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[zI már mé~sem lür~eliü~1
A lelkiismereti szabadság hősének,

Luther Mártonunknak világtörténelmi
szava, ott a wormsi birodalmi gyűlé-
sen: Itt áLLok, másként nem tehetek,
Isten engem úgy segéljen! - egész
bizonyosan már sokezer lelket acélo-
zott meg sorsdöntő pillanatokra. Ha
valaki egy magasabb erkölcsi igazsá-
gért kiáll a gátra, rendszerint ezt a
mottót idézi. (Pedig a reformátorról
talán csak ennyit tud, semmi többet.)
Ma különösen szinte divattá lett a
lutheri jelige emlegetése és valljuk
meg, hogy nekünk, evangélikusoknak
többnyire jólesik ilyesmit hallani,
olvasni.

A pesti cinizmus azonban, mint min-
dent, ezt az eszményi örökséget is
meglovagolja: szemhunyorítás nélkül
hajlandó legújabban nagyon is e vi-
lági érdekek, vallástól-egyháztól csilla-
gászati távolságban lezajló viták adout-
jává tenni. Egy újabb színházi lapban
el közismert szakember, egy ifjú szí-
nésznő és krrtikusai közé állva, igaz-
ságot oszt és miután előbb megálla-
pítja, hogy a művésznő (a színdarab
előadásán) "egyik bútordarabtói a
másikig valósággal nyavalyatörős rán-
gatódzások között úszik át, mint egy
megszállott giliszta, amelynek fejét
az ásó levágta és ennélfogva vitus-
táncosan agonizál , , ." és egy hasáb-
bal később ugyanennek a hölgynek
"szépsége királyi vadként sugárzik"
(síel), a hangja pedig "a kétségbeesés
már-már tébolyszerű hűdésének resz-
ketésével"(?) szólaltat meg bizonyos
húrokat, - arra a "végkonzekvenci-
ára" jut, hogy a szóbanf01'gó hölgy
igenis tehetséges; - "hogy is mondja
Luther? (az· eredeti német szövegből
idézi): Itt állok; másként nem tehetek,
Isten engem úgy segéljen!"

Ne emlegessük ezúttal és itt, hogy
lám. ilyen "problémák" feszegetésére
még ma is van papír. Ne kérdezzük
vajjon . szempontjaiban, világában és
eszközeiben ugyan mennyivel keresz-
tyénibb ez a fajta színházi ujságírás,
mint jogelődje, amelyet - igen helye-
sen - hiperszexualitása miatt a ten-
gerentúlra söpörték ki. Azt is jól tud-
juk, hogy napjainknak egészségtelenül
túlhajtott sztárkultusza, amely gyakran
már minden mértéken átfröccsen, (lásd
ugyanebben a lapban két oldallal odább
a férfiszínészek élősúly- és egyéb sta-
tisztikáját), képes a fent betűszerint
idézett stilusragyogványban esetleg
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Ma~yarléle~értés ma~yar~ultúráért
A magyar szellemi élet élénkülése az utolsó .évtizedek .alatn

nagyon is szembetűnő volt. Felfrissülést' a szociális .kérdés és fl

magyar önismeret terén - mondhatjuk - rendkívülivé vált. Szinte
az az ember érzése, hogy gondolkozóink, íróink és tudósaink évek
alatt akarják behozni az elmúlt évszázadok mulasztásait. Cikkeik,
tanulmányaik és könyveik úgy jönnek sorba, mintha néhány rotációs
gép mást se csinálna, csak az ő munkáikat ontaná.' És könyveik meg"
jelenése valósággal elsöpörte azt a panaszt, hogy Magyarországon
nincs kultúréhség. Szabó Dezső Egész látóhatáráért és pengős Iüze-
teiért, Szekfű Gyula Magyar történetéért, Kodolányi könyveiért, Kará-
csonyi Magyar észjárásáért, Györffy Néphagyomány és nemzeti mű-
velődéséért, meg a többiekért, akiket itt hosszú sorokban előszámlál-
hatnánk, akisfizetésű magyarok, kevésből élő segédlelkészek és
segélyekből tengődő egyetemisták odaadják utolsó filléreiket is, mert
az utóbbi idők magyar irodalma nekik szól és szíven találja őket.
S ez a tény válasz egyúttal mindenkinek, akinek sajtóaggodalmai
vannnak. Megél Magy.arországon a sajtó! Csak magyar sajtót kell
csinálni! Es nem a levegőben lógó elspiritualizált és az élettől lég-
mentesen elzárt elméletekkel kell traktálni az olvasókat, hanem az
élettel és az eleven élet égető kérdéseivel. Az egyházi sajtóra vonat-
koztatva is igaz ez. A keresztyénségből is az érdeklír hiveinket, ami
élet. Az örökéletnek is az életszerűségére és tartalmára kiváncsiak,
nem pedig a teológiájára és még kevésbbé I teológiai import jára.
Ha merűnk őszinték lenni, igazuk is van. Mert akárhogyan nézzük
is a dolgot, mióta a világ világ, az ember legnagyobb és legizgatóbb
kérdése maga az elet. Egyházi sajtónknak, sőt egész.egyházi munkánk-
nak feladata és célja pedig az, hogy az élet kérdéseit Isten igéjével
válaszolja meg.

Visszatérve azonban a magyar szellemi élet Ielfríssüléséhez,
nyomban észre kell vennünk azt is, hogy nincsen olyan tiszta ügy,
amit a könyökölők és a jelentéktelenek ne tudnának úgy kongatni,
hogy az a saját dicsőségüket harangozza. A kereső és az alko:tó
magyar szellem mély és markáns képviselőit veszik tollhegyre éppen
azok, akiknek értelme is csak pusztán tollhegynyi. Semmi szavunk
nem lenne és nincs akkor, ha a magyar szellem élő nagyjai vitáz-
nak egymással, mert nekik van miből vitázni. De bosszantó és fel-
háborító, mikor a szellemi élet kiskorúai akarnak döntő sorokat le-
írni a nagyok le nem zárt vitáinak a végére. Konkréten : a Magyar
Élet utóbbi számai Németh László tanulmányát hozzák, melyben az
író a »Mi a magyar« kérdéssel vív nehéz, deoannál igazabb harcot.
(A tanulmányra egyébként befejezése után visszatérűnk.) Sorait la
'magyar sors átélése és .az anyag fölényes ismerete, ha kritika Ior-
májában is, de mégis majdnem szétfesziti. Tanulmányának mély-
ségéről azonban egyáltalán nem vesz tudomást a Magyar Kultúra
című katolikus folyóírat, hanem egyszerű en csak Szekfű Gyula ellen
irányuló támadásnak tekinti és fölényesen lekicsinylő gesztussal intézi



el az egészet, mielőtt még Németh László befejezte volna tanulmányát.
(Igaz, hogy Szekfű Gyula maga még nem válaszolt. De ez egyenesen
előnyt jelent a Magyar Kultúrának, rnert Szekfű Gyulát védve és őt
megelőzve, ő " is hozzászólhat a felnőttek vitájához.)' - Ugyanakkor
Szekfű Gyulát a toll egy másik névtelen -bajnoka támadja meg az
Uj Magyarsághan azért, mert Szekfű Gyula a 'múlt, a jelen és a
tények ismeretében újra kemény kritikát mert mondani a magyar
középosztályról, mint uralkodó osztályról. A tárgyilagos bírálat he-
lyett persze ez is csak a megszokott frázisok unalmas ismételgetéséig
jut el újra.

De minek folytassuk tovább? Minden újabb illusztrációnk csak
azt mutatná, amit eddig is mondani akartunk, hogy t. i. amire a ma-
gyarság komoly és jól lemért mondanivalói eljutnak a széles töme-
gekhez, addigra eredeti mivoltukból és jelentőségűkből kiforgatva
jutnak el oda. Mert a sajtó szellemi sze,génylegényei saját politikai
vagy felekezeti igényeiknek megfelelően vagy kiforgatjak eredeti
értelmükböl, vagy olyan kommentárral látják el őket, hogy szegény
olvasó semmivel sem lesz okosabb tőlük, de zavartabbá annál inkább;

Ml sem volna persze üdvösebb, mint az, ha a magyar olvasó
olyan tudással és kultúrával rendelkeznék, hogy maga tudna ítélni
a sajtódzsungel állításainak miriősége és értéke felett. Itt sajnos még
nem tartunk. A magyar olvasók na.gy része ma még csak tanuló, akit
egyszerre több oldalról is lehet befolyásolni. És kérdés, hogy melyik
befolyás lesz a legerősebb benne? Az okos, ..mély és tárgyilagos,
vagy a fölényeskedő és olcsón szellemeskedő? Tény, hogy az utób-
binak szokott nagyobb sikere lenni. Es kimondhatatlan nagy kár ér
bennünket, ha mostsem a mély, hanem csak a híg magyaroknak 'sike-
rül úrrá válni társadalmunk érdeklődése, itélete és kultúrája felett.

Ezért sürgősen cselekednünk kell. Nekünk, az egyháznak is.
Cselekedetünk pedig legyen az, hogy kultúr-téren is végezzünk el
annyi munkát, amennyit csak el tudunk végezni. Volt idő, amikor
a magyar kultúra szinte egyedüli művelője egyházunk volt. És ·egy-
házunk kultúr-munkája jelentette tulajdonképpen a magyar magas-
kultúra kezdetét. Ez az idő a reformáció kora volt. Ma ennek a meg-
ismétléséről természetesen szó sem lehet, hiszen ma egyik felekezet-
ben éppen úgy talá.lható magyar kultúrnagyság, mint .a másikban.
Oe kell, hogy szó legyen ma is egy komoly magyar kultur-szolgálauról.
Ez pedig az, hogy tartsuk számon nemzetünk igazi értékeit és a
nemzetünkért való félelősségünk tudatában mutassuk meg őket a
magyarságnak, .akár egyik, akár a másik felekezethez tartoznak azok.

Közelebbről müveiket, gondolataikat és meglátásaikat vigyük
egyházunk közvéleménye elé. Nem arról van szó, hogy kultur-prédi-
kációkat tartsunk. Prédikáljuk csak egyedül és kizárólag Isten igéjét,
minden igehirdetési alkalommal. De' előadásokon, kultúrdélutánokon
és összejöveteleken vigyük a m~gyar költők, írók és tudósok kiforrott
eredményeit, mint tavaly télen Fóton a gázdakörben is történt, a
szélesebb magyar közvélemény elé. Ennyivel tartozunk nemzetünknek.

Nyilvánvaló, hogy ez ellen sokan a keresztyénség nevében tilta-
kozni f9gnak. Ellenvéleményük az lesz, hogy aki az egyházhoz tar-
tozik, az csak és kizárólag az örökélet dolgaival foglalkozzék és
hagyja, hogy ez a világ foglalkozzék a ma.ga ügyeivel. Merjük azonban
végre kimondani, hogy ez az álláspont tisztára szektás. Mi keresz-
tyének vagyunk, de nem dugjuk strucc módjára homokba a fejünket.
Tehát keresztyének vagyunk a mi magyar mivcltunkban is .. És a
keresztyénség a mi számunkra a felelősség vállalását. és viseléeiét
jelenti. Nemcsak az örök életünkért, hanem a mindennapi és magyar,
életünkért is. Mi felelősek vagyunk azért is, hogy rajtunk, apánkon,
anyánkon és közvetlen környezetünkön kívül hogyan hisz, gondol-
kozik, érez és dolgozik a magyar ember. És ha magatartásunk miatt
a világiasság, liberálizmus vagy valami másnak .a vádja érne ben-
nünket, egyszerüen és nyugodtan azt feleljük, hogy mi sem import-
kegyességeknek, sem szektás eszméknek az uszályhordozói nem le-
szünk, hanem éljük és szóljuk a mi .felelős keresztyén életünket
m~gyar vonatkozásban is.

Ha végre elhatározásunkat ,gyakorlati irányban is keresztül tud-
juk vinni, elérjük azt, hogy egyházi összejöveteleink va templomon
kívül sem süllyednek le a teázás és szendvicsevés nívójára és ifjúsági

csak ennyit venni észre: itt egy lovag
megvédett egy nőt. Ha csak errőL volna
szó, ebben a mi ujságunkban talán
ügyet sem vetnénk rá. Sőt végeredmény-
ben talán még a művészeínek is lehet
haszna belőle. (Öszintén kivánjuk, hogy
egy magyar tehetséget - ha csakugyan
az - segítsen karrierhez bizonyos pesti
társaságok szorgalmas író-kedvence.)

De az ellen, egy anyagi és erkölcsi
világháború kellős közepén, egy testi-
leLki megújhodásra bőségesen megérett
országban a leghatározottabban tilta-
kozni kell, hogy induló színésznők kö-
rüli csetepatékba a Legmagasabb vaLLási,
Lelki értékeket védeLmező jeLigéket be-
lerángassák, kártyatromfként játsszák
ki. A mi Lutherünk nem arra való,
hogy nevét és igazságatt színésznő-
protezsálásban meghentergessék, Efféle
"hősismeretből" nem kérünk. Különö-
sen a sajtóbeli destrukciót kiirtani hi-
vatott Országos Ma'gyar Sajtókamara
ker.esztyén tagja gondolja meg, amikor
ilyesmit, ilyen vonatkozásban még egy-
szer leír.

A szereplők .nevét elhallgattuk; raj-
.tukkeresztül és rajtuk túl egy irány-
zat ellen emeltünk szót. A közkedvelt
szerző és társai pedig tetszésük szerint
nevezzék ezt az álláspontot akár reak-

- ciósnak is. Mi, egy nagy püspökkel,
csak, ennyit felelünk reá: ebben az ér-
telemben szívesen vagyunk reakciósok,

. F. S.

Sürgetés
Nagy örömmel vettük annakidején az

evangélikus egyház vallástanítására
vonatkozó új tantervet és utasítást,
melynek figyelmes átolvasása minden-
kit arról győzött meg, hogy a vallás-
tanítás igazi szükségleteit és meglévő.
de javítható bajait az illetékesek jól
ismerik és azokon segíteni szándé-
koznak.

Természetes az, hogy új tanterv és
utasítás megjelenése egyszerre meg-
szünteti a meglévő tankönyvek új ki-
adásait, az esetleges bővíteseket és ja-
vításokat, mert hiszen bizonytalanná
válik, hogy az új tanterv következtében
az egyes osztályok számára mennyiben
változott tartalmú új könyvek fognak
megjelenni. Viszont ez a beállott szünet
a tanítás folytatásában mindig kelle-
metlenebbé válik. Sem az' egyháznak.
sem a vallástanításnak nem érdeke az,
hogy az elfogadott új tanterv és uta-
sítás megjelenése és az ennek alapján
beállítandó ú i könyvek \ megjelenése
között az elkerülhetetlenül .<;zükséges
időnél hosszabb idő teljen el. mert eb-
ből föltétlenül nehézségek következnek
a vallástanításban. Ezek a nehézségek'
már most is, érezhetők. Különösen a
középiskolai vallástanitás keretében
mutatkoznak meg. Az úi tanterv elő-
írásai szerint kell végezni a tanítást.
viszont a rendelkezésre álló tankönv-
vek még a régi tanterv szerint készül-
tek Ez kritikai eljárást "on maga után
8, mealévő tankönvvekkel szemben PS
reménybeli oí llantásokat az eliövendő
ú i tankönvvek fejé, Ezváltalán nem
szolgál a tankönyvele tekintélyének az,
ha minduntalan kihagvásokat vagy
minduntalan nótlásokat kell a növen-
délo-kkel f\~7kö""'5H-,:.A. ~_ n"" nvihT~n-
valóan nincsen a vallástanitás kitűzött
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céljának szolgálatában sem az, hogyha
ezt minden egyes vallástanító lelkész
külön-külön és a saját ízlése szerint
végzi.

