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Résllete~ 8art~ Károl~leYclé~öl
Lapunk egyik régebbi számában hírt

adtunk arról; hogy dr. Barth Károly
előbb. német, ma pedig svájci egye-
temi teológiai tanár levelet írt egy
cseh egyetemi tanárhoz, melynek kité-
telei bizoriyos ' mértékig megbotránkoz-
tattak minket, mint keresztyéneket és
magyarokat, Most Barth Károly pro-
fesszor egy a francia hadseregben sor-
katonai szolgálatot teljesítő református
papnak írt levelet, melynek tartalma
méltónak látszik arra, hogy abból
részleteket a magyar evangélikusok is
megismerjenek:

Kedves Westphal Lelkész! Azt írja,
hogy a francia protestáns lelkészek
haromnegyede katonai szolgálatot tel-
jesít s ezek azt várják, hogy küldjek
részükre üdvözletet. Szívesen teszem s
elmondom néhány gondolatomat.

Bázelt sem kímélte meg a háború.
Néhány kilóméternyire van tőlünk a
német és a francia határ. Mindkét or-
szág repülői elfelejtik azt, hogy a tes-
tünk feletti levegőrészben nincs ke-
resnivalójuk. Néhányszor megtörtént
az, hogy olyan tárgyak zuhantak fe-
lülről lábaink. elé, amelyek nem kelle-
mesek. Uccáinkon barrikádok és drót-
hálók állanak készen arra az esetre,
ha még komolyabb fenyegetésekben
lenne részünk. Ilyen körülmények kö-
zött taní tunk.

Országunk egyelőre, katonai érte-
lemben, semleges. A jelenlegi háború
okai az 1919. évi nemzetközi. döntések
eredménye, amelyhez országunk nak
semmi köze sem volt. Ilyen kőrülmé-
nyek között az a hivatásunk, hogy az
európai helyzetben mi képviseljük a
rendet és a nyugalmat a katonai sem-
legesség formájában. Európának, de a
Jézus Krisztus egyházának is jó, ha
ilyen helyek vannak s innen még min-
dig lehet közösségeket szervezni az
olyan emberekkel, akik az emberiség
számára meg akarják őrizni a békét.

Ez a háború nem olyan, mint az
1914-es volt. Anglia és Franciaország
hosszas vonakodás után nyúlt a fegy-
verekhez. A háborús felelősséget az
államférfiakra kell. bízni. S mert
Anglia és Franciaország háborúra vál-
lalkoztak, más államok érdekében is
vívják a harcot. A halálos veszede-
lemben való életből tudjuk, hogy szük-
ségesek a háborús áldozatok s fonto-
sabbak, mint ma.ga az élet.

Jézus Krisztus egyháza nem akar
háborút viselni. Az egyház imádkozik.
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Hajnalhasadás
(Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának jubileuma alkalmából

1940 március l-én a Deák-téri templomban tartott ünnepi istentiszteleten
elmondotta D. RaHay Sándor.) ,-

Aki igazságosan uralkodik az emberek [eiett, aki Isten félelmével
uralkodik, oLyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön,
mint a felhőtelen reggel: napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földön. II.
Sámuel 23:3-4.

Ünneplő gyülekezet!
Pál apostol azt írta kedves tanítványának, Timótheusnak, hogy az

Úr Jézus Krisztus híveinek kötelessége, hogy ne csak önmagukért, ha-
nem másokért is imádkozzanak: Arra kérlek, tartsatok könyörgéseket,
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: királyokért és minden
felsőbbségért . .. mert az ilyen kedves és jó dolog a: mi megtartó Iste-
nünk előtt. ( 1. Tim. 2:1-3.) .

E keresztyén kötelesség teljesítésére jöttünk ma fel az Isten há-
zába. Kötelességünket azonban most nem az apostol parancsára, ha-
nem a szívünk indítására teljesítjük. Egy férfiért könyörgünk a mi jó
Istenünknek, akit nehéz időben ő maga adott ennek a nemzetnek, hogy.
legyen vezére és őre. Egy férfiért adunk ma hálát, aki királyt helyet-
tesít, de akiről bízvást elmondhatjuk a Szentírás ama szavait, hogy
igazságosan uralkodik az ernberek felett és Isten félelmével uralkodik.

Országunk kormányzójának két évtizedes 'nagyszerű munkája
ország-világ előtt ismeretes; minek részleteznénk, hiszen nem dicsérni
jöttünk, hanem imádkozni.

Imádságunkat az 'Isten iránt v-aló alázatos hála adja ajkainkra,
hogy ilyen vezért adott elárvult nemzetünknek. Hála azért, hogy őt
mindezideig megtartotta és mert reményt ad arra, hogy a boldogabb
jövendőnk felé vezető úton előttünk járatja.

Imádságunkat a tisztelet adja ma ajkunkra. A tisztelet a legelső
magyar ember iránt, aki magyar lelke teljes hűségével hordozza a
nemzet bánatát, de hordozza céltűzéseit, történelmi hivatását és re-
ménységeit is, és töretlen hősként jár előttünk a nemzetép:ítő munka
és a jobb jövendőt kivívó akarás sürgős útjain. .

Imádságunkat a hódolat adja ma ajkunkra. A hódolat, azért, hogy
kormányzónk az elmult két évtized alatt az idegen, sőt az ellenséges
népek között is tiszteletet szerzett árva nemzetünknek.

Imádságunkat a szerétet adja ma ajkunkra. A szeretet azért, hogy
igazságosan és Istenfélelemmel tölti be országkormányzói történelmi
hivatását.

A nagy magyar éjben olyan volt a megjelenése, mint a reggeli
világosság támadása, mikor a nap feljön és elűzi a, fellegeket. Mikor
közibünk jött, úgy éledt fel ez az elalélt nemzet a rettenetes leveretés
kábultságából, mint a támadó hajnal ragyogására az elszunnyadt ter-
mészet világa. Mint a felhőtelen reggel biztatása és nyugalma, úgy
ömlött szét a bizakodó reménység vigasztalása a nemzet lelkén és
életén.

Ezért adunk hálát a népek hatalmas Istenének. Ezért könyörgünk
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is ma hozzá bizodalmas szívvel, hogy amint a napsugárból és az eső-
ből sarjadoz a fű a földből, úgy engedje kisarjadni lelkünk hálaadó
örömének s örömünk könnyes harmatának nyomán a szebb és boldo-
gabb magyar jövendőt a mi ősziritéri szeretett és mindenektől tisztelt
kormányzónk nemzetépítő vezérkedéséből.

Imádkozzunk tehát:
Hálás magasztalás dicsérő éneke ül ajkunkon, mindenható, szerit-

séges Istenünk, midőn hozzánk való atyai kegyelmedről emlékezünk.
Ha bűneink és tévedéseink miatt nehéz időket engedtél is átszenved-
nünk, mindenkor útat nyitottál a menekedésre is és kegyelmedet soha
nem vontad meg tőlünk. Ha szinte már-már a pusztulás szélére sodró-
dott is országunk, mindenkor támasztottál nekünk bölcs vezéreket,
akik a nyugalom és haladás útjára térítették árva nemzetünket.

Most is ilyen vezérküldésért jöttünk hálát adni, mindenható Iste-
nünk és Atyánk. Kormányzónkért adunk ma hálát, hogy válságos
idők komoly fordulásán erős kezébe adtad országunk kormányát.
Hálát adunk, hogy azóta is vele voltál s benne velünk is voltál és vagy
megsegítő szent kegyelmeddel.

KönyörgünK, Uram, áldd meg Kormányzónkat a multakért, segítsd
a jelenért, tartsd meg őt nekünk a boldogabbnak álmodott jövendőért.
Add meg neki hűséges szolgálataiért, benned bízó evangéliumi hitéért,
példaadó munkásságáért, nemzetépítő bölcsességéért, add meg neki és
vele együtt mindnyájunknak azt RZ örömet, hogy ő vezethesse be nem-
zetét a boldogabb jövendő ígéretföldjére. Addig pedig uralkodjék
igazságossággal és istenfélelemmel s országvezérlő kormányzása legyen
neki örömmel teljes, nekünk dicsőséges, a te szent tetszésednek pedig
kedves és gyönyörűséges.

Uram, hallgasd meg most egy 'hálás nemzet könyörgő imádságát
és teljesítsd bizodalmas kérését a te örökkévaló kegyelmedből. Amen.

Az evonqelizóció nyomában
3. Testvéri szolgálat.

Bethesda tavánál azonban nemcsak »angyali szolgálatról« tudunk.·
Hallunk ott »testcéri szolgálatrol« is. Akik nem tudtak belelépni a fel-
kavarodott vízbe, azt »belevitték« az ő atyafiai. A 38 éve beteg éppen
arról panaszkodik Jézusnak: »Urarn nincs emberem, hogy amikor a
víz felzavarodik, levigyen engem a tóba.« (János 5: 7.) S bizony a
legtöbb embert ma is úgy kell »belevinni« az "evangelizáció felzava-
rodott vizébe. S ehez emberekre, szolgáló tastvér-Ielkekr-e van szük-
ség. Kik le,gyenek azok? Akik maguk már meggyógyultak a felka-
varodott Bethesda-tóban. A Biblia kifejezetten nem írja, de mi sem
kézenfekvőbb, mint az a feltevés, hogy ezt a »vízbecipelő« testvéri
szelgálatot csupa olyanok végezték, akik maguk már megtapasztal-
ták a felzavarodott víz csodálatos gyógyító erejét.

Hol Jiezdődik a testvéri szolgálai? Jóval, talán évekkel az evan-
gelizáció előtt: az: imaközösségben. Egy-két hűséges lélek könyö-
rögni kezd Istennek, hogy küldje el hozzájuk is az ébredés Lelkét.
Talán már éppen kialvóban van a láng (hány bizonyságtétel beszél
erről), mikor megjön a felelet Istentől: evangelizáció lesz a gyüleke-
zetben. Öhl,hogy csap fel erre a buzgó imádság lángja, mint mikor bő
olajat öntenek az alig pislogó mécsesre. Az imádkozó közösség fel-
szaporodik, .a hűségesek szinte éjjel-nappal az Ur színe előtt állnak.
»Ha seprő volta kezemben, arra a sok szeméttel teli szívre gondol-
tam, akiket ki kell sepernic az Ige seprőjének. Ha mosóteI<.nő mel-
lett álltam, az 51. zsoltárt morzsolgattam: »egészen moss ki engem
álnokságaimból l« Ha ebédet Iőztem, könyörögtem, hogy vendég,
éhes vendég nélkül ne maradjon az a drága lelki lakoma, amelyet az
Ur akar vkésztteni számunkra. Szóval nem volt a napi munkárnnak'
olyan mozzanata, amely ne öntött volna új olajat szüntelen való kö-
nyörgésem áldozati lángjára« - mondotta egy családanya. »Sőt, -.
fűzte hozzá - arról is be kellett számolnom, hogy ezekben a napok-
ban minden munkámat csodálatos gyorsan és könnyedén végeztem el.
Estére kelve, mikor összejöttünk imaórára, semmi fáradságot nem

hisz és remél, és Isten igéjét hirdeti
és hallgatja. Aki a kereszten meghalt,
meghalt ellenfeleinkért is, azokért,
akik önként, vagy akik ellenségesen
állanak zászlaja alatt. De az egyház,
mindezeket tudva, nem semleges, mert
a jog és igazság kérdéseiben nem is
lehet semleges. Szomorú volna, ha a
keresztyén egyház, miután az előző há-
borúban nemzeti és katonai szempont-
ból nem járt el helyesen, most a sem--
legesség és a pacifizmus kérdéseiben
hallgatna. Az igazságos békéért kell
imádkoznia s megtérőket erre kell in-
teni, de az egyháznak mindenütt rá
kell mutatni a személyi bűnökre, nagy
emberek eltévelyedésefre. Lesz elég
vígasztalnivalója a keresztyénségnek,
de ezt gyűlölet és farizeizmus nélkül
komolyan és nyiltan kell végezni.

Francia barátaim tudják, hogy mi-
lyenek az érzelmeim a németekkel
szemben. Azt mondom: a német nép
nem rossz nép, nem rosszabb, mint
más népek s az a gondolat, hogy ez a
nép megbüntetendő, keresztyén "és em-
b.eri szempontból egyaránt elítélendő.

Az e háború után kötendő béke ta-
lán szigorúbb és kegyetlenebb lesz,
mint a versaillesi béke volt. De böl-
csebb és igazságosabb lesz, mint az
eddigiek voltak.

Emberi tervezgetések közben ne fe-
lejtsük el, hogy ember tervez, Isten
végez. Nagy kérdőjel a mostani Orosz-
ország és Olaszország. Még hátra van-
nak az Antikrisztus csodái és a sötét-
ség állatának teljesítményei.

lsten kegyelme lesz az, ha megsza-
badulunk a háború borzalmaitól, de
Isten kegyelmének tartjuk-e azt, ha
attól nem mentesíttetünk? Készek kell
legyünk az új engedelmességre. Tud-
nunk kell, hogy Isten akár így, akár
úgy kormányozza a világot, az jól van
így. Barth Károly.

*
A közölt rész erős kivonata a levél-

nek s ebből a vázlatból lehet követ-
keztetni azokra a politikai Illusztráci-
ókra, melyeket Barth megemlít levelé-
ben. Az egész levél az olvasó elé azt
a Barth Károlyt állítja azonban, mint
aki az eschatológiai kérdésben való el-
mélyülést az aktuális politika felett
való ítélettartás fölé helyezi s azt
venni észre a sorokból, hogy ma Barth
teológiailag ott áll, ahol a római levél
megjelenése és Dogmatikája írása köz-
ben állott. G. L.

lsten I~éjével' való visszaélés
Részlet W. 1. Oehler: ..Mi farizeusok"

c. most megjelent füzetéből
Olyan bűnről kell szólanom, amely-

nek a megrajzelását az 'én kegyes ba-
rátaim nagyon rossz néven veszik majd
tőlem, t. i. az Isten Igéjével való visz-
szaélésrőL Nem a sok kegyeskedő be-
szédre gondolok, amely ugyancsak ár-
talmas. Lehet, hogy ez gyakran csak
rossz szokás, hanem a kimondott, tu-
datos visszaélésre. Hogy ez lehetséges,
példa rá Jézus megkísértetésének az
esete is. A Sátán épúgy, mint Jézus,
Isten Igéjére támaszkodik. Látszik te-
hát, hogy az ember Isten Igéjét hanya-
gul, vagy tudatosan félre is magya-
rázhatja. sőt kimondottan vissza is él-
het vele.
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Ott történik ez, ahol Isten Igéjét úgy
használják fel, ahogy épen konveniál.
Ha megfelel: jó rá hivatkoznunk tu-
lajdon helyzetünk, vagy kísebb-ria-
gyobb közösségünk álláspontjának vé-
delmére, de rögtön elsikkaszt juk, el-
hallgatjuk, ahol önmagunk felett mon-
dana ítéletet.

Feltűnt nékem hogy a kegyesek va-
Iamennyien ismerik azt a helyet, ahol
Pál apostol így szól: "Az asszony hal-
gasson a gyülekezetben", vagy hogy:
"Az asszonynak éktelen dolog meg-
nyíretkezni", viszont nagyon könnyen
elfelejtik Jézus ama szavát: "Ne gyűjt-
setek magatoknak kincset", vagy:
"Adjatok kölcsön, semmit érte nem
várván", vagy "Ne ítéljetek!" Mint-
hogy a farizeusok értenek a törvé-
nyekhez, nagyon ügyesek abban, hogy
a Bibliából kiráncigáljanak egyes elő-
írásokat nagyszerű korlátokul. De né-
mán elsiklanak Pál felséges szavai fe-
lett Isten fiainak szabadságáról, a
megölő betűről, a "minden a tiétek"-
ről és arról, hogy "minden jó, amiért
az ·ember hálát adhat".

Nem vezet-e ez vajjon az evangé-
lium megrövidítésére? Nem szokták-e
megesketni a tanút arra, hogy semmit
sem hallgat el? Vajjon miért tesszük
ezt? Magam is rájöttem a huncut-
ságra, ami nem más, mint az, hogy a
törvény nagyszerű eszköz a mások fe-
lett való uralkodásra. Általa békóba
szoríthatja az ember a lelkiismeretét.
Van sokféle kegyes uralmi vágy, amely
a törvénnyel le akar igázni másokat.
A "meg vagyon írvá"-val - lásd a
megkísértetés történetét! - még sem-
mi sincs lezárva. Itt is szükség van a
Lélekre, még pedig a Szentlélekre,
hogy világosságot teremtsen abban a
tekintetben, hogy hol és mikor érvé-
nyes ez. a betű.

KÜLFÖLDI HíREK
A Német evangélikus egyház a len-

gyelországi területről 12.857 meggyil-
kolt és 45.000 eltünt hívéről tud. A né-
met egyház a veszteséget nagyrészben
a faji jellegen kívüli felekezeti okokra
vezeti vissza.

A Norvég egyház prímása, dr. Berg-
grav, Barnes amerikai lelkész, dr. Eh-
renström, a Sigtuna igazgatója és dr.
Schönfeld svájci lelkész kíséretében la-
togatást tett Berlinben. A látogatások
során érintkezést kerestek és találtak

_a német evangélikus egyház vezetőivel.
Európa több államában bezárták a

templomokat a nagy hideg alatt. Ilyen
helyeken istentiszteleteket magánisten-
tiszteletekkel pótolták.

Ropp poseni róm. kat. érsek meg-
halt 88 éves korában. Az érsek édes-
apja evangélikus egyházi konzísztóri-
umí tanácsos volt.

Angliába internálták az Afrika déli
részén munkálkodó német missziónáriu-
sokat. Az internálás alól a misszióná-
riusok feleségei és gyermekei mente-
sültek. Azokat Anglia hazajuttatta ott-
honukba.

A romániai szász evangélikus egyház
statisztikai adatai: Lélekszám: 400.633.
Egy év születésszáma: 4540. Az esketé-
sek száma: 3348. A konfirmáltak szá-
ma: 10.540. Az úrvac.sorával éltek szá-

4

éreztem, mint máskor. Fáradság ellen azóta is ezt az orvosságot hasz-
nálom.«

Imádkozó közösség nélkül nem lehetséges evangelizáló munka.
Pál é s Péter sikerei és csodálatos tapasztalatai mögött is ez állott.
S ez a tapasztalata minden mai evangelizációnak is. Ahol volt .egy,
pár hűséges lélek, aki hordozta a munkát előre is, alatta is, utánai
is, ott volt nagy az áldás. Es ott maradt meg, ott növekedetterőtel-
jesen, egészségesen, ahol az imádság testvéri szolgálata állt mindenek
előtt és mindenek mögött.

(ltt jegyezzűk meg, hogy a magyar evangelizációs munka sze-
retné egy táborba is tömöríteni azokat, akik az imádság testvéri szol-
gálatára készen állanak. Az ilyeneket állandóan levelező lapokon érte-
sítik arról, mikor, hol és milyen munka folyik, hogy imádságaik
konkrétc könyöröghessék le az áldást ide vagy oda. Akik a testvéri
szolgálatnak ebbe a nagy imaközösségébe oalában homolyan. bele-
kapcsolódni szeretnének s ezért az állandó értesítéseket is szeretnék
megkapni, jelentsék be ezt a szándékukat vitéz Sréter Ferenc missziói
lelkésznek, Bp., IX. Erkel-u. 12.) .

Az imádság testvéri ezolgálata a legfontosabb, de az a testvéri
szolgálat, amely ennél megáll, mégis rendszerint meddő. Isten Szent-
lelkét nem elég hívni, engedelrneskedni is. kell neki, amikor luild. Az
Apostolok Cselekedeteinek könyvében pl. nem találunk helyet, ahol
az imádsághoz ne csatlakoznék azonnal a küldetés is és a szóra ne
következne azonnal a tett.

Az evangelizáció tettleges testvéri szolgálatánali hányféle ágazata
van, amelyből az érkező evangelizátor semmit .sem lát, amit csak akkor
észlel, ha hiányzik, ha »nem volt kellően elökészttve«, ha »a rendezés-
nek zökkenői voltak«. Az evangelizáció tehát nemcsak imaközösség,
munkaközösség is. Csak ;néhány vonalára villantsunk némi fényt:

Az első a hívogatás. A templomi Icihirdetés vagy a gyűlekezeti és
helyi lapban való közzététel még korántsem elegendő. Kellenek a
Lelkes, személy szerint hívogatók,· akik presztizs és kabinett kérdést
csinálnak abból, hogy X. vagy Y. legalább egyszer elmenjen. Nagyon
emberi eszköz, de megáldhatja l;lz Ur. Míly sokan vannak, akik egy-
szer elmennek és »ottragadnal« s olyanféle bizonyságot tesznek, mint
a samáriai falu lakói (János 4 : 42.): »Nem a te beszédedért megyünk
.immár , hanem mert megismer-tük, hogy .Krisztus bizonnyal a mi
üdvözítőnk.«

De vannak a hívogatásnak 'olyan formái is, amikor egyetlen hívó
szó sem hangzik el, mégis tömegesen indulnak az emberek az evan-
gelizációra. Mindig a kezdet napján vannak a legkevesebben, aztán
állandóan növekvő a hallgatóság. Mert közben már megszólalnak az
»önkénytelen hívogatók«, vagyis olyanok, akik örömmel tesznek bi-
zonyságot arról, amit nyertek. Ez azután erősebben vonz bármilyen
energikus meghívásnál is. - A lelkész szolgálójával találkoznak
barátnői. A legszenvedélyesebb táncosnak ismerik. Kérdik tőle: »Jössz
vasárnap táncolni 7« »Nem én, soha többet.« »Biztos megtiltotta a
papod.« »Nem, az egy szót .sern szólt, hanem ... « és elmondja, ini
történt vele az evangelizáción. Este már az összes barátnői ismerősei
ott ültek a templompadban. A pap szolgálója csak látja, mi megy a
papnál! Ha az tényleg komolynak tartja, akkor komolyan kell venni.
Ha aztán a cinikus harangozó meg a felesége is egész másképp beszél-
nek, akkor már feltétlenül »tőr ténik valami« a templom táján ...

A testvéri szolgálat másik vonala a segités, Nehéz egy léleknek
áttörni azt .a börtönt, amelyet a Sátán saját bűneiből, hazugság:ai-
ból épített köréje. Milyen jó, ha van valaki, akivel meghitten kibeszél-
getheti magát. Aki segít .az első, döntő imádság elmondásában. Aki
kezébe adja aBibliát, aki átvezeti, néha átlöki az első akadályokon.
Mint egy ki csecsemő, olyan gondozást igényel egy-egy felébredt
lélek. Ki tudna mindegyikkel foglalkozni 7 A lelkész 7 Az evangelizá-
tor 7 Ha beleszakadnának és éjjelt nappallá tennének, akkor sem.
Munkaközösség az eoangelizáciá. A sok ismeretlen munkatárs nélkül
bizony még több .elhintettigét kapkodnának el az ég madarai, még
többet taposnának el a gondcsizmás mindennapok. Minden a
munkatársakon fordul meg. Igaza volt annak" aki azt mondta: »Ha
csak Péter -és Pál, meg a többi apostolok hirdették volna az igét az
első keresztyének korában és nem lett volna »Isten rnunkatársa« rnin-



den megtért rabszolga, főúr; szolgáló leány és patriciusnő a' maga
körében, akkor a keresztyénség sohasem lett volna világvallás.«

!A segítésnek is van azonban egy olyan ágazata, amelyről nem
szabad elfelejtkezni s 'ez a rendezés. Székeket, padokat kell cipelni,
fűtésről gondoskodni, éneklapokat osztogatni, iratterjesztést- kirakni,
stb. stb. Sok névtelen szolgálat eredménye az, ha Iégvédelmi elsöté-
títés, ,harmincfokos fagy v,agy hasonlók idején is megzendülhet az'
ige ébresztő kürtje. Csak ott vesszük észre, mennyire fontos az ilyen
»asztalok körüli szolgálat« (Ap. Csel. 6: 2.), ahol esetleg nincs és
bizony erős zökkenők következnek be azeyangelizáció menetében.

Az evangelizáció egyik célja, hogy az Urban igazán »testvérekké«
tegye a hívőket. Eredményes azonban csak akkor lehet a munka, ha
a »testvér i szolgálat« támogatja. Szolgáljatok az Urban örvendezéssel!

F. Z.

,
"Erdemes elolvasni"

(Gondolatok az Evangélikus Élet régebbi évfolyamai olvasása közben.)

Akinek alkalma volt a képviselőtestületi ülésen végighallgatni
az igazgató-lelkésznek a lelkesedéssel végzett rengeteg munka miatt
terjedelmes jelentését a pesti evangélikus egyházközség elmult 'esz-
tendejéről s néhány nappal utána ebben a lapban elolvasni Dezséry
László »Nyornokat hagyunk« című tüzes cikkét a jó egyházi sajtó
iránti követelményekről, vétkes mulasztást követne el, ha nem adná
tudtul mindazoknak, akiket illet, azt a megnyugtató, boldog, kibe-
szélnivaló érzésén, hogy - Istennek legyen hála érte -, most itt jó
kezekben vannak a dolgok. Az Egyház vonata végre a helyes sínen
szalad. Bizakodik, a. vasút minden csínját-bínját, lelkét, célját tisz-
tánlátja, a szívét helyén viseli, a köteles résznél jókedvűen többet
ad, fáradságról nem tud, fegyelmezetten összedolgozik a személy-
zet, akár az irodában, akár a pályán, akár magán a vonaton bármi-
lyen beosztásban is teljesíti szolgálatát. A minden korú, rendű utasok
csak jól és biztonságban érezhetik magukat az ilyen vonaton.,.

. Ugyanez az érzés váltotta ki belőlem annak a régóta Iappangó
vágyamnak megvalósítását, hogy az Evangélikus Élet előző évfolya-
mait gondosan átlapozzam. És ime itt van előttem az 1938. és 1939.
évfolyam. Ahogy ezámról-számra, 'oldalról-oldalra haladok benne,
mind ,nagyobb érdeklődés fog el. Itt is, ott is egyre több dolog hat
rám az újdonság erejével vagy tár fel új szempontokat. Pedig abban
a meggyőződésben voltam, hogy annakidején eléggé nagy figyelmet
szenteltem egy-egy friss számnak. Igy egymásutánban olvasva vala-
hogy jól sikerült modern történelmi-pszichológiai regényként bonta-
kozik ki gazdag cselekménnyel, számos, de helyénvaló, eleven és
érdekfeszítő epizóddal, szép, lírai monológokkal, lélekzetállító drámai
összeütközésekkel, mozaikszerű összeállításban. A regény főhőse én
vagyok, avagy Te va.gy, magyar evangélikus testvérem. A véresern
mindig aktuális téma viszonyunk Istenhez és Anyaszentegyházához.
Távol tőle} vagy keresve Öt és boldogan rátalálva. Az alapeszme: inem
bukhatsz olyan mélyre, hogy hit és igaz bűnbánat által meg ne iga-
zulhatnál.

*
Megtalálsz benne minden fontos külföldi és hazai hírt pompás

meglátásokkal kommentálva. Az irodalom, művészet, színház, film
barátja nyugadtan rábízhatja magát az Evangélikus Élet evangéli-
kus szempontú ítéleteire. A legkülönbözőbb kötött és szabad foglal-
kozású hittestvérünk kereseti és társadalmi helyzetét megvilágítja
a családi, nemzetiségi, nemzeti, faji, felekezeti és a többi kérdést,
amelyekben eddig tanácstalanul inkább rosszul xhatároztatok, sok
irányból megtárgyalja. De mindez a sok, rendkívül fontos probléma
eltörpül, amikor a legnagyobbról, lelked ügyér ől rkel.l döntened. Az
Evangélikus Élet itt a Ieger ősebb. Egyébként minden sora ezt a célt
szolgálja l Es ez teszi az Evangélikus Életet többé, mint egyszerű heti
krónika. Ezért is időálló. Ma írják, Neked nemcsak mára, de minden-
korra. Neveket ne említsünk, de ahogyan írják, az külön csemeg.e.

..•

~ANGrll~u~~tg
ma: 110.526. A betértek száma: 232. A
kitértek száma: 353. A római egyház-
ból betért: 52, a reformátusból: 27,
zsidóból: 18. Kitértek a róm. kat. egy-
házba: 23, a görögkeleti egyházba: 58,
a református egyházba: 7 és felekezet-
nélküli lett: 7. Az iskolaköteles' gy'2r-
mekek száma: 59.634, ebből felekezeti
iskolába járt: 56.733. Az evang. szász
iskolákat látogatta 1658 másvallású
gyermek és ifjú.

A pozsonyi evangélikus és katolikus
teológiai fakultást Tuka miniszterelnök,
egyetemi rektor installása alkalmával
bekapcsolják az új szlovák egyetembe
s ezzel éI fakultások elvesztik eddigi
különállásukat es önállóságukat.

Az amerikai evangélikus egyház 500
ezer dollár gyűjtését határozta el. Eb-
ből az összegből a finn evangélikus
egyház 200.000, a többi európai szüksé-
get szenvedő egyházak 150.000 és az
Európán kívül levő missziók 150.000
dollárt kapnának.

Roosevelt elnök. fogadta az amerikai
protestáns egyházak kiküldötteit, akik
abból a célból látogattálc meg, hogy

I tiltakozzanak az amerikai vatikáni kö-
vet kiküldetése ellen. A napilapok
hosszan tárgyalták \ ezt a kihallgatást.

Az ukrajnai evangélikus és reformá-
tus mísszíóí gyülekezetek és lelkészek
sorsáról eddig a következő hiteles ada-
tok állanak rendelkezésre. Két lel-
kész Németországban van, mint vissza-
vándorló, öt misszionárius visszama-
radt. akik közül egyet már agycnlö-
vettek. Wolhyniában sok lelkészt le-
tartóztattak. A Romániába menekült
protestáns lelkészek és misszionáriusok
internáló táborban vannak

Oroszországba ismét lehet keresztyé-
neknek szeretetcsomagokat küldend.
Az egyik csomag boldog új tulajdo-
nosa írja: Csonkítatlanul megkaptam a
szeretetcsomagot, .s oly.an nagy örömet
szereztek nekem vele, hogy boldogsá-
gomban könnyeztem.

A némel egyházi lapok egyrésze so-
rozatos cikkekben foglalkozik az angol
keresztyénség történelmi kérdéseivel.
VIII. Henriktől kezdve napjainkig tár-
gyalják azokat a sebezhető pontokat,
amelyeknek ismertetése és szellőzte-
tése biztos sikereket jelenthet az 01-
vasók körében.

Jaroslawskt, az orosz istentelenek
szövetségének vezetője mondja: "Ate-
isták, előre a világforradalom és Szta-
lin érdekében. Az atheizmus zászlója
közelebb kerűlt Nyugat-Európához. A
finn háború megmutatta. mily nagy a
gyűlölet az atheizmus ellen. Az egy-
ház bűnös azért, hogy olyan sok szov-
jetorosz katona meghalt a finn Iron-
ton. A szovjetkatonák a keresztyénség
ellen harcolnak." .

Mexikó feloldotta a bibliabevitelt
tiltó rendelkezést. Közli G. L.~~.,....",.~

Evangélikus nap. Az Országos Lu-
ther Szövetség Veszprémben március
17-én evangélikus napot rendez, mely ..
nek gazdag műsorát dr. Vácz Elemér,
az Országos Luther Szövetség igazga-
tó ia állította össze.

Evangélizáció. Az evangélizációs mun-
ka az ország különböző vidékein állan-
dóan folyik. Legutóbb Dunántúlon. Me-
kényesen és a bányakerületben, Mező-
hegyesen volt.
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Kereszt~én fszperanfó li~a
A Liga budapesti csoportja a Külső-

lipótvárosi 'Keresztyén Társaskörben
kezdett februárban tanfolyamot. Je-
lentkezők és érdeklődők címeiket küld-
jék a Liga címére (V., Pozsonyi-út 58.).

A Liga svédországi elnöke meleg-
hangú üzenetben hívja fel úgy a liga
tagjait, mint az ügy iránt érdeklődő-
ket, hogy ezt a munkát, mint az egész
keresztyén életet nem tekinthetik ön-
célnak, hanem .Isten és embertársaink
szolgálatának. A jelenlegi idők külö-
nösen megkövetelik, hogy ezt a szol-
gálatot sokan és erőteljesen lássák el
minden helyen a nerrÍz'etközi keresz-
tyén összetartás 'és munka megerősíté-
sére. Hívjunk munkatársakat! Sok he-
lyen csak egy személy foglalkozik az
üggyel. Nagy erőt jelentene, ha ket-
ten, vagy többen jönnének össze az
Úr nevében, mert akkor Ö is velünk
lesz. Mindenki szerezzen tehát leg-
alább még egy testvért az eszperantó
nyelv tanulására és munkájára!

A hollandial Keresztyén Eszperanto
Egyesület 1940-ben, Rotterdamban
tartja meg évi konferenciáját és nagy
bizakodással már szétküldték erre a
meghívókat.

f?z eindhoveni csoport· megmutatta,
hogy a háborús időkben is bizalom-
mal van az eszperantó missziós munka
iránt és kedves ünnepség keretében
avatta fel zászlaját, -mely a remény-
ség zöld csillagával mutat Betlehem
felé, hogy ezáltal is közelebb hozza R
népek közöttí békét és megértést.
Holland nyelven kiadott új füzetük:
"Amit minden keresztyénnek az Esz-
perantóról tudnia kell" címmel már az
első héten ezer példányban fogyott el.

A finn szövetség elnöke hozzánk
küldött legújabb levelében ezt írja:
"Az oroszok Sztalin képével a kezük-
ben,. támadnak, mert nincs más Iste-
nük. Katonáikat ott hagyják sebesül-
ten az erdőkben, ezeknek a finnek
nyújtanak segítséget., Elesetteket hida-
kul és tank ok számára utakul használ-
nak fel. Bennünket csodálatos módon
segít az Isten, Minden sátorban e€5.1
katona, este áhitatot tart. Egy osztag
több, mint egy hétig volt ágyútűz
alatt, de csak két katona esett el.
Más aikalommal olyan terepen men-
tek át, melyet az oroszok 8 gépfegy-
verrel lőttek' és egy finn sem esett el
vagy kapott sebet. Egy katona ruhá-
ját széttépte a bomba' és a katonának
semmi baja sem történt."

Egy finn napilap levelünket közölte,
melyberi megírjuk, hogy a magyar ke-
resztyén egyházak állandóan imádkoz-
nak a testvér nemzetért. •

A litván eszperantó folyóirat öröm-
mel közölte, hogy a magyarok is ve-
lük éreztek. mikor ősi fővárosukat,
Vilniust visszanyerték. Ugyanakkor
felhívják a kis népeket, igyekezzenek
saját érdekükben az eszperantó nyelv
használatát a leülfölddel szemben elő-
mozdítani és követelni, mert különben
a háború, után a győztes nagy népek
saját nyelvüket, fogják rákényszeríteni
a kis nemzetekre. Az eszperantó be-
vezetése a kis népek előnye és érdeke.

Keresztelési és házassági anyakönyvi
kivonatok 4 filléres árban kaphatok
lapunk nyomdájában.
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Már sok mindent, még ujságévfolyamokat is, naplót, életrajzot,ö
életrajzot olvastam össze életemben, tehát tudok súlyos feltételek
;szabni ahhoz, hogy valamit valóban jónak találjak, de ilyen lüktet
tartalmas és változatos élményben egyszerre már régen volt részér

*
Dezséry László, aki egyik írója az Evangélikus Életnek,az eml

tett cikkben azt mondja, hogy az Egyház sajtójában írja az önéle
rajzát. Valóban az Egyház, a magyar Egyház hű tükrét mutatja a
Evangélikus Élet. De bizonyára örülni fog annak, ha megállapíthatot
a fentebbi, csak nagyon vázlatos gondolatsor után, hogy nekem, ak
egyik olvasója vagyok az Evangélikus Életnek, az Egyház önéletraj
zánál sokkal, de sokkal többet ad az Evangélikus Elet, adja az evan
gélíkus életet. Por Pál.

Levelek Finnországból
A finnek kereszteshéborúia.

... Bizonyára Magyarországon helyes adatok vannak forgalom-
ban küzdelmeinkről. Mindezek a hadisikerek épenúgy, mint népünk-
llIekaz egylsé@e:, Istennek' áldása rajtunk. »Nem nekünk, ne(IIII
nekünk, hanema Te nevednek legyen hála és dicsőség.« A kegyelern
Istene, aki az elmúlt nemzedékek idején is nagy dolgokat tett közöt-
tünk, a finn férfiban és nőben a hősiességnek és bátorságnak la
lelkét ébresztette, bölcsességgel és ügyességgel ruházott fel bennün-
ket, ennek a harcnak a megvívására. '

Úgy látszik, hogy amint 1456-ban Isten Hunyadi Jánost és a
magyarokat választotta ki fegyverül a mohamedánizmus Európából
való viaszaverésére, úgy most ainásik finn-ugor népet, bennünket,
finneket vett kezébe kardjául, hogy megakadályozza a, bolsevismus
behatolását a nyugati művelt világba. Mi hálásak vagyunk Istennek
ezért .a nágy, világtörténeti feladatért. Adja Isten, hogy hűségesen
és alázattal betölthessük szerit hivatásunkat, amelyet Isten ránk bízott.

