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Két vasárnap között
áUandóan olvasható Európa vala-

mennyi napi és heti lapjában a ma-
{(yar kérdés. Mennyi ideje várja' ezt a
hazai és az elszakított magyarság,
hogy Európa lelkiismerete foglalkozni
kezd a megoldandó s a megoldható
magyar kérdéssel. Az az európai nem-
zedék, amelyik a magyarság sírásója
volt, átadta a helyét annak a másik
nemzedéknek, amelyik legalább lelkü-
letben változott meg s igyekszik el-
követett bűnöket jóvátenni. Inteni kell
azonban a hazai és a határokon túl
levő magyarságet attól, nehogy túl
vérbő reményeket tápláljon a nagy
népszerűség láttán. Eredményeink el-
éréséhez még türelem és idegek kel-
lenek.

vita tárgya lapjainkban és politiku-
saink nyilatkozataiban az, hogya ma-
gyar szociáldemokrata párt nyilatko-
zatának örüljön-é, vagy gyanúval fo-
gadja a magyarság? Miután lapunk is
s magunk is politikamentesek va-
gyunk: örülni tudunk a megnyilatko-
zás őszinteségének, mert minden kény-
szer nélkül hozatott meg, mint hatá-
rozat. S azt sem mondta ki a párt,
hogy ez a végleges és utolsó szava,
sőt inkább remélni lehet azt, hogy a
vita anyagát képező nyilatkozatot foly-
tatások fogják követni, amelyeknek
szövegével talán jobban és mindenki
meg lesz elégedve.

hírek jönnek a nemzeti Spanyolor-
szágból, amelyek minket protestánso-
kat érdekelnek leülönösen. Ezek a hí-
rek arról szólnak, hogy a nemzeti kor-
mány uralkodásában teljesen követi a
régi Spanyolországot, sőt egy vonat-
kozásban, bizonyos tekintetben túl-
tenni is igyekszik intézkedéseiben,
mert a protestáns sajtóirodák azt köz-
Iik, hogy a spanyol protestáns temp-
lomok, s a protestáns iskolák ajtói
mind a mai napig zárva vannak. A
templomajtók nem nyílnak meg va-
sárnap s az iskolakapuk hétköznapo-
kon.

Karnevál ünnepe lenne mindenütt,
ahol jókedvű és ráérő emberek mu-
latni és szórakozni akarnának s ami-
kor, már az előkészületek világszerte
megtörtén tek a legsemlegesebb eur ó-

pai kis állam: Svájc elhatározta, hogy
a karnevál ünnepélyek megtartása
ellen van s kéri azokat, akik ilyen ün-
nepségek megrendezésére gondoltak,
hogy álljanak el terveiktől.

úgy határozott a leülönben komoly
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Az egyházi földbirtokok
3. Az egyházi vagyon feladatai. Az egyházi vagyon nem öncélú

tökeképződési szolgál. Ennél sokkal nagyobb és fontosabb feladata
van. Ez pedig: elősegíteni az egyházi munkát és a világ anyagi mi-
voltához mérteri megteremteni azokat az előfeltételeket, amik nélkül
nem lennénk képesek feladatainkat elvégezni. Tehát egészen konkréte:
megteremteni azt a lehetőséget, hogy legyenek emberek, akik egész
életüket lehetőleg anyagi gond nélkül, lehetőleg a mindennapi létíen-
tartási küzdelmek nélkül, teljesen az Ige hirdetésének szenteliék és a
hirdetett Igével emeljék feljebb, figyelmeztessék. az embereket Isten
dolgaira. Az f?gyháznak ugyanis nem elsőrendű feladata semmiféle
ezociális, vagy egyéb jótékonysági munka, mint ahogy azt azok szok-
ták elképzelni maguknak, akik még soha el nem gondolkoztak Isten
Igéjének komoly üzenete felett. Az egyházak első feladata, hogy Isten
Igéjét hirdessék. Az egyháznak ugyanígy nem elsőrendű feladata az a
műkődés sem, amit másrészről tulajdonítanak neki, hogy tudniillik
minden irányú javító tevékenységet folytasson. Az egyház nem azért
megy be pl. a börtönökbe, hogy az ott elhelyezett és a társadalom
számára veszélyes egyéneket "közveszélytelenné tegye". Ilyen helyen
sem tesz mást az egyház, mint azt, mi eredeti, Krisztustól kapott fel-
adata: hirdetni az Isten Igéjét ezeknek is. Nem mintha eddig nem
tette volna, de most abban a helyes alkalomszerűségben. hogy ezek
most nem tudják kikerülni Istennek Igéjét, oda kell hogy álljanak eléje,
nem menekülhetnek el előle. Az egyház elsőrendű feladata az Ige
hirdetése és az embereknek Istenre való figyelmeztetése.

Ennek a célnak szolgálatában áll az egyházi vagyon is. Ennek
segítségével állnak elő emberek, akik minden erejüket az Ige hirde-
tésére tudják fordítani.' Es ennek segítségével állnak elő olyan helyek,
házak, templomok és intézmények is, ahol az egyházak ezt a tevékeny-
ségüket folytathatják. De az Ige hirdetése az első és nem ezeknek a
helyeknek a meg teremtése. Ezt pedig azért kivánjuk hangsúlyozni, mert
azok, akik ez egyházat nem ismerik és munkájukkal nincsenek meg-
íelelöen tisztában, a legtöbbször nem a célt, hanem az eszközt helye-
zik az előtérbe. Igy az a cikk is, amivel foglalkozunk, az "egyházi va-
gyon nemzetpolitikai feladatai" cím alatt, a következő indokokkal tartja
"nemzetellenes cselekedetnek" az egyházi vagyonok megszüntetését:
"Gondoljunk csak az iskoláztatás terén jelentkező rengeteg teendőre,
az egyetemi hallgatók kollégiumaitól a falusi napközi otthonokig, a
szociális gondozás, a lelki vezetés, a betegápolás számtalan, ma még
meg nem oldott, de javarészt mégis csak az egyházak feladatkörébe
vágó teendölére. " Nekünk azonban nem szabad elfelejteni, hogy az
egyházak számára mindezeii az intézmények csak másodiagos jelen-
tőségűek, eszkőzök, alkalmak az ige hirdetésére és a Krisztl1stól kapott
parancs teljesítésére. Mi nem azért építünk egyetemi kollégiumot, mert
az egyetemi hallgatóknak nem lenne különben hol lakniok, hiszen
tudjuk, hogy igenis találnak megfelelő lakásokat, hanem azért, mert
ezekben a lakásokban, abban a környezetben, ahová kerülnének, esetleg
minden lenne, csak éppen a lélek csendjét és Isten keresését biztosíló



nyugalom nem. Nem azért építünk a szociális gondozás körébe eső
intézményeket, mert ezek létesítése feladatunk lenne, sőt nyiltan han-
goztatjuk, hogy ez az állam feladata elsősarban, hanem azért; mert
sokan vannak, akiknek számára csak így tudjuk biztosítani a' lehető-
séget, hogy Isten Igéjéhez jussanak és attól el ne szakadjanak. Ahol
falusi napközi otthonok, vagy iskolák létesültek az egyházak munkája
nyomán, ott is mindenütt ezt kell szem előtt tartani. Mi az Igét akarjuk
hirdetni, mi az embereket már gyermekkoruk tói fogva lsten Igéjének
ismeretében és lsten félelmében akarjuk nevelni és ahol erre nem lenne
lehetőség, vagy ahol más befolyásra való lehetőség veszélye tűnik fel,
ott mi alkotunk valamilyen' intézményt, hogy biztosítsuk feladatunk
teljesítését.

Erre kell nekünk az egyházi vagyon és. szerintünk ez az egyházi
vagyon rendeltetése. Mert egészen világos előttünk, hogy "nemzet-
politikai feladatokat" mi nem tudunk megoldani azzal, ha az olyan
helyeken, ahol az állam valamilyen ok miatt nem tudott valamilyen
intézményt létesíteni, akkor mi azt létesítjük. Hanem csak akkor, hogyha
ennek a nemzetnek olyan embereket nevelünk, bocsátunk ki szárnyaink
alól, akik nem pénzért, vagy esetleg kényszerből, vag,lJ fellengős el-
képzelések. ábráridiaii űzve szolgálnak nemzetüknek, hanem azzal a\
tiszta és vallásos felismeréssel, amelyik a legkisebb embert is, egy
Dáoidoi is, arra késztet, hogy ha kell hatájáért életét tegye kockára.
Ez a világos és tudatos elszántság pedig csak ott terem meg, ahol az
emberek tisztában vannak azzal. hogy életüket, hazájukat lsten adta
nekik. Így lesz "nemzetpolitikai" tényező az előbb említett és ott egészen
elvontnak elméletinek lát szó beállitás : az egyház feladata: Isten Igéjét
hirdetni.

És így mondhatiuk ki összefoglalva azt a véleményünket, hogy
a földbirtokb.ól álló egyházi vagyon csak azon a helyen kell hogy
mentesúíiori a földreform földet kisajátító törekvése alól. ahol 1. az
Igehirdetést végzö személyek anyagi függetlenségét biztosítja, vagy 2.
az Igehirdetésnek különleges módjaihoz mért intézmények fennállását
segíti elő. De mindazon helyeken, ahol ezektől különböző más célok
szolgálatában áll, esetleg több a kelleténél, helye kell hogy legyen az
állam által irányított nemzetpolitikai szempontoknak és szükséges, hogy
az állam ezeket kisajátít va egészséges parasztlársadalom fej lődését
mozdítsa elő. Akkor azonban ezek helyébe más formát kell adni az
egyházi vagyonnak, olyant, amelyik nem gátol semmiféle nemzeti
fejlődést. (Foly tat juk.) Kemény Péter.

Nyomokat hagyunk
\

Az életrajzát mindenki maga írja meg azokban a folyamatos nyo-
mokban, amelyeket munkákon, embereken hagy magából. Nyomokat
arról, hogy miképen vélekedett élete alapvető kérdéseiről, miket taná-
csolt az őt kérdezőknek, mivel tudott hozzájárulni közös tervek ki-
dolgozásához, mikre szisszent fel, s mit tudott szótlanul tudomásul

. venni, mi érdekelte, miért tudott sírni. mivel tudott hatni másokra. s
mit engedett beíolvássá lenni az életére? Egy meglepett arckifejezéssel.
egy önkéntelen mosollyal, s bosszankodó kézlegyintéssel. vagy dacos
fejrántással többet írunk életrajzunkból az utókor szívébe, minl száz
hatdioptriás tudós, aki évek.g turkálj a hátramaradt leveleinket. s meg-
állapítja tajtékpipánk sárgaságából. hogy türelmes emberek, tornácos
házunkból. hogy [ó magyarok, s kopott bibliánkból. hogy ió keresz-
tyének voltunk.

Az egyház a saitóiában írja az őnéletraizát. A történelmünk írá-
sánál nélkülözhetetlen lesz. Sehol sem lehet majd lemérni annyira a
multunkat, mint azon, hogy például 1937 április második hetében az
egyház mit tartott fontosnak prédikálni. min borzadt el, mit tudott taná-
csolni a kor emberének, mivel járult hozzá a magyar élet építéséhez,
milyen gyászát jelentette, s milyen aggódását reszkette betű be a sajtó-
jában ... Kicsit naplóírás szerű ez a munka. Szerelmes diák horunkban
tartottuk ilyen fontosnak az életünk regisztrálását. A sajtót az egyház
szerelmesei írják. Háborgó sarok, fölényes csatakiáltások, borongás a
jövőről, csendes gúnykacaj0k,· s a lélek tusakodásei, prédikációk és

\

hallgatásban élő német keresztyénség
s annak egyik nevezetes szövetsége: az
Evangelischer Bund, hogy február 18··
án, Reminiscere vasárnapján, Luther
halála évfordulóján országos evangé-
likus egyházi összejöveteleket, konfe-·
renciai és evangelizáló előadásokat
tartanak,

olva:<tllnk an'ol, hogy a nérriet ka--
tonai hatóságok még a fronton levő
sportférfiakat is szabadságolják a va-
sárnapokon tartandó versenyekre. A
sport diadala ez az engedmény, az
egyéni képességek jutalmazása, dc
semmiképen sem a vasárnap teljes
megbecsülése, mert lassan annyi min-
den programm ot teremtenek német és
nem ném et egyesületek Európa min-
den országában, pont vasárnap dél-
előttre, .hogy szegény hívő, ha élni
akar egy kicsit a világ szerint is, ak-
kor nem tud betelni azzal a sok kíná-
lattal, amit az élet tár elébe.

tütakoztak: az ame1'ikai evangélikus
és a többi protestáns egyházak Roose-
velt azon intézkedése ellen, hogy
Amerika rendszeresíti a vatikáni kö-
veti állást. A tiltakozó protestáns egy-
házak azt hangsúlyozták, hogy Ame-
rika protestáns jellegű lévén, mint
ilyen, nem küldhet· képviseletet a Va-
tikánba.

szólalt meg az az orosz istentelenek
gyűlésén mondott indítvány, hogy le
kell fordítani azokat a harmadik biro-
dalomban megjelent műveket, amelye-
ket az európai keresztyén egyházak
majdnem egy évtizede olyanoknak je·-
lőltek meg, amelyek a keresztyénség-
nek ártottak.' A hír név szerint meg-
nevezte a szerzőket és a könyveket.
tanulmányokat és folyóiratokat, ami-
bői világosan lehet látni azt, hogy Ke-
let ismeri Nyugat sok mozgalmát.

méltatta az egyik legkiválóbb euró-
pai teológiai tanár a Népszövetség
működését. Bírálatában, tekintettel
arra, hogy svájci, egyáltalán nem volt
fukar a kíméletlen kri tikában. Érthe-
tően és határozottan kifejtette a Nép-
szövetség csődjét s azt hangsúlyozta,
hogy ez a szervezet soha nem volt ke-
resztyén s nem állott etikai alapon
sem. Tételének igazolására nagyszerű
összehasonlító rajzet adott arról, hogy
annak idején 4 szavazat ellenében,
hogy vették fel a tagok sorába a
szovjetet, ma pedig ugyanezek a mel-
lette szavazók, hogyan tessékelték ki
a szovjetet a Népszövetségből.

külön egyházi gyűjtés folyik a finnek
javára a hazai evangélikus egyházon
kívül a svájci evangélikus és refor-
mátus gyülekezetekben és az amerikai
evangélikus egyház körében, Az a hír
járja, hogy a magánadakozásban való
buzgóság az egyházi gyűjtéseknél ered-
ményesebbnek látszik. G. L.

Az Evangélikus Nők Országos Sző-
vetségének kultúrális szakosztálya közli.

-hogy Kosáryné Réz Lola az Evangéli-
kus Tanonc- és Dolgozó-Leányotthon-
ban január 27-re hirdetett előadását
február 5-én este 8 órakor fogja meg-
tartani.

Templomépítés Budapesten. A pesti
evangélikus egyház képviselő testülete
elhatározta, hogy a zugtói egyházrész
számára a tervbe vett új templom épí-
tését megkezdi. A templomépítő bizott-
ságot megválasztotta. Az építkezéshez
115 ezer pengő áll rendelkezésre.
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Csábít a gyár. • •
Sok-sók falusi ember minden vágya

:a gyár. Sem szülők, sem falu, sem föld
nem tudják visszatartani, amikor vé-
gigszalad kunyhója felett a hír: a
gyárba megint sok embert vesznek fel.
Fogja a holmiját és egy napon ott
van á városban) amelynek sok kísér-
tése között a legnagyobb -kísértés a
heti kereset. 20 pengő egy héten, óh,
micsoda gazdagság! Később, ha gépre
kerül, talán harminc, vagy annál is
több ...

Első éjszakára meghúzódik egy föl-
dinél vagy. ismerős nél. Ha .senkije
sincs, befogadja a váróterem, de ez
ritka, mert egy ágyat míndenhol lehet
kapni. Sokszor csak ötven fillér egy
éjszakára s ez jó arra, hogy tagjait' fel-
melegítse. Aludni úgy sem tud az izga-
lomtól. Nagyon nehezen jön el az első
reggel, de azután hat óra tájban már
ott van a többivel a felvételi kapu
előtt. Először csak ketten-hárman,
azután tizeséveI, de látott már az a
kapu százakat is. Ott tárgyalják meg
egymás között a híreket, hisz min-
denki tud valamit: lesz-e ma felvétel,
vagy nem?

Aportás.
Az első úr, aki eléjük áll a kinyílt

kapunál, aportás. Rettentő nagy úrI
Valamikor ő is kinn a kapu előtt ret-
tegett, amikorra nagy nehezen bekerült
talicskát tólt és ócskavasat emelgetert.
Senki nem volt nálánál elkeseredet-
tebb, mert senki volt a nagy tömeg-
ben. Senki nem volt elégedet,lenebb,
mert munkájához kicsi volt a kereset.
Szidta az urakat és gazdagokat. S ha
munkanyitás 'előtt a portás két perc-
cel később engedte be, gyűlölettel né-
zett reá. De míndezt elfelejtette ...

Első szava: maguk mind dolgozni
akarnak? S azután válogat a szükség
szerint. De ajánlólevél nélkül nincs
felvétel. Az ajánlólevél sorrendbeli ér-
tékét ő állapítja meg. Szava, tekin-
tete csupa lenézés. Ö a fix életforma,
ő a végtelen nyugalom, a biztos meg-
élhetes - a többi igazi 'csőcselék, pro-
letár, Nem lehet kegyeibe férkőzní. A
gyár tanonciskolájába járó lelkészek,
tanárok, ha hiú emberek, sokáig kell,
hogy előre köszöntsék, kezét szeron-
gassák, amíg tiszteletét kiérdemlik.
Előtte a munkanélküli: a nagy senki,
a munkás: alantas a, a tisztviselő va-
laki szükséges rossz s barátai: a gyár-
igazgatók ...

A portáson sokan véreznek el.,.

A mester s művezető.
Napok múlnak s nincs murika. Nap-

közben sokat kell sétálni s ez az una-
lom töri meg először a hazai erkölcsö-
ket, mert időtöltés végett visz a kocs-
mába. A pénz, amit magával hozott,
hamar eltűnik a mások zsebében.

Igy kezdődik a kétségbeesett futko--_
sás. De míndig .akad valaki, aki tud
egy mesterről vagy művezetőről, jó-
szívűről, derékről, Akkor ilyen lesz a
napi beosztás: reggel 7-kor, d. e, 10-
kor és délben álldogálás a felvételi
kapu előtt, de ez már nem szívszerint
való, csak lelkiismeretnyugtató. Az
igazi, d. u. 3-kor a mestert vagy mű-
vezetőt kell várni lakása ajtaja előtt.
Nem könnyű dolog, mert ugyan mí
kőze a két embernek egymáshoz?
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vallomások, .szeretetben érzékennyé iorrósodott szívek lázas sorai ezek.
Ezt tudta, ezt érezte, ezt akarta az egyház, amikor ezt kérték tőle,
ebben akadályozták, itt előre jutott, ott újra kezdett, itt csalódott, s ott
felismerte magában az Isten váratlan csodáját. Az egyház saitóiát nem
Ioglalkozésból csinálják, s nem szórakozás ból, munka helyett, de este
írják, mint a lnaplót, pillanatnyi lélegzetnek. eszmélkedesnek. in memo-
riam . .. Lehet a napló csupa sírás és lehet csupa túláradó öröm, de
mindig mérhető - rajta - épen a lázán mérhető - a 'szerelem tüze.
Az egyház sajtója lehet csupa boldog bizonyságtevés, s lehet keserves
kritika emésztő lávaomlása. de az egyház szerelme mindig mérhető
azon, hogyan sírtak s hogyan örvendtek az egyház életéri azok, akik
a naplót írták. A naplót lehet irkalapokra írni, slehet diszbőrös arany-
csattosba, lehet tintával írni és ceruzával, csak az ne érződjék rajta,
hogy rágták közben a tollat, s a stílus kente el az élmény valóságát.
Nincs rémesebb, mint egy kinyalt-kikent egyházi ujság. Az egyházi
saitó olyan legyen, amin hallani lehet az egyház szívének spontán
dobogását, az egyház életének reális küzd elmét.

) *
Az egyház útjá mindíg egy út. Amikor pedig. ilyen kisebbségbe

) szorul, mint fa magyar evangélikus egyház, akkor még hozzá nagyon
keskeny is, s nagyon aggódó. A saitóiát azért az éberségéből lehet
megismerni. Az éberségéből. hogy milyen messze tud látni, milyen
magasról' tud nézni, mílyen széles horizontot tud átérfeni. mekkorát tud
kiáltani a figyelő állás ból, s mekkora sereg fut elő a satrakból a ria-
dóra. Azért az egyházi saitó életkérdése. milyen magasan tud állni az
élet felett úgy, hogy mégis lássa az életet. 'Mert lehet a sajtónk nagyon
közel az élethez, akkor minden kicsi bucka, s, minden aszfalttörés a
botránkozás. kősziklája lesz számára, slehet· nagyon magasan, a
theologiának, , samagaselmélkedésnek olyan eleléntcsonttornvában,
ahova nem is látszik meg semmi, s ahonnan még akkorát sem lehet
kiáltani, hogy a torony tövében hallják, s a jámbor és alvó katonák
értsék. Ilyen tornyokból hadakoznak azok ellen az elvi s hasonló
ellenségekkel; amikre, ha ki is szalad' a had, akkor is csak a levegőbe
vagdos. A célszerű maoassáq a figyelésre ott van, ahol az Ige talál-
kozik a gyiilekeze}tel. Ez az egyházi sajtó életes régióia, itt szólnak
a reális és biztos kürtzengések ...

Ebben a régióban a figyelt horizont szélessége' végtelen. Azért
rettenetes, ha egy egyházi újság egyoldalú, szűklátókörü, műveletlen.
vagy épen szakmaila. Egyházi újságnak értenie kell mindenhez, s mirr'
denütt értelmeseket kell rikoltania. Mert a gyülekezet, amellyel az Ige
itt találkozik, ezer foglalkozásban, ezer érdeklődéssei és ezer lehető-
séggel viaskodik az Istennel. Az egyházi újságíróknak kellene a világ
legműveltebb embereinek lenniök. Es az a megfigyelésem, hogya mi
sajtónk is ott kezd bizonytalan, blölíös. nagyképű, hatástalan lenni,
ahol elfogy a szakértelmünk, s a műveltségünk az érintett területen, s
ahol épen azért ráíolyik a mondanivalóra a mindíg kész kegyes gla-
zur ... Mondtuk, hogy fontos az is, mekkora sereg fut elő a kürtzen-
gésre? Hát ezért kell nagyon eleven, fáradságot és költséget nem féltő
sajtópropaganda. Sok olvasó, s így sok mozgósítható harcos.

*
Kis egyház útja egy út és jól vigyázzon rajta a saitó is, hogy

árulóvá ne legyen! A jó egyházi saiiá megfogózás az egyház hitval-
lásában. A jó hitvallás megfogózás a Bibliában. A Biblia pedig jó
arra, hogy benne meatoaraaunl: az Istenben. Isten kezét fogó ember
pedig nem lesz árulóvá. Igya saitó Isten eszközévé válik. Róla való
bizonyságtevés az örök tárgya. Bízonységtevés a, világban az "itt" és
a "most" és az "így" stílusában. Igehirdetés az Eletbőlaz életig, vagy
életből az Eletig. Földi kérdések rányitása az örök Felelőre. vagy örök
Igék megszólaltatása a földön. Ma és itt így beszél az Isten, aki mind-
'örökké ugyanaz. A jó egyházi sajtó munkáia állandó Bibliafordítás.
Magyarul és neked ma ezt jelenti az Ige. Es a ió egyházi sajló állandó
parafrázisa a Hitvallásoknak. sőt állandó hitvallásos munka. Felelni a
kor kérdéseire-úgy, hogy-az Igén mériük meg magunkat. Akkor is, ha
filmkritikát írunk, akkor is, ha politikust bírálunk, akkor is, ha hitvita-
zunk, azt valljuk meg, hogy ma' a gyülekezet így ismerle meg Isten
mondanivalóját ezzel kapcsolatban. Ezért az; egyhá:r:;i sajtó az egyház;.



létfenntartásának egyik funkciója. A szellem és az élet-:-minden terüle-
tén való szükséges helytállás.

*
Az egyház saitóiát a gyülekezet, a helyesen értett Ekklézsia Ifja.

A .klhfvottak gyülekezete" írja, s így a sajtónk mindíg az egyház élet-
funkcióinak meglelelően hat. Kihív, elválaszt és összekapcsol. Kihív
és elválaszt - a világból, a bűnből. Ezért a bűnös világ szolidáris
koncertiében mindíg idegen hang. Finnyás különvélemény, Elviselhetet-
len akadékoskodás. Békebontó szőrszálhasogatás. Kellemetlen kontroll.
De minél inkább ingerli az ördögöt, annál hűségesebb. Elválaszt. Az
egyházi saitó igazi olvasóiban ezt a világból való kivonulást s az Isten
seregébe való átállást segíti. Uj közvéleményt teremt, ami valósággal
új, és valóságos közvélernény. Itt már nemcsak elvbarátok, világnézeti
testvérek, hanem Krisztus testének gyülekezetbe vont tagjai kezdenek
lüktetöen működni, A jó egyházi újság összekapcsol. Mindíg van bi-
zonyos intim hangja, felszabadult, egyszerű, szavakat nem kereső ki-
Íejezésmódja, melyben nem kell sokat magyarázni, mentegetni, körül-
írni, bizonygatni. A közös ügy értelmeseinek írunk. Ha bíráljuk egy-
mást, Isten beszédét vonjuk ki kardnak. Nem sértődéseket váltunk ki,
de bűnbánatokat. Nem személyeskedünk, de igét hirdetünk, olyat, ami
a személyeken eleven.