Jól tudjuk azt, hogy az új tanterv
alapján kész ülő tankönyveket nyugod-
tan és rendesen kell elkészíteni és eh-
hez idő szükséges. Azt is tudjuk, hogy
az új könyveket részletes és megbíz-
ható bírálatokon kell átengedni Ez is
időbe kerül. Olvastunk is éppen az
Evangélikus Életben híradást arról,
hogy volt egy szak bizottsági ülés, mely
alaposan foglalkozott ezekkel a kérdé-
sekkel. Nem tudjuk azonban azt, hogy
a továbbiakban történt-e valami és
hogy így emberi számítás szerint mi-
kor számítha tunk új tankönyvekre, mí-
lyen sorrendben számíthatunk rájuk és
így hozzávetőleg milyen megvalósításo-
kon fog keresztülmenni az egész val-
lástanítási reform.

Azt is tudjuk, hogy a sürgetés egyet-
len nappal sem rövidítheti meg azt az
időt, ami egy-egy tankönyv haszná-
latba bocsátásához okvetlenül szüksé-
ges De remélhetőleg senki sem fog fél-
re érteni akkor, ha kifejezzük azt a
meggyőződésünket, hogy a vallástani-
tás ügye olyan fontos, hogy semmiféle
felesleges és elkerülhető halasztást
nem engedhetünk meg magunknak.
Bizalommal kérjük az arra illetékese-
ket, hogy evangélikus vallastanításunk

- érdekében mindenkit, aki ezekben a
munkálatok ban részt vesz vagy részt
fog venni, indítson fel és szoríts on rá
a legzárosabb határidő -pontos betartá-
sára Amennyiben a jövő tanév elejére
nem készülhetnek el ú] tankönyvek,
szükséges volna átmeneti intézkedés,
esetleg átmeneti tananyag rendelke-
zésre ,bocsátása a vallástanító lelkészek
számára. VaLlástanár.

"Minden kész: jőjjetek el ... "
(Lukács ev. 22: 4.)

Evangélizáció
a Deák-téri
templomban

A pesti evangélikus egyház Istennek
hálálkodó szívvel és szent örömmel adja
tudtul az egyház híveinek és az evan-
gélium után szomjazó minden szívnek,
hogy a Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület rendezésében Budapesten a
Deák-téri templomban evangélizációs
hetet tart.

Az evangélízáció április hó 14. nap-
ján, vasárnap estétől április hó 2l.
napján, vasárnap estéig tart.

HaLljátok meg a Lélek hívogató sza-
vát. Hozzátok el a reátok bizott szíve-
ket és adjátok át a közönyös, a hideg
és az eltévedt szíveknek is Krisztus
hívó szavát: "Jőjjetek én hozzám mind-
nyájan ... "

Budapest, 1940 március hó 31.
Testvéri köszöntéssel:

a pesti evangélikus egyház és a Fébé
Evangélikus Diakonissza Egyesület

elnöksége.~."..,..~~~
"Látszatra Krisztus halála gyalázatos.

sőt átkozott halál. A fa. melyen meghal.
átkozott fa. De csak azért. mert minden
mi bűnünk rajta van." Luther.
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-összejöveteleink is megtelnek élettel; mert bennük magyar életünk
nagy kérdéseiről is lesz szó.

Végre pedig, hogy mindehhez gyalwrlati segítséget is nyujtsunk,
a következő számunkban megkezdjük és ismételni is fogjuk azoknak
a magyar lélekből született és magyar lelkeknek szóló műveknek a
megnevezését, amelyeknek Ismerete és ismertetése minden felelős
magyar evangélikus embernek kötelessége. Mórocz Sándor.

Egyház, mint külpolitikai tényező
A volt miniszterelnök az Uj Magyarság húsvéti számában a ma-

gyar-német viszony alakulásáról írt. Cikkében »olyan megnyilatkozá-
sokról« beszél, »amelyek a határon túl kedvezőtlen reakciót idéznek
elő«. Ilyen megnyilatkozás szerinte laz importeszmék ellen való ha-
dakozás és egy ennél »komolyabb ellenáramlat«, amelyik az egyházak,
még' pedig nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházak olda-
láról is megnyilvánulna. Ennek a »komolyabbellenáramlatnak« oka
a' cikkíró szer.int, hogy az itteni egyházak aggodalommal szemlélik a
nérriet vallási" viszonyokat, .sőt egyes túlzókezek közül, »odáig men-
nek, hogy az egész német szellemi és társadalmialakulásban egy
óriási .aposztáziát látnak, amely a keresztyén Európának végét
jelentené«. Elismeri azt) hogy vannak a »nérnet fejlődésben ható esz-
mék között olyan tanítások is, amelyek szöges _.ellentétben állanak
a keresztyénség alapvető tételeivel. De, ha jól megnézzük, ezek a ta-
riítások s,okszoregy eddig elhanyagolt ~szempontot fejeznek; ki.«

Ezekkel a vádakkal szemben legyen 'szabad ra következőkre rá-
mutatni: ' ,

1. Nagyon régen volt az az idő, amikor az egyházak külpolitikai
tényezőként számba jöttek. Ma nincsen Magyarországon egyetlen
egyház sem, amelyik vállalni merné a vádat, hogy egyházi szempont-
ból gátat 'emel a nemzeti érdekek érvényesülése ,elé. Nem is jutott ez
:sohasem eszünkbe. Ha valamikor [egyházi részről hang .'hallatszott
volna, amelyik akár a szóbanforgó, akár pedig egy már azóta eltűnt,
de mindenki előtt emlékezetes állam [egyházi téren tett intézkedésetit
megjegyzésekkel kísérte, akkor ez sohasem a politika tényezői közé
való feltolakodás akart lenni, hanem mindíg a figyelő, vigyázó vára-
kozás. Erre a várakozásra és figyelésre nem csak 'idegen államok moz-
galmaival szemben vállalkozott az 'egyház, hanem mindenki· előtt,
aki az egyházi sajtót olvassa, saját nemzetünk mozgalmaival .szemben
is. De amíg a belső állapotot figyelő vigyázásnak az volt az értelme,
hogy ,egy pillanatra se eresszüle közel magunkhoz a veszedelmet, lame-
Iyík már a portárikon van, addig a kifelé való vigyázás csak belső,
lelki felkészül(ést jelentett.

2. Hogy ez mennyire így van, azt mindenki, aki az egyházi sajtót
és annak olvasótáborát nézi, meg fogja látni. Az egyházi sajtónak,
már most amennyire ez bennünket és elsősürhan lapunkat, mint :a
hivatalos Iapqt és la Keresztyén Igazságot, minthav,i folyóiratot,
valamint a Harangszót, mint néplapot illeti, a törekvése mindíg csak
annyi volt: tudósítani. Egyházi sajtónk sohasemezépített és sohasem
torzított. Mi mindíg az igazságot, a leplezetlen, tiszta igazságot akar-
tuk megszólaltatni. Ezért is közöltünk beszámolókat, leírásokat, tu-
dósításokat künn járt, vagy künn élő munkatársaink tollából. Hogy
az, amit ír-tunk, mélyebb, jobban értesült és teljesebb volt, mint a
'napisajtó egyes hírei, az a helyzetből következik.

3. Hiába fog tehát valaki is a magyarhoni' evangélikus sajtóban
olyan hangokat keresni, amelyik vád alá lenne vonható »az ország kül-
politikai helyzetét és érdekeit veszélyeztető« tartalma miatt. Mi soha,
senki ellen nem űztünk propagandát. Ez tiszta negativizmus lett v,olna.,
Mi mindíg építeni akartunk é~ ezért olyan dolgokról írtunk, amik'
példaadásul szolgálhattak. Tessék elolvasni a fenti ujságok Finnor-
szágról szóló . cikkeit, de akár azokat is, amik anémet dolgokról
szólnak.,

4. Egy talán mégis van, amit a cikkíró félreérthetett. Ebben azon-
ban -. ha ez hibának számít - nemcsak magunk vagyunk vétkesek.



Gondolhatott ugyanis arra, hogy Iapjainkban, sokszor, amikor a ma-
gyar életkérdésekről, kultúrjavakról, hagyományokról, nyelvről stb.
írtunk, öaszehasonl.ítást tettünk ugyanezeknek a dolgoknak német
megnyilviánulási módjával. Még azt is megengedjük, hogy elutasí-
tólag. Ennek azonban nem laz a következése,hogy mi lenéznők a
német kultúrjavakat, vagy megoldásokat. Nem. Erre az összehason-
lításra ahol sor került, mindíg azért került sor, mert a magyar kultúr-
javakat eddig legtöbbször nem magyar, hanem a tőlünk, Iényegünktől
alapvetőleg'idegen, nérriet szemszögből ítélték meg és értékelték le.
Új világ az, amiben vagyunk. Most akarjuk megteremteni magunk-
nak világunk magyar értékelését, el kell hát határolnunk magunkat
azoktól,amik eddig voltak ésamik eddig nem szolgáltattak elégtételt
értékeinknek. Ezt mínden nép megteszi. Északon is, délen is. Ebben
nincsen semmi. Vagy talán a finn-svéd viszonynak meg kellene rom-
lania azért, mert a finnek másképpen, szembeállítva a régi értékelés-
sel, finnül ítélik meg dolgaikat? Ne rójuk fel magunknak hibául és
főképpen ne politikai érvül azt, ami egyszerüen exact tudományos
eredmény. '

Nem tudjuk honnan származik, milyen megfontolások alapján
a cikk idézett kité tele. De alkalomadtán szeretnők hallani a bizo-
nyítékokat is. A leírt, felelősen mondott, vagy .megfogalmazott .ki-
jelentéseket, amelyek Indokolnák azt a vádat, hogy hazánk leülpolitikai
érdekeit sértjük. Addig azonban, amig ezeket ,a vádakat igazolva
nem látjuk, kénytelenek vagyunk őszinte lelküsmerettel visszauta-
sítani a vádaskodást. Tesszük pedig ezt annál is inkább, mert tudtunk
szerint a keresztyénség évezredes, egyházunk által pedig a Szent Irás
tükrében sokszorosan átvizsgált tanításában nem fedezhető fel és
így nem is fejezhető ki »egyeddig elhanyagolt .szemporrt«, aminek
eddigi elhanyagolása bennünket megszégyeníthetne. Kemény Péter.

206 . 5.
Nemrégen jelent meg a Pénzügyi Közlöny 1940. március havi 5.

számával kapcsolatosan »Kimutatás a jövedéki kihágás és adótartozá-
sok miatt körözött egyénekrőlx tszóló füzet.

Mindíg szomorúságot jelent olvasni olyan ernberek névsorát, aki-
ket az államhatalom valami Iniatt üldöz,' akik gyilkolnak, törvény-
ellenes cselekedeteket hajtanak végre, eltitkolják' az adóalapot, nem
fizetnek adót, pedig tudnának, árakat drágítanak stb. Ezek' a mene-
külő emberek, kiket üldöz a rádió, ujság, szikratáviró, csendőrség,
rendőrség, tulajdonképpen a haza 'ellenségei. Az általuk nem fizetett
terheket mások hordozzák el verejtékezve és birkózva az élettel. Az
ilyen ernberek megérdemelnék, hogy kőtörő munkával szoktassák őket
a becsületes és tisztességes munkához, ,

A kimutatás 206 egyénről ezól, Ezt a 206 embert jövedéki ki-
hágás és adótartozás miatt körözi az állam. Egészen biztos, hogy ezek
az egyének a fermálló törvények ellen vétkeztek, hiszen ha valaki.
munka nélküli, vagy munkaképtelen, vagy nagyon szegény, ott a vég-
rehajtó sem foglal. Ez a 206 ember menekül a végrehajtó hatalom
elől, mert maga is érzi, hogy valami olyant tett, ami nem lett volna
szabad,

Nem ismerjük-el a statisztikát mindenek felett álló értéknek',el-
végre a statieztikai számokat sokféleképpen lehet csoportosítani és
(Összeállítani,ezért a statisztikai számokból nem is vonunk le végső
következtetéseket. Mégis csak magunknak mondjuk el bizonyos jól
eső érzéssel - nem is elbizakodottsággal, - hogy a 206 körözött
egyén közüí csak 5 evangélikus. Arról sem beszélünk, hogy a többi
felekezetek ebben a statisztikában hogy vannak érdekelve. 1

Arra azonban rá kell mutatnunk, még pedig kihangsúlyozottan,
hogy az olyan sokszor megvádolt evangélikus egyház tagjai hazával,
állammal szemben megteszik a kötelességüket. Ha a számaranyo-
kat hasonlítgatjuk össze; jól megtesszük a kötelességüket. Mi 'ezért
nem kérhetünk elismerést, ezért nem járhat dícséret, kitüntetés, de
kérjük az egyenlő lehetőségeket és mindenben az e.gyenlőelbánást. Mi
nem akarunk az államIcéregetői lenni, de várjuk, hogy az állam lássa

,
SZINHAZ

Új haza
Nyírő József UJ darabja a Szózat

egyik so~ának illusztrációja: "Aldjon
vagy verjen sors keze, itt élned és
meghalnod kell." Ennek a magyar sors-
élménynek megtapasztalását látjuk egy
csapat székely történetében, akik Mária
Terézia tábornokainak és katonaságá-
nak ksgyetlenkedései és sanyargatásai
elől Moldvába 'szöknek. De akármilyen
zsíros földet kapnak is a sziklás, köves
erdélyi hegyek helyett, nem birnak ott
maradni, visszamennek a régi földre.

Ezt a nagy élményt a királybíró .lá-
nyának és egy üldözött ifjú székely
nemesnek, Endes Istvánnak szerelme
köré szövi, amelyben az intrikus sze-
repét egy császári kapitány játsza.

Nyírő darabjának főerőssége most
sem a drámai bonyodalom, az intelli-
gens, főleg az intrikus szereplők lélek-
és jellemrajza, hanem a nép. Az egy-
szerű népi gondolkozásmód, félig a me-
sék és csodák világában élő gyermeki
lelkület, a hamar robbanó indulatok' és
ugyanolyan könnyen és természetesen
csorduló megbánás, az egy-kettőre fel-
bugyborékoló kacagás, de egyetlen szóra
újra sírásba borulás, az ösztönös embe-
rek csodálatos lelki közössége, a ki-
csinynek, gyöngének megható 'védelme,
az önfeláldozás, szeretet frissen fakadó
üde virágai. Ismét kaptunk a székely
néplélek 'kincseiből egy zsákra valót,
hogy méginkább szeressük, méginkább
becsüljük őket s még inkább fájjon
nekünk, hogy még nincsenek - itthon.

És kapunk az egész darabban egy kis
mininatür-képet a magyar történelem-
ből. Majdnem a kuruc-labanc világ
tragikus ellentéte zsúfolódik össze a
törvényeket örző és törvényes útakhoz
ragaszkodo királyb író és a "lázadó"
ifjú nemes alakjába, akit "belekerget-
nek" a lázadásba. Ez a törvénytisztelet,
ez a vég nélküli bizalom a legfelsőbb
hatalom igazságosságában, tette lehetővé
a Habsburgok négyszázéves szomorú
uralmát ezen a földön. Mi lehetett
volna ebből a népből, ha olyan hatalom
űl felette, amely ezt a bizalmat meg is
érdemli? Most már késő ezen töpren-
geni, de tanulnunk a történelemből,
nemcsak szabad, hanem - életfeltétel.

