo a Javaslat
eredeti szővegének módosításával nyilvánvalóan elejtette s ,az "iga~-
ságos arány" kifejezést állította be a szövegbe,. mert az .aranyo~ r~-
szeltetés kizárólag a lélekszám-alap alkalmazásával nem ]uth::~t erve-
nyesüléshez. Dr. lYltkler Karoly.

ol

A finn Vöröskereszt javára még min·
dig érkeznek adományok egyesektől is
és egyházközségektől is. A gyűjtés
összege már túlhaladta a 40 ezer P-t.

A finn gyermekek vendégülhívásá-
nak gondolata erős visszhangot keltett
evangélikus szívek között. Budapest-
ről is és vidékről sok levelet kaptunk,
melyben sietve jelentkeznek és meleg
otthont kínálnak olyanok, akik aggódó
lélekkel és imádsággal ktsérik finn
testvéreink hősies küzd elmét. Szeretet-
tel értesítjük ezeket a testvéreket,
hogy neveiket és jelentkezésüket jegy-
zékbe foglaltuk, azonban ezidőszerint
a gyermekek ideutaztatása nehézsé-
gekbe ütközik, melyeket elsősorban a
finn hatóságoknak kell' leküzdeniök.
Alkalmas időpontban visszatérünk rá
és hírt adunk a további fejlemé-
nyekről.

Az enyingi missziói egyház templom-
építése Javára ajánlotta fel a pesti
egyház Deáktéri templomának január
7-iki offertóriumát. Az istentiszteletet
Komjáthy Lajos enyingi lelkész vé-
gezte, aki olyan szeretettel kérte a tá-
mogatást, hogy az offertórium 277.34
Pvt, a sekrestyébe gyűlt adakozók 'pe-
dig 295.50 P-t hoztak, összesen 572.84
pengőt.

Egyházkerületi missziói másodlelkész.
D. Kapi Béla dunántúli püspök egy-
házkerületi missziói másodlelkésznek
maga mellé hívta Veöreös Imre misz-
szióí segédlelkészt.

Schneller Istvánról, a kolozsvári
egyetem volt rektoráról és az egye-
temnek Szegedre átmentőjéről, aki
most egy éve halt meg 92 éves korá-
ban, a soproni hittudományi facultás
tanévnyitó ünnepén mondott emlékbe-
szédet D. dr. Prőhle Károly. Ez a sze-
retettel megírt és mélyen jellemző
emlékbeszéd most nyomtatásban is
megjelent s méltó felelevenítője és
megőrzője lesz Schneller István emlé-
kének hálás tanítványai és tisztelői
lelkében.

Az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági I
Egyesületek Központia a Budapest kör-
nyéki egyházmegyék ifjúsági egyesüle-
tei számára 6 napos vezetőképző téli
tábort rendez január 25-30. napjain
a KIE székházában, Bpest, VIlI., Ho-
ránszky-u. 26. A jelentkezéshez szük-

séges tudnivalókat tartalmazó körle-
velet Bonnyai Sándor evangélikus if-
júsági titkár és Szenczy Gábor lelkész,
a népfőisko1a igazgatója bocsátották
ki. A budapesti konferencia után feb-
ruár 8-13, napjain Cegléden lesz KIE
táborozás.
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Gyülekezetek gyülekezetekert
Lapunk mult évi december 2.-i, 48. számában ezt a címet még

egyesszámban viselte az a cikk) amelyet Dezséry László írt. "Gyüle-
kezet gyülekezetért" címmel arról szólt, hogy a gyülekezetek felelős-
ségérzetét, amelyet természetesen elsősorban önmaguk fejlődésévei
szemben kell érezniök, ki kell terjesztenlök más gyülekezetekre is.
Még pedig a náluk gyengébb gyülekezetekre. Fel keil ébreszteni a te-
hetősebb gyülekezetekbn azt a kötelességérzetet, amellyel más gyüle-
kezetek megsegítésétől nem idegenkednek, hanem testvéri szeretettel
és örömmel mindenben segítségére sietnek. Ebben a cikkben szó esett
a Gyámintézetről is, mint amelyik országosan és intézményesen, tehát
erre a célra összgyűjtött pénzből végzi ezt a munkát. A Gyámintézet-
nek ezt a szolgálatát mindenki megbecsüli és hálásan veszi. Kétségte-
len azonban az, hogy sokkal több segélyreszoruló gyülekezetünk van,
sem, hogyaGyámintézet teljesen eleget tudna tenni a hozzá terjesz-
tett kéréseknek. .

Anélkül, hogyaGyámintézetnek ezt a munkáját feleslegessé
tenné, vagy pedig gyengítené, arra kell módot keresni, hogy egyes
gyülekezetek önállóan, saját belátásuk szerint, közvetlenül megsegít-
senek egy-egy gyengébb gyülekezetet. Valljuk meg, hogy ez új dolog
egyházunkban és eddig merőben szokatlan. Annál nagyobb örömmel
adunk hírt arról, hogy a budapesti egyházmegye ennek a más gyülekeze-
tekkel szemben fennálló kötelezettségének a teljesítésére egy újabb lé-
pést tett. Ez már a második, mert nyolc évvel ezelőtt. az egyházme-
gyébe tartozó gyülekezetek önkéntes felajánlásából megszervezte és
ugyanezekből az önkéntes felajánlásokból ma is fenntartja -a Csillag-
hegyi és Dunaharaszti missziói egyházközséget. Most az egyházmegye
számvevőszékének Nandrássy Elek elnökletealatt tartott ülésén újabb
érdekes, megvalósítható és példaadó akciót kezdeményezett. Megálla-
pította, hogy az egyházmegye gyülekezetei közül melyek azok, ahol az
egyházmegyei, egyházkerületi, egyetemes egyházi és nyugdíj intézeti
tartozások felnövekedése veszélyezteti a gyülekezet anyagi helyzetét
és megállapította, hogy mely gyülekezetek állanak eszempontból és
egyébként is kedvezőbb anyagi körülmények között. A számvevőszék
azt a kérést terjesztette a gyülekezetek lelkészeiből és gondnokaiból
álló értekezlet elé, hogy az anyagilag erősebb gyülekezetek vállalják
el a közterhekkel küzdő gyülekezetek közterheit ez évtől kezdődő 6
esztendőn keresztül, hogy ezáltal lehetővé tegyék ezeknek a gyüleke-
zeteknek köztehertartozásaik teljes letörlesztését azért, hogy azután
újból megfelelni tudjanak a tartozás ok nélküli évi rendes közterheknek.

Az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek összes képviselői szere-
tettel és megértéssel fogadták .a tervet és az érdekelt egyházközségek
gondnokai és lelk észei meleg szavakkal fejezték ki készségüket arra,
hogya tervezetből reájuk eső összegeket E éven keresztül önkéntesen
magukra vállalják, illetve gyülekezeteik közgyűlésén ilyen irányú
határozatot hoznak. Az így megsegítendő egyházak közé tartozik: Kis-
pest, Pestszenterzsébet, Budafok, Csepel, Vác, Csillaghegy, Pestújhely,
Dunaharaszti, Pesthidegkút, Alsógöd, Felsögöd, Sződliget A megsegí-
tési terheket pedig magukra vállaltak a pesti magyar, pesti német,
budavári, kelenföldi) óbudai, pestszentlőrinci és Rákócziúti egyházak.

A számvevőszék biztosította az egyházközségeket arról,' hogya
megsegítendő egyházakat gondosan fogja ellenőrizni abban, hogy min-
den esztendőben megfelelő mértékben eleget tegyenek tartozásaik tör-
lesztésének olyan beosztásban, hogy ezek a most fennálló tartozások 6
estzendő leteltével egészen eltűnjének.

Szívből örüInénk, hogyha ez a kezdeményezés Ielbuzditaná azokat
az egyházmegyéket is, ahol hasonló eljárással segíteni lehetne a küzdő
gyülekezeteken és ezzel fel lehetne ébreszteni a gyülekezetekben a
náluk gyengébb gyülekezetek - iránt való testvéri áldozatkészséget és
gondoskodást. K. L.

Lapunk szerkesztőségének telefonszáma megváltozott.
Uj számunk : 222-895.