*
Az a tapasztalatunk, hogyannál erőteljesebb az evangélikusság

világsajtója. minél elevenebbek a nemzeti egyházak saitói. ezek annál
erősebbek, minél jobb gyülekezeti lapok vannak, s ezek annál jobbak,
minél jobban értenek az egyes emberhez. Aki nem tud egyes embert
elérni a bizonyságtétellel, az nem tud gyülekezeti lapot írni. Aki nem
tanult meg gyülekezetben gondolkozni, az nem írhat országos lapot,
aki nem tanult meg telekezetben gondolkozni, nem írhat ökumén ujsá-
got. Igy az egyházi sajtó az egyes emberrel való személyes lelki Íog-
lalkozásból épül ki s így lesz a személyes evangélizáció eszközévé.
Ezért a jó egyházi sajtó is mindig Isten kegyelmi, győzelmi ténye
lesz. Sohasem reménytelen vállalkozás s ha reménytelen volna is,
mégis elhagyhatatlan szolgálati kötelességünk. . . Dezséru Lászlá.

Templom vagyok
Mik vagytok? - kérdém - Hallám, kezdtek szólni
A népek: Légi park - Dokk - Arzenál -
Műcsarnok - Sporttér - Kert - Szerénuen áll
Köztük, s "Templom vagyok", szólt, most Suomi.

A templom állt, és jöttek Góliátok,
Betörték - tátong rése, mint a seb ...
Ég erdöorgonája, s vér esett
Falára ... Ajtajában hűen álltok

Ti Dávidok! - Ne hagyd az örgonádat,
A rést, a vért, a hőst, a vértanút,
A templomod', - Uram', - a népedet!

Rátörve Téged ront a Góliát-had,
S e Dávid-népben téged. öU : .. Kapud
Nyisd föl, s küldjed már mentősereged !

Kutas Kálmán.

Finn-est a Zeneakadémián. Az or-'I
szagos Protestáns Diákszövetség nagy-
szabású előadói estét rendez február
8-án d. u. fél hat órakor a Zeneaka-
démián, melyen Túróczy Zoltán püs-
pök tart előadást, szerepel Koréh
Endre operaénekes, Pescko Zoltán Or-

gonaművész, Karádi Katalin színmű-
vésznő, az Egyetemi Énekkarok Vaszi
Viktor és az SDG énekkara Balla Pé-
ter vezényletével. Jegyek 1-4 pengős
árban a portásnál és a szövetségben
(IV., Bástya-ú. 12.) kaphatók.

Gyakran szidalmat kap, elkergetik"
vagy renderrel fenyegetnek, a böl-
csebbek mindenkinek felírják nevét,
életkorát, családi állapotát. de aligha
tesznek értük valamit. (Éppen azért
úgy d. u. 3-tóI 6-ig ne nagyon keresse
lelkész mérnök, vagy igazgató hívét
sem, mert vagy nem jőn csöngetésre
senki, vagy 20 méterre a kaputól, az
előszoba kis ablakán szól Jd a házi
rend és nyugalom őre, a .Jány": "kít
keres, mit akar, milyen ügyben?") -
Szóval, ha ígérnek is valakinek segít-
séget, az is jó néhány napra - re-
ménységnek.

Az egyház.

Végül is: elfogy a hazai, 4 pénz, a:
reménység, a türelem. Az arc borostás:
lesz s gyűrött. A test piszkos. A gyo-
mor folyton kcrog, követel. A tétlen-o
ség kibírhatatlan A vágya családi
után, a gond miattuk, rettenetes. Ak--
kor jön az egyház. Az első szó a lel-o
készhez alázatos, csak ha kell, akkor
követelődző. Igen ám, de a lelkész se'
könnyen bevehető vár. A lelkészt már
becsapták hamis okiratokkal. kitalált
mesékkel, soha vissza nem adott köl-
csönökkel, kölcsönkért keresztlevelek-
kel és házassági kivonatokkal, tehát
joggal óvatos, Nem akar olyan egysze-
rűen, könnyen kenyérhez juttatni, mert
neki is sokszor kell természetével el-
lenkezően másoknak hízelegni. csak-
hogy biztosítsa a hatalmasok jóindula-
tát. Kezdődik a vizsgáztatás. J árt-e
otthon templomba? A munkát kereső
mind templomjáró. Hogy. hívják a lel-
készt? Hamar elmondják az összes:
pletykát, de a vége egy: minden lel-
kész derék. jószívű, aki a munkakere-
sőt állandóan faggatás nélkül segítette.
Hát jó, de mi lesz ezután? Igéri-e.
hogy ezután "is" jár templomba stb.?
Akár a Szentirásra is meg esküsznek ...

Tegyük fel, hogy mindezek után.
tényleg bekerül agyárba ... ·

És azután .. :

És azután többé nem látjuk, hacsak
nem akarja valakijét a gyárba juttatni,
mert az is evangélikus, vagy szeretne
jobban keresni, mert a műhelyben
"elnyomják hitéért". Különben csak
egy nagy ünnepen látogat el a temp-
lom ba, de ott nem feltűnő a sokak kö-
zött. Amint meg van az első kereset,
felhozza családját s valahol egy kalyi-
bában meghuzzák magukat. Lassan
belátják, hogya városban 30 pengő
sem sok, különösen négy-öt száj mel-
lett, a lakás is drága, a betegség tűr-
hetetlen helyzetet teremt. Legjobb ba-
rát és vígasztaló az ital. Az asszonyt
veréssel lehet leghamarább lecsendesí-
teni, ha elégedetlen a maradék bérrel,
s a gyerekek, ha apjuk otthon van,
meg sem mernek mukkanní.

Igy lesz a szabad falvak embere
igazi proletár, gyűlölködő, lázadozó,
félművelt, elégedetlen.

A szeaénységtől nem ment meg a
gyár. De már hány családot tett
tönkre. . . Váradi Lajos.~."""...,.~

Halálozás. Saxlehner Andor v. belga
főkonzul, az ismert nevű és buzgó
evangélikus család nesztor a 83 éves
korában elhunyt. Temetését D. Raffay
Sándor püspök végezte.
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KÖNYV,ISMfRTfTfs
Tatay Sándor: Jelek a porban.

(Novellák. Magyar Élet kiadás,
ára fűzve 2.50, kötve 3.50.)

Tatay Sándor evangélikus papfiú,
ezenkívül dunántúli magyar, kinek böl-
csője a Bakony görcsös nagy fái, sok
bajú, sok álmú csöndes magyarjai kő-
zött ringott. Még egészen új név a ma-
gyar irodalomban. Egy-két ifjúkori
próbálkozásán kívül ez a novelláskötet
az első komolyan fémjelzett írása,
amelyet az is nyugtáz, hogy kiadója
Szabó Dezső, Kodolányi és Erdélyi J ó-
zsef társaságában bocsátotta útnak. S
valóban komoly és értékes tehetség
csillan fel a kötet lapjairól. A csiszolt
gyémánt szokásos hasonlatát nála azon-
ban fordítva kellene alkalmazni. Mert
nem mondhatjuk: soraiban ott rejtőz-
ködik a tehetség gyémánt ja, amelyet
még csiszolnia kell, hogy teljes fénnyel
tükrözzék, hanem ellenkezőleg: ott a
teljes csiszoltság, meglepően biztos,
erőteljes, kornorf'ényű stílus, kitűnő
megjelenítő erő, arcok, alakok, hangu-
latok nagyszerű plasztikájú, egyéni
ízű festése, sajátságos spirituál-realiz-
mus, amely úgy tetszik, mintha mindig
álomban nézné a való világot, amikor
a dolgok kívül hordják a Lelküket is.
vagy moridjuk : örök gyermekszemmel,
aki előtt még nem vonódott meg a biz-
tos határ a látható és láthatatlan világ
között. Ellenben ehhez a pompás stí-
lushoz, megjllenítő képességhez kevés
az a tartalmi érték, amit magukban
hordoznak. A csiszolt gyémántok ka-
rátjait még alaposan növelnie kell
Valóban az az érzésünk a kötet elol-
vasása után, mintha egy nagy festő

_ vázlatkönyvében lapozgattunk volna.
Összefüggő nagy kompoziciók még nin-
csenek, de amit a részletrajzok sejttet-
nek, az minden reményre feljogosít,
hogy előbb-utóbb megkapjuk azt a
"nagy kompoziciót" is, amely Tatay
Sándor nevét a mai legjobbak közé
emeli. Jó munkát tehát továbbra is és
mielőbbi viszontlátásra egy "többkará-
tos" kötettel. A. B.

SZINHÁZ
Új Caesar a Nemzetiben.

A Nemzeti Színház Révay József
fordításában, kitűnő rendezésben és
müvészi díszletekkel mutatta be Gio-
vacchíno Forzano olasz író Caesar c.
drámáját. Színészi és irodalmi körök-
ben egyaránt esemény volt az előadás,
mert egyfelől 72 színész szerepel a
darabban, másfelől főhősét, Caesart

,már tizenöt író vitte színpadra For-
zano előtt. De társadalmi és politikai
körökben is érdeklődest váltott ki a
bemutato, mert nyilt titokként emle-
getik, hogy a darab megszületésénél,
Caesar alakjának történeti beállítása-
nál Mussolini volt Forzano inspirálója.
Ez meg is látszik a darabon. A pár-
huzam Caesar' és Mussolini között alá
van húzva. Caesar, mint a parancs-
uralmi rendszer ókori képviselője lép
elénk. Az őszemélyén keresztül hir-
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Ur és paraszt
Január 28-án a KIE "téli téborá'l-val kapcsolatosan és a nagy-

tarcsai Népfőiskola résztvételévei igen érdekes ifjúsági értekezlet folyt
le a budapesti Iasori 'gimnáziumban. Egy csomó evangélikus parasztfiú
és egy csomó evangélikus diákfiú ült össze, hogy megtárgyalják az "úr
és paraszt" kérdését. a középosztály és a paraszttársadalom viszonyá-
nak súlyos sebeit.

Egy parasztifjú és egy diákfiú ült az elnöki asztal mellett. A tár-
gyalás menetének tervezete az lett volna: mindegyik fél mondia el
tapasztalatai alapján saját osztálya hibáit, bűneit, azután pedig azt,
mit vár a másik rétegtől? ' ,

A parasztliúk kezdték. Meglépő rövidséggel, világossággal és ko-
molysággal beszéltek arról, hogy a paraszt szégyelli ma már a nevét
is. Szívesebben mondja magát ..földmívesnek",. "polgárnak" vagy akár-
mi másnak. Oe miért? Mert a középosztályt becsmérlő és gúnyszót
csinált ebből a szép magyar szóból. Elmondták, hogy a paraszt "buta",
vagyis műveletlen, menekül a földtől és húsz holdas gazdák pesti ház-
mesterség után kacsintgatnak. Nem bízik a saját fajtájában, akármelyik'
ügyes kőzéposztálybeli orránál fogva vezetheti, ha egy kicsit közéjük
ereszkedik, eteti-itatja őket. .

Aztán jöttek a diákok s bizony azok is csak a paraszt bűneiről
beszéltek. Hogy az egész földbirtokreform elhibázott gondolat. a sok föld
még inkább lefoglalja a parasztot. Inkább kulturát és civilizatórikus
intézményeket kellene neki adni. Hogy gyűlölik az urat s ha egyszer
ők kerülnek fölénybe. akkor éhen veszhet tőlük a városi ("elrejtik és
szemétbe dobják inkább az élelmet, minthogy a városiaknak adják").
Stb., stb.

A diákok elnőkének kű/őn fel kellett szólítani a diákságot, hogy
ne a parasztságró/, de őnmagukról beszéljenek. Erőteljesebb hang erre
sem szólalt meg a diákok vagy a középosztály bűneiről. Csak annyit
ismertek el, hogy a szakadás megvan a két osztály között, amelyet
minél előbb meg kell szüntetni. Oe fölöttébb rózsaszínben látták ennek
az útját. Hisz' már nem imponál az arisztokratáskodó, gentry-t ..nagyurat
majmoló diák ("az ilyet egyszerűen kupán ütiük" - jelentette ki egy
beíáslizott fejű zömök diák). ,Az összes diákok igazi paraszti nótákat
énekelnek, a parasztrnűvészetért rajonganak, falut kutatnak. Sokat be-
széltek azután arról, hogy egy felnövő újabb nemzedéknek kell "át-
hida/ni" a szakadékot. S ez pedig az a középosztályú réteg lehet. ame-
lyik a parasztságból nő ki és nem szégyelli aztán a származását. min-
az eddig kikerültek. hanem visszamegy a faluba az eke mellé, (Már
van. is ilyen mozgalom a parasztszármazású egyetemi hallgatók között.)

, Igen árn, tört ki erre a keserűség a parasztifiakból. de hogy ta-
nuljon a szegény parasztíiú, mikor nem bírja a tandíjat és a tanittatás
egyéb költségeit. Sírva beszéltek arról, míly szívesen tanultak vo/na,
de őrőkre szívükbe tört tüske maradt ez a vágy az anyagi kérdés miatt.

No, erre már akadt szégyenkező hang a diákok között, amelyik
elismerte, mégis csak "disznóság", hogy ő milyen könnyen bekerült a
gimnáziumba egyszerűen azért. mert az apja városi, s mégsem tanul. ..

Hány lusta diáknak kellene hallania a parasztifjaknak ezt a síró
vágyát az iskola után, mondotta dr. Mády Zoltán, a Népfőiskola tanára
összeloglalóiában. Hánynak kéne malomkőül tenni a szívére azt a
gondolatot: ne hidd, hogy befizetett tandíjaidból fenn lehet tartani az
iskolát! Az állam hoz súlyos áldozatokat minden iskoláért és pedig az
összes adófiz~tő polgárok pénzéből. S lehet, hogy az a lusta városi
diák épen annak a parasztnak a pénzén tanul, akinék a fia keserű,
befelé hulló könnyeket hord a szívében az iskola és tanulás után,
mert az adó kifizetése után taníttatásra már nem kerü/!

Aztán sor került a másik témára: mit vár az egyik réteg a má-
siktói? Egy parasztifjú kezdte: azt várná a parasztság a középosztály-
tól, hogy őket szellemileg emelje, telfelé vezesse, nevelje. Oe ezt a
hivatását a falusi intelligencia alig-alig, vagy sehogy sem teljesíti. Neki
magának jár a Kelet Népe c. Iolyóirat, egy másik parasztifjúnak a
faluban a Protestáns Szernle. a harmadiknak a Magyar Szemle. Olvas-
sák, egymásközt kicserélik. A gazdakörben előadássorozatokat rendez

.nek, amelyre a legjobb népi írókat: Kodolányit, Féja Gézát, Kovács
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Írnrét. stb-t hívják meg. Míg a Íalubeli számos intelligenciából csak az
ev. lelkészról és a doktorról. tudja, hogy komoly folyóiratokat járatnak;
A többi éli a maga üres és zárt világát, Szabadidejében egyetlen
gondja a szórakozás.

A diákok egyes esetek elmondásával próbáltak védeni a "jóin-
dulatú" intelligenciát, akiknek kísérletei a parasztok "butaságári".
"csökönyösségén", .belolvésolhatósézén" és "bizalmatlanságán" tört
meg. De elismerték, hogya falusi középosztály általában nem áll an-
nak a hivatásnak a magaslatán, amely reá a nép körében várna. ("Csak
magunkra nézzünk, mondja egy őszinte diákfiú, ha lemegyünk vidékre
nyaralni, nekünk is az a gondunk, hogy felhúzzuk a porcellán nadrá-
got és korzózzunk, teniszezzünk, táncoliunk, strandoljunk s eszünkbe
se jut, hogy megnézzük, . mi van a parasztsággal, összeismerkedjünk
vagy épen összebarátkozzunk velük. A kisöcsémet többre becsülöm,
mert az legalább egész nap a parasztgyerekekkel játszik. De félek, hogy
mire olyan idős lesz, mint én, ő se néz többet feléjük. ") ,

Elismerik, hogy mindenki fél falura kerülni a városban tanuló
ifjúság közül. Szólalnak olyan hangok is, hogy talán jobb, ha a mai
középosztály nem igen foglalkozik a parasztséggal, mert amit adhatna
neki, azt jobb, ha nem adja. Felemás, félig zsidó, félig nyugati máz-
kultúráia van csak. (S ezért is idegenkedik tőle a parasztság - mond-
ják a parasztíiúk.) Várjuk .meg, amig felnő az új nemzedék s megte-
remti a parasztsággal együtt az igazi népi magyar kulturát. Ez önkény-
telenül és természetesen össze fogja őket hozni.

Rámutatnak még úgy a diákok, mint a parasztifjak a mai rend-
szernek egyes kirívó eseteire. Hogy pangának a különíéle "népművelési
tanfolyamok", mert egy 70 éves előadót küldenek ki, aki semmiféle
érdeklődést nem tud kelteni tárgya iránt. Az érdeklödést trágár viccek
elmondásával akarja megtartani. -Hogya tanítók nem adhatnak mélyebb
szereletet a műveltség iránt az alatt a hat esztendő alatt, mert hat
osztályban egyszerre 90 meg 100 gyermekkel kell foglalkozniok. Hogy
sokhelyen a parasztfiúk háttérbe szorulnak a pénzes zsidógyerekek miatt.
Hogy a mai öregek még azt a csepp kultúrszorniat is kiölik a gyer-
mekekből. amit az iskolának sikerül beléjük oltani. (Hivatkozik a Föld-
indulás című filmre, ahol a nagyapa földhöz vágja az unokája tan-
könyvét, mit "rontja magát" a tanulással, mire ió az?) Hogy az intel-
ligencia sok tagja"is úgy vélekedik, nem is kell a parasztnak műve-
lődni, mert akkor nagyon az "urak fölé kerekednek". Stb., stb.

Legmeghatóbb volt egyparasztifjú bizonyságtétele: Látjuk mind-
két fél bűneit. Keressük is az orvoslás útját. De minden hiába, a
"magunk erejéböl" semmit se sikerülorvosolni. A paraszt csökönyös,
műveletlen és bizalmatlan marad, a középosztály félni fog a falu egy-
szerű körülményei közé kimenni és lehetőleg húzódozik ettől az "áldo-
zattól", s inkább (lkarja a "városi éloezeteeet", Mindaddig, amíg mind-
két fél nem talá,lk'0';z;ik.Jézus Krisztussal s az újjá nem formálja a
szioéi. Csak egyedÜL Jézus Krisztus segíthet rajtunk!

Ugyanerre mutatott ra dr. Mády Zoltán is zárószavaiban. Ő is a
szociális munkától jytott el az evangéliumhoz; és. Jézus Krisztushoz,
személyes Megváltójához. Mert egyedül az O Vére az, .amely átöm-
lesztve a magyar társadalmi osztályok ereibe, elmoshat minden bűnt
és megújíthat minderi rosszat. .

A diák és parasztifjak ezután kicserélték címeiket, hogy levelező-
viszonyba lépjenek és ezen keresztül személyesen is barátságba kerül-
hessenek egymással.

A KIE, Népfőiskola és a fasori gimnázium derék munkát végzett
az "értekezlet" létrehozásával. Csak lenne minél számosabb követője.

F.z.

Társaság elnöksége. - Belépődíj, mű-
sormegváltás nincs. .Az ünnep végén
szabad adakozás a finn Vöröskereszt
javára. - Adományt a Luther Társa-
ság kiadóhivatala utólag is elfogad
(VIlI., Üllői-út 24. - 5725. sz. csekk-
számla.)

Meghívó. A. Magyar Luther Társa-
ság 1940. évi február hó 5-en d. u. 6
órakor az Evang, Főgimnázíum disz-
termében (iVIll., Vilma kírályné-út 21.
II. emelet) finn szabadság-ünnepei
rendez, amelyre a Társaság .tagjaít, a
finn nemzet barátait s az érdeklődő-
ket tisztelettel meghívja. a, Luther

deti igazát és történelmi jogosultságát
a csak a nép érdekeit szem előtt tartó,
a nemzet nagyságáért küzdő Musso-
lini-féle diktatúra. Az új feldolgozás-
ban a köztársaság' régi, korhadt rend-
szere ellen küzd Caesar az új idők új
szellemével. A nép és az ifjúság iga-
zat ad neki. A régi rendszer élősdiei,
a kéjenc, képmutató, népet zsaroló ke-
vesek társadalma tör életére és buk-
tatja el, mert koncát és régi életét
félti, de gaztettét a köztársasági alkot-
mány védelmének nagyhangú frázisá-
val szép iti. - A Mussolini-féle tettek-
ben gazdag, messzenéző politikai ma-
gatartás dinamikáját tükrözi az ókori
hős élete. Történeti. munkákban ma
oly divatos átértékelést végzett itt a
szerző. A Caesar-dráma irodalma te-
hát új és értékes darabbal gazdago-
dott. A szemszög, amelyből a szerző
hősét nézte, és a beállítás, amelybe
állította kétségtelenül újszerű. Iro-
dalmi szempontból érték a dráma.
Történeti szempontból talán lehetne
vitatni, hogy igaz-e ez a beállítás. Ez
azonban nem a mi feladatunk. L. T.

,
HIREK

Lelkésziuhileum. Mohr Henrik, ó-
budai lelkész, alesperes 30 éves lelki-
pásztori szolgálatának betöltése alkal-
mából az egyházközség presbitériuma
részéről I bensőséges ünneplés ben része-
sült. Dr. Fabínyi Tihamér meleg sze-
retettel köszöntötte, különösen .ki-
emelve, hogy a túlnyomóan munká-
sokból álló gyülekezetben az egyház I

szociális munkaterületein mennyit fá-
radozott, majd átadta D. báró Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelő
jókívánatait. Kemény Lajos esperes
D. Raffay Sándor bányakerületi . püs-
pök üdvözletet és az egyházmegye jó-
kívánatait adta áto D. Kovács Sándor
dunáninneni püspök pedig, mint volt
professora köszöntötte.

Emlékünnep és országos értekezlet- a
Károri-biblia 350 éves jubileumán. Ká-
roli Gáspár vizsolyi bibltája megjele-
nésének háromszázötvenedik évfordu-
lója, ezévi jubileuma alkalmából a
Kálvin János Társaság és a Magyar
Kálvin Szövetség emlékünnep et és or-
szágos értekezletet rendezett. .

Helyrelgazltás. Lapunk legutóbbi szá-
mában hirt adtunk D. Johann von
Walther rostocki professor haláláról.
A hírben közölt az az adat, hogy az
elhunyt a "Luther jelleme" C. könyv
szerzője volt, helyesbítjük: ezt a köny-
vet Wilhelm Walther rostocki profes-
sor irta.

A· pesti evangélikus egyház január
30-·án tartott presbitériumi és képvi-
selőtestületi ülésén tárgyalta az egy-
házközség számadását és költségveté-
sét. A számadás végösszege 501.918 P.
Az előirányzott 125 ezer pengő egy-
házi adó helyett 159.409 P folyt be. A
terjedelmes és minden részletre kiter-
jedő évi jelentést Kemény Lajos igaz-
gató-lelkész olvasta fel, Az egyház-
község elhatározta, hogy a zsinati tör-
vénynek megfelelően nevéből elhagyja
az eddig használt közelebbi megneve-
zést és pesti evangélikus magyar egy-
ház helyett ezután pesti evangélikus
egyháznak nevezi magát.

\
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lVANG.~lI~U~~lIT
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)
űllői-út 24.
Szvetenai -u. el. isk.
Mária Valéria-telep

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. február 4.
d. e. 1/2 9 Ruzicska László Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Dezséry László
d. e. 1/210Broschko G. A. Angol-utca 25. d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Hernády Nándor Abonyi-utca 21. d. e. II Dobos Dezső
d. u. 5 Győry János Fóti-út 10tb. d. e. tO Rimár Jenő
d. e. 1/dO Scholz László "" d. u. 5 Dezséry László
d. e. II Dr. Halász Kálmán Bécsikapu-tér d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
d. u. 4 Farkas Zoltán Koronaőrség d. e. 10 .
d. u. 5 Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. :1/210 Süle Károly Óbuda (magyar) 0.. e. 11 Mohr Henrik
d. e. 10 Majba Vilmos Óbuda, Selmeci-utca 1. o, e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Lehel László Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Kemény Péter Kelenföld d. u. 5 Révész István
d. e. 10 Falvay Jenő Érdi-úton d. e. 10 Szántó Róbert
d. e. 10 Késmárszky Lajos Báthory László-u, 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 10 Győry János Rákcsfalva d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula

Minden templomban úrvacsora osztás.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállitók. •

Alapítve:
1816.

LBgBlsö tüzOltÓSZBft-, kút, szivattyú- BS
gBpgyír, harallg-, fém- BS vasö~tödB.

•
Alapítva:

18f6.

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 szállitott harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtélep-külsőferencvárosi református templom, a pápai JJe-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel .és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközl ünk.

, f:

Ezüslr6kák
kékr6kák

nercek
SOMOGYI lAJOS szücsmesternél'

IV., Egyetem-utca 3.
Báli belépök kölcsönzése I

;

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

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBlás BS haranglábgyár
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 harangok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangiait.