A.B.

Első szerelem
Bókay János darabjai mindig nagy

tömegvonzó mágnesek. Sajnos a vonzó
erő azonban legtöbbször nem maga-
sabbrendű, megmarad a "szekszepil"
világában. Csupán olyan elegáns cso-
magolást tud adni a tulajdonképeni
lényegnek, hogy még a harapásra fel-
készült kritikus is csak hatodik érzé-
kével érzi, hogy ez még se az igazi, itt
egy melegházi virág buján bomlott és
parfümözött szirmait kapjuk a harma-
tos üde rózsaszál helyett, amit vártunk.

A cím ugyanis: ,első szerelem. De
ebből az első szerelemből a színpadon
semmi sem látható. Úgy véletlenűl
megemlítik egy igen kényelmetlen hely-
zetben azt a városmajori padot, ahol
kéz a kézben összesimulva üldögél az
.,első szerelem". E;::yébként egy férjé-
ben csalódott, válófélben lévő fiatal-
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asszony botladozik a tejfeles szájú
"gazdag" ifjú és a: méltóságos, öreg és
"gazdag" orvostanár, no meg a válni
nem akaró, sőt a magát vísszakőnyörgő
férj között. Bókay régi témája az ifjú-
ság ereje, az idősek finomsága és sze-
relmi művészete fölött. Itt' is az ifjú-
ságnak adja a pálmát s az öreg tanár-
nak utazni kell a szerelmi párbajban
kapott sebeivel, de épen időre érkezik
vissza, hogy bekötözze a fiatalasszony
szívén azt a sebet, amit a városmajori
pad üt rajta, ahol az unokahuga "első-
szerelme" ragadja ki karjaiból a "gaz-
dag ifjút". És ekkor érkezik be a szín-
padra az "első szerelem". De ezt is
erős gyanuperrel fogadjuk, mert nem
igen fedi a címhez fűzött illuziókat. A
kibomló rózsabimbó helyett a lányban
inkább az illatával, színeivel és nem
legutolsó sorban tüskéivel öntudatosan,
mondhatnánk művészien bánni tudó,
harcos némbert kapunk, aki a férfiért
való harcban úgy védekezik, hogy tá-
mad és megbocsát, amikor neki kellene I

pirulnia. A fiúnak pedig tudjuk a
multját s szinte nem is igen sajnáljuk,
hogy "megfogták".

Himpor és minden illuzió nélküli te-
hát az az "első szerelem", amit Bókay
feltálal. Túl sok benne a realitás. Azt
azonban már nem tudjuk, hogy az írót
kárhoztassuk-e érte, aki alakjait az
"életből merítette" vagy azt a "mai
életet", melyből csak ilyen modellek ke-
rülnek ki? Mindenesetre az írót se
engedhetjük el "szárazon", mert a mű-
vészettől mégis csak várunk valami
nevelő, felfelé emelő erőt. Ha mese is,
költött is (mondjuk modernül: nincs
meg, a kellő "hinterlandja" a minden-
napi életben az a beleszőtt eszményi

alak vagy megoldas, mégis elvárjuk a
művészettől, hogy ne hajigálja el az
iga,zi élet örök alapelveit; hanem kép-
viselje őket. Ha valaki elindul utánuk,
az úgyis csoda. Csodát pedig mi nem
tudunk csinálni. De lehetünk ennek a
csodának eszközei. S azt tartjuk igazi
művészetnek, amelyik nem adja f.el
ennek a csodának a lehetőségét, ha-
nem, ha talán sokak szemében remény-
telenül is, de eszközül adja magát
neki. Mert nekünk az a tápasztalatunk
és megyőződésünk, hogy Lsten. nem
szokto. parlagon hevertetni a használ-
ható eszközöket. A színpad lehet' szó-
szék akkor is, mikor az "életet mutatja"
be. Az Első szerelem-nél azonban nem
érezzük meg ezt a háttérben álló ten-
denciát. A nagyon szellemes és mulat-
ságos, s bizonyára nagy közönségsikert
is arató darabot ezért tartjuk tehát
.,nem egészen jól sikerültnek". T. G

Finn-est Komáromban. A komárorni
két evangélikus és két református gyü-
lekezet együttesen szépen sikerült finn
ünnepet rendezett, melyen az előadást
báró dr. Podmaniczky Pál egyetemi
tanár tartotta.

A Zuglói Evangélikus Templomépítő
Egyesület március 31-én Kemény Lajos
elnöklete alatt tartotta évi rendes gyű-
lését, melyen az egyesület igazgatójává
Grünvalszky Károlyt választották meg,
A közgyűlés örömmel vette tudomásul
a templomépítés ügyének előre hala-
dását s az egyházközségnek azt a hatá-
rozatát, amely szerint az építkezés még
ebben az évben megindul. Az egyesület
vagyona működésénck őtödik évében
14.400pengő.
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meg és vegye észre, hogy néki jó szolgálatokat végzünk. Vegye észre,
hogy ezt az áldott magy.ar földet nemcsak szavakkal, hangzatos Irá-
zi sokkal, jelvényekkel, ünnepi szónoklatokkal, hanem munkával, szor-
galommal és tettekkel szeretjük.
, 'Ismertem nem egy' földművest, ki II gazdasági válság idején köl-
csön pénzből fizette ki az adóját és pedig nem káromkodva és rnéltat-
lankodva, hanem mint, aki kötelességét teljesíti. Az adóerkölcs ná-
lunk, mint más államokban is, különösen Európában, nem valami
dícséretes.jkell tehát, hogy az egyházak az »Irnádkozzál és dolgozcál«
felséges parancsát teljes szigorúsággal hirdessék, hogy minél több
olyan tagja legyen az államnak, aki az .adót, ha kell még kölcsön
pénzből is, de kifizeti. Most még azt tartják »ügyes« embernek, ki
az államot be tudja csapni, deeljön itt is az »átértékelés« ideje és
az lesz az értékes ember, aki az állammal szemben pontosan teljesíti
a kötelességét,

A' statisztika megvilágításában ezellia téren egyházunk jó mun-
kát végzett, a jövőben is azt akar végezni.' Fülöp Dezső.

láttam a finn csodát I
(Folytatás.)

A finn csodához hozzátartozik, hogy vessünk egy pillantást az
ellenségre is. Svomorú kiskorúságban tartást, egyirányú befolyásolt-
ságot állapítottak -meg a riporter ek az orosz hadifoglyoknál. Egy kis
statisztikát róluk: »)2000 fogolyból 1180 szenvedett fagyási sebeket.
S:Y.orbutgyanús volt 31%• Tbc-s 48%• Igen nagy százalék a vérbajos.
Három nőt is találtak köztük, mindhárom súlyosan vérbajos.«

»A mezőgazdasági munkás foglalkozású foglyok 430/0-a analfa-
béta, de ~ többi is csak .az írás és olvasás tudományának leghiányo-
sabb ismereteivel rendelkezett.«

»Tíz embert kérdeztern meg: kit szet-et legjobban a 'világon?
Hét 'az anyját, egy a- feleségét és gyermekét, ·egy önmagát, egy Orosz-
országot. Tíz földmíves közül kilenc ipari munkás szeretett volna
lenni s csak' .egy ragaszkodott földjéhez. Tíz közül járványoltást
csak egy kapott. Három közülük úgy tudta, hogy Szovjetoroszország
Angliával és Franciaországgal is háborúban van, kettő pedig, hogy
Törökországot és Perzsiát is elfoglalta. Tíz közül kilencen voltak
arról meggyőződve, hogy Finnország akarta elfoglalni Leningr-adot
és a háborúban a finneken kívül Svédország és Norvégia is részt
vesz.«

»Tíz tiszt közül kettő tudott idegen nyelven. Külföldi újságót
egyik sem olvasott soha. Operában sokszor voltak, templomba csak
egy járt közülük, Három bevallotta, hogy vallásos, kettő atheista,
a többi nem akart felelni erre a kérdésre. Tíz közül kettő tagja volt
a kommunista pártnak, három nem. Ezek pártonkívülieknek mond-
ták magukat s kije1entették, hogy nem ismerik e]. a kommunizmus
nemzetközi jellegét. A kommunista és marxista irodahnat mindnyá-
jan kitűnően Ismerték. Külföldi írók közül csak Remark-ot olvasták.«

A legtöbb orosz fogoly meg volt győződve arról, hogy a finnek
ki fogják végezni. Ezért nem is igen adták meg magukat a háború
kezdetén, Inkább öngyilkos lett, aki nem tudott menekülni. Az egyik
fogolytáborban hisztérikus rohamban tört ki egy orosz tiszt, s reked-
ten üvöltötte, végezzék már ki, ne húzzák-halasszák, mert ő már nem
hirja tovább idegekkel. És sehogy se akarta elhinni, hogyafinneknek
eszük ágában sincs őket kivégezni. Sőt, a lehető legtisztább és ké-
nyelmesebb barakkokban szállásoltákel őket. A' tiszteknek még
rádiójuk is volt. Az élelmezés olyan bőséges, amilyet hazájukban
sohasem élveztek. Az egyetlen »kényszermunka« a ,»sauna« .volt, a
fürdés, tisztálkodás. A szigorúan tiszta finn ek ebből nem engedtek.

A fogolytáborokatelárasztották bib'liákkal. S a foglyok szívesen
olvasták. Az, Istentiszteleteken való részvételtől sem idegenkedtek.
Sőt, akadtak,.akik »mohón vetették rá magukat« a templomba járásra
és áhítatoskodásra. Az ,egyik ujságíró éppen akkorjárt ,egy kórházban,
amikor egy súlyos an sebesült orosz tiszt haldoklott. A zsebében
ennek is megtalálták . az. »istentelenek szövetségének« tagsági igazol-



ványát. Súlyos szenvedéseí között megrs Istent hívta. Az ujságiró
ott ült ágya mellett az utolsó pillanatag s amint leírja, ezzel a szóval
dermedt meg ajkán az élet: »Isten ... Isten ... « , '

Sok orosz kegyetlenségről számolnak he a riportok. Egyetlen asko-
lába sielő kislány ellen intézett repülőgéptámadásról és hasonlókról..
Sok tömegpusztulás borzalmát vetítik elénk. Bennünk is inkább szánal-
mat, mint haragot és gyülöletet kelt a finnekellensége. Szánalmat, hogy
ilyen szomorú kiskorúságban kell élniök, szenvedniök, elvérezniök
néhány hatalmas ember játszóeszköze, felelőtlen szeszélyeképen.

*
Sok-sok új oldalát láttatja meg ez a könyv a »fínn csodának«, de

meg kell állapítanunk, hogy még többet is láthatnánk, ha ariporterek
nem beszélnének olyan túl eokat önmagukról. S vannak aztán fejeze-
tek, amelyeket jó ízlésü szerkesztö teljesen ki is hagyott volna. Ilyen
pl. »A finn háború szerelmi romantikája« című . fejezet. Annál is
inkább, mert ez stockholmi Iokálokr ól és nem a finnekről szól. Ilyen
vonatkozású szenzációt még a sok pletykaéhes nyugati riporter se
tudott találni a finnekről. Miért kellett tehát megrontani a kötet össz-
hangját ilyesmivel?

Sok »melléfogást« is találunk a kötetben', különösen, ha valami
vallásos kérdés kerül szóba. Szűz. Máriát láttatja pl. az egyik riport
a finn katonákkal, karján a»kisjézussal«. Egy másik riport a Ladoga-tó
»angyalának« megjelenéséről beszél. V.alószínű, ugyanarról a látomás-
ról szól mindkét hely, de a magyar átdolgozás a »felhőkből kialakult
angyal alakc-ból már Szűz Máriát csinált. A finn nép vallási hova-
tartozandöságát is igen csínján kezelik. Ahol már semmikép sem lehet
kikerülni a való tényeket, ott se mondják ki nyiltan, hogy OU [innele
evangélikusok, hanem megkerülik és /kör-ülírják (»felvették a hit
azon formáját, amelyet Luther Márton foglalt pontokba«). Ezek a
melléfogás 'Ok és körülírások semmiesetre sem írhatók a külföldi
riporterek számlájára, hiszen azok legnagyobbrészt protestáns 'Orszá-
gokból származtak. Ez a magyarra átültetés - legjobb esetben -
»hozzá nem értésének« az érdeme. F. Z.

,
H I·R·EK

A Luther-szobor ügyével foglalkozott
a székesfőváros legutóbb tartott illeté-
kes bizottsága és véglegesen jóváhagyta
a legutóbbi helyszíni tanácskozáson
megállapított helyet, me ly e szerint a
Deák-téri templom előtti, jelenleg há-
romszögletű tér lesz.

D. Raffay Sándor banvakerületí püs-
pök, akinek balesetéről hírt adtunk,
Isten kegyelméből fel épült és hivatali
munkáját újból megkezdhette.

Lelkészkonferencia. A magyarországi
evangélikus lelkészek részére április
24. és 25, napjain konferencia lesz Bu-
dapesten a Fasori evangélikus gímná-
zium disztermében. A konferencia első
napján világnézeti kérdések kerülnek
sorra, melynek előadói D. Raffay Sán-
dor, Turóczy Zoltán, D. Kapi Béla,
Vladár Gábor, dr. Mády Zoltán. A
következő .napon a MELE tartja
tavaszi konferenciáját, melynek elő-
adói D. Raffay Sándor, Szenczy Gábor,
dr. Keken András, Kemény Lajos. Az
első napra szóló részletes meghívot
az illetékes püspöki hivatalok, a má-
sodik napra szólót pedig a MELE el-'

-nöksége bocsátja ki és küldi meg az
evangélikus lelkészeknek.

Az Országos Luther Szövetség vá-'
lasztmánya április 9-én délután 6 óra-
kor a Szövetség helyiségében (IV. ker.,
Bástya-u. 12. szám, félemelet) országos
választmányi ülést tart.

Gyémántlakodalom. Bakay Péter
nyugalmazott nagyócsai lelkész, volt
zólyomi esperes és felesége Kovácsy

Irma április 7-én Modorban tartották
gyémántlakodalmukat A ritka szép
családi ünnepen résztvettek Istennek
hálálkodó szívvel gyermekei, akik kö-
zül Bakay Péter a pestmegyei alsó
egyházmegye esperese, Bakay Zoltán
dunaegyházi lelkész, tanügyi esperes,
vitéz dr, Bakay Jenő főorvos, a pesti
evangélikus egyház presbitere, dr. Ba-
kay Kálmán törvényszéki bíró, a csil-
laghegyi egyház presbitere Bakay Mar-
git (Zsámbor Pál selmecbányai lelkész
özvegye) és Bakay Mariska, aki Schulz
Aladár bánki lelkész neje. A jubiláns
házaspárt minden felől sokan keresték
fel jókívánataikkaL

Kítüntetés. Szent-Ivány József or-
szággyűlési képviselőnek, az Országos
Luther Szövetség választmányí tagjá-
nak a Kormányzó Úr .Öfőméltósága a
Magyar Érdemrend Középkeresztjét a
csillaggal adományozta.

Rombadőlt finn templom építésére,
lapunk mult számában Szlancsik Pál
tollából közölt cikk hatása alatt id.
Hencz Gyula, a magyar optikai művek
r. t. műveztője, lapu nk szerkesztőségé-
hez 50 pengőt küldött.