A finn evangélikus egyház egyik
lapja "Hengellienen Kuukauslehti",
mely lap minden számában szokott
hozni magyarországi híreket, most is

. részletesen foglalkozik az evangélikus
egyházban a finn testvérek iránt meg-
nyilvánult rokonszenv jeleivel, azon-
felül pedig teljes egészében átveszi és
fordításban közl i Mórocz Sándornak
az Evangélikus Életben "Isten a törté-
nelem mögött" című cikkét.

Halálozás. Vitéz Virág Mihályné sz.
Tóth Anna életének 61. évében Men-
dén váratlanul elhunyt .. Az elh~nytban
vitéz Virág Jenő budapesti vallás-
tanító-lelkész, lapunk szerkesztőbizott-
ságának tagja, édesanyját gyászolja.

Uj istentiszteleti hely nyílt- Budapes-
ten, a VII. és XIV. kerület határutcá-
'jában: Aréna-út 7. sz. alatt. Itt a pesti
evangélikus egyház tágas nagy termet
bérelt a második udvarban álló föld-
szintes épületben, melyben 400 ülő-
hely van. Az első istentisztelet január
14-én volt. Mostantól kezdve minden
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 10
órakor lesz istentisztelet, csütöstökön
este pedig bibliaóra.
. Eljegyzés. Késmárszky Irén tanító-

nőt, Késmárszky Míhály rákoskeresz-
túri igazgató leányát eljegyezte Barlai
Mihály tanító.

"Orvosi hitvallás': címmel a miskolci
evangélikus egyházközség egyházépítő
és ismeretterjesztő kiadványainak 3.
számú füzete gyanánt kiadta dr. Hen-
szelmann Aladár egyetemi' m. tanár, a
budapesti MAV kórház igazgató-főor-
vosának Miskolcon tartott előadását.
Az előadó mindenekelőtt az orvosi vi-
lágfelfogást tárgyalja, majd az orvos
egyéniségéről, társadalmi helyzetéről
szól és különösen fejtegeti az orvosnak
általában a vallással és betegeik vallá-
sosságával vagy vallástalanságával
szemben való kötelességeit. Istenféle-
lemtől és emberszeretettől áthatott,
tartalmas és érdekes füzetet olvasóink
figyelmébe ajánljuk. Erdeklődők for-
duljanak a miskolci evangélikus lel-
készi hivatalhoz.

A magyar evangéliumi vasútasrnísz-
szió (a magyar evangéliumi szövetség
alosztálya) minden pénteken este "/47
órakor a magyar diákok Pro Christo
helyiségében (IX., Üllői-út 25. IL e. IL
udvar) bibliamagyarázatokat tart, me-
lyen minden érdeklődőt szívesen látunk.
. Rákoslígetl leányegyház 5000 P költ-
séggel gyülekezeti ház építését kez-
dette meg.

Eladó templompadok. Egyik városi
gyülekezet 50 drb. 2 m 18 cm hosszú-
ságú használt, de jókarban lévő tem-
plompadját építkező gyülekezet részé-
re igen jutányos árban átengedné. Cim
akiadóhivatalban.

A Magyar Diákok "Pro Christo" Szö-
vetsége 1940 febr. 2-4-ig rendezi meg
XX. téli főiskol ás konferenciáját, a-
melyre minden egyetemi hallgató és
hallgatónő, a középiskolák, tanító- és
tanítónőképzők két felső osztályának
tanulói hivatalosak. A konferencia he-
lye: Budapest, VI., Pozsonyi-út 58. Je-
lentkezéseket Budapest, IX., Üllői-út
25. IL 15. -címre kell küldeni. Vidéki-
eknek időben való jelentkezés esetén
szállásról és ellátásról a konferencia
vezetősége gondoskodik.

A kiskőrösi nőegylet és leányegy-
let szepen sikerült karácsonyi vásárt
rendezett, mely 615 P jövedelmet ho-
zott a szegények karácsonyára.
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Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7
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

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940.
d. e. 1/2 9 Csaba László Gyarmat-utca 14.
d. e. 1/210Broschko G. A. Angol-utca 25.
d. e. II Kemény Péter Abcnyi-utca 2l.
d. u. 6 -Győry János Fóti-út 10/b.
d. e. 1/210 vitéz Virág Jenő ""
d. e. 11 Kemény Lajos Bécsikapu-tér
d. u. 4 Farkas Zoltán Koronaőrség
d. u. 5 l' Óbuda (ifjúsági)
d. e. 1/210 Dr. Halász Kálmán Óbuda (németi
d. e. 10 Mórocz Sándor I Óbuda, Selrneci-u. 1.
d. u. 4 Lehel László Óbuda
d. e. 11 Lehel László Kelenföld (ifjúsági)
d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld
d. u. 5 Dezséry László Kelenföld
d. e. 10 Magócs Károly Érdi-úton.
d. e. io Dendely Károly Báthory László-u. 7'.
d. e. 19 Rákosfalva

január 21.
d. e. 1/211 Farkas Zoltán
d. e. II Grünvalszky Károly
d. e. 11 Balikó Lajos
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 1/412 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10 -
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Danhauser László
d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. II Révész István
d. u. 5 Révész István
d. e. 10 .
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIG~ES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. . •

Alapítve":

1816.
LBgBlso tüzOltószBr-, hút, szivattyú- BS Alapítva:
gBpgYiÍr, harang-, fBm- BS vasöntodB. 1816.

•A ceglédí evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
jszállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-O

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 és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

Ezüslr6kák
kékr6kák

nercek
SOMOGYI lAJOS szücsmesternél

IV., Egyetem-utca 3.
BAli belépök kölcsölizése I

70 ·éves cég J
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.)

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-
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-'l.i.
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 foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

SZL.EZÁK LAS'ZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- BS Ércöntö dB, harangfBlszBrBlés BS haranglábg,ár
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. Telefon : 291-353.

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

lom új harangiait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

r.~lt....~;/.;::= ~A1;:;;:: •••••:~
, •••••••••••••••• 11II,~•••••••••••• r

"'41 •••••••••• ", ,.., ,.'~;;,.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbben

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.
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nz imád~ozó oroszo~
Ezt a csodát is - egyéb csodák kö-

zött - a finnek csodálatos háborúja
adja ennek a mai furcsa világnak.
Első pillanatban szinte kételkedve né-
zünk arra a hírre, mely erről beszá-
mol. De ha egy kicsit elgondolkozunk
arról a valóban erős hitről, mellyel a
finnek immár a második hónap vége
felé állanak ellen a náluk hatvanszor
hatalmasabb ellenségüknek és arra is
gondolunk, hogy aki komolyan veszi a
hitét, azt mire kötelezi ez a maga ko-
moly hite a hitetlenekkel szemben is,
akkor már jólesően fogjuk mondani:
Csodálatos ugyan, de természetes.

Arról van ugyanis szó, hogy a finnele
a kezükbe esett orosz foglyokat a fo-
golytáborban nemcsak meleg pokróc-
cai és meleg ennivalóval látják el, ha-
nem imádkozni is tanítják. A tábor
rendre megkívánja, hogy úgy, mint
finn őreik, maguk az orosz foglyok is
naponként imádkozzanak. Sőt a finnek
naponta bibliát is olvasnak nekik.
Csodálatos missziói kötelességérzet ez
a megvadított ellenséggel szemben is.
Azt a tudatlanságot, ami minden kény-
szerített és tanított hitetlenség mélyén
van, a finn ek a legnagyobb és legszen-
tebb tudománnyal: az Isten Igéjével
akarják megtörni és eloszlatni. Olyan
példa ez a hívő finnek példás hite,
bátorsága, hazaszeretete és keresztyén
önbizalma mellett, amelyért ez az
összevissza kúszált lelkű emberi világ
még külön is nagyon-nagyon hálás le-
het csodálatraméltó finn híttestvé-
reinknek.

Pillérek
Az Országos Luther Szövetség vá-

lasztmányi, sőt közgyűlésein is ismé-
telten és megdöbbenéssel hallottam azt
a kijelentést, hogy a Luther Szövetsé-
gek megalakulásának néhol maga a
lelkész a kerékkötője. Ez pedig azt
jelenti, hogy az illető nemcsak, hogy
nem kezdeményez semmit, ellenkezően
szenvedőleges viselkedésével útjában
áll minden, ez irány ú akarat, vagy tö-
rekvés előmozdításának.
. A lelkész e magatartásával kapcso-

. latban, ezekben a mai nehéz időkben,
különösen három szempont megszívle-
lésére mutatok rá. .•

a) A Luther Szövetségnek az a célja,
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Evangélikus mondanivaló
A koníunktura-keresztyénség ellen

A tisztességes ember mindig szívesebben lát két-három nyilt
ellenséget, mint egy alattomos barátot. Az elsővel bátran veszi fel a
harcot, de a másodikról sohasem tudja, hogy hol és mikor támadja
orvul hátba.