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep

VII!., Józseí-körút 37. sz.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BEI,MISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztö-bizottség : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezséry Lészló, dr. Gaudy László. Kemény Péter. Marcsek János. Mórocz
Sándor. Novák Elek. Peschko- Zoltán. Scholz László, dr. V ácz Elemér. dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szornbaton. - Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/B. Telefon: 222-895.
. Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
, A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Az egyházi földbirtokok - Az evangélikus magyar ember - Segítsetek Suomin - Az
evangélizáció nyomában - A finn nő - Negyvenezer pengő, a finn Vöröskeresztnek -
Az olvasó hozzászól - Az új vallástanítási tankönyvek kiadása - Külföldi hírek - Hírek

Negyvenezer pengő
a finn Vöröskeresztnek

Az evangélikus püspöki kar fel-
hívása nyomán a Finn Vöröskereszt
javára minden magyarországi evangé-
likus egyházközségben megindult gyüj-
tés eddigi eredményéből negyvenezer
pengőt január 31-én nyújtott át a bu-
dapesti finn követségen Onni Ttiuu:
követnek az egyház küldöttsége: Rad··
vánszky Albert báró dr. egyetemes
felügyelő, titkos tanácsos, D. Kapi
Béla, D. Raffay Sándor, D. Kovács
Sándor és Túróczy Zoltán püspökök.

Radvánszky Albert hosszabb beszéd-
del köszöntötte ebből az alkalomból
Onni Talas követet. Elmondotta, hogy
a magyarországi evangélikus egyház
feszült érdeklődéssel, mélyen részt-
vevő, benső odaadással kíséri a finn
nemzetnek s a vele elszakíthatatlanul
egybeforrt finn evangélikus egyháznak
letharcát. A magyarországi Evangéli-
kus Egyházegyetem közgyűlése éppen
a budapesti követ útján fejezte ki a
finn evangélikus érseknek legmelegebb
testvéri érzelmeit. A magyar evangé-
likusok szeretete azonban nem merül
ki egyedül a rokonszenv megnyilatko-
zásában, kézzelfogható módon is ki-
mutatni óhajtották az északi testvérek
iránti ragaszkodásukat. Tudatában van
a magyar egyház annak, hogy az eddig
begyűlt mintegy negyvenezer pengő
csekély segítséget jelent a finn Vörös-
kereszt számára, mégis illusztrációja
a támogató készségnek s e megmoz-
dulás mögött lélekben ott állanak a ma-
gyar evangélikusság százezrei. Végül
Radvánszky báró hangoztatta azt a
reményét, hogyatestvérnemzet hősies
küzdelmében megvédheti szabadságát.

A beszéd elhangzása után D. Kapi
Béla püspök átadta Talas követnek az
egyetemes egyház írásos üdvözletét is,
amely elmondja, hogyagyűjtésen ki-
vül valamennyi gyülekezetben finn
ünnepséget tartottak. "Evangélikus
egyházunk szívének hűséges dobba-
rasa indul el a hómezőkön küzdő, hős
finn testvérek felé. Filléreinknek ér-
zelmeink adnak értéket s adománya-
inkat imádságunk karján visszük az
imádságrakulcsolt testvérkezek felé.
Fogadják finn testvéreink szívesen a
magyar evangélikus testvérszív meg-
nyilatkozását s legyen kedves Isten
előtt a szeretet oltárára helyezett ál-
dozatunk. Arra kérjük Nagyméltósá-
godat: jelentse a testvernemzet veze-
tőinek és népének, a finn evangélikus
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Az egyházi földbirtokok
4. Az egyházz vagyon átcsoportosítása. Ha nem is a múlt szám-

ban közölt indokok alapján, de lényegében megegyezik velünk a so-
kat emlegetett cikk szerzője abban, hogy az egyházi. vagyont nem
szabad feloszlatni, hanem csak egyszerű en át kell azt csoportoaítani.
Az ő véleménye szerint két igen előnyös módja lenne ennek az át-
csoportcsításnak, amellyel az egyházak is csak nyernének. Az egyik:
ha erdőbirtokba, a másik: ha házingatlanokba fektetnék az egyházi
vagyont. Az I első megoldás szerinte azért lenne jó, mert így a léi-
osztás céljárása felszabadulnának a termelésre, (szemes vagy kapás)
alkalmas birtoktestek és amellett egységes irányítás alá kerülhetné-
nek az így erdőbirtokká alakuló földek. Az erdők ugyanis szerinte
állandóbb jellegűek és a belőlük származható jövedelem is, egyen-
letesebb és ingadozás nélküli. De emellett az erdősítésre is szükség
lenne, hiszen: hazánk fa behozatala még mindíg igen tekintélyes ösz-
szeget tesz ki évenként. Emellett kisebb birtokosok tulajdonában
még kb. egymillió holdnál nagyobb olyan terület van, amelyik nem
alkalmas mezőgazdasági rnüvelésre és emiatt vagy mint adómentes,
viagy pedig mint utolsó osztályú legelő szerepel a kimutatásokban.
Szerinte ezek a területek erdősítésrealkalmasak lennének és így
azokat a földeket, amelyeket a földreform el.venne az egyházaktó l,
tulajdonképpen ezekkel a föld ekkel kellene kicserélni, így aztán mind
az egyházak jól járnának. Az előbbi, mert jó termőföldet kapna laz
'egyházak jól megmunkált földjeiből, az; utóbbi pedig rnivel földje
jnegmaradna, azt beerdősíthetné és akkor minden áldozata csak annyi
lenne, hogy ki kellene várnia azokat az éveket, amik alatt az erdő-
hirtok jövedelmezövé 'válik. A másik megoldás pedig a hérházakba
való tőkebefektetés lenne. Ez szerinte »éppen olyan biztos tőkebefek-
tetés, .mint ai földbirtok, de annak nagybirtok formájában való össz-
pontosítása nem szúr szemet a tömegeknek. Azt mindenki tudja,
hogy Eszterházy hercegnek 220.000 holdja van . s ezt minden hordó-
ezónak fel is használja izgatásra, de az senkinek sem tűnik fel; hogy
egyes ~pénzintézeteknek egész háztömbjeik vannak.«

Az átceoportosítással szemben egyházi részről valóban nem le-
hetne semmi komoly kifogást felhozni, ha a dolgok csakugyan úgy
állanának" ahogy azt a cikkíró elképzeli. Nekünk azonban evangé-
likus szempontból és evangélikus egyházi »birtokaink« (azt szerettem
volna írni, hogy »Iőldecskéink«) árnyékában a multkor kifejtettek
alapján egy két szót kell ellene mondanunk. Ha egyházunknak csak-
ugyan az Igehirdetés a feladata, amint a múlt számban kifejtettüle.
akkor ez az Igehirdetés sajnos} nem [űgges zthető fel éoehre, amig,
az erdőbirtok'ká átalakított földbirtokok elhezdih azt a jöuedelmet,
'amely ih segítségével újból igehirdetőket állíthatunk munhába. Már
pedig, ha egyházunknak nincsen is olyan nagyobb tagban álló földje,
ami a kisajátíthatók, illetőleg az átalak.ítók csoportjába esnék, leg-
feljebb a Baldácsy alapitvány reánk eső része, vagy pedig az 1924-
ben az államtól kapott és püspöki javadalmazásr-a szolgáló földek,
mégis azt kell mondanunk, hogy ezeknek olyan igénybevétele, ame-
lyik nem lenne képes az eddígí feladatot teljesíteni, egyházunk mun-



káját nagy mértékben nehezítené. Gondoljunk csak arra, hogy annak
a 7600 holdnak, amelyikből csak öt tizenegyed rész esik egyházunkra,
az a feladata, hogy lelkész özvegyek, árvák, anyagi zavarokkal küzdő
egyházközségek támogatására legyen. Vagyis olyan célt tölt be, amit
semmiféle más alap, vagy tőke egyházunkban nem lát eL Ha ez el-
maradna, éppen a' legjobban részorulolz sinylenélc meg, mert egyhá-
aunli nem képes ezt az össze.g:etamúgy is szűkre szabott költ;ségve-
téseiből, v,agya mai nehéz viszonyok között szinte lehetetlennek;
látszóadóemelésből fedezi. Az a harminc esztendő, ami alatt legsze-
rényebb számítás szerint egyerdőbirtok jövedelmezősége kifejlődik,
egész vonalakon való visszavonulást, vagy elnyomorodást és így pusz-
tulást jelentene. Mert két eset lenne csak lehetséges: nagy ezek a
rászorulók nem kapnák meg eddigi segélyeihei, ez pedig antiszociális
intézkedés lenne, vagy pedig le. kellene mondanunlt arról, hogy a »vé-
geken« a szorványohban v,aló munhánhat. tovább folytassuk, ezzel meg
csah laz ecangélihusság lemorzsolódása [olptatodnéle, Ezek egyike sem
lehet egyházunk célja.

Ami pedig. a házbérlethe való vagyonfektetést illeti, ez nem olyan
egyszerű. A házbérlet nem jelent olyan folytonosságot, mint a föld.
Kezelése talán könnyebbés ahol megvan, ott nem kel abbahagyni.
De a tapasztalatok nem azt mutatják, hogy érdemes lenne áttérni erre
a módszerre minden vonalon. A házak ugyanis sokkal nagyobb elve-
szési, illetőleg pusztulási lehetőségnek vannak kitéve, mint a föld-
birtokok. Az egészen ad abszurdumig vitt lehetőségeket nem számítva:
a földnek csak a jövedelmét fenyegetheti pusztulás, vagy kimaradás.
De a házalatál magát az alapot, a tőkét is. Es, ha nehezen is, de a
földnél kivárható az újabb jó termés, mig a házak esetében újabb tő-
kebefektetés lesz szükséges és ezt az újabb tőkét fel is kell hajtani
valahonnan. És, amint mondottuk : az egyház nem hocháztathatia a
munha folytonosságát, ez nem csali felekezeti, hanem egyetemes ma-
gyar érdek.

Mindezek, amiket itt kifogásként elrnondottunk, mégsem azt je-
lentik, hogy egyházunk is belépett a földreforrnot ellenzők sorába.
De itt is szeretnők nagyon határozottan hangsúlyozni azt, hogy a
í1fjldekben fekvő egyházi vagyont csak olyan módon lehet átcsapor-
tositani, hogy ebben az egpliáz ne legpen vesztes és munliáiát se le-
gpen hényielen [eliűggeszteni. Mert a mi evangéliumot hirdető mun-
kánk a nemzet érdekét szolgálja és emiatt csak támogatást érdem-
lünk. De arról még beszélnünk kell, hogy mindezeken túl mennyire
magyar érdek »Iöldecskéink« megmaradása és mik azok a szempon-
tok, amik az egyházi kisbirtokosok mellett szólnak. Kemény Péter.

- (Folytatiult.] -

Az evangélikus magyar ember
A magyar evangélikusságnak sohasem volt támadó jellege. A béke

fegyvereivel védekezett. Hogyha evangélikus ember hatalomra
jutott, a hatalmat nem használta fel elsősorban egyháza külön érde-
keire. Inkább a másik túlzásba esett. Amikor Horánszky után Láng
Lajos lett a közlekedési miniszter , az evangélikus tanárok küldött-
sége kereste föl, hogya Hor ánszky által az evangélikus 'tanárok szá-
mára elkészített félárú vasúti kedvezményt most már léptesse életbe,
azt felelte:

-- Nem' lehet. A katolikus miniszter megtehette. De mit szól-
nának, ha evangélikus ember létemre, én adnám meg ezt a kedvez-
ményt az evangélikus tanároknak ?-

A bécsi hadügyminisztérium palotáján volt a felírás: Si vis pa-
cem, para bellum. Ha békét akarsz, készülj föl a háborúra. Kérdés,
hogy az evangélikusság, amely sohasem 'készült föl a háborúra, meg-
találta-e mindíg ezen az úton a fcnnállásához szükséges békét?

Meg kell állapítanunk, hogy ez a kényelemmé lett békeszeretet
nemcsak kifelé ható erőnket bénította meg, hanem sokkal nagyobb
bajt okozott egyházunk belső életéhen. Híveinkben interkonfesszioniz-
mus fejlődött ki, ami valamennyi felekezettel szemben úgynevezett
»megértést« hirdetett, amíg ezek a felekezetek rideg 'elzárkózottság-

egyház hűséges szeretetét, féltését, bi-
zalmát és reménységét, nemkülönben
azt a lelki valóságot, hogy értük
imádkozni soha meg nem szűnünk."
A püspök felajánlotta még a követnek
a gyülekezetekhez intézett pásztorle-
vél, a finn ünnepségek anyagát össze-
foglaló füzet s a Luther Társaság
"Finn Csillagok" című gyűjteménye
egy-egy példányát: "váljanak ezek a
nyomtatványok történelmi bizonyság-
tételévé annak, hogy magyar evangé-
likus egyházunk szívvel-Iélekkel együtt
van a testvér nemzettel világtörténelmi
küzdelmében".

Onni TaLas követ mély meginduli--
sággal válaszolt a köszöntésekré. Hang-
súlyozta, milyen mélyen érintette az
egyetemes magyarság és benne az
evangélikusság résztvevő gondosko-
dása. Nem titkolta válaszában a követ
azt sem, hogy rendkívül nagy szükség
van a megértő nemzetek anyagi támo-
gatására is. (Magyar Értesítő.)

[Yan~élitusnapo~N~ire~~~ázán
Az Országos Luther Szövetség Nyír-

egyházán február 2-4. napjain nagy-
sikerű evangélikus napokat rendezett.

Február 2-án a délszabolcsi egyház-
község tartott rendkívüli közgyűlést,
melyen megnyitót mondott Margócsy
Emil kir. f'őigazgató, egyházfelügyelő.
Az újonnan megválasztott egyházi
tisztviselők beiktatása és eskütétele
után dr. Vácz . Elemér várm. főlevél-
tárnok, TI. felügyelő mondott lelkes be-
szédet az egyházi szolgálatróL Ezután
dr. Gyimesy Károly, az Országos Lu-
ther Szövetség főtitkára ismertette a
Luther Szövetség céljait, majd bizott-
ságot küldtek ki a Luther Szövetség
megalakításának előkészítésére. Köz-
gyülés után konferenciai előadás volt,
amelyet dr. Keken András hódmező-
vásárhelyi esperes tartott, aki a szór-
ványhelyzet nehézségeiről, a szórvány-
munka szükségéről és áldásairól be-
szélt. Ezután a nyíregyházi elemiisko-
lások részére tartott konferencia követ-
kezett, amelyen közel ezer gyermek

- vett részt. Danhauser László buda-
pesti vallstanár tartott eleven előadást
Krisztus mozgósítása címen és vitéz
Magyar János szegedi igazgató "Fel
barátim, drága Jézus zászlaja alatt"
címen. A tanítók konferenciáján Ke-
mény Péter igazgató és vitéz Magyar
János tartottak előadást. Délután a
fiúközépiskolások konferenciája követ-
kezeit, amelyen Danhauser László
"Krisztus a győző" és dr. Belohorszky
Ferenc gimnáziumi tanár ,.Én, a le-
győzött" címen tartott érdekes elő-
adást. A leányközépiskolák konferen-
ciája meghitt beszélgetés keretében
folyt le a leányok lelki kérdéseiről,
melynek előadója és vezetője Ferenczy
Mihályné volt. Délután 5 és 6 órakor
Kálmánházán, Nyirszöllősön és Bor-
bányán, hóbasüppedt tanyák között a
tanyai iskolákban tartottak vallásos
estéket, melyeken dr. Keken András,
Túrmezei Sándor és Danhauser László
szolgáltak. Ezt a napot a Korona Szálló
nagytermében tartott nőegyleti kul-
túrestély zárta, melyen Bertalan Kál-
mán országgyűlési képviselő, egyház-
felügyelő mondott a női munka jelen-
tőségével és a finn nők hősiességévei
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foglalkozó szívélyeshangú . megnyitót.
Dr. Szesztay Andrásné, Dsida Jenő
"Psalmus Hungar icus" című hatalmas
költeményét szavalta el. Ezután Basi-
lides Mária Schütz és Bach korálokat
énekelt, majd régi magyar melódiákat.
A hálás közönség nem tudott betelni a
nemes művészettel és áhitatotkeltően
előadott művekkel. Ezután dr. Bencs
Zoltán országgyűlési képviselő, az Or-
szágos Luther Szövetség elnöke tar-
tott nagyszabású előadást az igazi hívő
ember és az igazi állampolgár egybe-
tartozásáról. A Kálvineum tanítónő-
képző énekkara két nehéz darabot
adott elő Vikár Sándor karnagy veze-
tésével. Az estén szolgáló művészek-
nek és előadóknak Túróczy Zoltán
püspök mondott köszönetet záróbeszé-
dében, melyben kifejtette, hogy ma a
tudósból próféta, a művészből táltos,
az énekesből regős lett s ezek már
nem virágra s tapsra áhítoznak, de
arra, hogy kövessék őket.

Február 3-án konferenciai előadás
volt a férfiak részére, amelyen meg-
nyitót dr. Bencs Zoltán mondott, elő-
adást tartott Kemény Lajos budapesti
esperes "A nemzedékek kérdése és az
egyház" címen, dr. Zsedényi Béla jog-
akadémiai tanár, egyházkerületi fő-
jegyző pedig az egyetemes papságról
tartott magas színvonalú előadást. Utána
a tiszai egyházkerületi Luther Szövet-
ség rendkivüli közgyűlése következett,
melyen megnyitot Túróczy Zoltán püs-
pök mondott, dr. Vácz .Elemér az Or-
szágos Luther Szövetség célját és
programmját ismertette, majd megtar-
tották a tisztújítást. Az elnökséget a
következőképen választották meg: egy-
házi elnök Túróczy Zoltán püspök, vi-
lági elnök dr. Zsedényi Béla, alelnö-
kök Marcsek János és Gömöry János,
igazgató dr. Vető Lajos, titkár dr.
Weíszer Elek, sajtóelőadó dr. Handel
Vilmos. A közgyűlés után az Országos
Luther Szövetség és a kerületi Luther
Szövetség vezetői részletes en megbe-
szélték a legközelebbi programmct.
Délben Bertalan Kálmán egyházfel-
ügyelő ebédet adott a konferencia ven-
dégeinek tiszteletére, melyen Bencs
Zoltán országos elnök tartott előadást,
majd ismét tanyai istentiszteletek kö-
vetkeztek, melyekre a nagy hó dacára
is nagy távolságból gyülekeztek össze
a tanyai hívek.

Február 4-én az első istentiszteleten
dr. Gyimesy Károly, a másodikon dr.
Keken András végezte az igehirdetést.
Az istentiszteletek után egyházközségi
rendkívüli közgyűlés következett, ame-
lyen megnyitót mondott dr. Bertalan
Kálmán, a Luther Szövetség célját és
programmját ismertette Rőzse István
igazgató-lelkész, megalakították a szer-
vezőbízottságot és a közgyűlést Szohor
Pál polgármester záróbeszéde fejezte
be. Délben társasebéd volt, délután 4
órakor pedig az evangélikus Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület konferenciája
zárta be a háromnapos programmot,
amelyen dr. Keken András tartott elő-
adást a "Feltámadott ifjú" címen.

Bár a közlekedési akadályok miatt
a felkért előadók közül többen nem
tudtak megérkezni, a gazdag program-
mú evangélikus napok minden tekin-
tetben zavartalanul mentek végbe,
ami elsősorban a nyíregyházi egyház-
község lelkészeinek és dr. Vácz Ele-
mér, az Országos Luther Szövetség
igazgatója buzgóságának köszönhető,
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ban éltek és, magukon kívül minden mást alacsonyabb értéknek te-
kintettek

A béke csendesebb idején a gyengébben megvédett épületeket
se fenyegette veszedelem. De azóta nagy viharok zúgtak el fölöttünk
Hatalmas alkotásokat döntött romba a földrengés. A talaj még min-
dig nem nyugodott meg alattunk. Nem tudjuk, nem következnek-e
még veszedelmes lökés ek /

Fel kell készülnünk Először is tudnunk kell, hogy erőnk három
forrásból fakad. Legyünk: evangélikusok, emberek és magyarole.

Az evangélium olyan lelki érték, mint az anyagi élet forgatagá-
ban az .arany. Lehet jóra használni, de vissza is lehet élni vele. Ha
az evangélium aranyával dolgozó üzemek aranykészlete megfogyat-
kozik, lehet. hamisítani is. Egyetlen gondolkodó ember se fogadja,
hogy az állandóan megtörténik

Fiatalabb lelkészi karunkban nem egy igazi értéket ismertem
meg. Ezért nem aggódom jövőnk miatt. Fáradhatatlan belmissziói
munkájuknak megható eredményei vannak. De talán meghallgatják
öreg tisztelőjüket, ha arra kérem őket, hogy az evangéliumot ne
csak az egzegezis megállapításaival tanulmányozzák Találják meg
a kapcsolatot az evangélium és a társadalmi és gondozási fejlődés
között. Lássák meg, hogy a világ kétségbeesett küzdelmet folytat
a gazdasági kérdések megoldására. A fasizmus, nemzeti szocializ-
mus, szovjet-orosz kommunizmus mind ennek a vajúdásnak ered-
ményei. Az emberiség nagy többsége pedig tovább keresi a megoldást
az egyén gazdasági Ielszabadulásához, amelyben senki sem lehet gaz-
daságilag kizsákmányolt rabszolgája felebarátjának Ezt pedig csak
az erkölcsi érzék megtisztításával lehet megteremteni.

Azért az emberiségnek tesz ma szoLgálatot, aki az evangélium
erkölcsi erejét hirdeti alkalmatos és alkalmatlan időkben.

Amióta megindult a munka a középkor fosztogató bástyáinak le-
ibontására, az öntudatos előretörés és a fásult hanyatlás egymást
váltja. Ezért áll még annyi rnohos bástya 400 esztendei harc után.
Az. egyik nemzet többet tudott lebontani, a másik kevesebbet. Van,
aki a mohos falak között érzi jól magát, van, aki már megkívánja
az egészséges életviszonyoknak megfelelő új épületet.
Luther felszabadította a lelkiismereteket,az áhítatos magábamélye-
déstől eltiltott gondolkodást. De a barokk-világ megbénította és meg-
hélyegezteezt a szabadságot. Még pedig nemcsak a római katolikus
egyházban. A tizennyolcadik században megindult politikai felszaba-
dulást az abszolutizmus visszatérő uralma gátolta időnkint. Magyar-
ország. két nagy reformkorszakot élt áto Az egyiket 1825-től 48-ig,
ezt a szabadságharc szakította meg, a másikat 1867-től 1914-ig, ezt
a világháború döntötte romba. Még pedig nemcsak alkotásaiban,
hanem teremtő lelkében is. Alig van nagyobb halottunk, mint az a
hatalmas felszárnyalás, ami a világháború után lezuhant, és még
siratni se merjük a nagy halottat.

A kort, amelyben élünk, mindíg nehéz elfogultság nélkül meg-
ítélni. De vannak kémlő szerek, amikkel meg lehet vizsgálni. Az
egyile ezt mondja : Valahányszor az emberi fejlődés visszafordul,
mindig igyekeznek visszaszorttani a protestantizmust. Tegyük mér-
legre korunkat ennek az igazságnak vizsgálatául.

A másik próbakő: Rálépett-e a nemzet a fejlődésnek arra az
utjára, mely a kor szükségleteinek kielégítéséhez vezet? Hol van az
akadálya az újjáteremtésmunkájának? Emberekben, intézmények-
ben, tájékozatlan közfelfogásokban ? Megvan-e a törhetetlen lelkierő
'azokban, akik jobbat akarnak és magukkal' tudják-e ragadni okos,
helyes irányban a közönséges, türelmes tömeget?

Az az ember, aki az evangélium szellemében megtisztult lélekkel
:Iloglalkozik ezekkel a kérdésekkel, önkénytelenül abba a seregbe
sorakozik, amely megvívja harcát a jobb jövőjért.

Az evangéliumi ember azonban csak akkor igazi érték ezen el

földön, ha minden ízében magyar. Ebben a kérdésben a faji szárma-
zás jelentéktelen. Az az együgyű hiúság, mely az értéktelen embernek
'azzal hízeleg', hogy valami esetlegességénél fogva különb, mint más,
már az evangéliumi farizeus példájában megkapta ítéletét.

Az embernek csak önmagában lehet értéke. Nem ruhája meg-
különböztető díszleteiben. Nem a neve köré font sallangokban. Nem



a legtöbbnyire költött leszármazásból fakadó önhittségben. Csak mind
arra biztatn ak, hogy sajnáljuk le embertársainkat. Annak a magyar-
nak, aki hazájának használni akar, nem szabad ellöknie egyetlen
hasznos honfitársa kezét sem, de minél több embernek kell össze-
fognia hazája védelmére. Most a meghasonlott nagy nemzet is el
van Ítélve és az egységes kis nemzet is erős. .Iézus .szavaiból nem
lehet mást tanulni, mint azt, hogy nincs különbség Isten előtt fari-
zeus, publikánus, judeai és samariai között. És ha Isten nem válo-
gatja őket, az ember. pedig válogatja, bizony nem Ist'en szerint cse-
lekszik, hanem alantos állati ösztönből, mely a más fajtát nem tűri
meg a maga Legelőjén.

Az evangéliumi embernek nagyon is magába kell szállnia, hogy
tisztánlátásával vezetője lehessen környezetének. Ne Ielejtse el, hogy
a mohácsi csatában egy megromlott nemzet pusztult el, de a protes-
tantizmus az evangélium erejével száz esztendő alatt újjáteremtette az
országot és az erkölcsében megtisztult nemzet hitéért és 1 hazájáért
állandóan diadalmasan harcolt, amig a protestantizmus nemzetfenntiartó
erejét meg nem törték és a nemzet tehetetlen szolgaságba süllyedt.