Azoka tettek, amelyeket a kicsiny finn nép most Istenkardjaként
véghez visz, ébresztő szózatként minden nyugati népet szent hábo-
rúra hívnak a sötétség fejedelme és annak bérenceiel1en. Mi tudjuk,
hogy nagy tusánk már valamennyire megindította a nyugati népek
szívét. Ennek a jele, hogy minden oldalról jönnek a rokonszenvnyilat-
kozatok ésegyes segítések. Azonhan 'egész népem nevében bátran
kimondom, hogy ez nem elég. Végeredményben igen keveset /hasz-
nálnak nekünk a szimpátia-nyilatkozatok, bármilyen melegek és drá-
gák is azok. Hol vannak a kereszteshadseregek, amelyek elfelejtik
Európa esztelen viszályait és 'harcait, és testvéri leezet fogva. jönnek
ide Északra, .az igazi pusztítás és veszedelem viaszaverésére, amely
az egész művelt világot fenyegeti? Az, hogy Isten a kicsiny, csekély-
számú finn népet választotta ki fegyveréül, már magában ítélet az
öreg Európa felett, amely eddig egy szalmaszálat sem tett keresztbe
a bolsevista veszély elhárítására, hanem versengve kereste annak
fertőzött, vérrel szennyezett kegyét, Ha Európa nem ébred és nem
kel fel és nem indul a bolsevizmus megsemmisítésére, akkor nem
csoda, ha fel is virrad ránk a Spengler rnegjósolta (és Laestadius által
már ő előtte említett) »Untergang des Abendlandes«.

Már jártam a fronton, de ezen a héten végleg elindulok. (Ezt
kötelességemnek tartom, bár mint a gyülekezetben egyedüli lelkészt
nem hívtak be.

'» Itt keményen megállni és elesni
Joga van minden Iérfinak.«
Kuhmalahti, 1940 jan. 16. Vilianen Pál

evangélikus segédlelkész.

*
A háború iskolája.

Minden szenvedés között is Istennek nagy csodáit tapasztalhat-
tuk meg. Minden osztály és pártviszály egyszerre eltűnt. Minden új-
ság, legyen szeeialista vagy polgári lap, ugyanabban a hazafias szel-
lemben íro Most Mannerheim mögött ott van az egész finn nép és a,



szociálísták vezetőjének, Tannernak bizalmat szavaz .a nép minden
rétege. Népünk teljesen egységesen kelt fel a rettenetes ellen-
ség ellen.

A háborúnk szent háború. Mi nem akartuk ezt. Megbízottaink
mindent megpróbáltak, de hiába való volt minden jóakarat és így
nem maradt más hátra, mint minden erővel szembeszállni az ellenség-
gel, vagy pedig meghajolni a bolsevizmus előtt, ami az egész nép
vesztét jelentette volna. A fővezérünk mondta nyilatkozatában:
,)A vallásért, otthonér t, s a hazáért harcolunk.« Katonáink tudják
ezt és ez adott nekik bátorságot. Soraikban nagy ébredések vannak.
Mindenki bibliát és énekeskönyvet kíván magának. A szabadidőben
a Sioni énekek hangzanak. Földalatti óvóhelyeken tartanak vallásos
összejöveteleket. Vannak századok, ahol támadás előtt közös imádsá-
got tartanak. Karácsony reggelén az egész frontegyidőben énekelte
a karácsonyi éneket az ellenséges ágyútűz kíséretével. A mi fiaink-
nak tiszta a lelkiismeretük, mert tudják, hogy az igaz ügy mellett iszál-
lottak síkra ,és ezért adott nekik az-Ur erőt és bátorságot.

Tudjuk, hogy megérdemeltük ezeket a :szenvedéseket és az Ur
ezeken keresztül akarja megtisztítani a népünket. Mindeddig csodála-
tosan segített bennünket. Hogy hogyan végződik a küzdelrnünk, azt
nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy végeredményben is az Ur akarata
történik meg. És nekünk azzal meg kell elégednünk. Mégis az a hi-
tünk, hogy az Ur, aki minket erre a feladatra kiválasztott, győze-
Lemre viszi is az ő ügyét. Az Ur nélkül nem I tudunk semmit sem
tenni, de ha az Ur velünk va~, akkor minden lehetséges.

Az Otthon lakói igencsak mind a frontori vannak. Eddig csak
egynek a haláláról szereztem tudomást: Kytömáki Niilo volt az első,
aki testvéri közösségünkből elsőnek .adta oda életét a drága hazáért,
és hazamehetett a mennyei Atya hajlékába. Csak egy évig volt még
pap az északi határvidéken. Sokat dolgozott az elfelejtett népért.
Már a templomépítést is megkezdte. A szegény nép nagy szeretettel
vette körül. Es most a legdrágábbját, saját életét is odaadta érte. .

Sokaknak-el kellett hagyniok otthonukat az Otthon neveltjei kö-
zül is. Az egyiknek sajátkezűleg kellett felégetni otthonát, hogy az·
ellenség kezére ne jusson, Ilyen nagyon sok van most. Azon-
ban a földi vagyon most nem számít semmit, csak a népünk megmene-
küljön és megtarthassa országát. A szegények és a gazdagok ,egy-.
aránt zúgolódás nélkül vetik alá magukat ennek a sorsnak.

Kedves Barátom! Ilyen iskolát járunk rnost itt. Az Ur legyen a
mi segítségünk, más segítség nincsen!

Közben, míg ezt a levelet írtam, két óra hosszat -földalatti. ÓVÓ"
helyen kellett ülnörn. 20 ellenséges repülőgép járt a város felett. Az
ágyúk dörögtek ...

Oulu, 1940. jan. 1. Haering Aarne

,
HIREK

Magyarország Főméltóságú Kormény-
zójának, vitéz nagybányai Horthy Mik-
lósnak 20 évi országlása jubileumán
egyházunk püspöki kara iskoláinkban
mindenütt szünetet rendelt el és isko-
lai ünnepségeket, hogy azokon a nö-
vendékek előtt megemlékezést tartsa-
nak az elmult 20 esztendő történeté-
ről és abban Kormányzónk bölcsesége,
istenfélelme, államférfiúi nagysága ál-
tal elért eredményekrőL Ugyancsak
márc, 1-én evangélikus templomaink-
ban ünnepélyes istentiszteletek voltak

.A székesfővárosunkban egyházunk a
hivatalos istentiszteletet a Deáktéri
templomban tartotta, amelyen a kor-
mány, a felsőház, a képviselőház, a
székesfőváros, a magyar királyi hon-
védség és a különböző közhivatalok
képviselői, valamint a budapesti 'egy-
házközségek küldöttségei és az egy-
háztagok nagyszámban vettek részt.

A szent szelgálatot D. Raffay Sándor
püspök végezte. .

A bányai egyházkerület püspöke
nyomtatásban adta ki hivatalos kör-
leveleinek első számát, melyben belső
egyházi intézkedéseken kívül közli az
egyházkerületben legutóbb történt sze-
mélyi változásokat is. Ennek kapcsán
közöljük, hogy Késmárszky Gyula rá-
koskeresztúri tanító igazgatói. címet
kapott. Solti Károly segédlelkész Uj-
pestről Cinkotára, Kaposvári Vilmos
Cinkotáról Hódmezővásárhelyre, Szabó
Vilmos Hódmezővásárhelyről Uj pestre
nyert áthelyezést.

A népfőiskola budapesti látogatása.
A nagytarcsai Tessedik Sámuel evan-
gélikus missziói intézet - népszerűen
"népfőiskola" - hallgatói február 25-
én a Fasori lelkészi kört Iátogatták
meg. Délelőtt Szenczy Gábor lelkész,
a népfőiskola igazgatója végezte az
istentiszteleti szolgálatot, majd a gim-
náziumi internátusban közös ebéd volt.
Délután a gimnázium dísztermében
tartott vallásos estélyen az egész mű-
sort a népfőiskola hallgatói adták. Er-

dekes előadások követték egymást,
melynek őszinte és közvetlen hangját
a közönség szívesen fogadtá. Az ország
különböző részeiből össze gyűlt paraszt-
ifjak a magyar parasztság és a magyar
evangélikus parasztság feladatairól,
megértést és megbecsülést kereső szán-
dékiról és Krisztus után vágyódó szí-
véről tettek bizonyságot. Különösen
nagy hatást ért el a népfőiskola egy
napját bemutató jelenet, Azt hisszük,
hogyanépfőiskola melletti propagan-
dának legjobb eszköze ez lesz: a nép-
főiskola közvetlen megismertetése egy-
házunk közönségéveL

Gyógyulás útja. Olvasóink szíves fi-
gyelmét felhívjuk a husvétra meg-
jelenő értékes műre, amely Blumhardt
János Kristóf tollából Szerb Anna for-
dításában, "Gyógytttás útja" címen
jelenik meg magyar nyelven. Blum-
hardt János Kristóf neve fogalom a
magyar egyházi körökben is. Az ő ne-
véhez fűződik az 1800-as évek nagy
ébredése, amely megindítója lett a ké-
sőbbi általános ébredésnek. Alázatos és
hatalmas eszköz volt Istennek kezé-
ben. Tudott kérni és zörgetni. Mindent,
amit kapott szenvedő embertársai ja-
vára gyümölcsöztette. Ez a mű nem
csak hatalmas védőbeszéd, hanem élő
bizonyságtétel az Ige, a hit és az imád·
ság mindent legyőzö erejéről. Blum-
hardt neve mellett még más hithősök
nevével is megismerkedünk. Ezeknek
élettapasztalata egy-egy élmény mind-
azoknak, akik látnak és hisznek, mind
pedig azoknak, akik látni akarnak,
hogy - hinni tudjanak! Megrendelhető
a fordító címén: Sz. A, Bp., Olasz-fa-
sor 45/a. és a 44.940. sz. csekklapori.
Előfizetési ára március 10-éig 3.50 P.
Három példány 9.-, öt példány ösz-
szesen 14.- P. Kötve példányonként 1
pengővel drágább. Március 22-ére min-
den megrendelő kézhez kapja a művet.------", •... --- ........•...•, ..

KÖNYVISMfRTfTfS
Máté és Márk paSSIO.

Összeállította: Ittzés Mihály. A Győri
Evang. Diákszöv. kiadása. 1940.

Ara: 80 fillér.
Ittzés Mihály szép és jelentős mun-

kát végzett, amikor a győri gyüleke-
zetben már évek óta előadott passió-
kat kiadta. A két passió 'Máté és Márk
szerint Jézus szenvedésének történetét
adja, szószerint, dramatizálva. Közbe-
közbe megfelelő helyen jól megválasz-
tott énekszám, énekkari vagy szóló
ének van beiktatva. Ezek a gyönyörű
régi magyar énekek nagy nyereségei
a passiónak. Egyebekben pedig szavaló-
kórus érzékelteti a Jézus szenvedései
körül megjelent tömeget.

Örömmel üdvözöljük ezt a munkát,
Hiszen az evangelium után sokszor ön ..
tudatlanul sóvárgó gyülekezetek olyan
formában kapják meg általa Isten Igé-
jének üzenetét, hogy nem fegyverzik
fel magukat előre az evangélium ellen .
A modern ember vágyódó és mégis
menekülő magatartása egészen bizo-
nyosan megnyugvást talál és megérzi
benne maga is, mit jelent az, hogy
Jézus, az Isten báránya elvette a mi
bűneinket is. Mint a liturgikus moz-
galom újabb állomását is szeretettel
köszöntjük. K. P.
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Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
Üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 1/210Broschko G. A.
d.e. 11 Magócs l(ároly

d. u. 6 Győry János
d. e. 1/210Dezséry László
d. e. 11 Dr. Halász Kálmán
d. u. 4 Süle Károly I

d.u. 5
d. e. 11210Farkas Zoltán
d. e, 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Majba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter
d. e. '10 Algőver Andor
o. e. II Dezséry László
d. e. 10 Csaba László
d. e. 10 Győry János

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. március 3.
d. e. 1/211 Lamnek Vilmos
d. e. II Grünvalszky n:ároly
d. e. 11 Dobos Dezső
d. e. 10 Kemény Lajos
d. U. 4 Dezséry László
d. e. 1/412 Dr. Keken András
d.e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Papp Ferenc
d. e. II Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d. e. 10 Révész István
d. e. 1/211 Németh Gyula
d. e. 1/212 Dr. SzuchovszkyLajos

templomban úrvacsoraosztás.

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

Bécsikap~-tér (rádió)
Koronaörség
Öbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.

Öbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld

. Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

Minden

••••••••••••••••••••••••••••••• • •i Konfirmációra i'• •••••• •
: Ujabb kiadások: Pengő: :
• Konfirmációi Káté.II.jav.kiadás.frlaZongorBéla.Ára -·SOf.
• Az ev. ker. Kátéja. Irte dr Csengődi Lajos. .. -'50 .• '

Luther Kis Kátéía. 19.kiadás. az úí szöveggel. .•
Írta Majba 1. Vilmos. .. -'40.

Egyéb kiadások: )'•
Blázy: Evangélikus Káté (Népiskolei 12.kiadás). Ára -'6d .:
Győry Vilmos-Marcs~~.: Luther Kis Kétéle -:8q •
Raffay: .Ev. kon!. Kat~J~ .__ .. -.64.
Ruttkay" ~:. kon!. K~t~ .:'. .,:__ .. -.40.

• Szeberénui . Luther Kate (Népiskolai) --- --- " - SQi
• Konlirmáelói emléklapok : j .

: 14X26 cm széles alakban. E~yszínú:_:.. ___Ára -'1~
• 31X24 "magas .. Háromszinü : arany. ! .

• kék és zöld " -'20'
• 42X32.... • Színes műnyomat. I •
• (Homyánszky nyomása) -'8? :.
• Ajándékra alkallllasilk : ' ~•
: Új Testamentum. 60 fillér. - Zsoltárokkal - -'8b:
• Teljes Biblia. P 2'-, négy térképpel 2'20.
• Sántha: Őrengval.Imakönyv kon!. számára. Díszkötés 4'-1., i'
• Dunántúli énekes. Uj formákban, újlaila olcsó és I
• luxuskötésben. - Tessék ezek- ! '
• _ . ,ről külö~ árjegyzékel kérni. .: •
• Guuráiz : Lel~1 vezer. Imakönyv. kotve _ 2.90.
• Raffay: lmakönyv - --- - -__ 3 50 •i K6k;SiégL;iö;~;ajtB;)da'DeS~:

: IV., Kamermayer-u. 3. f i
• ; Tel e fon: 189-444 és 189-464. I •••••••••••••••••••••••••••••••••

Ezüstr6kák
kékr6kák

nercek
S 'o Mn eY I u J n s ,S z Ü C s mes ter n ~'1
IV., Egyetem-utca 3_ Telefon: 186-395.

\

Báll belépök kölesönzéser J '

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

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

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS Brcöntö dB, harangfBlsZBrBlBS BS haranglábgYiÍr
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

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

lom új harangjait.

Telefon: 291-353.Saját ház.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz Lászlo, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulaul Henrik

Megjelenik minden szembeton. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-ulea 28/B. Telefon: 222-895.
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TARTALOM: Mátyás és Horthy - A nemzeti "ponyva" - Heten vagyunk, Uram, heten ... - Szociál-
- politika - Két vasárnap között - Az Egyházkerületek Jóléti Egyesülete - Könyvismertetés
- Filmkritika - Hírek

Két vasárnap között
szállott európai partra a protestáns

Amerika békeküldötte. Szerepe olyan,
mint a Nóé bárkájáról kibocsátott,
szárazföldet kereső madáré, vajjon ta-
lál-e helyet, ahol teljesen megpihen-
het? Európa hangadói közül pedig so-
kan amilyen hallelujával fogadják,
olyan sokan hangoskednak vele szem-
ben: mi nem akarunk még békét. Csak
a teljes győzelem után állunk szóba
ellenfeleinkkel. Úgy látszik csak az
amerikai kiküldött tudja pontosan a
böjti üzenetet: engeszteljétek ki maga-
tokat ...

megtudtuk végre orosz forrásból az
orosz-finn ellenségeskedések igazi okait.
Orosz félhivatalos ateista szervek ki-
jelentése szerint a pápa megfizette a
finn tábornokokat, hogy harcoljanak
Oroszország ellen (I).

állandóan töpreng a magyar újság-
olvasó, hogy a 8 Orai Ujságnak van-e
igaza, amikor azt állítja, hogy Mari-
nerheim tábornok a nyáron Párisban
volt s naponként misét hallgatott, vagy
az Uj Időknek van igaza, amely sok
más emberrel együtt úgy tudja és azt
állítja, hogy nevezett tábornok buzgó
evangélikus.

félév óta kimondhatatlan sokszor ír-
ták le a világ minden nyelvén e sza-
vakat: buza, olaj, szén, nikkel, acél,
nyersanyag stb. Átlag ujságolvasó eze-
ket a fogalmakat Európa minden nyel-
vén megtanulta azóta. Azonban ugyan-
ezek a lapok nem írják le ezeket a
szavakat: élő ember, lélek, Isten ke-
gyelme, bűn, bűnbánat, kiengesztelő--
dés, nagypéntek és husvét.

egy egyszerű rendelettel államosítot-
ták a hamburgi Rauhes Haust, Wichern
iskoláját.

megnövekedtek váratlanul a Vatikán
állam gondjai. Olyan súlyos költség-
vetési zavarok merültek fel a pápai
államban, hogy ott is meg kellett is-
merkedni az adózás kérdésével az "ál-
lampolgároknak".

visszaadta az új nemzeti spanyol ál-
lam a jezsuitáktól 1932. Ill. 23-án el-
vett földbirtokokat. Avisszajuttatás és
a birtokbahelyezés, az elhanyagolt gaz--
daságok új felszerelése körül fel merült
költségeket . mind a spanyol állam fi-

-zetí a rendnek.
a cenzura szigorának enyhítéséről

beszélnek Franciaországban. A hiva-
talos kornmünikék erősen hangsúlyoz-
zák azt, hogy a francia szellem az an-

2·

Mátyás
,
es Horthy

Csudálatos benső összefüggés van abban, hogy a Mátyás-jubileum
és Horthy országlésának húsz éves évfordulója egy évre esik. Alkalmat
kapunk benne, hogy az igazi magyar vezérválasztás örök tüneteit
vizsgáljuk.

Mi magyarok ritkán választottuk az első magyar embert. V álasz-
tottuk az első vezért, Arpádot, a fejedelmet. Utódai örökölték a trónt.
Közakaratból aztán csak egy királyt választottunk, Mátyást, ,az igaz-
ságost. Es választottunk három kormányzót. Hunvadyt, a törökverőt,
Kossuthot, a szabadság emberét, s Horthyt, a katonát, aki a Rendet
jelentette a káoszban.

Hunyady óta itt minden választás az eszmélkedő magyarság asz-
talracsapása volt, tisztázatlan nemzeti célok kapkodása. idegen érdekek
eluralkodása, majdnem érthetetlen magyar' türelmek lejárta után. Az
utolsó percek erőteljes döntése találta meg Hunyadyt is, Kossuthot is,
Horthyt is,' akkor, amikor már a magyarság végső veszedelmének
szel ei viharoztak. Minden választásunk leszámolás egy történelmi sza-
kasszal, amelyben idegenek kalózkodtak a magyar hajón, selkezdése
egy öncélú magyar újjárendezésnek. Hunyady idegen bábkirélvok és
talajvesztett főurak kapkodó Magyarországában a gyökeres magyar
köznemesség vitéz el hívott ja. Kossuth egy három századon át tartó
habsburg-világ kisemmizett magyarságának íelkelése. Horthyt akkor
hívtuk elő, miután idegen királyi házunk sérelméért loyálisan végig-
harcoltunk egy világháborút. melyben mindenkinek volt háborús célja,
csak a magyar baka nem tudta, mért megy nótával, virágosan a halálba,
s melyben mi -semmit sem nyerhettünk, csak mindent elveszíthettünk.
Akkor hívtuk, miután a frontokat tartó magyarság mögött zsidók és
lógósok elkészítették a magyar összeomlást. Az utolsó perc volt megint,
s az e!szédített magyarság első öntudatos mozdulata.

.Mikor mi választottunk, 'sohasem turkáltunk a lehetőségek között.
. Itt mindig csak egy jelölt volt, s mögötté egységes közvélernény. Ha
más név is Ielmerűlt, azt idegenek ajánlották. A magyarság mindig
tudta, ki az, akit neki "Isten rendelt mennyországból oltalmunkra". Igy
a választásairík mindig egységesek, s egy idegen ajánlat elutasításai.
Mátyás mellett elolvadt a lengyel király és a szász választó ajánlott
személye, s Horthy mellett nem számított a sápadt kis királyli. Lehetett
a Jengyel Kázmér, a szász választó, vagy habsburgi Ottó bármi értékes
egyéniség, őket már egy türelemben kifáradt nemzet népítélete sujtotta
a' multért, a mi választottunkat pedig egyetlen magyar reménykedés
emelte igéretnek a jövő számára. Mí nem kerestük a vezetőt sohasem.
A harcot birtuk, a szabadságot szerettük, de érthetetlen és mégis ma--
gyar türelemmel birtuk az idegen udvarokat magunk felett - a vesze-
kedést nem birtuk a trónkövetelőkkel. De ha vezért találtunk, az el-
söpört minden; türelmet, s minden választási lehetőséget. A mi vezé-
reink már vezérek, mielőtt kezükbe kapták a jogart, vagy a kormányt.
A mi választásaink .mindig csak annyit jelentenek, hogy törvényesi-
tettük ,az egyetlen méltót, legalizáltuk azt, akinek már a történelmi



sorsunk, az isteni gondviselés, s a nemzet megmozdult szíve régen
átadta a magyar életet.

A vezéreinkben az örök magyart kerestük mindig. Az örök magyar
ideál pedig a teljes ember volt mindlg. Testileg is, lelkileg is. Mátyás-
ban a késői magyar lovageszmény pompásan egyesült a nyugati hu-

. manista ernberideállal. s Horthyban a déleeg magyar katona a nagy-
lelkű úrral. Erdekes, hogya magyar történelmet katonák és köllők
csinálták, vagy olyanok, akik egyszerre voltak katonák és költök. Zrinyi
szabású művelt kardíorgatók, egy Talpra ·magyar, vagy egy fehér lovon
való déleeg bevonulás katonák élén a "pácifizált"'" kispolgárvilágba,
nagyobb élményei a magyarságnak. mint egy ősiségi törvény eltörlése,
vagy egy jobbágyfelszabadítás, vagy egy fényes királykoronázás. Mi
mindig a lényeget kerestük, de a formás lényeget csak. Itt csak tömör
mondatokban, értelmesen lehet beszélni, jó verseket kell írni, s a ma-
gyar katona is azért ideál, mert fegyelmezett és pazar formában meg-
jelenő hordozója az örök magyar magatartásnak, a küzdelmes magyar
életnek a csatározó népek ebben a katlanában. A választottainkben
ezt az eleven és értékes lelkű művelt katonát kerestük mindig. S Má-
tyás nevéhez természetszerűleg kapcsolódik a fekete sereg és BonHni,
Galeotti, Ranzanus, Ugoletti, Janus Pannonius szabású szellemi nagy-
ságokkal benépesített tudós udvar, Horthy nevéhez pedig a nemzeti
hadsereg és az újra eszmélkedő magyar szellem önálló magyar kultu-
rájú korszaka.

Minden vezérünkben az új magyar élet függetlenségének és önálló-
ságának a biztonsága helyeztetett el. Amig ők élnek, vagy amig őket
folytatni tudják, addig tart ·ez a biztonság .. Igy mind-mind tündöklő
jelenségei az életünknek, leáldozó és újra felkelő napok.

Soha egy vezérünket sem istenítettük. Itt soha magyar térd le
nem borult magyar vezér előtt. Ezt ők sem kívánták soha. Nem lettek
volna azok, akik voltak, ha térdeplő, imádó alattvalók felett uralkodtak
volna. De minden vezérünkről úgy éreztük, hogy Isten küldöttei.
Mennyországból, oltalmunkra. S mindegyiket a hívő magyarság imái
kísértek, Mátyásért. az igazságosért. vagy Kossuthért, a nép ideáljáért,
vagy Horthyért a keresztyén Magyarország szegedi mozgelom-indítóiáért,
senki sem csodálja a hálaadó istentiszteleteket. -

. Itt sohasem az lett a vezér, aki egyedül tudott gondolkodni és
akarni az országban. Ezt csak nyáj népek vezéreiben láthafiuk. Nálunk
mindig volt több gondolat és több akarat is. Itt az volt a vezér mindig,
aki a legdöntőbb, legveszélyesebb sorskérdésekben együtt tudta resz-
ketni a magyar izgalmat, együtt tudta kiáltani a netovábbot. s együtt
tudott kardot kötni a jobb magyarság örök rezervoárú, mindig előkerülő
tömegével. .Nálunk sohasem a vezér csinált maga alá népet, de mindig
a nép emel maga felé egy vezért, akit zért szemel ki, hogy az örök
magyar gondolatot és álmokat elhelyezze beléje.

Mi ritkán választhattunk. de ha egyszer kezünkbe vettük a ma-
gunk életét, akkor az, akinek kezébe letettük annak korrnánvrúdiát, mindig
azt írhatta a saját életére visszatekintésnek. mint Mátyás írta Galeottihoz :
"Felélesztettük a dicső és nagyhatású hajdant 1" Felélesztettük. Es sem
Hunyady. sem Mátyás, sem Kossuth, sem Horthy nem szavalta nálunk,
hogy Jelélesztettem ", Ők mindig a közös magyar teljesítmény névbe-
Ioglalóí. Remekbeszabott ősforrnái az örök magyar gondolatnak,

Dezséru Lászlá.

A nemzeti ""ponyva
Sokan megállapították már azt, hogy korunk nem kedvez a ho-

szabblélekzetű, . komolyabban megírt műveknek. Legfőképpen nem
azoknak, amelyekben a »komolyságot« egy bizonyos Iokú tudálékos
nagyképűség jelenti, amelyik félig-meddig az élettől távol, légüres
térben lévén, nem túd a mai emberhez mai nyelven, egyszerűbben,
világosabban beszélni. Nem lehet azt mondani, hogy a modern ember-
ben nem lenne meg a komoly és pontos, adatokkal alátámasztott rnű-
vek iránt az érdeklődés, de majdnem bizonyosra lehet mondani, hogy
borzad mindentől, ami az élettől messzebb áll. Ezért aratnak nagyobb
sikert azok a fércművek, amelyek tíz, húsz filléres kiadásban, vagy

, ,

gol gondolatot akarja követni, mely
minden körülmények között fenn akarja
tartani a gondolatszabadság elvét.
Amikor erre az irigylésreméltó intéz-
kedésre rászánta magát a francia kor-
mány, ném feledkezett .rneg viszont
arról sem, hogy a propagandát minden
francia állampolgárnak szives figyel-
mébe ajánlja.

levelek ezrei érkeztek az amerikai
evangélikus egyház elnökségéhez. A
leveleket papok és világiak írták s
ezekben a levelekben válaszolnak az
evangélikus egyház felhívására, mi-
képpen gondolják az 500.000 dollárt
egybegyűjteni. Mindig tudta mindenki
azt, hogy az amerikai szellemi életben
valami nagy naivitás van s mégis
megható az a keresztyén felelősségér-
zet és együvétartozás gondolata, ami
ezekből a leveJekből kiviláglik. Csak
egy levélrészlet: "Nem a mi igazságos':'
ságunknak köszönhetjük azt, hogy bé-
kében és bőségben élünk. Nem kétsé-
ges azért, hogy mi a mi kötelességünk".

angyali ártatlansággal s minden meg-
jegyzés nélkül adják amerikai egyházi
lapok az alábbi statisztikát: Németor-
szágban 50.000, Franciaországban közel
300.000, Finnországban 15.000, Esztor-
szágban 7832, Belgiumban 8100, Bulgá-
riában 15.779, Ausztriában 2500, Görög-
országban 1492, Romániában 6284 és
Csehországban 9500 menekült orosz é1.
(Ugy látszik, hazánkban nincs hivatalos
nyilvántartás az itt élő emigráns oro-
szokról.) .

Budapest székesfőváros területén a
vasárnapi istentiszteleteken kívül he-
tenként több, mint 15 böjti előadás van
gyülekezeti kör ökben s speciális fog-
lalkozású alkalmazottak részére külőn-
böző helyeken. A nagyhéten pedig több,
mint tíz helyen lesz minden este nagy-
heti áhitat. Rendelkezések nélkül, csak
a gyülekezeti óhajnak megfelelően
folyton növekednek ezek az összejöve-
telek Egyházunk ebben a munkájában
nyugodtan kiállja az összehasonlítást
a másvallású gyülekezetekkel s a kül-
földi metropolísok egyházainak gya-
korlatával. G. L.

Az Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete.

mult évi működéséről szóló jelentése
örvendetes fejlődésről számol be. Az
egyesületnek 21.477 tagja van, 2201
taggal több, mnit az előző évben. Tag-
sági díj citnén 239.986 P folyt be,
38.707 P-vel több, mint az előző évben.
Az egyesület négy és félévi fennállása
alatt temetkezési segély - címén 121.613
P-t fizetett ki, mely összegből az el-
mult évre 44.116 P esik. Az evangé-
likus családoknak jutott ez összegen
kívül a biztosítások után az egyház-
kerületeknek 12. 488 P, az egyes egy·-
házközségeknek 2855 P jutott, a tag-
szerzők, pénzbeszedők, irodai személy-
zet jutalékai és átalányai 81.180 P ösz-
szégével együtt az evangélikus csalá-
doknak, egyházaknak és evangélikus
vallású alkalmazottaknak 141 ezer P
fizettetett ki. Az egyesület szervezeté-
nek fejlődését mutatja az, hogy az el-
mult évben már 365 községben voltak
helyi megbízott jaik, illetve pénzbesze-
dőik, akiket 11 kerületi fiók irányított.

A temetkezési biztosításokon kívül

________________~ ~ ~3~ _



-;
szépen fejlődik az- elemi biztosítás és a
gyermekbiztosítási osztály is.

Mindenféle biztosítási ügyben kész-
séggel ad .részletes és ingyenes felvilá-
gosítást az Evangélikus Egyházkerüle-
tek 'Jóléti Egyesülete, Budapest, IV.,
Hajó-ú. 8-10. félemelet lia. Telefon
186-332.

KÖNYVI~MfftTfT(S
Alba de Céspedes e Leányok

c. q27 oldalas regénye egy római apá-
carend főiskolás leányinternátusába
vezet bennünket, hogy annak ho..
mályos boltívei alatt vergődő leány-
szívekben, rnint , valami gyűjtőlencsé-
ben bemutassa a modern olasz életet.
A kép, mely kibontakozik előttünk,. sö-
tétreárnyékolt, tragikus. Sokban kü-
.lönbözik míndattól, amit· a. mai Olasz-
országról a különtéle propagandajel-
legű írásokból és hiradókból kialakí-
tottunk magunknak. De annyival kő->
zelebb .ís járhat az igazsághoz ...

A nyolc-tíz egészen különböző leány-
sorsot egy gondolat fogja össze: a bol-
dogság keresése. Olyan életet szerét-
nén ek, amely teljesen kielégíti őket.
Irtóznak az unalmas egyhangúságtói.
A "nagy $let" az álmuk, s míg ezt
kergetik, tragikusan összetörik az igazi
boldogságet. Egyiket' a mctressz-élet
ingoványos talajára kerget ez a vágy.
A másik az irodalmi érvényesülés drót-
akadályába szorultan vergődik. A har-
madikra egy .nagy hazugság omlik rá
s temeti el a ,boldogságát. A ,negyedik
egy platonikus szerelem álom világában
tántorog a halálig. Az ötödik egy fér-
fira tette fel egész .életét s az mást
vesz feleségül. A hatodik örök szerelmi
vágyakozás kínpadján szenved. A hete-
dik, a csúnya lány, a munkába veti
bele magát s ezzel szeretné pótolni
mindazt, amit minden csinos arc meg-
kaphat az élettől. A nyolcadik, az
apácatestvér; aki szívós, kegyetlen
intrikaval szigeteli el az, öreg főnöknőt
az élettől, hogy minden hatalom az ő
kezében összpontosuljon és fiatal fő-
vel a saját csapdájába esik, mikor el-
éri a főnöknő séget. S csak a kilencedik
látszik boldognak, aki szülei akarata
ellenére sem vágyik a fényes, városi,

, "nagy életre", hanem visszatér a föld-
höz s :egy hasonló derék, munkába,
földbe szerelmes férfi oldalán '<índul
neki az életnek.

A lányok a fiatalok kíméletlen szó-
kimondásával veszik boncolóra beszél-
getéseikben az élet irányelveit, a férfi
és nő viszonyát s bizony a közösségnek
szolgáLó, kollektív embert egyikben
sem lehet felfedezni. Mindegyik az
egyéni ér.vényesülés, magyarul az ön-
zés talaján áll, irtózik a szegénységtől,
munkáját már előre fásult, robotrnun-
kának látja s nem tud benne felfedezni
semmi lelket melengető, életkedvet
újító magasabb célt. S ez az oka an-
nak, hogy mindegyikük sorsa tragiku-
san alakul. Néhol úgy látszik, hogy a
"sors" kegyetlensége ókoz minden kínt
és fájdalmat., de a továbbiak során ott
is . kiderül, hogy a tragédia másféle
alakbéln akkor is kiteljesedik, ha
mondjuk: Mirovich pilótakapitány nem
zuhan le eskűvője előtt pár héttel.

A gyűjtőlencse- művészi miniatűr áb-
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félpengős és pengős formában mozgalmas eseményeket írnak le, még
.akkor' is, ha ezek szinte valószínűtlenül kiagy.alt történetek. És csodá-
latos dolog: az anyagiak miatt síránkozó embereknek mégis csak
akad ezekre pénzük, és szinte kivétel nélkül elérik a százezres soro-
zatokat. .

A modern ember szerct olvasni. És éppen mert szeret, azért van
vele szemben mindenkinek', aki ír, fokozottab felelőssége. Tulajdon-
képpen nem lenne szabad kiadni olyan kőnyveket, írásokat, regénye-
ket, amelyek bármilyen téren vétkezhetnek, a mai ember ellerr-és: csak
olvasódühét akarják csillapítani. Hiszen a mai ember számára az a
legfontosabb, amiért olvas, hogy elmeneküljön ennek az életnek, je-
lenének kínzó gondjai közül és más világokba, más időbe kerüljön
át, oda, ahol nincsen semmi gond annak számára, aki olvas. Nem aka-
rok itt most példákat hozni ezekre a regényekre ésfércmunkákra, de
azt az egyet le kell mégis szögezni: ezek mögé álljon oda akármilyen
testület, álljon mögöttük akármilyen tőkeér-dekeltség," tűzzenek a vé-
gére, vagy keverj.enek bele akármilyen »erkölcsic-nek kikiáltott tanul-
ságot, mindaddig, amíg felelőtlenül, pénzügyi sikerre áhítozva adják
ki őket és nem tartalmat, tiszta érzéseket, mély gondolatokat szólal-
tatnak meg: károsak.-éa-elvetendők.