Egyetemi és főiskolai konferencia.
A magyarországi evangélikus egyetemi
és főiskolai hallgatók harmadik orszá-
gos konferenciájukat Sopronban tartot-
ták március 31.-április'.2. napjain, Elő-
adásokat. tartottak D, Kapi ,Béla, De-
zséry László, dr. Schulek Tibor, Er-
délyi Ferenc, Vaj ta Vilmos, dr. Deák
János, Budaker Oszkár Különösen ér-
dekes volt az evangélikus egyetemi if-
júság életszemléletét megmutato rövid
felszólalások sorozata. A' konferencia
ismertetésére még visszatérünk.

A pápai egyház 1939. évről szóló év-
könyvét, melyet Bácsi Sándor a gyü-
lekezet lelkésze állított' össze, csinos
füzetben adták ki. A füzet közli a
gyülekezet tb. felügyelőjének, vitéz
dolinai draskóczi Draskóczy István ny.
honvédaltábornagy képét. Azután szá-
madást ad Isten által a gyülekezetre
bízott értékekről, a lelki munkáról; az
egyháztársadalmi munkáról, egyesüle-
tekről, a gyülekezet háztartásáról, a
gyülekezet jóltevőiről, az iskoláról s
az egyházközség számadásáról és költ-
ségvetésérőL Így az évkönyv pontos és
hűséges képet ad az egyházközség el-
mult esztendejérőL

A "Protestáns Szemle" legújabb
száma Makkai Sándor -és Kerecsenyi
Dezső szerkesztésében, "Köszöntjük a
Kormányzót!", Makay Miklós: Magyar
protestáns külpolitika, Joó Tibor: Mi a
magyar? Harsányi András: Az isme-
retlen Károlí :Gáspár, Vajda Endre:
Írónők regényei, Révész Imre: Nyilat-
kozat Zoványi Jenő "Új egyháztörté-
netírás" c. kiadványa tárgyában c.
cikkeivel, Aale Tynni finn költőnek
Képes Géza fordításában bemutatott
versévei s a szokott érdekes rovatokkal
került ki a sajtó alóL A Protestáns
Szemle kiadóhivatalának címe: Buda-
pest, IX., Kálvin-tér 8. (lVfÉ)

Segédlelkész athelvezések. A Greguss
Gyula halálával megüresedett lelkészi
állás 'adminisztráto'rságával Turóczy
Zoltán tiszakerületi püspök Mohr Ge-
deon eddigi segédlelkészt bízta meg és
segédlelkészül Tessényi Kornél soproni
segédlelkészt osztotta be. D. Raffay
Sándor püspök Boros Károly tiszaföld-
vári és Sárkány Tibor fábiánsebestyéni
segedlelkészt kölcsönösen áthelyezte.

Figyelmeztetés. A budapesti (Fasori
fiú- és Deáktéri leány-) gimnáziumok
igazgatói felhívják az, érdekelt szülők
figyelmét arra, hogy az 1940-41. évi
tanévre az előjegyzés -az I. osztályba
már folyamatban van. Ajánlatos a
helybiztosítás céljaból mielőbb jelent-
kezni, mert a korlátozott létszám be-
telése esetén evangélikus gyermeket
sem lehet későbbi időpontban felvenni.

Nagyréven március 28-án a missziós
egyház lelkésze, dr. Kontsek Károly
vallásos est keretében előadást tartott
"Jeruzsálemi vándorok" címmel - ki-
indulva a 122-ik zsoltárbóL

Leánylíceum. A Tiszántúlnak Deb-
recentől, Szegedig egyetlen gyakorlati
irányú leányközépiskolája, vagyis leány-
liceuma van: a szar'lJasi ev. leánylice-
um, Ez az iskola, a vele kapcsolatban
szervezendő tanítónői akadémiával
együtt tanítónői pályára is képesít; a
négy évfolyamú leányliceum érettségi
vizsgáláta pedig, a tanítónői akadémia
elvégzése nélkül, képesít mindazokra
az életpályákra és főiskolákra, ame-
lyekhez nem kívántatik meg a latin
nyelvi érettségi vizsgálat. A szarvasi
ev. leányliceum mellett internátus is
működik, melyben olcsó és kényelmes
elhelyezést és ellátást kapnak a leány-
liceum vidéki tanulói. Az internátusba
való fölvételért 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 lakásaról és foglal-
kozásáról, 3. a folyamodó legutóbbi
osztálybizonyítványa. Az internátusi
ellátás díja havi 50 P. A 'többr díjak-
ról és egyéb tudnivalókról az igazgató
nyujt tájékoztatást.
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Budapesti istentiszteletek
d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d.·e: 11 Egyed Aladár

d. u. 6 Kemény Péter
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. II Kemény Lajos
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán'
d. u. 5 '
d. e. 11210Süle Károly
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Májba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter
d. e. 10 Falvay Jenő
d. e. 11 Dezséry László
d. e. iO Magöcs Károly
d. e., 10 Győry János

, 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)
Rákóczr-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
Üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

Ezüslr6kák
kékrókák

n e r e e k
SOMOGYI lAJOS szücsmesternél
IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395.

Báli belépök kölcsönzéseI

70 éves c6g I .{,
I

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

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

.'

\'

.,

sorrendje 1940. április 7.
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Grünvalszky Károly
Angol-utca 25. d. e. 11 Lamnek Vilmos
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Dobos Dezső
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Farkas Zoltán

d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d.e. 10

. d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Révesz István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révész Istvá
d. e. 10 Papp Ferenc
d. e. 11211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212 Lehel Lászlo

templomban úrvacsoraosztás.

Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Obuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
'Rákosfalva

Minden

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker 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. I

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

SZLEZÁK LAsZLÓ
Magyarország aranykoszorús' mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBlésés haranglábgyár
.Budapest, XlII., Petneházy-u, 78.

(XIII., Frangepán-utca rrie!lett.)
Saját ház. , Telefon : 291-353.

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

lom új harangíaít,

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

r----------------------------,----?~--------------------------------~Rádíó, gramofon, zongorabillentyűsÍ harmo-
nika és az összes hangszerek legol~sóbban

• J
Evangélikusoknak nagy árengedmény !-- ;

MA'RNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
1
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Megjelenik minden szembeton. - Szerkesztőség és ki~dóhivatal: Budepest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 222·895.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
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Az egyház feladata
az ország
újjáépítésében

A finn nép megveretett. Az ország
megcsonkíttatott. De nem pusztultunk
el és nem vagyunk reménytelenek. Mi
hiszünk Isten kegyelmes segítségében.
Az országot újjá kell építeni. Ehhez az
újjáépítéshez szükségünk van minden
erőnkre éppen úgy, mint szükség volt
az ellenség támadásainak visszaveré-
séhez. Az egyháznak is kötelessége, le-
hetősége, de vágya is, hogy ebből az
újjáépítő munkából kívegye a részét.

Hogyan? Egy pár irányelvet szerét-
nék lefektetni. Elsősorban és mínde-
nekelőtt az egyháznak Isten igéjét kell
használni. A nép lelke szenvedéstől
megtört és azt semmi más nem tudja
megvígasztalni, mint Isten igéje. Az az
Ige, mely a mennyei Atya szeretetéről
beszél, Jézus megváltói haláláról, bűn-
ből való szabadulásról, halál és min-
den gonosz hatalomból való menekü-
lésről és a Szeritlélek újjáteremtő ere-
jérőL Az igehirdetésben és a szentsé-
gek kiszolgáltatásában az egyháznak
most van a legnagyobb feladata.

Az apostolok idejétől kezdve az ige-
hirdetéshez kapcsolódott egyházunkban
a szeretetszolgálat is. Voltak idők, mi-
kor erről megfeledkezett. az egyház.
A mult században megelevenedett
azonban ez a szeretetszolgálat, Egyhá-
zunk szeretetmunkája figyelemreméltó
volt, különösen a diakonisszamunka. A
megkötött béke ebbe a munkába is
mély sebet vágott. Két diakonissza-
intézetet és a finn belmíssziói szövet-
ség intézeteit vesztettük el. De nem
szabad csüggednünk.

Végül említsünk meg egy olyan dol-
got. me ly nem újkeletű gondolat, de
most éppen nagy jelentősége van. A
finn egyháznak van földje. Ebből an-
nak idején felhasználtak az ország
céljaira, különösen telepítésre. De egy
kis jóakarattal, ami bizonyosan nem
hiányzik, az egyház földjeiből ma is
igen sok hontalanná vált menekült
számára lehetne juttatni egy-egy dara-
bot, ahol megépülhetne új Finnország.
Midőn az egyház így nyujtana segély-
kezet a népnek, valóban népegyházzá
lenne, mely úgy [ó, mínt balsorsban
egyformán tud osztozni a nép életében.
(Kotimoa c. finn újságbóL)
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I I Báró Prónay Dezső I
Evangélikus egyházunknak egyik. legkiválóbb képviselője tért

pihenőre, mikor az acsai családi sírboltba elhelyezték báró Prónay
Dezsőnek. a'[magverországi evangélikus egyházegyetem volt felügyelőjé-
nek koporsóját.

34 éven át, 1883-1917 -ig a magyarhoni evangélikus· egyház-
egyetem sokszor emlékezetes és nagy történelmi fordulatokat látott köz-
gyűlésein mindenki úgy tekintett rá, mint a magyar alkotmányhűség és
az evangélikus egyházszeretet kivételes határozottságú és példaszerű
megtestesítölére. Egész szívével szolgálta egyházát, azért mert az Krisztus
egyháza, de azért is, mert ez az egyház a magyar hazának mindíg hűsé-
ges, mindíg megbízható, bátor és áldozatkész erőtényezője. Aki látta őt
ezeken az egyetemes gyűléseken elnökölni, minden kérdésben mindíg
ebből a két egybeolvadt szempontból származó álláspontiát hallotta
világosan és határozottan kifejezni, annak mindíg az az érzése volt,
hogy egész egyéniségében kivételes embert láthat és hallhat. Mélysé-
gesen magyar és mélységesen evangéliumi keresztyénségű lélek élt
benne. Külsőleg is mindíg figyelmet keltett egyszerű, fekete magyar
ruhája, jellegzetes arca, éles tekintetű és mégis bizonyos szomorúságú
szemei, gyorsan pattogó szavai. Jellemére nincs más szó, minthogy
minden tekintetben teljesen puritán volt. Mindenkivel szemben meg-
tudta őrizni lelki függetlenségét, de ez nála mindíg belső igazságainak
meggyőződésén alapult. Egészen csodálatos egyenesség jellemezte,
emellett pedig úgy akart segíteni, hogy lehetőleg háttérben maradion.
Szellemi nagysága a vele érintkezökre szinte nyomasztólag hatott. Es
mégis azok, i akik közelről vagy távolról tisztelték őt, a szeretetnek a
vonzását is mindíg érezték.

92 éves korában hunyt el. Ez alatt az idő alatt nemzedékek jöttek
és mentek. Olyan neveknek a hordozói voltak ismerősei vagy munka-
társai, akiket azóta már el is íeledtek. Ilyen hosszú idő alatt sok em-
beri és sok eszmei változás követte egymást, de . ő hű és változatlan
maradt minden meggyőződéséhez. Ha mindent össze lehetne szedni
és mindent el lehetne mondani róla, ami jellemző reá nézve, abból
történelmi távlatok is nyilnának és kiemelkednék előttünk egy szerény,
de nagyon öntudatos evangélikus magyar úrnak szinte hibátlan képe.

Mert családi nevét, vagyonát, magyar és evangélikus voltát a szó
legnemesebb .értelmében vett úri módon hordozta. Az 1906. évi nemzeti
ellenállás idején az önkormányzathoz ragaszkodó tisztviselők fizetését
sajátmaga vagyonából fedezte. Mezőgazdasági munkásait elaggott koruk-
ban teljes fizetéssel nyugdíjazta. Függetlenségi meggyőződésénél fogva
minden abszolutisztikus törekvésnek nyilt ellensége volt. Még az egy-
házak állarnsegélyét sem tudta helyeselni, mert egyházának független-
ségét nemcsak egyházi. de nemzeti érdekből is megőrzendőnek tartotta.
Ezért a saját i személyének szóló minden kitüntetést, vagy cimet elkerült
és egyedül egyházi méltóságot fogadott el.



Révész és Ehrlich íotó int. Sennyei Józse! fesIménye.

Egyházát azonban egész lelkével szerette. Mindíg nyiltan szállt
síkra mellette. Minden egyházi ügyben nemcsak bölcsességével, hanem
anyagilag is igyekezett segíteni. Csak egyetlen jellemző kis példát jegy-
zünk fel. Mikor az infláció idején a pénz értéke alásüllyedt. megjelent
a Deáktéri pénztárban és néhai édesatyja alapítványának helyre-
állítására sajátkezűleg letett egy kis zacskót, mely ezüstkoronákban
tartalmazta a tönkrement alapítvány értékét.

Isten kegyelméből a legutolsó időig teljes szellemi frisseségben
töltötte napjait acsai kastélyában, óriási könyvtárában. Bár a mai szel-
lemi élet zűrzavaros változásait mindíg figyelemmel kísérte, különösen
a régi latin klasszikusokat tekintette jóbarátainak. De ha szükségét
érezte, éppen egyházi érdekből, újra megszelalt. Igy az 1934-37. évi
zsinathoz, annak egyes elvi kérdéseihez írásban küldötte el megjegy-
zéseit és fejtette ki véleményét.

Tólprónai és' blatniczai Prónay Dezső báró 1847. október 22-én
született Acsán. Atyja Prónay Gábor báró is egyetemes - országos -
felügyelő-elnöke volt az evangélikus egyháznak, édesanyja Podmaniczky
Karolina bárónő. A fiatal Prónay igen korán bekapcsolódott a közéletbe,
1872-ben már tagja volt a íörendihéznak, 1873-ban a verbói választó-
kerület' képviselője. 1874-ben a dunántúli evangélikus egyházkerület
hívta meg íelügvelőiévé, 1883-ban a magyarhoni evangélikus egyház-
egyetem világi elnöke lett. Ennek az évnek májusában négy püspök:
Karsay Sándor, Czékus István, Szeberényi Gusztáv és Geduly Lajos
iktatfák be ebbe a méltóságba. Tevékeny részt vett az 1891-93. évi
Evangélikus Országos Zsinat törvényeinek megalkotásában, számos
egyházi, iskolai és emberbaráti intézményt szervezett, adományokkal
és alapítványokkal gazdagon támogatott. 1917-ben mondott le az
egyetemes-felügyelőségről s akkor, elévülhetetlen szolgálatainak jutalma-
képpen az addig ismeretlen "örökös tiszteletbeli felügyelői" címmel
ruházta fel őt az egyetemes egyház. Pátriájának, Acsa és Csővár köz-
ségeknek egyházközségi felügyelői munkáját mindvégig - hatvanöt
esztendőn át - ellátta. 1917-ben a debreceni egyetem, 1929-ben a
soproni egyetemi hittudományi kar a teológia díszdoktorává avatta fel.
1874-ben nősült, az acsai templomban vezette oltárhoz Prónay Ifigénia
bárónőt. Házasságukból egy leánygyermekük született, aki báii Patay
Tibor dr. nagybirtokos, felsőházi tag, volt pestmegyei főispán felesége.
A rokonság sorában gyászolják báró Prónay György titkos tanácsos, a
peslmegyei felső egyházmegye felügyelője és testvérei.

Meghívó
A Magyarországi EvangéL'ikus Egy-

ház 1940 április 25-én egész napra ter-
jedő konferenciát rendez lelkészei ré-
szére Budapesten.