Ezzel a büszke tudattal kell hirdetni az evangélium igazságát.
Nincs 'megalkuvás. Vagy tudunkevangéliumiak, emberiek és nagyok
lenni, vagy elvesztjük jelentőségünket a magyar jövő munkájában.

Hamvas József.

Segítselek Suomin l
Éjeute tőlem messze jár az álom.
Lelkem: viharban szálldosó sirály,
S »Segítsetek Suomin« - vijjogásom
Vad fájdalommal felsikongva száll.

Majd meg a hó - s a jégbelepte tájon
- Amíg köröttünk éji köd szitál - .
A támadást érces kebellel várom,
Egy szem a védő láncban. Egyre áll

Az éji képzelet-harc s hulla vérem.
Reggelre kelve tűz a homlokorn,
S ha jön új éj, határod újra védem

Ellenség-dult édes testvérhonom ...
S magyar szívem lázasan felkiált:
0, mért nem halhatok való-halált?

Kutas Kálmán.

Az evangélizáció nyomában
1. Halászat a zavarosban.

Egy nyári konferencián hallottuk azt a hasonlatot, hogy az evan-
gélizáció olyan a gyülekezetben, mint a bibliai Bethesda tavának a
»felkavarodása« (János 5:1-4.). Legtöbb helyen igen »leüllepedett
víz« a gyülekezet, még a legkomolyabb lelkipásztori szolgálat mel-
lett is. Fel kellene kavarni,' mint Bethesda tavát. De a helyi lelkész
'már nem igen tudja megtenni. Már megszekták és ismerik minden
mozdulatát, minden hangrezdüléseit. Pedig az Ige is csak úgy hasz-
nál, mint némely oryosság, amely »használat előtt felrázandó«. Sok-
szor még a felrázás, megszokott rnódszere, a belmisszió is »fel-
rázandó«.

A halászok a gőzhajó által felkavart vízben szeretnek halászni.
Ott sok halat lehet fogni. Ilyesmire van szükség a gyülekezet éle-
tében is. Sokszor lehet hallani víz mellett azt is: ha vízbe fult valaki,
»veretni kell a hajóval a vizet«, hátha felhozza a holtat. Mennyí
»belmisszióba belefult« holttest fekszik a gyülekezeti élet medrében,
ezeknek is hogy kell az evangélizációerős hullámverése!

(

Az új vallástanitásí
tankönyvek kiadása

Az Egyházegyetem OSZ! tanügyi
szakülésein kerültek nyilvánosságra az
új vallástanítási "tantervvel szemben
megnyilatkozott bírálatok és a meg-
írandó új vallástanítási tankönyvek-
kel szemben .felrnerülő kivánalmak.
Ezen gyűlések után ülésezett a vallás-
tanári szakosztály. amely úlésen meg-
tárgyalta az új vallástanítási tanköny-
vek megírását és kiadását.

Az új tankönyvek megírására nagy
számmal jelenkeztek lelkészi karunk
különféle csoportjaiból azok. akik a
vallástanítás ügyét ezzel a munkájuk-
kal is akarják szolgálni.

A jelentkezések beérkezese után fel-
merült annak a szüksége, hogy az új
tankönyvek milyen sorrendben adas-
sanak ki. E tekintetben az Egyház-
egyetem mult évi jegyzőkönyvének
világos rendelkezésein kívül az volt a
döntő szempont, hogyelsősorban azok
a tankönyvek kerüljenek már a jövő
tanév elején ifjúságunk kezébe, ame-
lyek az új tanterv szerint a legsürgő-
sebben készítendők el. Ilyen alapon
az határoztatott el, hogy az 1940/194L
tanév' elejére a gimnáziumok VIlI.,
VII. és IV. osztályainak .növendékei
számára szükséges tankönyveket kell
megjelentetni.

E szükségnek megfelelően adatott ki
a megbízatás a jelentkezők kőzül
azoknak, akiktől az eddigi teológiai
munkálkodás s a vallástanításban való
kiváló szolgálat alapján jó tankönyv
várható.

Uj tantervek életbeléptetésénél a
Vkm. előírja azt a gyakorlatot, hogy
az új tankönyveket két-három év-
folyam számára kívánatos kiadni
évenkint. Az evangélikus tankönyve-
ket árúsitó könyvkereskedések a fen-
tebb említett osztályok könyveivel
vagy nagyon kis számban, vagy egy-
általán nem rendelkeznek, míg a más
osztályok tankönyveiből nagy raktá-
raik vannak.' De a tömegesebb tan-
könyvkiadást az is befolyásolja, hogy
1940. nyaráig bizonyosan még nagyobb
papiros-korlátozó rendeletek lépnek
életbe, annyira,. hogy több új tan-
könyv kiadására egyházunk ilyen kő-
rülmények között nem gondolhat.

A megbízottak képességei, a vallás-
tanári szakosztálynak a tankönyvek
kiadása iránt tanúsított érdeklődése
és segítő készsége, a munkaközösség
testvéri együttmunkálkodó bizalma
valószínűsítik azt a reménységet, hogy
a fentebb jelzett tankönyvek megje-
lenhetnek a jövő tanév elejére s re-
ményünk van arra is, hogy ezek a
tankönyvek jók lesznek akartársi
megítélés és az ifjúsg sikeres szolgá-
latában egyaránt. Dr. Gaudy LászLó.

A Szentírást nem érti más. mint
az, aki a tapasztalat alapján érti.
Az igéket úgy kell fogadnunk,
mintha tegnapíriqk volna őket.
Szivünkben át kell éreznünk őket.

Luther.
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KÜLFÖLDI HíREK
Wobbermin berlini egyetemi teoló-

giai tanár több tanártársával együtt
levelet intézett a canterbury érsekhez,
amelyben arra kérik őt, hogy temp-
lomi és egyházi megnyilatkozásaiban
maradjon az evangelium területén.

XII. Pius a volt lengyelországi nun-
ciatura vezetőjét régi minőségében ki-
rendelte a Franciaországban tartóz-
kodó lengyel kormány mellé.

Anémet kcresztyénségről állítólag
olyan nyilatkozatok hangzottak el a
birodalom határain belül, hogy a ke-
resztyénség: judaizmus a nem zsi-
dóknak.

Boegner. a francia protestantizmus
vezére jelentést adott arról. hogy a
párizsi protestántizmus milyen nehéz-
ségekkel küzd. A kiüríttetés követ-
keztében a lelkészek munkája majd-
nem üres területen mozog, a vidékre
költözött ifjúságnak nem tudnak sem
ifjúsági istentiszteletet, sem vasárnapi
iskolai órákat tartani s a lelkipásztor-
kodás egyetlen módja a nyomtatvá-
nyokon keresztül való igehirdetés és
erősítés. Mindezeken felül pedig hí-
vőknek és lelkészeknek ez a szétvá-
lasztása azt is eredményezi, hogy a
francia protestántizmus elvesztette
nagy városaiban és Elzászban adó-
fizető egyháztagjait. A lelkészi kar
fele ugyan aktív katonai szolgálatot
teljesít, de az otthonmaradottak anyagi
lehetősége reménytelennek látszik.

Az angol püspökök nyilatkozataiban.
melyeket nemcsak közvetlen püspöki
körzetük közösségeinek szántak azt
közlik, hogy .az angol keresztyénség
egynek tudja magát a keresztyénség
minden más csoportjával s az ellensé-
geskedések ellenére vallja a keresz-
tyén közösséget mindenkiveL .

Az elzászi kiür ités követkestében a
206 evangélikus gyülekezetből 30, és
az 55 református gyülekezetből 9 tel-
jesen elhagyta régi gyülekezeti helyét.

Skóciában új egyházi munkával kí-
sérleteznek. A mozaószínházakban a
vasárnap esti előadások elsötétítési
perceiben áhitatot tartanak és imád-
koznak. A közönség szívesen fogadta
ezt a háborús újítást..""..~-..,.,

HIREK
A dunáninneni egyházkerület e na-

pokban utalta át az egyházkerületnek
a finn Vöröskereszt javára tartott
gyűjtése eddigi eredményét: 2700 pen-
gőt. A még várható összegekkel- együtt
az eddig befolyt 43. 367 P 97 f. való-
színűleg túl fogja haladni a 45.000
pengőt, mint evangélikus egyházunk
gyűjtését és ajándékát.

A magyar Luther Társaság finn ün-
nepélye. A Fasori gimnázium diszter-
mét szinte még a teljes zsúfoltságon
túl is megtöltötte a közönség azon az
estélyen, amelyet a Luther Társaság
rendezett a finn Vöröskereszt javára
február 5-én. Az ünnepélyt dr. Fa-
binyi Tihamér ny. miniszter, a Társa-
ság világi elnöke nyitotta meg, aki a
finn testvérnép testben és lélekben
egyaránt egyenes és egészséges jelle-
méről, bátorságáról és hitéről mon-
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Egyik vidéki városkában már kora reggel beszélgetésre jelent-
kezik az evangélizátornál egy fiatalasszony. Tágra nyilt, csodálkozó
szemei már előre jelentik, hogy vele olyasmi történt, amit maga
se bír megérteni. »Baptista szülők gyermeke voltam, meséli, s a
Biblia mellett nőttem. fel. Kezdtem a vasárnapi iskolán, folytattam
a »gyülekezetben«, kívülről tudom majd az egész Uj-testarnentumot
s mégse. láttam, mégse értettem semmit. Halott voltam. S tegnap
este egyszerre olyan világosság gyulladt bennem. Most csodálkozom
csak, hogy nem láttam én eddig! S miér t, hogy most egyszerre min-
dent olyan tisztán Iátok ?« - Bizony ezt az evangélizátor se tudta
\Ileki megmagyarázni. Csak annyit mondhatott: ,ez az Isten lelke,
amely Iú, ahová akar ...,

A felkavarás átok is lehet ott, ahol nem akarnak engedni a »Lé-
lek kényszerítésének«. Egy orvos mondta el ugyanabban a városká-
b:an, hogy jelentkezett nála egy idősebb férfi s valami caillapítószert
kért, mert· az evangélizáció óta olyan nyugtalan, hogy nem tud aludni
éjszaka. Szegény szerencsétlen, mennyivel olcsóbban és köny-
nyebben szabadulhatott volna meg a nyugtalanságtól, ha a Lélek
Orvosához fordul ...

Más esetben éppen a felkavarodás hozza meg azt a döntő lökést,
,amelyahabozó lelket átsegíti az új életbe. Az evangélizáció idején
»nyugtalanul aludt« egy asszony mert az Ige erősen bombázás alá
'vette azon a ponton, ahol a gonosz legerősebben kiépített erődít-
ménye áll a szívében: az anyához való viszonyában. Még soha ki
nem ejtette a száján vele szemben ezt a szót: Mama. Tudta, hogy
ezen a ponton kellene változtatni legelső sorban is, de nem volt
ereje, hogy ezt a szót kimondja. Nagynehezen elszundított sakkor
azt álmodja, hogy ott áll a vasúti sínek között és egy vonat dübö-
rög feléje. Menekülni akarna, de nem bír megmozdulni. Most vége
mindennek, cikkázik át rajta a gondolat, nem jutottam döntéshez,
itt a kárhozat... Borzalmas sikoltásra ébred. Egész testében remeg
s a kárh-ozat félelmének hideg verejtékeben fürdik. Töbhet nem is
tudta lehunypi a szernét s mikor megvirradt, már felkelt és ment át
anyósa szobájába. S már azzal a soha ki nem ejtett szóval lépett be
az ajtón: »Mama, mama! Hallgassa csak, mi történt velem! ... «

A felkavar-odásról természetesen a világ is tudomást szerez s
igen sokat éppen ez, a szenzáció utáni éhség visz oda az Ige forrásá-
hoz, ahol aztán egészen mást kap, mint, amit remélt és várt. Egy
újságíró is hallott az evangélizációról, mint a városka »legfrisebb
szenzációjár ól«. Gondolta magában, egyszer ő is »megnézi magának«
imár ezt a csodát, amiről annyit beszélnek. Egy este el is indula
templom felé. Ahogy mendegél, egyszerre csak összeakad egyik ha-
-ragosával. Kisvárosi újságíró igen sok emberrel kerül összeütkö-
zésbe, könnyű harago st szereznie. Elfordítja a fejét, mintha nem
venné észre s el akar osonni mellette. mint .rendesen. De az ernber
nem engedi ám. Egyenesen eléje lép, megállítja és - bocsánatot kér
tőle. Az újságírót, mintha hájjal kenegetnék, örömest megbocsát,
kezet ráznak és jóleső érzéssel ballag tovább. Alig megy egy sarok-
kal odébb, ott meg egy másik haragosába ütközik s uramfia, az is
bocsánatot kér! Közvetlen a templom közelében meg egy harmadik
áll 'elébe s az is békülni szeretne ... »Hát akármi is az az evangéli-
záció, meséli este a kaszinóban, ha ezt míveli az emberekkel, akkor
mégis csak jó dolog!«

i Áldott a Bethesda tónak felkavarodása,
»belelépnek«. S ezért a néhány lélekért, aki
derries felrázni a gyülekezet síma tükrét!

de csak azoknak, akik
meggyógyul, mindíg ér-

F. Z.

Az aszódi evang. egyház közgyűlése
f. é. február 4-én, vasárnap töltötte be

'a Chugyik Pál főesperes nyugalomba-
vonulása folytán megüresedett lelkészi
állást. Lelkésszé egyhangúlag Bogya
Géza eddigi adminisztrátort hívta meg
az egyházközség, választás mellőzé-
sével.

A szentetornyai (Békés vm.) evan-
gélikus egyházközség a baleset folytán
munkaképtelenné vált kántortanítója
helyettesítésére három hónapra - eset-
leg meghosszabbítással - kántori te-
endők elvégzésére képes helyettes ta-
nítót keres. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Javadalom, megállapodás sze-
rint. Véglegesitésre kilátás van.



A finn "no
(A Magyar L~ther Társaság finn ünnepén elhangzott előadás vázlata.)

A finn nőélethivatása elsősorban a család. Rendszerint sok a
gyermek s ezért nemcsak a háztartásban, hanem a kenyér szerzés-
ben is a finn nő segítségül áll férje mellett. A tengerészek és halá-
ISzok feleségei a kis földecskét is maguk kénytelenek müvelni s bi-
zony .az éltető tenger minden évben megkívánja a maga áldozatain
és dühöngő viharok napjaiban sok finn nő várakozik és hiába vára-
kozik a part csupasz sziklái között a hazatérő férjre. A városokban
élő finn nők foglalkozásokat, hivatalokat vállalnak, hogy családjuk
megélhetését előmozdítsák. De az anyagiaknál sokkal fontosabbnak
tudjaés tekinti mindenki azt a lelki örökséget, amit a finn anyák
adhatnak gyermekeiknek, ez pedig a szív igazi müveltsége és a ren-
dületlen hit.

Finnországban a nők 1906-ban kaptak a férfiakkal egyenlő sza-
vazati jogot. A háború után a hivatalokban erősen előnyomultak a
nők. Talán itt volt az. első női miniszter. A képviselők között sok
a nő. A parlamenti gyorsiroda főnökhelyettese is nő. A helsinki egye-
temben 400/0 a nők száma. A városokban villamoskalauzok, elárusí-
tók, pincérek és borbélyok többsége a nők közül kerül ki. Sok a
leányiskola, a vidéki parasztifjúságnak a népfőiskola. Szeretnek éne-
kelni, a templomban is, otthon is, munka közben is. Szereti)< a spor-
tot s ezért egészségesek és munka bírók.

De nemcsak testükről gondoskodnak és nemcsak a saját lelkük-
ről, hanem a másokéról is. Hűséges munkásai az evangélikus egyház
egyesületeinek. A »Pólya-egyesület« a határvidék ek szegény anyái-
nak küld segítséget az újszülöttek világrajöttekor, - ennek az egye-
sületnek az elnöke »az ország anyja«: a köztársasági elnök felesége.

Bizonyosan az egész művelt keresztyén világ ismeri Wréde Ma-
tild, »a foglyok angyala« nevét, aki a fogház miasziónhk a megte-
remtője. Finnországban Runeberg híres költeménye alapján közis-
mert a »kunyhó Ieánya«, a katona menyasszonya, aki halni kíván,
amikor észreveszi, hogy kedvese rágondolva elmenekül a csatából
és szerelmének ad elsőbbséget hazájával szemben. Leghíresebb azon-
ban »Lotta Svard«, szintén Runeberg költeményéből, aki ifjú me-
nyecske vo.lt, mikor férjét a harctérre kísérte és annak hősi halála
után ott maradt a katonák között, hogy a küzdőknek frissítőket ·és
bátorító szavakat osztogasson. Az 1918. évi szabadságharcban szüle-
tette a Lotta Svard egyesület, amelynek most körülbelül 90 ezer
tagja női hadseregként védi a hazát a férfiak mellett. Tulajdonképpen
most minden finn Lotta, betegápolók,' élelmezők, telefonfigyelők', hír-
vivők, lőszerszállítók, autóvezetőkvellcészatik az elesetteket az utolsó
útra, minden segédszolgálatot teljesítenek a csapatok körül. Katonák,

. 'Otthontalan menekülők elszállásolása is az ő dolguk. Már van több
hősi halott ezek közül a példás önfeláldozással dolgozó nők közül.

E mostani Lották leveleiből valóban csodálatos lélek árad. Az
egyik ezt írja: »Munkában telnek napjaink s felettük ott van az a
kérdés: jönnek-e még egyáltalában új napok? De egy talpalatnyi
földet sem a muszkának ' Inkább mindnyájan meghalunk. Mindent
'nyugodt lélekkel bír az ember, tudván, hogy semmi nem történik
Isten akarata nélkül ... « Most a haza az első. Nem csüggedünk el.
esten velünk van! ... Egy édesanya leveléből: »Lehet, hogy ez az
utolsó hír, amit kaptok tőlünk. De mégakkor is az imádság látha-
tatlan hídja megmarad és a remény,' hogy egyszer majd örökké együtt
leszünk a .mennyben, aho] már nincs elválás ... «

A finn nő istenfélő, bátor, őszinte, szívós, igazságosés nagyon
kedves humorú. Ezek positív jellemvonásai. Meleg' szíve teljes oda-
adásával szereti hazáját, férjét, gyermekeit. És még egyet: a magyar
testvért! Már arra a szóra: magyar, - felragyog az arca ,a szeretettől
és lelkesedéstől. Most a szeme könn~es, de ebből a szenvedésből
boldogabb jövő fog születni.

Isten áldja meg Finnországot és Magyarországot!

Garam Laiosné Kallioniemi Sole.

dott emelkedett szavakat. Szeleczky
Zita, a Nemzeti Színház tagja, költe-
ményeket és az Erős vár a mi Iste-
trünk-et szavalta el. A kelenföldi
énekkar Weltler Jenő vezetésével finn
egyházi énekeket, majd a finn him-'
nuszt adta elő. A finn nemzet szabad-
'ságharcáróí dr. Weörös Gyula a hel-
sinkii egyetem lektora tartott ~lőadást·
Bán Aladár, a Petőfi Társaság tagj~
Runebergről, a finn hősiesség Iantosá-,
ról szólt és költeményeit ismertette.
Basilides Mária Handel Imáját és régi
magyar éneket adott elő. Koréh Endre,
az Operaház tagja finn egyházi éne-
keket és finn népdalok at énekelt. Nagy
ércleklődéssel hallgatta a közönség
Garam Lajos egri evangélikus lelkész
hitvesének: Kallioniemi Sole előadá-
sát a finn nőről. D. Kovács Sándor
püspök, a Luther Társaság egyházi el-
nöke zárószavaiban megköszönte a kö-
zönség szeretetét és figyelmét, amely-
lyel a több, mint két óra hosszig tartó
műsort fogadta. Az ünnepélyen meg-
jelent Onni Talas követ, meghatalma-
zott miniszter családjával együtt, akit
kezdettől tünteti és meleg ünneplés
vett körül. Az estély jövedelme 460 P
volt.

Böjti esték. A .fasori templomban
minden szerdán este 6 órakor, a ke-
lenföldi templomban minden csütörtö-
kön d. u. 6 órakor, a Deáktéri iskolák
disztermében minden péntek en este
'/27 órakor és az óbudai templomban
minden pénteken este 7 órakor böjti
esték, illetve előadások lesznek.

Az Országos Protestáns Árvaegyle
január 24-én dr. Pesthy Pál elnöklete
alatt tartott rendkívüli ülésén alelnö-
kéve választotta dr. Szilvássy Béla
államtitkárt. Foglalkozott a Protestáns
Arvaház mostani épületének a fővá-
ros más hasonló intézményének épü-
letéveI való cseréje kérdésével.

Kenyériskola. A kassai evangélikus
és református leányegyesületek sze-
gény gyermekek részére kenyér iskolát
nyitottak, amelyik minden hétköznap
6-8 éves gyermekeket az evangélikus
iskolában egybegyűjti, foglalkozik ve-
lük és. uzsonnával .vendégeli meg.

Halálozás. Kisjeszeni Jeszenszky Ká-
rolyné szül. Gazdik Izabella, a fiata-
lon elhunyt és nagytehetségű Je-
szenszky Károly volt salgótarjáni lel-
kész édesanyja, Balassagyarmaton febr .
l-én csendesen elhunyt.

Passtö-elöadasok ifjúsági és gyüle-
kezeti használatra. A lapunkban jel-
zett, passió-előadásokat tartalmazó fü-
zet "A mi Urunk Jézus Krisztus szen-
vedése és halála" címen sajtó alatt
van és böjtre megjelenik, Két passió
előadását tartalmaz a füzet. Egy ne-
hezebbet a Máté evangéliuma és egy
könnyebet a Márk evangéliuma szerint
közöl a füzet. Egyházi-, kar- és szóló-
énekek és harmónium- vagy orgona-
játék kíséretével adhatók elő ezek a
passiók. A füzet elején külön útmuta-
tás van az előadások megrendezésé-
hez. Megrendelhető: Evangélikus Diák-
szövetség, Győr, II., Ráth Mátyás-tér
1. Molnár Sándor vt.-lelkész levelei-
vel címen. A kottákkal és pontos be-
osztással készült füzet darabonként 80
fillér. Tíz példány vásárlásakor 10oío
és 50 példányon felüli rendelés ese-
tén 20010engedményt adnak. Az árban
a portóköltség benne van. A pénz
előre küldendő be a Harangszó csekk-
számláján: 30.526. sz.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. február ll.
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (ném et nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24.
Üllői-út 24. (egyel. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Falvay Jenő
d. e. 1/210 Broschko G. A. '1

d. e. 1 1 Magócs Károly
d. u. 6 Győry János
d. e. 1/210 Süle Károly
d. e. 11 Kemény Lajos.
d. u. 4 Farkas Zoltán
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 1/210 Farkas Zoltán
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel László
d. e. II Mórocz Sándor
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Süle Károly
d. e. 10 Algőver Andor \
d. e. 11 Dezséry László i
d. e. íO Késmárszky Lajos
d. e. 10 I

Minden templomban

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára
~

SELTENHOFER FRIGYES FIJ:\I
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva':

1816.
LBgslso tüzoltószsJY-, kút, sziuattyú- BS Alapitva:
gBpgyár, harang-, fBm- BS vasöntödB. . 1816.

•A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállított harangok, a Budapest Tis:z#;vi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai' re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommlll forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüsteremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és-
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. ~.

Ezüstr6kák .
kékr6kák

n e r e e a
SOMOGYI·lAJOS szücsmesterné~

I

IV., Egyetem-utca 3.
Bán belépök kölcsönzése !

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FÍA
)

BUDAPEST, ll., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)
i

~:

1

f
t
I

d. e. 1/211 Grünvalszky Károly
d. e. II Lamnek Vilmos
d. e. 11 Soltész Elemér
d. e. 10 Szuchovszky Gyula
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 1ps Molitórisz János
d. e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

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

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

úrvacsora osztás.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS ÉrcöntódB, harangfslszsrslBS BS harangláb gyár
Budapest, XIll., Petneházy-u. 78.

(XUL, 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 harangole 99 százaléka ná-
Iam készült. Most készítem a pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangjait.

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat.

~.................. ...•.•..... . .
~:::::::==::;~

"'II •••••••••• ,.~:::.....,.~;;w

!

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

hangszertelep
y ; P ••••
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BEI,MISSZIOI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMt:NY LAJOS
Szerkesztő-bizattság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Laios, Dezséry Lészló, dr. Gaudy Lászlo. Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Schelz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vetö Leios, vitéz Virág Jenő. Woll Laios, Zulaul Henrik

Megjelenik minden szombaton. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefan : 222-895.
Kiadja az Országas Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Elöíízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozésok akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztőség a kéziratakat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Az egyházi földbirtokok - Morzsák egy szórványlelkész asztaláról - Örüljetek az örülők-
kel, sírjatok a sírókkal ~ Levelek Finnországból - Feltűnő hallgatás - Az olvasó hozzászól - A nagy-
tarcsai népfőiskola - Gyermekakció a gyakorlati keresztyénség jegyében - Külföldi hírek - Hírek

Feltűnő hallgatás
Napilapjaink legtöbbje által csak a

legutóbbi hetekben elhallgatatt protes-
táns eseményekből álljan itt néhány.