De »ponyva« ellen nem lehet hadakozni csak »ponyvával«. A kard,
a kritizáló tolla nem járja azt át soha. Éppen ezért indult meg az azóta
már sokaktól. örömmel üdvözölt »Nemzeti Könyvtár« sorozata, ame-
lyik felelöséggel azok iránt, akik olvasni fogják, komoly és értékes
gondolatokat akar terjeszteni .. Nagyon is szükség van reá. De termé-
szetesen arra is szükség van, hogy megfélelő módon elterjedjen. So-
kaknak kellene elolvasni és- sokaknak kellene megvenni. Mert' nagyon
helyesen alapot, tartalmat akar adni azoknak, akik olvassák. Az első
ötös. sorozatban is helyes mértékkel van 'keverve a komoly és a. szó-
rakoztató. I?r. iBencs Zoltán: Magyar 'Világnézet és Hlyés Gyula: Ki
a magyar? című füzetei nyitják meg. Bencs Zoltán kis füzete a maga
nemében pompás dolog. 'Világosan, egyszertien mondja el az-okat a
dolgokat, amiket mindenkinek tudnia kell, aki magát magyarnak:
akarja tartani. Szó van .benne azokról azellentétekről, amik magyar
és magyar között Ielmerültek, vagy felmerülhetnek. A királY,kérdés,

.a felekezeti, szociális, .Iaji és a zsidókérdés kerülnek elő. Mind vilá-
gos és nagyszerű. Azok, akiknek kezébe adtam, iparosfiúk, mind mo-
hón és érdeklődve olvasták. De egészen bizonyosan így fogják olvasni
a többit is, ha hasonló stilusban fognak majd sz ólni .a nagy magyar
kérdésekrőL' Csak egy kifogást lehet tenni: gyönyörű kiállítás, ízlé-
ses, dc mégis csak húsz fillér az. ára. Ne felejtsük 'el: az emberek;
nagy része meg szekta nézni azt is', hogy »mennyiségileg« mit kap a
pénzéért. Talán lehetne még olcsóbbá tenni, nem lenne baj, ha a ki-
állítás rovására menne. •

.Mé,g egyre lenne azonban szükség. Jó lenne, ha egyszer már ilyen
tekintetben '~rra a bizonyos, szellemi értelemben vett, középosztályra
is gondolnának, amelyik anyagiakban bizony elég rosszul áll és mégse
szeretne lemondani a műveltség magasabb és értékesebb javairól
Azoknak, akik ma olvasni akarják a magyar kérdéseket tárgyaló
könyveket, higtöbbször meglehetősén nagy 'pénzeket kell fizetniök, ha
birtokába akarnak, jutni egy-egy ilyen műnek. Vajjon nem lehetne-e
kb. két,: két- ~s fél pengő körűli ,áron, nemcsak jól megirt, hanem meg-

.felelő terjedelmű, alapos' könyveket juttatni ezek számara ? Hiszen a
mai könyvek ára általában öt pengő körül mozog és ezeket megfi-
zetni nagyon kevesen tudják. Pedig ,bizonyára többen venné-"
nek könyveket, ha olcsóbbak lennének és valaki egy,szer felépítene'
egy. sorozatot, amelyik csakugyan magyar. és tiszta mindefi porciká-
jában. De ezekre természetesen elő kell készíteni az olvasótábort ..Még
pedig akár úgyis, hogy az ilyenfajta megjelen könyveknek apróbb
hibáit elnézzük és kiemeljük belőlük azt, ami csakugyan jó és érté-
kes. Mert a felülről való bíráigatás többet árt, mint használ. Hiszen
eokszor-vagyharag', v.agy elvakultság vezeti. Itt ll- példája is. Dr. Ber-
náth, aMag~ar Nemzet hasábjain, igaz, hogy meg nem nevezve, de
félreérthetetlenül bírálta Kovács Imre Kívándor lás című könyvét.
Azt a könyvet,amit a kiadó annak idején csakugyan olcsón és áldo-
zatkészen hozott ki~ Egy általa helytelennek> talált adatából levonta,
a nagyközönség előtt azt a tanulságot, hogy ha egy ilyen, akkor »mí-



lyen lehet a. többí«. Pedig ez a mód az egyedüli, ahogyan nem szabad
közelíteni könyvekhez. Az eleve elítélés és »Iex-hírálni akarás vágyá-
val. Hasznot ez a fent említett megjegyzés úgysem jelentett, csak
kárt. Mert azok, akik gondollwzóbaestek a könyv adatai után, mosf
sietnek 'TIlajd elintézni minderrtegy kézlegyintéssei : -nem érdemes tö-
rődni vele, úgysem helyesek az adatok. Mi pedig azt mondjuk: nem
helyes az ilyen bírálat. És legfőképpen helytelen a Szekfü GyuLa ne-
vével való fedezkedes.

Nagy magyar olvasótábor vár könyveket. És nagy magyar kér-
déshalmaz vár olvasókra. Vajjon nem lehetne-e a kettőt összeegyez-
tetni? Ugy feldolgozni a magyar kérdéseket, hogy érdemes legyen
értük akár nagyobb anyagi áldozatot is hozni? De ehhez az kell előbb,
hogy legyen közvélemény, amelyik mind a kettőt követeli. Ebben pe-
dig segítenie kell mindenkinek, mert a tudatos magyarság, a »rnagyar
világnézet« kialakulása a jövő záloga. Ezér-t rendelte el a bányakerü-
let püspöke is a »nemzeti könyvtár« ájánlását és -propagálását kör-
levelében. -K. P. -

Heten vagyunk, Uram, heten .. ~
Gondolj e cikk elolvasásakor a következőkre: fa nincs, szén nincs,

hitel nincs, segítség, megértés nincs, de van egy családban hét gyerek.
. Ez a hét gyerek a szüleivel együtt úgy éli a mindennapi életet, mint
egy remtörténetet. .Nem ismerik aholnaputánt, mert csak egy napra
tudnak tervezni, beosztani, szerezni s boldogok, ha az egy napokat
valahogyan túlélik. Ha' erről a' családról írok, bizalm as titkokat fedek
fel, talán szégyelnivalókat is, de teszem azért, mert nem egyedül csak
róluk van szó, hanem igen-igen sok ugyanilyen körülmények között
élöröl,

Amikor kimentem hozzájuk, orvosságos üveg volt zsebemben,
amit egyházi pénzen' vettem s ellenőriztem a betegséget, mert minden
szegény gyanús, még ha beteg is. Pénzt nem kaphatott, mert a szegé-
nyek közismert -költekezők. Az az asszony, akinek szüksége volt reá,
régi törzsvendégünk. Sok támogatást kapott, de még több szidást (így
írja' elő a szociáiis törvény O, mert gyerekei sovány örömöt szereztek
hittanórán és istentiszteleten. Sokan hízelgőn ek mondták s a patikus
azzal biztatott, hogy ha még meg is látogatom őket, soha se szabadu-
lok tőlük. (Igaza volt O Neki is sok pénzét vitte el, mint annyi másnak.
Ezek bizony vegyes érzelmet keltenek ...

Lakásuk
kinn van a község szélén, mert hét gyerékes családnak nincs

benn maradása. Egy. szoba, egy konyha. A "konyhabútor" : ütődött
tűzhely s egy szekrény szétálló ajtóval. (Azóta az is oda van.) A szoba .
gazdagabb kiállítású. Kis kályhában sistereg az utolsó vizes fa, falnak
dőlve áll csak meg lábán az asztal, mell ette két szék szomorkodik.
Sarokban szétszedett ágy részei, alighanem meleget fognak árasztani.
Más nincs. A padlón vagy négy szalmazsák, rajtuk egy-egy dunyha-
utánzat. A. fennmaradó sok helyet kitöltik a gyerekek. Persze nem mind,
-mert a legidősebb 16 éves .és heti 65 órás futkosásért 12 pengőt keres.
A legkisebb egy éves is alig mult, testét egyetlen ing "borítja". A többi?
Minél idősebbek, annál jobban látszik rajtuk a táplálkozás hiánya s
szemük sarkaból a tbc. ördöge leselkedik.

A lakbér havi 30 pengő. Eredetileg 22 lenne, de csak gyerrnek-·
telenség eselén. A másik lakás ára 25 pengő, de ott csak egy gyerek
van. Mínél több a gyerek, annál drágább a lakás! Valahogy csak
összejön a lakbér a családi pótlék irévén s fontos is, mert Iakbérhátre-
léket nem engedélyeznek, ,

A férfi heti 30 pengót keres, de 40%-át letiltják. Az előző háziúr
még 100 pengót követel, de követel a Iüszeres, a hentes, a. Cipész, .
meg a többi is. A sok adósság szorongató emlék a munkanélküliség
idejéből. A férfinek sokat kellene ennie, mert nehéz munkát végez s a
kicsi se sírhat sokáig éhen. A kifutónak darab kenyér az ebédie,
uzsonnája, mindene s a többieknek is akad olykor valami. Az anya
csak orvosságot eszik és gyűri le a gondcsalta. könnyeket. Mert senki

rázolása mögött ott látunk egy orszá-
got, ahol azoknak, akik bedughatták
fejüket a gazdagok napfényes világába,
már nincs erejük egy' életet áldozatos
lemondásban ·eltölteni, hogyakövet·,
kező nemzedék élhessen úgy, ahogy ők
szeréttek volna. Elsodorja őket a mohó
bírvágy. Ime, az öntudatra ébredt ész-
ember tragédiája. Az ösztönös, nap-
fényre nem ért ember erősebb nála.
Az· le tud élni egy csupa-rnunka,
csupa-áldozat életet úgy, hogy még
boldog is mell ette .: Emez mar nem ké-
pes az áldozatra és megfeszített mun-
kára. S ha mégis rákényszerül, boldog-
talan ...

S itt látszik meg, hogy ez a regény
katolikus talajon keletkezett, Protes-
táns talajon az ösztön és elmebeli vi-
lágosság nem kerülhetnek ily tragikus
ellentétbe. Mert ott áll középen az ige
es a legegyszerűbb ösztönlényt is ki-
emeli az ösztönlények sorából a maga
belső világosságával. De a legfejlet-
tebb észlényt is az ösztön sodró erejé-
vel viszi a boldogság egyetlen útjára:
Isten szívünkbe írt törvényeinek alá-
zatos, engedelmes betöltésére. Ez pe-
dig: a szeretet és mások szolgálata.

F. Z.

FILMKRITIKA'
Megnéztem "Robert Koch, a halál

legyőzője" című filmet. Megfilmesített
materializmus. Megdöbbentő dokumen-
tuma az elanyagiasodásnak .

Azzal indul el ez az egyébként jól
megrendezett, fotografált és megját-
szott film, hogy Koch-Jannings szájá-
ból elhangzik a kétségtelenül célzatos:
"... Martachen wird schon auch ohne
Segen des Pastors in den Himmel
kommen." Nem vonjuk kétségbe. De
ebten a jelenetben ez több mint an-
tiklerikalizrnus ' és hatása a reánevelt
ifjú-hitlerista szívekben is sokkal sú-
lyosabb, mert azt a konkluziót szüli,
sőt ordítja: papokra, tehát egyházra
nincs szükség! (Azt, Koch-ismereteim
hiányossága miatt sajnos nem tudom
megállapítani, hogy az eredeti Koch, a
tbc kórokozójának felfedezője. tényleg
így gondolkodott-e és főként vállalná-e
ezt a reákényszerített kijelentést")

Közvetlenül ezzel a jelenettel kap-
csolatos a következő: egy keresztyén
istentisztelet kigúnyolása. A rendező
természetesen nem merte a hivatalos
egyházak: a protestáns vagy katolikus
egyház isten tiszteletét hűen idézni vagy
bántani, 'de hogy azt akarja és azt éri
el, az kétségtelen. Egy· katakomba ..
szerű, sötét, kezdetlegességet, elmara-.
dottságot és ugyanakkor eJavultságot
szimbolizáló helyiségben, zsoltárt éne-
kel egy hívő gyülekezet. Középen a
prédikátor, sötétarcú, állati szemöldök-
csontok alatt. fészkelő; alattomosságot,
gyűlöletet, szikrázó szemekkel. Mögötte
a falon embernyi, primitiv, ósdi kór-
hadó kereszt, élesen fekete árnyékot
t'etve, nem életet, de rémületet, halált
hírdetően. Sírkereszt. Éppen vége felé
jár a zsoltár. Dallama is természetesen
avult koroké. A 'felvevőgép lassan kő-
rüljártatja .szemét, majd közeledik egy
a sarokban merevülő négyes csoport-
hoz s azon két-három lépésnyi távol-
ságból célzatosan megpihen. Középen
őszhajú, 70-80 esztendős töpörödött
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anyóka, egy azok közül, akik már ki-
öregedtek az életbőL Jobbra tőle if-
jabb, k idülledtszemű, mareven a sem-
mibenéző borotválatlanarcú rémalak:
szája gépiesen, szögletesen nyílik és
csukódik. Fejformája az abnormalitás
jellegét viseli magán. Az öreg néni
mögött nevetős, hisztértás bologságban
elrévült édes képpel, ájtatosan félre-
fordít ott nyakkal' s a magasságokba
kacsintgate szemekkel, fiatal nő, Nem
kevésbbé kíábrándító a nénitől balra
ülő nőszemély, Tébolydai csoportkép.
Szándékosan az; az akar lenni! Szá-
nalma1, megvetést. durva derültséget
ébresztő, különösen egy "Kraft durch
Freude" emberben.

Láthatatlanul ott lebeg a kép fölött a
szöveg: íme ez a vallásosság!

Bizonyára lehetne a filmről még mást
is mondani, de fölösleges. Határozottan
érezzü k, hogy Finnországban ez a film
nem futna soká, sőt! - reméljük, hogy
vászonra sem kerülhetne. Éppen ezért
nekünk is van e filmről mondani-
valónk.

A film urainak azt üzenjük : mi is-
merjük a halál meggyőzőjét; nem Koch
Róbertnek hívják. Koch Róbert mu-
landó életünket hosszabbította meg egy
kurta lépéssei, - nagy jótétemény, _~N

de nem győzte le a Halált. S ajánljuk
a film urainak, gondoljanak azokra a
láthatatlan és borzalmasabb pusztítást
végző bncí llusokra, amelyek nemcsak a

. tudőszövetet roncsolják, hanem meg-
rnételyezik az ember testét-lelkét, ke-
resztüljár iák csontját-velejét, amelyek
f'ennhéjázóvá, önteltté, telhetetlen kap
zsivá betegítik az embert és amelyek
egymástirt.i borzalmas véres háborúk-
ba uszítják a teremtés koronáját, Ez a
bacillus több emberéletet pusztít, mint
minden TBC és az összes betegségek
együttvéve. Ezt kell belátni az embert-
ség jóltevőiről filmet készítőknek, hogy
különösen ilyen filmekkel . építsenek
diadalmas művet nagyszerű Iilmtech-
nikájukkal Annak, aki igazán meg-
győzte a halált. Akkor majd megemel-
jűk előttűk a kalapot, Bogya Géza.

,
HIR E K

Tahy Lészló halála. Váratlanul érte
nemzeti és egyházi életünket egyaránt
Tahy László titkos tanácsos, a képvi-
selőház volt alelnöke, volt miniszter-
elnökségi, majd belügyi államtitkár
halála, aki március 2-án 59 éves korá-
ban halt meg. Politikai pályáján is,
melynek során mint Magyarország kö-
vete Prágában, majd Ankarában tel-
jesített diplomáciai szolgálatot, de mín-
den közéletr funkciójában is rendkívül
meleglelkű úr volt, akit mindenki be-
csült és szeretett, Külföldről való visz-
szatérese után maga kereste, hogy hol
és hogyan szolgálhatna egyházának is.
Mint a pestmegyei középegyházmegye
felügyelője, szeretettel és buzgósággal
ke.sdett egy házi murikájához. Korai tá-
voz ását fájlaljuk, mert e téren is szá-
mítottunk órtékes munkálkodására. Te-
met2sénII. Raffay Sándor. püspök
mondott Jerémiás 9:23-24. alapján
jellemző és lelki értékeit tanulságul
állító beszédet, A sírnál a pestmegyei
középegyházmegye nevében búcsúsza-
vakat mondott és utolsó áldással elbo-
csátotta Wolf Lajos esperes.
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nem érti azt, mit jelent hét gyerek. Hétszer kell a cipő, harisnya, ruha,
fehérnemű, hétszer kell a reggeli, ebéd, vacsora, reá hétszer két szem-
pár les, hét száj kér, panaszkodik, kiabál. Hétszer annyi szeretet kell
hozzá, mint másnak, mert hétszer nagyobb a gondja, mint másé.

Ugyan. ki segít?
Ez a nagy' kérdés: ugyan ki segít? Kitüntetés a sokgyerekes

anyáknak ? Valamit kapott egyszer, de azután jöttek a többiek, a 8 és
10 gyerekesek. Stefánia? Csak· a legkisebbre van gondja egészségi
szempontból. de különben maga is segítségre szorul, kőnyőradományok-
tói függ. Község ? Húsz pengős, heti kereseten felül nem ismerik el
törvényei a szegénységet, még bizonyítványt sem kap róla. Egyház?
Sok gyerek közül egynek ha' juttat valamit. Gyár? Heti kereset? Jól
keresni csak gépek mellett lehet s ha kicsit törődött az ember s csa-
ládjára is gondol munka közben, vagy felfohászkodik, nap-nap után
kapujegye mellé teszik a "minimumos kártyát", amellyel elbocsátás
terhe mellett figyelmeztetik, hogy többet kíván tőle a termelés. Magá-
nosok? Olykor akad valami, de ez annyi, mint a perc az örökkévaló-
ságban. Szomszéd szegény? Szemét kivájná egymásnak az irigységlől.
Ki segít itt, umJan ki segít? Földi ember senki! Ezek a nagy családok
megszületnek, a megélhetésükért vívott nehéz harcban hazudnak, csal-
nak, 'lopnak, éheznek, fáznak, nem ismerik meg az emberi méltóság
ízét, nem lesznek öntudatosek. bátrak, hanem alattomosak, senkinek
nem hisznek, ~oha nem tudják, meg, mi az édes otthon és idő előtt
megrágja őket a betegség és elviszi a halál!

Azt gondolod e cikk elolvasásakor. hogy ez túlzott kép? Dehogy,
ez á csupasz igazság. H4f nem kár ezért a hét gyermekért? Minden
ilyen magyar családért? Ugy látszik, hogy semmiféle "hiVatalos" intéz-
mény nem veszi halálos komolyan és egyedül csak a magas ég hallja
mindennapi nehéz sóhaitasuk refrénjét: "Heten vagyunk, Uram, heten ... "

Váradi Lajos.

Szociálpolitika
Újságokba~, előadásokban, tudományos lolvóíratokban állandóan

találkozunk ezzel a szóval. E szó mögött ma olyan jelentést érezn ek
az emberek, rnellyel kötelesség foglalkozni.

Kópviselői beszámolót hallgatunk; a beszédnek bizonyára lesz
olyan része, mely vagy dícséri, vagy bírálja a magyar szociálpolítikát,
aszerint, hogya képviselő melyik párthoz tartozik. Lesz a beszédnek
még olyan vonatkozása is, mely körvonalazza, hogy a szociálpolitika
szemponfiából rrielyek a legsürgősebb tennivalók.

Szakelőadást hallgatunk; az előadó nem nyugszik addig, míg
ügyes fordulattal a szociálpolitika területére nem ér.

Cikket olvasunk' az amerikai gyárak terrneléséröl, a munkás és a
munkaidő kérdésével kapcsolatban bizonyára találunk vonatkozást a
szociálpolitikára, '

Falusi vezetőemberekkel beszélünk; hallgatunk egyéni vélemé-
nyeket, hogy a magyar szociélpolitika itt hibázta el, ezt tette rosszul,
azt nem vette figyelembe stb. ,

Egyházi szaklapokat olvasunk; találunk cikkeket, melyek az egy-
házak kötelességeit körvonalazzák .a szociálpolitikával kapcsolatban.

Vonaton utazunk, akarva, nem akarva szem- és fültanúi leszünk
éles szociálpolitíkai viták nak. .

Magasrangú, vagy napszámos emberekkel beszélgetünk, csak oda-
érünk a szocíálpolitika területére. Napszám, jövedelem, értékesítés, ke-
reslet. adók, munkapiac kérdései mind alkalmak arra, hogy szociál-
politikával foglaLkozzunk. Az is .bizonyos, hogy az emberek ezzel a
kérdéssel jóakaratúlag foglalkoznak. Elfelejtjük azonban, hogy mi a
szociálpolitikát ~ok olyan kérdéssel hozzuk kapcsolatba, melyhez semmi
köze sincs. A sok véleménynek, a mindenütt megtalálható látszat-
szakszerűségnek az az oka, hogy a magyar szociálpolitika ma még
nem. alapos, minden vonatkozásában leltárt, átlogó tudomány, hanem
szükségszerinti megsegítések. Ielkarolások, igen sokszor a célszerűeéget
nélkülöző ielemelések cselekvése, vagy az ezekről való felfogások és



ítéletek Irásbaloglalásának a tömege. Igy is mondhatnám, országunk
szociálpolitikailag még nincs feltárva. A szocíálpolitíkának más élet-
területekhez való viszon va nincs tisztázva. A jövendőre való kihatásai
nem minden területen láthatók világosan. . _' .

A megyéknél dolgozó ú. n. szociális titkárok feladatköre lesz, hogy
az egész ország szociális térképét együttesen elkészítsék, feltárjanak
minden feldolgozott anyagót és a közös áttekintés szerriszögéből lássák
meg a sebeket és mutassák meg a gyógyulás útjait ci: jövő és a köz
szemponfiából egyaránt,

Nem elégséges egy községet megsegíteni inségliszttel. mikor ott
nagyon sok a munkanélküli, hanem ide olyan közmunka kell, melynek
eredménye később beállítható a munkalehetőségek megszerzésébe, Nem
elégséges csak a fontos közútak megépítése, mikor a bekötőútak rossz
állapota miatt terményeit nem tudja a főútakra kivinni, hogy azokat a
városok piacain értékesíthesse, Vagyis a bekötőútakon is éppen olyan
hangsúly van, mint a főúton. Nem elégséges jól Ielszerelt szanatóriu-
mokat építeni, míg falukon egy átrobogó autó olyan porfelhőt eredmé-
nyez, mely a t. b. c. kórokozóját vígan szállítja mindenkihez.

Aszodáipolitikával kapcsolatosan- az egyház feladata nem, az,
hogy e tudomány számára alapelveket szállítson, vagy működési körébe
belekontárkodion. Ellenben kötelessége minden erejével a válságba
jutott munka erkölcsöt újra az evanzélium megvilágításába helyezni és
visszavezetni az embereket az imádkozzál és dolgozzál parancsához.
Valószínűbb, hogy egyházi intézmények akkor cselekszenek rosszul,
mikor munkaerős, de a munkától elszokott panaszkodóknak és síróknak
anyagi segítséget nyújtanak - igen sokszor a munkaképtelen rászoru-.
lóktól véve él - ahelyett, hogy ezeket' minden erővel a becsületes
munka felé terelnék. G ,

A másik kötelesség pedig az, hogy közrernűködésünkkel siettessuk
'közsézünk.vvárosunk, járásunk, vármegyénk szociálpolitikai helyzetének I
őszinte feltárását. Ezáltal áttekintéshez jutunk, mely lehetővé teszi, hogy
egyetemes ,és közszempontokat érvényesítve egy jobb jövendő alapjait
rakjuk le. Igy válik lehetővé az is, hogya szociálpolitika pontosan meg-
mutassa azokat a feladatokat, melyek vele kapcsolatosan az egyhá-
zakra várnak, de az egyházak' is feltárják azokat a feladatokat, melyek
vele kapcsolatban a szociálpolitikára várnak. Fülöp Dezső.

Egyetemi ifjuság lelkígondceésa. Az I
Egyetemi Luther Szövetség rendezésé-
ben a budapesti evangélikus egyetemi
és főiskolai hallgatók részére március
4-9-ig minden este 8 órakor az üllői-
út 24.' szám alatt hiterősítő előadások
lesznek, melyek közös cime: "Arról,
amire igazán szükséged van". Az elő-
adásokat Dezséry László, Mórocz Sán-
dor lelkészek és Agoston Sándor mérnök
tartják. Márc. Iü-én d. e. úrvacsoraí
istentiszteletet zárja az előadássorozatot.

Eljegyzés. Benkő István gyulai lel-
kész eljegyezte Stéberl Zsuzsannát.

A hittudományi, kar hallgatóinak ifjú-
sági köre március 3-án vallásos estét
tartott, melyen a kísérő számok kere-
tében dr. Kiss Jenő egyetemi tanár be-
vezető beszédet mondott, Asbóth Gyula
katonai főlelleész pedig "Háború és ke-
resztyénség" cimen előadást tartott.

Csendes napok. A budapesti és pest-
környéki polgári és középiskolai evan-
gélikus ifjúság részére március 13, 14
és 16. napjain a Deáktéri templomban
böjti áhitatok lesznek, melyek úrva-
csoraosztással végződnek. Szolgálnak

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

fa
Evangélikusoknak nagy árengedmény!--------------~----------------------~

dr. Gaudy László, Csaba László.. Dan-
hauser Lászlo, Grünvalszky Károly,
Kemény Péter, Dezséry László és Mó-
rocz Sándor.

A Brocskó Lajos Árvaszövetség köz-
gyűlése. A Protestáns Országos Árva-
ház volt növendékeiből alakult Brocskó
Lajos Árvaszövetség február 25-én tar-
totta 16. évi közgyűlését, A magyar
protestáns társadalmi életben csönd-
ben dolgozó intézmény az árvaházból
kilépett növendékek elhelyezkedését,
anyagi és erkölcsi támogatását tűzte ki
céljául. A közgyűlés ezidén is a tagok
élénk részvételével folyt le. A költség-
vetés tárgyalásán dr. Kiss János keres-
kedelmi iskolai. igazgató, egyesületi·
ügyv. elnök bejelentette, hogya' szo-
kásos pénz- és tandíjsegélyezéseken
fölül új tételt is sikerült beállítani t!f
költségelőirányzatba, mégpedig egy tel-
jesen árva kisgyermek neveltetés ének
egyesztendei teljes költségét, amit a
közgyűlés lelkesen meg is szavazott.
Igy fizetik vissza az intézetből egykor
kikerült árvák azt a jótéteményt, amibe
egykor saját neveltetésük került ...

Értelemzavaró sajtóhiba került mult
számunkban "Hajnalhasadás" címen
közölt és a kormányzói jubileum al-
kalmából elmondott beszéd szövegébo.
A 4. bekezdésben a második mondat
helyes szövege a következő: "Hála
azért, hogy őt mindezideig megtartotta
és mert hiszünk abban, hogy a boldo-
gabb jövendőnk felé vezető úton előt-
tünk járatja". Az 5. bekezdés utolsó
sorában pedig "A jobb jövendőt ki-
vívó akarás sürgős útjain" helyett
"rögös útjain" olvasandó. .

Az OrSZágos Bethlen Gábor Szövet-
ség folyó évi rendes közgyűlését J nár-
eius 8-án d. u. 7 órakor tartotta a Gel-
lért-szálló 1. emeleti termében. Utána a
Duna-teremben Bethlen Gábor-ernlék-
vacsora volt, melyen a Bethlen Gábor-
serleggel az emlékbeszédet D. Kapi
Béla püspök, az Országos Bethlen Gá-
bor Szövetség társelnöke mondotta.

ÚJ ELÖFIZETÖINK lappéldánvaíhoz
póstai befizetési lapot mellékeltünk s
szeretettel kérjük mindazokat, akik a
lapot a három mulatványszám megkül-
dése után is megtartották. használják
fel a befizetési lapot az előfizetési díj
(évi 6'- P) .részben vagyegészbeni be-
küldésére. Akik az előfizetést díjat már
beküldték más úton, őrizzék meg a befi-
zetési lapot más alkalomra. Régi elő-
Ilzetőínket is kérjük az előfizetési díj
mielőbbi béküldésére.

Lelkészbeiktatás. Az aszódi anyaegy-
ház és hévízgyörkí Ieányegyház egy-
hangúlag meghívott új lelkészét Bogya
Gézát március lQ-én iktatja lelkészi
hivatalába Zászkaliczky Pál esperes.
Ugyanekkor búcsúzik a gyülekezet
nyugalombavonult lelkészétől, Chugyik
Pál esperestől. .

Mária Dorottya emlékűnnepélye. Lé-
lekemelő ünnepély keretében áldozott
a budai evangélikusság az utolsó' ma-
gyar nádorasszony, Mária Dorottya
emlékének, aki. a budai egyházat ala-
pította. Az emlékünnepélyre melyet a
bécsikaputéri templomban tartottak
meg, a nádorasszony unokája/ József
főherceg is eljött .Auguszta kir. her-
eegnővel. akit a templom kapujában
báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő, D. Kovács Sándor püspök, dr.
Vladár Gábor titkos tanácsos, egyház-
megyei m. felügyelő, vitéz Jányi Gusz-
táv hadtestparancsnok, a katonai egy-
ház főgondnoka és a budai egyház el-
nöksége, élén dr. Demel Aladár orszgy.
képviselő, egyházi felügyelővel foga-
dott. Az ünnepély Knpi-Králik Jenő
művészi orgonaszámával kezdődött, ezt
az egyházi énekkar nagy' felkészültség-
gel előadott karéneke követte. Az em-
lékbeszédet Mária Dorottya megkoszo-
rúzott emléktáblája előtt dr. Varsanyi
Mátyás lelkész mondta.Utána a Mária
Dorottya nevét viselö nőugylet az is-
kola termében teát szclgált fel a ven-
dégeknek, akiket az egyház nevében
dr. vitéz Mátyásfalvy Erich kormány-
főtanácsos, üdvözölt. Az üdvözlő sza-
vakra József főherceg hosszabb beszéd-
ben válaszolt, amelyben megemlékezett
a Kormányzó úr jubileumáról is.

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józseí-körút 37. sz.
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.Budapesti istentiszteletek
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. d. e. 11 Kemény Péter
Deák-tér 4. _d. U. 6 Magócs Károly
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Lamnek Vilmos
Fasor d. e. II Kemény Lajos
Fasor d. U. 4 Farkas Zoltán
Fasor (német nyelven) d. U. 5 Broschko G. A.
Aréna-út 7. d. e. 11210 Süle Károly -
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. U. 4 Lehel László J.
Simor-utca 35. d.te. 11 Lehel László
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. U. 5 Dr. Halász Kálmán
üllői-út 24. d. e. 10 Győry János
üllői-út 24. (egyet. istent.) d. e. II Dezséry László
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iO Késmárszky Lajos
Mária Valéria-telep d. e. 10

sorrendje 1940.
Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Ahonyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

március 10.
d. e. 1/211 Csaba László
d. e. II Falvay Jenő
d. e. 11 Borbás Antal
d. e. tO Rírnár Jenő
d. U. 5 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. . II Stovicsek Gusztáv
d. U. 4 Danhauser László
d. e. 9 Papp Ferenc .
d. e. 11 Révész István
d. U. 5 Révész István
d.e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

templomban úrvacsoraosztás.

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

Minden

••••••••••••••••••••••••••••••::••
: Ujabb kiadások: , Penaő

.• Konfirmációi Káté. ILjav. kiadás. lrta Zongor Béla. Ára -'50
• Az ev. ker. Kétéla. Irte dr Csengődi Lajos. ,,' -'50
~ Luther Kis Kátéja. 19. kiadás. az új szöveggeL
•. Írta Majba 1. Vilmos. " -AD.

I Egyéb kiadások:
Blázy: Evangélikus Káté (Népiskolai 12. kiadás). Ára -'60
Győry Vilmos-Marcsek: Luther Kís Kétéje ,,-'80
Raffay: .Ev. koní. Kát~j~ ... " -:64.
Ruttkay. Ev. koní. Kate ._. --- _. " - 40 •

• Szeberényi : Luther Káté (Népiskolai) • -'50
• Konfirmáclói emléklapok :
• 14X26 cm' széles alakban. Egyszínű .__ ._ ___ Ára -'16·.
• 31 X24 "magas " Háromszínű : arany.
• ' kék és zöld " -'20.
• 42X32 " " "Színes műnyomat.i (Hornyánszky nyornésa) " -'80

Ajándékra alkalmasak: .
• Új Testamentum. 60 fillér. - Zsoltárokkal _ ___
• Teljes Biblia. P 2'-, négy térképpel _
• Sántha: Őrangyal. Imakönyv koní. számára. Díszkötés
• Dunántúli énekes. Uj formákban, újfajta olcsó és
• . luxuskötésben. - Tessék ezek-
• .. ről külön árjegyzéket kérni.
• Virág: Utravaló. Ev. konlirrn. emlékkönyv. -'50, -'80. 1'50
• Gyurátz: Lel~i vezér. Imakönyv, kötve - ._- 2:90.
• Raffay: Irnakönyv --- --- - --- -- --- 3 50 •iK6k~tL;iö;v~:BitB~)daDesti
• IV., Kamermayer-u. 3•.
• Tel e fon: 189-444 és 189-464 .••••••••••••••••••••••••••••••

Konfirmáció a-

-'80
2'20.
4'- •

Ezüstr6kák·
kékr6k.k

nercek
SOM O GYI lA J n S s z Ü c s m estern é I !
IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395. r

Bán belép6k kölcsönzése I

70 éves c6g I

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-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. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

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

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

SZLEZÁK LASZL.Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang·· BS ÉrCöntödB, harangfBlszBrBIBs BS haranglábgyiÍr
Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. , Telefon : 291-353.

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

lom új harangjait. '

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BEI.MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezsérv László. dr. Gaudy László, Kemény Péter. Marcsek János. Mórocz
Sándor. Novák Elek. Pesch ko Zoltán. Scholz László, dr. Vácz Elemér. dr. Vetö Lajos. vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos. Zulaul Henrik

Megjelenik minden szombaton. - Szerkesztő ség 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. 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: Segítsük újjáépíteni a finn testvérek rombadöntött hazáját! - Megható finn levél - A F ébé
1939-ben - Harang kondul - Jónás könyve - Nehézségek az E. T. egyes rendelkezéseinek
végrehajtásánál - Testvéri ünnep - Altdőrfer Viktor halála - Könyvismertetés - Hírek

Nehézségek az E. T.
egyes rendelkezéseinek
végrehajtásánál

1. A II. tc. 16. §-a elrendeli a szór-
ványok gondozását, s kimondja, hogy
az elsősorban az illetékes egyházköz-
ség feladata és kötelessége. Elrendeli
továbbá, hogya gondozásnak költsé-
geiről szintén az illetékes egyházköz-
ség tartozik gondoskodni, s megjelöli
annak fedezetét is a szórványbeli hí-
vek egyházi adójában és az egyház-
község egyéb jövedelmének erre a
célra fordítható részében.

De honnan teremtse elő az egyház-
község ezt fedezetet, ha szórványbeli
hívei, csekély kivétellel, földhöz ragadt
cselédek és napszámosok, az egyház-
község költségvetése pedig enélkül az
új szükségleti tétel nélkül ,eddig is
hiánnyal zárult, és csak külső segít-
seggel tarthatta fenn magát. Remél-
h~ti-e az az egyházközség, hogy ezen-
tul nagyobb összegű segélyezésben ré-
szesül? Aligha,

Van azonban ennek a rendelkezés-
nek egy másik, az előbbinél nagyobb
hátránya is, t. i. az, hogy szintén fi-
g~elmen kívül hagyja az egymás ter-
het hordozzátok szent törvényét.

Ismerek egy - önhibáján kívül _
terhes adóságokkal küzködő 663 lel-
ket számláló egyházközséget. 'A 663 lé-
lekből 204 lakik az anyagyülekezetben
a többi, tehát kétharmad része tizen~
két (!) községben es pusztán szét-
szórva. S ismerek ugyanabban az egy-
házmegyében egy másikat, amelynek
lélekszáma 2067, anyagi viszonyai ren-
d.ezettek, szórványa pedig egyetlen egy
sincsen!

Megengedhető-e, hogy ez az utóbbi
és a vele hasonló helyzetben lévő egy-
házközségek teljesen mentesüljenek a
szórványgondozás terhei alól, viszont
annyi sok más roskadozzon az alig el-
hordozható terhek súlya alatt. Nem
kellene-e, és pedig sürgősen olyan
egyházkerületi szabályrendeleteket al ~
kotni, amelyek egyházmegyénkint szór-
ványgondozási alap létesítését tenné-
nek kötelezővé, sannak létesítéséhez
és fenntartásához minden egyházköz-
ség tagjainak állami adója arányában

, tartozna hozzájárulni.
lIyen intézkedés a 16. § második be-

kezdése értelmében, úgy hiszem lehet-
séges. '

2" Nehézségeket fog okozni és eset-
leg egyes egyháztagok sérelmét fogja

2

Segítsünk
testvérek

újjáépíteni a
rombodöntöf+

,finn
hazáját!

A finn -orosz háború végetért. Finnország földjén, a még füs-
tölgő véres üszök felet.t, az agyonbombázott városokban és falvakban
megkezdődhetik a halottak eltemetése és .az újjáépítés.

1937-ben a Budapesten megtartottelső finn-ugor lelkészkon-
gr-esszuson a finnele vezetője, Mannermaa püspök mondotta : »Amikor
a trianoni békekötéssei Magyarországot oly csúfosan megszabdalták,
mi, finnek a legkomolyabban latolgattuk, hogy.an küldhetnénk fel-
szabadító sereget a déli rokon megsegítésére ... «

Hogyha annak idején ezt a finn testvérek éppen olyan kevéssé.
teliették meg, mint mi, magyarok az elmúlthónapokb'an, az ő szörnyű
megpróbáltatásaik között és ha a »testvér a testvérért« akcióra talán
sokan azért nem adakoztak, vagy azért adtak erejükön alul, mert
bizonytalan volt: bejut-e a háborús Finnor-szágba az a magyar pénz,
ma kétszeres .és százszoros kötelesség, hogy a legközvetlenebb vér-
rokon, rninden magyar "kivegye részét a drága Suomi talpraállí-
tásából.

Segítsük újjáépíteni a finn testvérek rombadöntött hazáját! Ha
.csak néhány száz finn család kezdhet új életet a magyar áldozatkész-
ség révén, annyival is előbbre juta sivataggá tett onszág.

Küldjük adományainkat közvetlenül a budapesti. finn követ, a
valamennyiünk által nagyrabecsült Onni Talas úr címére (Budapest,
XI., Kelenhegyi-út 20.), ő bizonyára gondoskodni fog az adományok
nyilvános nyugtázásáról. Az első 50 pengős adományt a gondolat fel-
vetője: Farkas Sándor .szerkesztő és felesége küldte be, az Evangéli-
kus Élet szerkesztősége pedig a legutóbbi napok adományát kiegé-
szítve, ezer pengőt utalt áto

*
Megható levél Finnországból

Anyagi segítség, amit ti is adtatok, sokat jelent. Az orosz vesze-
delem miatt' a határokról és a városokból el kellett költöztetni :az
embereket az ország belső részeibe. Igy kb. egymillió finn (főként
nők, gyermekek, öregek) lakik távol az otthonától. Ez maga igen
nagy kiadásokat jelent az államnak. S.okaknak olyan gyorsan kel1ett
otthagyni a határvidékeken levő otthonát, hogy nem vehette ma-
gához a legszükségesebb dolgait sem. A külföldi pénzbeli segítség
ezeknek és az egész népnek igen fontos.