A keresztyénség helyzete is ilyen. Aránylag kennyeri boldogult
és boldogul ina is ott, ahol nyiltan állanak ki ellene ellenségei. Az
apostolok misszióját nem tudta tönkretenni koruk szuverénjeinek ádáz
dühe. Még fegyverrel és üldözéssei sem. Az ellenreformáció hiába
hozta elő az inkviziciót, hiába égettette nyárson az evangélikus prédi-
kátorok bibiiáit, hiába foglaltatta el fegyveres katonasággal a templo-
mokat, a reformáció és mondanivalója mindvégig megmaradt. Kárba-
veszetten erőlködött a muJtszázadbeli liberálizmus még az utolsó szá-
zadfordulón is a Biblia megsemmísítésén. A Biblia győzte le őket. De
ezek az ellenfelek valamennyire még szimpatíkusak voltak, mert volt
bennük annyi bátorság, hogy férfiasan és bátran kiálltak. És mint fér-
fiak, úgy mondták el vádjaikat és így is küzdöttek a keresztyénség
ellen.

Tipusuk ma kiveszőfélben van. IÚt a halál térített jobb belátásra
közülük, kit meg a saját érdeke. S különösen ez a második csoport az,
amelyikről ma néhány kemény, de őszinte sort szeretnénk írni. Igaz,
hogy először nekik maguknak kellene metamorfozisukról nyilatkozni.
Meg kellene írniok azt, hogy belőlük, a meggyőződéses anti-keresz-
tyénekből hogyan lettek mára hangos és áhítatosképő Jeonjunktura-ko-
resztyének. Ezt azonban, ha nem is a szerénységük, de maradék kis
szeméremérzetük még tiltja. Igy csak azt szögezhetjük le, hogy átala-
kultak. És átalakulá suk a legvisszataszítóbb metamorfózis, amit valaha
csak láttunk. Azokról van itt szó, akik tíz-húsz esztendővel ezelőtt
szóban és írásban a pozitiv keresztyénség bukásáról szavaltak. A va-
lóság azonban' megcáfolta őket. És a keresztyénség helyett a saját esz-
méik buktak meg. Annyi önérzet azonban már nem volt bennük, hogy
ők is eltüntek volna eszméikkel. Ellenkezőleg. Most kezdték csak
magukat igazán mutogatni. De most már mint kegyesek. Kongresszu-
sokon, felvonulásokon és körmeneteken hogyan-hogyan se, de vala-
hogyan belefurakodtak az első sorokba. És hallottak ott is, máshol is
valamit az új és keresztyén Magyarországról. Ebben a kifejezésben
aztán megtalálták saját érvényesülésüket. S azóta ők lettek a keresz-
tyén Magyarország vezér-hangosai. Csodálatosképen meg lehet őket
Jalálni mindenütt, ahol keresztet függesztenek ki, ahol a "keresztyén
eszmékről" beszélnek és általában mindenütt, ahol az érvényesülés
érdekében fel lehet újítani a farizeusok és írástudók -utcasarki kegyes-
kedéseit.

Sőt megjelenésük óta iskolát is alapítottak. Népszerű iskolát
Olyant, amelyikben a tehetségtelenség és a hitetlenség magára ölti a
mindenkori farizeusok és írástudók lárváját, s így a vezetőrétegekbe
furakodva szép karriért stréberkedik össze magának. Mindehhez pedig
azért szükség:es a keresztyén jelszavakat fújni, mert eldöntetett, hogy
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Magyarországon csak az számíthat közbecsülés mellett előmenetelre is,
aki magaeva teszi a szentistváni elveken fel.épülő új magyarság
ideológiáját.

A konjuktura keresztyének azonban csak beszajkózták az ideoló-
giát, de fogalmuk sincs róla, hogy mi az a keresztyén lelkiség? Gya-
korlatilag az ő szemükben csak annyit jelent, hogy két kézzel bele-
kapaszkodnak az egyház uszályába és azzal húzatják magukat előre.
(Azt mondani sem kell, hogy ilyen viselkedés nálunk számíthat leg-
kisebb honorálásra, sok más ok miatt azért is, mert kisebbségi egyház
és valóban Egyház lévén, nem vállalkozhatunk arra, hogy az érvénye-
sülők szekereit vontassuk magunk után.)

Amint már mondtuk, a keresztyénség nyilt ellenségeivel szemben
mindig határozottan és bátran álltuk a sarat. Az új irányzat, a konjuk-
tura keresztyénség ellen küzdeni azonban még nagyobb és fontosabb
szükség az eddigi harcnál is. Mert ez olyasmi, mint a fák gyökerén
rágódó féreg. Hiába. terebélyeskedik és lombosedik ki az egyház, ha
gyökerén ezek a nehezen felismerhető férgek rágcsálnak.

Amit ellenük vagy inkább érdekükben tennünk kell, az három
pontban foglalható össze. •

Először hirdetnünk kell nekik Isten teljes üzenetét. Nem csak az
evangéliumot, hanem épen úgy a törvényt is. Nagyon sokszor esünk
ugyanis abba a hibába, hogy apró-cseprő bünösöknek dörgedelmesen
hirdetjük a törvényt és a kárhozatot. Pedig sokszor talán jobban se-
gítene rajtuk egy kis evangélium. A konjunktura és kírakat keresz-
tyéneknek azonban sokszor csak az ő szájukíze szerint való evangé-
liumot merünk hirdetni, mert attól tartunk, hogy ha meghallják az
igazat, tekintélyükkel- és befolyásukkal együtt elfordulnak egyhá-
zunktól. Pedig ha a törvényt és az evangéliumot nem tudják elfogadni,
akkor úgy sem tartoznak hozzánk. Igyelfordulásuk csakkézzelfogható
bizonysága lenne annak, ami lelkileg úgy is valóság, hogy valóságban
nincs sok közünk egymáshoz.

Másodszor el kell várnunk minden hívünktől, aki nem akar a
konjunktura keresztyének közé tartozni, hogy azokon az alkalmakon,
amikor az evangelium és a törvény szó, ott legyenek. Csak azok
tartsák magukat az egyházhoz igazán tantozóknak, akik rendes láto-
gatói az istentiszteleteknek és rendszeresen élnek az úrvacsorával is.

És harmadszor, mivel mindezt el lehet végezni farizeusi módon, lé-
lek nélkül is, fel kell még állítanunk a legszigorúbb követelményt is. Azt,
hogy "gyümölcseikről ismeritek meg őket". Szívből kérjük olvasó-
inkat, hogy itt vegyék elő Bibliájukat és olvassák el a Galáciai levél
5. részének 19-22. versét. Ebben megtalálják, hogy mik a konjunktura
keresztyénség és mik a hívő keresztyénség gyümölcsei. S nekünk
evangélikusoknak mindvégig ki kell tartanunk amellett, hogy a ke-
resztyén nevet csak az vehesse magára, aki termi a Lélek gyümölcseit.