A konferencia célja az, hogy kellő
tájékoztatást nyújtson napjaink legfon-
tosabb világnézeti kérdésejben. Kivá-
natos, hogy ezen a konferendán a le-
hetőség szerint minden lelkész, vallás-
tanító-lelkész, vallástanár és segédlel-
kész megjelenjék.

A konferencia az evangélikus gim-
názium II. emeleti dísztermében lesz
(VII., Vilma királynő-út 17.). Kezdete
reggel 8 órakor, folytatása délután 3
órakor.

Munkarend. Délelőtt: 1. Bevezetó
áhítat. D. Raffay Sándor. 2. Megnyitó.
D. Kapi Béla. 3. Az egyház világhely-
zete (előadás). Németh KároLy. 4. Az
egyház szociális feladatai (előadás). Dr.
Mády Zoltán. 5. Faj, nép, nemzet (elő-
adás). Dr. Bencs ZoLtán.

Délután: 1. Az állam hivatása az
egyház tanítása szerint (előadás). Dr.
Vlndár Gábor. 2. A jövő útja (előadás).
Túróczy Zoltán. 3. A konferencia be-
zárása. D. Kapi Béla. 4. Záróáhítat. D.
Kovács Sándor.

Az Úr áldása legyen tanácskozá-
sainkon!

Budapest, 1940 április 1.
D. Kapi BéLa s. k.

püspök.

Meghívó
A Magyarországi Evangélikus Lelké-

szek EgyesüLete 1940 április hó 26-án
tartja tavaszi konferenciáját Budapes-
ten. Erre a konferenciára az egyesület
mindenegyes tagját meghívom. A kon-
ferencia az evangélikus gimnázium II.
emeleti dísztermében lesz (VII., Vilma
kírálynő-út 17.). Kezdődik reggel 8
órakor , a iasori templomban tartandó
úrvacsoraosztással.

Munkarend. 8 óra: Ahitat és úr-
vacsora. 9 óra: Konferencia: 1. Elnöki
megnyitó. D. Raffáy Sándor. 2. A ké··
szülő lelkészválasztási szabályrendelet.
Kemény Lajos. 3. A liturgia kiegészí-
tése. D. Raf.tay Sándor. 4. A népfőis-
kolák. Szenczy Gábor és dr. Keken
András. 5. Felszólalások. 6. A konfe-
reneia bezárása. D. Raffay Sándor.

A:z Úr áldása Legyen tanácskozá-
sainkon!

Budapest, 1940 április 1.
D. Raffay Sándor s. k.
lelkészegyesületi elnök.

*
Tudnivalók. A konferenciákra fel-

utazó, lelkészek' a Budapesti Nemzet-
közi Vásár utazási kedvezményert
igénybe vehetik. - Az arra rászoru-
lók útiköltség-segélyt kérhetnek az
illetékes püspöki hívatal.tól. Mivel
azonban e célra csak szerény összeg áll
rendelkezésre, segélyt csak azok kér-
jenek, akik e nélkül a konferenciákon
nem jelenhetnének meg. A segély
iránti kéreimeket egyszerű levélben
legkésőbb április 15-ig kell beküldeni
a kért összeg megjelölésével. A meg-
állapított segélyt a konferencia szin-
helyén fogják kifizetni. A püspöki
hivatalok a kérvényezőket előzőleg ér-
tesítik arról, hogy mennyi segélyben
részesülhetnek.

3



[o~etemistá~·~onoreSSlusa
Ezévben a soproni theológus ifj úsági

kör rendezte a szervezett evangélikus
egyetemista és főiskolai diákság kon-
gresszusát. Budapest, 'Debrecen, Mis-
kolc, Pécs és Szeged egyetemi Luther
Szövetségeinek ez a harmadik kon-
gresszusa volt, s Isten megengedte,
hogy úgy az érdeklődéskeltésben, mint
a belső sikerben továbbfejlődést je-
lenthet.

Különösen jól esett, hogy Sopron
távoleső -helyzetének ellenére is öt
egyetemi város nagy számban küldött
képviselőt. Csak Budapestről húsz diák
és diáklány vett részt a konferencián,
s az ország másik feléről, Miskolcról,
Debrecenből, Szegedről is - annyian
iöttek, hogy a közelebbi Pécs ifjúságá-
val együtt kb. 50 delegátus gyűlt össze.
A soproni theológusok persze teljes
számban jelen voltak a megbeszélése-
ken, s új öröm volt az, hogy a soproni
műegyetemisták is igen nagy számban
látogattálc a gyűléseket. Sopronnak
meg van az a jó diáklevegője, amely-
ben egy ilyen konferencia valóban
hangulatos lehet. Sok kedves barátság
szövődött, s bensőséges, testvéri han-
gulathoz igen hozzáj árult a theológu-
sok igazán gondos és szíves vendéglá-
tása. Nagyszerűen helyezték el a ven-
dégeket (a leányokat családoknál) s a
konferencia minden résztvevőjével kü-
lön-külön törődtek.

Első este, március 31-én a városi
Kaszinó nagytermében folyt le a kong-
resszus megnyitása, a termet zsúfolásig
megtöltö soproni érdeklődők előtt,
Csernyei József, a theológusok ifjúsági
elnöke mondta a kongresszus meg-
nyitóját, majd Kapi Béla püspök tar-
tott ünnepi előadást a "Modern vallá-
sok csődjéről". -Ezután Karig Emil a
budapesti, Valentiny Tibor a szegedi,
Medveczky János a debreceni, Törn-
böly János a pécsi, Boleraczky Lóránd
a miskolci Luther Szövetség elnökei,
valamint Görög Tibor soproni theoló-
gus tartott rövidebb felszólalást, me-
lyekkel az evangélikus egyetemi ifjú-
ság életszemléletét akarta feltárni a
kongresszus a nagyközönség előtt.
Történetszemléletünk, magyar betegsé-
geink, társadalornszernléletünk, kultú-
ránk, jövőnk, keresztyén hitünk égő
kérdései szólaltak itt meg, s bizonyí-
tották ifjúságunk értékét.

A kongresszus megnyitásának esté-
jén szép estebéd volt' a Pannoniában,
ősi szokásunk szerint, sok pohárkö-
szöntővel.

A kongresszus két munkanapján
előadások folytak megbeszéléssel. De-
zséry László: "Lelki közörnbösség-Ielki
felelősség", dr. Schulek Tibor: "Kisebb-
ségben-Iehetőségeínk", Erdélyi Ferenc:
"Mit vár az intelligencia lelkészétől?".
Vaj ta Vilmos: "Mit vár a lelkész az
intelligenciától?", dr. Deák János:
"Magyarságunk", Budaker Oszkár:
"Keresztyénségünk" címen tartóttak
előadást. Az előadások közül Erdélyi
Ferencét - aki mint közgazdasági
egyetemi hallgató a budapesti Egye-
temi Luther Szövetség tagja és ü. v.
alelnöke - részleteiben is közölni fog-
juk legközelebbi számunkban,

A megbeszéléseken kitűnt, hogy di-
ákságunknak igen sok mondanivalója
van és sok komoly kérdés feszíti
a lelkét. .J ó volt hallani, hogy a fel-

4

Egyházunk, amelynek egy emberöltőt meghaladó ideig legfőbb
irányítój a volt Prónay Dezső, az egész osztatlan Magyarország területén
mély fájdalommal fogadta a halálhírt. Radvánszky Albert' báró dr.
egyetemes-egyházi felügyelő a következő szövegű részvéttávíratot küldte
a megboldogultnak leányához: .Edesatyia őméltósága, áldottemlékű
volt egyetemes felügyelőnk a bibliai pátriárkák korában bekövetkezett
halálának hírét mély megilletődéssel véve, példaadó evangéliumi hit-
buzgóságáról. lángoló egyházszeretetéről, nagy éldozatkészségéröl és
páratlan egyházvezéri bölcsességéről hálásan emlékezve, kifejezésre
juttatom a magyarországi evangélikus egyház mélységes együttérzését,
azzal, hogy az elhunyt drága ernlékét mindenkor hiven fogjuk megőrizni."

A temetés április 9-én délután volt Acsán. Egyházunk nagy ha-
lottjának temetési szolgálatát D. Raffay Sándor püspök végezte a temp-
lomban. Az egyházegyetem nevében D. Báró Radvánszky Albert egye-
temes felügyelő mondott nemes szavakkal búcsút. A családi sírboltban
az utolsó imát Palkovics István acsai lelkész mondotta. A temetésen
az egyházegyetem és az egyházkerületek népes küldöttségei vettek részt.

Szolgáltam Istennek rnindrnóiq ...
(D. D. RaHay Sándor igehirdetése báró Prónay Dezső koporsóiénál.)

Pál iehinieiéi a főtanácsra irányítva így szólt: Afyám
fiai. férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam lsten
nek mindmaig. Csel. 23: 1.

Pál apostol akkor mondta az imént felolvasott szavakat.' mikor
számot kértek tőle tetteiről és egész életéről. Pál apostol akkor a fő-
tanács előtt állt, amely ítélt felette.

Minden embert így állít a halál az élet végén számadásra. Prónay
Dezső báró is a főtanács előtt van már e koporsóban, hogy számot
adjon tetteiről és egész életéről. E főtanács tagjai pedig az ernberek
ezrei, a mult emlékei, a halál angyala és az élet fejedelme, az Ur Jézus
Krisztus.

Ki voltál? Mi voltál? Mit tettél? Hogyan éltél ? Mit vall rólad a
befejezett élet és az Isten előtt álló lélek?

Ezek azok a nehéz kérdések, amelyekre minden embernek meg
kell felelnie. Meg kell felelnie a mi nagy halottunknak is.

Maholnap ötven esztendeje, hogy Prónay Dezső báróval együtt
szolgálom evangéliumi anyaszentegyházunkat. Félszázada múlt, hogy
Iigyelhetem e kivételes ember nyilvános életét. Nem hallomásból. hanem
megfigyelésból és tapasztalásból beszélhetek hát róla. Es az Isten e
szerit házában, e ház Ura és hívei előtt, a költöző lélek szemébe nézve,
a nagyokat megillető tisztelet és hódolat teljes őszinteségével mondom
e szomorúan ünnepélyes pillanatban: ha volt ember, aki hivalkodás
nélkül, a szoros igazsággal egyezően elmondhatta, úgy Prónay Dezső
báró jogosan elmodhatta magáról Pál apostol idézett szavait: Atyám-
Iiai, férfiak, én teljes [ó lelkiismerettel szolgáltarn Istennek mindmáig!

Ezt csak olyan ember mondhatia el, de csak olyan ember érti is
meg, aki az életet Isten szolgálatának tekinti.

Prónay Dezső bárónak volt módia rá, hogy az életet az élvezetek
megszerzésére fordítsa. Társadalmi helyzete, vagyona, családi szárma-
zása, bámulatosan sokoldalú tudása, kivételes műveltsége, ebből folyó
köztekintélve, vezetésre született képességei. jellemének kiforrott volta,
rokonszenves egyénisége, lenyűgöző szellemi fölénye és őseitől örökölt
előkelősége megannyi lehetőséget adott neki, hogy amit e földi élet
örömökben, dicsőségben és emelkedésben nyújthat egy embernek, rnind-
abban dúskálkodiék. De ő az Isten szolgálatának nézte az életet. Tudta
és vallotta, hogy minden emberi kiválóság, ami valakit embertársai fölé
emel. Istentől adott kegyelmi ajándék, amit közjóra kell felhasználni és
szolgálatban kell gyümölcsöztetni .:

Ezért szolgálta teljes hűséggel, kemény kitartással, nagy önzetlen-
séggel és a helyes' úton haladás nyugodt öntudatával családja boldog-
ságát, egyháza előmenetelét, nemzete és hazája közjavát.

Emberi nagyságát az adta meg, hogy erős meggyőződéssel. evan-
géliumi világoslátással tudta, érezte és vallotta, hogy mindnyájunknak
meg kell egyszer jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki el-



vegye jutalmát annak, amit a testben cselekedett; jót vagy rosszat.
Ezért tudott mindent a felelősség érzetévei végezni és elbírálni. Ezért
tudott erős maradni a gyengék között, szilárd lenni az ingadózók között,
elveihez hű maradni a megalkuvók között. Ezért tudta egyéni meg-
győződését megtartani és vallani minden körülmények között. Ezért volt
a tanácskozásban bölcs, a határozathozatalban óvatos, az állásfoglalás-
ban elfogulatlan. A gyarlóságokat meg tudta érteni és meg is tudta
bocsátani, de elkövetni nem akarta soha. Külsőleg néha merev és rideg
volt, de pattogó szavaiból is mindig kicsillant a melegen érző szív ió-
ságossága.

Urnak született, úr is volt, még pedig jellegzetesen magyar úr,
aki felsőbbségét nem a gőgösségben és az önzésben, hanem a meg-
értésben és a példaadásban mutatta meg.

Egyéniség volt, aki a Krisztusban gyökerező evangéliumi élet szi-
lárdságával állt és élt' a változó kor forgatagában.

Jellem volt, aki céljával és kötelességévei mindig tisztában volt
s mert tudta, hogy azok tiszták, a megalkuvásnak még a gondolatát
sem tűrte meg soha a lelkében.

A meggyőződés embere volt, akinek ajkát hízelgő szó soha el nem
hagyta, aki anyagi és szellemi függetlensége tudatában ősi jogon maga
is független tudott és akart maradni mindenkivel szemben.

Hívő volt, aki evangéliumi anyaszentegyházunk külsőleg megszer-
vezett életének sokféle munkatéren való szolgálattal, vezetéssei és irá-
nyítással mindig azt igyekezett megmutatni és bizonyítani, hogy az egy-
ház csakugyan az igazán -hívők közössége. Es tudta, hogy aki a Krisz-
tus anyaszentegyházában szelgálatol vállal és lélek szerint végez, az
tiszta és ió lelkiismerettel más téren is tud az Istennek szolgálni.

Egy ember koporsója áll előttünk. Minden azt mutatja, hogy most
egy embert temetünk. Egy embert, aki kilenc évtizede] meghaladó földi
élete alatt elfáradt és a sok nemes szolgálatban elkopott., Ha embert
temetunk is, méltán tölti meg szivünket a gyász, mert Prónay Dezső
báró nagy idők hagy tanúja, világformálódás szernlélője és részese,
sokszor munkása is volt. Ember, akit kivételes nagyság, tiszta erkölcs,
nemes életfelfogás, emberileg elérhető magas emelkedettség, józan böl-
csesség állított élre és tartott meg közbecsülésben. Ember, akinek még
emberi gyarlóáágai, tévedései, elfogultságai is tiszteletrernéltók voltak.
De én úgy érzem, hogy ebben a nagy emberben egy kort temetűrik.
Olyan kort, amelynek ma már csak elvétve akad néhány képviselője.
Kort, amelyben józanabbak voltak az emberek; emelkedettebb a magá-
nos és a közélet, biztosabb az erkölcs, keményebb a jellem, több az
egyéniség, önzetlenebb a szolgálat, gyümölcsözőbb a példaadás. E
nemesebb kor egyik legjellemzőbb és tiszteletreméltó képviselőjet
búcsúztat juk most Pronay Dezső báróban .. S vele búcsúztetunk egy
letűnt korszakot. Ezért volt ő mint ember is érték, akit méltán siratunk.
Vajjon lesz-e, aki helyére áll? Lesz-e, aki őt nem feledtetni, nem is
pótolni, de legalább követni tudja és akarja?