Helyesen' írtad, hogy »a muszka bizonyosan a sátán«. Az eljárása
bizonyítja ezt. Bombázza a békés emberek házait, polgári lakosságot,
nőket és gyei-mekeket. Ez ellen a .sátán ellen harcolnak a finnek és
örülnek annak, hogy Isten eddig megsegítette őket. Az orosz nem
jutott sehol sem előbbre, mint ameddig a fínnek engedték. A hatá-
rokon visszavonultunk addig, ahol könnyebb védekezni.



Drága dolog, hogy Isten előtt imádságban tusakodtok érettünk.
Ez bátorít minket. Azonban emberileg nézve a dolgot, most úgy
látszik, hogy Isten csodájával ellen tudunk állni az orosz nyomásnak
és birjuk még tartani magunkat tovább is, de ÚEYlátszik mégis, hogy
nem birhatjuk ezt éveken keresztül. Elvérzünk, ha külföldről nem
kapunk segítséget. Nagyon várunk ide harcosokat is a finn ek mellé.
Ez a háború az egész művelt világ harca a barbár ellen. ~ppen azér-t
várjuk, hogy ehhez csatlakozni fog mindenki .az utolsó vérig. Tudjuk,
hogy a magyaroknak az idejövetele nagy nehézségekbe ütközik, de
hiszem, hogy azok az akadályok elmúlnak és fogunk mi még látni
itt nagy sereg magyart is, amint a finn ek mellett harcolnak.

Igen megható, hogy készek vagytok finn gyermekeket és anyákat
magatokhoz venni, most még úgy látszik, hogy nincs erre szükség,
azonban nem lehet tudni, mikor kerül rá a sor, hogy .szeretteinket
oda kell küldeni védett helyre.

Ezt az időt könnyen mondjuk gonosz időnek, azonban talán
úgy van a dolog, hogy ez inkább jó idő. Isten neve most több tisz-
teletet kap, mint előbb, az emberek aggódnak lelkük üdvösségéért.
Katonák és polgáremberek szívesen hallgatják Isten igéjét. Sokat
imádkoznak. A finn nép most egységes, Mindnyájan szeretik egy-
mást. A megpróbáltatásnak ez az ideje gyönyörű idfi! Bárcsak igazi
és maradandó nemzeti és vallási ébredést teremne! Mi ezt reméljük
és ezért imádkozunk.

Lapinlahtí, Pesoneti Vilho
ev. lelkész, a népfőiskola igazgatója.

A Fébé 1939-ben
Amikor ebben a mai, szinte .apokalyptikus időben állam és.egy-

ház fokozott mértékben kíván szociális és szeretetmunkát végezni,
a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület is igy,ekez'ett minden
vonatkozásban, minden erőtlen .erejével, könnyhullatás ával, imádsá-
gával szolgálni.

Néhány esemény a sok közül.
Az Evang. Miesziáegpesalettel több ízben folytattunk tárgyaláso-

kat a két egyesület együttmuhkálkodása céljából. A Mieszióegyesület
módosított alapszabálya is lehetővé igyekezett ezt tenni. Minthogy.
az elvi akadályok ősszezsugorodtak, remény van arra, hogy az együtt-
munkálkodás terve megvalósul. .

Az Evangélihus T'estcér Szolgálatnak is kezet nyújtott la Fébé.
D. Raffay Sándor felügyelő püspök e kézfogáshoz szívesen hozzá-
járult azzal, hogy a munka szervezkedés nélkül folyjék. A természet-
szerüleg felmerült nehézségek remélhetőleg meg fognak szűnni.

A különféle evang. mozgalmah vezetői III. 6-án összejöttek a
F ébé egyesületi helyiségében 'az egyesületek és mozgalmak egymás-
hoz való viszonyának a tisztázása és elmélyítése céljából. Ez alka-
lommal is beigazolódott, hogy egységet csak Isten Lelke tud teremteni.
Emberek jó akarata s jóindulatú erőlködése egységet, összefogást
csinálni képtelen.

Nehány ev. és ref. diakonisszaház vezetői II. 23-án megbeszélést
'tartottak a Fébé Otthonában. Az ilyen megbeszéléseket, amelyek a
diakonia tárgyköréhen mozognak, különösen la mai időkben, nagyon
megkívánja az egyház érdeke.

VII. 4-én az egyetemes egyházi szabályzat által megállapított
bizottság előtt, melynek elnöke Raffay Sándor püspök helyetteseként
Kemény Lajos budapesti esperes volt, a Fébének 16 diakonissza
növendéke az előírt tárgyakból vizsgát tett éspedig a felvett jegyző-
könyv megállapítása szerint kiváló ,er,edménnyel. A levizsgázottakkal
a vizsga után néhány »csendes napot« tartottunk, amelyeken egészen
az (Jr színe előtt kívántunk állni.

A Fébé munkásaí.
A Febé-egyesület központí .íntézménye, a diakonissza intézet

testvér-munkásainak száma 1939-ben 17-tel szaporodott, úgyhogy a
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maga után vonni az E. T.-nek alábbi
hiányossága.

A VII. tc. 27. §-a érvényben hagyja
az E. T. 266. §-ának azt a rendelkezé-
sét, hogy az egyházközségi kívetéssel
elégedetlen felek másodfokon az egy-
házmegyei közgyűLéshez folyamodhat-
nak. Ellenben a II. tc. 50. §-a, amely
az egyházmegyei közgyűlés hatáskörét
részletezi, mit sem tud a közgyűlésnek
erről a jogáról és kötelességéről.

Megtörténhetik tehát, hogy az egy-
házm. közgyűlés bizonyos kényes ese-
tekben (VII. tc. 21. §-a!) erre való hi-
vatkozással egyszerű en elzárkózik a
számvevőszék határozatának felülvizs-
gálása elől, s így lehetetlenné válik a
fellebbező egyházközség, vagy egyház-
tagok esetleges sérelmén ek orvoslása.

Igaz ugyan, hogy az 53. § c. pontja
az egyhm. presbitérium hatáskörébe
utalja az egyházközségi közgyűlés ha-
tározata ellen beadott fellebbezések
feletti határozathozatalt. De mert a 27.
§ szerint a kivetés eLLen beadott felleb-
bezések az egy hm. számvevőszék 'eLé
tartoznak, másodfokon tehát ez hatá-
roz, nyilvánvaló az ellenmondás a VII.
tc. 27. §-a és a IL tc. 53. t-a között,
úgyszintén a II. tc. 50. §-ának hiá-
nyossága is. FaLusi pap.

Testvéri ünnep
A Magyar Luther-Társaság március

l1-én felolvasó ülést rendezett, két or-
szágosnevű református kiválóság köz-
reműködésével: Révés'z Imre dr. tiszán-
túli püspök és a költő Baja Mihály is
felolvasott s az ünnep közös dernon-
strációjává váli a református és evan-
gélikus testvéregyházaknak. Dr. Sztra-
nyavszky Sándor ny. miniszter, egy-
házkerületi felügyelő elnöki megnyitó-
jában a Kormányzó húszéves, áldott
országlásáról emlékezett meg űnnepi
szavakkal. Petry Kató, az Operaház
tagja énekelt ezután, Kapi-KráLik Jenő
orgonakíséretével. Réuész Imre püs-
pöknek a debreceni Kollégium mult-
járól tartott előadása, a kiváló tu-
dós adatainak bőségével és hang-
jának melegségéveI nagyon időszerű
hitvallás volt a két protestáns egy-
háznak s intézményeinek testvéri sors-
azonossága, egymásrautaltsága mellett.
Révész püspök bevezetésül a deb-
receni Kollégiumnak a wittenbergi
evangélikus egyetemmel való ősi kap-
csolatait fejtegette s érdekes példákkal
mutatta ki, hogy a magyar református
egyház első századában éppen az Ú. n.
l"debreceni kálvinizmus" érzett legke-
vesebb ellentétet a lutherizmussal
szemben. A nagy lutheránus-kálvinista
Debrecent és Kollégiumát elkerülték s
Erdélyben, a Felvidéken és a Dunán-
túlon zajlottak le. Azután arra muta-
tott, hogy a debreceni Kollégium a
legerősebb hitvallási orthodoxia elle-
nére sem zárkózott el soha mereven az
evangélikus testvérekkel való meleg
kapcsolódástól. Élénk bizonysága en-
nek az, hogya debreceni Kollégium-
nak már a XVII. századtól fogva vol-
tak - legtöbbször felvidéki szárma-
zású - evangélikus vallású növendé-
kei, akikből később az evangélikus
egyháznak és a magyar művelődésnek
kímagasló munkásaí lettek s akik hi-
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tük és tudományuk erősségével, de a
német, vagy tót eredetű név alatt is
izzó magyarságukkal tűntek .ki. ,A ré-
gebbiekről nem szólva, Debrecenben
tanult evangélikus nagyságok voltak:
a nagynevű agrár-reformer Tessedik
Sámuel, .Schulek Frigyes műépítész-
tanár, Schulek Vilmos szemészprofesz-
szor, Hazslinszky Frigyes természet-
tudós, Pekár Gyula író és miniszter.
Az előadó befejezésül ismertette a
debreceni Kollégium máig legnagyobb
értékálló alapjának, a Szártóry-alapít~
ványnak történetét, amelyet 115 évvel
ezelőtt egy evangélikus jóttevő, besz-
tercebányai Szártóry. Imre fundált,
egyenesen azzal a céllal, hogy vele a
magyar evangélikus és református egy-
házi s iskolai élet testvéri kapcsolatait
szorosabl?ra fűzze. A nemes anyagú,
lelkes előadás' után a kitűnő debreceni
papköltő, Baja Míhály, a Petőfi-Tár-
saság tagja olvasott f'el két szép költe-
ményt. Az ülés után a Luther-Társa ..
ság vacsorát adott Révész püspök tisz-
teletére. (MÉ.)

~""''''"'.•_ •..••....~

nlt~örfer ·vmtor ~alála
A magyar evangélikusságnak kevés

képzett egyházi muzsikusa van. Fáj-
dalom tölti el szívünket, mikor a leg-
jobb orgonistának élete után kell -pon-
tot tenni.

Altdörfer Viktor Sopronban született
1860-ban. 'Édesapja Keresztély, Német-
országból (Württembergből) 1847-ben
került Sopronba, az evangélikus egy-
ház meghívása folytán. Viktor fia
Bécsben és Lipcsében 'végzi a zene-
konzervatóriumot. Lipcsében szerzi zen-
gora- és orgonaművészí oklevelét. Va-

.lószínűleg itt hallgatja az egyetemet is,
ahol mathematikai tanári oklevelet
szerez. Nagy tervekkel indul az élet-
nek, de édesapja kívánságára elfogadja
a soproni ev. gyülekezet meghívását és
utódja lesz édesapjának.

Szerény, csöndes. végtellen _ fínom
modorú úriember. Talán ez a szerény-
sége és tartózkodása akadályozza őt.
abban, hogy a magyar evangélikus
egyházi zenének irányitója legyen. Or-'

. gonajátékát az istentiszteleteken élve-
zettel hallgattuk. Komoly és nemes
improvizációi Rheinberger-re emlékez-
tettek. Stílusát annyira ismertük, hogy
azonnal észrevettük, ha illetéktelenek
próbáltak őt utánozni. A régi orgona-
szerzők eljátszása sok fejtörést okoz az
orgonistáknak. Neki nem volt problé-
mája ebben" Lipcsében magába szívta
a Bach-hagyományokat. Élvezettel ját-
szotta Bachot.. volt játékában lendület
és szín. Én őt tartom a legjobb ma-
gyar orgonistának.

Pompásan zongorázott. Tanítványok
seregével foglalkozott művészi szem-
pontból is. A legutóbbi filharmónikus
hangversenyen mutatkozott be saját
művével egyik tanítványa: Takács Jenő.

42 évig szolgálta az evangélikus egy-
házat. Éneket tanított az elemiben, or-
gonalt a templomban és közreműkö-
dött korúsával a temetéseken. 81 esz-
tendős korában szólította magához
az Úro

Munkában
gazdag élete
példaképünk.

és alázatos szolgálatban
legyen nekünk mindig

Pesctiko ZoLtán;.
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testvérek létszáma az év végén 87 volt. Rajtuk kívül még 41 jelöltün
és növendékünk volt, akik szintén felkészültek a szolgálatra. Mi ner
hívogatunk, nem beszélünk rá senkit, nem csinálunk propagandát
és pedig elvi meggondolásból: Isten Lelke indítsa 'el és vezéreljk
hozzánk - imádkozunk érte ~ akit a mi házunkban akar látni a szol
:gálatban. Annál jobban örülünk az egymásután jelentkezőknek..

A .Fébé egyesületi állomásai,
Az anyaházon kívül 11 egyesületi állomáson dolgoztunk. Ezek

közül Nagybudapesten 9 munkahelyen, így többek között: oa Protes-
táns Árvaházban, az Állami Gy~rmekmenhelyen és a Fehérkereszt
Gyermekkórházban gyermekek között; a Leányjavító Intézetben ve-
szélyeztetett leányok között; a Kun-utcai kórházban bukott nők kö-
zött; a Pestvidéki törvényszéki fogházban férfi és női foglyok között
stb. Egy-egy induló gyermekéletet Kr isztus felé irányítani, ,egy-egy
reménytelennek Iátsz ó élet elé az egyetlen reményt: Krisztust állítani
nem éppen könnyű, s mégis»gyönyörűséges« szolgálat.

A Fehé intézményei.
A Bpesü=-Hűvösvölgyi, valamint a klotildligeti üdülőink sok meg-

fáradt, Isten után vágyódó léleknek adhattak hosszabb-rövidebb időre
hajlékot. Közűliik nem egy itt állt az élő Megváltóval szemtől-
szemben. A bpesti 'Zeányinternátusunkban, amely főnökasszonyunk
orvosi felügyelete alatt áLl s amely a szülőházból kirepült leányoknak
pótolni kívánja a családi otthont, minden helyeI volt foglalva. A 40
internátusi leány közül teljes ingyenes 2 volt, 19 pedig jelentős ked-
vezményben részesűlt. Ez is egyházi szolgálat. - Budapesti Keresz-
tyén Otthonuna 156 külföldi és 1591 belföldi vendégnek nyújthatott
rövid időre »otthont«, - Rákoskeresztúri [iúárvaházunh, mely egy
év óta áll fenn, 10gyermeket'gondozott. Ezen árvaháznak a létesítésé-
ben életszükség'letet láttunk és hisszük, hogy a sok akadály ellenére
is, továbbra is teljesítheti hivatását. - Bonyhádí Ieánpárcoliázunli
szintén egy év óta áll fenn, selsősorban a saját egyházmegyéj ének az
árváit kívánja befogadni. Minden reményünk megvan arra, hogy a
tolna "-bara-nya-somogyi egyházmegye a magáévá teszi árvaházunk
ügyét, mert hiszen ezzel az árváinak az ügyét teszi magáévá. A jelen-
tés évében 9 leánygyermeket gondoztunk. - A nyíregyházi »Élim«
nyomorék gyermekek otthonában 20 leánygyermek részesült gondo-
zásban, iskoláztatásban, nevelésben. A gyermekeket a lehetőség sze-
rint különféle munkára .tanítjuk. Különösen rendkívül szép kézi-
rnunkájuk említésre méltó, ;- Budapesti npomdánhnalz az általános
nehézségeken kívül, amelyek újabb kormányintézkedések folytán adód-
tak, az volt a legnagyobb nehézsége, hogy egyének és közületek, az
egyháziakat sem kivéve, ,évek óta többezer pengővel adósok. - Konvo-
és pafJirk(meskedés,eink Budapesten (2), Nyíregyházán és Albertin,

'valamint Könyvkiadóvállalatunk az evangéliumi iratterjesztés szolgá-
latában álltak. Külön örömünk, hogy igen sok Bibliát, Üjtestarnen-
tornot és énekeskönyvet tudtunk elhelyezni. - Budapesti Szociális
Irodánk sok háztartási alkalmazottat helyezett el. Nagyon kívánatos
volna, ha a vidékről a fővárosba jövő evangélikus leányok ezen iro-
dánkban jelentkeznének, hogy a diakonissza testvér gondjaiba vehesse
őket. Ezenkívül munkát közvetített. Különösena honvédelmi minisz-
térium hadivarrás-rendelései tették lehetövé, hogy állandóan 60-65

. szegény asszonyt numkával s így kenyérrel ellásaunk.
Meg kell állapitanom : mindezen intézményeinkkel - miként álta-

lában a munkánkkal - kaposolatbana hálára indító sok szeretet és
megbecsülés mellett, .sajnoa, még mindíg sok közörnbösséggel, .szeretet-

.Ienséggel, gyengíteni és .akadályozni .akar-ás.sal találkoztunk akkor,
amikor már nagyon itt az ideje, hogy minden meglevőt, ami az Úr
szolgálatában alkalmasnak bizonyult: mindenki megbecsüljön. sze-
ressen és gyümölcsöztetni igyekezzék.
(Folytat juk.). Zulau] Henrik, a Fébé lelkész-elnöke.
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... Ha hiszel, a lied. Ha nem hiszel, nem a tied. Isten összefog-
lalóan mindeht belehelyezett- a hitbe, úgyhogy akinek hite van, annak

;mindene . legyen és üdvözüljön., Luther.



Harang kondul KÖNYVISM[Rl[TÉS
A jeges szél egy üzenetet hoz
Csendes rokontói, ablakunk veri.
A sorsközösség ropoani emberi ...
Most félreverve nekünk hararuioz.

Nem hagy aludni, álmunkba:kiált
fehér ajkakról, hulló hó alól
Es világít a sorséjszakából
Vércseppböl nyilt sok tűzpiros virág.

Templomkereszt, szabadság, hösi vér ... '
Csak hull a hó és mindent beta kar,
Tavasz ha jö, ó aoart új avar.
Minden,ími széo, majd sárba,~rögbe ér.

A sorsközösség:roppant közeli.
Elért hozzánk és házunk zörgeti.
... Erős várunk nekünk az Isten.

Ezt zengi most egész Suomi földje.
Kalevalának az újabb kötetje
Elkészül, aztán örök csend lesz itten.

Még mond imát, még hullat hősi vért,
De már az, Isten közelébe ért.
A szél most onnan üzeneteI hoz:

, Minden, mi széo s amiért élni
Érdemes volt, a halált megéri.
Suomibói az Isten harangoz.

Henszelmann Aladár.

Pálotav Gyula: Kereszt és Korona.
(A hit zsoltárai.) Versek. Szerző ki-
adása. 80 oLd. Fébé kiadás. Ara 2 P.

Palotay Gyula, hartai lelkész költői
vénáját is az Úr szolgálatába állította
s ezt a kis kötetet majdnem úgy kell
tekintenünk, mint a prédikációs iroda-
lom egyik termékét. Jól gördülő, szi-
nes nyelven énekel meg igen sok bib-
liai történetet vagy igét. Vallásos esték
szavalói nagyszerű építőanyagot talál-
hatnak benne. A "szolgáló versek" ré-
seiben itt-ott búvik meg egy-egy köl-
tői hangulat apró, kedves aquarellje,
mely a szerzőről, mint a megbékélt
életszemlélet japános miníatürművé-
széről ad egy-egy felvillantott arcké-
pet. Talán egyszer ebből is ad elénk
egy kötetre valót, s lehet, hogy arra
majd az irodalom szélesebb köreíben is
felfigyelnek. Ezt a "szolgáló kötetet"
köszönjük az építő egyházi munka
eléggé hiányos szépirodalmi kelléktára
nevében. fz.

,
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Dr. Raffay Sándor püspök balesete.
Március 8-án este sajnálatos baleset
érte a bányakerület püspökét. A hótól
különben már megtisztított Eszterházy-
utcában, éppen szemközt az egyházke-
rületi székházzal. egy újabb hóesés ál-
tal nedvessé vált gyalogjárón elcsú-
szott és esése következtében két jobb-
oldali alsó bordáját betörte. A kisére-
tében volt püspöki segédlelkész, Her-
nády Nándor segítségével felment laká-
sába, ahol a gyorsan megérkező dr.
Ertl János egyetemi tanár, egészség-
ügyi főtanácsos megvizsgálta és meg-
állapította, hogy a tüdő nem sérült

. meg. A csonthártyagyulladás követ-
keztében erősebb fájdalmai vannak, de
reméljük, hogy egés.zséges szervezete
leküzdi a baleset következményeit. Dr.
Ertl János, valamint háziorvosa dr. Fe-
jér Arpád minden munkától, valamint
látogatók f'ogadásától szigorúan eltil-
totta. A teljes felépülés előrelátható-
lag 3-4 hetet fog igénybe venni.

Greguss Gyula halála. A kassai evan-
gélikus egyházközség lelkésze. Greguss
Gyula 72 éves korában, 51 évi lelkészi
működés után március 9-én elhunyt.
Mint tábori alesperes hosszú időn át a
katonai .lelkigondozás murikáját vé-
gezte. Kitüntetések egész s.orát kapta,
így a Ferencz József rend lovagja és az
I. osztályú érdemkereszt tulajdonosa
volt. A megszállás ideje alatt a kassai
magyar-németnyelvű egyházközség lel-
késze volt és az egyházi vonatkozások-
ban is nehéz időben hűséggel és bátor-
sággal tartotta őrhelyét. Tagja volt a
szlovenszkól magyar evangélikus szö-
vetség választmányának és alelnöke a
kassai magyar egyesült pártnak. Min-
den magyar társadalmi megmozdulás-
ban tevékenyen vett részt. A kassai
egyházközség hűséges szeretettel és
áldó kegyelettel bocsátotta őt nyugvó-
helyére március 12-én az evangélikus
templomban tartott megáldás után.

.Emléke és munkái legyenek áldottak.

Jónás. könyve
A magyar irodalom olyan remekművel gazdagodott, amelyet ha-

marosan úgy fognak tanítani a magyar iskolában, mint Ludas Matyit,
az Apostolt, vagy Toldit. A karácsonyi könyvpiacnak olyan váratlan
ajándéka ez,amiért a magyar szellem szerelmeseinek és munkásainak
közös hálája kell körülvegye a költőt, Babits Mihályt. Jónás könyve
az Otestámentomnakaz a könyve, amely már magában is irodalmi
remekmű. Drámaiságával, belső lelki feszűltségével, . fordulataival
egyik Iegkézzelfoghatóbb kötői téma ,a Bibliában. Babits pedig úgy
nyúlt hozzá ehhez a .szent témához, ahogy csak egészen nagy Irók tud-
Inak bánni az .élménnyel, gondolattal és tollal egyszerre. Egyszerre
híven és szabadon, egyszerre alázattal és bámulatos merészséggel,
a mondanivalónak az egyetemes ember örök élményére való irányítá-
.sával s ugyanakkor költőknél ritka lelktismerettel az aprólékos rész-
Leteknél.

Talán akkor leszünk leghasználhatóbbak ebben az ismertetésben,
ha bőven elmondjuk Babits epikus költeményének Bibliából is ismert
tartalmát. Ez mindjárt meg fogja mutatni Babits feldolgozásának köl-
tőisajátosságait is.

"Monda az Úr Jónásnak: "Kelj fel és men]
Ninivébe, kiálts a Város ellen!"

- kezdi Babits is in medias res Jónás históriáját, akárcsak a Biblia.
Futó gyors lüktető sorokban írja, szinte egy lélekzetre Jónás lázadá-, , ,..
sáto Jónás ' .

" ... rühellé a prófétaságot,
félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze,
semhogy a feddett népség megkövezze".

Az Úr azonban utána nyúl a rakoncátlan prófétának. Vihart bo-
csát a tengerre. Csak egy nagy festő tud ennyi egysz~rűséggel, ~lyen
plasztikusan vász-onra vetni ,egy élményt, ahogy Babits ezt a vihart
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Harang kondul
A jeges szél egy üzenetet hoz
Csendes rokontól, ablakunk veri.
A sorsközösség ropoani emberi ...
Most félreverve nekünk harangoz.

Nem hagy aludni, álmunkba:kiált
fehér ajkakról, hulló hó alól
Es világít a sorséjszakából
Vércseppből nyilt sok tűzpiros virág.

Templomkereszt, szabadság, hősi vér ...
Csak hull a hó és mindent betakar,
Tavasz ha jő, ó aoari úi avar.
Minden,imi széo, majd sárba,!.rögbe ér.

A sorsközösség:roppant közeli.
Elért hozzánk és házunk zörgeti.
... Erős várunk nekünk az Isten.

Ezt zengi most egész Suomi földje.
Kalevalának az úiobb kötet je
Elkészül, aztán örök csend lesz itten.

'Még mond imát, még hullat hősi vért;
De már az, Isten közelébe ért.
A szél most onnan üzenetei hoz:

. Minden, mi szét: s amiért élni
Erdemes volt, a halált megéri.
Suomiból az Isten harangoz.

Henszelmann Aladár.

Jónás. könyve /

A magyar irodalom olyan remekművel gazdagodott, amelyet ha-
marosan úgy :Fognak tanítani a magyar iskolában, mint Ludas Matyit,
az Apostolt, vagy Toldit. A karácsonyi könyvpiacnak olyan váratlan
ajándéka ez, amiért a magyar szellem szerelmeseinek és rnunkásaínak
közös hálája kell körülvegye a költőt, Babits Mihályt. Jónás könyve
az Ötestámentomnak az a könyve, amely már magában is irodalmi
remekmű. Drámaiságával, belső lelki feszültség:ével, . fordulataival
egyik Iegkézzelfoghatóbb kötői téma .a Bibliában. Babits pedig úgy
nyúlt hozzá ehhez a Iszent témához, ahogy csak egészen nagy ir-ók tud-
Inak bánni az .élménnyel, gondolattal és tollal egyszerr-e. Egyszerre
híven ésszabadon,egyszerre alázattal és bámulatos merészséggel,
a mondanivalónak az egyetemes 'ember örök élményére való irányítá-
isával s ugyanakkor költőknél ritka lelkiismerdtel az aprólékos rész-
leteknél.

Talán akkor leszünk leghasználhatóbbak ebben az ismertetésben,
ha bőven elmondjuk Babits 'epikus költeményének Bibliaból is ismert
tartalmát. Ez mindjárt meg fogja mutatni Babits feldolgozásának köl-
tői sajátosságait is.

"Monda az Úr Jónásnak: "Kelj fel és menj
Ninivébe, kiálts a Város ellen!"

~ kezdi Babits is in medias res Jónás históriáját, akárcsak a Biblia.
Futó, gyors, lüktető sorokban Irja, szintcegy lélekzetre Jónás lázadá-
sát. Jónás ' ; .> .

" ... rühellé a prófétaság ot,
félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze,
semhogy a feddett népség megkövezze".

Az Úr azonban utána nyúl a rakoncátlan pró:l)étának. Vihart bo-
csát a tengerre. Csak egy nagy festő tud ennyi ,egyszerűséggel, ilyen
plasztikusan vászonra vetni ,egy élményt, ahogy Babits ezt a vihart

KÖNYVISM ERTETÉS
Palotay' Gyula: Kereszt és Korona.
(A hit zsoltárai) Versek. Szerzi) ki-
adása. 80 oLd. Fébé kiadás. Ara 2 P.

Palotay Gyula, hartai lelkész költői
vénáját is az Úr szolgálatába állította
s ezt a kis kötetet majdnem úgy kell
tekintenünk, mint a prédikációs iroda-
lom egyik termékét. Jól gördülő, szi-
nes nyelven énekel meg igen sok bib-
liai történetet vagy igét. Vallásos esték
szavalói nagyszerű építőanyagot talál-
hatnak benne. A "szolgáló versek" ré-
seiben itt-ott búvik meg egy-egy köl-
tői hangulat apró, kedves aquar'el lje,
mely a szerzőről, mint a megbékélt
életszemlélet japános míníatürművé-
széről ad egy-egy felvillantott '.arcké-
pet. Talán egyszer ebből is ad elénk
egy kötetre valót, s lehet, hogy arra
majd az irodalom szélesebb köreiben is
felfigyelnek. .Ezt a "szolgálÓ kötetet"
köszönjük az építő egyházi munka
eléggé hiányos szépirodalmi kelléktára
nevében. jz.~~..,.,.,.~......,.,.,

HIR E K
Dr. Raffay Sándor püspök balesete .

Március 8-án este sajnálatos baleset
érte a bányakerület püspökét. A hótól
különben már megtisztított Eszterházy-
utcában, éppen szemközt az egyházke-
rületi székházzal, egy újabb hóesés ál-
tal nedvessé vált gyalogjárón elcsú-
szott és esése következtében két jobb-
oldali alsó bordáját betörte. A kísére-
tében volt püspöki segédlelkész, Her-
nády Nándor segítségével felment laká-
sába,' ahol a gyorsan megérkező dr.
Ertl János egyetemi tanár, egészség-
ügyi főtanácsos megvizsgálta és meg-
állapította, hogy a tüdö- nem sérült
meg. A csonthártyagyulladás követ-
keztében erősebb fájdalmai vannak, de
reméljük, hogy egészséges szervezete
leküzdi a baleset következményeit. Dr.
Ertl János, valamint háziorvosa dr. Fe-
jér Árpád minden munkától, valamint
látogatók fogadásátói szigorú an eltil-
totta. A teljes felépülés előrelátható-
lag 3-4 hetet fog igénybe venni.

Greguss Gyula halála. A kassai evan-
gélikus egyházközség lelkésie, Greguss
Gyula 72 éves korában, 51 évi lelkészi
működés után március 9-én elhunyt.
Mint tábori alesperes hosszú időn át a
katonailelkigopdozás munkáját vé-
gezte. Kitüntetések egész sorát kapta,
így a FerenczJózsef rend lovagja és az
1. osztályú érdemkereszt tulajdonosa
volt. A megszállás ideje alatt a kassai
magyar-németnyelvű egyházközség lel-
késze volt és az egyházi vonatkozások-
ban is nehéz időben hűséggel és bátor-
sággal tartotta őrhelyét. Tagja volt a
szlovenszkól magyar evangélikus szö-
vetség választmány ának es alelnöke a
kassai magyar egyesült pártnak. Min-
den magyar társadalmi megmozdulás-
ban tevékenyen vett részt. A kassai
egyházközség hűséges szeretettel és
áldó kegyelettel bocsátotta őt nyugvó-
helyére március 12-én az evangélikus
templomban tartott m'egáldás után.

.Emléke és munkái legyenek áldottak.
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Esperesválasztás. Chugyik Pál a pest-
megy ei felső egyházmegye esperesének
nyugalomba vonulásával megüresedett
esperesi tisztségre az egyházmegye egy-
házközségei és intézményei március l-ig
küldték be szavazataikat. A szavazat-
szedő bizottság március 4-én dr. Dor-
ning Henrik egyházmegyei másodfel-
ügyelő elnöklésévei bontotta fel a sza-
vazatokat. Az érvényesnek elfogadott
36 szavazat közül 26-ot Zászkaliczky
Pál alesperes, fóti lelkész kapta. Zász-
kaliczky Pál a fiatal lelkésznemzedék
tehetséges és agilis tagja, akinek espe-
resi működése elé egyházmegyéj ének
közőnsége sok reménységgel tekint.

Lelkészbeiktatás. Március Iü-én ik-
tatta be az aszódi egyházköség egyhan-
gúlag ,megválasztott új lelkészét, Bo-
gya .Gezát Zászkaliczky Pál esperes.
Ugyanakkor búcsúztatta a gyülekezet
nyugalomba vonult lelkészét Chugyik
PáJt, aki 39 éven át szolgált az aszódi
gyülekezetben. Az búcsúzó és az új lel-
kész együtt vették az úrvacsorát. A
beiktató istentisztelet után tartott ün-
nepi közgyűlésen is egymás mellett
hangzottak el 'az üdvözlő és a búcsúzó
beszédek, melyekre mind á. két lelkész
meleg hangon válaszolt. A bensőséges
ünnep emlékezetes marad az aszódi
gyülekezetben.

AzÜrazégos Bethlen Gábor Szövetség
mareius 8-an tartotta évi rendes köz-
gyűlését, mely után a Gellért-szállóban
az évenként szokásos Bethlen emlék-
vacsora volt. Ezen a Bethlen Gábor
serleggel dr. Kapi Béla püspök a Szö-
vetség társelnöke mondott nagyhatású
beszédet, melyben Bethlen Gábor em-
beri, történelmi és prófétai nagyságát
fejtette ki. Nagyszabású beszédét az
előkelő hallgatóság mindvégig teljes
figyelemmel hallgatta és nagy tetszéssel
és hálával fogadta.

Dr. Sztranyavszky Sándor egyházke-
rületi felügyelő, az óbudai nőegylet
március 6-án tartott szeretetvendégsé-
gén nagy beszédet mondott a mai idők
hit- és egyházmentő feladatairóL Utalt
arra, hogy Magyarország megint azt a
történelmi hivatást kapta, hogy a ke-
résztvénséget Európa keleti bástyáján
vedelmezze. Ezért minden egyházi kö-
zületen belül szükség van a hitbeli
energiák felfokozására és az egyház-
nak, valamint az egyházi intézmények-
nek szívós és szüntelen építésére. A
nagyhatású előadást dr. Fabinyi Tiha-
mér, ny. ll'1iniszter, az óbudai egyház-
kozseg felugyelője köszönte meg. .

Evangélizáció. A tiszaföldvári evan-
gélizáció ~ost ért véget. Tokajban
~arclys 12-en kezdődött, melyen B.alczó
Az;dr~s végzi a szolgálatot. Ösagárdon
mareius 14-21. között lesz. A tokaji·
és ősagárdi gyülekezetekben indult
meg annak idején 1937. év őszén az
evangélizációs munka, mely azóta min-
dig szélesebb körben terjed.

A tiszavidéki egyházmegye lelkész-
egyesülete Nyíregyházán tartott össze-
jövetelt, melyen Csákó Gyula és Uzon
László tartottak előadást az egyetemes
ágenda ügyéről és egyes liturgiai kér-
désről.

!<itüntetés. Méhnert Ernőnét, az Or-
szagos Protestáns Árvaház nőválaszt-
mányának elnöknőjét az árvák gondo-
zása terén kifejtett hosszú és buzgó
munkájáért a Kormányzó Úr legfel-
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leírja. Merész realizmussal örök emberi élménnyé lesz Jónás viharos
utazása.

"Jónás mindent kiadva, elcsigázva,
betamolygott a fedélközi házba,
le a lépcsőkön, a hajófenékre,
s ott zuhant bódult félálomba végre
gurítván őt az ázott, rengő padlat."

A kormányos azonban, aki a hajót vizsgálja, megtalálja Jónást,
s a »nagy alható«-ról kisül, hogy o az, aki fut .az Isten elől, akiért
ezt a veszedelmet kell átélnie az egész hajó minden utas ának, Jónás
bevallja, hogy őt Isten átka kergeti, s már-is »nyolc marok ragadja«, s

"nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger,
mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét.
8 már a hajósok térdencsúszva, kétrét
görbedve sírtak és hálákat adtak,
könnyelmű áldozatokat fogadtak.
s a messzeségben feltűnt a szivárvány.
A víz símán gyűrőzött, mint a márvány."

De Jónást már az Úr küldötte, a cethal várja. S utazik .Iónás.:
A cet hasában, hol éjfél és déllel
egyforma volt, s csupán a gondolatnak
égre kígyózó lángjai gyulladtak,
mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad.
És könyörge Jónás az ő Urának."

Jónás keserves imádságot mond a cet hasában: »Bezárolta ttál
Uram engem.« S közben folyik a szörnyű utazás. »A hal Jónásnak
fajt, Jónás a halnak«, mert

,.lélekze Jónás, mivelhogy kif'ulladt,
sűrűn szíván kopoltyúját a halnak,
mely csupa verdesés és lüktetés volt,
s a vízből szűrt lélekzet mind kevés volt."

De megtanulja Jónás, hogy nem állhat ellent :az Úrnak:
"ragyogó szemed elől elvetettél,
mindazonáltal szemeim vak odva
nem szűnik nézni a te szent templornodra.'

És kíveti Jónást Ninivénél a -cet. Első nap rohan Jónás a halpiacra,
s az árúsok közt prédikálja Ninive pusztulását,

"de az árúsok csak tovább nevettek,
alkudtak, csaltak, pöröltek, vagy ettek.
8 Jónás elszelelt búsan és riadtan
az áporodott olaj és dinnyeszagban .. .''' •

Másnap estére a »szinészek s mimesek terére« megy Jónás, 'de
"az asszonyok körébe gyűltek akkor
s kísérték Jónást bolondos csapattal,
hozzásímultak, halbűzét szagol ták,
és mord lelkét merengve szimatolták.'

Igy ér harmadnap a királyi házba, ahol már várták, s a király,
akit bohócok és táncosnők bohém kara vesz körül, felállittatja Jónást
egy oszlopra, hadd »szónokoljon, s jövendölje végét a világnak.«
Jónást elfogj.a az Isten szerit haragja,

"és Jónás akkor egy iszonyú átkot
kiáltva a királyra s udvarára
s az asszonyokra és a palotára
s a szinészekre és a mímesekre
s az árú sokra és a mívesekre
s az egész. Ninivére, mindenestül,
leugrott és az örökön keresztül
kitört, s a termen át, saszoborerdőn
csarnokon, folyosókon és a kerten,
tavat megúszva, rácsokon lekúszva,
s a vízvezeték csatornán lecsúszva.
utcán és bástyán, fal mentén szaladva,
rohant ki Ninivéből a szabadba,
egyetlen látomással dúlt szívében:
hogy kő-kövön nem marad Ninivében."