M. S.

Az egyházi földbirtokok
Amióta a földbirtokreform gondolata akár előadások, akár köny-

vek, akár pedig politikai agitációk során a magyar ikőzvélemény elé
került, mindannyiszor rögtön az elvi kérdéssel kapcsolatban nap-
világra jött az érvek és ellenérvek sokasága. Pedig az elvi kérdés még
nem érintett kimondottan egyeseket, és hem támadott egy-két kirívó
példán kívül egyes személyeket. De maga az a tény, hogy a nemzet
testében olyan birtoktestek vannak, amelyek a szabad fejlődést, az
igazságosabb földmegoszlást és a megélhetésnek nagyobb tömegek szá-
mára' való biztosítását hátráltatják, mégis olyan viharokat kavart fel,
amelyek már eleve azrt tanácsolták sokaknak, hogy lapuljanak meg és
ne szóljanak, mert akkor könnyen ők kerülhetnek á "vádlottak pad-
jára". Ilyen lapulóknak gondolták és gondolják ma is sokan az egy-
házakat és azt vélik, hogy az egyháznak érdek a hallgatás. Nálunk
evangélikusoknál azonban minden ilyen véleménnyel szemben világo-
san rá kell mutatni arra, hogy az egyházaknak nem lehet sem félteniJ

sem takargatni valójuk, ha egyszer nemzeti érdekekről van szó. Nem

hogy a világi hívőkkel együtt segítsé-
gére legyen a lelkésznek mindazon
teendők elvégzésében, melyek a szó-
székről hozzáférhetetlenek. A lelkész
hivatása templomi szolgálatával nincs
befejezve, ellenkezően neki a szószék-
ről a mindennapi élet perondjára kell
leszállania, hogy hirdetett igazságait
a való élet követelményeihez képest
megvalósíthassa. Ez pedig a keresztyén
hitnek .és becsületnek minden igyeke-
zetünkben és munkánkban leendő ér-
vényrejuttatása. Meggyőződésem. sze-
rint többet aligha érhetünk el az át-
lagemberrel ebben a földi életben. Ez
is hatalmas lépést jelenténe az ,,0 or-
szága" felé.

A Luther Szövetségek megalkotása
tehát olyan elsőrendű egyházépítő fel-

. adat, amely .- Jóllehet nagy munka-
többletet jelent, de éppen ezért - a
lelkésznek hivatására alkalmasságát
különösen igazolja ..

b) Vannak alkotások, szervezetek,
melyeknek létjogosultsága terén létesí-
tésük pillanatáig vitának van helye,
sőt ez kívánatos is, mihelyt azonban
életbeléptetésüket a közösség szüksé-
gesnek tartja, minden ellenkezésnek
meg kell szűnnie, sőt teljes erővel kell
megindulni annak a munkának, amely
ezen úi szervezet kitűzte cél megvaló-
sítását szolgálja. l'/Iinden további egyé-
nieskedés megrontja a közszellemet és
alálÍ$sa fegyelmet.

Csodálatos, hogy mi evangélikusok
az egyénieskedés és a külön vélemé-
nyekhez tartósan ragaszkodás szelle-
métől nagyon is át vagyunk hatva.
Pedig \ magasabbfokú értelmíségünkből
folyóan inkább azt lehetne várni, hogy
a közösség iránti tiszteletünk és fe-
gyelemérzetünk .sokkal nagyobb, hogy-
sem makacskodásainkkal a jó munka
eredményét kockáztassuk. Mi az oka
ennek? Én azt hiszem, nem járok
messze a valóságtól, mikor azt állítom,
hogy faji jellemfogyatékosság. Ugyanis
minden értelmű műveltségünk ellenére
nagyobb behriünk az önzés és az ön-
teltség, mint ennek ellensúlyozója az ön-
fegyelem. Ezek azután különbőző ala-
csonya bb rend ű jellem tulaj donságoka t
ébresztenek fel lelkünkben, mint pl. a
beteges becsvágyat, mely a kíméletlen
érvényesülés felé tör. Ha pedig ez
nem sikerül, a visszavonuló dacolás,
illetve a szenvedőlegesség kényelmes
és megnyugtató álláspontjára helyez-
kedünk.

Az a lelkész tehát, aki templomon-
kívüli egyházépítő munkáját bármi-
lyen okból elhanyagolja, rossz példá-
val jár elől, miért is megérdemli, hogy
ezen magatartása megtoroltassék. A
-közösség érdeke nem szenvedhet hát-
rányt egyéni külön véLemény miatt.

e) Rendkívül sokat beszélünk evan-
gélikus öntudatróL Ezt az öntudatot
éppen az egymást támogató egészséges
közszellem- és fegyeLemrőL lehet fel-
ismerni. Mindkettő az öntudatból fo-
lyik. Ott, ahol ez az öntudat nemes és
mélyen átérzett, ott a közszellem is
egészséges és alkotásra képes lesz. A
fegyelemmel pedig az erők összponto-
sítását és összhangbahozatalát. érjük el,
mely az eredményt megkoszorúzza,

A lelkésznek, mint Isten Országa
.hirdetőjének éppen meggyőződésen ala-
puló . öntudatával kell példaként vilá-
gítania. Ez az öntudat lelkén keresztül
szórja fényét és melegét bármilyen kis
gyülekezetének tagjaira, a meggyőző-
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dés fegyelmével pedig egységet és
összhangot sugalmaz.

Ime, az egyházépítő munkának meg-
rendíthetetlen pillérei!

vitéz Nagy-Megyeri Nagy Károly
ny. altábornagy.

KÜLFÖLDI HíREK
A Lebe mit der Kirche német katolí-

kU5 folyóirat be szüntette megjelenését.
E lap néhány száma feltűnést keltett
protestáns körökben is, mert különő-
sen római ka tol.ikus .li turgiai mozgal-
mak megismertetésén keresztül arra
adott alkalmat, hogy katolikus hívek
elmondhassák mondanivalóikat és ·té-
rítő beszédeiket protestáns hívek szá-
mára.

A Berlinben rekedt angol alattvalók
részére állandóan tartanak lstentiszte .
leteket. Ezt a szelgálatot a berlini
amerikai lelkész irányítása mellett
végzik német lelkészek.

Az európai egyházak országonként
megteremtették azokat a szeretettevé-
kenységeket végző szerveket, amelyek
<; hábo~ú jelenlegi és továbbterjedő
allapotaban a keresztyén felebaráti
szeretet gondozói volnának. Eddig két
alakulat jelentősége emelkedik a többi
fölé. Az egyik a ném et alapítású Ehik
a~ely .a hadifoglyok gondozását igyek~
szík bíztosítaní, a másik az inkább an-
gol jellegű Ecco. (Az Ehik teljes címe:
Evangelisches Hilfswerk für inter-
nierte und Kriegsgefangene az Ecco
teljes címe: Emergency Co~mittee of
Christian Organísa tíons.)
. A német theológíaí fakultásokon meg-
ll;dult . a tamtas. Az egyetemi hallga-
tok alig 1.50f0-a látogatja a teológiai
fakultásokat.

D. Johann von Walther német pro-
fessor 1940 január 5-én meghalt. A
Luther jelleme c. könyvét 1917-ben
Viktor János református lelkész for-
d~totta magyar nyelvre. Ez a mű ha-
z,:nkban, annakidején is és ma is kö-
kezen forog.

Larsson .svéd evangélikus tengerész-
lelkeszt HItler nagy kitüntetésben ré-
szesítette. A svéd lelkész több mint
30 évet szolgált ném et kikötőkben s
ezalatt az idő alatt ápolta a svéd-ne-
met egyházi és politikai kapcsolatokat.

Németországban nagyon megnöveke-
dett a templomlátogatások száma. A
templomok nemcsak vasárnapokon, ha-
nem hétköznapokon is telve vannak.
Az istentiszteleti beosztásban az a vál-
tozás van a multtal szemben, hogy a
délutáni és esti istentiszteleteket a lég-
védelmi óvatossági rendszabályok miatt
áttették délelőttre s így gyülekezeten-
ként délelőttönként két istentiszteletet
tartanak. .

Staube, a híres leípzigí Thomas kán-
tor, világhírű orgonás, nyugdíjba vo-
nult. Helyét Günther Ramin orgona-
művész nyerte el, aki már hazánkban
is adott orgonahangversenyt s aki
évekkel ezelőtt az amerikai evangéli-
kus egyházak nagyobb templomaiban
adott nagyhatású hangversenyeket.

Az újévi éllámíők és egyhazfők szo-
kásos üdvözlései között is feltűnő volt
az a szivélyes újévi köszöntés, ame-
lyet Keller Adolf svájci teológiai ta-
nár, az európai és amerikai ökumení-
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szabad, hogy legyen. Ezért nem engedhetjük azt sem, hogy evangé-
likus egyházunkról olyan vélemény hangozzék el, mint amilyent pl.
dr. lovag Fehrentheil László kockáztatott meg a Műszaki Világ jan.
6.-i számában. "Az egyházi vagyon kérdése különben is nagyon fur-
csán alakul nálunk. Nyiltan úgyszólván nem szabad róla sem írni, sem
beszélni. A katolikus hívők nem emlegetik azért, nehogy a szekulari-
záció ördögét fessék vele a falra, a nem katolikusok pedig nem szól-
nak róla lojalitásból ... " Nos, mi nem félünk és nem akarunk lojáli-
sak lenni. .