Ezekkel a nehéz kérdésekkel tépelődik ma nemcsak azok szive,
akiket hozzá a vérség bensőséges szálai fűztek, a gyermek. az unokák,
a rokonok és atyafiak, hanem a mienk is mindannyiunké, akik ide
most gyászolni jöttünk. Fogjuk össze azért most mindnyájan gyászunk
bánatát, tárjuk azt fel az Isten előtt és tőle kérjük, várjuk vigaszta-
lásunkat.

Jertek, imádkozzunk!

lIS tengert láték, amint kitekinték ..."
Különös· és gondolkozásra indít, hogy miért is vagyunk mi sok-

sok évszázad óta a megpróbáltatások nemzete? Hisz nem volt egyetlen
olyan évtizedünk sem, amelyikben a megpróbáltatások valamilyen for-
mában fel ne kerestek volna bennünket. Előrelátásunkat és terveinket
ha más nem, hát a sors mindíg keresztül tudta húzni. Most is azt re-
méltük és arra is készültünk, hogy Európa nagyhatalmainak erőpróbája
közben mi majd viszonylagos nyugalomban pótol hat juk azt a rengeteg
veszteséget, amit az egész Európáért hoztunk és áldoztunk harcos,
nehéz századok alatt ...

szólalók egytől-egyig igen világosan
beszéltek arról, hogy mínden magyar
kérdésünk megoldását a komoly ke-
resztyénségben látják Egynémelyik
"világi" egyetemista igazán komolyan
szólott az evangéliumi keresztyénség
nevében. Másik oldalról viszont a the-
ológusok közül nagyvonalúan és igen
tájékozottan szóltak hozzá többen a
magyarság nemzeti, társadalmi sors-
kérdéseihez. Mintha a "világiak" a hi-
tükből" a theológusok pedig a magyar-
ságukból akartak volna vizsgázni. Ta-
lán nem mondunk nagyot, ha abban
reménykedünk, hogy ma már minden
egyetemi városban meg van az evan-
gélikus diákságnak olyan felelősség-
vállaló gárdája, melyr'e egyházi és
nemzeti szempontból nyugodtan épít-
hetjük a terveinket, amelyekkel az
evangélikus intelligencia jövő nemzedé-
két szeretnénk felnevelni, Különösen
tanulságos lehetett a theológusoknak
mindaz, amit a diákok a pappal szem-
ben felállított váradalmaikról beszél-
tek. Ök bizony határozott, sokoldalú,
lángoló hitű, egész embert keresnek,
aki szolidáris az emberségben, s nem
akar nagyképű és magasmellényű sza-
való lenni a kathedrán, de ember, aki
sorstárs és egy magasabbrendű élet
képviselője egyszerre. Feltűnt, hogy
mennyit kellett a magyar keresztyen-
séggel foglalkoznunk, vagyis azzal a
kérdéssel, hogyan lehetne a keresztyén-
séget igazán magyarul tolmácsoini ige-
hirdetésben, theológiában, s kegyes
életben egyaránt.