Nem érdekli lapjainkat, ha új isten-
tiszteleti helyek nyílnak meg a fővá-
rosban, az sem esemény számukra, ha
a visszatért felvidéki és kárpátaljai
református lelkészek nemzethűségét
igazaita az egyház, "senkit sem érde-
kel", hogya Protestáns Árvaház nyolc-
vanadik évét érte meg és hogy ez idő
alatt kétezer gyermeket mentett meg
s adott a magyar társadalamnak. Ki-
hagyják az olyan hírt, hogy az ameri-
kai magyar ifjúság hódol Magyaror-
szág korrnányzója előtt, nem fontos az
sem, hogy csakugyan jelentős előadók-
kal a külpolitíka égető kérdéseit
akarja megvilágítaní a Protestáns Ira-
dalmi Társaság, szóra sem érdemes,
amikor egy protestáns lelkész buda-
pesti munkásgyülekezetben harrniric-
éves szolgálatát tölti be, sokallják a
néhány sort annak az eseménynek a
regisztrálásától, hogya felszabadult
Kassán református és evangélikus leá-
nyok szájuktói megvont falatjukat
"kenyériskolában" adják ada éhező
kicsinyeknek. A báli névsorok kiszo-
rítják a lapok hasábjairól az olyan hír-
adást, amely szerint a nyíregyházi höl-
gyek "láthatatlan bál"-lal próbálják
megmozdítani ínségesek megsegítése
érdekébert a társadalmi lelkiismeretel
és gondosan óvakodni kell az olyasmi-
nek a bejelentésétől is, hogy a ma-
gyar evangélikusok a szegénységüktől
telt 40.000 pengót átadták a finn követ
kezébe. Hiába várnók országos egy-
háztársadalmi szervezetek vidéki -gyű-
léseiről a nyúlfarknyi beszámolót. Ki-
teheti a lelkét egyik legkitűnőbb gon-
dolkodónk, Makkai Sándor, Debrecen-
ből Pápáig mehet, hogy att elkiáltsa
a mai nő legmaíbb kötelességeit, a
sajtó fanyalogva süllyeszti igazságait
a papirkosárba. De egyetlen lapban
láttuk csak nyomát, hagy pl. orszá-
gos gyűlésre jöttek össze a református
teológíaí tanárok és bizonyára haszon-
talan "reklám" volna megemlékezni
egy ismert egyházi lap testvéri akció-
járól, amellyel szegénysorsú és nagy-

. családú nincsteleneket igyekszik föld-
hözjuttatni, telepíteni. Sőt siket néma-
ság fagadja (még a korrnánylapokban
is!) az arról szóló értesítést, ha magá-
nak a miniszterelnöknek kezdeménye-
zéséből született "Nemzeti Könyvtár"-t
ajánlja egy refarmátus. püspök a lelki-
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Az egyházi földbirtokok
5. Vesszenek vagv maradjanak? Az eddigiek során a kisbirto-

kok mellett törtünk lándzsát, de az egyházak nagyobb birtokait csak
megfelelő kárpótlás mellett tartottuk kisajátíthatónak. Magunkról
beszéltünk. Most még arra az utolsó kérdésre kell választ adnunk,
hogy vajjon szüksége van-e az egyházaknak földekre? Nem lenne-é
jobb, ha valami más módon lehetne megoldani a lelkészek jövedel-
mének és az egyházi tőkének kérdését. Ezen a területen' pedig rög-
tön beleütközünk egy régen vitatott kérdéstömegbe : a lelkészi fi-
zetések központosításának kérdésébe.

Az egyházi földbirtokok, (»földecskék«) szemszögéből nézve a
dolgot, az bizonyos - és ország-világ csodálkozna rajta, ha tudná -',
hogy az ezekből származo lelkészi jövedelem milyen hősies beosztást
és hitartast köv'etel eoangélihus lelkészeinktől. Nekik bizonyára jól
jönne a központosított, havonkénti és készpénzben való fizetés. Ta-
lán akkor nem érné őket az a vád sem, hogy csak a földjükkel törőd-
nek és nem a gyülekezetükkel. Mert a helyzetet nem ismerők ezzel
szekták vádolni őket. De ugyanekkor egészen bizonyos, hogy valami
meginogna a lábuk alatt. Amelyik pillanatban a lelkész .akár egyházi,
akár állami központból való fizetést fog élvezni, eivész a számára
a népe között annyira Iontos és egyedül a föld bírásából származó
bizalom. Ha a gvülekezet a lelkipásztorában fizetett alkalmazottat
[os; érezni - és ez legfőkléPpen a falusi gVülekezetekre áll -, akkor
nem lesz hozzá nagyobb bizalommal, mint jegv;zőjéhe~, vagv bárme-
lVih egvél: hivatalnokhoz. Igy is sokszor látja lelkészeben a hívő az
»urat«. Ugy meg egyenesen a felsőbb rétegek által kiküldött »Iel-
ügyelőt«, esetleg »megbízottat« látna csak benne. A vidéki lelkészek
számára a Iöld bírása az egyetlen alap, ami miatt, (különösen .ha
kicsiny az) a népe valamennyire magából valónak érzi őt és nem rója
fel neki az egyetemek és a magasabb kultura érezhetően más »sza-
gát«, Azt a különbséget, amit Illyés Gyula szavai szerint, először
az orr vesz észre, amikor nehézzé lesz számára az a levegő, a váro-
sok levegője után, amelyikben pedig talán gyermekségének éveit
töltötte. Ha tehát ezt a két, illetőleg három kérdést egyszerre akar-
nók megoldani, (mert hogy ezek összetartoznak, az bizonyos) akkor
olyan közvetítő megoldást kell találni,amelyik mindegyiknek egyfor-
mán jó. És itt talán az kínálkoznék: legyen központosítva az egyházi,
illetőleg papi földekről befolyó jövedelem, legyen egységes termelési
irányítás, de minden egyes lelkész maradjon meg egyházi földje fel-
ügyelőjének és legyen annak dolgaiért felelős. Csak ne vegyük el egy-
szerűen, ne kívánjuk azt az esetleg államosított fizetést, mert nagy
bajok lehetnek belőle. (

Az egyházi »Iöldecskék« megmaradása mellett szól még a követ-
kező. Isten Igéjének hirdetéséhez megkívántatik, hogV az Igehirdető-
nek függetlensége legyen. Ne legyen senki, aki (az egyházi felsőbbsé-
get, mint az Igehirdetés tisztaságúért felelős tényezőt kivéve) bele-
szólhasson abba, amit a lelkész hirdet. Mert abban a pillanatban,
amikor az Ige alapján nem tudja megmondani mindenben Isten üze-



netét Isten népének, már nem beszélhetünk az Ige szabadságáról.
Már pedig az államok keretein belül gyakorta történhetnek olyan
dolgok, amiket már a következő esztendők helytelennek minősíte-
nek. De mi lesz akkor egy lelkésszel, aki felsőbb parancsra, (tegyük
fel, hogya fizetését, onnan húzta, így kötelességévé tették) olyan ta-
nokathirdetett, amik ideig-óráig megfeleltek a követelrnényeknek ,
de aztán az idők múlásával együtt elmúltak. A lelkész amit hirdet,
csak Isten Igéjének alapján hirdetheti. Nem teszi ezt: hűtlenné lesz
esküjéhez. Istenéhez. Megkereste viszont az állam rendelkezéseihez
a bibliai alapot és a rendelkezés idejét múlja, ellenkező irány jött:
eltűnjék vele együtt a biblia hitele is? Amit meg lehet okolni a bibliá-
ból, az csakugyan álljon meg. Ha viszont helytelennek bizonyult?
Akkor a biblia maga is helytelenné válik. - Csak egy példát hozzá,
egészen lehetetlent: tegyük fel, hogy az 1919-es kommunizmus idején
államilag központosított lelkészi fizetés volt. A lelkészek tehát állami
alkalmazottak. Az állam elrendeli, hogy a lelkekhez, vigyék közelebb
a hivatalos tanokat. Megteszik. Meg kell tenniök. 1920-ban azonban
jön az új államforma, a felszabadulás, a kommunizmusnak vége.
Azok a lelkészek,akik felsőbb parancsra cselekedtek, kommunisták
voltak? El kell őket űzni, meg kell őket büntetni? Az ellenforr-ada-
lom mindíg azt kiáltja ilyenkor, hogy igen. Es igaza is lenne, ha éppen
a vádlottak nem felsőbb parancsra cselekedtek' volna. - Egészen vi-
lágos, hogy ezt a lehetetlenséget el kell kerülni. El kell kerülni azért,
is, mert ugyanaz a sors érhetné a lelkészek et akkor is, ha idegen meg-
szállás történne 'az állam egyik, vagy másik területrészén. Amint az
a Felvidék, Erdély és Bánát-bácska' megszállásakor történt. Lelki-
ismeretünk tisztaságának tudatában nyugodtan mondhatjuk azt, hogy
ha ezeken a területeken meg is csonkították az egyházi birtokokat,
azok mégis betöltötték nemzetmentő feladatukat. Mert egy-egy ilyen
anyagilag független egyházközség, habár nyomorgó, de tisztviselő-
ként nem irányítható lelké sze tartotta meg azokat a vidékeket magyar-
nak, hűnek az ezeréves hazához. Mint ahogy Amerikában is csak ott
maradtak meg igazán' magyaroknak a kivándorlottak, ahol egyház-
községekbe szervezkedve éltek, és megvolt a Ielkészük, aki nem en-
gedte beolvadni őket.

Mindezeket a szempontokat mérlegelni kell, ha egyházi földek-
ről beszélünk. A korlátolt forgalmú egyházi kisbirtokokhoz nem sza,
bad még gondolatban sem nyúlni. A nagyobb egyházi birtokok kisajá-
tításának pedig megvannaka feltételei. Tessék minden egyes eset-
ben megvizsgálni, hogy minek alapjául szolgálnak. Ha özvegy vagy
árva, vagy segély alapi földele akkor az elvett földdel együtt el kell
venni ezeknek gondját is az egyházak fejéről. Akkor legalább be fog'
teljesedni egy kissé jobban a »köztisztviselői« név, és ha már a köz-
tisztviselői kedvezményeket nem is kapja meg a lelkészek tábora,
kapják meg legalább ezek özvegyei és árvái, állami gondoskodás
foOrmájában. Kemény Péter.

Morzsá~e~y szórványlcl~észasztaláról
Sokszor hallható az a kifogás - különösen az ókonzervatívok

részéről, - hogy minek a szórvány gondozás és kár olyan nagy ösz-
szegeket fektetni ebbe a munkába. Bár tiszteletreméltó emberek gon-
dolata ez, azt kell mondanunk, néllcülöz r a tapasztalati .alátámiasztást;

A szórványok munkája nem csak azért szükséges, mert az egyház
misszióí munkájának egyik fontos ága, hanem azért is, mert az Isten
csodáinak egy új bemutatóhelye is. Es mire van ma nagyobb szük-
sége ennek a világnak, mint kiáltó csodákra, beszélő köve kre, me-
lyek Isten hatalmát hirdetik.

A ma embere éhezik a csodák után, mert látja, hogy ebben a
tótágast álló világban, ahol a realitások már régen nem bírnak abszo-
lut értékkel, csak a csoda segíthet, Figyeljük csak meg, hogy lesik
az irreális finn háború híreit, vagy' mennyire elhiszik a háborút el-
döntő csodás új fegyverek hírét. Ma na:gy kelet je van a csodának,
szeretnénk hinni, hogy ebben a csodakeresésben része van az örök

pásztorok gondoskodásába. Arról nem
is beszélve, hogy protestáns istentisz-
teleti sorrendjeink már csak a liberá-
lizmus sajtójában kapnak helyet, bár
ugyanakkor (helyesen) igen szorgalrna-
tosan, szombatonként hozzák az egy-
házi zenei műsorokat. És így tovább,
és így tovább. ,

S mindez csak néhány rövid hét
"elnémí tott" protestáns' eseményeinek
sora. Nehéz igazat adni annak a ke-
serű megállapításnak, hogy mintha
"kapóra jött" volna napilapjainknak a
háborús teriedelem:'csökkentés, leg-
alább végre háttérbe lehet szor ítani a
Léleknek protestáns szernpontú dol-
gait. 'Hiszen "csak" három milljónyian
vannak és velük minden kisemmizést
meg lehet 'tenni, szó ' nélkül tűrik el,
nincs igényük" az egyházaikkal kap-

~solatban. Ezek a mi napilap-olvasó-
ink soha sem 'fogják megtenni, hogy
keményen es éberen tiltakoznának az
ő anya szentegyházuk ügyeinek hátra-
tétele miatt! És vajjon észreveszi-e
annak a 120-150.000, magyar protes-
táns rádióelőfizetőnek egyike, másika,
hogy pirosbetűs ünnepnek számít, ha
a budapesti rádió hírszolgálatában fel-
hangzik egy-egy "elvétett" protestáns
híradás? A rádióigazgatóság is úgy
gondolkodik, mint a sajtó: ha a protes-
tánsoknak így is jó, ugyan miért vál-
toztatna a helyzeten, ezen a némasá-
gon az amúgy is túlnyomórészt róm.
kat, vezetőség? !

Utánajártunk és megtudtuk. hogy
naponként és átlagban százsornyi sajtó-
szöveg megy ki a lapokhoz nyomda-
kész állapotban. A református és
evangélikus olvasó tehát úgy gondol-
kozzék, hogy amennyivel kevesebb
jelenik meg ujságjában, annyi került
az illető lapnál aznap papírkosárbal
Félmillió protestáns ember 'naponta
vásárol, fizet elő és lát el hirdetéssei
olyan ujságokat, amelyek a református
és evangélikus közösségek ügyeit, ér-
dekeit, nagyjai szavát inkább elhall-
gatják, mint továbbadják. Magyarul:
nem imponálunk nekik, szinte minden
sorukon megérzik az immel-ámmal,
fanyalogva, muszájból végzett szolg~-
lat. Már t. i. ha protestáns dologról
van szó, "El kell kiáltanunk végre,
hogy mindenki meghallja: ezt a hely-
zetet sem a protestáns magyarság, de
a tízmilliós magyarság egyetemes
sorsa, sokat emlegetett jobb jöven-
dője érdekében sem nézhetjük tétle-
nül! Ne sajnálja az igazán öntudatos
protestáns magyar ember azt a IO-20
filléres levél bélyeget, írjon be, ha kell,
hetenként az általa fenntartani segí-
tett napilaphoz és világos, hozzáillő,
egyenes magyar szóval követelje meg
egyháza rendszeres és kielégitő figye-
lemmelkísérését. Mondott szóból ért
az ember - de ez a joggal sérelmező
szó csak nagyritkán és igen szórvá-
nyosan hangzik el. Aki ezt nem teszi:
vagy lebecsüli saját egyházának jelen-
tőségét, vagy elhatalmasodni engedi
velünk szemben a kisemmiző tenden-
ciát.

A salgőtarlání evangélikus Nőegyle]
gyermek jelmezdélutárit rendezett,
melynek kitűnő műsora -nagy anyagi
és erkölcsi sikert hozott. A Leányegy-
let és az Ifjúsági Egylet két ízben is
rendezett családi estét, melyek mind-
egyike szép sikerrel végződött.
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Az olvasó hozzászól
"A nagyvárosi ember egyházias-

sága" cikk sok megszívlelésre méltó
gondolatot ölel fel. A cikkben említett
két evangélikus embernek igaza volt,
mikor a harangszó hallásakor a Mi-
atyánkot elmondták, talán a temp-
lomba is képzelve magukat. Sohasem
gondolhatunk eleget a templomra és az
Istenre. Amikor útam egy protestáns
templom előtt visz el, rövid fohász
kiséretében megemelem a kalapomat.
Ez katolikus szokás, de nem ez a fon-
tos, hanem az, hogy a templom figyel-
meztet az Istenre és én figyelmezteté-
sére az Istenhez fordulok.

En igen gyakran irigyeltem már
katolikus felebarátainkat azért, mert
a nap minden órájában bemehetnek
templomaikba imádkozni, miért nem
lehet ez nálunk is így? Egy délelőtt a
ferencesek templomából látok kijönni
egy fanatikusreformátus székelyt. "Mit
csinálsz Te katolikus templomban?"
kérdem. Az V. fizetési osztálybeli most
már nyugdíjas úr szinte mentegetőzve
feleli: "Hát tudod a mi templomaink
hétköznap mindig zárva vannak s mi-
kor úgy rám jön, hogy templomba sze-
retnék menni imádkozni, kénytelen
vagyok katolikus templomba menní."
Bizonnyal mondom, sokan cseleksze-
nek így. Es iez hiba! Templomba hét-
köznap is menni óhajtó híveinket ne
szoktassuk katolikus templomba, nyis-
suk ki mi is a templomainkat hétköz-
nap is és vasárnap korán reggel is,
ennek nyáron nagyon örülnének a ki-
rándulők. Az élet oly nehéz ma, annyi
ember keres lelki vígaszt és ép mert
nehéz az élet, igen sok ember nem ér
rá vasárnap elmenni a templomba,
mig hétköznap volna itt-ott' rövid kis
ideje, szívesen bemenne a templomba,
ahonnét megnyugodva, megerősödve
jönne ki, de a templom zárva van.
Mig hivatalba jártam, mindennap el-
mentem a Deák-téri templom előtt.
Sokszor úgy szerettem volna bemenni
egy rövid áhítatra, de az ajtót zárva
láttam. Egyszer egy véletlen kapu alá
tekintéskor láttam 1-2 hívőt bemenni
az oldalajtón. En is bementem. Ot-hat
hívő ült benn. Halk ének és a lelkész
prédikált. Nagyon örültem e felfede-
zésnek s attól kezdve gyakori vendég
voltam. Mindig voltak ott néhányan,
de azt hiszem sokkal többen lenné-
nek, ha minden vasárnap az igehírde-
tés után a lelkész felhívná a hívők
figyelmét arra, hogya hétköznap reg-
geli istentiszteleten minél gyakrabban
vegyenek részt. Ez úgy híveinknek,
mint egyházunknak felette javára
válna.

A léleknél kell megfogni az. embert
s minél több alkalmat kell adni híve-
inknek, hogy bekapcsolódjanak a hit-
életbe. A hitében erős egyén nem fog
reverzálist adni. Aki pedig reverzálist
adott és később tudatára ébred annak,
hogy míly nagy bünt követett el egy-
háza, de különösen eladott gyermekei
ellen, azt mindig bántani fogja a lelki-
ismeret s igyekezni fog a vétkét vala-
milyen úton-módon helyrehozni.

*
E lap hasábjain szó volt már egy-

szer arról, hogy megcsonkítják a rá-
dión közvetített istentiszteletünket.
Most néhány hétig ágyhoz, illetve szo-
bához voltam kötve és tapasztaltam,
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istenkeresésnek is. Hadd mondjak itt el azért néhányat a. mi kis
. szórványegyházunk csodáiból.

Lent az Alföld közepén a »Iekete magyarok« között (akik már
István királyunk térítésére sem hallgattak) van a mi kicsiny misz-
sziónk. Nehéz terepen, nehéz emberekkel. Alig indul meg a munka,
máris feltámad a vágya templom után. Gyűjtés indul. Az országos
gyüjtés sovány eredményét messze felülmúlja a helyi gyűjtés ered.
méuye, pedig zselléremberekből áll az egyház.

Megindul a templomépítési munka és megakad a pénz hiánya
miatt. Megtesznek mindent, amit lehet és mégsem nő a. templomalap.
Félbemaradt templom szégyene a híveknek és gátja az egyházi mun-
kának. Az új lelkész első igehirdetése arról szól, hogy »a leányz;ó
nem halt me.g, csak aluszík«. »Es kinevették őt«, aki mondta két-
ezer évvel ezelőtt és azt is, aki a XX. században hittel hirdette. És
nem a nevetőknek lett igaza. Az imádságokat meghallgató Isten egy
év mulva megáldotta a gyülekezetet kész templommal.

Az új templom tornya üres volt. Az erők kimerültek Harang
után vágytunk Imádkoztunk érte. Az Úr meghallgatta imádságunkat,
még pedig úgy, ahogy nem is reméltük A katolikus egyház ke.gyura
vette a harangot. Ideírjuk a nevét is: gróf. Károlyi Imre.

A templomnak nem volt zászlója, lámpája, hiányzott még a ke-
resztelőedény is. Mi imádkoztunk ér-te és a fillér fillérre gyűlt. Isten
kegyelme gazdagon megáldotta és teljesítette imádságainkat most is.

A gyülekezet első lelkésze három év alatt három kerékpárt tett
tönkre. A második, aki tovább volt itt, anyagilag és testileg tönkre-
ment a kocsizástól. A harmadik lelkész is kezdte már elnyúzni .a
kerékpárját és egészségét, amikor megszületett a gondolato: moto.rra
lenne szükség. El is mentek a kérések mindenfelé. Telt az idő ered-
mény nélküL Egyszer azután, mikor már reménytelennek látszott
az ügy, imádságban vittük ezt is az Úr színe elé. Es ő újra meghall-
gatott. Ma egy vadonatúj motorkerékpár várja, hogy a hó elolvadjon
és a mai idők apostollova megkezdhesse áldott munkáját.

Kevés a lelkész fizetése és azt is nagy időközökben kapja. Mégis
két esztendő alatt a meglátogató betegségek orvos-gyógyszer szám-
lájára majd 1000 pengőt fizetett ki, de hogy honnan, az titok. Isten
megadta időre, .ami kellett!

Ha az ember a csodák sodrában él, akkor megnő a bizalma és
hite. Ma már nem szép rnondás, hanem élő igazság, hogy: »kérjetek
és adatik néktek«.

Nagyon bántott, hogy az új templom dacára sem volt még rev er-
zális javunkra, pedig kárunkra már kötöttek Hiába volt minden
igyekvésem érte. És mikor imádságom meghallgatta az Úr, készen
hozták a jelentkezéskor a reverzálist.

A mostani nehéz tél villámgyorsan elfogyasztotta a fa készlete-
met. Csekély pénzemen nem nagyon veheütem volna annyit,
amennyire szükségem lett volna. És akkor egyik, más állásba távozó
gazda tiszttől olyan áron annyi fát vehettem, amennyit nem is remél-
tem. Hiszem, hogy ez sem a véletlen műve !

Igehirdetést vállaltam egy fiatal szomszéd szórványban. Kerék-
páron indultam útnak Olyan szél fújt szembe, hogy emberi számítás
szerint csak az istentisztelet után érhettem volna oda teljesen kime-
rülve. Aki egykor parancsolt a szélnek és a tengernek, most is meg-
hallgatta imádságomat és megfordult a szél. Igy jóformán munka
nélkül és sokkal korábban értem el célomat, mintsem reméltem volna.

Minderre azt mondhátná valaki, hogy rajongó beszéd. Hiszen min-
den fiatal egyház templomot akar, vagy ha nem is akar, akkor is
azt mondja a papja. Hadd kérdezzern meg az ellenvetőktől, miért
nem akar a mi missziói egyházunkkal egyidőben megszervezett másik
egyház, mely anyagilag körülbelül tízszer jobban áll, még papot sem,
nemhogy templomot?

Azt mondhatnák, könnyű ott egy templomot befejezni, ahol a
püspök mellékneve »templomépítö«. Hadd kérdezz ern meg, miért nem
lehetett befejezni addig, míg nem szállt minden alkalommal imádság
a templomért az Úrhoz. Pedig püspök urunk, akkor is úgy szeretett
minket, mint ma.

Azt mondhatnák, könnyű egy olyan Iérfitől harangot kapni, aki
minden jó ügyet felkarol és emberre soha nem néz. De vajjon miért



nem fordult az ő segítő készsége előbb is az egyházuuk felé?
Lehetne közönséges pumpolás eredményének tekinteni az, UJ

templom felszerelési tárgyait. De ez csak úgy lenne igaz, ha embe-
rektől kértük volna. Mi pedig Istentől kértük.

Megint csak azt mondhatnák, az a püspök, aki majdnem minden
szórvány lelkésznek szerzett már motorkerékpárt, miért ne szerzett
volna éppen nektek? De vajjon miért nem jártak eredménnyel püspök
urunk lépései a, motor érdekében már előbb is? Pedig ő, akkor is
megtett mindent .• Csak mi nem imádkoztunk.

Könnyű azt mondani, hogy ma már van elég segélyalap, amiből
a megszorult lelkész kaphat. De vajjon miért mindíg időre és miért
éppen a szükséges összeget kaptam meg?

A reverzálist sem egy jó egyháztag hoztavakitől elvártam volna,
hanem egy ismeretlen valaki, akiről nem reméltem.

Azt a jól jövő fát is másnak gyorsabban eladhatta volna, akitől
vettem. Talán megsúgta valaki neki, hogy ha nem nekem adja .el,
akkor nagy bajba jutok?

Vagy a szél véletlenül fordult meg? Hiszen akik a helyi viszo-
nyokat ismerjük, nagyon jól tudjuk, hogy itt mindíg délben fordul
meg a szél iránya, annyira, hogy ehhez szabjuk az utazások idejét
is, hogy legalább egy utat széllel tehessünk meg.

Ezek nem véletlenek, hanem az Úr Jézus Krisztus csodái a jelen
\Században. A csodák színhelye pedig a kicsiny nagymágócsi missziói
egyházközség. Aki nem hiszi, jöjjön és nézze meg! Keve Lajos.

"Örüliete~az örülö~~el,síriato~a síró~~al!"
- Lelkipásztori megfigyelések gyülekezeti életünk lélektanahoz. -

A CÍmben idézett .ige olyan, mint a lázmérő. A bból, hogy egy-
házunk tagjai miképen viszonyulnak hozzá, következtetni lehet lelki
egészségükre, vagy lelkületűk beteges rendellenességeire.