'Ehhez hasonló, lendületes, drámai sorokat keveset írtak magyar nyel-
ven. És elmegy Jónás a pusztába; s számolj:a a napokat, várja Isten
büntetését a városon. De a nép is várja a prófécia beteltét. Járnak ki
hozzá a pusztába és »kicsit gúnyolva s kicsit Iélve-bánva« tudakolják,
»hány nap van még hátra« ? de hiába várja Jónás a prófécia kiköltét,

,,8 elmult egy hét és kettő, három, négy, öt,
és már a harmincnyolcadik nap eljött.
Jött a reggel és a dél és az este;



Jónás egész nap az ég alját testé.
S már a láthatár elmerült az éjben,
s egy árva ház sem égett Ninivében."

Kezdi Jónás káromolni az Istent:
" ... s most szégyenben hagytál!
Hazudtam én és hazudott a naptár.
És hazudott az Isten! Ezt akartad?
Bűnbánók jószándékát megzavartad."

De Isten várhat. Ninive nem pusztul el. . Őnála »századok fújják a
szikrát, míg láng lesz belőle«, s ő látja, amit Jónás nem láthat, hogy
bizony mégis kicsírázott sok szívben a próféta szava, s Isten könyö-
rül. A csalódott Jónást is megtanít ja Isten az igazságra. Tököt nevel
felette ernyőnek a tikkasztó pusztai napban, s másnap elszárasztja,
noha »örült Jónás módfelett a töknek«. Aztán szól az újra elégedetlen
prófétához. Látod, te .sajnálod a tököt, holott semmit nem tettél érte.
Hogyne sajnálnám én Ninivét, amely a kezem alatt nőtt fel, mint
»győztes harci tábor« a sivatagban? Te, Jónás, ne törd a fejed az én
végzésemen.

"Bízd azt reám, majd elválasztom én.
A szó tied, a fegyver az enyém.
Te .csak prédikálj, .Iónás, én cselekszem ...
... Így szólt az Úr és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott .. "

Ez Jónásnakés az örök prófétának örök tanulsága. S a költőé is.
O is könyörög a tanítás .súlya alatt. Bárcsak megtalálhatná az ő köte-
teles próféciájának hibátlan hangját, sszólhatná, bátran,

, " ... mint rossz gégémből telik
és el ne fáradjak bele estelig,
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik, hogy beszéljek s meg ne haljak ... "

Eddig a vers. És az, olvasó egy életre valót okul belőle, mintha a .
biblia szavai csodálatos ,égő bizonyságtevésen keresztül esnének a
szívébe. Egy bájos, halkszavú, igai bölcseség tiszta levegője vesz körül
bennünket, s odaállunk boldogan a prédikáció célzásai, tanácsai alá.
Megbiztatja a Ninivéket, az örökké bűnös, s ítéletre kész embert, a
türelmes Isten bölcs kegyelmével, a prófétákat pedig a sokszori siker-
telenség-érzet ellenére .a hittel, hogy elég Isten mel.lett a vállalkozás.
Az eredmény, sa gyümölcsezedés Istené. Az egész költeményerr
valami délremán tiszta, lebegő mosolygás sugárzik. A biblia komor
igazsága kicsit rneselevegőbe könnyül, de mért ne lehetne ,egyszer-
egyszer mesében prédikálni ?És mért ne lehetne mindíg ilyen egy-
szerű, átlátszó tisztázottság1galelev,eníl1getni a bibliai történetet?
Babits, mint az igazi költő, minden fantáziáját és csodálatos nyelv-
készségét felvonultatja a mondanivalóhoz, a lényeg azonban nem is a
költészet itten, de az a bibliai élmény, amely átforrósítja a sorokat.
Babitsnak sokat jelenthetett a Jónás könyve. Igy pedig ez a vers
bizonyságtétel. Egyszer magyarul, igazi költői bizonyságtétel.

Csak egy helyen /gyenge Babits. Jónás összetörettetését a hajón
nem érti, vagy ;szántszándékkal könnyíti el a versben. Teljesen figyel-
men kívül hagyja Jónás gyónásának éppen azt a nagyon fontos, meg-
térés-indító döntését, hogy ő maga kéri, vessék a tengerbe. Történjen
aminek történnie kell, győzzön az Isten az engedetlen szolgán !Babits
szerint a hajósok határozzák el Jónás kíhajitását a hajóból. Ez a meg-
téres-jelenet így mindenestül hiányzik, ,s okoz is lélektani törést.
Babits nem az evangéliumi keresztyénségen nőtt fel, s talán itt vesz-
tett a világirodalom ,egy csodálatos alkalmat a bűnbánat és töredelem
nagyszerű feldolgozására. .

A 'könyveüa Nyugat adta ki, ezer, számozott és költői dedikációs
nagyszerű kiadásban. Nekünk vaz új Ninivék új prófétáinak örökúj
élmény időszerűségével sorakozott fel ez a költemény a Ludas Matyi,
a Csongor. és Tünde, az Apostol, s a Bolond Istók, meg a Toldi mögé,
drága magyar értéknek. Dezsérv Lászlo.

sőbb elismerésével tüntette ki. Az el-
ismerést és annak jelét március 14-én
tartott árvaegyleti közgyűlésen dr. Ka-
rafiáth Jenő főpolgármester adta át.

Akemeneshőgyész-magyargencsi egy-
ház új lelkészét, Váczy Dezsőt március
3-án iktatta hivatalába Lukács István,
a gyülekezet volt lelkésze.

Március 15-én templomainkban a
rendes istentiszteleti időben mindenütt
könyörgő istentiszteletet tartottunk és
kértük e nehéz idők hűséges hordozá-
sához Istennek segítő kegyelmét.

Halálozás. Fialka Margit, a buda-
pesti Deáktéri evangélikus leánygim-
názium 20 éven át volt kitűnő tanára,
hosszú betegség után Rozsnyón, szülő-
városában március 17-én este 7 óra-
kor elhunyt. Temetésén a leánygimn-
zium tanárai testületileg vettek részt.

Máté passíö. A Korál Kamaratársa-
ság Árokháty Béla vezényletével virág-
vasárnap, március 17-·én este 7 órakor
a Fasori templomban előadja Schütz
Henrik Máté passióját. Belépésre a
szövegkönvv megváltása jogosit.

Az érsekújvári egyház március 9-én
kultúrestet tartott, melyen Gyurói Nagy
Lajos lelkész. tartott előadást és az is-
mertnevű papköltő költeményeiből
többet bemutattak.

Hatvan. Március 3-án böjti előadás
volt, melyen Kósa Pál rákoskeresztúri
lelkész "lVIit tett értem Krisztus" és
Kűhn Ernő vallástanító-lelkész "Mit
tegyek én Krisztusért" címen tartott
előadást. Gyulavári Endre és- Sifter
Kató Reményik-verseket adott elő. A
kezdő imádságot Bárdos Lajos refor-
mátus lelkész, a befejezőt a helyi lel-
kész mondta. Az offertórium egy
havonta megjelenő gyülekezeti levél
céljait szolgálja.

A Tessedik Sámuel Ev. Missziói In-
tézet folyó év március hó 15-én tar-
totta II. tanfolyamának évzáró ünne-
pélyét.

Hazafelé. 1927-ben adtam ki egy kö-
tet versemet., Azóta ismét összegyűlt
egy kb. 16 ívnyi kötetre való újabb
eredeti és fordított versem, amelyek-
nek kiadását "Hazafelé" cím alatt az
őszre tervez em. Aki óhajtaná megsze-
rezni ezt a könyvet, jelentkezzék ná-
lam legkésőbb ápr. 30-ig egy levelező-
lapon azzal az ígérettel, hogy ha a
könyvet megkapja, árát a benne lévő
csekklapon két hét leforgása alatt be-
küldi. Előjegyzési ára fűzve 3 P, vá-
szonkötésben 4.20 P. Bolti ára maga-
sabb lesz. A jelentkezésnél megemlí-
tendő, hogy fűzött vagy kötött pél-
dányt óhajt-e a rendelő. Aki hajlandó
előjegyzéseket gyűjteni, az -jelentkez-
zék mindjá1·t, hogy gyűjtőívet küldhes-
sünk neki. Gyűjtők 10 példány után
egy ingyen példányt kapnak. Ha cse-
kélyszámú jelentkezés esetében a könyv
nem jelenhet meg, azt májusban ebben
a lapban tudatni fogom. Özv. Vargha
GyuLáné, Budapest, II. , Keleti KároLy-
u. 33. szám.

MARNITZ
hangszertelep

VIIL, József-körút 37. sz.

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

7



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

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

d. e. 1/2 9
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 11 Magócs Károly
d. u. 6 Kádár Gyula
d. e. 11210
d. e. II Dr. H. Gaudy László '
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5
d. e. 1/210 Süle Károly
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel Lászlo
d. e. 11 Szabó Aladár
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter
d. e. 10 Algőver Andor
d. e. II
d. e. íO Falvay Jenő '
d. e. 10

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. március 17.
d. e. 1/211 Grünvalszky Károly
d. e. II Dezséry László
d. e. 11 Balikó Lajos
d. e. 10 Rimár Jenő
d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Bagár Iván
d.e. 10
d. e. 8
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Danhauser László
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Révesz István
d. e. II Szántó Róbert '
d. u. 5 Révesz István
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

templomban úrvacsoraosztás.

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

Minden

••••••••••••••••••••••••••••••• •i Konfirmáció o'i: -~:
: - Uiabb kiadások: Pengö':
• Konfirmációi Káté. II. jav. kiadás.lrta Zongor Béla. Ára - '50'.
• Az ev. ker. Katéla. Irta dr Csengődi Lajos. .. -'50.

Luther Kis Kátéía. 19.kiadás. az új szöveggel. •
Irta Maioa 1. Vilmos. .. -'40.

Egyéb kiadások: :
Blázy: Evangélikus Káté (Népiskolei 12.kiadás). Ára -'60 •
Győry .Vilmos-Marcs~~.: Luther Kis Kátéia •• -:80.
Raffay. Ev. koni. Kateja 0'_ _.. .__ •• - 64 •
Ruttkay: Ev. konl, Káté "0 .__ •• _ .__ __. -'40 •

• Szeberényi : Luther Káté (Népiskolai) -'50 •
• KonlirmáClól emléklapok : :.
• 14X26 cm széles alakban. Egyszínű ._. ._. Ára -'16 •
• 31X24 .. magas .. Háromszínű : arany. •
• kék és zöld .. -'20;.
• 42X32 .. Színes műnyomat. 1.
: (Homyénszky nyomása) .. -·80~.
• . Ajándékra alkalmasak: 1:
• Uj Testamentum. 60 fillér. - Zsoltárokkal - .. _ -'80'.
• Teljes Biblia. P 2'-, négy térképpel 2'20 .,
• Sántha: Orangyal. Imakönyv konl. számára. Díszkötés 4' -i •
• Dunántúli énekes. Uj formákban, újfajta olcsó és " •
• luxuskölésben. - Tessék ezek- : •
• . ről külön árjegyzéket kérni. ~.
• Virág: Utravaló. Ev. konlirrn. emlékkönyv. -'50, -'80. 1'50:.
• Gyurátz: Lelki vezér. Imakönyv, kötve _ 2'90i.
• Raffay: Imakönyv _ _ __o 3'50,.
: Kapi: Békesség. Imakönyv (Saitó alatt). : :

: Kókai Laios, Budapest::
• IV., Kamermayer.u. 3.. "" t;

• Telefon: 189-444 és 189-464. .• 5 Z LE ZAK L ft 5 Z L O•••••••••••••••••••••••••••••• • ••
Ezüstrókák

kékr6kák
nercek

S ~ M OGY I l n J O S s z Ü C s mes ter nél'
IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395.

.BAli belépök kölcsönzése I

1(

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.)

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBI8S 8S haronglábgyár

Budapest, Xlll., Petneházy-u. 78.
(XUI., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. , Telefon : 291-353.

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

lom új harangjait. .

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat..
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BEI.MISSZIOI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos, Dezsérv Lészló, dr. Gaudy László. Kemény Péter, Marcsek János, Möroc
Séndor. Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz Lászlo. dr. Vá1cz Elemér. dr. Vetö Lajos, vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos, Zulauf Henril

Megjelenik minden szombaton. - 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. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
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: Egy meghalt mindenkiért ... - És mi mégis szolgálunk - A keresztyénség a kereszt árnyé-
kában - Aldott az Ur! - A Fébé 1939-ben - Stoeckel Lénárd - Tetemrehívás - Szól-
nak a magyárok - Stange Károly- Evangélikus népfőiskolákat - Segítsük újjáépíteni! -
Evangélikusok az Egyetemen - Hírek

Telemrehívás
"Katonáink közül 15.000 nem tér

vissza többé otthonába.' De hogy
200.000 orosz katona fagyott szemekkel
néz a csillagos égre, arról sem mi te-
hetünk ... " - mondotta Mannerheim
finn tábornagy a napokban. 215 ezer
kioltott élet! Ki felelős hát értük? És
ki felelős azokért, akik még jönnek?
Mert a háborús veszély még mindig
nem kisebbedett. Még csak ezután
akar rázúdulni a világra ...

Ha 1940 nagypéntekjén el tudna
csendesedni a világ a keresztfa mel-
lett és meg tudná látni a világtörténe-
lem legnagyobb Hősében önmagát, de
másként lehetne még minden! Az
1914-18-as világháború után mondotta
Bernhard Shaw: "Az egyetlen, aki' a
világháborúból bámulatosan megnöve-
kedett tekintéllyel került ki: Jézus
Krisztus". Ö mondotta: aki fegyvert
fog, fegyver által vész el. Aki a vilá-
got meg akarja nyerni, kárt vall a sa-
ját lelkében. És ugyan nincs-é igaza?
Mit szerzett a világnak a materiális jó-
lét lázas hajszolása? Munkanélkülisé-
get, éhséget, mezitelenséget, adósságot,.
betegséget és - háborút. És mit szer-
zett a háború eddig? 200-250 ezer
halottat.

Ez a 250 ezer halott 1940 nagypén-
tekjén egyetlen egy hatalmas holt-
testté dagad és tetemre hívja a viLágot.
Úgy, ahogy Arany János balladájában
történik egy egész falu népével. E régi
monda szerint kitették a holttestet köz-
szemlére és míndenkiriek oda kellett
járulnia hozzá, aztán jobb kezét égre
emelve, a balt pedig a halálos sebre
téve, meg kellett esküdnie ártatlansá-
gára. Ha a sebből az eskü alatt bu-
gyogni kezdett a vér, hamis volt az
eskü és bűnös az eskütévő a megölt
halálában ...

1940 nagypéntekjén 250 ezer ember
holttestéből épült a "Nagy Corpus",
amely tetemre hívja a világot. Vonul-
jon el előtte mindenki, emelje esküre a
kezét, hogy ártatlan a halálában!

'Oh, szomorú tetemrehívás! Bűnös
világ tetemrehívása. K~ mer esküdni?
Bűnösök a nagyok és kicsinyek, a gaz-
dagok és a szegények, a hatalmasok és
az alázatosak, a hitetlenek és a hívők,
a szívtelenek és a könnyezők, a tisz-
tességesek és az erkölcstelenek, a
mindenre elszántak és a megrettentek,
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Egy meghalt rnindenkiért .
Szeretett és elárulták, szenvedett és kinevették, igaz volt és el-

ítélték, király volt és megalázták, életet hozott és halálra adták:
ime Krisztus!

Szerették és nem tud szeretni, elvették bűneit és nem tudja azokat
mégsem megtagadni, életet kínálnak neki és mégis halálos útakon
jár, visszaadták a szemevilágát és mégsem akar látni, forró szána-
lomnak az ölelése átszorít ja , azért is kiszakít ja magát Krisztus karjai
közül és egyedül rohan veszedelmei felé: ime az ember!

Oe nem a többi ember, akit megbírálszés elítélsz, hanem te
magad. Ha gyenge vagy a hitben: gyenge hitedért, ha kevés a szere-
teted: kevés szeretetedért, ha gőgös vagy magadra: elbizakodott-
ságodért, ha bűneidet takargutod és kímélgeted: bűneidért azok közé
tartozol te is, akik miatt fel kellett állíta ni a keresztfát a Golgotán és
fel kellett rá szegezni a világ Megváltóját. Nincs kivétel a kereszt
előtt: egy meghalt mindenkiért!

Itt nem használ semmi okoskodás és semmi próbálkozás: vagy
Krisztusénak- érzed magad, vagy elvesztél. Mindenkiért halt meg, ezt
kell megértened. Péterért, aki megtagadta, -Iúdásért, aki elárulta, a
tanítványokért, akik elfutottak, a főpapokért, akik hamis ;tanúkat
'állítottak ellene, a hamis tanúkért, akik hazudtak .r óla, Pilátuséru,
aki elítélte, Pilátus feleségéért, aki könyörgött érette, édesanyjáért,
aki zokogott a keresztfa alatt, az asszonyokért, akik siratták, a római
katonákért, akik kockát vetettek köntösére, Arimáthiai Józsefért,
aki levette holttestét a keresztfáról, ellenségeiért és barátaiért, élőkért
és holtakért akkor, és élőkért és holtakért ma és mindörökké, tehát
csak egy szó van rá: meghalt mindenkiért l

Csak éppen érted nem? Csak te akarod kivonni magad? Csak
te gondolnád a mások bűnei miatt keresztfára ment Megváltónálc
őt? Te próbálnád megtörni és meghamisítani ezt .a szót: minden-
kiért? Krisztus nem kényszerít arra, hogy szeressed őt, de nem elég-
szik meg félig-meddig való szeretettel, szóval mondott és szívvel nem
érzett szeretettel, hazudott szeretettel, langyos sajnálkozással, félórás
keresztyénséggel a prédikáció után: egészen kellesz neki, mint aho-
gyan ő egészen életét adta és meghalt mindenkiért.

Tudod, miért vagy olyan erőtlen" türelmetlen, szívedben köny-
nyen fáradó és állhatatlan? Mert a magad erejéből akarsz küzdeni
mindenki ellen és magad elLen is. Tudod, miért válik mindíg nyug-
talanabbá és zűrzavarosabbá nemzetek és földrészek élete, miért
hadakoznak mindíg a földnek valamelyik oldalán öldöklő fegyverek
és készülődnek új harcokra a többi oldalon] nniér-t vannak gyűlöl-
ködések, fajok és életfelfogások között? Ugyanezért: Krisztus rniatt.
A be nem bocsátott, a távoltartott, a messziről tisztelt Krisztus
miatt. Krisztus nem azért halt meg a Golgotán, hogy az emberek
élete tovább romoljék, hanem azért, hogy megváltozzék. Üj eget és
új földet lássanak. Az új égben egy kiengesztelt, kegyelmes és szerető



édes Atyát, az új földön pedig egy fájdalmas, de dicsőséges kereszt-o
fát, amelyen egy meghalt mindenkiért. '

Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguk-
nak éljenek, hanem annak, aki meghalt és feltámadt. Vagy Krisztus-
nak adod magadat, vagy boldogtalan' életed lesz.' Nincs harmadik
lehetőség. Krisztus nélkül lehetnek örvendetes óráid, de nem lehet
békességeséleted nélküle. Találhatsz segítő embereket, de nem találod
megnélküle a kegyelmes Istent. Küzdhetsz bűneid ellen, de hem sza-
kadhatsz el tőlük Krisztus nélkül. Forgathatod életedet, de nem
tudod megtartani nélküle. Meghalhatsz nyomorultan, de nélküle nem
támadhatsz fel meg'kegyelmezetten. Eltemethetnek díszes en és köny-
nyek között, de nem állhatsz meg az ítélet előtt Krisztus nélkül, aki
meghaltmindenkiért.

Ha nagypénteken sem érted meg, hogy Krisztus meg akar ragadni
téged életre és halálra, akkor elbuktál megint, még pedig nagypénte-
ken. Akkor maradtál hideg, mikor a megváltás szeretete a legforrób-
bansugárzott feléd. -

> e menj el igy a keresztfa .alól, amelyen egy meghalt rnindenkíérb!
K. L.

,
Es szolqólunk

A mai, élet ezer változásával és még több meglepetésévelazt
mutatja, hogy nemcsak a magyar történelmet lehetett' átértékelni,
hanem egész világunk multját is, minden eddigi értékével együtt.
Ami eddig vagy egy fél évszázaddal ezelőtt még az emberiség mult-
jának dicsőségéhez tartozott, - mint mondjuk a kis népeknek életükért
és szabadságukért folytatott emberfeletti harcai - azt ma már úgy
bírálják el, mint botor és hiábavaló cselekedetet. Hasonló a helyzet
a lelki és kultúrértékek terén is. Amit nem is olyan rég úgy fém-
jeleztek, mint az ember legdrágább kincsét, annak a ma szemüvegén
át kár és szemét lett a neve. Igy a kialakuló új világban hitelét és
értékét veszti a hűség, a becsület, a szolgálat,az adott szó értéke
jelentéktelen bagatellé válik, .a lélek kultúrája a múlt ócskaságai
közékerül, mert helyüket egyetlen fogalom foglalja el.: az: erő.

Az erő lett a mi korunk egyetlen és mágikus életértékévé. De
nem a lélek ereje. Ez ma nagyon kevés embert érdekel. A test, a
íizíkum és az anyag ereje a lenyűgöző »nemesvaluta«. A mögötte
levőfedezet pedig a megszervezett és felfegyverzett emberek millióib
jelenti, akiknek az a kötelességük, hogy szárazon, vízen és levegőben
egymásnak rohanjanak és véres, és átkos hajrában mutassák m~.g,
hol van az erő. Vele szemben, meg kell semmisülnie a múlt eredmé-
nyeinek, legyen azoknak a neve egy nép történelme, sok száz- vagy
ezeréves határ. Ha az erő úgy akarja, egy fölényes gesztussal népek
és nemzetek kultúráját lehet lehazudni és a létezőnek ,~ nemlétező,
a nemlétezőnek pedig a létező név adatik. Az erővel szemben el
kell hallgatnia a jövő reményeinek, a gondolat igazságának, sőt Isten
szerit beszédének is, annak, amelyik pontosan az ó- és újtestámentorn-
ban jelentetik ki. Mert az erő csak egy igazságot és egy törvényt
ismer: azt, amelyiket saját m~ga hoz a saját maga érdekében.

Nos, ez az új világ egyáltalán nem új. Sőt ez a legrégibb és min-
den időkben uralkodó az állatok világában. Ott mindíg annak volt és
van igaza,amelyiknek nagyobb és izmosabb a teste, amelyiknek'
hosszabbak és vérengzőbbek a fogai és a körmei. Mert amelyik erő-
sebb, az egyszerű en megsemmisíti a másikat. És úgy látszik, hogy
elméletileg is és gyakorlatilag is sikerült a húsz évszázados »eur ópai
keresztyén kultúrának« visszakanyarodnia az ösztönös lények élet-
berendezéséhez. S bármilyen fantasztikusan hangzik is ez a mondat,
mégisigaz, mert az emberekből éppen az tünt el, ami megkülönbözteti
őket minden más teremtett lénytől, t. i. a felelősség tudata és válla-
lása. A felelősség egymásért, ismerősért, ismeretlenért, barátért és
ellenségért. Egybefoglálva az egészet, hiányzik belőlünk és világunk-
ból az Isten előtti felelősség tudata.

Mit eredményez ez az állapot? Ez Isten titka és a jövő mutatja
meg.Dc egy bizonyos ma is és minden időben. Az, hogya keresztyén-
ség és a keresztyén ember ilyen világgal soha sem azono sítja magát.
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a bűnbánók és a megátalkodottak egy-
aránt. Sehol ártatlan! Én is, te is,
mindnyájan ott vagyunk a bűnösök
között, Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa! Halál, ítélet, kárhozat
mindenütt ...

Ezt a halált, ítéletet és kárhozatot
csak egy test tudja eltakarni. A ke-
resztrefeszített test: a szent Corpus.
Amelyből nemcsak érettem és miat-
tam, hanem helyettem is ömlött a vér.
A7..újszövetség és a megváltás vére.

E hit nélkül nem állhatna meg ez a~
világ 1940 nagypéntekjén. F. Z.

Szélnak a magyarok
Amióta az első magyar ember be-

tette a lábát ide, erre a Kárpát övezte
földre, azóta nyilvánvaló, hogy legjel-
lemzőbb tulajdonságaink a türelem és
a hajlandóság arra, hogy másokat is,
idegeneket is élni' engedjünk. És en-
gedtük őket élni legalább is olyan jól,
mint ahogyan magunk éltünk. István
idegenjei éppen úgy nem panaszked-
hattak, mint ahogyan nem volt okuk
panaszra a későbbi idegen telepesek-
nek sem. A földnek mindig a javát
kapták, kereskedhettek és ipart üzhet-
tek, kívánságaik mindig készséges fü-
lekre találtak. Építhettek itt iskolákat,
tanulhattak és beszélhettek, prédikál-
hattak. imádkozhattak és énekelhettek
a saját nyelvükön, A magyar trónig
csak úgy eljuthattak, mint ahogyan
nyitva volt előttük a magyar parla-
ment kapuja. T'ranoscíusokat, regénye-
ket, napilapokat és folyóíratokat szer-
keszthettek és írhattak olyan nyelven,
amilyenen akartak. És hogy panaszra
ne legyen okuk, őseink nehéz pénzek-
kel, százasokkal, ezresekkel támogat-
ták munkáikat, amelyekkel lelküket és
kultúrájukat meg akarták őrizni. Csak
így történhetett, hogy Európa kultúr-
területeinek egyetlen egy részén sem
maradhattak a különböző nemzetisé-
gek meg úgy népi mivoltukban, hagyo-
mányukban és kultúrájukban, mint
minálunk. Máshol az asszimilálódás és
a beolvadás sokkal gyorsabb és inten-
zívebb folyamat volt. Mi mindig tud-
tunk és mertünk együttélni idegenek-
kel anélkül, hogy lelküket, kultúráju-
kat és faji mivoltukat félteniök kellett
volna tőlünk.

De lelkünk mélyéről fakadó úri ma-
gatartásunkat lassan-lassan tökéletesen
félreértik és félreismerik. Ez napjaink-
ban nagyon is világossá vált. A sors
megint úgy fordult, hogy előkerültek
a mi magyar sorskérdéseink is. Mit
jelent magyarnak lenni, mit jelent
multunk, ezernyi harcunk, milyen a
mi sajátosan magyar kultúránk, ho-
gyan kell ma élnünk, mit kell csele--
kednünk, mind-mind olyan kérdések,
amelyekre egyedül csak mi' adhatunk
választ, mint Illetékesek. És mégis itt
érnek bennünket a legkellemetlenebb
meglepetések. 'Mert akiknek a sorskér-
déseibe mi soha bele nem szóltunk -
nem tudatlanságból -, hanem a ven-
déglátó megfontolt nagylelkűségéből,
azok akarják a mi sorskérdéseinket
megoldani. És ez nagyon nagy túlzás,
Éppen olyan túlzás, mint az a rólunk
és tudtunk nélkül megszületett állítás,
hogy kultúránkat és civilizációnkat
idegenek teremtették.

Nem a mi 'bűnünk, hogy eljött a
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döntés és a választás ideje. De mert
ilyen nehéz idő szakadt ránk, meg-
szólaltak az eddig csendben hallgató,
vendéglátó magyarok is. És szólnak
katedrákról, előadásokon, kultúresté-.
ken, hatalmas köteteket kitevő tudo-
mányos munkákban, Neveiket és cí-
meiket nem is kell ideírni. Aki írni és
olvasni tud, és ilyen nagy kérdésekben
nyilatkozni akar, az úgyis ismeri őket.
Igen. Megszólaltak a magyarok, hogy
megválaszolják a magyar sorskérdése-

.Icet, És nem hirdetnek harcot. Hanem
egyszerűen, de mélyen.szántón szólnak
és még sokáig szólni is fognak.

Mi még azt sem követeljük, hogy
mindenki és minden fenntartás nélkül
fogadja el állításaikat. De azt megkö-
veteljük, és jogosan követeljük meg,
hogy amit az egész magyarság nevében
kimondanak, azt mindenki, aki éle-
tünkbe bele akar szólni, ismerje meg.
És a mi természetünk nagyon nobilis.
Ha nem tudnak velünk egyetérteni,
üljünk le és beszéljük meg a függőben
levő kérdéseket. De csak azután, ha
már ismerik a magyarság meggyőző-
dését. És illik, hogy akik a magyar
földön félnek, meghallják és megértsék
a szavakat. M.

Stange Károly
a göttingení egyetem nagy hírű tanára,
c. bursfeldi apát, a m. kir. Erzsébet-
tudományegyetem tiszteletbeli theoló-
giai doktora, f. hó 7-én töltötte be 70.
életévét. Ez alkalommal széleskörű és
bensőséges ünneplés tárgya volt a ju-
biláns, aki -rendszeres theológiai, val-
lásfilozófiai és történeti műveivel egy-
aránt kitörölhetetlenül írta bele nevét
a legújabbkori theológia történetébe.
Az oekumenikus evangélikusságnak
kétségkívül azzal tett legnagyobb és
eléggé meg nem becsülhető szolgálatot,
hogy 8 évvel ezelőtt megalapította a
sondershauseni Luther-Akadémiát, mely
azóta a lutheri reformáció alapján álló
egyházak vezető embereinek, főkép
theológusainak egyik legfontosabb ta-
lálkozó- és munkahelyévé lett. E mel-
lett ugyancsak egyetemes evangélikus
jelentősége van a szintén Starige pro-
fesszortól megindított és szerkesztett
"Zeitschrift fűr systematísche Theo-
logie" című folyóiratnak, mely a leg-
kiválóbb szakfolyóiratok sorába tarto-
zik. Igy érthető, hogy a bibliai kort
ért tudóst nemcsak Nérnetországból,
hanem a világ minden részéből, így
Magyarországból is igen sokan keres-
ték fel üdvözléseikkel. A tiszteletére
kiad ott emlékkönyvben dr. Karner Ká-
rolynak Pál apostol theológiájáról,
alulírottnak az Ember Tragédiája vi-
lágnézeti jelentőségéről szóló tanul-
mánya is helyet talált. Az ünnepelt-
ről jól tudjuk, hogy magyar evangé-
likus egyházunknak és nemzetünknek
is őszinte jó barátja. Azért erről a
helyről is nagy tisztelettel és őszinte
meleg érzéstől áthatott áldáskívána-
tainkkal üdvözöljük őt. - Augusztus
4-17-ig terjedő két hétre készíti elő
Stange professzor a Luther-Akadémia
kilencedik nyári értekezletét. Vajha a
világhelyzet kedvező változása lehe-
tővé tenné a kitartó hűséggel folyta-
tott munka teljes sikerét!

D. Dr. PröhLe KároLy. '
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Uralkodjék vagy harcoljon az uralkodásért az egész világ és benne
minden ember, aki nem Krisztusról nevezi önmagát, de a keresztyén-
ségszembe áll a világgal és megtagadja az ilyen világ lényegét, mert
ő nem uralkodni akar, hanem szolgálni. Nem uralkodásra akar taní-
tani, hanem szolgálatra, Persze az »új« világ vagy á mai világ emberei
erre azt mondják, hogy szolgálni gyáva és ialacsonyr-endű állapot. Mi
pedig azt mondjuk, hogy szolgálni a legdicsőségesebb és a leghősie-
sebb magatartás. Mert semmi sem könnyebb, mint az erősnek meg-
ütni és lealázni a nála erőtlenebb et. De semmi sem hősiesebb, mint
az ütésre összeszorított öklöt kisímítani és szolgáló kézzé szelidíteni,

Igaz, hogyakeresztyénség szolgálatáról is túlzás így egyeteme-
sítve beszélni. Mert tény az, hogy .az egyházak történetében is sok-
kal többet lehetne beszélni arról, hogy az erős egyház vagy a többségi
egyház, hogyan uralkodott a kisebbségi felett. Sőt arr-ól is lehetne be-
szélni, hogy hogyan akarta a többségi megsemmisíteni a kisebbségit.

De most nem egyik vagy másik egyházról beszélünk, hanern
önmagunkról. Nekünk pedig teljes felelősségünk tudatában kell beszél-
nünk és cselekednünk. Mert mindazért, amit gondolunk, hirdetünk
és cselekszünk, felelősek vagyunk Istennek. Sőt azért is, amit nem
hirdetünk és nem cselekszünk.

Kétségtelen azonban, hogy szolgálatunk nem ennek a világnak
szól. Legalább is nem annak,amelyikrőlelőbb beszéltünk. 'Mi nem
szolgálhatunk semmiféle világnézetnek és semmiféle rendszernek. A
mi szolgálatunk az emberneh szól. Annak az embernek, aki ebben a
világban él, itt küzd, s útat és igazságot keres. Ezt a szolgálatot álta-
lában. úgy szoktuk nevezni, ho,gy hirdetjük az-evangéliumot és Krisz-
tus rendelése szerint kiszolgáltat juk a szentségeket. Ez szép is, meg
igaz is. Sajnos azonban ott tartunk, hogy az evangélium alatt min-
denki azt érti, amit akar. Ezért szükséges, hogy az általánosaágból
kiszabadulva, pontosan úgy szolgáljunk, ahogyan erre a mai embernek
szüksége van. Altalános vélemény, hogy az egyházak szolgálata gya-
korlatilag megfogalmazva a segítséget,a lelkí-testi gyógyítást, la
vígasztalást, az elesettek és reménytelenek támogatását jelenti. Igen.
Az egyháznak ezt is meg kell tennie. De az ilyen karitativ tevékeny-
ség csak felületi kezelés és nem gyökeres gyógymód. Pedig bir-to-
!kunkban van a gyökeres ,gyógyítás lehetősége is. És ezzel élnünk is
kell. A gyökeres gyógymód ez: meg kell az embereket tanítani arra,
hogy a vágyott új élet és új világ nem ott van, ahol rombol és talán
épit is a nyers fizikai erő, hanem ott, ahol új emberek vannak. Új
emberek pedig ott születnek, ahol a régiek meghaltak. De nem az
egymást felváltó régi és új generációk haláláról és születéséről van
itt szó, hanem az óernberünk megöléséről. Annak .a megöléséről, akit
előbb állatinak neveztünk, akin vágyai és ösztönei uralkodnak, csak-
{~gy,mint a sivatagok és 'erdők vadjain. Itt kell egyházunknak a8z01-
gálatát megkezdenie és hűségesen folytatnia. Meg kell tanítani rá az
embereket, hogy semmi, de semmi igazságos és békességes nem lesz
közöttünk addig, amíg az óemberé és az állatié bennünk a döntő szó.
Mert ez csak nagypénteki cselekedetre képes: .ereje .tudatában és
Baját érdekében akár ölni is az uralomért. Az új élet ott kezdődik és
Isten kegyelméből kezdődik, ahol a régi megöletett. Mert mi csak a
bennük lakozó óernbert ölhetjuk meg. Az új már Isten kegyelméből
születik. Persze óemberét, az erőset,aki ereje tudatában ösztöneinek
élő, mindig kész a másik leigázására és lelki-testi gyilkosságra
egyaránt hajlamos, senki sem öli meg szívesen, rnert saját ösztön-
emberét, az örömöt-adót mindenki szereti.

És nekünk, különösen ma, mégis csak ezzel y kell szolgálnunk
Hirdetnünk és tanítanunk kell, hogy addig nincs -ígazság és nincs
békesség, amíg ez az óember bennünk és 'minden vemberben -él. De '
vigyáznunk kell. Nem elég, ha csak a kis névtelen bűnösöknek, jelen-
téktelen embereknek és »filléres« bűnösöknek hirdetjük ezt. iKell,
hogy bátorságunk legyen odaállni a nagyok és befolyásosok elé is,
hogy velük szemben éppenúgy felállíttassék az óember halálának a
követelése, mint a többiekkel szemben. S ha nem szeretnek, sőt meg-
gyűlölnek bennünket érte? Nem baj. Nem az a fontos, hogy mit gon-
dolnak ők mi rólunk. Még az sem fontos, hogy mit gondolunk mi ő
róluk. A döntő az, hogy Isten követelése és nekünk ezóló életprog-
rammja mindenkihez eljusson.



S hogy' szolgálatunkat senki ne illesse a farizeizmus vádjával, de
meg a magunk érdekében is szükséges, hogy ezen a halálon és fel-
támadáson .mi, az evangélikus keresztyének menjünk először keresz-
tül. Ennek a fontosságát látta Luther Márton is, amikor arról írt, hogy
»a bennünk levő óember naponkénti bűnbánat és töredelmesség által
vízbefojtassék, hogy naponként új ember jőjjön elő, aki Isten előtt
tisztaságban és igazságban él«. M órQcz Sándor.

A ~eresltyénsé~a ~eresltárnyé~á~an
Súlyos bűnt követne el korunk keresztyénsége, ha nehéz sorsát

emlegetve arra hivatkoznék, hogy napjainkban éli a keresztyénség
legnehezebb óráit. De súlyos hibát követne a keresztyénség akkor is,
ha az egyház múltjából még szomorúbb időszakokra gondolva, túl-
tenné magát azon a ma megtapasztalható sok keserűségen, amit a
keresztyén ember átél. Az itt következő sorok beszámoló akar lenni
arról, hogy korunk keresztyénsége milyennek látja sorsát s milyen
reménységekkel, vagy reménytelenségek közt küzd.