A kongresszussal kapcsolatban a
Luther Szövetségek elnökei Dezsérv
Lászlo, a budapesti Luther Szövetség
igazgatója elnöklésévei elnöki tanácsot
tartottak, melyen elhatározták az Orsz.
Luther Szövetségnek éppen az egye-
temi és főiskolai szervezetekre való te-
kintettel kibővített alapszabályához
való csatlakozást, s elhatározták az
Országos Központjuk felállításának
mezszervezését. Ennek az Országos
Kö;pontnak a felállítását - mely se-
gíteni, egybehangolni hivatott a vidéki
szervezetek külön munkáját - 1940
őszére tervezik, mikor ezt az ünnepsé-
get egybe lehet majd kapcsolni a bu-
dapesti Egyetemi Luther Szövetség
20. éves jubileumának ünnepével. El-
határozták azt is, hogy a legközelebbi
országos kongresszus megrendezését az
erre vállalkozó szegedi Luther Szövet-
ségre bízzák
~~~~~

Nincs film a finn háboruról
Értesültünk arról, hogy azt a Buda-

pesten forgatott filmet, mely a finn-
országi hősi szabadságharcról hoz ké-
peket, a finn követség nem ismerte ,el
hitelesnek és kívánatosnak sem tartja.
Az a véleményük, hogya finn nép
élet-halál harcából nem lehet szórako-
zást csinálni s főleg nem lehet üzletet
kovácsolni. A követség a felajánlott, s
a finn Vöröskeresztnek igért jövede-
lemrészesedést nem fogadta el ebből a
filmből s utal arra, hogy annak részle-
tei nem is Finnországban készültek
Magunknak is az a véleményünk, hogy
egy nemzet hősi szabadságharca nem
olimpiász, amely filmtéma lehet. Az
ilyen harc minden magyar számára is,
akinek érzéke van a hitért és szabad-
ságért vivott küzdelmek szentsége
iránt, csak az imádság témája lehet.
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A Luther szob or végrehajtó bizott-
sága április l1-én megtekintette Lux
Elek szobrászművész műtermében az
elkészült mintát, majd pedig délután
5 órakor bizottsági ülést tartott. A
bizottsági ülés egybeesik lapu nk zár-
tával, ezért annak határozatairól leg-
közelebb adunk hírt.

Figyelmeztetés.' A Magyarországi
Evangélikus Egyház lelkészei .részére
rendezendő konferencia és a Magyar-
országi Evangélikus Lelkészek Egyesü-
letének tavaszi konferenciája, melyekre
a meghívők szétmentek, nem április
24-én és 25-én, hanem április 25-én és
26-áp. lesznek. A meghívón közölt rész-
letes programm egyébként változatlan.

Evangélizáció Budapesten. A Deák-
téri templomban április 14-én este 7
órakor kezdődik a nyolcnapos evangé-
lizáció, melynek szolgálatát v. Sréter
Ferenc bányakerületi központi missziói
lelkész végzi. Minden este 7 órakor
tartandó evangélízácíón kívül a szoká-
sos elő és utóősszejövetelek. is lesznek
a Deáktéri leánygimnáziumban. Buda-
pesti és környéki olvasóinkat szerétet-
tel hívjuk és arra kérjük, hogy azevan-
gélizációs hét, minden alkalmán igye-
kezzenek részt venni.

Az Országos Luther Szövetség köz-
ponti választmanyi ülése egy héttel el-
halasztódott. Április 9. helyett ápr-ilis
16-án délután 6 órakor lesz a Szövetség
helyiségében, Bp. IV., Bástya-u. 12..
- Külön értekezletet hívott egybe a:
bányakerületi lelkészek részére D. Raf-
fay Sándor bányakerületi püspök a lel-
készek konferenciáján, április 26-án
délután 3 órára a Fasori gimnázium
dísztermében. Az értekezlet tárgya a
szekták, különös en a volt pünkösdisták
ügyében való állásfoglalás. '

Evangélikus napok. Az Országos
Luther' Szövetség Ujpesten és Alag-
.Dunakeszin április 14-én evangélikus
napot rendez, melynek előadói Turóczy
Zoltán püspök, Keve Lajos nagymá-
gocsí lelkész és dr. Keken András al-
esperes. Veszprémben aprilis 13. és 14-
én folynak le az evangélikus napok
előadók Rőzse István nyíregyházai lel~
kész, Belohorszky Ferenc dr. gimn.
tanár és Vácz Elemér dr. az Országos
Luther Szövetség igazgatója.

Személyí változások. D: Kapi Béla
püspök Jakab Sándor celldömöki espe-
resi s. lelkészt Gecsére helyezte helyet-
tes lelkésznek, Güttler Vilmos győri s.
lelkészt Sopronba s. lelkésznek, Dombi
László pápai s. Iel.készt Győrbe Pusztai
Lászlót a soproni Diákotthon ~evelőjét

. Pápára hitoktató s. lelkésznek. Kíss
Dezső pápai s. lelkészt a Diákotthonba
nevelőnek. Smidéliusz Ernő uraiújfalui
segédlelkészt Pápára. Kiss Ferencet
Uraíújfaluba s lelkésznek.

Lelkészbeiktatás. A kissomlyói gyü-
lekezet egyhangúlag meghívott lelké-
szét, Szabó Lajost, március 31-én ik-
tatta be lelkészi állásába Molitórisz
János esperes. - Benkóczi Dániel es-
peres Nagyrév (Szolnok m.) missziói
egyház lelkészi hivatalába dr. Kentsek
Károly volt pozsonyi másodlelkészt
beiktatta. Az úrvacsorát dr. Keken
András al.esperes szolgáltatta ki.
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És hiába terveztünk és hiába akartunk. Olyan nagyhatalom tá-
madt rá a kicsi magyar tanyákra, sok szeretettel rendbetartott szérűs-
ke.rtekre, a keskeny csíkokká hasogatott, verejtékesen szerzett magyar
íöldekre, ami ellen védekezni sem tudunk. A víz ennek a nagyhata-
lomnak a nevé. Ellenünk zúdult a hegyekből, kilépett medreiből,elő-
szivárgott a jö~d zugaiból és egy szomorú reggelen csak arra ébredt a
tanyai magyar., hogy a víz már küszőbét mossa. S ez a víz alattomosan
belemarta döngölt vályogfalak sarkaiba. Es marta, marta őket addig,
míg csak a fájak nem engedtek harapásának s fájdalmas sóhajjal nyi-.
tották meg magukat, hogy kitegyék önmaguk alól azt a gazdát, aki
építette és gondozta őket. Bizony megint aIöldöníutó sorsa vár sok-
sokezer magyar családra, mintha nehéz, vesztes harcok emésztették
volna fel földjüket. És megint csak azok viselik jajosan a magyar sors
nyomorúságát'l' akik eddig is legtöbbet áldoztak munkában, vérben,
verejtékben: <ir. magyar föld poraszijai, Bizonyos, hogy megdöbbentő
és leverő lehet az árvízsújtotta vidék képe ötven, száz vagy kétszáz-
méter magasbó] is. Oe aki igazán látni akarja, hogy mit jelent a ma-
gyar embernek ez az újabb csapás, az menjen el kis düledező vályog-
házhoz. Es nézze meg a gazdát, akinek a kétségbeeséstől ökölbeszorult
kezére hajlik a' feje. Es nézzen bele a reménytelenségtől megüresült
szemébe. Az elsőébe. a másodikéba és az ezredikébe . .. Akkor min-
dent meg fog érteni.

Oe' itt .a mindent megérteni nem annyit jelent, hogy mindent meg-
bocsátani. Mert nincs kinek és nincs mit. Itt a mindent megérteni any-
nyit jelent, hogy együttérezni és lélekben együtt lenni velük, akiket
ilyen keményen ver az élet. Vállalni sorsukat, hogy fájjon nekünk is
az ő életük új' sebe. Próbáljunk csak meg odasorakozni közéiük, hogy
kétségbeesésüle legyen a mienk, könnyükkel együtt csordulion a mi
kőnnyünk is, az -ő kezükkel együtt szoruljon ökölbe a mienk is, hogy
tudjunk végre 'testvérek lenni egészen és fenntartás nélkül. Mert segíteni
is csak így tudunk igazán. Ha érezzük, hogy sorsunk, életünk és
jövőnk közös. - ,

Mert ma 'már elhatározott tény, hogy nincstelen esztendejüket mi,
a magyar társadalom látjuk el kenyérrel, összedőlt házaiket mi építjük
fel tégláinkkal. ,lOe hogy éhes száj ne maradjon és minden ház fel-
épüljön, ahhoz tényleg velük kell élnünk, érezni sorsuk Kegyetlen kezét
és szeretni kell őket nagyon-nagyon. S bizony többet kell áldozni ehhez,
mint a mammutvállalatok százpengőit vagy a kis és nagyfizetések egy
százalékát. Sokkal többet kell rászánnunk arra, hogy lerombolt életük
újra lelépüljön. Annyit, amiből mindent újra ,lehet kezdeni. A ház fel-
építését, az úr bútorok rnégszerzését,', a szántást, vetést, aratást és a
tiszta ölelést, amiből a jövő születik. Es mi hisszük, hogy ezt mi evan-
gélikusok nagyon jól megértjük. Megértjük annyira; hogy áldozataink
a testvérszív nagy szeretetével mutatnak majd példát minden magyarnak.

Oe mert evangélikusok vagyunk, még valamit kell mondanunk.
Azt, hogy hivatalos oldalról vessék fel a felelősség-kérdést. Azt tudjuk,
hogy a megvadulf folyóknak nehéz gátat emelni. Azt is tudjuk, hogy
a víz rettenetes erő, gátat is tud szakítani. Oe azt láttuk, hogy távol
minden folyótól és pataktól, a magyar alföldön, ahol a belvizek pusz-
títanak, -tíz- és százkilométeres . körzetekben nem füstöl egyetlen szi-
vattyútelep kéinénye sem. Azért nem, mert nincsenek ilyen telepek.
Legalább is nem olyan számban, mint ahogyan lenniök kellene. Es
láttuk azt is, hogy ahol müködnek a szívattyúk, onnan eltűnnek a pusztító
belvizek. Mi szeretnénk, ha a felelősség kérdése minél előbb tísztázódnék.
Es bizonyos, hogy ebben az esetben még nagyobb készséggel sietne
minden magyar ember bajbajutott magyar testvére segítségére. M. S.

"Ne legyünk türelmetlenek vagy kís-
hitűek a kereszt alatt. Mert hiszen Krisz-
tus feltámadott, Isten jobbján ül, hogy
ördögtől és minden baitól megoltalmazva
örök üdvösségre vigyen. Mindezt a mi
hűséges mennyei Atyánk adja nékünk
szent Fiában. a mi Megváltó Jézus
Krisztusunkban." Luther,

"Hittel és hitből új embernek kell
születníe, aki legyőzi a világot és az
ördögöt." Luther.' /

D. Dr. Prőhle Károly soproni egye-
t.emi professzor e napokban töltötte be
lelkészi szolgálatának 40. évfordulóját.
Ez alkalomból 'a hittudományi kar
és annak hallgatói meleg jókívánatok-
kal keresték fel és üdvözölték. Az or-
szág minden részében élő volt tanítvá-
nyai az évforduló alkalmából szeretet-
tel gondolnak kiváló professzorukra.



Tanulunk
Az ember újra beíratkozott a keserves iskolába. Modern iskola

szernléltető oktatással és játszva tanulással. Elvontságok, elvek, törvé-
nyek, definiciók, logikus levezetések száműzve, minden csak gyakorlat.
Rádiót hallgatsz s kisül, történelmet tanultál. Ujságot olvasol s kisül,
földrajzot tanultál. Bevásárolsz hétfő délre s kisül, közgazdaságtant
tanulsz. Feketekávé mellett megtanultuk a világ statisztikáját, külíöldi
hírek kedvéért idegen nyelveket próbálsz s ha van füled a hallásra,
néha hittanra is oktatnak.

Évek óta földrajzot tanulunk. Megtanultuk először Addisz-Abbebát
és Tembient, a Tana tavát és Áduát. Aztán lapoztunk és megtanultuk
Alcazart, Oviedot, Barcelonát és Saragossát. Uj lecke. Tanultuk Tien-
csint, Mandzsukuót, Sanghált és a Jangeset. Boldog ismétlés: tanultuk
Lévát és Kassát, Rahót és Csallóközt, Uj lecke. Tanultuk ~senstocho-
vát, Radomot, Bromberget és Lodzot. Nehéz lecke. Tanultuk Suomo-
salmit, Summát, Petsamot és Salmijervit. Legújabb feladat. Tanuljuk
Kopenhágát, Bergent, Narvikot és Trondhemet. Térképet rajzolunk. A
lakásainkban térképek lógnak a polgári család kényszeredetten mo-
solygó csoportképe helyén s gombostűk fejére felvagdalják a Marika
piroskötényét. Európa most jön rá, hogy a kávéiát, gurriilabdáját, rizs-
garnirungját és nádpálcáiát elzár ható tengerszorosokon kapta s törjük
a fejünket, hogyan lehetne a tengeri, szárazföldi és légi 'útakat biztosí-
tani a konyhánkig és a ruhásszekrényünkig. Egyszerű kispolgári ké-
nyelmek és igények világ-gazdasági földrajztudást igényelnek s zsörtö-·
lődve tanulunk játék helyett.

S tanuljuk a történelmet. Ma. már tudjuk, hogyan alakult Anglia
nagyhatalomma. Nelson és a burháború, Lawrence ezredes és Queen
Elizabeth újra napirenden vannak. Lembergnél kisül, hogy emlékezni
kell Bismarckra, s Viipuri eleste Nagy Péter cár terveit idézi. Vissza
kell sietnünk sokszor századokat. hogy egy élettér, vagy beavatkozási
igényt megértsünk, s lassan átértjük, ki mit is igényel magának kitől
és miért? Megértünk nemzeti fájdalmakat s csóváljuk a fejünket be
nem vált szerződések, megbukott békediktátumok és túlméretezett nem-
zeti álmok szerzőinek történelmi oktalanságán. A borbély meséli, hogy
lőtte Wilson a legnagyobb bakot s a fűszeres okadatelia a legújabb
történelem szellemi és hatalmi rugóit. Ma mindenki történelemtanár s
a politízálással annyi előkészítő studiumot végzünk a .tőrténelem felé,
mint ahogy maga a zuhogó élet 'készíti a politikával a. történelmet.

Es tanulunk néprajzol. Ma mái tudjuk, hogy a négusnak milyen
esernyője volt, hogy a baszkok és a katalánok hogyan csinálnak együtt
egy országot, értjük, hogy Angliának biztosítania kell a polgár számára a napi
vajadagot. mert ettől egész életszernlélete. optimizmusa függ,jsmerjük alinn
saunát és seuratot, Norvégia haióserkölcsét s a térdeplő lengyel népet
a Csenstochovai fekete Maria előtt. Emberek, akik iátszhatnának, törté-
nelmet csinálnak és tanulnak, csakhogy meglegyen itt a búzakenyér, ott
a rizsfőzet. itt a vaj, ott a narancs, itt a hal, ott a káposzta az asztalra.

Es tanulunk idegen nyelveket. Ha mást nem, minden ország ve-
zető újságjainak címét. A Daily Herald, a Frankíurter Zeitung, a Corri-
ere della Sera, az Áltonbladet. a Nasi-Nasi-Sinbun saVreme egy-egy
új szó egy idegen nép életéből és nyelvkincséből s így idegenül sokkal
mélyebb tartalommal, mint otthon. Ki gondol itthon újságvásárlás köz-
ben, hogya Pest, vagy az Uj Magyarság, vagy épen a Magyar Nem-
zet neve mögött ott van a magyar nemzet, a magyar gondolkozás, a
magyar vélemény, a lelkünk? Nem is hiszem, hogy mindezt elhinnénk
egy újságunkról. A Corriere della Sera mögött azonban az olasz nép
gondolkozását, véleményét és lelkét keressük és hisszük. Igen mély
értelemmel tanuljuk az idegen nyelvet. Nem szavakat tanulunk, de

\ kompljkált fogalmakat a szavak mögé.
Es egy kicsit tanulunk hittant is. Hogyan tud beleszólni lsten egy

hófúvással a történelembe, hogyan térdelteti le a francia kommunistát
a betoniedezékben, hogy tanítja meg a muszkát . újra imádkozni s ho-
gyan Ur mégis a történelem felett. Nagy háborúk után talán most sem
maradnak el a nagy ébredés ek.

De azért csöngethetnének már. Hosszú
kellemes, ha felelésre szólítan ának ...

ez az óra és nem lenne
Dezséry Lász[ó.

Leányliceum. A Tiszántúlnak Deb-
recentől Szegedig egyetten gyakorlati
irányú leányközépiskolája, vagyís leány-
Iíceurna van: a szarvasi ev. leánylice-
um. Ez az iskola, a vele kapcsolatban
szervezendő tanítónői akadémi ával
együtt tanítónői pályára is képesít· a
négy évfolyamú leányliceum érett;égi
vizsgálata pedig, a tanítónői akadémia
elvégzése nélkül, képesít mindazokra
az életpályakra és főiskolákra, ame-
lyekhez nem kívántatik meg a latin
nyelvi érettségi vizsgálat. A szarvasi
ev. leányliceum mellett internátus is
működik, malyben olcsó és kényelmes
e.lhelyezést és ellátást kapnak a leány-
liceum vidéki tanulói. Az internátusba
való fölvételért június l-ig kell folya-
modni, az igazgatóhoz benyújtandó föl-
vételi kérvénnyel; ehhez melléklendők
eredetiben vagy másolatban: 1. szül.
anyakönyvi kivonat, 2. hatóságí bizo-
nyítvány a családfő lakásáról és foglal-
kozásáról, 3. a folyamodó legutóbbi
osztálybizonyítványa. Az internátusi
ellátás díja havi 50 P. A többi díjak-
ról és egyéb tudnivalókról az igazgató
nyujt tájékoztatást.

A Hittudományi Kar Hallgatói Ifjú-
sági Köre missziós-szemináriumának 7
tagja, 3 professzor részvételével a
visszacsatolt felvidéki evangélikus gyü-
lekezetekben missziós körútat tett. A
csoport felkereste az osgyání, rima-
szombati, tornaljai, sajógömöri, gömőr-
panyiti, gömörhosszúszói és a rozsnyói
gyülekezetek et, amelyekben istentiszte-
let keretében böjti vallásos estet tar-
tott. - A szemiriárium tagjai kisebb
kiszállásokat is tartottak, amelyek so-
rán felkeresték a nemesszalóki, dab-
ronyi, vidi, nagyalázsonyi, kisfaludi,
mihályi, kőszegi és ajkai evangélikus
testvéreinket. Ezekben a gyülekeze-
tekben, illetve filiákban is istentiszte-
leti szolgálatot és vallásos estéket tar-
tottak a csoport tagjai. .

Kiskőrös. Megalakult a Magyarhoni
Ag. Hitv. Evangélikus Missziói Egye-
sület fiókegyesületeként, a Kiskőrösi
Ag. Hitv. Evangélikus Misszióegyesület
s már 64 tagja van. - A mult év no-
vemberében megtartott evangélízáció
gyümölcsei közé tartozik az a több
mint 100 kötetből álló gyülekezeti bel-
missziói könyvtár, amely imaközösségí
tagjaink offertóriumából született. Igen
nagy népszerűségnek örvend és min-
den kötetee állandóan közkézen forog.

A Szarva si Öregdiákok Szövetsége
kegyeletes ünnepet tartott volt elnöke,
Bartóky József emlékére. Az emlékbe-
szédet Lukács György ny. kultuszmí-
niszter .mondotta.

Célszerű-e és kívíhető-e a házasság-
előttí orvosi vizsgálat kőtelezettsége ?
Erről a tárgyról rendez vitaülést ápr.
15-én este 1/28 órakor az V., Akadémia-
u. 3. sz. ház I. emeleti nagytermében
a Magyar Evangéliumi Orvos-Szövet-
ség és a Magyar Evangéliumi Jogász-
Szövetség. Előadó: dr. Doros Gábor
egyetemi m. tanár, a Magyar Család-
védelmi Szövetség ügyv, igazgatója.
Felkért hozzászólók: dr. Hilscher Rezső
műegyetemi m. tanár és Muraközy
Gyula ref. lelkész. A rendezőség mín-
den érdeklődőt szive sen lát.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje t940. április 14.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9 Dr. H. Gaudy Lás~ló " Gyarmat-utca 14. 'd. e. 1/211 Lamnek Vilmos
Deák-tér 4, (német nyelven) d. e. 11210 Broschko G. A. Angol-utca 25. . d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Deák-tér 4. (rádió) d. e. 11 Magócs Károly Abonyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Deák-tér 4. d. u. 7 v. Sréter Ferenc Fóti-út 10/b. d. e. 10 Dezséry László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Mórocz Sándor "" d. u. 5 Rimár Jenő
Fasor d. e. 11 Dr. Halász Kálmán! Bécsikapu-tér (rádíó) d. ell412 Nagy lVIiklós
Fasor d. u. 4 Farkas Zoltán Koronaőrség d. e. 10
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
Aréna-út 7. d. e. 11210 Süle Károly Óbuda (németi d. e. 9
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e.. 10 lVIajba Vilmos Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. II Stovicsek Gusztáv
Kőbánya d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
Simor-utca 35. d. e. 11 Lehel László Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Révesz István
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld d. e. 11 Molitórisz János
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Farkas Zoltán Kelenföld d. u. 5 Révész István
üllői-út 24. d. e. 10 Kemény Péter Érdi-úton p..e. 10
üllői-út 24. (egyet. istent.) d. e. II Báthory László-u, 7. d. e. 11211
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iO-Falvay Jenő Rákcsfalva d. e. 1/212
Mária Valéria-telep d. e. 10

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók. •

Alapítva
1816.

LBgelső tüzoltószBr-, hút, szivattyú- BS
gÉpgyár, hopang-, fám:, BS uilsontödB,

•
Alapítva:

1816·!,, t
.~

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyh~-
községnek, a pestujhelyí evangélikus egyházközségnek, adtr-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélik1!s
egyházközségnek száll itott harangok, a Budapest 'I'ísztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb" stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak ra "
legrégibb és megbízható céghez. A párisi Világkiállítás~n
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel s