Örülni szeretünk. De másokkal együttörülni nem könnyű. Min-
denkor teljesíteni az- apostoli intelmet: az erkölcsi tökéletesség ki-
váltsága.

Szerencse éri ismerősödet. Örökölt, előléptették, nyert a sors-
jegye. Sugárzó arca elárulja, mekkora öröme van. Gratulálsz, de
érzed, hogy szép szavaid mögött minden más érzés előfordul, csak
éppen öröm nem. Van benned irígység, bosszankodás, keserűség, düh,
de együttörülni nem tudsz. A bibliai jótanács fordítottja megy végbe
benned: sírni szeretnél, amikor mások örülnek.

Jókedvű társaság örül az élet ritkán' adódó örömeinek. Hívnak,
vegyél részt örömükben. Nehezen szánod rá magad, hogy leülj kö-
zéjük. De nem érzed jól magad. Keserű a szád és ;a szíved. Nem
örülsz együtt az örülőkkeL Csakhamar feleslegesnek, tehernek tűrisz
fel a saját szemedben. Rontod a mások jókedvét. Nem tudsz önfe-
ledten beleolvadni a társaságba. De a helyett, hogy bevallanád,
igen, nem tudsz örülni az örülőkkel, az előkelőt, a komoly erkölcsi
felfogású embert adod. Belül pedig nagyon .boldogtalan vagy. .

A sírókkal együttsírni se könnyű. Aki nem tud együttörülni az
örülőkkel, rendes en nem tud együttsirni se másokkal.

Szerencsétlenség éri ,ismerősödet. Súlyos betegség, anyagi csőd,
gyász. Kondoleálsz. De szavaid űresen konganak. Ügyetlen vagy a
vígasztalásban. Érzed) hogy frázisok hagyják el ajkadat. Nem érzed
jól magad a szomorú lelkek társaságában. Sietve búcsúz ol. Mene-
külsz. Amint kíkerültél, megkönnyebbülten sóhajtasz. Majd felde-
rülsz. Temetésről jövet a Iegkacagtatóbb viccek jutnak az eszedbe.
Nem tehetsz róla; nevetned kell. Pedig sírnod kellene a sírókkal.

A lélektan" azt mondja, hogy az ilyeneknek nincs »közösségi lel-
külets-ük. De mit tegyen velük a lelki pásztor ? Mert a lelkipásztor
gyülekezetében rendesen sokan vannak azok, akik nélkülözik a kö-

*) V. ö. Künkel: A közösség, A kőzösséglélektan alapfogalmai c. művét. mely
hamarosan a magyar kőnyvpiacon is megjelenik. Némel címe: Das Wir. Die Grund-
begriHe der' Wir-Psychologie. Schuverin (Merkl.) 1939.

én is azt a csúf szokást, hogy a rádiós
ember igehírdetés után kikapcsolja ·az
istentiszteletet azzal, hogy négy perc
mulva pontos időjelzés, utána pedig
zene. Hát a rádió vezetősége nagyon
téved, ha azt hiszi, hogy az Úr imájá-
nak elhagyá'sával való istentisztelet-
megcsonkítás valami istenes cseleke-
det volna. Sok-sok ezer magyar hall-
gatja felekezete szerint a pesti rádiós
istentiszteletet nemcsak városokban,
hanem falvakon, tanyákon és nem
utolsó sorban elszakított területen,
igen sokan keresnek s találnak így ví-
gaszt keserű sorsukban. Azt az időjel-
zést 12 óra 30 perckor is lehetne adni,
praktikusabb időpont is lenne. És a
rádió vezetősége elhiheti, hogy annak
a sok-sok ezer távoli magyarnak sok-
kal fontosabb a teljes magyar isten-
tisztelet, mint az a zene, amelyben a
hét és nap minden órájában része le-
het a világ minden tájékáról, míg ma-
gyar istentisztelet csak vasárnap. van.
Nemzeti missziót a magyar rádió ezzel
teljesít és nem a zenéjével, mert bi-
zony mondom a legtöbb rádiós az idő-
jelzés elhangzása után lecsavarja a
rádióját. v. B-y.

ft na~,tarcsai né~föis~ola
NépEőiskolánk célja, hogya tanulóit

az ifjúsági munka módszereivel is
megismertesse, amennyiben Isten lelke
közülük egyeseket keresztyén szolgá-
latra ösztönöz, otthon a falujukban
szolgálhassanak az ifjúság között. Ezért
az ifjúsági munka a népfőiskolán ren-
des előadásanyagként van beállítva a
munkaprogrammba, Azonban különö-
sen elsőrangú alkalomnak ígérkezett
az ifjúsági munkával való közelebbi
megismerkedésre a KIE szövetség
Evangélikus Ága által rendezett' föld-
műves téli tábor, Budapesten január
25-30-ig, amelyen a népfőiskola ta-
nulói együttesen vettek részt és az
egész hetet együtt töltötték a pestkör-
nyéki egyházmegyék gyülekezeteinek
a kiküldöttelvel (összesen kb. 50-en
voltak), hogy az ifjúsági munka idő-
szerű kérdéseit megbeszélve, útmuta-
tást és bátorítást nyerve a falu ifjú-
ságáért érzett felelősségük mentő szol-
gálattá érhessék.

Különös jelentőséget adótt ennek a
földműves téli tábornak, hogy a tábor
utolsó három napját kinn töltötték az
összes résztvevők Nagy tarcsán, a nép-
í'őiskolában. Ez pedig a konferencia
nem népfőiskolás résztvevőinek jelen-
tett ritka lelki gazdagodá si alkalmat:
megismerhették azt az intézményt,
amely kimondottan a parasztifjúság
megmentését tűzte ki célul és a leg-
sajátosabb ifjúsági munka földműves
ifjúság között. Igen jól esett hallani,
mikor azok, akik megérkezéskor csa-
lódottan nézegették a pesti paloták
után a szerény épületeket, a tábor vé-
gén afelől érdeklődtek, hogyan lehet a
népfőiskolára jelentkezni, mert jövőre,
vagy két ev mulva ők is szeretnének
eljönni és itt tölteni egy egész tanfo-
lyamot, mert az lesz az igazi "téli
tábor".

Éppen a téli tábor idejére esett Ko-
dolányi János írónak a látogatása, aki
Finnországból ismervén ennek a mun-
kának az áldásait, nagy örömmel
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szemlélte a magyar kezceményezést is,
amely minden igénytelensége és rek-
lámtalansága mellett is a leghatáro-
zottabb lépés a parasztság igazi fel-
emelésére. Cs. B.

Gyermekakció a gyakorlati
keresztyénség jegyében
Az Evangélikus Élet hasábjain fel-

vetett nemes gondolat, a finn gyerme-
kek felkarolásáért, valóban élénk vissz-
hangra talált a szívekben. Anélkü\.
hogy ez irányban még komolyabb ak-
ciót kezdtünk volna, nap-nap után je-o
lentkeznek a lelkészi hivatalokban em-
berek, akik szívesen vendégül látná-
nak házukban egy-egy finn gyerme--
ket. S nem érdektelen talán az a meg-
figyelés, hogy sokszor igen szegény
családok jelentkeznek, mintha csak
beigazolódna az a tény, szegény em-
ber baját legjobban a szegényember
tudja megérteni s átérezni.

Azt gondolom, hogy ezer finn gyer-
meket könnyen el tudnánk helyezni
Magyarországon. Itt most már a ne-
mes gondolat gyakorlati kiviteléről
van szó. Lehetséges-e a jelenlegi vi-
szonyok között finn gyermekeket Ma-
gyarországra hozni? Nem ütközik-e az
anyagi és politikai nehézségekbe? Ha
igen, akkor idejében le kell fújni az
egész dolgot, ha nem, akkor rövidesen
meg kell csinálni! Mert az emberek
már annyira bele élték magukat a
helyzetbe, hogy finn gyermekek jön-
nek Magyarországra, hogy többen el-
kezdtek finnül tanulni. Ha a dologból
semmi sem lesz, úgy a csalódás na-
gyon kellemetlenül fog hatni a lel-
kelere. Ebben az esetben azonban más
irányban lehetne felhasználni a gyer-
mekakció iránt kedvező hangulatot.
Vannak nekünk közelebb is rokon
gyermekeink! Ott vannak a szlovákiai
magyarok gyermekei. A mult nyáron szó
volt róla, hogy több szlovákiai magyar
gyermeket le fognak hozni a Balaton-
hoz. Sajnos, a dologból semmi sem lett,
mert a szlovákiai politikai hatóságok
a kiutazást nem engedélyezték.

A szlovák hatóságok, mint azt a
Pesti Hírlap f. é. jan. 25. számában ol-
vashatjuk, mindenben a "viszonosság
elvére" hivatkoznak. Ha tehát mi,
szlovenszkói magyar gyermekeket akar-
nánk a nyári vakációra lehozatni, ne-
künk is lehetővé kellene tenni, hogy
Magyarországon lakó szlovák ajkú
szülők gyermekei a nyarat Szlovákiá-
ban tölthessék.

Nehéz kérdés! Talán még nehezebb
probléma, mint a finn gyermekek ide-
szállítása. De könnyű akkor, ha a dol-
got az evangélium alapján vizsgáljuk
s azt a gyakorlati keresztyénség je-
gyében igyekezzüle megoldani.

Stadtrucker Gyula.

A Protestáns Diákszövetség a finn
Vöröskereszt javára ünnepélyt rende-
zett a Zeneakadémián. A szép műsor
középpontja Túróczy Zoltán püspök
ünnepi beszéde volt, ki a finnek iránti
keresztyén és magyar felelősségérzet-
ről mondott komoly és megrázó szava-
kat. Beszédének ismertetésére még
visszatérünk.
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zösségi lelkületet. Velük egyházi életet kezdeni és folytatni szinte
lehetetlen. Eleinte még csak »beugranak«. De csakhamar (néha in-
dokoltan, néha indokolatlanul) távolmaradnak. Visszahúzódnak. Őket
az egyház, a templom nem érdekli. A vallás nem életszükségletük.
A templomban »nem érzik jól« magukat. Nem is érezhetik, mert a
templom, a gyülekezet csak annak jelent valamit, aki bele tud ol-
vadni a közösségbe, aki tud másokkal együtténekelni, együttimád-
kozni, együtt igét hallgatni. Tud másokkal együttörülni az»örömhír«-
nek, az evangéliumnak és tud együttsírni másokkal. emberi nemünk
romlottságún. Ök azonban erre nem képesek, mert nincs bennük kö-
zösségi lelkület.

Boldogtalan az a lelkipásztor, az az egyházi vezetőség, kinek a
gyülekezete ilyen tagokból tevődik össze! »Lázmárönk« arról beszél,
hogy ott nagy baj van. Súlyos betegség, gyilkos kór emészti a
»hivekc-et ,és az egyházat. Nyomában közöny, reverzális, kitérések,
üres templom s más e féle iszonyatosságok járnak.

Van-e ez ellen a betegség ellen orvosaág ? Mit tegyen ,a »hívő«,
ha rájön, hogy benne sincs »közösségi lelkület«, hogy ő se ',tud
együtt »örülni« és együtt »sírni« másokkal? És mitévő legyen a lel-
kész, akinek ilyen hívekből kell gyülekezetet teremtenie?

A mai jellerntani és lélektani kutatások ezekre a kérdésekre azt
felelik, hogy a »hívek« lelki magatartásán, beállítottságán kell gyö-
keresen változtatni. Mert lehetséges ugyan, hogyapapban, továbbá
a gyülekezet többi vezetőjében is hiba van (éspedig valószínűleg
ugyanaz, mint II hívekben), de az e féle hiba az egészséges lelkű,
közösségi lelkületű embereket sosem tartja vissza attól, hogy gyü-
lekezeti életet éljenek. A hívek lelki beállítottságán kell tehát vál-
toztatni.

Tudjuk ma már azt is, hogy az aszociális (nem-közösségi) lel-
kületben mi a fő mozgató rugó. Az a baj, hogy az illetők mindíg
magukkal vannak elfoglalva, mindíg magukkal törődnek s mindlg
magukat tartják a legfontosabbnak. Ezért nem tudnak másokkal
együtt érezni. Ha valakit szerencse ér, önmagukra vonatkoztatva a
dolgot, rögtön az jut az eszükbe, hogy ez a szerencse, vagy más ha-
sonló szerencse őket is érhette volna. De nem érte (momentán). S
azért nem bírnak örülni. A társasággal pedig azért nem örülnek
együtt, mert ,a. társaságnak nem ők alkotják a középpontját (külön-
ben jól éreznék magukat). Más gyásza azért nem bántja őket, mert
ekkor is nyomban önmagukra gondolnak s misem természetesebb,
minthogy az jut az eszükbe, hogy őket most semmi baj nem érte.
S nem elég ok ez a szívből jövő örvendezésre?

Röviden és magyarán: a közösségi lelkület az önző emberekből
hiányzik. Világos, hogy gyülekezeti életünk sivárságának a főoka
tehát az önzés, illetve, hogy benne önző emberekkel van dolgunk.

Recept az élettelen gyülekezetek számára: Könyörtelen harc az
önzés minden faja ellen! Részletesen erről tovább itt nem szólha-
tunk. Egyelőre csak annyit, hogy küzdelmünk sikerre igazán akkor
vezet, ha legfőbb fegyverünk itt is a - Kereszt. Dr. Vető Lajos.

Levelek :Fi nnország ból
Elfogytak a bibliák.

Az újságokból biztos olvastátok, milyen csodálatosan harcolt
Isten mellettünk és hogyan segítette hős katonáinkat. Ő nagy bátor-
ságot és bölcseséget adott vitéz fiainknak. A legnagyobb áldás azon-
ban az, hogy hatalmas ébredésele történnek haroosaink között. Ilyen
jó hírek gyakran jönnek onnan. Ez nemcsak' amolyan szép beszéd
a haza sor-sának vezetőjéről, hanem ott a fronton sok lélek megtalálta
Megváltóját és bocsánatot kapott a bűneire. Személyes kapcsolatuk
lett Istennel, amikor megvilágosodott előttük, hogy a hazának az
Istene az ő Megváltojuk is. Imádkozzatok, hogy senki a katonáink
közül ne maradjon ki az Isten kegyelmében való részességből.

Ma találkeztam egy tábori lelkésszel, aki rövid vakáción volt
itthon. Megkérdeztem tőle: szükségük van-e a katonáknak még újabb
meleg ruhákra? Azt felelte: Sokkal nagyobb szűhségűh van újtesta-



mentumohra és ~nekeskönyvekre. Ámbár tízezrével küldtek oda
újtestamentumokat, mégsem tudták kielégíteni azt az Isten igéje utáni
nagy éhséget, ami a katonák között van. Olyan emberek is, akik ed-
dig nem törődtek Isten igéjével, hosszú soroleban álltak és könyö-
rögtek, hogy legalább pénzért kapjanak újtestamentumot: Azonban
már Helsinkiben sem lehet kapni sehol, mert mind megvették és
kiküldték a frontra. Remélhetőleg hamarosan új kiadás jelenik meg.

A jó hírek mellett iazonban sokszor jönnek gyász hírek is. Ez
igen nehéz, ámbár az ember tudja, hogy Isten az elesettekről is jól
gondot visel, hiszen magához vette őket .az Ö or-szágába. Sok jó tanuló-
társ és' barát költözött már el ebből az életből. Sokaknak kell oda-
adni mindenüket szent hitünk és hazánk szabadságáért. A musta-
sáari-i nyári ifjúsági otthon családjában is van már két üres hely,
Az egyik Havulinna Kalevi helsinkii segédlelkészé, aki december
23-ánesett el. Ugyanazon a napon, amelyen a halálhírét kaptuk, jött
.tőleegy lap, amelyen ezt írta: »Ambár külsőleg sötét van, mégis eb-
ben a sötétségben világosság ragyogott fel nekem is. Megváltóm,
.Iézus Krisztus által megszabadultam büneimnek '3 terhétől, bocsá-
natot kaptam a bűneimre. Nekem karácsony lett.« Igy írta utolsó
szavait az előtt a kemény küzdelem előtt, amikor az' 'ellenség golyója
eltalálta. Kalevinek a temetésén az életnek és a reménységnek cso-
dálatos érzése uralkodott. Az ő hősi halála hatalmas prédikáció volt
nekünk, különösen is az ő testvérének, aki most jutott el élő hitre és
beszélt nekünk drága bizonyságtételeket ,Isten kegyelméről, mielőtt
vissza indult a halál aratásába.

Ez a megpróbáltatás egészen új módon segít el bennünket földi
hazánknak a szeretetére is. Olyan gyönyörű dolog most finnek lenni
és ehhez a dráf!~akicsi néphez tartozni. Csak most tudom igazán, hogy
mennyire .szeretem ezt a földet és ezt a népet. Hiszem, hogy végre
felvirrad Nagy-Finnország beteljesedésének a hajnala, amikor a sokat
szenvedett Inkeri és Karjala is csatlakozhatnak a szabad híazához.

Helsinki, 1940 január 19. Knuutila Inberi
(Folytatjuk)

An . ••.... ,
K,ULFOLDI HIREK

•

Nyugateurópat államok protestáns
egyházai komolyan foglalkoznak azzal
a gondolattal, hogy az egyházi adóz-
tatást kiterjesztik a részvénytársasá-
gokra és a korlátlan felelősségű társa-
ságokra is. Mivel ezek az alakulatok
Nyugaton felekezetileg nem homogén
szervek, az adóösszeg felosztásánál a
felekezeti arányszám szerint részesül-
nének a város, vagy község területén
levő egyházak.

Ostmark valléstanítást új rendele-
tekkel rendezték. Megváltozott a val-
lástanítás neve is. Ezután felekezeti,
vagy hitvallási oktatásnak fogják
hívni a vallástanítást. A rendelet to-
vábbi intézkedéseiben jogot nyert az
evangélikus egyház arra, hogy olyan
iskolákban is az iskola falain belül
végezheti a vallástanítást, ahol a nö-
vendékek lélekszám a nem éri el a
huszat.

Borah amerikai szenátor halála után
jelentek meg azok a családfa és ősök
törzsévei foglalkozó írások és érteke-
zések, melyek azt akarták igazolni,'
hogy Borah szenátor apai ágon egye-
nes leszármazottja Bora Katalin csa-
ládjának. (Ezt' azért vehetjük nagy
örömmel tudomásul, mert olvastunk
Rajniss Ferenctől az Uj Magyarságban
méltatást az elhunytról, hogy keresz-
tyénsége : és puritánsága méltó az
ősökre.)

Az amerikai Lutheran Companion
írja, hogy az európai háború a nége-
rekre miképen hatott. .Az afrikai fe-

., p

keték nem tudják megérteni azt, hogy
fehér emberek gyűlölik egymást és
egymás ellen háborút viselnek. A
misszionálás eredményét ez a háború
nagy mértékben megnehezrtí s az eu ..
rópai keresztyénségnek ez a cseleke-
dete a mohamedán missziónak ad
olyan alkalmakat, amelyet nehéz lesz
erőtleníteni.

Pályázati hirdetmény. A győri evan-
gélikus egyház elnöksége al csikvándi
(Győr m.) egyházközségben megürese-
dett lelkészi állásra pályázatot hirdet.
Pályázók a .Szabályrendelet 22. §-ában
felsorolt okmányokkal felszerelt kér-
vényüket e hirdetmény megjelenésé-
től számított tizenöt nap alatt nyujt-
sák be a győri evangélikus egyház-
megye esperesi hivatalánál, Lébény,
Moson megye. - A lelkész illetményei
a kővetkezők: Lakás, melléképületek,
kert. - Készpénz: 93.94 P. - 1485 kg
rozs, 960 kg buza. - 16 kat. hold 1037
öl föld; 900 öl sertéslegelő haszonélve-
zete. - 30.865 m? (9 régi öl) hasogatott
kemény tűzifa helyi foÍyóárban meg-
váltva. - Munkaváltság 1400 kg buza.
Temetőkaszálás. Lelkészlak és mellék ..
épületek événte kétszeri tisztogatása,
javítások, igazítások. Stólák: keresz-
telés 1 P, egyházkezelés 50 filL, eske-
tés 2, illetve 4 P, temetés 2 P. Hivata-
los gyűlésekre fuvar- és napidíj.
Anyakönyvi kivonatokért 2, illetve 4
P, családértesítő ugyanúgy; elbocsátó
1 P. Lébény és Juliamajor, 1940.
február 6. Szalay István egyházmegyei
felügyelő, Németh Károly esperes.

,
HIR E K

A rtmaszombatí gimnázium fenn-
maradása. A Felvidék felszabadulása
után a rimaszombatl egyesült protes-
táns gimnáziumot, a nagymultú és
egyetlen közös középiskolát az állam
vette át és azt ez év január elsejétől
a két egyházkerülettel kötött szerző-
dés értelmében visszamenőleges ha-
tállyal visszaadta a református és az
evangélikus egyházaknak. Az egyház-
kerületek kiküldöttei elhatározták, hogy
az intézetet közös kezelésbe veszik, a
terhek egyenlő arányú vállalásával
biztosítják annak fennmaradását és
protestáns jellegét.

Az alvó babák. Hírt adtunk arról,
hogy névtelen levél' kíséretében "egy
magyar kálvinista asszony" aláírással
10 pengőt kaptunk a finn Vöröske-
reszt javára. A levél írója elmondta,
hogya pénzt két leánygyermekének
karácsonyra gyűjtötte, hogy régi ki-
vánságukat teljesítve, alvó babát ve-
gyen nekik. Egyik olvasónk most szin-
tén névtelenül két alvó babát hozott
a gyermekek kárpótlására. Ezuton ke-
ressük az adakozó édesanyát, hogy la-
punk szerkesztőségében kiadhassuk a
két alvó babát. Kérjük, jelentkezzék

Gyula. A 884-es lélekszámú gyulai
evangélikus gyülekezet nőégylete f. hó
7-én jól sikerült Finn Napot rendezett
a kat. többségű városban. A napnak
olyan nagy sikere volt, hogy az elő-
adást többször is megismételve. azon
több, mint 1800 ember vett részt.
Benkő István gyulai lelkész Fmnor-
szágról szóló előadásári kívül bemuta-
tásra került többek között egy magya-
rul beszélő hangosfilm a mai finn
életről és Finnország természeti szép-
ségeirőL Az előadásokon részt vett
Beliczay Miklós Békés vm. főispánja,
alispánja, a ref. egyház képviselői;
báró Apor Vilmos róm. kat. plébános,
a város és a közhivatalok képviselői
is. A finn Vöröskereszt javára rende-
zett est bevétele filléres helyárakból
850 P (nyolcszázötven pengő) volt.

A finn Vöröskereszt javára az Evan-
gélikus tlet kiadóhivatalához érkezett
újabb adományok: Ev. Egyház, Ceg-
léd rrn.i 48.81; Diósgyőr- Vasgyár (Ill.)
Nőegylet 50, KIE Hi, KLE 10, gyűjtés
52 (össz- 202); Felsőgöd 5.14; Mezőhe-
gyes (IL) 16.25; Nyáregyháza (II.) 2;
Csorvás 50; Ev. Rudolf-gimnázium,
Békéscsaba 323.04; N. N., Bp. 5; Bene
l;ajosné, Bp. 1; Bánky Károly, Mag-
lod 1.70; N. N., Bp. 3; Első Fogyasz-
tási és Értékesítő Hangya, Mezőberény
10; dr. Révay Józsefné, Mátyásföld 2;
Szép Sándorné, Bp. 3; Szép Gabriella,
Bp. 3; Jakab Testvérek, Bp. 3; özv.
Perczel Béláné, Bp. 3; Fizély Teréz,
Guta 10; Holló Sándor, Orosháza 1;
Kovács Mária, Bp. 4.

Halálozás. Özv. Szlabey Mátyásné, a
volt bártfai evang. lelkész özvegye,
áldásos életének 78., özvegységének
15. évében Csepelen elhunyt.

Protestáns intézmény keres reformá-
tus, vagy evangélikus fűtőt, ki a víz-
vezeték és villanyszereléshez ért. Cím
a fasori evang. lelkészi hivatalban ..
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. február 18.

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

Minden templomban úrvacsoraosztás.

Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
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

d. e. 1/2 9 Dendely Károly
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 11 Győry János
d. u. 6 Magócs Károly
d. e. 1/210 Mórocz Sándor
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Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

-SELTENHOFER FRIGYES FI~I..
magyar királyi SOPRON
udvari széllítök, •

Alapítva
1816.

LBgBlsö tüzoltószBr-, kút, szivattyú- BS
gBpgYiÍr, haraag-, Um- BS vasöntödB.

•
Alepítva:

1816~

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak> a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
arany~rem:mel; azonkí,vül sok arany-:, é~ e~~stére:r:nmel lés
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvezo fizetési feltetelek ~és
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmenteSen

eszközlünk. J

Ezüslr6kák 1
"kékr6kák .

nercek.
SOMOGYI lAJOS szücsmesternét

IV., Egyetem-utca 3.
BAli belApök kölcsönzése I

I

70 éves c6g I

Mit nyujt.az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS ÉrcontödB, harangfBlsZErBIBs BS harangláb gyár
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. Telefon : 291-353.