Egyik Európai semleges ország a kereszténység jövőjéről.
Az egyház örök s azért állandóan a jövőre tekint. A jövőbenéző

egyház keresi azt a helyet, amit akkor kell elfoglalnia, amikor a világ
démonileus erői még hatalmasabb csapásokat akarnak mérni a keresz-
tyénségre. Istentiszteleteink túlságosan a lelkész szolgálatára felépí-
tettek s egyházaink egész berendezettsége alig veszi igénybe a laiku-
sok és a diakónusok szolgálatát, pedig ha a ma is meglevő> s a keresz-
tyénségre nehezedő nyomás erősödni fog, amire elég szomorú kilátá-
saink vannak, mi lesz azzal a keresztyénséggel, amely papok nélkül
marad? Ki veszi át azok helyét, s ki szolgálja az istentisztelet mun-
káját? Az evangélikus és református istentisztelet nem gondolható
el igehirdetés nélkül; a többi egyházak merev és ismert liturgiáit a
laikusok is el tudják úgy rendezni, hogy a gyülekezet istentiszteleti
közösséget élhet igehirdetés és lelkész nélkül. Az egyház, mai sajátos
helyzeténél fogva kénytelen terveiben a legmerészebb gondolatoknak
is helyet adni s a házi istentiszteletek kedves áhitatát át kell vinni
az istentiszteleti közösségi helyiségekbe, sőt a templomokba is. A csa-
lád kell átvegye a vallásos nevelést úgy a tan-, mint az istentiszteleti
rend elsajátítása tekintetében s anyák és apák által hívővé és egy-
háziassá nevelt családot; mint gyülekezetet alkotó kovászt kell ma-
gunk előtt látnunk. A keresztyénség mai helyzetében a jövőbe néző
egyház lássa meg maga előtt idejében a lehetőségeket s engedjen
azokból a merev formákból, amelyek ma nemcsak megkötik, hanem
az idők rosszrafordulásával lehetetlen helyzetbe is sodorhatják.

Harminc amerikai egyházi férfi deklarációja.
Az amerikai egyházak s keresztyén közösségek .30 kiváló teolo-

gusa, papja és világi embere közös deklarációja:
1. A mostani háborús konfliktusért felelősek az európai, ázsiai

és amerikai nemzetek.
2. A konfliktusból kimaradt és pillanatnyilag még semleges álla-

mok, depolitizált állapotukban lássák meg azokat a nagyfontosságú
erkölcsi kérdéseket, amelyek a háború alatt és után felmerülnek.

3. A háborús felelősséget állandóan érezzék azok is, akik kivül-
állóknak mondhatnák magukat s tegyenek meg mindent a tartós béke
megkötésének előkészítésére és arra, hogy ebben a borzalmas háború-
ban egyetlenegy nemzet kizárólagos joggal magának Krisztust ki ne
sajátítsa s ebben a harcban mindenki részéről Kr isztusnak dicsőség
adassék. '

4. A keresztyénség vezetőinek a többi között egyik legnagyobb
feladata az, hogy minden nemzet meglássa azt, hogy a népek közötti
kiengesztelődés érdekében minden nemzet köteles áldozatot hozni
nacionalizmusa oltárán s mérsékelje azon igényeit, amelyelekel eddig
másoknak kárára volt. Ez a készség hatással lenne a világ valamennyi

(Yan~éli~usné~föis~olá~at1
-A magyar népi kultúrpolitika és az

ezzel kapcsolatos problémák fokozatos
térhódítása egyre jobban ráirányítja a
figyelmet népoktatási rendszerünk hiá-
nyosságaira. A külföldi példák, de már
a hazai tapasztalatok is azt mutatják,
hogy az átmeneti időszakban, amíg
ténylegesen megvalósul népoktatásunk
reformja, a népoktatás jelenleg tapasz-
talható hiányosságainak részbeni pót-
lására igen jól beváltak a népfőisko-
lák. Ennek tulajdonítható, hogy a kö-
zelmult hónapokban a népfőiskolai
mozgalom az egész országban igen
nagy lendületet vett. Tíz-tizenkét (Mó-
ricz Zsigmond ugyan a Kelet Népe
februári számában többet említ, ezek
azonban nem nevezhetők népfőisko-
láknak, vagy népfőiskolai tanfolya-
moknak) hosszabb-rövidebb ideig tartó
népfőiskolai tanfolyam működött már,
legnagyobb részük a református egy-
ház rendezésében. Evangélikus népfő-
iskola csak egy volt, katolikus egy
sem. Egyes kísérletekről tudunk pl. •
Nyíregyházán, Budapesten, a1;101a tan-
folyam nem volt felekezeti jellegű.

A népoktatás korszerű reformja ál-
lami feladat, a népfőiskolák létesítése
és szervezése azonban elsősorban a
társadalom kötelessége. A társadalom-
nak és talán elsősorban az egyházak-
nak kell népfőiskolákat, népfőiskolai
tanfolyamokat létesíteni. Evangélikus
egyházunkat ezen a téren is vezető-
szerep illeti. Nemcsak azért, mert egy-
házunkban a népoktatás. az iskolázás
mindig a legfontosabb kérdések közé
tartozott, hanem azért is, mert a nép-
főiskola eredete és jellege szerint is
evangélikus intézmény. Az első, ál--
landó jellegű népfőiskolát Magyaror-
szágon is mi, evangélikusok . alapítot-
tuk , A népfőiskolai tanfolyamok ren-
dezésében, a népfőiskolai gondolat
népszerűsítésében is Icivesszük - szá-
zalék arányon felül - a részünket és
mégis, mindezek ellenére, úgy látjuk,
hogy további munkára, több evangé-
likus népfőiskolára van szükség, ha a
meglepő lelkesedéssel megindult hazai
versenyben meg akarjuk állni a he-
lyünket.

Mi tehát a legközelebbi teendő az
evangéLikus népfőiskolák szempontjá-
ból? Azt már világosan látjuk, a tél
folyamán rendezett népfőiskolai tan-
folyamok is igazolták, hogy a 8-10
napos tanfolyamok nem elég eredmé-
nyesek és így nem is elégségesek. Leg-
alább hathetes, de lehetőleg több hó-
napos népf'ősskolákat kell szervezni.
1940-41 telén egyházkerületenként
(esetleg karöltve az egyhákerületi Lu-
ther Szövetségekkel) egy-egy, ha a le-
hetőség megengedi esetleg több, nép-
főiskolát, népfőiskolai tanfolyamot kel-
lene rendezni egyházunknak. A több
hónapos népfőiskolák nagyobbarányú
anyagi megalapozást igényelnek, a
megvalósítás lehetőségeit, illetve ne-

. hézségeit a különleges helyi körülmé-
nyek nagy mértékben befolyásolják,
így ezek leöltségvetését <hozzávetőlege-
sen sem lehet megállapítani. Egy hat-
hetes népfőiskolai tanfolyam 40-es lét-
számot véve alapul (elhelyezésre helyet
valamelyik tanintézetben, vagy gyüle-
kezeti épületben mindfg lehet szorí-
tani s így ez külön költséget nem je-
lent) 2500-3000 pengőből megvalósit-
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ható. Ha ennek a felét a tanmfolyam
hallgatói viselik, a többit az egyház-
kerület társadalmi úton össze tudja
hozni. Mínd a négy kerületben olyan
városban rendezhetók a népfőiskolai
tanfolyamok, ahol az előadói kar össze-
állítása nem okoz különösebb :gondot.
A tanfolyam munkatervének a meg-
állapításához pedig a nagytarcsai nép-
főiskola, valamint az eddig rendezett
tanfolyamok vezetői is készséggel szol-
gálnak útmutatással és telvilágosl-
tással.

Hozzáértő, lelkes egyének kellenek
azonban kétségtelenül, akik ezt a fá-
radságos, de szép nemzet- és egyház-
építő munkát vállalják és ellátják.
Több hónapos munkát igényel már egy
hathetes tanfolyam előkészítése is. Az
anyagi kérdésekre gondolva, nem lát-
szik túlkorainak (a jövő télre) már ez
a felhívás sem, mert tapasztalat szerint
az anyagiakat csak hosszú hónapok
fáradságos munkájával lehet előterem-
teni. Több oldalról hallottuk már azt a
kritikát, hogy az Evangélikus Életben
- mint a többi egyházi lapban - ren-
geteg terv és gondolat lát napvilágot,
anélkül azonban, hogy azoknak csak
egy csekély hányada is megvalósulna.
Reméljük, hogya felvetett terv e cse-
kély hányadhoz fog tartozni és meg-
valósítását még a fenti kritikusok is
(akiknek kétségtelenül igazuk van) elő
fogják mozdítani.

Létesítsünk tehát minél több evan-
gélikus népfőiskolát, tárnogassuk az
erre irányuló mozgalmakat I erkölcsileg
és anyagilag, emeljünk szót megvaló-
sításuk érdekében egyházi gyűlésein-
ken, nyújtsunk módot és lehetőséget e
népfőiskolák által evangélikus népünk
lelki és szellemi megerősödésére.

Dr. Vácz ELemér.~~...,-.,.~
Segítsünk ujjáépíteni

Ezen a címen lapunk legutóbbi szá-
mában felhívást közöltünk a finn test-
vérek rombadöntött hazájának újjá-
építése érdekében. Felhívásunkra ér-
dekes válasz érkezett Szlancsik Pál
pusztaföldvári lelkésztől, me ly így szól:

Az E. É. legutóbbi számában a finn
testvéreinkről szóló cikkhez legyen sza-
bad néhány szót hozzáfűznöm.

Bizonyosan a legjobb helyre jut ado-
mányunk a finn követség útján is,
mégis, mivel mi magyar evangélikusok
többi magyar testvérünknél is kőze-
Iebb állónak érezzük magunkat finn
testvéreinkhez, vállaljunk valami kü-
lön célt is a Suornit borító romok el-
takarításában. S Lehet-e szebb cét,
mint az, hogy felépítjük vaLameLyik
városna.k, vagy faLunak rombadőLt,
vagy megsérüLt templomát. Az evangé-
likus magyar szív testvéri üzenete
volna ez az egész világért is vívott
küzdelmében olyan megszégyenítően
magára maradt hős testvérnépnek.
Bízzatok! Nem hagyja el az Úr az ő

népét! Erős vár a mi Istenünk! Ez a
cselekedetünk bizonyosan kedves volna
az Úr előtt és erősítené testvérnépünk
szívét is. Kérjük ezért püspöki karunk
újabb felhívását gyülekezeteinkhez, egy
finnországi 1'ombadőLt 'evangélikus
tempLom felépítéséhez vezető gyűjtésre.

Volna másik kérésem is. Az északi
. háború megszűntével talán lehetséges
lesz az, amit eddig nem lehetett meg-
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nepere s nem maradn.a ennek a készségnek kinyilatkoztatása ered-
mény nélkül a tartós béke szempontjából sem.

Roosevelt 1940 március lfi-án mondott rádíóüzenete.
Várható volt ez a békefelhívás s az egyházakon keresztül meg-

indítandó békülékenységi folyamat kezdeményezése. Taylor kikül-
detése óta nem titok az, hogy az amerikai elnök a ker-esztyénségí
minden egyházának közbejöttével és részvételével olyan vállalkozást
akar kezdeményezni s olyan blokkot létrehozni, amelynek erkölcsi
súlyát a háborús felek is elismerik. Európa is nagyon örülne annak,
ha a keresztyénség a béke létrehozása érdekében lehetetlenre is vál-
lalkoznék.

XII. Pius.
Sokszor áll a békevágy központjában. Az elmult hónapban három

olyan Iátogatója volt; Sumner Welles. Taylor és Ribbentrop, akikkel
való beszélgetése sok kombinálásra adott alkalmat. Az egyik buda-
pesti délutáni lapból idézünk: »Ha csak tanácsot ad, szavainak értéke
máris felbecsülhetetlen, intellektuális személyisége valósággal
renaiasance-rangú ésa nagy pápa emberi qualitásával méltóképpen
illeszkedik Itália másik élő nagy férfia, Mussolini mellé.« »A német
birodalom ma Európa legnagyobb katholikus hatalmassága.« »Nérnet-
ország nem protestáns nagyhatalom többé«, »egyre katolikusabbá
válik,' a Führer is katolikus, a mozgalom városának« lakóssága is.
(Ebben nyilván téved a cikkíró, hiszen München 1918 óta igen erős
protestáns beszivárgásban részesülvén, a város lakóssága legalább
felerészben protestáns.) »Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a
katholicizmus a XX. század második harmadában nagyobb élőerő,
mint a mult században, vagy az elmult évtizedben volt.« »Nyugaton
»Canosaa-járásnak« nevezték el Ribbentrop vatikáni megjelenését, ez
túlzás és propaganda beállítás. Amit a rendkívül éber értelmü német
külügyminiszter tett, csupán felismerése a Vatikánnal való összhang
döntő jelentőségének« (Magyarország 1940. Ill. 12. Szvatkó Pál vezér-
cikkéből).

A magyarság önfeledt képzelőerővel sokat vitr Rómától s vágy-
álmában Berlin "és a Vatikán kibékülését az európai keresztyénség
megmentése érdekében nemcsak szükségesnek látja, hanem könnyen
megvalósíthatónak is

Közben pedig a vatikáni rádió adja a nyugati hatalmaknak, Ame-
rikának s a semleges államokn.ak azt a híranyagot, amely a lengyel
katolikusok üldözéséről számol he.

A negyedik Lutheránus Világgyülés.
Ez év nyarára Philadelphiába tervezett világgyülést április havá-

ban megtartják Dániában. A résztvevők a vendéglátó országon kívül :
Németország, Norvégia, Svédország, Finnország. A legérdekesebb
egyházi kenferenciának igér-kezik, nem annyira nyílt üléseiben, és
a világ felé majd megmutatott határozataiban, mint inkább azokban
a beszélgetésekben, amelyek nagyon őszinték lesznek s azokban az el-
hallgatott megjegyzésekben, amelyeket majd az arcokról lehet leol-
vasni s az imádságok hangjából lehet kiérezni. Keresztyén közösség-
ben lesznek együtt azon államok lutheránusai, akiket eddig a politikai
külső és belső befolyásolás szét akart egymástól választani. Ezen a
kenferencián fog eldőlni az a legnagyobb kérdés, hogy korunk termé-
szetesen felfokozott nacionalizmusa erősebb-e ·anépekben, vagy pedig
az a hitvallási egység, amelyre a felébredés s.az utolsó 10 év ese-
ményei sok örömön és bánaton keresztülvezettéle ezeket az evangé-
likusokat.

A német evangélikus egyház.
Három érdekes munkaterület anyag,a foglalkoztatja anémet evan-

gelikus egyház vezetőségét és a tagokat is. Hogyan illeszkedik bele
a németevangelikus egyházi közösségbe a Baltikumból, Galiciából s
a Szovjetterületről áttelepített német evangélikusság. A másik nagyon
örvendetes tevékenység: megbocsátás és visszafogadási készség azok-
kal anémet evangélikus papokkal szemben, akik az egyházi és poli-
tikai fegyelmi okokból állásukból távozni kényszerültek. A harmadik
munkakör elég intenziv polemika mindazokkal a teologiai áramlatok-



.kal é" teologusokkal .szemben, akik leülföldön a német protestantizmus
vagy anémet nép ellen nyiLatkoznak. Belülről nézve ezt a fáradozást,
érthetőnek tartjuk a buzgalmat, de objektive mérlegelve látnunk kell
.a félreértéseket is.

Lelkészhiány .
Világszerte erről panaszkodik az egyházi sajtó. Minden államban

sok a betöltetlen paróchia. A fiataLabb nemzedék elfordult a lelkészi
pályától. Azok, akik évekkel ezelőtt megkezdték a lelkészi tanulmá-
.nyokat, váratlanul átnyergelnek más pályára. Öszinte hangok azt
mondják, hogy éppen a legértékesebb, vagy a legjobban készült ifjú-
ság mond búcsút a lelkészi pályának. Sok gyülekezetben elővették a
postillás könyveket s rendes olvasó-istentiszteleteket tartanak -, a
.kiürített területek gyülekezeti házait és templomait a katonaság hasz-
nálja fel egyházi célokra. A katonai lelkészi szolgálatra bevonult lel-
készek munkáját nem tudják egyelőre pótolni. Anémet protestántiz-
mus lelkész ei lemondván a fegyveres szolgálat alól való felmentert-
ség előnyeiről (a német róm. kat. lelkészségcsak katonai lelkészi
szelgálatot teljesít) már eddig is sok halottal áldozott a haza oltárán,
Néhány nappal ezelőtt Skorka suprintendens hősi haláláról számolt
be az egyik egyházi lap. Franciaországban a róm. kat. lelkészek szin-
tén sorkatonai szolgálatot teljesítenek s a sveici állandó mozgósított
állapotban a gyülekezetek nagy tömegei maradtak lelkipásztorok
nélkül.

Ha ez a háború sokáig tart s a lelkészek egy része gyülekezeté-
től távol kénytelen szolgálni, nem nehéz meglátni azt, hogy a gyüleke-
zeteket milyen állapotban kapja vissza az esetleg hazatérő lelkész.
S ha azok az áramlatok, amelyek kerunkat <'különös en jellemzik,
ugyancsak soká tartanak, akkor mindegyik európai egyház komoly
számvetést kell tartson önmagában afelett, hogya belső értékek ter-
mészetes apadásával hogyan becsülje meg jelenlegi munkásait s mi-
lyen formában fogjon progr-ammja megvalósításához.

Missziói területek.
A missziói területeken sincs nagy nyugalom. A missziói gyüle-

Kezetek tagjai ma sem tudják megérteni azt, hogy a keresztyén Európa
miért harcol s még kevésbbé értik meg azt, hogy máról-holnapra el
kell szakadni megszokott misszionáriusuktól. A missziói munkamezők
a legtöbb helyen gazdát cseréltek. Amerika bőkezű megértése lehe-

'.tővé teszi ma még azt, hogy ne sok elhagyatott missziói gyülekezet
legyen, de ki tudja azt előre megmondani, hogy az évekre megálla-
pított segítő összegeket Amerika még hány évre tudja előteremteni.
Az európai misszionáríusok or-szágai mind kevesebb támogatást tud-
nak adni, sőt maguk az anyaországi egyházak kerülnek olyan hely-
~etb~, hogy maguk is külső segítségeket lesznek kénytelenek igénybe
vennt.

Az ökumenikus gondolat.
A háború első féléve után .sem vesztett erejéből az ökumenikus

gondolat, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a különböző orszá-
gok egyházai között a hitvallási egység mellett is ne lennének apróbb-
félreértések. Sok humánista szellemű ember reménykedett abban,
hogy anagy idők bizonyos közeledést fognak megvalósítani az európai
protestántizmus és katholicizrnus között. Bár XII. Pius igyekszik
békés szándékait nem véka alá rejteni, az alsóbb régiókban élő római
katolikus főpapok még nem veszik tudomásul a .hangulatváltozást.
Hazánkban Szegfű Gyula vezetésével új róm. kat. egyháztörténetet
akarnak írni, ahogy anémet katholicizmus már 'meg is jelentette
hasonló céllal megírt munkáit, Általában a keresztyénséget fenyegető
nagy veszedelmek nem érlelték ki azt a keresztyén szolidaritást,
amelyre, úgy látszik, a protestáns körökben sincs kezdeményező szán-
dék.

Nagy egyházak. kis egyházak.
Imponáló az amerikai keresztyénség azon bűnvallomása : nem

.azért került el eddig minket a háború, mintha Amerika nem volna
bűnösebb, rnint Európa, hanem ezt a szerencsénket kizárólag föld-
rajzi fekvésünknek köszönhetjük. Ahogy ma sok európai nagy állam
érzéketlen a kis államok sorsa iránt, úgy anagy egyházak is abban

valósítani, ,hogy finn gyennekek j.6·
hessenek hozzánk. Miután ítt ' is első-
sorban evangélikus és református csa-
ládok jöhetnek szóba, kérem azért fel-
hívni egyházainkat annak közlés ére is,
hogy hány finn gyermeket kíván ven-
dégül. látni. A magyar-holland példa
szerint ez is nagymértékben erősítené
a két testvérnép közötti kapcsolatot s
azonfelül a magyar éghajlat, a magyar
gyümölcs s a magyar szív piros színt
varázsoina a finn gyermekek sápadt
arcára, s feledtetné gyermeki lelkük-
kel az elmult tél sátáni borzalmait.

[Yan~éli~uso~az e~~etemen
Talán a véletlen műve, de engedjük

meg magunknak, hogy örvendezzünk
rajta. Budapesten jelenleg három rek-
tor evangélikus. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetemnek Domanovszky Sán-
dor a rektora, a József Nádor Műegye-
ternnek Zimmermann Agoston és a
Képzőművészeti Főiskolának Rudnay
Gyula. Mindhárman buzgó evangéliku-
sok s mindhárom komoly tekintély tu-
dományos és művészi világunkban.
Domanovszky és Zimmermann mun-
kassága a magyar tudományos életben
elismert nagy érték, Rudnayt pedig a
legmélyebben magyar művésznek is-
meri a jelenkor művész története. És
az utánpótlásunk sem áll gyönge lá-
bon. Egész sor tanársegéd, adjunktus,
sujonnan kinevezett magán- és ren-
.destanár sorakozik régi, értékeink
mögé. Legújabban dr. Mády Zoltán az
egyik elismert munkás Győrffy István
megüresedett és be nem töltött tanszé-
kén, s a Képzőművészeti Főiskolán
Kirchner, egyházunk tagja az új. aqua-
rell-tanár. Itt jelenleg három evangé-
likus tanársegédünk működik.

A fakultásokon mímdenütt arány-
számokori felül vagyunk képviselve. A
Testnevelési Főiskolán jelenleg több
evangélikus hallgató van, mint refor-
mátus, s itt is két tanársegédünk van.
Az Eötvös Kollégiumban reformátusok
és evangélikusok vannak többen, mint
katolikusok, s igazán nagy igéretek
vannak a mieink között. Sok zeneszünk
van és műegyetemistánk, akik igazán
kevés Icivétellel komolyan megállják
helyüket a szakjukon. A diákottho-
nokban imponálóan népes gyülekezetek
tudnak összejönni a biblia órákra. A
Luther Otthon elismerten jóhírű diák-
otthon, s szívesen látják az evangéli-
kusokat a Diákok Házában, a Tanítók
Házában, a Horthy Kollégíumban, az
Eötvös Kollégiumban, a Collegium Me-
dicumban, a Sarolta Leányotthonban,
a Testnevelési Főiskola Kollégiumában
egyaránt. Nagyon kellene azonban még
egy evangélikus diákotthon anyagilag
kisebb képességű és igényű hallgató-
ságunk részére.

A Pesti Egyetemi Luther Szövetség
nagyon szép fejlődést mutat, bár diák-
ságunkban sok, a multból eredő "törté-
nelmi gátlás" működik az "egyesü-
letesdi"-vel szemben. Mí itt is indivi-
dualisták vagyunk, s sokszor nagyon
értékes diákunk mondja meg őszintén,
hogy idegenkedik az egyesületben való
tömörüléstől. Míg a budapesti evangé-
likus diákságnak ez volt egyetlen
evangélizáló szerve, ez az álláspont
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nagyon káros hatású volt. Akik nem
léptek be a Luther Szövetségbe, azok-
hoz úgyszólván semmilyen egyházi
munka nem jutott el. Az egyetemi lel-
készi munka ezeket is el tudja vala-
hogyan érni s· megoldhatná ezt a kér-
dést, ha valóban komoly munka lenne,
amit csak ezzel foglalkozó lelkész vé-
gezne. Talán idáig is elsegíti egyházun-
kat az Isten. Most azonban örvendetes
az, hogy az Egyetemi Luther Szövetség
lassanként szellemi és érték-központja
tud lenni a diákevangélizálásnak. Gaz-
dag munkaprogramja van, program-
ját az "Evangélikus Egyetemista Nap-
tárban" és plakátokon, személyes hivo-
gatással terjeszti s mind több diákunk-
kal tudja felvenni a kapcsolatot. Igen
sokat áldoz a propagandára s tisztika-
rát és választmányát gondos körülte-
kintéssel választotta meg azzal a ·ve-
zérlő szemponttal, hogy tagjai között
minden fakultás és diákotthon képvi-
selve legyen. Így minden választmányi
tagnak megvan a megállapított "moz··
gósítási területe", ahol kötelességsze-
rűen és valóban lelkesen gondoskodik
arról, hogy diáktársai s lakótársai érte-
süljenek az evangélikus diákság ren-
dezéseiről.

Legutóbb egész hetes evangelizációt
rendeztek, melyen a Miatyánk kéréseit
tárták fel az előadók. Közös úrvacsora-
vétel zárta be az "Evangélikus egye-
temisták Nagyhetét". A Szövetségnek
nagyon jól sikerült baráti összejövete-
lei "K)up délutánjai" vannak, melyeken
a Szövetség leány tagjai látják el az
asztal szolgálatát s meghitt, komoly
beszélgetések melegítik össze a részt-
vevőket. Mindehez jó segítséggel van
az, hogy a Szövetségnek nagyon szép
helyisége van, 'ahová a diákok szívesen
járhatnak. Itt is van minden héten
bibliaóra, melynek ma már megsze-
kott, állandó gyülekezete van s nagyon
nívós munkaüléseket rendez. A Sző-
vetségben az idén alakult a művészeti
szakosztály, mely a Képzőművészeti
Főiskolások tavalyi Pünkösdi Tárlatán
(melyet a Szövetség helyiségében ren-
deztek) felbuzdulva, idén is meg akarja
rendezni Pünkösdi Tárlatát, sőt a Ze-
neművészeti Főiskolásokkal összefogva
lép a nyilvánosság elé, ezek ugyanis
hangversenyt fognak adni a Tárlat
termében. Husvéti szünet alatt a Sző-
vetség a soproni országos evangélikus
egyetemista kongresszusra készül, me-
lyen több mint húsz tagja fogja kép-
viselni a budapesti diákságot. Ezt a
kongresszust minden évben más egye-
temi város evangélikus diáksága ren-
dezi. Tavaly nagyon nagy sikere volt
Budapesten, s reméljük, hogy idén a
soproni theológusok rendezésén is rajta
lesz az Isten áldása.

Ma már minden egyetemi. városban
van Luther Szövetség. A szegediek
talán a legrégebbtek a munka sikeré-
ben. Maguk gyüjtöttek össze maguknak
nagyszerűen berendezett, olcsó és kitű-
nően organizált diákotthont, s nagy
kulturális programjukkal s az evan-
gélium szeretetében nagy szolgálatot
végezn ek a katolikus tengerben. Sze-
ged és Sopron voltak mindig Budapest
mellett az evangélikus diákság eszme-
indító és mozgalomtámászfó erejű fel-
legvárai. A Soproni Théológusok Ifjú-
sági Körének nagy mult ja van s első-
sorban Sopron diáktársadalmi és vá-
rosi életben' nagy magyar. és evangé-
likus missziót végeznek. A debreceni
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a hiszemben élnek, hogy megtámadtatás, vagy váratlan veszélyek ide-
jén, nagyobb reménységekkel nézhetnek jövőjük elé. A nagyobb közös-
ség felsőbbrendű érzésének határozottságával szemben a kis egyházak
s .annak tagjai nem kívánják a nagyobb közösségek segítségét. Itt is
van még önérzet. A magárahagyott kis államok és kis egyházak egye-

. dülvalóságukban szivesen néznek elébe a martirsorsnak is. Ez a
reménység s a helyzetnek ilyen felismerése fűggetlenítette a kis egy-
házakat nemcsak az idegen nagyoktól, hanem olyan egyházaktói is,
amelyek ma másképpen élnek, mint éltek évekkel ezelőtt. Apró sza-
kadások és észrevehető érthető elkülönülések vehetők észre eur ópa-
szerte. Mikor lesz itt ismét keresztyén egység?

1941.
Vajjon hányan érjük meg ezt a dátumot? -Mert ha megérjük,

megrendezzük minden áron a finn-észt-magyar evangelikus lelkészi
konferenciát. Talán Európának ez a három kicsiny lutheránizmusa
jellemzi legjobban azt, hogy a tiszta keresztyénség céljait mennyire
értékeli a világ. Az az ítélet, amit a világ alkotott erről a három, de
mégis egy csoportról, lehet részeire vonatkoztatottan dícsérő, vagy el-
ítélő, vagy értékelő, vagy semmibevevő, de sokak látása az, hogy ez
a három csoport tűzbe tétetett be s ott próbáltatik ki. G. L.

Áldott az Ur!
Hárfák zengnek. és harsonák zúgnak,
Örülj én lelkem, örülj az Urnak!
Nagy tisztesség ér Tégedet,
Dalolj víg hálaéneket
Hozzá, ki méltatlan, szegény
Szolgálójához ma betér:
Aldott, áldott, áldott az Ur!

Mélyre sűlvedien, tudatlan mélyre
Mind e világnak homályos fénye,
Nincs már velük semmi közöm,
M ert az örök sugárözön
Arad, ömlik, zuhog felém
S az alázat hűs küszöbén
Leborulva fogadom Öt:

Dadogó szám hogy köszöntsön Téged,
Kihez nem ér fel semmi dícséret?
Nem ismerlek, nem értelek,
De érzem, érzem lényeged.
Lelkemben pár szó hömpölyög,
Korlátlan, időtlen, örök,
Tökéletes és végtelen.

Jól tudom, minden igaznak, szépnek
Kezdete, vége Te vagy: a Lélek!
Ujjong a szioem, hogf' Neked
Parányi sejted lehetek
S .szent fényed bennem is ragyog,
!ú méltó arra sem vagpoh,
Hogy kiejtsem a Te neved.

Frenyoné, V árallp Lenke.

. pALYAZATl HIRDETMÉNY. I
177/1940. sz. A békési ágo hitv. ev.

egyházmegye Kondoros egyházközségé-
ben megüresedett rendes lelkészi ál-
lásra. A szolgálat nyelve magyar és
tót. Javadalom: nyolcvan méterrnázsa
buza, kettőezer pengő készpénz, kettő
m. öl tűzifa, hat kocsi szalma, lakás
és stóla. .

A pályázók az egyetemes lelkészvá-

lasztási szabályrendeletnek 22. pontjá-
ban megjelölt feltételeknek megfele-
lően felszerelt kérvényelket jelen pá-
lyázatnak az Evangélikus Életben való
első megjelenésétől számított 15 nap
alatt Kovács Andor esperes, korm.-
főtanácsosnál, az esperesi hivatalnál
Orosházán adják be.
Dr. Lányi Márton
egyhm. felügyelő.

Kovács Andor-
ev. esperes.



A Fébé, 1939-ben
A Fébé gyülekezeti szolgálata.

1939-ben 35 (1938-ban 24) gyülekezetben teljesítettünk diako-
nissza szolgálatot, és pedig a bányai egyházkerületbert 22 (14), a
dunántúliban 8 (6), a dunáninneniben 3 (3), ·és a tiszaiban 2 (1)
gyülekezetben. A 35 gyülekezet közül 30-ban volt .rendes diakonissza
állomás, 5-be pedig a másik szomszédos gyülekezetből .járt időnként
diakonissza bizonyos gyülekezeti szoLgálatok elvégzésére. A gyüle-
kezeti szoLgálat felölelte mindazt, ami ezen fogalom al á tartozik. A
sokoldalú munka köréből a következőketemlítem meg: (vásárnapi
iskola vezetése; hittan-tanítás; konfirmandusokkal való foglalkozás
(szórványhelyeken) ; :gyülekezeti ima- és bibliaóra tartása; énektaní-
tás; kézimunka tanítása; látogatás; gyülekezeti szegény betegek ápo-
lása; gyülekezeti és magyar norma szer-iuti szegénygondozás; gyü-
lekezeti árvaház, szeretetház, napközi otthon vezetése; elemi iskolai,
tanítás; kántori és levita tanítói szolgálat; lelkészi .irodai munka;
szórványgondozás stb., stb. '

Nem egyházi közületben végzett" munka.
~ gyülekezeti szolgálat sorában már említett, mert oda is tar-

tozó magyar norma szerinti szegénygondozás on kívül idetartozik a
Hozsnvon teljesített szolgálat, ahol két tanárnő-diakonissza tanított
az állami polgári iskolában. Ez egyházi érdekből látszott szükséges-
nek. Amikor az iskola tipus megváltozott és az állami iskola az evang.
egyház tulajdonába iment át, a diakonissza szolgálat megszünt. Ide-
tartozik továbbá a Npiregphá:w megyei város szegényházában, inség-
akciójában és gyermeknyaraltatásában vállalt szolgálat. Meggyőző-
désem szerint ez a »nern egyházi« szolgálat lényegileg mégis egyházi
szolgálat.

A F ébé betegápolása.
A székesfőváros egyik közkórházában 21 munkaerőnk ápolta a

betegeket. A kórház valamennyi osztályán: belgyógyászaton, sebesze-
ten, szülészeten, továbbá az ambulancián is mi dolgoztunk. A nyiregy-
házi városi szegényház kórházi osztályát szintén mi láttuk el. Ezen-
kívül számos esetben privát betegeket ápoltunk. A betegápolás nehéz
szolgálatában mindíg sok lehetőség rejlik lélekmentésre. Ez a testi
ápolásnak is igazi célja és nagy öröme.

Internátusi munka
A Bpest-fasori fiúgimnázium internátusában egyrészt gazdasági,

másrészt betegápolási teendőket láttak el a diakonisszáink. Néha a
pislogó mécsesnek is van jelentősége. Hisszük, hogy az itteni szol-
gálat sem volt hiábavaló.

Konferenciák.
A szokásos bétheli konferenciáink: tago, evangélizáló, Iiú-, leány-

konferenciák az előző évieknél is látogatottabbak voltak. Az evangé-
lizáló konferencia egyik napján 650-en vettek részt. Ezévben buda-
pesti jogászok is tartottak konferenciát Béthelünkben. Ugyancsak itt
rendezte az Evang. Testvér Szolgálat első konferenciáját mintegy
150 résztvevővel. Ezek az alkalmak számokban és szavakban ki nem
fejezhető áldást jelentettek sokak számára. A »bétheli levegő« enge-
met is sokszor olyan sajátosan érint. És úgy megfog. 10 éve, hogy
először voltam Béthelben ...

Sajtószolgálat.
A. Fébének van két kicsiny lapja: a hitmélyítő Fénpsugár és a

Kis Harang gyermeklap- A korrnányrendelet folytán mindkettő ter-
jedelemre nézve még kisebb lett, ha tartalomra nézve nem is jelen-
tősen, mert apró betűkkel szedetjük. Nem akarunk velük sokat és
mégis a legnagyobbatakarjuic Krisztust hirdetni. Sok könnyet szá-
ritottak már fel és sok bűnöst vígasztaltak meg. A mellőzés, az el-
nyomni törekvés ellenére is élnek és élni fognak. Ez a bizodalmam,
mert imádkozunk értük.

Szolaálatí utak.
Dr. Farkas Mária főnöknőnk és én. magam is sokfelé, az or-szág

minden táján jártunk, hogy szolgáljunk igehirdetéssel, bizonyság-

Luther Szövetség taglétszám szerint
kicsiny, mert kevés az evangélikus
diák Debrecenben, Ezek azonban na-
gyon bensőséges baráti életet élnek,
nagy terveik vannak, szeretik egymást
s gyakori összejöveteleiken tusakodnak
az evangélikus és magyar élet nagy
kérdésein. Ugyanezek jellemzik a pécsi
Szövetséget is, Pécs tavaly nagy tanú-
ságát adta a pesti kongresszuson, hogy
érti és végzi a hivatását a sváb kör-
nyókű Pécs magyar missziójában. A
miskolci jogakadémia ifjúsága nem
érzi annyira a tömörülés szükségét, s
a Luther Szövetség emiatt még talán
gyöngébb vonzóerőben, mint az ugyan-
ott működő más diákszervezetek. Az
idei országos kongresszuson kell vég-
leg eldőlnie az összes egyetemi Luther
Szövetségek országos egységbe tömö-
rülése ügyének, amely évek hosszú
sora óta húzódik, de amelynek meg-
alkotására már égetően szükség van.

Egész diákmunkánk érzi az anyagi
nehézségek tehetetlenségi' nyomatékát
s ezért az egész egyház megértése és
támogatása után kiált, Az egyetemeken
olyan verseny folyik a lelkekért,
amelyben csak nagyon nagy szervezeti
és anyagi megalapozottsággal és sok
lelki, mozgalmi erővel állhatunk meg,
Akik felelősséget éreznek a jövendő
evangélikus értelmiséggeL szemben (s
ez csak igazán eminens ügye az evan-
gélikus egyháznak!) támogassak anya-
giakkal és főként imádsággal azt a
diákszervezetet, amelyből kinőttek,
vagy amely felé elsősorban fűzik lelki
szálak. Különösen erősebb gyülekeze-
teink támogathatnálc évi megajánlá-
sokkal ezeket a szervezeteket! Minden
fillér nagy segítség s jövendőnk egy-
egy jó fundamentum ra rakott téxlája!