1. Az egyházi birtokok megoszlása. A nevezett cikkíró említett
cikke az egyházi birtokok megoszlásáról a következő statisztikát közli:

Róm. kath. birtok van
Görögkath.
Református
Evangélikus
Görögkeleti
Unitárius
Izraelita

530 drb.
43

309
42 ;,
14
1
3

848.649 kat. hold területtel
9.052

52.539
10.828
1.441

291
306

Ha az evangélikus egyháznál közölt számok helyesek, akkor nem sza-
bad egyházunkkal kapcsolatban úgy beszélni, hogy az olvasókban az
a gyanú támadjon: itt is rejtegetnek valamit. Ha a birtokok számával
elosztjuk a katasztrálisholdak számát, akkor ki fog derülni, hogy ezek '
a birtokok átlagban nem nagyobbak, mint legfeljebb 260 kat. hold.,
amelyik azonban nem számít nagybirtoknak, hanem közép-, vagy kis-
birtoknak. Ez a szám azonban nem felel meg a valóságnak. Evangé-
likus egyházunk földbirtokai ugyanis a legnagyobb részben tanítói
vagy lelkészi javadalmazás alapjául szolgáló úgynevezett "korlátolt
forgalmú birtokok". Számuk, Kerék Mihály liA magyar földkérdés"
című könyvének 312. lapja alapján: nem 42, hanem 487, területük pe-
dig nem 10.828, hanem 21.055 katasztrális hold, ami az összes, nem
csak egyházi 'részről korlátolt birtokok számarányában összesen 0.5010.
Ezt a két számot összevetve az eredmény átlagban nem egészen 4:~
katasztrális holdat mutat, ami már valószinűbb képet nyújt az egy-
házi földek megoszlásaról evangélikus egyházunkban. Ezzel kapcso-
latban idéznünk kell a nevezett cikkíró egyik mondatát, amelyikben
katolikus viszonylatban a következőket mondja: "Természetes, hogy az
egyházi vagyonhoz tartozó falusi plébániák elvételére, vagy felosztá-
sára nem kerülhet sor s arra senki sem gondol." De ha ezekre senki
sem gondol és ha evangélikus egyházunk "tehertételén" csak ilyen
birtokok vannak, akkor miért gondolja a szerző azt, hogy a többiek-
kel együtt mi is "lojálisak" akarunk lenni, és nem szólunk az egyházi
földbirtokok problémájáról? Egyházunk számára ez a kérdés ugyanis,
mint egyházi probléma nem létezik. Csak mint nemzeti probléma.
Erről pedig éppen ennek alapnak a hasábjain eleget be?zéltünk. De
beszéljünk még. .

2. Egyházunk és a földkérdés. A fentiekből kitűnik, hogy egyhá-
zunk érdektelen szemlélő módjára állhatna a vitatkozók között és még
csak az sem lenne érdeke, hogy hallgasson. Egyházunkban 'ugyanis
már a földkérdes felmerülésének első idejétől fogva állandóan meg-
volt egy bizonyos mozgalom, amelyik a földkérdéssel foglalkozott és
azt az egyházi közvéleményben· napirenden tartotta. Nem azért,
mintha az egyháznak, mint egyháznak lett volna kérdése, hanern
azért, mert egyházunknak, mint a nemzet testében felelős tényezőnek,
a magyarsággal szemben volt ez feladata és köteLessége. Ha valaki,
akkor a mi egyházunk tudta azt, hogy mivel tartozik nemzetének és
mi a kötelessége azokkal a kérdésekkel szemben, amik a nemzetnek
kérdései. Egészen bizonyos, hogy ha mi is az érdekeltek között len-
nénk, mi az elsők között lennénk a kifogásolt földek felajánlásában.
Mivel azonban érdektelenek és tárgyilagos szemlélők vagyunk, már
régen beszéltünk arról, hogya magyar jövő érdekében kivétel nélkül
minden főldterületre, amelyik a fejlődést és az egészséges földmegos7.-
lást gátolná, állania kell mindazon rendszabályoknak, amelyeket Q

magyar állam a rendezés végrehajtasára jóna.k- Vit és elrendel. Emlí-
tettük (még azt a gyanút is vállalva, hogy könnyen beszélünk) az egy-
házi hitbizományoknak és mammutterűleteknek felosztási kényszerét
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is és nem hallgattuk el azt sem (a diktatúra dicsőítésének vádját is
vállalva), hogy ha kell, akkor az állam egyik napról a másikra szűn-
tes~e m~g illő megváltás árán a mindenkinek szemet szúró egyházi
latifundiumokat. De ezt nem azért tettük, hogy másoknak kellemetlen-
kedjünk, hanem mert szilárd meggyőződésünk, hogya nemzet fejlő-
désének érdeke megelőz minden egyéni és minden. egyház-gazdas6gi
szempontot. Világosan tudjuk, hogy az egyháznak ezen a föl(iön más
a rendeltetése, más a kötelessége, mint a földdel való gazdálkodás. É3
ha vagyona van, ha alapítványokat kapott is egykor, annak jövedelme
egészen más célokat szolgál, mint egy esetleges öncélú egyházi tőke-
képződést. (Folytat juk.) Kemény Péter.

Önarckép
(Ezzel az Írással Bakó Józselet, egy kis vasmegyei evangélikus faluban nyilt őstehetsé-
get mutatiuk be az evangélikus közönség nagynyilvánosságának Több kötet költernénye
jelent már meg különféle irodalmi társaságok kiadásában (Árva kalászok, Kié ez a
lélek stb.), Mint minden igaz magyar költönél, művészete a. szenvedések tökéién ért
Ízes gyümölccsé. Szegények, elnyomottak véres, sokszor már üszkösödő sebeinekmessze
kiáltőle .. Új Magyarország megúiult társadalmáért küzdö fiatalok közt tartsuk számon

az evangélikus Bakó Józsefet)

Formailag a középosztályhoz tartozom. De úgy érzem magam,
mint az ék, amelyet valami tudatalatti erő mindig beljebb ütőget.
Egy-egy ütés után, hallom, hogy recseg, pattog az ellenálló közeg.
Valójában átkozódás, szitok ez, mert a simáragyalult. törvényesnek
hitt állapotot, nyugalmat megbontani igyekszem. Igaz. Nem is taga:-
dom. Hogy miért? Az alábbiak megokolják.

Apám urasági cseléd volt. Allítólag ükapám még uraság és kas-
télytulajdonos, A napoleoni idők rágták meg jólétének erődítmé-
nyét. Apámra már csak egy vándorbot és az analfabetizmus maradt.
No meg a kóborlás ösztöne. Talán az ősök által elvesztett, elherdált
vagyont kereste. Kapott helyette egy zsellérlányt, akivel aztán major-
ról-majorra vándoroltak, hogy a boldogságot megtalálják. Tizenhárom
évig kellett várniok az én megérkezésemre. Két éves koromban aztán
elbúcsúztam 'apámtól; koporsóruhát öltött magára, én meg az árvasá-
got. Ha találkozunk néha, köszöntjük egymást és megyünk a dol-
gunkra. Semmi érzelgés nincs köztünk. Anyámnak megmaradtam én,
meg egy csomó patikai adósság. A falu urainak ő mosott. Engem négy-
öt órakor végigcipelt a falun, akkor kezdődött a 60 krajcáros nap-
szám és ráfektetett a szennyesre aludni. Mikor kivirradt, kiéresztett
az utcára, mert a papné nem szerette a jelenlétemet. Az utca lett az
én ovodám. Megtanultam tőle mindent, énekelni, játszani, káromkodni,
még mást is. Koplalásra nem emlékszem.

Iskolába korábban jártam, mint más gyerekek, mert ott meleged-
tem a szamárpadon. Anyám mcsott a tanítónál, én meg hallgattam a
tudományokat. Néha kidobtak, mert nem értékeltern a kivételes 'álla-
potomat. Én a tanítótói nem féltem, mint a legtöbb gyerek, hiszen
mellette nőttem fel a tankötelezettségig.