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

SZ]GETI NÁNDOR ÉSFIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

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 harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.~---------------------------------------Rádíö, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an MARNITZ

hangszertelep
Evangélikusoknak nagy árengedmény! VIIL, József-körút 37. sz.
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Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz Lászlo, dr. Vácz Elemér. dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szembeton. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 222-895.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Elöiízetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
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TARTALOM: A Kormányzó jubileuma - A nagy arénában - Finnország háborúja és a keresztyén egyház -
Az evangélizáció nyomában - Az orosz atheisták tízparancsolata - Magyar és tót kultur-
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Az orosz atheísták
. tízparancsolata

A Svájci Evangélikus Sajtószolgálat
közlése szerint az orosz katonák, mi-

.előtt Finnországba indultak a követ-
kező _útasításokat kapták:

1. Emlékezz rá, hogy te nem csak a
Szovjetért harcolsz, hanem a finn
n~~~ •

2. a háború egy olyan új állam
megteremtéséért folyik, amelyik 100
százalékban atheista lesz és így Finn-
ország lesz északon az atheisták leg-
nagyobb segítsége.

3. Mindazok, akik ezekben a napok-
ban még a vallásra gondolnak, orszá-
guknak és Sztalinnak .ellenségei.

4. Emlékezzél rá, hogy a szárazföldi
aknákat mind a papi rendek helyez-
ték el.

5. A csatában katonának, a tábor-
ban agitátornak kell lenned.

6. Lőjj le míndenkit, aki templomot
próbál kifosztani, de védd meg azokat,
akik az egyház terrorjától szenvedtek.

7. Minden papot, akivel találkozol,
juttass börtönbe, mert ha nem, leg-
közelebb már ő lép fel úgy, mint a te
ellenséged.

8. Ha templomba mész be, hagyd
fejeden a kalapodat. hadd lássák az
emberek, hogy egyházellenes vagy.

9. Jelszavad legyen: A vallás a nép-
nek szánt ópium.

10. Emlékezzél rá, hogya te halálod
győzelemhez segítheti a ví'lágon az
atheizmust.

Ma~yar-tót ~ultur~apcsolato~
Az integer Magyarország magyár-tót

kultúrális kapcsolatainak feltárása
szempontjából jelentős és komoly fel-
fedezést tartalmaz Lesták Emma most
megjelent értékes értekezése: Arany
János "Toldi"-ja és Szládkovics And-
rás .Detvan"-a (Budapest, 1939; 39.
lap). Megtudjuk ebből az értekezésből,
hogy a nagy tót lirikus, Szládkovics
András lelke Arany Jánosnak a "Tol-
di"-ban kibontakozó zsenijétől nyerte
az ihletés lángot lobbantó szikráját
halhatatlan művének, a "Detvan"-nak
megírására.

A századeleji romanticizmus irreális,
talajtalan költészetével szemben Szlád-
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A Kormányzó jubileuma
Húsz esztendeje van annak, hogv Horthy Mihlos fővezért, a nem-

zeti hadsereg megteremtőjét a nemzetgyűlés 1920. március I-én Ma-
(

gpar.or.szág hormánvzoiáoá választotta. Húsz n.ehézeszt.endő alatta

npUfttd"an E'ur6p,áb,an Lstenben való hittel és bölcseséggel megtar-

'totta ezt laz igaz,ság~aLanul megcsonhitott , erőiben meggpengitett és

·sokszor pusata létét feJ1.pegető szomszédok által körülvett országot.
Jutalrrca nemcsak nemzetünk egészének hálás és őszinte szeretete,

nemosal: világszerbe elismeri tekintélve és megbecsülése, hanem azo'?

ia küls.ő és b'élJsőeredményeli is, melvek hormánvzásához már ma is

történelmileg hozxátartoznah, Bizonnyal mélto módon nyiloánult' volna

meg a személye iráni való ragaszhodá szeretet és tiszbelet ezen az év-

'fordulón, hia ő m~CLgI_aarra nem 'hérte volna a nemaetet , hogp kerüljön

minden ü-nn:ep'lést. »Ma homoly időket élünk, - mondja a miniszter-

eln.ökhöz intézeit levelében,- ami;dőn min,dnpájtan egyűtt őrülünk és

~pütt bánkódunk szótlan.ul is. Most nincs helve űnneplésneh! B í z om

a Q ond v.i p elé s ben, ho g ,p a z ii n n e p e ,k nek ism e g j Ö II a z

ide j iih:«

'Csendes ünnep lesz tehát, de annál bensőségesebb. Evangélikus,
,e.g!pházurik templomaiban, isholáibati és minden összejövetelén meg

fog emléhezni erről az évfordulóról és mindenütt és mirulen alkalom-

mal egp szivvel tosi« lsérni a nemzetek sorsát intéző hatalmas Istent,

ihJogpatyai gondciselésének gazdag kegp,elme szerint áldja meg orszá-

guro,k K'orm;án'Fzóját egészséggel, sorsdöntő időkhöz szüliséges böl-

cseséggel .és a ml1rld{npájunlkszivébeti külön-külön élő, de az ő szivé-

ben összefutó, legszentebb reménvségeinle boldog beteljesedésével.
. -

Kérni fog.jJ.1.'kIstent, ho:gp jutalmazza meg az ő szívének és tnindnyá-

junk szioéneli azt a hitét, hogv az űrmepeltnele is megjön az idejük.



A nagy arénában
(Turóczy Zoltán püspök ünnepi beszéde a Protestáns Diákszövetség finn-estjén.)

S:uómi hófedte gránit ja az ,egész világ küzdőarénájává left. A vi-
lágtörténelem egyik leglélegz.etfojtóbb, legizgalmasabb párviadala zaj-
lik le most ott. Olyan különböző erőviszonyokkal, adottságokkal és
emberi számítás .szerinti esélyekkel aligha állottak még szemben ellen-
felek, mjnt most fent Suóm'iban.

BilY1iai hasonlathoz nyúlunk. mikor a kettejük közötti arányt
meg akarjuk jelölni. Dávid és Góliáth harca ismétlődik - mondjuk. Ez'
azonban .csak hasonlat s éppen azért, mert hasonlat, sántít. Mert ha
rnegállapítanánk azt a sz.orzószámot, amely' Dávid és Góliáth közti
erőviszonyt érzékeltetné, s ezzel összehasonlítanánk azt <a szorzó-
számot, amely az oroszok és a. finn ek közti erőkülönbözetet jelö~i,
mleg kehlene áUapítanunk, hogy ott ma sokkal nagyobb szorzószám-
rmal kell dolgoznunk. mínt amilvermel a bibliai történetben kellett,
S h!a igty áU'ítjlik elénk a, k~ét ellenfelet, akkor' az egyik nem o lya'n-
les 4, mint Góliáth, hanem mirrt .az őskori szörny , s a másik neun
olyan, mint Dávid, die rní.nt egy kis töIipie. S, az egyik talpig vasban,
a másik mezítelenül, kezében egy szál szintén mezítelen kard. Az egyi-
ket nem köti semmi. Papírrongynak minősít ünnepélyes deklarációkat,
m.elyeket kezevonásával írt alá, hivatalos pecsétjével pecsételt le.
Gúnyolódva rúg b.ele a nemzetközi jogok paragr-afustömegébe s Icö-
nyörtelenül keresztü 1 gázol l'aj:tuk. S hla f.el:csendülnekelőtte az
emberiességre appellálás fínom hangjai, bomba- és gépfegyverropogás
a válasza. S ezzel a szörnyeteggel szemben ott ,~U a finn törpe. Meg-
kötözve a maga becsületességével, nemzetközi jogok tiszteletbentartá-
sával s adott szavának minden körülrnények közötti megőrizésével.
Volt-e hát valaha küzdelern, amelyaránytalanabb lehetőségek között
indult és vívódott, m'int amelyik Suómi hófedte gránitján zajlik le
most a világ 'szeme előtt?

Nem lehet tehát csodálni, hogy az arénát .az egész világ üli körül'a
maga rokonszenvével. Azt mondják, hogy a legutóbbi időben az egész.
világtörténelern csak két olyan eseményt tud felmutatni, amelynéla
világ rokonszenve olyan er-ővel nyilvánulf meg, mint mostF'innor-szág-
gal szemben. S ez a búr háború, meg a magyar szabadságharc. Ahogy
ezt a két népet rokonszenvébe, támogató szeretetébe, együtt harcoló
készségébe fogadta az egész világ, úgy érzi ma kötelességének, hogy
a finn nép mellé álljon. Vajjon mi a magyarázata ennek a nagy világ-
rokouszenvnek ?

Ha elemeire próbáljuk bontani, mindenekelőtt azt kell megálla-
tanunk, hogy nem szenzáciáéhség . Ha csak szenzációéhség volna, ak-
kor a népek másként ülnének ebben az arénában. De az a csend, <ahogy
a világ körülüli ezt az arénát, mutatja, hogy ebben a rokonszenvben
több van, mint amit szenzációéhségnek lehetne mondani.

, Ez a nagy csend annak a tiszteletnek a kifejeződése, amelyet la
világ e hallatlan párviadal vívói iránt érez. Sőt több ez, mint tiszte-
let: csodálat. Az ember, akármennyire megöregszik is, bizonyos te-
kintetben megmarad gyermeknek. A gyermek pedig örök, mély szere-
tettel vonzódik a csodálatoshoz. Tágult szemekkel gyönyörködik a
nagyellentéteknek, tündér eknek és boszorkányoknak, sötétségnek -és
világosságnak nagy harcában és szívrepesztő izgalommal várja, hogy
győzz.enek a tündérek, győzzön a fény a sötétség felett. Ez a csodál-
kozás mrnd'en bizomnyal ott van ma a világ rokonszenvében. De
nem csupán ez. Mert ha csak ez lenne benne, két hónap óta már rég
elfordult volna a világ rokonszenve a finnektől. Az' ugyanis nem igaz,
hogya csodák csak három napig tartanak., A csodák megmaradnak
három naplO,Il túl is; de a csodálkozás .nem szokott tovább tartani.
Hogya finnektől nem maradt el a világ csodálkozása, sőt napr-ól-
napra növekvő erővel él a világ szívében és szemében, mutatja, hogy
több Vianitt, mint egyszerű csodálkozás.

S ha tovább boncoljuk, miért is nem tudja megszokni a világ azt,
arni odafent történik, miért nem tud napirendre térni felette, r á kell
jönnünk, hogy van a világ rokonszenvében valami hénpelmetleségi ér-
zés, amitől nem. lehet szabadulni. Olyasvalami, amit a világháborúban
éreztek a Lelkiismeretes felmentettek, amikor nyugodt otthonban, bé-

kovics "Detvan"-a épúgy, mint Arany
"Toldi"-ja a népies nemzeti irány kép-
viselői. De a művek igazi párhuzama
nem pusztán ebben a körülmény ben
mutatkozik meg. Lesták Emma benső
kapcsolatok; szembeszökő vonatkozá-
sok meglátására is elvezet, bennünket.
Gondos okfejtés után kimutatva e két
mű mesekeretének és· több a mese
szövetét alkotó mozzanatnak a két re-
mekműben való azonosságát, határozot-
tan állítja: "Minden bizonnyal "Toldi"-
nak kellett megjelennie, hogy a tótság
lelkét, egyszerű életét, erényeit I tük-
röző legértékesebb művészi alkotás, a
"Detvan" megszülessék". Mindamellett
mégsem illetheti Szládkovicsot az
utánzás vádja. "Az egész költeményt
- írja a szerző - "Toldi"-ra emlékez-
tető minden mozzanatot is izig tót jel-
leggel· látta el, céljának megfelelően
használta fel, egyes részletekben- a
megtévesztésig. Ez Szládkovics kétség-
telen érdeme."

Az értekezés kortörténeti hátteréül
szolgáló első fejezetnek egy megálla-
pítása azonban kétségtelenül téves.
Nem áll ugyanis az, hogy a tótok szel-
lemi és politikai élete főként a XIX.
században mutat szoros kapcsolatot. 11
magyar élettel. A· régebbi multban
ezek a kapcsolatok, határozottan szer-
vesebbek, mélyebbek, bensőségesebbek
voltak. Sőt a tót irodalom ideológiailag
teljesen magyar volt. Pusztán 'nyelvé-
ben maradt tót. Már a XVI. század
csekélyke tót irodaimában is megszó-
lal a nemzet szomorú sorsán kesergő,

• bűnbánutában önmagát tépő, s a nem-
zet jobb jövőjéért esdeklő lélek haza-
fias Iirájának hangja. A XVII. század-
ban pedig ezek a kapcsolatok még in-
kább elmélyülnek. épen a tót evangé-
likus egyházi irodalom a XVI. század-
tól kezdve mind a XIX. századig azt il.

tényt hirdeti, hogy hazánkban az
evangelium egyházai és a nemzet ál-
landó sorsközösségben . éltek. A kap-
csolat tehát előbb is fennállott és pe-
dig mélyebb tényezőkben, mint ami-
lyeneket a szerzö sorakoztat fel: a
magyar nyelv hivatalos érvényének
követelése a közéletben, a mult dicső-
ségének felidézése a sivár jelennel, a
népiesség hangoztatása az irodalomban
az idegenszerűvel szemben, a realiz-
mus a költészet szolgálatában. Mind-
ezek kétségtelenül hatottak a tótság
életére is, de már csak utorezgései
annak a nagy harmóniának, mely a
magyarság és tótság kultúrális életét
a XVI. századtól kezdve el egészen. a
XIX. századig jellemezte. Sajnos, már
csak utórezgések· ezek, mert a' tótság
szellemi és politikai életének a ma-
gyarsággal való kapcsolatát a XIX.
század nemzeti öntudatának ébrede-
zése meglazította. Megindulnak a nem-
zetiségi mozgalrnak, melyeket hova-
tovább a legádázabb faji gyűlöl et tüze
füt. Ezek a tótság életének mínden
megnyilatkozására rányomják bélye-
güket. Az irodalmára is. Maga Lestálc
Emma is megállapítja: "a 30-40-es
évek tót irodalmát a nagy szláv köl-
csönösségbe beállított tót nemzetiségi
gondolat és a történeti multba való
visszatekintés jellemzi".

Mindamellett hálásak lehetünk Les-
ták Emmának, amiért értekezésével
újabb. becses adatot szolgáltatott an-
nak az igazságnak felismerésére és cá-
folhatatlan bizonyítására, hogyamíg
Trianon oliója bele 'nem hasított Ma-
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gyarország testébe, a részek kölcsönö-
sen kiegészítették egymást. Nemcsak
természetrajzi, földrajzi és gazdasági
tekintetben, hanem kultúrális szem-
pontból is s ezek a Gondviseléstől is
egybe rendelt részek és kultúrák egy
gigantikus közös fejlődés lehetőségé-
nek adták zálogát mindkét nép szá-
mára, Dr. SziLády Jenő.

Kíncs a Bibliában
Nem hagyhatom szó nélkül az

.,Utolsó Wereczkey" című film egyik
ízléstelenségét. Az egész vérszegény
kis meséneka középpontja ugyanis egy
biblia. A modern, cégvezető-kísasszony
este elalvás előtt olvasnivalót kér az
"apyukájától", aki néhai édesapja öreg
könyvei közül hoz be neki egy ölre-
valót. Legalul egy vaskos, bőrbekötött
bibliát. A cégvezető-kisasszony ezt vá-
lasztja elalváselőtti olvasmánynak.
Anyukája ezzel a szavakkal adja ke-
zébe: "Hát olvasgasd csak kislányom,
megérteni úgy sem fogod. Abibliát
csak akkor érti meg az ember, ha
már nagyon-nagyon öreg". A cég-
vezető-kisasszony forgatni kezdi az öreg
bibliát és talál benne egy régi írást
valamelyik kuruckori ősének falbarej-
tett családi kincséről. S ezzel megindul
a filmmese, amely kurucaranyakat

ugyan nem, de megfelelő gazdag fér-
'jet mégis csak eredményez a cégvezető-
kisasszonynak.

Ez a kis édeskés limonádé, sajnos,
nem jobb és nem rosszabb a többi
"férjfogásos" magyar filmeknél. De,
hogy az ilyesmikbe 'még a ibliát is
belekeverik, az már mégis több a sok-
nál! Több tiszteletet a Szentírással
szemben!

Aztán az a bölcs mondás, hogy a
bibliát csak a "nagyon öregek" értik
meg, Mintha a keresztyénség az aggok
vallása volna, mint a sinto izm us, nem
pedig a "gyermekké lett nagyok" és
megifjodott életűek vallása. ("Hálát
adok neked, hogy elrejtetted ezt a
bölcsek és értelmesek elől és a kis-
dedeknek megjelentetted." Máté 11:25.)

Milyen hétmérföldes távolságban is
van a Szentírástól az a közönség, aki-
nek a bibliáról ilyesmit lehet beadni!
Bizony szomorú fénykép az ilyen "csa-
ládi requisitum"-képen őrzött biblia az
Ige talajától elszakadt magyar közép-
osztályról. Nem is csoda, ha a szocio-
lógusok, politikusok és zsurnaliszták
is annyira "talajt vesztettnek" mond-
ják ezt az osztályt.

Azonban minden tartalmi brutali-
tása mellett is egy nagyon komoly
jelképies űzenetet közvetít ez a félre-
sikeredett bibliás-jelenet: hogy a bib-
liában kincs található. Nem arany és
nem ezüst, amit a rozsda és moly
megemészt és a tolvajok is elvihetnek
a jogos örökös orra elől (mint a mel-
lékélt filmmese is igazolja), hanem az
az egyetlen kincs, amely egyedül képes
igazán gazdaggá tenni a magyar társa-
dalmat. Mindenütt, ahol ma gazdasági,
jóléti, kedvező vagyonmegoszlás, jó
szociális helyzet van, ott megtaláljuk
a bibliát is, de nem mint könyvtári
díszkötetet, hanem mint mindennap
kézbe vett "lelki eledelt". Ezt a kincset
keressék a régi magyar családok utolsó
ivadékai a bibliában s megtalálják azt
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kességesen, terített asztal mellett ültek és azokra kellett gondolniok,
akik érettök és helyettök szenvednek odakint az első vonalban. Amit
az édesanyák éreztek, akik nem tudtak vetett ágyban aludni, mert a
fiuk valahol Doberdó kavernáiban heverészett, akiknek a szájából ki-
fordult 'az ízes falat, mert valahol messze, ki tudja hol, miféle poszton
éhes gyomorral tengődik édes gyermeke, szívének magzatja. Valami
ilyen kényelmetlenségi érzés állítja a világ rokonszenvét is a Iinnek 101-

dalára. Érzik, hogy nem lehet békességes körülrnények között, fűtött,
ragyogó termekben élni és beszélni, amikor odafönt az az élet-halál
harc folyik. Érzik, hogy itt tenni kell valamit. - .

S ezzel új ponthoz érkeztünk a világ rokonszenvének vizsgálatá-
ban. Nemosak a kényelmetlenségi érzés, a félelemérzés is ott lapul a
világ rokonszenvében. Félelem attól, hogy reá is rákerül a sor. Ezért
nem tud kitérni, ezért kénytelen segítségükre .sietni. Egyik fiatal erejé-
vel, szíve vérével, a másik pénzével, a harmadik írásaival, a negyedik
munkájával, az ötödik ki tudja mivel ... De mindegyik érzi, hogy róla
van szó, mindenki látja ,hogy ami odafent történik, az csak hatalmas
nyitánya egy óriási világvállalkozásnak, mindenki tudja, akár mondja,
akár nem, hog'y abban a roppant összecsapásban, amely szemünk előtt
zajlik le nemcsak odafent északon, hanem nyugaton is, az európai kul-
tura fog elvérezni. S ha összeroppant mindaz, amit' civilizációnak neve-
zünk, míeg fog indulni hatalmas bakkancsával, véres tömegeivel, irtó-
zatos gőzhengcrével a vörös kolosszus, amely ma mondhat akármit,
hisz szavait,. ígéreteit sohasem fogja megtartani, s amely sohasem
morrd le arról, hogy a v~]ágoot a maga .vezetése alatt Iorradalrnasítea.
Ezt érzi a világ,' épp .en ennek a félelemnek és személyes érdekeltség-
nek az érzése teszi olyan elevenné a finnek felé fordult rokonszenvét.

Pedig még ennél is tovább kell mennünk. S ne ütközzék meg
senki, ha azt mondom, a finnek iránti rokonszenvben van valami az
:áhit,atból. Abb'ól az áhítatból, amelyet az egyik ember a másik hősi
nagysága iránt érez. S bizonyos, is, hogya Iinnek ezt a harcot, keresz-
tes háborúnak tudják és vallják. A hősi halottak gyászjelentéseinek pl.
ez az állandó fOrlnm'lálj:a a finn lapokban: »Elesett a hit, otthon és a
haza védelmében.«

S itt elérkeztünk a' világ rokonszenvének boncolásában ahhoz a
ponthoz, ahol döbbenve kell megállapítanunk, hogy van ebben valami
a világ lelkiismeretfurdalásából is. Nem nyugodt a világ lelkiismerete.
Mindenekelőtt azért, mert látja, hogy paktumokat kötött olyanokkal,
:akikkel sohasem lett volna szabad paktumot kötni. Aztán azért, mert
látja, elhanyagolható tényezőknek nyilvánított olyan nemzetvédelmi
erőket, amelyek most a finn háborúban mirrderinél feljebb való nemzet-
védelmi eszközöknek és tényezőknek bizonyultak. Nyugtalan és békét-
len a világ lelkiismerete. Keresi és kutatja az útakat, módokat, aho-
gyan valóra válhatna: »Bárcsak én is, én is köztetek mehetnék, daliás
vitézek, keresztes leventék !« Hogyan lehetnénk olyanok, lllint ti!

S itt Vian az, a pont,ahiová megakartam érkezni. Ezt az estét a ma-
gyar protestáns diákság rendezte. Magyar protestáns diákság 1 Tuda-
tosítsd tehát magadban, hogy abban a nagy rokonszenvben, amely a Iin-
nek ügye iránt benned is él, lelkiismereted nyugtalansága, más élet
utáni szent vágyódása van benne! És benne van Isten hívogató, éb-
resztő szeretete is, aki azt akarja, hogy ennek az orezúgnak is legye-
nek ilyen ifjai! .Es Ilyenekké is lehettek, ilyenekké kell is lennetek!

Es ha valaki megkérdezné, meg tudnám-e mondani konkréte is,
mifytenné kell lennie a magyar ifjúságnak, akkor válaszul röviden fel-
vázo'lnám a finn ifjúság néhány jellemvonását. Barátaim! A finn ifjú-
~,ág ízig-vérig nacionalista. De na cio nalizmus a 'nem jelszó-nacionaliz-
mus, hanem aktiv és praktikus. Tudjátok-e, hogya Mannerheim vona-
lat a finn ifjúság épitette két keze munkájával ? A hozzá szükséges
anyagiakat is ők gyüjtötték össze. - És nem tudom, tudjátok-e, hogy
ez előtt az aktiv nemzetvédelmi szolgálat előtt milyen csodálatos har-
cot vívtak a finn egyetemi hallgatók a tuberkulózis ellcn? Milyen mun-
kával, gyűjtéssel, felvilágosító előadáshadjárattal igyekeztek megmen-
teni a kevés .kis finn népet! (

A finn ifjúság azután földhöz nőtt ifjúság. Azt jelenti ez, hogy
otthon érzi magát a faluban, és nem meg.)' el a falubóL Falukutatók
járnak miköztünk is, de a mi ifjúságunk még mindíg nem gyógyult
ki abból a faluiszonyból, amely Illem lát mást a faluban, mint elmara-



dottságot, sötétséget, villanynélküliséget, kulturálatlanságot, ahová
száműzetésbe megy az ember, mint Szíbériába. Es nem látta még meg,
húgy ott az ős magyar talaj várja, életépítő, örök szent erőkkel. A
finn ifjú!ságb!an, akármilyen műveltségi fokra emelkedjék is, mindig
ott él az örök paraszt. S ez ennek az országnak a legszentebb kincse.
A magyar irodalomban egyedül Arany tudta megőrizni Budapesten és
palotában is a maga örök szent parasztságát. Ezért tudta olyan sok'
drága kinccsel megajándékozni a magyarságot. Hogy a finn lélek olyan
viharálló, abban legnagyobb szerepe annak van, hogy ez a lélek népben
gyökerező lélek.

A finn ifjúság, barátaim, becsületes iffúság. Nem az apja pénzén
tanul ki, hanem; a maga erejéből. A finn egyetemi hallgató ugyanisi
akármelyik banktól kap erre kölcsönt. Megkérdeztern egyszer egy
finn bankigazgató barátomtól, mi a fedezete az ilyen kölcsönöknek ?
»F:ed,eEetea finn becsület« - felelte. Es ez a 'fedezet Finnországban,
elég. ,

A finn ifjúság azonban azért becsületes ifjúság, mert hívő ifjú-
ság. Ebredési mozgalmak ölén ringatták bölcsőjét és így vallásossága
nem »vjlágnézet«, hanem .az élő Istennel való személyes kapcsolat. Es
Krisztus keresztjébe való személyes belefogódzás. Ez a »finn titok«
magyarázata és semmi más!

Magyar ifjúság! Ilyenné lenni ma nemzetmentő szolgálat.

finnorszá~~á~orúiaés a ~ereszt~éne~~~áz
A keresztyén egyházat sok vád érte azért a magatartásért, Ime-

lyet a világháború alatt a különböző országokban tanúsított. Azonnal
hozzá is tehetjük, hogy sok tekintetben joggal. Előttem fekszik 'né-
hány írás abból az időből. Ezek között vannak imádságok is, rnelye-
ket nem lehet arcpirulás nélkül olvasni. Valóságos bosszúzsoltárok.
Bár örömmlel állapíthatjuk .meg azt is, hogy éppen ma.gyar· evangé-
~s egyháznmk kebelében egészen tekintélyes' irodalom. támadt,
mely e kérdésben komolyan, lelkiismerettel helyezkedett az evangé-
lium tanításának alapjaira.