DyL

,
HIREK

Husvét hétfőjén a budapesti templo-
mokban istentiszteletek a következők:
Deék-tér 11210 német nyelven Urbán
Ernő, 11 órakor Kemény Péter, 12 óra-
kor urv, D, u. 6 órakor Győry János,
Fa.sor: d. e, 11 órakor dr, Gaudy László
(urv.). D, u. 4 órakor Farkas Zoltán.
Kőbányai templom: d. e, 10 órakor
Dendely Károly (urv.), D, u. 4 órakor
Lehel Lászlo. Simorutcai tempLom: d.
e. II órakor Lehel László (urv.). Rá-
kóczi-út 51.: d. e, 10 órakor tót nyelven
dr, Szilády Jenő. D, u. 5 órakor Far-
kas Zoltán (magyar nyelven), ÜLLői-út
24,: d. e, 10 órakor Késmárszky Lajos,
Fóti-út: d. e, 10 órakor Dezséry László.
Guarmai-u.: d. e, 11211 órakor német
nyelven Johnson Gisle. Budavári temp-
Lom: d. e, 11 órakor dr, Gyimesy Ká-
roly, KeLenföLdi tempLom: d. e, 11 óra-
kor Révész István (urv.). D, u. 5 óra-
kor Révész István, ÖbudaitempLom:
d. e, 11 órakor Danhauser Lászlo (urv.).
D, u. 4 órakor Danhauser László.

D. Raffay Sándor püspök állapota
örvendetesen javuL Orvosai még min-
dig eltiltják minden munkától és a lá-
togatások fogadásától steljes felépü-
lése előreláthatólag még 2-3 hetet fog
igénybe venni, de teljes felgyógyulása
most már biztosítottnak vehető,

Kossuth Lajos emlékezetére minden
esztendőben március 20-án emlék isten-
tisztelet van a Deáktérí' templomban.
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~ANGrU~U~~LIT
Ez évben Magócs Károly egyházkeru-
leti lelkész tartotta a megemlékezést.

Mété-passíó. A protestáns egyházi
zenében Bach J. S. legnagyobb elődjé-
nek, a nérriet Schütz Henriknek 1666-
ban - a szerző 81. életévében - írt
hatalmas Máté-passiója Virágvasárnap
szólalt meg először magyar földön. A
lelkes és képzett szakember, Arokháty
Béla kezdeményezésére, az ő Kerál-
Kamaratársasága adta elő az óbudai,
majd a fasori evangélikus templom-
ban. Érdekessége a bemutatónak az is,
hogy a szöveg magyar fordítását Ré-
vész Imre dr. református püspök fele-
sége készítette. A kizárólag vokális
mű énekszólóiban Szabó Miklós. He-
tényi Kálmán, Rácz Tilda, Kőhegyi
Béla, Ferter Mrklós, Marjay Erzsi,
Korpás Gabriella, Kármán Ilona, Pe-
rényi Gabriella, Szerémy Ede és
Csernyi Etelka jó munkát végzett. El-
mélkedő bevezetést mondott Kemény
Lajos esperes, az orgonánál Peschko
Zoltán tanár ült. Arokháty Béla, ille-
tőleg A. dám' Jenő zeneakadémiai tanár
vezényletével 'a passió előadását hét-
tőn a Bocskaiúti, kedden a Torockó-
téri. szerdán a salétromutcai, csütör-
tökön a böszörményiúti és az akadé-
miautcai református templomban meg-.
ismételték.

A Magyar Protestáns Irodalmi Tár-
saság történettudományi és irodalmi
szakosztálya első felolvasó ülését tar-
totta a Deáktéri díszteremben. MáLyusz
Elemér dr. budapesti egyetemi tanár,
}Vlóricz Zsigmond, a nagynevű író és
Szabó Lőrinc jeles költő közreműkö-
désével. Szabolcska László dr. főtitkár,
bevezető beszéde után Mályusz pro-
fesszor a II. József Türelmi Rendeleté-
ről írt nagyszabású művéből kimaradt,
érdekes érdekes részleteket ismertette,
a bécsi császári és állami levéltár nyil-
vánosságra került bizalmas adatai
alapján érintette akamarilla fondor-
latait, amelyekkel szemben az ural-
kodó saját legszemélyesebb elhatározá-
sával semmisítette meg a nevében ki-
adott protestánsellenes rendelkezése-
ket. Szembeszállott Mályusz professzor
azokkal, akik a XVIII. századbeli

. "magyar barokk" világát tetszetős szín-
ben akarják feltünteni. "A magyarsá-
get akkor nem tűszúrások, de halálos
csapások érték, akárcsak az erdélyi
magyarokat. Ha pedig ezzel a vélemé-
nyével - úgymond magára ma-
radna is, akkor is ezt a hitet vallja,
eayszerűen azért, mert ezt tartja iaaz-
nak." Szabo Lőrinc régi és újabb ver-
seiből olvasott fel. Móricz Zsigmond
legutóbbi néplélekkutató, - országjáró
körútjának élmé yeiből beszélt el né-
hányat. Nagy elismeréssel nyilatkozott
a vidéki népfőiskolákról, megállapítva,
hogy rendkívül kultúrszomj jelentk:e-
zik a magyar kísvárosokban és fal-
vakban.

Luther Kís Kátéja. A Keresztyén
Igazság lap társu nk füzetei sorában az
eddig megjelent füzetek után (Karner
Károly: Magyarságunk próbája. Ajkay
István: Kegyúr vagy szolga, D. Dr
Prőhle Károly: Luther és a reformáció,
Groó Gyula: Halál. feltámadás, örök
élet) most kiadta dr. Luther Márton
Kis Kátéját az eredeti szöveg pontos
fordításában. Ez a füzet, éppen úgy,
mint az előző füzetek, példányoként
10 fillérért szerezhető be. Nemcsak
vallástanításnál, konfirmációnál hasz-
nálható, mert az egyetemes egyház ál-
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tétellel, tanáccsal, imával s azzal, amire éppen szükség volt és ami
tőlünk telt. Nem egyszer fontos megbeszéléseket kellett folytatnunk
új munkahelyek átvétele céljából. Természetesen testvérek is sokszor
voltak szolgálati úton, többízben a gyülekezetievangélizációkon segéd-
kezve. Örömünk, hogy sokfelé szolgálhattunk magyarhoni evangélikus
Sionunkban. .

* * *
Ime a Fébé szolgálata 1939-ben dióhéjban. Ezt .a szolgálatot sok

imádság, erőfeszítés, szolgálatkészség, áldozat és önmegtagadás kí-
sérte. Nem öncélúnak szántuk ezt a szolgálatot, hanem lelkeket men-
tőnek, egyházat és nemzetet építőnek. Nem statisztikai adatok ki-
rnutatása, hanem hitnek és szeretetnek ébresztése és mélyítése, evan-
géliumi tüzek .gyújtása és élesztgetése, egyének és csoportok Krisztus-
rabsága állt feladatként előttünk. Úgy látjuk, hogy sok, sokféle és
szép volt ez a szolgálat. Hogy Isten mérlegén mennyit nyom, nem
tudjuk. És hogy az egyes munkások munkája annak mérlegén, aki
'nemcsak a munkát, de a mögötte rejtőző szívet és lelket is ismeri,
mennyit nyom, nem tudjuk. Testestől-Ielkestöl, munkánkkal és mu-
Iasztásainkkal, bizodalmunkkal és csüggedezésünkkel az Ö irgalmába
ajánljuk magunkat, azzal a fohászkodással: Uram, jöjjön el a Te
országod hozzánk is, általunk is, tőlünk függetlenül is ...

Még tart a kegyelmi idő. A mi országunkban, a mi népünk szá-
. mára, a mi munkahelyeinken még végezhető evangéliumi szeretet-
'szolgálat. Népünk jövője sokféle veszélynek van kitéve, de munka-
helyeink és munka alkalmaink riövekednek.. mintha szárnyát suhog-
tatná az utolsó idő: értsük meg, hogy mindez sürgős, teljes önfel-
áldozó szelgálatot kíván tőlünk. Sürgős, teljes, önfeláldozó, alkalmas
és alkalmatlan időben való szolgálatunkat az Úr kezébe tesszük le és
megyünk tovább - szolgálni. Zulauf Henrik.

Jegyzet: E cikk előző számunkban közölt részében helyesbítenünk kell azt az ada-
tot. hogy múlt évben 16 diakonissza növendék tett vizsgát. Rajtuk kivül ugyanis még
3 diakonus is vizsgá.ott.

Stocctcllénár~ élcténc~ mai tanulsá~ai
A mai válságos időkben nem lehet eléggé hangsúlyoznunk az

evangéliumi szellem nagy jelentőségét jelenünk, jövendőnk, fenn-
maradásunk szempontjából. A reformáció népeket emelt fel és di-
csőített meg. A protestáns népek politikai, gazdasági és kultúrális
megerősödésüket az evangéliuru szellemének köszönhetik. A refor-
máció mindenütt, már elterjedésének időszakában, a XIX. században
nemzetmentő erőnek bizonyult. Sőt, ha mélyebben belepillantunk a
kor lelkébe, rájövünk arra is, hogy magának az egész nyugati ke-
reeztyénségnek rnegújhódása a reformáció nélkül meg nem magyaráz-
ható. A keresztyénség középkori formájában nem volt képes többé
az erkölcseiben elhanyatlott népeket, de különösen a vezető társa-
dalmi osztályokat megreformálni, életképessé tenni, elavult intézmé-
nyeket megújítani, Európa problémáit megoldani. A török előre-
nyomulása, a császárság és pápaság reménytelen harca a keresztyén
világ uralmáért, a görög-római műveltség újjáébredése, egy új po-
gányság behatolása a keresztyénség legnagyobb központjaibá, igy
Rómába, sőt a pápai udvarba, a szerzetesrendek és a papság elvilá-
giasodása, az új világrészekben a keresztyén lovagok barbár rablásai
és antikultúr cselekedetei mind jelzi, hogy az európai kultúrélet
válságba jutott csak azért, mert az emberi lelkek gondozója, nem-
zetek mentsvára: a keresztyénség nem volt képes nagy és magasztos
feladatát betölteni. Tisztító viharra volt szükség, amelyehazug, el-
avult világot 'elsőpri.

De szükség volt e viharra nálunk is. A mohácsi veszedelem, az
ezer éves ország feldarabolása ország és világ előtt nyilvánvalóvá
tette a keresztyénség erkölcsi és erőbeli hanyatlását Magyarorszá-
gon is.
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A Felvidék polgársága, igy az öt szabadkir. városa mohácsi we-
szedelem után idejében felismeri a reformációban rejlő ama isteni
erőket, amelyeknek segítségével Magyarország kimenekülhet abból
a lelki nyomorúságból, sőt romlottságból, amelybe az ország vezető
társadalma süllyedt. Ez iaz öt város az első, amelyik hitvallásban
foglalta 'egybe a reformált tanokat, Ennek a hitvallásnak, a Confessio
Pentapolitának volt szerzője Stoeckel Lénárt, a bártfai városi Iskola
igazgatója. Életrajza nagyjából ismeretes bizonyára lapunk olvasói
előtt. E helyütt a mai ember szemüvegén nézve a múltat, egészen új
szempontból világítok reá Stoeckel halhatatlan nagy alakjára.

* * *
Boldognak vallom magamat, hogy én Is egyik igénytelen munkása

lehettem annak az evangélikus kultúrszellemnek, amely négyszáz
éven át otthon volt az eperjesi kollégíumban, az öt, később hat sz. kir.
városban: Kassán, Eperjesen, Késmárkon, Lőcsén, Bártfán, Kissze-
benben, vagyis Felsőmagyarország négy keleti vármegyéjében : Sze-
pességen, Sárosban, Abaujban és Zemplénben. Idegen ezt a szellemet
nem érti meg. Nem érti meg azt, hogy az itt élő németek és szlovákok
hívebb, önfeláldozóbb fiai voltak a magyar hazának, mint az Ú. n.
tőzsgyökeres magyarok. Nem érti meg, hogy .a túlnyomóan nemzeti-
ségektől lakott vidékrőllélekszámban kicsiny evangélikus népünkből
hogyan kerülhettek ki a magyar haza oly nagy alakjai, mint Kossuth
Lajos, Görgey Artur, Dessewffy Arrsztid, vagy régebbi szabadság-
harcainkban Thököly Imre, az eperjesi vértanúk, a magyar politika,
tudományos és közgazdasági élet terén annyian, százan, sőt ezren?
Mi azonban jól tudjuk, megértjük, hogy az evangélikus élet- és világ-
felfogás, amely az eperjesi, késmárki, iglói és lőcsei iskolák, a szülői
ház és gyülekezeteink szelleme révén került bele a közéletbe: tette
naggyá, a haza szolgálatában értékessé ezeket az atyánkfiait.

Nem érti e kultúrszellemet, aki nem élt e tájon, nem élt ezek
között az emberek között. Nem értik meg azok a csehek és németek,
akik nagyszabású műveikben ismertetik a Felvidék müvészetét, akik
felsőmagyarországi műkincsekből kiállttásokat rendeztek Prágában,
legyenek bár 'elsőrangú .sociologusok, művészek és tudósok. Megírhat-
ják ők is Stoeckel Lénárt életrajzát, hangyaszorgalornmal össze-
gyüjthetik a reávonatkozó adatokat, kimutathatják, hogy hetediziglen
nérriet- ősöktől származott, megírhatják róla, hogy tiszta vérű germán
volt apai és anyai ágon. Arn mindezzel az ismerettel mégsem fognak
hozzáférkőzni Stoeckel Lénárt lelkéhez.

* * *
Az elmúlt év június havában múlt éppen négyszáz esztendeje

annak, hogyabártfai városbíró fia, Stoeckel Lénárt hazajött Witten-
bergből, ahol Luthernak és Melanchtonnak volt éveken át igen kedves
tanítványa, majd meghitt bizalmasa és barátja. A két nagy reformátor
nem szívesen bocsátotta haza ; szerették volna n~gy -tehetségét a
német reformáció szolgálatába állítani. De a fiatal tudóst elfogta
a honvágy, földijeinek hívására hazajött szülőföldjére, hogy aztán
Melanchton minden unszolására, csábító ajánlatai ellenére soha többé
el ne távozzék a haza földjéről.

Stoeckel a bártfai iskolát rövid idő alatt országos hírűvé teszi.
A legelőkelőbb főúri családok gyermekei járnak Stoeckel iskolájába.
Lgy Réwai Ferenc nádori helytartó fiai, Serédi Gáspár, Perényi
Péter, sőt Verancsics Antal egri püspök sem átalja egyik rokonát itt
neveltetni. Figyelemre méltó dolgok ezek közvetlenül a mohácsi ve-
szedelem után. Egyezer sebtől vérző, részekre szaggatott, töröktől,
némettől végigpusztított or.szág a kultúra fegyvereivel és első sorban
az evangélium .erejével vívja meg létharcát. Evangélikus templom nin-
csen iskola nélkül. Micsoda nagy változást jelent ez a lakosság lelki
világában. Ezért ,-- enyhén szólván - nagyon téved az) aki a tatár-
veszedelemmel, a törökdúlással együtt emlegeti a magyar reformációt.

(Folytat juk.) Gömöri János:
ra- •••• , • P.as:u .,......• u

A Deáktéri Luther Szövetség Ifjúsági
Egyesületei Onni Talas finn követ, D.
báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő ás D. D. Raffay Sándor püs-
pök fővédnöksége alatt április 4-én a

Deáktéri leánygimnázium nagytermé-
ben finn-magyar estet rendeznek, Onni
Talasné és kiváló művészek közremü-
ködésével.

tal elfogadott, hivatalos szöveget teljes
terjedelmében adja,' hanem alkalmas
arra is, hogy aKis Kátét gyülekeze-
teink felnőtt tagjai körében is terjesz-
szük és ismét megkedveltessüle. Töme-
ges terjesztőknek 100 példányig 10%,
500 példányig 15010, 500 példányon fe-
lül 20010kedvezményt ad. Megrendelé-
sek a Keresztyén Igazság kradóhíva-
talához, Győr, Petőfi-tér 2. intézendők.

Salgótarján Bensőséges ünnepség ke-
retében látta vendégül a salgótarjáni
egyházközség dr. Kovács Sándor püs-
pököt, aki virágvasárnap a Kultúrház-
ban tartott vallásos estén mélyenszántó
előadással gazdagította, a gyülekezet
lelkivilágát. A Krisztuskövetés és a
magyar sors keresztje alá yezette el
hallgatóságát, rámutatván arra, hogy
történelmünk nagy alakjai közül Má-
tyás kírály, II. Rákóczi Ferenc, Szé-
chenyi István és Kossuth Lajos a
nagyhét, illetve husvét napjaibari ér-
kezett el élete utolsó estéj ére. A szen-
vedés életformáló és egyéniségalakitó
erejét hangsúlyozta ki, amely egyfor-
mán érvényesül az egyének és a nem-
zetek életében' is, amiből a magyar
nemzetnek kiváltképen bőségesen ju-
tott ki osztályrész. Közremőködtek még
Veszelovszky Erzsébet, Koppány Mirni,
Kárpáty Loránt, Takács András, Ko-
vács Géza és a Vegyeskar. A beveze-
tőt és zárszót dr. Csengődy Lajos al-
esperes tartotta. A nagyhét során
Kuszy Emil losonci tb, főesperes tar-'
tott böjti estén előadást, aki Jézus és
a nők CÍmmel ismertette az evangé-
lium nőalakjait és kifejtette, hogy az
Úr ellenségei és kínzói közt női egyé··
niség nem akadt egy sem. Nagy tet-
széssel fogadott előadását aVegyeskar
énekei és szavalatok egészítették ki a
lelkész által tolmácsolt üdvözlésen ki-
vül. - Kormányzó Urunk országlása-
nak 20 éves fordulóján meghitt est ke-
retében jöttek össze híveink, hogy hó-
doló tiszteletüknek kifejezést adjanak.
Wiesinger Károlyegyházfelügyelő tar-
totta az ünnepi beszédet.

Gyermekgyülekezet címen a Dunán-
túli Luther Szövetség havonként meg-
jelenő új lapot adott ki, mely az egy-
házi gyermekmunka szolgálatában áll.
Felelős szerkesztő és kiadó Veöreös
Imre. Előfizetési .ára 1 évre 1 P 50 fill.
folyó tanévre 80 fillér. Ez a lap szer-
ves része a dunántúli egyházkerület az
az úgynevezett iskolai kis gyülekezet
szervezetének meg alapítására és ki-
fejlesztésére irányuló munkájának. A
Gyermekgyülekezet cimű lap megren-
delhető akiadóhivatalban, Győr, Ráth
Mátyás-tér L

Csendes napok. A budapesti és kör-
nyéki polgári és középiskolai evangéli-
kus tanulók részére március 13., 14. és
16. napjain a Deáktéri templomban
csendes napok voltak, melyeken az
előadók az evangéliumi hit böjti nagy
kérdéseivel foglalkoztak. A templom
mind a három alkalommal egészen
megtelt az ifjúsággal. Mind a három
nap úrvacsoraosztással végződött, me-
lyen a tanulók majdnem teljes szám-
ban vettek részt.

A keszthelyi gazdasági akadémia pro-
testáns ifjúságának Bethlen Gábor
Köre március 10-én böjti ünnepélyt
tartott, melyen előadást Kolbay Ká-
roly akadémiai tanár tartott, a hallga-
tók pedig szavalatokkal és énekszá-
mokkal egészítették ki a műsort.
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Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasori gimn, díszterme
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.
Üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940.
d. e. 1/2 9 ' Mária Valéria-telep
d. e. 1/210Broschko G. A. Gyarmat-utca 14.
d. e. 11 Magöcs Károly •• Angol-utca 25.
d. u. 6 Kemény Péter Abonyi-utca 21.
d. e. 1/210Farkas Zoltán Fóti-út 10/b.
d. e. 11 Kemény Lajos
d. e. 11 Süle Károly Bécsikap~-tér (rádió)
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán'" Koronaörség
d. u. 5 Bagár Iván "Obuda (ifjúsági)
d. e. 1/210 Dr. Halász Kálmán Óbuda (németi
d. e. 10 Szabó Aladár ~ Óbuda, Selmeci-utca 1.
d. u. 4 Lehel László Óbuda
d. e. 11 Majba Vilmos Kelenföld (ifjúsági)
d. e. 10 Szilády Jenő dr. .~ Kelenföld
d. u. 5 Dendely Károly Kelenföld
d. e. 10 Falvay Jenő, ; Érdi-úton
d. e. 11 ~ Báthory László-u. 7.
d. e. 10 Dendely Károly Rákcsfalva

Minden templomban úrvacsoraosztás.

március 24.
d.e. 10
d. e. 11211vitéz Virág Jenő
d. e. 11 Grünvalszky .t<:ároly
d. e. 11 Soltész Elemér
d. e. tO Rímár Jenő
d. u. 5 Dezséry László
d. e.l/412 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10
d. e. 8
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révesz István
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAJ
magyar királyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva

1816.
AlapíIvá':

1816. ~
"

LBgBlsö tfizoltóSZBP-, kút, sziuattyú- BS
gBpgyár, harang-, fBm- BS vasöntödB.-.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangját most
szálljtottuk, továbbá a szentgotthárdí evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek száll itott harang ok, a Budapest Tisztvir
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb" stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal fordulj ának 'a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és 'ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. .. .'
"
;-Ezüslr6kák '.

kékr6kák
nercek

SOMOGYI lAJOS szücsmesternél
IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395. ':

BAli belépök kölcsönzése I

.
70 éves cég I

je

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

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

Mit'nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, 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

.1

Magyarország aranykoszorús mestere
harung- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBIBS BS harangláb gyár

Budapest, XlII., Petneházy-u. 78.
(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

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

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem' harangjaimat.

4

Rádíó, gramofon, zongorabillentyüs Harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

ct
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józseí-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangéli~us bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BEr.MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA~~' .,

Felelős szerkesztö : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottség . Bácsi Sándor, dr. Csengődy Laios, Dezsérv Lászlo, dr. Gaudy László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz
Sándor, Novák Elek. Pesch ko Zoltán, Scholz Lászlo. dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wol! Lajos, Zulauf Henrik

Megieleník minden szombaton. - Szerkesztőség é~ kiadóhivatal: Budapest, VII.,> Damjanich-utca 28/8. Teleion : 222-895.
_ Kiadie az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz Lászlo. .

Elölízetéseket 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 szerkesztö ség és kiadóhivatal csekkszérnlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Husvét után - Láttam a finn csodát - Stoeckel Lénárd - Levél a rádióhoz
hírek - lIletIenség - Hírek

Külföldi

Levél a rádióhoz
'I'ekirrtetes Igazgatóság! A legrégibb

előfizetők közé tartozom. Bevallom,
hogya hónap elsején nagyon sok ked-
vetlenü1 fizetett számla között a rádió
havi 2 P 40 fillér' díját évek óta min-
dig készség el egyenlítem ki, mert úgy
érzem, hogy a pénz ellenében míndig
kapok ellenszolgáltatást. Majdnem azt,
mondhatnám, hogy elfogult védelme-
zője vagyok' a magyar rádiónak, min-
den kritikai megjegyzéssel szemben.
Csak egy tekintetben nem tudtam kel-
lőképpen védelmezni a rádiót, abban
a töbször hallott panaszkodásban, hogy
az evangélikus istentiszteletek közve-
títése sokszor megcsonkíttatik és ennek
következtében "a közvetített' áhítat"
díszharmoniával végződik.

Nem tudtam védelmezni ezért, mert
evangélikus lelkész vagyok és így
rendszerint ugyanakkor szolgálok a
magam templomában, amikor a rádió
istentiszteletet közvetít. Most azonban
az ünnepek alatt beteg voltam és így
nagypénteksri és husvét mindkét nap-
ján az összes közvetített istentisztele-
teket végighallgathattam. Volt abban
különösen lelkész ember számára ér-
dekes élmény, hogy egyfolytában kü-
lönböző felekezetű keresztyén isten-
tiszteleteket lehetett hallgatni. Nem
tartozik a tekintetes igazgatóságra az,
hogy 'lz ilyen összehasonlítás mi jót
és mi rosszat eredményezhet, volt
azonban egy tapasztalatom, ami bizo-
nyára sok ezer protestáns rádióhall-
gatónak éppen olyan kellemetlen volt,
mint nekem.

Husvét másnapján a rádió reformá-
tus, római katolikus és evangélikus
istentiszteletet közvetített egymás után.
A programm az evangélikus istentisz-
teletet 11 óra 15 perctől 12 óra 20 per-
cig jelezte és 12 óra 25 perckor, tehát
5 perc szünet után a következő
programmpontot. Elismerem, hogy az
evangébíkus istentiszteleten szolgáló
lelkész a megszokott időnél 8 perccel
tovább beszélt, de ez a' differencia még
belefért volna a rendelkezésre álló 60
perc helyett a programmban feltünte-
tett 65 percbe. E helyett 12 óra 14
perckor, tehát a programm szerinti idő
letelte előtt 6 perccel a rádió lezárta az
istentisztelet közvetítését és bemondta,
hogy prédikált X. Y., orgonált X. Y.
és énekelt a budai evangélikus ének-
kar, - ami nagyon furcsán hagzott,
mert hiszen az énekkar csak a lezárás
után következett. A bemondó ezután
folytatta: "Most közvetítjük a római
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Husvét után'
A husvéti szent történetet követő ének után valami nagy feszült-

ség oldódik fel az egyházi emberekben, hívekben saz egyházat .szol-
gáló lelkekb en egyaránt. A felszabadulás őszinte érzése szólal még
a szívben, amelyet eddig' befolyásolt a munka, a szolgálat, a bűnne!
és a világgal, szemben való hadakozás s az a nagy kérdőjel, amelyet
mint rejtélyt .fel akar oldani a keresztyén emberek igen nagy' száza- -
léka. Ez a kérdőjel csak azt az egyetlen kérdést takarja: mit használt
a bőjt es a husvéti ünnepkör a világ keresztyénségének ?

A lelkészek <összeállítják etatisztikájukat, hogy hány igehirdetést
és előadást tartottak,a hívek rendezik élményeiket s elbeszélik azt,
hogy az egyházi megnyilatkozásokat milyen bőségesen termékenyi-
tette meg a 'finnek csodálatos háborúja és tenger sz.envedése,. a
bíráló magatartással rendelkező Lelkes templomosok kifejezést adnak
annak a véleményüknek, hogy a nagypénteki és husvéti igehirdetés
tartalmában nem kellett volna megemlíteni sem Kelet, sem Nyugat
ma is élő nagy .hitetlenjeinek neveit sezékkel a~egyszerű emberi
megjegyzésekkel majdnem napirendre térnek lazelmúlt ünnepek felett.

Mivel azonban, történetet ír ma. minden Ieírt szó, fel kell jegyezni
azt, hogy nem sok kegyetlenebb bőjt volt az emberiség történetében,
mint ez, amelyik .szemeink előtt merült el a múltba. A látott és hallott
eseményekrőlnem is beszélvevcsak a rejtett tervekre lés gondolatokra
gondolva, amelyeket hallunk és remegve érzünk, azok rnutatják. in-
kább azt, hogyabőjtben mi történt s az akkor megszületett tervek-
nek milyen megnyilatkozása lesz tal{m éppen napjainkban, a legköze-
lebbi jelenben, vagy jövőben. Ezért marad mt::ga kérdés: mit használ
az egyházakkeresztyénsége, mennyit javított a vi1á$on a sok igehirde-
tés Istenhez vezérelni szándékolt célja s mennyi eredménye volt annak
a, sok imádságnakvamit egymáesal ezemben álló ftarcolÓ világ mögött '
élő gyülekezetek tömegben, vagy legszemélyesebb magánkönyörgés-
ben és imádkozásban tártak fel az élő Isten előtt ?

Nem látja senki sem azokat a várvavárt 'jeleket, amelyekből arra
lehetne következtetni, hogy a Krisztus feltámadásáról megbizonyoso-
dott Európa ~áeszmélt volna arra, hogy örülni kellene annak az élet-
nek, amely' békében és csendben, ha ,egyszerű körülmények között,
de mégis- majdnem emberi lehetőségek között élhető.

A teologjai közvéleniény szinte egységesen figyel fel ma egy
még csak réscleteiben ismert holland teologiai könyvre, .melynek ez
a címe: A keresztyénség bűnbeesése. Ha világi ujságok idejében hal-
lottak volna erről a vonzó címről, már címe miatt is bizonnyal, mint
szenzációt nyújtó könyvet feltálalták volna olvasóiknak. De való-
színűleg nem {sokáig késik egy olyan (ma meg nem Írható) könyvről
való beszéd, melynek az egész világ ezt a cimet adná: Európa bűne.
Egyelhunytpüspökfiú Íróról adott nekrológban az egyik, magyar
ujságíró azzal jellemezte az elhunytat, hogy minden kétséges helyzet-
ben. hangsúlyozta az európai humanizmus győzelmét. Úgy látszik,
csak a halálba menők véleménye marad ez ; azokyakik élnek, e tételre
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Óriási, áldozatokat hoz ma a keresztyénség. Az a nagy vállalkozási
kedv, az az egymást segítő készség, amit a gyülölködő világ még nem
tudott kiirtani, tényleg a történelembe kívánkozik, imponáló az a
haláltrnegvető bátorság s mártiriumi készség' is. amely az egyház
már most veszélyeztetett s ezután veszélyessé váló munkaterületein
szóban és írásban, .králláeban és ítéletkeresésben megnyilatkozik;
dícsérendő egyszerű s nem hivatalból állástfoglaló keresztyén emberek
boldog bizonyságtevése, mindazon egyházi megnyilatkozásokkal való
őszinte és közvetlen azonosítása, amely ezrek szívéből és szívében
megszólal és megdöbbentő sok hivatalos európai szervnek közönyös-
sége, szinte bűnös nemtörődömsé.geazon a területen, ahol ma egy
gerendával meg lehetne íakadályozniegy kitörni készülő árvíz rom-
bolását. A várakozásban az idegek pattanásig feszűlnek. Tudatosan
csak azokéi, akik elevenebben érzik azt, amit a holnap fog hozni s
tudatlanul azok is, akik emberi ösztöneikre kénytelenek időnként
hallgatni.

A keresztyénség minden időben meghozta a maga áldozatát s
természete szerint ez természetes is s még önmagát is' képes volna
feláldozni, csak megtudná ezzel rnenteni a világot, vagy Európát,
vagy kétségbeesett nemzetét s a protestántizmus a maga »átkos«
liberális időiben azért írt e tárgykörre vonatkozóan' olyan pietista
műveket, amelyekben szó volt a templomnélküli városról s a fölös-
legessé vált papokról; a keresztyénség 'ezen nagyszerű hajlandóságaira
azonban ma még 'úgy gondol a világ, hogy a jól megérzett gyöngesé-
gek, az előresejtett borzalmak miatt, ezzel az előredobott áldozat-
tal aka- sorsán segíteni a keresztyénség. Akik egyházférdekeltségeik-
ben is elfogadják ezt ta rendkívül botor és balga magyarázatot, azok
nem méltók valóban Krisztus nevére. Azonban többen vannak ma
abban a véleményben,' hogy a keresztyénség ezen áldozathozatala
inspiráló okokból történik, azért, hogy a világ, vagy Európa, vagy
nevezzük akárminek, esetleg nacionálizrnusnak, de akárminéven is-
mer valami, vagy' valaki magára, annak is kell áldozatot hozni. Az
nem lehet, hogy állami, egyházi, hívő és hitetlen vonatkozásokra gon-
dolva, mindíg' ugyanazok hozzák az áldozatot. Nem lehet, hogy min-
díg a protestántizmus legyen a kezdeményező s békejobbot felajánló
a római katolicizmussal szemben s ,az sem lehet, hogy a kis államok,
vagy gyenge nemzetek a maguk megfélemlített állapotában vazallusi
alázattal keressék a nagy államok sokszor önfeledt mohóságának ki-
elégíthetőségét. Ez nem ,politikai okokból helytelen csupán, hanem
abból az érthető, mesékbe illő meggondolásból is, hogya hatalmasak
és erősek is rászorulhatnak a ,gyöngékre. Sem az álmok, sem a mesék
nem haz~dnak. '

Egyházi lapjainkban sokszor 'tették már megbeszélés tárgyává a
magyarság s a magy,ar keresztyénség jelenét s jövőjét. Értékelték,
vagy leértékelték azt, ami ezen a kettős, de mégis egy területen talál-
ható. Azt kevesen írták le, ami itt következik s aminek az ellenkezőjét
a nyilvánosság előtt nehéz és kínos dolog megbizonyítani, hogy a
magyar keresztyénség egy dologban .állja s győzi az összehasonlítást
a többi európai nacionálizmusokkal és a keresztyénségek felekezetei-
vels ez a morál kérdése. f

Ne szégyeljük ezt a megállapítást. Nemcsak a rafinált krimino-
lógia eseteiben, hanem a legegyszerűbb sexuális v-onatkozásokban is
olyan eddig még a magyarság és ,keresztyénség élete, amely a morál
mérlegén aránylag kedvező ítéletet. nyerhet.

S ebből az örvendetes tényből arra kell következtetnünk, hogya
puritán magyar gondolkodást kedvezően termékenyitette meg annak

,idején a protestáns keresztyénség is s sikerült e nemzetet olyanná
nevelni, amely Krisztus nevére méltó akar lenni.

Hol van a magyar keresztyénség helye a nap alatt? Mennyit gaz-
dagodott a bőjti és husvéti ünnepek nevelve tanító egyházi hatása
alatt s mindezeken az áldott hatásokon mennyit rontott 'az a feszült-
ség, amelyet a világ akart rombolni ezen a védett és ápolt teremtésen?

Itt, 'ennek a helyzetnek felismerésében találhatja meg minden
gondolkodó ember sokszor keresett tépelődéseire a választ. Abban
a nagy talányban, hogy egyedülvalóságában meg tud-e állni ezzel az
erényével s milyen más nemzeti érdekeltségekke1 tud barátságot kötni
e tulajdonának veszélyeztetettsége nélkül.

Szent Péter templomból XII. Pius pápa
őszentsége Urbi et Orbi áldását, mely
magyar rádión keresztül is érvényes".
Nem teszek szemrehányást a magyar
rádiónak azért, hogy most egy zűrza-
varos összevisszaság következett: mesz-
szíről hangzó szép karének foszlányai,
amelyeket minduntalan elnyomott az
olasz szpíker hangos és hadaró be-
széde. Ez azután szerencsésen kitöl-
tötte a programmon kívül eltulajdoní-
tott 6 perc et.

Tekintetes Igazgatóság! Kár ilyen
vastag hibákat csinálni. Elvágrit az
istentisztelet befejező részét, amelyben
a Miatyánk, az áldás és a Himnusz
van s amelyek természetszerűleg hoz-
zátartoznak istentiszteletünkhöz. Egé-
szen bizonyos vagyok benne, hogy mi,
akik olyan szeréttel vigyázunk a sa-
ját istentiszteleteink re és ugyanígy
megbecsüljük a másokét, nagyon ud-
variasan lehetővé tettük volna egy-
szerű kérésre is, hogy istentiszteletünk
12 óra 15 'perckor végződjék. Csak egy
telefonba került volna. Ilyen kís dol-
got igazán meg lehet tenni. Nagyon
sajnálom, hogy előreláthatólag sok hó-
napon keresztül eszembe fog ez jutni,
amikor a 2 P 40 fillért kifizetem a
magyar rádiőért.

Kiváló tisztelettel
(Aláírás.)~."".,..,..-

KÜLFÖLDI HíREK
Bulgária görögkeleti egyháza zsina-

tot készül összehivni abból a célból,
hogy szervezetét önálló nemzeti ala-
pokra építse fel s egyházi függőségét
Konstantiriápoklyal szemben megszün-
tesse.

A jezsuita rend ebben az évben ün-
nepli alapításának 400 éves jubileu-
mát. Ebből az alkalomból a rend tör-
ténetéről, tagszámáról és munkásságá-
ról hírek látnak napvilágot. A rend
tagjainak száma ebben az évben 25.945.
Legtöbb jezsuita angol területen él:
7200; utána következő állam Spanyol-
ország, ahol a jezsuiták száma 6100.

Thulin Oszkár a wí ttenbergí Luther
múzeum igazgatója, aki a magyaror-
szági Luther-szobor-pályázat zsür'ijé-
ben meghívásra több alkalommal részt-
vett, a Kunst und Kirche legutóbbi
számában cikket írt a Luther-szebor
tervpályázatról s az értékes szobor-
terveket szép fényképfelvételek alap-
ján közölte is. Rendkívül előnyösen ér-
vényesül ebben a sorozatban Bor-
bereki Zoltán munkája is.

Spanyolországban 18 városban enge-
délyezték a protestáns istentiszteletek
tartását. De az egész ország területén
megtiltották a bibliai terjesztők muri-
káját, úgyszintén tiltva van minden
evangéliumi irat- és sajtóterjesztés.

Jeruzsálem túlnépesedése a beván-
dorlás folytán olyan méreteket öltött,
hogya lakosság elhelyezése érdekében
elhatározták az olajfák hegyének villa-
építkezés céljaira való kisajátítását.
Azok az egyházi érdekeltségek, ame-
lyeknek ezen a területen templomaik
és egyházi intézményeik vannak, ellen-
akciót inditottak s sietnek a telkek
felvásárlásával, abból a célból, hogy a
szentföld e részén biztosíthassák az
áhitathoz szükséges csendet.