Az iskolában mindenkit legyűrt em a tanulásban, Öt éven át vit-
tem el a hárompengős ösztöndíjat és csókoltam kezet az uraságnak az
egész falu jelenlétében. Emlékszem, 10 éves koromban már nem szí-
vesen csókoltam kezet, mert az uraság többször megvert és ő ismerte-
tett meg először a rabsággal is. Egy félnaprabezárt az olajos kam-
rába, mert vizet rekesztettem a kastély előtt. A verést, mint nevelő-
eszközt természetesnek tartottam. A nap nem nyugodott le az én
megzabolázásom nélkül. Ha otthon nem, akkor a tanító porciózta ki a
részemet, vagy pedig más halandó, hogy gyarapodj ak testhen és lélek-
ben egyaránt. Panaszkodni nem volt szabad, mert akkor meg-
duplázódott.

A kenyérkeresést elég hamar megismertem. Hat éves koromban
már hernyófészket szedtern a kastélyban. A répaegyelést jobban sze-
rettem, mint ' a tehénőrzést. A közösségi szellem lehetett a vonzó. Az
őrzés egyedüliséget jelentett a határban és a vasárnapot is elrabolta.
Mikor az ostoros gyerekségig fölemelkedtem, már rám pislogott az ön-
tudat is. Éreztem, hogy leszek valaki. Különösen mikor vetés közben
egy vashenger keresztülment rajtam es az ábrázatom jelképnek ma-
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kus mozgalmak közismert, rendkívül
rokonszenves s még a legbaloldalibb
nyugati és amerikai sajtó által. is
nagyraértékelt szervezője és irányítój a
váltott dr. Heckel német evangélikus
püspökkel, aki beosztása szerínt az
Auslanddeutschtumban -levő tömegek-
nek a papja. A táviratban leülönösen
az a mondat volt feltűnő, mely mínd-
két egyházi ember sürgönyében benne
foglaltatott: hogy ezekben a napokban
még nagyobb intenzitással fognak mű-
ködni a keresztyén egyesülések -és szö-
vetségek belmissziói szervei.

Anémetbirodalomba történő vissza-
telepítések révén .a német evangélikus
egyház kőrülbelül két millió templo-
mos és egyházias evangélikus hívő
hazaérkezését vár-ja. Ezenfelül kűlönö-
sen örül a német evangélikus; egyház
annak, hogya hazatérő hívekkel együtt
olyan sok evangélíkus lelkész is tér
haza, hogy az ő alkalmazásukkal bizo-
nyos mértékben csökkeni fog a lelkész
hiány.

Az Ostmark területén levő kicsiny
evangélikus egyházban 15 lelkészi ál-
lás betöltetlen. '.A rendelkezésre álló
segédlelkész ek valamennyien katonai
szolgálatot teljesítenek.

Az egyházi lapok hasábíaín állandó-
an beszámolók vannak arról, hogy a
lelkészek a haza szolgálatában mit vé-
geznek. A finn egyházi lapokban hir-
adást kapunk hősi haláli halt lelké-,
szekről, a német 'egyházi lapok szá-
monként három-négy evangélikus lel-
kész nevét közlik. akik őrvezetői, vagy
hadnagyi rangban' szolgálnak ci nyu-
gati fronton s már megkapták az. első,
vagy a másodosztályú vaskeresztet, az
angol egyházi 'lapok pedig arról' írnak,
hogy az angol lelkészek Franciaország-
ban hogyan végzik egyházi-katonai
szolgálatukat,

Egy német evangélikus katona-lel-
kész írja a frontról, hogy katonáinak
a kiürített falvakban nem templomok-
ban, hanem iskola, vagy vendéglő-ter-
mekben tart istentiszteletet, melyen 'a
legfőbb pararrésnokok s az egész tisz-
tikar megjelenik. A készültségben levő.
s az elsősorban pihenő földalatti
zárt helyiségek katonáit állandóan
evangélizálja, de kötelessége az is s ez
a legkedvesebb munkája, hogy egy
szakaszvezető segítségével előremegy a
drótakadályok mellett előretolt állás-
ban levő katonákhoz is s ott együtt
imádkozik velük. G. L.

,
SZINHAZ

Péter.
A: fiatalon, tragikus körülmények

között elhunyt, mindig greteszkén szel-
lemes Aszlányi Károly darabját "Pé-
ter"-t a Vígszínház mutatta be. Ezt a
vígjátékát nem fejezte be Aszlányi -
ebben hirtelen halála akadályozta meg
- azért a Vígszínház rendezője, He-
gedűs Tibor írta meg a darab végét.

Az egész darabon végigvonul Asz-
lányi groteszk humora. Igazi vígjátéki
helyzetek és párbeszédek adják a da-
rabot. A visszás helyzetekből és mon-
dásokból származó komikum állandó
nevetésre ingerli a közönséget. Tipikus
Aszlányi írás, egyéni. Van benne egy
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adag nevetésbe burkolt keserűség: íté-
let a mai társadalom felett. Ha mélyre
nézünk, ilyenféle megállapítás csendül
ki a darabból: a tisztességes emberrel
nem törődik senki, a szélhámos maga
felé fordítja az érdeklődést. Mert pl.:
Ureghy Klára azért érdeklődik állan-
dóan unokabátyja iránt, mert család-
jában állandóan rosszat mondanak róla.
Üreghy Demeter is csak akkor keresi
fel öccsét, mikor bajt csinál, addig
nem törődik vele. Kovács doktor akkor
jut szóhoz, akkor hívhatja fel a figyel-
met az olajforrásokra, mikor álnéven
bejut a gazdag családba, és így tovább.
- Mindez persze nincs ilyen értelem-
ben beállítva a vígjátékban, de az is-
kolázott néző, aki gondolkozva nézi a
vidám vígjátékot is, meghallja ezt. -
A régi udvari bohócok, ezek a zseni-
ális mulattatók jutnak eszembe, ha
Aszlányi humorát vizsgálom. Azok
bukfenceket hányva és életbölcsességü-
ket bamba egyűgyűségbe bujtatva a
leggorombább igazságokat vágtálc ret-
tegett uralkodók fejéhez. Ezt teszi
Aszlányi is. Laki Tibor.

I.. ' ..•.•.....•.•.. ...., ,
,

HIR E K
A finn Vöröskereszt javára az Evan-

. gélikus Élet 'csekkjén az elmult héten
a következő adományok érkeztek: Ev.'
egyházközség Szentetornya (II.) 5, Diós-
győr (II.) 10, Mezőhegyes 37.50. Irsa
(V.) 2, Apostag (IL) 16.50, Kétbodony
42.90., Pitvaros (IL) 10, Bpest-Kelen-
föld (IIL) 18, Kecskemét (IL) 40, Báta-
széki fiókgyülekezet 2, Maglód 17.40,
Kardoskút 20, Békéscsaba (IIL) 104.60,
Bpest-Angyalföldi Luther Szövetség
Ll O, Debreceni ev. női Filléregylet
20.80, Alberti-Irsai Daloskör 5, Lányi
Mária, Bpest 8.50, özv. Okoltcsányi
Zoltánné, Szűgy 15, N. N., Szarvas 9,
Fasori Nőegylet (IL) 52.52, Bpest-Zug-
lói lelkészi hivatal 38.82, Csanády
László, Tatabánya 100, N. N. 5, Or-
szágos Luther Szövetség 100. A végső
összesítés még nem volt lezárható "3-

még mindig érkező adományok miatt.
Evangélikus Napok Nyíregyházán.

Az Országos Luther Szövetség február
2-4. napjain Nyíregyházán tartandó
evangélikus napok részletes program-
ját most bocsátotta ki. Február 2-án
a délszabolcsi egyházközséghívei ré-
szére tartandó konferencia nyitja meg
a munkaprogramot, azután az elemi
iskolások, a tanítók, a fiú középiskolá-
sok, a leányok részére tartandó külön
konferenciák következnek, Vallásos es-
tély lesz Kálmánházán, Ny,írszöllősön
és Borbányán. Este a nyíregyházi nő-
egylet kulturestélye a Korona-szálló
nagytermében. Február 3-án konferen-
eia a felnőtt férfiak részére, utána a
tiszai egyházkerületi Lu ther Szövetség
rendkivüli közgyülése. Délután konf'e-
reneia a nők részére és tanyai isten-
tiszteletek három helyen. Este az Or-
szágos és a Kerületi Luther Szövetség
vezetőinek megbeszélése. Február 4-én
istentiszteletek és egyházközségi rend-
kívüli közgyűlés. Délután az Evangé-
likus Keresztyén Ifjúsági Egyesület
konferenciája.