Azt hi~tük, a mi életünk tartamára idöszerűtlen ' lett az egése
kérdés.

De háború tört ki. Kétféle háború. Az európai nagyhatalmak
viszálya és néhány hónapja az a harc, melynek véres középpontjába
Finnország került. Ig'y ma a régi probléma újra éget és minden
oldalról szorongat. Es míg az előbbi esetben alig, lehet két embert ta-
lálni, aki egyenlő véleménnyel ítéln é meg a »nagy háborút«, addig a
finn küzdelrnet hatalmas egyházi közösségek, talán az egész világ
őszirrtén keresztyén táborai,' rokonszenvvel kísérik. .

Felmerült a kérdés, hogy helyesen jár-e el egyházunk, amikor
mirrt ez kétségteLenül történik- beleegyező helyeslését adja

Finnország védekező háborújához ? Lehet-e egyáltalában olyan esetet
elképzelni, melyben a keresztyén egyház á fegyveres ellenállást jogo-
-sultnak tarthatja? Es - ha Fimnország mellett foglalunk állást·-
nem jelerrti-e ez azt, hogy elfogadjuk magát a háborút a többi terü-:
leten is jogosultnak ? .

M érh.etetlen sok szempontot kellene figyelembe vennünk, ha
azzal az egész, sokfelé ágazódó kérdéssel akarnánk foglalkozni,
melyet igy szoktak megforinulázni: »Keresztyénség és háború.« Azért

. ma csu'pján azzal a kérdéssel igyekezünk tisztába jönni, melyet címül
felJírtunk: F~innor.szágháborúja és a keresztyén egyház.

Megállapíthatjuk, hogy ha az egész magyar evangélikus egyházi
közösségünk rokonszenvvel, imádsággal, szorongó együttérzéssel van
Finnország iránt mostani helyzetében, úgy ez kétségtelenül összefügg
azzal, hogy Finnország harca a kezdettől fogva mostanig »védekező
háború«.

A keresztyénség gondolkodói és irányítói között, sőt megszükit-
hetjük, még a keresztyén pacifistak között is általában mindenkor
megértés volt a védelmi háború jogosults~gát Illetőleg. Bár itt mind-

az "ősi kincset", amelyért hajdani elő-
dök gályarabságot börtönt, üldözést,
évszázados kisemmizést, politikai és
gazdasági mostohagyerekséget is vál-
laltak e hazában. S ezt a kincset nem
vitte el előlük senki. A. B.

8ecsület~err,mun~á~an
és tisztességben eltöltött életének 93.
évében - így szól a gyászjelentés -
elhunyt Budapesten, február 20-án
Szieiuo KornéL ügyvéd és jogtudo-
mányi író, udvari tanácsos. Neve egy
félszázadnál tovább volt ismert és
megbecsült egyházunk életében. A
dobsinai evangélikus paróchiából szár-
mazott és innen hozta az egyházszol-
gálat benső kötelezettségét. A budavári
egyházközségben jegyző, gondnek majd
felügyelő volt. Hosszú időn át a bá-
nyai egyházkerület, majd az egyete-
mes egyház f'őügyésze, valamint a pro-
testáns lcözös bizottság előadója volt.
Egy időben az Evangélikus Lapot is
szerkesztette. Életének egyik legked-
vesebb murikája, melyért leülönösen so-
kat fáradozott, a Luther Otthon meg-
alapítása volt s különös szeretettel in-:
tézte annak ügyeit, mint a Luther Ott-
hon kormányzója. Jogtudományi mun-
kái közül a "Házassági perrendtartás"
cimű nagy műve és a "Házassági per
kézikönyve" kiváló tudományos érték-
kel bír. Az egyházegyetem háláját' és
kegyeletét D. báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő hosszú távíratban
fejezte ki. Temetését D. Raffay Sán-
dor püspök végezte, és áldással bocsá-
totta nyugvóhelyére egyházunk pél-
dás munkását. Nagy családi kör gyá-
szolja, így a Sztehlo (Szenczy), Hag-
ganrnacher, Iglói Szontagh, Ottlyk, Mé-
hes és Zajkay-Riffl családok. Legye-
nek áldottak munkáí és emléke kő-
zöttünk!
WA • nM •••.••••••.•..•r"tn n

KÖNYVISMfRTfTfs
Kuortti .Ádám: Pap, száműzött,

szökevény,
(Harangszó kiadás, 168 old. Ára: 1.50

P. Második kiadás.)
Ez a könyv a legjobbker jelent meg

a magyar könyvpiacon. Lehetnek
ugyanis olyan naív lelkek, akik hiába-
való vérontásnak tartják a finnek
élethalál harcát az orosz túlerővel
szemben. Hiszen orosz uralom alatt
éltek majd száz esztendeig és akkor
lobogtak ott a lelki ébredés tüzei, ak-
kor építették ki csodálatos népi és
nemzeti kultúrájukat! Ha volna
ilyen naiv lélek, annak a szemét ala-o
posan kinyithatja Kuortti Ádám köny-
ve az Inkeri , földjén ,orosz uralom alatt
élő finnek állapotának rajzával s a
maga szenvedéseinek nem kiszínezett,
de nagyon is szerény, egyszerű elbe-
szélésével. Ahol a szovjet megveti lá-
bát, ott kimondták a halálos ítéletet
minden templomra, gyülekezetre, val-
lásra, erkölcsre, családra, de még mín-
den hivő emberre is. A hívő ember
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nagyobb gonosztevőnek számít abban
a birodalomban, - mint a gyilkos vagy
rabló, mert hiszen a kényszer-munka-
táborokban az ilyen "politikai" bűnö-
sök voltak a rabok, a közönséges bű-
nözők (rablók, gyilkosok) pedig a
fegyőreik. Finnországban már évek óta
közkézen forog Kuortti Ádám könyve
s bizonyára más hasonló, tapasztalat-
ból született könyv is a vörös paradi-
csom igazi arcáról. Tudják tehát R.
finnek, miért választották inkább az
emberileg szinte reménytelen élethalál
harcot, mint a "vörös befolyást".

Igazi "szemnyitogató" könyv ez te·-
hát. Melegen ajánjuk minden komoly
evangélikus embernek. f. z.

,
HIR E K

Az egyetemes tanügyi bizottság elnö-
ke: D. Kapi Béla püspök vallástanítási
szakbizottsági ülést hívott egybe Bu-
dapesten február 19-én, amely első-
sorban a vallástanításnak olyan kérdé-
seivel foglalkozott, melyek az új val-
lástanítási tanterv alapján kiegészí-
teridő tankönyvek szempoptjából elvi
jelentőséggel bírnak. Ezekről a kérdé-
sekről dr, H. Gaudy László, vitéz Ma-
gassy Sándor, Somogyi Béla, Scholz
László, Várallyay János és Groó Gyula
tartottak előadást, illetve közülük ket-
ten betegségük miatt írásban küldöt-
ték azt be. Ezután a szakbizottság
megállapodott a tankönyvek megiratá-
sának módozataira vonatkozóan és
megállapodásait javaslatképen az egye-
temes tanügyí bizottság elé terjeszti.

A rimaszombati egyesült protestáns
gimnázium ügyében történt fordulatról
lapunk előző számában már hírt ad-
tunk. Kiegészitésül most közöljük,
hogya volt kishonti evangélikus espe-
resség és a rimaszombati református
egyház l853-ban kötött szerződést,
amelyik egyesítette Rimaszombatban
az osgyáni evangélikus algimnáziumot
és a rima szombati algimnáziumot.· Igy
jött létre hazánk ez egyetleh "egyesült
protestáns főgimnáziuma". A jóhír-
nevű iskola 1923-ig működött, mint fe-
lekezeti középiskola. Ekkor a cseh-
szlovák kormány. kényszerítése . folytán
a fenntartók kénytelenek voltak az
iskola államosításába belenyugodni. A
felszabadulás után a fenn tartók meg-
indították az eljárást a jogfolytonosság
visszaállítására. Az egyházi hatóságok
törekvése a magyar kormány részéről
megértésre talált és így február 9-én
Miskolcon a tiszai evangélikus és re-
formátus egyházkerületek elnökséget
közös tanácskozásukon teljes egyetér-
téssel gondoskodtak azokról a feltéte-
Iekről, amelyek a rimaszombati egye-
sült protestáns gimnázium feléledését
és továbbfejlődését biztosítják. Most
már az iskola visszamenőleg folyó évi
január l-től visszanyerte felekezeti jel·-
legét és ismét a régi nevét viseli. Igy
most már megint valósággá lett CI szép
nagy épület homlokzatán kőbevésett s
a megszállás alatt is megmaradt arany-
betűs neve és az iskola szép pecsétje,
mely a név mellett két barátilag egy-
befonódó kezet ábrázol és az 1853 év-
számot, mínt az alapítás évét.

6

járt azt is le lehet szegezni, hogy a tisztán védekező háború legalább
is olyan ritka. mint az a közmondásbeli bizonyos fehér holló.

Az azonban kétséget nem szenved, hogy Finnország példájában
a lehető legtisztább védelmi háborúval állunk szemben. Az orosz táma-
dás még a nyomát is nélkülözi valamely elfogadható tisztességes indo-
kolásnak. Finnország -;- és ez kétségtelen -. nem akart egyebet, mint
a maga részéről békességben maradni és Oroszor-szágot - (mi más
célja is lehetet volna?) - békében hagyni. A földön bűntelen nép-
közösség nincsen. Finnország népe sem bűntelen. De abban, hogrpez
a háború folpik, nem vétkes!

'ú;gly áll a helyzet, hogyakeresztyénség óriási táboraiban ma
Finnország határvédelmet olyannak tekintik, hogy az védekezés,
melyet minden egészséges életű közösség gyakorolna, ha erőszakos
támadás érné,',

Egyébként az egész kérdés roppantul egyszerű lesz, ha meggon-
do~jukaZit a tényt, hogy Fimnorezág mostani álláspontja feladása;
esetén beleegyezését adná az egész nép elpusztulásába. Ezt pedig
evangéliumi alapon menteni sem lehetne.

Azért Krisztue evangéliumával a szívünkben továbbra is imád-
kozzunk a finn ügyért és továbbra is, még hűségesebben, áldozzunk.

líVolf Lajos;

Az evangelizáció nyomában
2. Angyali szolgálat,

A »gyülekezeti Bethesda-tó« felkavarodásáról beszéltünk előző
közleményünkben. A Bethesda-tó azonban nem »rnagától« kavarodott
fel. Sem pedig emberi erő nem kavarhatta fel úgy, -'hogy gyógyító!
ereje legyen. A Bethesda-tó csodái csak akkor virágzottak, ha »an-
gyal szállott a tóra.« Angyalt pedig ember nem küldhet, csak maga
az élő lsten. Az evangélrzációt tehát nem lehet egyszerű en .»pnog-
ramba riktatni« és »megrerrdezni«. A gyülekezet és lelkipásztor közös
tusakodásának kell megelőznie. És Istentől kérniök az. »angyali szol-
gálat« 'elküldését. De nem más számára. IGnek-kinek olyan kizáróla-
gossággal a ma.ga számára, ahogy a Bethesda-to partján egyesegyedül
a maga számára várta .azangyal érkezését rninden beteg.

S ez világít reá, miért nem »eredrnényes« mindegyik evangelizá-
ció. Vai~ahol haj van az »angy.ali szolg'álattal«. Nem a »maguk szá-
mára« hilvltákaz »Isten küldöttét«. A lelkész hívja, mert I»baj varr
a szektáriusokka'l«, »baj van a tanítóval«, »baj van a gyülekezettel«.
A gyülekezet kívánja, mert »baj van a Ielkésszel«, »baj van az adó-
zással«, »baj Vian az ifjú sággal«. De az egyik se azért, mert »baj van.
a .szívemmel«.

»Gyere, evangélizáld a gyülekezetemet« - »gyere evangelizáld a
vezetőinket«, így nem lehet »angyali szolgálatot« nyerni. Csakis így:
Jőjj és végezz közőttünk evagelizációt! Akár lelkész, akár gyülekezeti
tag, nagyon alázza meg magát mindegyik, aki az »angyali szolgálat«
után kívánkozik, Először magamnak és családomnak, azután a »nagy
családnak«. .

Si.ok'8zor tapasztalják az evangelizátorok, hogy »lelkes« és »ba-
r-átságos« hiv'ogatók, hogyan savanyodnak el, mikor meglátják, mi is
az az evangelizáció. Hogy az nekik is szól. Sőt éppen nekik szól. Né-
melyek egyenest odaállnak az evangelizátor elé és megkérdik: »Tessék
megrokmdani, ki hívta fel a figyelmet éppen énrám ?« Vagy:. »Nem be-
szélt valaki tisztelendő úrnak énrólam ?« S nem akarják elhinni, hogy
nern', Hogy, a Lélek szólt saz terelte a figyelmet önmagukra. Hogy ez
tényleg »angyali szolg'álat« s nekik is szükségük van rá. Nem. Nem hi-
szik el. Elvonulnak sértett hiúséggal s igy sikerü'l a Sátánnak »ördögi
szolgálattá« devalválni az »angyali szolgálatot«.

Kedves vólt az egyik falusi paróchián a lelkész szolgálójának!
esete. Nagy örömm!el készült ő is az egész házzal együtt a )>na.gy na-
pokra«. S m1!kor a munka elkezdődött, mégis állandóan sötéten, rnor-
escsan járkált, duzzogva tett-vett, csapkodott. Egy ebédnél már nem
állhatta meg a lelkész, hogy rá ne szóljon : »Maris, mi van magával,
hogy ilyen »kűdött farkas« módjára járkál itten?« Erre aztán eltörött



a mécses és kitört'á sérelem a leányzóból : »Ígen, mer! a tisztelenidf
úr beárult engem és kiprédikáltatott .... « - De őt legalább meg lehe-
tett győzni, hogy semmi »beárulás« nem tör-tént, a Lélek; aki mindent
tudott, rántrstta le a leplet. S annál ragyogóbb lett az ábrázata, mikor
ezt megértette.

Éppen nekem van szükségem reá. Éppen nekem készített Isten
valamit az evangelizáción. Csak ezzel a lélekkel szabad beülni .a,
1jeJmpjl!o;rnbla.Aikkor lesz áldásos az »angyalí szolgálat«. Sokan tesz-
nek bizonyságot róle , hogyan iHeszkedett bele az evangehzáció az
életükbe, m:ilnt olyan fogaskerék-fog, olyari láncszem, amely éppen!
akkor jöttl,anákior már semmi kiiút. n'ern volt, amely éppen olyat ho-
zott, amit ,~lőI'ie semmikép ,el nem tudott képzelni. Amí nélkül teljes
összeomlás következett volna, de aminek birtokában már tudja, hogy
,)~ind;etn qs~kaz~rt vol~(1, hogy ő ,Is~e,nhez jusson. M~nden .el vo;~t ké-
szítve l Aiz en .szarnomra volt, elkéezítve l De boldog IS, aki errol be:-
szélhet ,egy"egyevangelizáció után! Megértjük~zt a nénikét, aki egy.
utolsó összejövetelen háromszor 'is felszólalt és háromszor is ugyari-
ezen örvendezett. S mikor már késő éjszakában -hatalmi szóval vetet-
tek véget a felszólalás ok sorának, ő még egy utolsó, de Ieguto lsó szót
kért. S milkor megadták neki, csak ennyit kiáltott: »Csak azt akarom
mondani, hogy ért úgy örülök!«

ne j!ell~~m!zőaza :Baj;tais, aki' azt hiszi, .hogy ez igazán nem ,atz IŐ,
számára való. Neki aztán tényleg nem adhat semmit. És éppén ben-
nük akad meg vaz llgie horga. Val9:ságos harcot, viv némelyik önrna-
gábanezzel a horoggal ,mire megadja magát sqrsának éti Krieztiis fog-
lyaként engedi magát kirag'adni a régi életből.
, A város egyik »Iegjobb fejű embere« ment el egy evangelizációra
csupán kíváncsiságból, megnézni, mit mívelnek ottan. Ugy ült oda az
i@ehirdfetéselé, hogy előre elkészített érvei voltak.-erejük és hatásuk
kioltására.' 'És megkezdődött a nagy párviadal. Az evangelizátor mon-
dott valamit, amit Ő azonnal megcáfolt önmagában. De mire a cáfola-
tot végiggondolta, addigra, az evangelizátor márelmobdta a cáfolat
cáfolatat. Mire azt. kivédte addigra újra pozdorjává zúzták védekező
érveit. IgJ' folyt ,egy darabig a kemény párviadal. Mint .később el-
mondtavegészen 'belefájdult a feje ebbe a hallatlan agymunkába. V é-
giil is kénytelen volt f,~ladnia' har-cot ezzel a , jelszóval: »Mondhatsz
akármit, én úgy se hiszek neked !« Viszont ennek az álláspontnak gyer-
mekes ,együgyűségét saját gondolkodóemberi önérzete, szégyellte ön-
maga előtt. A végén nem volt más megoldas, mint »alázatos szívvel
fogadni 'a beoltatott Igét« s ott ülni a padban minden evang'elizá-
cióselöadáson.

:Hasonió eset történt egy másik városkában. Az evangelizátor a
lelkésszel udvariassági látogatást tett egy közhivatal Iönökénél, mint
'az egyházközség ',egyik vezetőemberénél. Az illető a legújabb ország-
felkészülési rendeletek súlya alatt gö:r:nyedt még estefelé is hivatal-
nokaival, »Imjeezért nem mehettem deddigaz evangelizációs ;<elő-
adásokra«, --'- mondotta. Egy percnyi ideje sincs. De meg, hiszen akik-
nek az evangelizáció készittetett, azok úgyis ott vannak. Azonban egy-
:szer 'elfog rmenni megnézrii. Ta lán éppen ma este. S szavának állt.,
oe!is nvent. É,s attól kezdve egy összejövetelr-ől sem hiányzott, még ha
kettő volt is egy, estén. Ime, milyen rejLa:iiv fogalone az idő! Nincs ..
Minden kO'Inolyember beláthatja, hogy valóban nincs, .És mégis van,
ha igazán akarjuk. Ha igazán o~yasmit kapunk, ami »angyalí szol-
g\álat«, Bethesda-tavicsoda, lélekújulás. Az ilyeneknek mindíg van
idejük meggyógyulni. F. Z.

Halálozás. Dr. Csíkesz Sándor, a
debreceni Tisza István tudományegye-
tem tanára, volt rektora, a 'I'heológiai
Szemle alapítója és szerkesztője, a
gyakorlati theológiai tudományok ki-
váló tudósa, munkában ,'felemésztett
életének 54. évébenelhu.nyt. Evangé-
likus egyházunknak őszintén szerető
barátja volt, aki a,'.protestáns testvéri-
séget minden vonatkozásban hűségesen
értelmezte es szolgálta. Korai elhunyta
egyházunknak is vesztesége. '

Egyetemes egyházköaigazgatáaí név-
tár kiadására adott megbízást az egy-
házegyetem a Harangszónak.. A kérdő-
íveket szétküldték s azok beérkezese
után a munka azonnal kezdetét veszi,
hogy ez a nagyon szükséges névtár
mielőbb használatba bocsáttassék.

A Deáktéri Luther Szövetség Gyá-
molító Szakosztálya március5-én dél-
után 6 órakor a leány gimnázium disz-
termében teaestet tart. Előadó: dr.

.Herczegh Sándorné.

/

Cset>el. Az egyházközség megalapí-
totta a Luther Szövetséget, Tb. el-
nökké Hanschild Emil főmérnököt,
társelnökökké Szlabey Dezső püspöki
tanácsost és vitéz Örkényi Jenő mér-
nököt választotta. Az Ifj. Luther
Szövetség 45 tagja. fogadalmat tett,
hogy evangélikus keresztyén egyházá-
nak hű tagja marad.' .. '

Nógrádi egyházmegye. Laszkáry Gyu-
la romhányi földbírtokos, egyházmegyei
felügyelő az "Olvasod-e aBibliát?" c.
könyvnek terjesztésére tíz pengőt ado-
mányozott.

A szentetornyai egyház a böjti idő-
szakban böjti igehirdető sorozatot talt
minden csütörtökön este fél 7 órai kez-
detteL A sorozat főgondolata: "J ézus
Krisztus a békesség szerzője'tr Igehir-
detők: Ruttkay M .Géza, Nagy József',
Takács János, Sárkány Tibor"Keve
Lajos, ifj. Rimár Jenő és Koszorús
Oszkár lelkészek.

Halálozás. Sárkány Imre ny, főgirn-
náziumi tanár életének 8.6. évében Gö-
döllőn elhunyt. Hosszú időn át a rima-
szombati egyesült protestáns főgirnná-
zium tanára volt. Irodalmi téren is
működött és neve évtizedekkel ezelőtt
ismeretes volt szép költernényei révén.
Áldás emlékére! '

A nagytarcsai népfőiskola hallgatói
február 25-én a Fásori Jelkészí kör
vendégei lesznek, templomi istentisz-
teletet végzi Szenczy Gábor,délután
pedig a Fasori gimnázium díszterrné-
ben a népfőiskolát ismertető előadások
lesznek. A vallásos estély 6 órakor
lesz.

, finn harctéri jelentés kÖ'zli. hogy a
az ultima tum ratiót úgy értik, hogy I

orosz nyelvű bibliákat dobnak le Le-
ningrád lakosai számára. Naponként
több ezer példány, Biblia' jut így az
oroszok kezébe.

Megjelent az "OIvasod-e a Bíblíét ?"
c. új belmissziói segédkönyv. Kitűnő
oktatást nyújt arról, hogy miért, mi-
kor, hol -és hogyan olvassuk aBibliát?
További fejezetcímek: Nehézségek bib-
liaolvasás közben - Hiszek a Bibliá-
ban! - A Biblia ellenségei - A Bib-
lia barátai - A Biblia vértanúi. Végül
nagy emberek, mint Luther, Kepler,
Pascal, Newton, Kant, Napóleon, Goethe,
Bismarck, Horthy stb. vallomásai a
Bibliáról. A könyvecske konfirmációi
ajándéknak igen alkalmas. Ára 30 l'
és portó. Tíz példányori felül árenged-
mény. Ára bélyegben is beküldhető.
Megrendelhető a szerzőnél: Harmat
Béla evang. lelkész, Osagárd, up. Ke-.
szeg, Nógrád m. címen.
••• n •••••..••••.•••,••..•"" ••.utl'-••••••• _

A Biblia és a Mein Kampf
Altalános vélemény, írja az "Evan-

gile et Liberte", hogyanémet könyv-
piacon az utóbbi években a Mein
Kampf került a legnagyobb példány-
számban eladásra. Most kiderült, hogy
ez az állítás téves. A Porosz Biblia--
társulat ugyanis azt jelenti, hogy az
utóbbi években; a Bibliából kétszáz-
ezer darabb al többet adtak el, mint
Hitler könyvéből, Érdekes megemlíteni
azt is, hogy a nernzetiszocíálízmus
uralomrajutása óta azeládott Bibliák
példányszáma évről-évre emelkedik.
Ma már eléri a kilencszázötvenezret.
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d. e. 1/211 Johnson 'Gisle
d. e. II vitéz Virág Jenő
d. e. 11 Harsányi László
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d. e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. február 25.'
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
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

d. e. 1/2 9 Kemény Lajos
d. e. 11210 Stovicsek Gusztáv
d. e. II D. Raffay Sándor
d. u. 6 Kemény Péter
d. e. 1/210Farkas Zoltán
d. e. II Szenci Gábor
d. u. 4 Süle Károly
d. u. 5 Bagár Iván
d. e. 11210 Dr. Halász Kálmán
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel Lászlo
d. e. 11 Dendely Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Győry János
d. e. 10 Késmársz!~y Lajos
d. e. iD - Magöcs Károly
d. e. 10

Minden

Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-utca 2l.
Fóti-út 10/b.

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

templom ban úrvacsoraosztás,

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára
, ~,

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók •

LBgBlsö tüzOltÓSZBP-,hút, szivatfyú- js
gspgyál', hal'aag-, fsm- SS vasöntidB.

•
Alapítv~ :

1816J
~

Alapítva

1816.

,
A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdí evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest 'I'ísztvt-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagamérí
református templom stb" stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak l-a.
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedve{ő fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. ' i

~Ezüslr6kák ~'
kékr6kák J

,nerceki1

, Magyarország aranykoszorús mestere

SOM OGY I l A J O S s z Ü C s mes ter nél ~ harang- BS Brcönttiáll, f,arangfBlszBrBIBs BS haranglábgyár
IV., Egyetem-utca 3. ' K Budapest, XIII.,Petneházv-u. 78.

BIIIi belépök kölcsonzéseI ~ 1. (XIII., Frangepán-utca mellett.)

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, 11.,Olasz-fasor 35. (Saját ház.). . . t

Rádíó, gramofon, zongora billentyűs Iharmo-
nika és az összes hangszerek legol1sóbban

• r hangszertelep
Evangélikusoknak nagy árengedmény! VIlI., József-körút 37. sz.~----------------------I--- _~ ~ ~
Garab József könvvnvomdáia. CE?!2Jéd. Árnáci-tér!'i e.v;mO"P1ikm, b~7-""'- ~ _

SZLEZÁK LASZLÓ

Saját ház. Telefon: 291-353.

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

lom új harangjait,

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

MARNITZ