Husvétvasárnapján a pápai áldást
közvetitették az európai rádióállomá-
sok. A bemondók a közvetítést ezzel a
zárómondattal végezték: a rádió hullá-
main át is érvényes pápai áldás köz-
vetítése befejeződött.

Fegyveres katonai szolgálatot végző
lelkészek munkájáról értekezik ugyan-
abban az időben két harcban levő ál-
lam egyházi sajtója. Mindkettő azzal a
kérdéssel foglalkozik, hogy a lelkész
e~b~n az. állapotában használ-e egy-
hazanak? Közli: G. L.

Illetlenség
"Nehéz ma szatírát nem írni." Talán

a hanyatló Rómának e klasszikus
szállóigéje nyomta Matolcsy Andor lel-
két, amikor a Belvárosi Színházban
bemutatott darabjának megírásához fo-
gott. Mert szatírát ad a hatványon.
Keserűt, éleset. romlottat és szelleme-
set, de a valósághoz mégis kísérteti-
esen hasonlót, amikor elibénk forgatja
egy szerkesztőségnek ("valahol Pes-
ten") a belsejét. Ott minden érdek en.
összeköttetésen, erkölcstelen viszonyon:
makacs kítartáson, jól elhelyezett, ügyes
rágalrnon, vagy hízelgés en fordul meg
s fenékig kiábrándult, mohón mara-
kodó emberek szállítják naponként a
"magasabb világnézetet", "új hazafisá-
got" és hasonló jókat a jámbor olva-
sónak.

Hát ez a színdarab szatirának kitűnő
volt, de színdarabnak "illetlen"-nek
mondható, Nem is volt soká műsoron.
Talán más lett volna a sorsa és hosz·
S,:8 bb lett volna az élete, ha mé-
lyebbre bocsátkozik, mint ahogy tette.

Lehetett volna nagyon komoly
böjti szálakat is beleszőni a da-
rabba, amelyek ostorként csattan-
hattak volna a társadalom, de kü-
lönösen az értelmi ifjúság hátán, de
akkor már nem volna szatíra, amely
kissé fordított formában ugyan, de
mégis csak a valóságot akarja bemu-
tatni. A valóság pedig az, hogy ma
"megrendül", "megrendül" az ifjúság
(ahogy Németh László is szemükre veti
a Villámfényben), de nem tér meg! A
másik valószerűségi szempont pedig;
amely szintén a mostani megoldás
mellett szól, az, hogy az egyik embe?'
helyettes áldozata a másikért nem is
végezheti el azt, amit csak Isten vé-
gezhet el mindenki szívében Szent Fiá-
nak egyszeri és tökéletes helyettes ál-
dozatához térítéssel. Ez pedig a Szent-
lélek munkája. S addig a mocsárba
visszafekvéssel fog végződni minden
bűntől megundorodás, amíg nem a
"Szentlélek viharja" kavarja fel a szí-
veket. És pedig nem a társadalom, de
önnön nuomorúságunki látásárwJ hogy
száríttassék és tisztíttassék ki a "mo-
csár". És csak ilyen valóban megújult
társadalmi atomok és molekulák elsza-
porodása újíthatja meg az egész tár-
sadalom testét.

A Belvárosi Színház tehát az Illet-
lenséggel sem tér le arról az irányvo-
nalról, amelyen a Földindulással elin-
dult. Láttat, hogy lássanak, akiknek
szemük vagyon a látásra. Ennél többet
úgy sem tehet semmiféle művészet ...

F. Z.
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Időbe kerül az, amíg az ilyen 'egyházi látás általánossá lesz s a
magyarság existenciális vonatkozásaiban sokan felismerik azt, hogy
majdnem ez az egyetlen járható út. Ha a most befejezett egyházi idő-
szak ezt nem érlelte ki világosan, adatott még idő arra a magyarság-
nak is, hogy ezt a lehetőséget felismerje. G. L.
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láttam a finn csodát I
Ilyen címmel jelent meg egy nagyalakú 240 oldalas kötet Gábor

Áron, Szerelemhegyi Ervin és Vándor Kálmán tollából. Összegyüjtöt-
ték benne majd az egész világ haditudósítójainak riportjait a három
és fél hónapos orosz-finn háborúról. Pár hét alatt már harmadik
kiadás hagyta el a nyomdát. Mi is, mondhatnánk, egy kézbevevéasel
olvastuk el a 240 oldalt, pedig mi már igen eokat tudunk a finnekről.
El tudjuk képzelni, mit jelent <eza könyv azoknak, akik még,nem isme-
rik ezf a denék népet. Csodát. Csodák végeláthatatlan sorozatát.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy Finnországban a csodák nem akkor
kezdődtek,amikor a szovjet hadüzenet nélkül megtámadta őket.
Sokkal, de sokkal előbb. Talán egy évszázaddal is előbb, amikor a
Lélek életújító csodája viharzott végig rajtuk s amikor ezt a Lelket
apáról-fiúra, nemzedékről nemzedékre plántálták. Ez volt az igazi
csoda. S ené1kül nem lett volna lehetséges 'ennek a három és fél hó-
napnak csodasorozata sem. De az is bizonyos, hogy Isten különös-
képpen is segítségére sietett népének ezen a télen. »Tíz napig esett
a hóegyfolytában, írja egy francia riporter, ebből alkothat magának
némi képet mindenki, milyen a helyzet Finnországban, ahol normális
körülmények között is 60-70 cm vastag hótakaró borít be télen
mindent. Idén már a tél elején is több volt az átlagos hóvastagság
egy méternél, de egyes vidékeken, különösen az ország északi részei-
ben olyan hómennyiség esett, amely megbénított minden harci tevé-
kenységet .... tulajdonképpen -ez akasztotta meg az első hetek már-
már összeroppantáseal fenyegető orosz előnyomulásait,« A finnekre
tehát tényleg rá tudott volna lépni a szovjet a mag.a ropparit szám-
beli és technikai súlyával, de ott állt mellettük az Isten s nem kellett
néki mást tenni, csak néhány centivel nagyobb hóvastagságot, néhány
fokkal erősebb hidegeéget parancsolni Suomi fölé s csúfosan meg-
buktak a szovjet mammuth-ofíenzivái. Menetelés közben fagytak jég-
szobrokká a katonák, dróthuzalfeszítés közben dermedt meg a ke-
zük, parancskiáltás alatt maradt nyitva a szájuk, borzalmas és hatal-
mas illusztrációjaképpen annak; az igének, hogyan omlanak össze né-
pek, nemzetek az »Úr szájának Iehelletére«.

Ezt tette ;Isten. Demit tett a finn nép? Nem volt méltatlan Isten
segítő kegyelmére.

Emel a könyv komolyságát, hogy nemcsak egyes egyéni hőstettek-
ről számol be (hogyan futottak siléceiken világrekordot a murmanszk-
vasút robbantói, hogyan tették harcképtelenné benzinbombával a leg-
hatalmasabb harcikocsikat is, hogy tette meg ugyanezt egy 14 éves
kisfiú is, hogyan bombá:ttaa finn pilóta orosz bombázógéppel az
orosz repülőteret, .stb.}, hanem reávilágít .mindíg az egész nép lelkü-
letére. Csak egy-két példácskát:

»Ilyen légitámadás most szinte programmszerüen hozzátartozik
a firmországi vasúti utazáshoz. de akármennyire el is vagyunk rá
készülve, mégis erősen megviseli 'az ernber idegeit. Csak a finneken
nem látszik semmi, ők olyan természetes nyugalommal viselnek el
minden háborús veszedelmet és zavart, mintha 'egész -életükben ezt
csinálták volna. :Háromszor riasztottak ki a bemelegedett vasúti
kocsikból a vészszirénák, háromszor másztunk vissza félig megfagyva
és háromszor csodálkoztunk a velünk utazó finnek tökéletesen fegyel-
mezett magatartásán. A finn emberekkel is úgy vagyunk, mint a
finnországi hóval és hideggel. Amióta itt vagyunk, állandóan csak
csodáljuk és egyre nagyobb tiszteletet érzünk u-ánta.«

»Az orosz urak nem ismerték saját parasztjaikat. Állatnak tekin-
. tették őket. FIa megbokrosodnak, elég az ostor. Nem vették észre,
hogy a [inn paraszt holleldio lény. Hogy milyen erős, dacos, dühös
egyetértés, összefogás van bennük. Hogy a legkisebb, tanyán, falu-
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ban, a Iegfélreesőbb viskóban is mily tökéletes, maradéktalan egyet-
értés van köztük a birtokosság ellen. Ezt az egyetértést Kyöstí Kallio
tudatosítottaa finn parasztokban.«

»A finnekben van valami la német alaposságból. Csak talán nem
olyan tárgyilagosak. A németek pl. pontosan megállapítják a kalória-
mennyiséget, amire adott viszonyok közt a katonának szüksége van
s azt kifogástalanul nyújtják is. De csak annyit nyújtanak. A finnek
szintén kiszámították, hogy mi az a kalóriamennyiség, amire az ő
éghajlati viszonyaik mellett katonáiknak szükségük van, hogy harcol-
hassanak. De i miután' megállapították, nem annyit, hanem többet
adnak nekik.«

»A finn nép vezetői bölcsen rájöttek már húsz esztendővel eze-
lőtt arra, 'Ini .az egyetlen cllenszere a bolsevizmusnak. 'Mi az egyetlen
módszor, amellyel eredményesen lehet küzdeni a kcrnmunizmus eszme-
világa ellen. Ez: az egyetlen gyógyszer: olyan állapotok teremtése,
amelyben mindenki jól érzi magát, melpben élve senki sem vágyakozik
más rendszer után.«

»Azóta mások is rájöttek, hogy ez az egyetlen orvosság, de fáj-
dalom, a finneken kivül egyetlen birodalom és egyetlen ország kor-
mányzatának sem volt meg az ereje ésa bátorsága, hogy ezt ,a gyógy-
szert teljes 'egészében és olyan adagban alkalmazza, melyben hatni
tud. Minden 'állam csinált szociális természetű reformokat, de min-
denütt csak toldozgattak, foltozgattak, sehol sem csináltak »tabula
rasax-t. Ezt egyes-egyedül a finn kormány élén állók merték meg-
csinálni. És ha ma a szovjet rádió és röpcéduLa azt harsogja a finnek
felé, hogy az ő rendszeréből fakad a jólét, a finnek derűsen intenek
vissza: Mi jólétben élünk, nincs nekünk semmi kívánni valónk, nagyon
is elégedettek vagyunk a saját állami és gazdasági rendszerünkkel.«

»Ez az 'egységes, kiegyensúlyozott társadalom áll most szemben laz
orosz hadakkal. Egységes társadalom, amely a maga kisbirtokát, maga
demokráciáját védi s amely - mélvségeseti vallásos. Erről eddig nem
esett szó, pedig ennek ,az ellenállásnak a keménységében döntő té-
nyéző a finn nép mélységes istenhite. A finn paraszt a bolsevizmushan
egész életszemléletének. életLehetőségének, életformájának halálos el-
Ienségé; véli látni s annál keményebben folytatja .az ellenállást, mert
templomát is veszedelemben Iátja.«

A finn csoda tehát nem most kezdődött, hanem amikor kiépült
Suomiban egy olyan társadalom, amely egy családdá tette az egész
népet. Kyös;ti Kallio, a kőztársaság elnöke a nincstelen zsellérek leg-
alsó rétegéből indult 'el. Árokpar-ti viskóban, keservesen szerzett
gyertyacsonkole világánál tanult titokban, megjárta az orosz uralom
alatti finn zsellérek véres, verejtékes, keserves sorsát, de feljutott
a magasba és magával vitte oda az egész fajtáját is. Mélyről jött

. nagy ember, de nagy volt az a nép is, akiért harcolt. 1904-ben a finn
rendi országgyűlésen helyet adtak a zsellérségnek , parasztságnak.
Csodálatos-e, hogy az első ember,akit a finn parasztok beküldtek az
országgyűlésbe, Kyösti Kallió volt ? Nagy .az a nép, amelyik értékeit
felismeri és megbecsüli. Csak' az ilyen nép érdemel nagy embereket.

Sillámpaa, a Lotta Svard ezervezet női hadseregének megterem-
tője, mint facipős paraeztlány, Karéliából, a cári Finnország legelva-
dultabb, legelhanyagoltabb részéből topogott be Helsingforsba cseléd-
lánynak. 8-10 év múlva, 1907-ben, már városi tanácsos, húsz év
múlva képviselő a finn parlamentben, harminc év múlva miniszter és
a világ első női hadseregének feje. Ő a finn nőt emelte fel arra ;a
magaslatra, önállóságra, szabadságra és 'erkölcsi tekintélyre, amely
előtt, mirrt valóságos »finn csoda«előtt bámulva állt meg a világ.
»Sillarnpaa-ról, írja egy újságíró, igazán nem lehet azt 'mondani, hogy
nem rnodern a felfogása s mégsem átallotta éveken .át a legélesebb
harcot vívni a bubifrizura ellen. Nem átallott szónokolni a flört ellen
s úgy ostorozta a tánoot, mint egy reformációkorabeli prédikátor.
Mindezek kinövések, mondotta,amit a nők azért találtak ki, hogy a
férfiaknak jobban tessenek, már pedig a nőnek nincs 'szüksége arra,
hogy tessen a férfinek, mert nincs inferioritásban a férfivel szemben.
A divatbáb nő a férfi és nő egyenjogúság.ának elsőszámú ellensége.«
Keménnyé, önállóvá, tisztává nevelte .a finn nőt s ezért csodálkozott
most az egész világ azon a minden férfi elképzelését meghaladó tel-
jesítményen, amit a finn nők', ezek a nagyszerű Lották véghezvittek.

HíR E K
A nagyheti úrvacsor ázás ok egész sora

folyt le a budapesti egyházakban. A
sort a budapesti iparostanoncok, a bu-
dapesti és környéki polgári és közép-
iskolások csendes napjai és úrvacsorá-
zásai nyitották meg. Külön előkészí-
tést nyertek az úrvacsorára a rendörök.
postások és Beszkárt alkalmazottak.
Mind a három csoport, vezetőségevel
együtt, szép számmal vettek részt úgy
az előkészitésben, mint 'az úrvacsorá-
ban. Évek óta növekszik a nagycsütör-
töki esti úrvacsorázók száma. Ugyan-
csak a nagyhéten a kórházakban lévő
evangélikus betegeknek is úrvacsorát
osztanak. Legnagyobb számban nagy-
pénteken jönnek a hivek az Úr aszta-
lához. A budapesti evangélikus temp-
lomokbana nagyhéten az úrvacsora-
zók száma túlhaladta a tízezret.

Kossuth emlék-istentisztelet. Márc.
20-án, Kossuth Lajos halálának évfor-
dulóján a Deáktéri templomban emlék-
istentisztelet volt, melyen Magócs Ká-
roly egyházkerületi lelkész Dániel 12:3
alapján hirdette az igét. Az ország-
gyűlést Tasnádi Nagy András, a kép-
viselőház elnöke, a székesfővárost dr.
Felkay Ferenc tanácsnok, a volt füg-
getlenségi pártot Szabó Sándor volt fő-
ispán kép viselték.

Esperes-beiktatás. A pestmegyei felső
egyházmegye március 27-én az egyete-
mes egyház ima termében tartotta rend-
kivüli kőzgyűlését báró Prónay György
egyházmegyei felügyelő elnökletével.
Kihirdették az esperesválasztás ered-
ményét. mely szerint a szavazatok több-
ségét Zászkaliczky Pál fóti lelkész,
eddigi alesperes nyerte el. Ezután az
elnöklő egyházmegyei felügyelő és az
új esperes meleg szavakkal búcsúztatta
Chugyik' Pál nyugalmazott esperest,
aki megindult szavakkal mondott kö-
szönetet. A beiktatott új esperes, akit
az egyetemes felügyelő és a bányai
egyházkerület is üdvözölt, nagyhatású
székfoglaló beszédében .a legkisebb
munkában is teljes hűség és teljes fe-
lelősség kötelezettségét hangsúlyozta.
Alesperessé Blázy Lajos péceli lelkészt
választották meg.

Evangélikus nap Veszprémben. Az
Országos Luther Szövetség Veszprém-
ben április 14-én evangélikus napot
tart. A részletes programmct legköze-
lebb ismertetjük.

Evangélizáció Budapesten. A pesti
evangélikus egyház a Fébé evangélikus
diakonissza egyesület rendezésében áp-
rilis 14-21. napjain a Deáktéri temp-
lomban evangelizációs hetet tart. Kez-
dete minden alkalommal délután 7
órakor. A szelgálatot vitéz Sréter Fe-
renc bányakerületi missziói lelkész és
két alkalommal Zulauf Henrik, a Fébé
vezető lelkésze végzi.

A kassai Evangélikus Diákszövetség
március 14-én rendezte meg szabadság-
ünnepét. Mihalik Erzsébet köszöntötte
a szép számmal megjelent közönséget.
A Diákszövetség tagjai nagy felké-
szültséggel mutatták be az "Igazságot
Magyarországnak" círnű hazafias szín-
darabot. Pányi Akos tanulmányt olva-
sott fel Petőfi szerepéről a szabadság-
harcban. Jávorszky Anna, Pfau Zsu-
zsanna és Bányai Gábor szavalatai,
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Zala Ernő, Zimmermann Andor és
Kontsér Odön zeneszámain kívül a
leánygimnázium és polgári iskola ének-
kara, valamint a gimnázium 1-11. osz-
tályának szavalókorusa szerepelt. Nagy
hatást tett Ilencfalvi Sárkány Kálmán-
né, a kískőrösi MANSz elnöknőjének,
Petőfi leszármazottj ának a nagy költő
születési helyéről a visszatért Kassa
evangélikus ifjúságához küldött üze--
nete, melyben azt írja: "Szeretném
megérni, hogy a nemes szövetség tag-
jait itt köszönthetném, akik egy fenyő-
ágat hoznak Rákóczi városából."

Csepel. Az Ifj. Luther Szövetség már-
cius 17-én hazafias estet rendezett,
amelyen Farkas Zoltán lelkész az
"Igazi szabadságharc"-ról tartott elő-
adást, az ifjúság pedig szavalatokkal.
énekkari számokkal és egy hazafias
színdarab előadásával szolgált a nagy-
számú közönségnek, A tombola é be-
lépti díjak az építendő gyülekezeti ház-
alapot növelte.

Orgonaavafás. A bicskei evang. fiók-
egyházközség új orgonáját ápr. 7-én
avatja fel, mely a nőegylet áldozatos
munkájából épült meg. Erre a célra
özv. Fülöp Pálné 100 pengőt, Szkok
Pál egyházfelügyelő 200 P-t adomá-
nyozott. A templomba bevezetett
villanyvilágítás költségeit Szkok Pálné
és dr. Sólyom Lajosné kezdeményezé-
sében házi perselyekkel oldja meg a
nőegylet.

A csengüdí egyházban mega lakult a
Luther Szövetség. A helyi elnök dr.
Pajor Aladár lett. Az Evang. Leány-
egyesület, mint a Luther Szövetség al-
osztálya, Feyér Gizella vezetésével
tüstént megkezdte működését. ,

Születés. Németh Géza csabdi lel-
készt és feleségét Juhász Klárát a jó
Isten leánykával ajándékozta meg, aki
a keresztségben Katalin Margit nevet
nyeri.

Halálozás. Marschalkó Gyula ny.
postafőfelügyelő egyházközségünk volt
presbitere és számvizsgáló bizottságának
buzgó tagja, 78 éves korában elhunyt.
- Páris Frigyes ny. ktrályi ügyész,
több tudományos munka szerzője, 81
éves korában tért pihenőre. - Apáthy
István ny. Máv. felügyelő, a. Budapest-
Nyugati p. u. volt állomásfőnökhelvet-
tese, 71 éves korában elhunyt. - Özv.
Przybila Pálné sz. Greísínger Julia 59
éves korában, hosszú szenvedés után
elhunyt.

Várpalota. Szép ünnepség keretében
iktatta be Takács Elek főesperes a
várpalotai evang. templomban id. jó-
szási Purgly Pál halálával megürese-
dett felügyelői tisztségbe a fiát, ifj.
Purgly Pál nagyesztergári földbirto-
kost. S ugyanekkor iktatta be a másod-
felügyelői tisztségbe Mórocz György
másodbírót. Ugyanezen alkalommal
adta át Takács Elek főesperes a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr elis-
merrő levelét Kalotás Bálint egyházfi-
nak, ki több, mint negyven esztendőt
töltött el hűséges és lelkiismerets mun-
kában a gyülekezet szolgálatában. A
helyi lelkész pedig pénzbeli jutalmát
adta át a kitüntetettnek.

Hézasség. Dr. Podany Pál március
13-án vezette oltárhoz Nagy Margitot
a szarva si evangélikus templomban.

6

S nem, egy nyugati nagyváros riportere emelte tisztelgésre kezét
Silliimpaa asszony személye, munkája s bizony a bubifrizura és rúzs
elleni hadjárata előtt is, amikor saját hazája elpuhult, önző, degene-
rált asszonyaira gondolt... (Foly tat juk.) F. Z.

Stoec~ellénár~· életéne~ mai tanulsá~ai
Nagy baj az, éspedig különösen ma, ha vannak olyanok, akik

nem értik meg vagy hallatlanná akarják tenni az evangélikus egy-
házban rejlő éltető erőket, azok.ata tanuls ágokat, amelyek múltunkból
javunkra fordíthatók a magyar állameszme, a lakosság hazaszereteté-
nek felkeltése, a nemzetiségek békés vegyüttélése, a magyarság meg-
erősödése érdekében. De nekünk mindezt nem szabad egyszerüen
tudomásul vennünk. És pedig nemcsak azért, mert .múltunk e meg-
hamisítása megalázó ránknézve, de főképpen, mert mi tudjuk', hogy
oly karizmákkal birunk, amelyek magyar hazánk javára szolgálnak
ma is, ha azokat véka alá nem rejtjük. Ezért látom ezükségesnek,
ha megemlékezünk - ha utólag i,s - Stoeckel Lénárt jubileumáról
e lap hasábjain ..

Stoeckel láng lelkét csak mi értjük meg igazában. ,1i különö-
sen, akik azon az ősi földön éltük le életünk java részét, ahol e
reformátorunk működött. Ebben az atmoszférában, amelyben test-
véri közösségben élt századokon át magyar, német és szlovák, értjük
meg a múlt ködén át is, hogy Stoeckel, amikor Melanchton 1541-ben
egyenesen kívánja tőle, sürgeti, hogy jöjjön abból a töröktől, testvér-
harcoktóI pokollá lett országból Wittenbergbe, miért ír erről a meg-
hívásról így Réwai Ferenc nádori helytartónak: »Philippus Melanchton
me hortatur, ut in hoc perturbatissimo stata Regni nostri in Iocum
tutiorom me conferram.« Három évvel ezután, amikor Mansfeld vá-
rosának követei kére1emmel fordultak Melanchtonhoz, hogy ajánljon
nekik lelkészt, ő azonnal Stoeckelt ajánlotta, akit aztán nyomatékosan
sürgetett, hogy ezt a kiváló állást, ezt a kitüntető felhívást fogadja
el.*) Azonban Stoeckel nem: volt rábirható, hogy elhagyja hazáját. Igen,
neki más hazája volt, mint Melanchtonnak. És Melanchton ezt a
hazaszeretetet anémet Stoeckelnél nem értette meg. Pedig Melanchton
volt Lutheren kívül az a reformátor, aki őszintén szerette magyar
tanítványait és iazok őt viszont. A magyar diáknak ebben az időben
Wittenberg volt a kedves almamátere, második otthona. Dévai Biró
Mátyás, amikor elbetegesedett, vagy az üldözések elől menekült, ide
jött és talált nyugalmat Luther családjának körében. Ezeknek ismerete
mellett értjük meg, hogy mi volt a haza földje Stoeckel érzésv'ilágában,
'amikor ezt 'nem hagyta el a kínált előnyökért a szeretett nagy refor-
mátor kívánságára sem.

De Stoeckelt még kevésbbé érti meg az idegen,ha f.oglalkozik
iskolájával. Zajos megdöbbenéssel állapítja meg, hogy Stoeckel, a
német bártfai polgár, aki éveket élt Németországban, sőt állása is
volt hazajövetele előtt Eislebenben, idehaza ügyel arra, hogy tanít-
ványai a magyar nyelvvel is foglalkozzanak. Ellenőrzi, hogy a Héwai-
fiúk édesatyjukkal magyar nyelven levelezzenek. Nagy dolog volt ez
abban a korban, szinte példa nélkül való. De egyenesen érthetetlen a
mai ember szemüvegén nézve. Stoeckelnek g-ondja volt arra is, hogy
legyen Bártfán magyar pap és tanító. Dobai András így kerül Bártfára.
Előbb udvari Ipapjavolt Perényi Péternek, a sárospataki főiskola
.megalapítójának, aki erős luteránus érzéséről volt ismeretes. Ilyenek
voltak udvari papjai is: Dévai Biró Mátyás és Dobai András is, aki
a bártfai polgárok tetszésétől kísérve magyarul is prédikál Bártfán. **)
Az anyanyelv' kultiválás a ra m~gyar tanítványok érdekében történt,
megfelelt Bártía geopolitikai .helyzetének, emellett, ,ami a fő: az
evangélium szelleméből folyt, Stoeckel a nyelvi kérdésben évszáza-

*) Hortor igitur te. ut Mansfeldensi ecclesiae serviturum te esse prorníttas ...
**) Andreas Dobai. qui in meam et senatus nostri gratiam Hungarice, cum magna

auditerum applicatiorie coneionari coepit. Stoeckelnek Révai Mihályhoz intézett levelé-
ből (1544. jun. 22).



dokra kijelölte egyházunkban a .helyes irányt. Pedagógiai nagyságát
ép ebben látom. ' ,

De .megnyilatkozík Stoeckel hazaszeretete az .általa cszet-kesztett
hitvallásban is, az Ú. n. Pentapolitánában. Ennek tör-ténetet az ágostai
hitvallás négyszázadik évfordulója alkalmából a nála' megszekett ala-
possággal Bruckner Győző, jogakadémiánk dékánja írta meg;' sőt a
Pentapolitánát ki is adta. Itt ezért csak két szempontból Ioglalkozom
ezzel a hitvallással. r. Ferdinánd az 1548.-i törvény alapján felhívta
az öt sz, kir. várost, mutassa be hitvallását. A jámbor polgárok erre
bemutatrák volna egyszerűen az Ágostai HItvallást azzal a kijelentés-
sel, hogy ez az ő hitbeli meggyőződésük. És .I. Ferdinándnak bizonyo-
san nem is Lett volna ez ellen kifogása. Ám németjeink , mint a magyar
állam polgárai .a németor szágiakkal közös hitbeli meggyőződésük elle-
nére, még a hit kérdésében is jelezni kívánták, hogy németországi
testvéreiktől eltérő viszonyok között élnek, il lelkiségük is más. Ime, .
miként Stoeckel egyéniségében, úgy ennek az evangélikus polgár-
ságnak életmegnyilvánulásaiban is fe1f.ede~h,etjük a hazaszeretet fen-
séges érzését. Ezért kívánták meg, hogy nekik a magyar viszonyokkal
számoló külön hitvallásuk legyen. E Ielfogásukra jellemző az is,
hogy hitvallásukat magyar, riémet és latin nyelven adták ki. Nyomta-
tásban is így jelent meg Kassan 1613-ban, valószínűleg Alvinczy
Péter kezdeményezésére, aki ekkor már kassai ma.gyar pap volt és
az ágostai Iritvallásnak törhetetlen híve. A magyar öt sz. kir. hit-
vallás bizonyság amellett is, hogy e városokban és ezekriek vidékén
evangélikus magyar-ok is laktak, .ak.ikriek; hitbeli meggyőz ődését vé-
deni és megerősíteni ilyképpen akarta az evangélikus öt város. Ez a
körülmény szintén fényesen 'igazolja e városok kultúrszellemét. A
magyar evangélikus falvi~k "a református falvakkal együtt az ellen-
reformáció. vérzivatar-ai közepette Sáros, vármegyéből eltüntek, ka-
tolikusokká és szlovákokká lettek'. Ma magyar falu Sárosban nincsen.
Kedves gondolatom, hogy ennek a szomorú pusztulásnak történetét
megírj am. Adataírn már vannak erre s ha laz Isten kegyelme 'ad még
nekem időt és nyugalmas életet, .ezt meg is írom.

* *
Mikor tavaly nyáron meghallottam, hogy 'a bártfai evangélikus

egyház nemzetiségi különbség nélkül megakarja ünnepelni Stoeckel
hivatalba lépésének négyszázadik .évfordulóját és az abban való rész-
vételről határátlépesi akadályok miatt le kellett mondanom, éreztem,
hogy nem 'egységes többé az az ősi föld, amelyet külőnösképpen' mi
evangélikusok, századok drága emlékeitől megszentelt közös ottho-
nunknalctekíntettünk, ahol teatvéreknek éreztük magunkat, bármilyen
nyelven imádtuk is Istenünket. Vajjon nem hidegednek-e el érzelmileg
egymástól azok, akiket ma országhatár választ el; vajjon nem tagad"
ják-e meg sokan a közös rnúltat, rnindazt, amit apáik a közös vallásért
és hazáért tettek, áldoztak? Vajjon a most felnövő memzedékek, lakiket '
idegen eszmények unádatában nevelnek fel, megtalálják-e azokat az
ösvényeket, amelyek apáikat .a közös sz'eretet forrásaihoz vezették?
És ha vétkezünk ,e közös szeretet ellen extra .et intra rnuros , meg-
tudunk-e vétkeinktől szabadulni? Ha ilyen kérdések gyöt0rnek,' mul-
tunkba menekülök és ott italá10k hitet, reménységet a jobb jövendő-
ben. Nem volt hiábavaló aza töméntelen vér, ia'Illelyeta.p~ink hitükért
és egyben hazájukért ontottak, az a sok könny és nyomor, amelyet
ivadékról-ívadékra átszenvedtek. Ha a múlt emlékei felújulnak lel-
kemben, bízom abban, hogy eljön még az az idő, amikor Stoeckel
hazaszeretete fellángol a Kárpátok alatt, .azé a Stoeckelé, ak.i nem ·egy-
szer tanítványai előtt igy nyilatkozott szétszaggatott, inséggel küzdő
magyar hazájáról: Hogy ha minden fa és kő sírni tudna és könnyeik-
ből egész folyók áradnának is ki, a szegény Magyarország n~.gy sze-
rencsétlenségét még sem birnák kellően rnegsiratni.")

Gömörp János.

*) Stoeckel hazafiságál jellemzőe szavakal egyik lanílványa Fabinyi Lukács; az
eperlesi kollégium hirneves rektora őrizle meg számunkra: Exemple Declinalionum
Eperies 1573. c. művében .ily módon: Stöckelii... quem in publicis leclionibus saepe
rneminidicere : "Si omnes arbores ellapides flere posserit.ac tota'Ilumina lacrimarum
effunder~nl:.Magniludinem calamilalum Hungariae Ium praesentium, Ium fulurarum :
aequarem 'nulla modo."
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Leánylíceum. A Tiszántúlnak Deb-

recentől Szegedig egyetlen gyakorlati
irányú Ieányközépiskolá]a, vagyís leány-
liceuma van: a szarvasi ev. leánylice"
um. Ez az iskola, a vele kapcsolatban
szervezendő. tanítónői akadémiával
együtt, tanítónői pályára is képesít; a
négy évfolyamú leányliceum érettségi
vizsgálata pedig, a tanítónői akadémia
elvégzése nélkül, képesít mindazokra
az életpályákra és főiskolákra, ame-
lyekhez nem kívántatik meg a latin
nyelvi érettségi vizsgálat. A szarva si
ev. leányliceum mellett internátus is
működik, melyben olcsó és kényelmes
elhelyezést és ellátást kapnak a leány-
liceum vidéki tanulói. Az internátusba
való föhvételért június 1-ig kell folya-
modni, az igazgatóhoz benyújtandó föl-
vételi kérvénnyel; ehhez melléklendők
eredetiben vagy másolatban: 1. 'szül:
anyakönyvi kivonat, 2. hatósági bizo-
nyítvány a családfő lakásáról és- foglal-
kozásáról, 3. a folyamodó legutóbbi
osztálybizonyí'tványa. Az internátusi
ellátás díja havi 50 P. A többi díjak-
ról és egyéb tudnivalókról az igazgató
nyújt tájékoztatást.

Természetbölcseleti vitaest. A Ma-
gyar Evangéliumi Orvosszövetség már-
eius 26-án, kedden este 1/28 órakor az
v., Akadémia-u, 3. sz. ház 1. emeleti
nagytermében vitaülést rendezett a kö~
vetkező tárgyról: "Az oksági elv: és a
célszerűség kérdése természettudomg,
nyi, bölcseleti és bibliai megvilágitás-,
ban". Előadó: dr. Reök Iván sebész-
főorvos. Felkért hozzászólók: dr. Ha-
lasy-Nagy József, a b6lcsészet ny. r.
tanára és vitéz Csia Lajos ref. vallás-
tanár. Minden művelt egyént szeretet-
tel hív és vár a fenti szövetség,

"A szónoklás és előadás művészete"
címen Bognár Elek színművész szónok-
tanári rnűködése ..alatt szerzett tapasz-
talatai 'alapján szónoki szakkönyvet
bocsátott ki. A könyv ára a megjelenés
után 10 pengő lesz, előre jelentkezők
8 pengőért . szerezhetik, meg. Megren-
delhető a szerző címén, 'Budapest, XI.,
Verpeléti-út 14.

-
~~,~~

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

177/1940;'sz. A békési ágo hitv, ev.
egyházmegye Kondoros egyházközségé-
ben megüresedett rendes lelkészi ál-
lásra. A., szolgálat nyelve magyar és
tót, javadalom: nyolcvan ID"étermázsa
búza, kettő ezer pengő készpénz, kettő
m. öl tűzifa, hat kocsi szalma, lakás

, és stóla.
A pályázók az' egyetemes lelkészvá-

lasztási szabályrendeletnek 22. pontjá-
ban megjelölt feltételeknek megfele-
lően felszerelt kérvényei!ket jelen pá-
lyázatnak az Evangélikus Életben való
első megjelenésétől számított 15 nap
a:latt Kovács Andoresperes; korm.-
főtanácsosnál, az "esperesi hivatalnál
Orosházán adják be.
Dr. Lányi 'Márton
egyhm. felügyelő.

Kovács Andor
ev. esperesi

7
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Budapesti Istentiszteletelé sorrendje 1940.

d. e. 1/2 9 Csaba László • Gyarmat-utca 14.
d. e. 11210Broschko 0.; A. ',~ Angol-utca 25.
d. e. 11 Magó,.ésKároly . \ ( Abonyi-utca 21.

d. u. 6 Győry..'·~'·.J·~.,nos-." . .,\t: ,.Fóti-út ID/b.
1/ rt:" _ .... }l <

d. e. 210 vitéz "Virágs.Ienő ,'" .-
d. e. II Süle Károly ! Bécsikap~-tér
d. u. 4 Farkas' ,ll'oltán ~ Koronaőrség
d. u. 5 ' '.-:" .- Óbuda (ifjúsági)
d. e. l/ilo Dr. Halász Kálmán ~ Óbuda (nérnet)
d. e. 10 Lehel László Óbuda, Selmeci-utca 1.
d. u. 4 Lehel László ji Óbuda
d. e. 11 Dendely Károly Kelenföld (ifjúsági)
d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld
d. u.5 Csaba Lészló Kelenföld
d. e. 10 Falvay Jenő ~ Erdí-úton
d. e. 11 Báthory László-u. 7.
d. e. íO Kemény Péter Rákosfalva
d. e. 10

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)
ünőf-út 24.
űllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep'

március 31.
d. e. 1/211 Johnson Gisle
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Urbán Ernő
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. II Dr. Varsányí Mátyás
d.e. 10
d. e. 8 Mohr Henrik
d. e. 9 Danhauser Lász16
d. e. II Stovicsek Gusztáv
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

Ezüstrókák·
k~~rókák

nercek
SOM.OGYf lAJOS' szücsmesternél j

IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395.
BAli belépök kölcsönzéseI

70 éves cég I ·t
11

Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. E~üst-df~
aranyárúk napi' áron. Kegyszerek valódi' ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatetc

SZIGETI NÁNDOR ÉS, FIA
BUDAPEST, Il.iOlasz-fasor 35. (Saját ház~

~

Rádíó, gramofon,zongorab;':nJyűs-l~tm6-~
nika és az 'összes hangszerek legplclóbb~it'

. • 1" 'f
I \ .

Evangélikusoknak nagy árengedmény!
~ \J

Mit nyujt az Evangélíkus Egyrbázkerületek
Jóléti Egyesülete? '

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó~u.

} ,8-10. (Ev.. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba. Debreceri, 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
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Magyarország arany koszorús mestere
harang- BS BrcontödB, harangfBlszBrBIBSBS haranglíbgyóri' Budapest, XIII.,Petneházy-u. 78.

, (XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. ,Telefon: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség re szere szállított 241' kg-os ha-
rang. A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi éscsil-
Iaghegyi evang. templomok új harangjai, valaínint 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
hangszertelep

VIIL, József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, cegléí Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
';\,