A Protestáns Irodalmi Társaság jan.
21-én szépen sikerűlt egyházzenei és
irodalmi estét tartott a Kálvintéri

radt ott a frissen munkált buzaföldön. Egyenesre és keményre nyomta
a gerincemet. Senki se tudta meg ezt a halállal kacérkodó akaratlan
próbavetést. Levertern a port,. a vért letöröltem, nyújtóztam egyet az
ég felé, aztán kerestem a kenyeret tovább.

12 éves koromban elértem a kálváriám alá. Orvos orvosnak adott,
javasasszony a kórházaknak. Az eredmény: sánta lettem és megismer-
tem a fővárost, Angyalföldet a nádasokkal és a razziákat. Ordítottam
másfél tucat operáció alatt, de meghalni nem akartam. Inas lettem.
Lábtyűművésznek készültem. Két helyről megszöktem, harmadikon
elvégeztem a szükséges tanulmányokat. Nem voltam jobb, de rosszabb
se a társaimnál. Egy papszakácsnő házában volt a műhelyünk, ott
vettem a szükséges különórákat a társadalom-szeml életből. Métereket
hasadt előttem a titkok függönye. Lassan 'ott álltam a valóság előtt.
Anyám bábaaszony lett, az ő hivatásán keresztül is be-bekukkantot-
tam a szerkezeti 'hibák közé, de itt inkább az alapon vettem észre lé-
nyeges repedéseket. Láttam., hogy jelszavakkal begipszelgették es át-
festették biztatóra a legveszélyesebb részeket. Megint birkóztam egyet
a halállal a műtőasztalon. Én győztem. '

Kitört a háború és szocialista műhelyekbe kerültem. Sántaságom
azt mondta, te csak tanulj, a test harcában lemaradtál, a szellem or-
szágában még nagybirtokos lehetsz. Leckét kaptam eleget. Kizárás.
sztrájk, rendőrség, kardlap voltak a vizsgáztatók. A forradalom alatt
olyan bizalmi voltam, aki. belebetegedett a becsületbe. A társaim nem
dolgoztak, én akartam kipótolni amerikázásukat. Szegény balga: azt
hittem, az embert meg lehet változtatni. Utána 7 hónapi börtön követ-
kezett. Mikor elbocsátottak, adtak egy ártatlansági íratot és jótanácso-
kat. Ezeket meg is fogadtam egy darabig. A börtön és az azutáni ta-
pasztalatok arra késztettek, hogy forduljak csak befelé. De időközben
ipart váltottam, ennek végeztével pedig hazát akartam cserélni. A cse-
hek elfogtak és visszatoloncoltak. Láttam, nincs más út, visszatérni a
falumba, hogy föl ne faljon a munkanélküliség. A megkötött állapot
tollat adott a kezembe. Mondanivalómra fölfigyeltek. Jóakarók egész
serege raj zik nevem körül, Az eredmény az lett, hogy kórházszolga
lettem a' járványkórházban és első polgárista a Simor-utcában. Most
kezdtek a végletek játszani velem. Ügynök lettem. Délelőtt püspöki
vendég' . voltam, délután tífuszosok vetkőztetője. Egyik nap diák,
másikon kirúgott szolga. Az a város, melyiken végigkísértek rabló-
gyilkos módra, 6 év multán szinte leborult előttem egy irodalmi estén
és együltében adott össze 6 -rnillió koronát könyvem kinyomatására.
Majd irodalomvezérek meghívott ja lettem, esténként pedig a csator-
nák rácsa felett melegedtem. Nevelői címet is hordtam grófi gyerekek
között és éjszaka a diákok cipőjét foltoztam, hogy legyen mosatásra
pénzem. 'pedig a riporterek sem felejtkeztek meg rólam. Nem volt új-
ság, amely nem foglalkozott volna velem. Közben elbukdácsoltam a
tanítóképzőig. Igen ám, de 30 éves prepa törvényellenes. Törvényt
törtek miattam. Három év mulva elégséges bizonyítvánnyal népnevelő
lettem. Hat évig tanyán helyetteskedtem, díszoklevéllel és csendőri
megfigy.elés alatt. Nyaranta Európát gyalogoltam, telente pedig a ma-
gyar élet sorskérdéseit hasonlítgattam a külföldön látottakhoz.

Most, 42 éves koromban vagyok rendes tanító. Ugye, szép ered-
mény és biztató? Okolhatok-e valakit? Igen, a rendszert. 1] éves ko-
romban a tanítóm lépéseket tett a továbbtanításomra, a pap Ieintette:
mindenkinek nem keLLúrnak lenni. Igaza lett. Hálával gondolok mind-
azokra, akik segítettek és gáncsoltak, mert az a jelszavam ma' is: Tégy
jót az emberekkel és elieteitenek. rossznak lenni.

Üss csak, te ösztönös jóság, még nagyobbakat az ékre!
Bakó József.
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Missziós nemzedék
A misszió Gyermekszövetség munkaprogrammot adott ki tagegye-

.sületei számára s minden egyházközségben sürgeti a Gyermekszövetsé-
gek megalakítását, hogy "bel- és kűlmisszió nagy csatamezején végigve-
zesse az ifjúságot, vele megismertesse és irányában a felelősséget fel-



keltse. Hogy ha Isten is úgy akarja, ők is részt vegyenek az egyház
munkájában." .

Reméljük, hogy felhívásuknak sikere lesz és az ifjúság lelki ne-
velésében sokkal erőteljesebb szerephez ju.t a misszió gondolata, mint
eddig. A missziót ugyanis sokáig úgy kezeltük, (mondjuk az előző nem- ,
zedékben), mint a keresztyén egyház életének egyik mellékágacskáját,.
amely nagyon ékes és illatozó gyümölcsöket termett, de mégis csak
"diszgally" s nem tartozik szervesen az egyház élettörzséhez. Akikben
túlcsurran a kegyesség és felelősségérzet, azok kitűnő önkifejezési
területet nyerhetnek a misszióban. Ezért is különböz tettünk meg min-
dig bel- és kÜlmissziót, mondván, hogy a belmisszió igen hasznos esz-
köz lehet az egyházban. Ellenben a külmisszió már merő haszontalan-
ság, amit azonban mégis meg lehet tűrni, mivel a tapasztalat szerint
mindenütt akad pár ,jámbor lélek", akiknek "ez is kell":

Ilyen felfogás mellett nem csoda, Ra csendesen pangott nálunk
mind a belmisszió, mind a külmisszió és csak kisebb magánvállalkozá-
sok képviselték gyenge hajtásaikat. .pr.. kárát ennek természetesen
maga az egyház szenvedte. Mert hisz' a misszió a keresztyén egyház
egyik legfőbb életgyökere, maga a fa, az egész életközösség sínyli
meg, ha sorvadni hagyják. Ahogy a tavaszi fában minden sejt csöndes,
de annál szorgosabb munkával igyekszik továbbadni a kapott életned-
vet, hogy az egész organizmus minél előbb megújíthassa önmagát, úgy
kell a keresztyén embernek is 'állandóan "továbbadnia", hogy "ál-
landó újulás", vagyis "élet" legyen az egyházban. S ahogy szórja a fa
a magot milliószámra, hogy minél inkább megsokszorozza önmagát,
úgy kell a keresztyén egyháznak is szórni az Igét gondolkodás nélkül
"minden népek" közé, hogy mindig újabb és újabb közösségekben
valósuljon meg Krisztus teste. Amikor egy fa abbahagyja ezt a kettős

. tevékenységét, halálra ítélte önmagát. Legalább is beteg fa. Mint
ahogy beteg fának neveznénk azt is, amelyik kimondaná, hogy csak
"belmissziót űzünk", lombozunk, virágzunk, de magot nem hozunk,
mert az úgyis csak értelmetlen ",erőpazarlás". Nem. A kettőnek csak
együtt van értelme, a kettő csak együtt egészség, külön-külön:
betegség. , ,

Ezért helyes az, hogya külmisszió szerve a mi egyházunkban nem
nevezi magát Külmissziói Egyesületnek, hanem Missziói Egyesületnek
s célkitűzéseiben is a misszió mindkét irányvonalát egyszerre tartja
szeme előtt. Amikor a missziói nevelést már a kis vasárnapi: iskolás-
nál meg akarja kezdeni, akkor sem akar fillér, bélyeg és ónpapír-
gyűjtő egyletecskét a "szegény gyermekek" számára, hanem már ott
odateszi eléjük a misszió egész látókörét, hogy növekedjenek olyan
emberekké, akik tudják, hogy úz egyház addig él, amíg missziót űz.
S ebből a misszióból rájuk is vár mindennap valami elvégzendő munka.

Amíg a "bel- és külmisszió" körül vitatkozó nemzedék csak sírni
és panaszkodni. tud a "lassan elvérző" egyház "oldQtt kévéje" és."fájó
sebei'" fölött, addig az új "missziós nemzedék" tudni fogja, mi az a
kicsiny kavics, amely az épülő egyház falába illesztve betonná mere-
vedik Isten kegyelmének cementjében. Nőjjenek, szaporodjanak tehát
a Missziós Gyermekszövetségek, a jövendő egyház erősebb nemzedé-
kének apró műhelyei ezek, ahol az "ecclesia militans" katonáinak ki-

_képzését lehet elkezdeni. F. Z.
*

Az első rendszeres Gyermekszövetségi Munkaprogramm meg-
jelent. A Misszióegyesületnek ez az 52 oldalas kiadványa röviden is-
merteti a Missziói Gyermekszövetségek történetét és jelen helyzetét;
részletes tájékoztatás nyújt a gyermek szövetségek megalakításáról és
vezetéséről, 12 gyermekszövetségi órára szóló teldolgozott anyagot és
2 ünnepélyhez programmot ad.

A munkaprogrammot a Misszióegyesület minden paróchus lelkész-
nek és vezető- (igazgató) tanítónak teljesen ingyen megküldte, abban
a reményben," hogy azok a misszió ügyét a programmhoz mellékelt
felhívás értelmében lelkiismereti kérdésükké teszik. A programmot
bárki más is megrendelheti. Kerületi vezetők: a bányai- egyházkerü-
letben Jávor Pál lelkész Hatvan' a dunáninneni kerületben Harmat
Béla lelkész, Ösagárd, u.' p. Kesz~g; a dunántúÍi kerületben Rácz Sán-
dor lelkész Meszíen: a tiszai kerületben Túrmezei Sándor esperes,
Tokaj. TőlDk kérhetÜnk gyermekszövetségi tagsági jegyeket is.

/

templomban, melyen D. Kapi Béla
püspök tartott előadást.

Evangélizáció. Az elmult héten egy
hétig tartó evangélizáció volt Nyíregy-
házán, melyet vitéz Sréter Ferenc,
bányakerületi missziói lelkész végzett.
Január 28-án Győrött kezdődik evan-
gélizáció és tart a következő vasárnap
estéjéig. ,

A felsőpestmegyei evangélikus egy-
házmegye eddigi esperes, Chugyik Pál
aszódi lelkész nyugalomba vonult, Pröhle
Sándor rákospalotai lelkész, ország-
gyűlési képviselő pedig lemondott a
tanügyi csperességről. Az egyházmegye
rendkivüli közgyűlése, Mezei József
egyházmegyei lelkészfőjegyző és Pró-
nay György báró dr. felűgyelő, titkos,
tanácsos elnökléte alatt a lelépő veze-
tők hosszú szolgálatainak teljes' elis-
merésével vette tudomásul a lemon-
dást. Az esperesi tisztségre március
1-ig a szavazást elrendelték, új tanügyi
esperes Zászkaliczky Pál fóti lelkész
lett, Mezei Józsefet pedig tiszteletbeli
főesperesi cimmel ruházta fel a köz-
gyűlés.

Évi jelentés. Sopron: A keresztelé-
sek száma, összesen 174 (91 fiú és 83
leány); a konfirrnáltak száma összesen
227 (110 fiú és 117 leány). Urvacsorá-
val élt 3980 lélek (2131 férfi és 1760
nő). Házassági szövetségét megáldatta
85 pár (56. tiszta evangélikus, 29 ve-
gyes), Meghalt 130 hittestvérünk(68
férfi és 62 nő).

A szombathelví evangélikus gyüleke-
zet hírei. A karácsonyi gyűjtésre sze-
gényei segélyezésére a Nőegylet a gyü-
lekezet adakozásából 805 P-t fordított.
- A finn Vöröskereszt javára a Nő-
egylet 101r pengőt, gyülekezeti tagok
511.80 -P-t adakoztak Összesen: 611.80
P. Ezenkívül a Nőegylet és Leányegy-
let tagjai 88 pár gyapjú érmelegifőt
készítettek s küldöttek el- a finn kato-
nák számára, - Az egyházközség már
készre építette a diakonissza-otthont, s
Készülő Kultúrházát tető alá hozta cea
22.000 P leöltséggel.

A rozsnyói Öregdiákok Szövetségé-
nek ügyvezető elnöke: dr. nagyszandai
Szekeres Kálmán ny, kir. igazgató 80
éves korában elhunyt. A rozsnyói
Öregdiákok hálás szeretete kísérte
nyugvóhelyére.

Bűn és kegyelem. Irta: Stockmayer
Ottó. Fordította: Szerb Anna, A for-
dító csak hálára kötelezte ismét Isten
gyermekeinek seregét. A könyvből Is-
ten lelke szól alázatos eszközön ke-
resztül. Az imaközösségek tagjai sok
áldst kapnak e könyvből, annak lassú
és' huzamos tanulmányozásával. E I

könyv a lelkíébredés, az evangélízácíó'
útját készítgeti elő olvasóinál. Azok a
lelkek, kik Istenünk kegyelmét szeret-
nék megtapasztalni, mint boldogító
valóságot, tanulmányozzák e könyvet.
Lehet, hogy Isten éppen ezt a kőny-
vet használja fel egy új élet útján
való elinduláara. - A könyv ma a bűn
és kegyelem ,theológiájának idején tel-
jesen friss aktualitást nyert: Jézus
Krisztus ma' és tegnap és örökké
ugyanaz! A könyv minden szava az
igére van alapozva. A legnehezebb, de
legegyszerűbb könyvek egyikének
mondható aszerint, amilyen lelkirokon-
ság és közösség van köztünk és az iró
között, - A könyv megrendelhető a
fordítónál: Bp" Olaszfasor 45/a., vagy
a 44.940. számú csekklapon. Ára a lap
előfize'tőinek '2 pengő. Gaál József.
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Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.

, Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

január 28.
d. e. 1/211 Johnson Gisle
d. e. II Mórocz Sándor
d. e. ·'11 Soltész Elemér
d. e. 10 Dezséry László

. d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 10 Mohr Henrik

d. e. II
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révesz István
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d: e. 1/212

Budapesti istentisztelelek sorrendje 1940.
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér a.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-rt 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-ú} 24. .
Szveteriaí-u. el. isk.
Mári,a Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Falvay Jenő
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e.1/412 Magöcs Károly
d. u. 6 Kemény Béter
d. e. 1/210Dr. Halász Kálmán.
d. e. II Süle Károly ; .
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán

. d. u. 5
d. e. 1/210 Farkas Zoltán
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Majba Vilmos
d, e. 10 Szilády Jenő dr. !"
d. u. 5 Győry János
d. e. 10 Győry János
d. e. 10 Késmárszky Lajos '1
d.e. 10 .

" "Bécsikapu-tér
Koronaörség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (magyar)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákcsfalva

i
;

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára .

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
t
J

Alapítta:
1816.

t

magyar kiré lyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva':
1816.'

Lsgslsö tüzoltószsp-, hút, sziuattyú- BS
gápgyár, harang-, fBm- BS vasöntöds.

•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a 40-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száU;tott, harangok, a Budapest 'I'isztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagarnérí
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 diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek! es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. '
;.

Ezüstr6kák
kékr6kák í

n e r e e k
SOMOGYI lAJOS szücsmesterné~!~

I

IV., Egyetem-utca 3.
B61i belépök kölcsönzése I . f

1.
I

70 éves cég I j

í
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 háe.)

SZLEZÁK' LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS Brcöntöds, harangfslszsrBlBS BS haranglábgyár
Budapest, XlII., Petneházy-u. 78.

(XIII., .Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. Telefon : 291-353.

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

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

MARNITZRádíó, gramofon, zongorabíllentvűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

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