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. r
~
?
t~
l'n e r e e a)

SOMOGYI lAJOS szücsmesternél~
f'

IV., Egyetem-utca 3. Telefon : 186-395.r
i'"

BlaU belépök köDcsönzése!

Ezüslrókák
kékr6kák

70 éves cég I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- l:s
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlat<;>t:

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 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. - Állandóan felveszünk és foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

SZLEZ · K LASZLÓ

r
.j(,-

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- BS BrcönttidB, harangfBlszBrBIBS BS haranglábgyár

Budapest, XIll., 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 pusztaföldvári evang. temp-

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangiairnat..".
MARNITZ

ip
Rádíó, gramofon, zongorabíllentyűsj harmo-
nika és az összes hangszerek legolfsóbban

@ . r '
Evangélikusoknak -nagy árengedmény !

hangszertelep
VilI., Józseí-körút 37. sz.

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

'T
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudv László, Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz
Sándor, Novák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér. dr. Vetö Lajos, vitéz Virág Jenő, Wol! Lajos, Zuleuí Henrik

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

Elölízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Elöiizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök,
Előfizetési ár : egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

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

TARTALOM : A legnagyobb szórványegyház - Munkaprogrammok és a munka - Mit vár az evangélikus
intelligencia a lelkészétöl ? -- Iskoláink védelmében - Külföldi hírek - Luther-rózsa
Filmkritika - Evangélikus napok - Pályázati felhívás - Hirek

Is~oláin~ Yé~elmé~en
A közelmultban meglehetősen nagy

feltűnést keltett egyes lapokban a fe-
lekezeti iskolák létjogosultsága ellen
intézett támadás. Nekünk, evangéliku-
soknak, legnagyobb kincsei nk közé
tartoznak iskoláink és ezért a rákos-
palotai evangélikus egyházközség va-
sárnap, március 31-én tartott közgyű-
lésén a következő határozatot hozta:

Rákospalota ágo h. evangélikus egy-
háza fájdalommal és megütközéssel
látja azokat a nyilvános támadásokat,
amelyek az utóbbi időben a felekezeti
iskolák létjogosultsága ellen intéztet-
tek. Az egyház közgyűlése megálla-
pítja, hogy évszázadok óta az evangé-
l*us egyház fenmaradásának és erő-
södésének legnagyobb fegyverei az egy-
ház által fenntartott minden fokú és
rendű iskolák voltak, amelyek a kul-
túra mindenkori legfelső csúcsán állva
nemcsak az általános népművelődés
és a tudományos ismeretek terjeszté-
sével, hanem az evangélium szellerné-
nek megfelelő /{,özerkölcsök és metlék.-
céloknak alá nem rendelt igazi magyar
nemzeti szabadság terjesztésével is
nemcsak egyházunknak, hanem az
egész emberiségnek, különösképen pe-
cJ..igédes magyar nemzetünknek is el-
evülhetetlen szolgálatot tettek. Egy-
házunk közgyűlése ezért kinyilatkoz-
tatja, hogy ez általa fenntartott isko-
lához ragaszkodik, annak fenntartását
és fejlesztését az evangélikus öntudat
fejl esztése érdekében is elsőrendű er-
kölcsi és anyagi feladatának tekinti.

A közgyűlés utasítja az egyház veze-
tőségét, hogy ezt' a határozatot hasonló
állásfoglalás céljábót közölje a többi
evangélikus egyházzal is.

KÜLFÖLDI HíREK
Varsó evangélikus egyházközségei,

részben új lelkészekkel, megkezdték
gyülekezeti és evangelizáló életüket.
Központi templom a volt helyőrségi
templom.

Wien ben ismét megnyílt a teologiai
internátus. Az új irányítás célkitűzése:
keresztyén életközösség teremtése a
tanárok és hallgatóik között.

Trier püspökség terül etén rendeletet
adott ki a kat. püspökség, hogy az ez-
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A legnagyobb szórványegyház
A Győrben megjelenő "Keresztyén Igazság" című laptársunk

legutolsó számában Szántó Róbert budapest-kelenföldi lelkész érdekes
cikkét közli a budapesti evangélikus egyházközségek életéről és hely-
zetéről. Igaza' van abban, ezt mindnyájan úgy tudjuk, hogy a főváros
evangélikusai a szó igazi értelmében szórványszerű életet élnek. A
szórványbeli hívekkel szemben még az az előnyük sincs, hogy állan-
dóan egy helyben lakjanak, mert a városban ide-oda költöznek. Az
ilyen hívek gondozása, pásztori látogatása, az egyházi életbe való be-
vonása - a rendelkezésre álló munkaerők mellett - ma még egysze-
rűen lehetetlen abban a mértékben, ahogyan azt minden felelős lelki-
pásztor szeretné. Nem is tagadja ezt senki, sőt inkább folyton beszé-
lünk róla és keresve-keresgéljük a megoldási lehetőségeket. A helyzet
minden nehézségét természetesen kívülről nem lehet részletesen is-
merni, de viszont nem is szabad ezek ismerete nélkül, könnyelműen,
vagy felületesen következtetéseket levonni. Tárgyilagosan mindenki-
nek meg kell állapítani, hogy ket- évtized óta relatív értelemben igen
nagy fejlődés és javulás ment végbe a fővárosi evangélikus egyházak
életében. Erre legyen elegendő az a két adat, hogy az istentiszteletek,
száma ötszörösére és az úrvacsorázók száma is kb. ötszörösére emelke-
dett a húsz év előtti statisztikai adatoknak. Ugyancsak jelentős mér-
tékben emelkedett az egyházközségek költségvetése és ezen belül az
egyházi adóbevét.el, ami szintén gondos munka eredménye. Ha tehát
igaz is a fent említett cikkben az az állítás, hogy Budapesten az egy-
háztagok 100/0-a az állandó templomlátogató (és itt az állandón van a
hangsúly), ezt a százalékszámot egyfelől úgy kell venni, hogy ez m~g-
felel az országos átlagnak. mert hiszen sok helyen ezen alul van, -
másfelől pedig úgy kell venni, hogy ez a százalékszám egy folyamat-
ban lévő fejlődésnek ezidőszerinti százaléka. Minden budapesti egyház
továbbra is törekszik ezt a számot emelni. Tegyük még hozzá, hogy
ez azt jelenti, amiről mindenki meggyöződhetik, hogy a budapesti
evangélikus templomok és istentiszteleti helyek minden istentisztelet
alkalmával egészen megtelnek.

Idáig tehát egyetértünk a cikkíróval, aki maga is budapesti lel-
kész lévén, kell hogy minden részletbe menő nehézséget és az azok
ellen való küzdelmet ismerje, Néhány pontban azonban a cikkírótól
eltérő véleményünk van, igy a cikk sorrendjében elsőnek 30Z 1938-as
zsidó-áttérés megítélése tekintetében. Igaz, hogy 1400 zsidó betérővel

'szaporodott a :budapesti evangélikusok száma, de ennél a magas szám-
nál tudni kell' azt, hogy sokkal nagyobb volt a visszautasítottak száma,
Minden lelkészi hivatal - helyesen -- máshova küldte azokat., akik
nyilvánvalóan meggyőződéstelenül és menekűlésszerűen jelentkeztek
az evangélikus egyháznál. Fel is kell tételeznünk minden lelkészről,
hogy' akiknél 'az oktatás alatt teljes távolságot tapasztalt az evangé-
liumtól, azokat nem bocsátotta a keresztséghez. Egy példát nyilvános-
ságra is hozunk. Az egyik lelkészi hivatalban megjelent egy ismeret-
len ember ezzel az ajánlattal: "ltn 120 embert hozok, hogy együtt át-



térjenek az evangélikus egyházba. Mindnyájan az artista szövetség
tagjai. Együtt akarnak áttérni. Fizetek értük fejenként 50 pengőt s
ezt a hatezer pengőtazonnal leteszem, ha három hét alatt el lehet vé-
gezni az oktatást. Sőt ebben az esetben az oktatást végző lelkészt még
külön is honorálom ezer' pengővel" . Erre az arcátlan ajánlatra a vele
tárgyaló segédlelkész felháborodottan és nyersen a következő választ
adta: "Mi tömegekkel nem foglalkozunk, csak áttérni kívánó egyé-
nekkel. Vagy azt hiszi, hogy vederrel hordjuk a kereszvizet a temp-
lomba? Ha maga azt mondja, hogy másutt rnegcsinálják, menjen más-
hova és minket hagyjon békében .. ." Van még sok részben jellemző,
viszont a magunk szempontjából megnyugtató példa. Ne vádoljunk
tehát senkit és főképpen lelkész a lelkészt a dolgok teljes ismerete nél-
kül, mint ahogy ez a cikk teszi, amikor azt mondja: "Van lelkészi
hivatal, amely a zsidók betérésének kérdését túl könnyelműen kezelte
és olyan tág kaput nyitott, .hogy az 1938-as nekifutásnál egyszerre
százával rohantak be az egyházba." És ami. a legfontosabb, azt vegyük
tekintetbe, hogy Klis2;tus missziói parancsa itt szemben állt egy pánik-
szerű áttérési huIlámmal. Végül pedig a cikkben is idézőjelbe tett
"üzletszag"-ról csak annyit, hogy az áttérőknek az oktatásáért a stóla-
díjszabás által megállapított díjat senkisem tarthatja illegitimnek,
tehát ilyen kifejezéssel csak az volna illethető, aki egyháztanácsa által
megszabott díjszabás nélkül vagy annak ellenére járt volna, eL

Különösen nem értünk azonban egyet a cikkírónak azzal az
érdembeli konkluziójával, hogy a szórvány jellegű budapesti egyháza-
kat decentralizálni kell. Az új zsinati törvény, nem amint a cikkíró
mondja, "óvatosan", hanem tudatosan és a kérdésnek bizottságokban
egész tüzetesen történt megvitatása után rendelkezett úgy, hogy a
4000-nél nagyobb lélekszámú gyülekezeteket lelkészköiökre és nem
önálló gyülekezetekre kell osztani. Örvendetes, hogy a budai oldalon
volt elegendő anyagi és szellemi erő. ahhoz, (de még ezenfelül volt
földrajzi kényszerűség is!) hogy három önálló gyülekezetetalko.sson.
A pesti oldalon azonban erre ez idő szerint nincsen lehetőség: Ezt a
kérdést a pesti egyház vezetősége állandóan .napirenden tartja, de még
soha nem látta decentralizálással megvalóslthatónak.· Pontos adatok
állanak rendelkezésre arról, hogy a X. kerületi, az angyalföldi és a
szervezés alatt álló zuglói és IX. kerületi lelkészkörök külön-külön
milyen anyagi erővel rendelkeznek és arról is, hogy a szellemi érték
tekintetében milyen összetételűek. A sajátságos fővárosi viszonyok
következtében a kelenföldi gyülekezet például irígylésreméltó, nagy
százalékban az intelligencia osztályaiból áll. Ennek pontosan az ellen-.
kezője az előbb említett négy lelkészkör, mert a pesti oldalon a közép-
osztály túlnyomó nagy százaléka lakás szerint a Deáktéri és Fásori
körhöz tartozik Az anyagi helyzet is nagyjában ilyen. A két belső lel-
készkörön kívül a többi négy lelkészkör egyike sem tudná személyi és
dologi kiadásai nak a felét sem fedezni. Miért kell tehát centralisztikus
törekvésnek nevezni azt, hogy a külső lelkészkörök egyenlő nívójú
lelkészkörök legyenek az egész egyházközség együttes ereje felhaszná-
lásával, míg a maguk erejéből arra képtelenek volnának? Éppen buda-
pesti egyházaink szórványjellegéből folyik, hogy koncentrálni kell az
erőket és nem szabad .erőtelenítem az egész egyház együttes életét és
hivatásbeli munkáját.

Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben itt is elzárkóznék' az egyház
vezetősége a decentralizácíótól. Úgy gondoljuk, hogy kellő megerő-
södés esetén nyitva fog állni ennek az útja és hogy azok, akik akkor
fogják vezetni az egyházat, éppen úgy az egyház legjobb érdekét fog-
ják keresni akkor; mint most a mostani vezetőség.

Legvégül még néhány szót a cikk 6. pontjáról. Ez arról beszél,
hogyafővárosban alkalmazandó lelkipásztorok személyét különös
gonddal kell megválogatni. Itt valószínűleg egy véleményen vagyunk,
csak a cikkbőr ez nem tűnik ki. Egyetértünk a cikkíróval abban, hogy
a qualifikációs lista élén annak a kérdésnek kell állania: evangéliumi,
missziói lélek-e az illető? A pesti egyház is ezt keresi. De ugye szabad.
ugyanakkor azt is keresni, hogy a missziói lélek mellett tudományosan
is képzett, szószéken is megálló és .a nagyvárosi élet által igényelt
lelkipásztori karizmák tekintetében is megfelelő lelkészt találjunk?

Egészen őszintén megmondjuk, hogy nem vagyunk képesek meg-
érteni: . kire vagy kikre gondol a lelkészek közül a cikkíró, amikor

után házasságot kötő fiataloknak csa-
ládi bibliát. adományozzon minden
egyházközség.

Siglunában (Svédország egyik intéz-
ménye) gyűlésező papok, orvosok és
bibliás világiak elhatározták egy olyan
második egyházi intézmény megalakí-
tását, melyben a hívek és hivatalosok
irányított imádkozó és kontemplatív
életformák elnyerése érdekében veze-
tést és pihenő helyet találnak.

Glondvs romániai evangélikus püs-
pök a bőjt egyik vasárnapján váratla-
nul meglátogatta az egyik püspöki
székhelyétől elég távol fekvő városi
gyülekezet isten tiszteletét s nemcsak az
igehirdetés és istentiszteleti munka
után mutatott érdeklődést, hanem az-
után is, hogy az egyházközség vezetöi,
az egyesületek tagjai milyen okból
hiányoztak az istentiszteletről?

Pap János Lászlö volt windsori (Ka-
nada), jelenleg Buffalo-i (V,SA) evan-
gélikus lelkészt választottak meg a
kanadai finn ek javára történő gyüjtés
szervezése és irányító mozgalom elnö-
kének. A kicsiny kanadai magyar
evangélikus egyesületek a fenti célra
2000 dollárt gyüjtőttek.

Japán egyetemi hallgatók vallási
megosztottságáról való statisztika: Kon-
fucius hívének vallotta magát 8,
Shintoizmus hívének 6, keresztyénnek
60 buddhistának 300, 1500 istentelen-
n~k, 300 agnostikusnak és 27.500 val-.
lás+alannak,

Tokiói finn misszió állomás a finn-
orosz ellenségeskedés óta, sem hazul-
ról, sem más egyházi közülettől sem-
miféle anyagi segítséget nem kapott s
így óriási gondokban él. Havi szüksé~-
lete a missziói munkának 800 dollar
volna. Ez a missziói csoport 3 férfi és
4 női munkaerővel dolgozik 10 temp-
lomban. .

A washíngtoní egyházi szociális in-
tézet közli a következő megállapítást:
Minden hatodik, Amerikában kötött
házasság válással végződik, de azok-
nál a házasfeleknél, akik közül leg-
alább az egyik egyházi munkamezőn
tevékenykedik, a válások arányszáma
száz közül egy.

Montana (Amerika) egyik evangéli-
kus gyülekezete templomépítési költ-
ségvetését készítette, amikor a gyüle-
kezet felelősei kézhez vették a finn
egyházi gyűjtésre vonatkozó felhívást.
Erre a gyülekezet azt határozta. hogy
a templomépítésre összegyűlt egész
összeget egy felépítendő finn templom
céljaira engedik át s a magukét az
ezután gyűjtendő összegből kívánják
felépíteni.

Egy másik amerikai gyülekezetben
néhány család elhatározta, hogy heten-
ként két napon hústalan napot tart 5
az így összegyűlő összeget bocsátja a
gyülekezet a finn evangélikusok meg-
segí tésére. .

Egy külföldön élő evangélikus lel-
kész írja: mennyit gyűjtöttetek eddig
az árvízsújtotta magyaroknak? G. L.~..-.".~",.~

A budapesti evangélikus Ilúgímná-
zium dal- és zeneegyesülete április 21-
én hangversenyt rendez, melyen a gaz-
dag műsor keretében a nagy érdeklő-
déssel várt furulyások is bemutatkez-
nak.

Torosa. Az evangélikus ifjúsági
egyesület április 14-én jól sikerült elő-
adást rendezett.
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A Luther-rózsa
Világszerte ma nagyon elterjedt

a különféle jelvények viselésének di-
vatja. Hazánkban is. Különösen a
római katolikus egyházi és világi
szarvezetek vetnek nagy súlyt arra,
hogy tagjaik viseljék azokat a jel-
vényeket, amelyekről egymásra is-
merhetnek. Mi evangélikusokáltalában
nem szoktunk ilyen külsőségek után
indulni, de mégis el kell ismerni, hogy
volt öntudatosító hatása annak, hogy
- leülönösen iskolai növendékeink-
viselni kezdték a Luther-rózsát. A mult
évben rendezett országos protestáns
napok jelvényét több mint 5000 pél-
dányban adták el cserkészeink. Igazán
jól esett látni, amikor az egyszerü,nem
is jellegzetes jelvény mindenütt föl-
föltünt. Közeledik Luther Márton szeb-
rának fölállítása és országszerte még
számos evangélikus gyülekezet van,
ahol még az egyház hivatásos alkal-
mazottai sem hordják a Luther-rózsát.
Pedig az csak természetes követeLmény,
hogy LegaLább az egyházközségek' hi-
vatásos aLkaLmazottai, akik különféLe
(papi, tanítói és .adminisztratio) szolqá-
Lataiért fizetést kapnak, LegaLább hiva-
tali szoLgáLatuk ideje alatt viseLjék a
Luther-rózsát, az evangélikusság jeL-
vényét. Éppen ezért' nagyon helyes és
időszerű volt a rákospalotai evangéli-
kus egyház közgyűlésének határozata,
amelyben megkívánta az egyház al-
kalmazottaitóL, hogy szoLgáLatuk köz-
ben viseljék a Luther-rózsát.

FILMKRITIKA
Oz

Vissza a meséhez! Ez ma a film-
rousseau-le jelszava. Walt Disney-től
kezdve az Oz-ig egész sor filmet lát-
tunk az utolsó években, amely részben
vagy egészben a mesét használta fel
mondanivalója elkiáltására. S a kiál-
tás erős visszhangot vert. Soha nem
voltak filmek olyan népszerűek, mint
a mesefilmek. Nagyon jellemző tünet.
Azt jelenti, hogy sohse volt a világ
szomjasabb arra, amit csak a mesében
taláL meg: napsugaras, boLdog békes-
ségre, a jóság győzeLmére, szív1'e, sze-
retetre.

Az Oz különösen jellemző ebből a
szempontból.Meséjének majdnem min-
den mozzanata, sőt a szereplő alakok
is szimbolumok. A mindennapi életet
felkavaró tornádó, amely a világ mín-
den tája felé szórja széjjel a békés
összetartozandóságúembereket és dol-
gokat, a világháborúk tornádóira utal.
A gyűlölködő'hatalmaskodás, az ész
után sóvárgó esztelenek, a szív után
sóvárgó vasemberek és az oroszlán-
képű nyúlemberek jellegzetes alakjai
a mai életnek. A mese kitágult horí-
zontjában vívják harcukat, hogy el-
nyerjék azt, amire vágynak s észre.
sem veszik, hogy egymáS szeretetében,.
önfeláLdozó segítésében már meg is
nyerték, eL is érték. A varázsló csak
figyelmezteti őket reá és egy-egy külső
jelvénnyel erősíti meg öntudatukat. De
érezzük, hogy sokkal értékesebb a
külső jelvény nélküli, tudattalan bir-
tokolás, mínt a külső jelvény öntudata,
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dekoratív egyéniségekről és barokkemberekről beszél. Mi nemcsak
hogy nem lelkesedünk a barokk emberekért, de kivetni valónak talál-
juk őket az evangélikus egyházból, különösen a nyomasztóan szór-
ványjellegű fővárosból, ahol igazán egyetlen lelkésznek sem szabad
keresni a maga dicsőségét és érvényesülését, hanem hívei javát és egy-
háza előmenetelét. Kemény Lajos.

Munkaprogrammok a munka
,es

Ha valaki csak az utóbbi két-három esztendő evangélikus egyház'
sajtótermékeit kísérte figyelemmel, észre kellett vennie, hogy. egyhá-
zunk ötletekben, még hozzá jó ötletekben és munkaprograrnmokbaf
nem szegény. SŐt. Az egyházi és nagyon sokszor a nemzeti élet teré
is jól látjuk, hogy mit kell tennünk. Az evangélikus értelmiség lapja
abelmissziói munkaprogrammok és jó magunk is szám os cikkben és
tanulmányban fektettük le a legsürgősebb tennivalóinkat. Alapjába
és részleteiben igyekeztünk tisztázni munkánkat. A cikkeket és tanul-
mányokat nem egyszer elismerő és gratuláló levelek honorálták. De
túlzás nélkül kell mondanunk, hogy ezen túl alig-alig jutottunk. Azaz
a jó meglátásokból és a kérdés lényegéig nyúló tanulmányokból
ritkán lett élet.

Kérdés miért?
Először azért, mert konokul hittünk a szavak mágikus erejében]

Valóban úgy gondolkoztunk, hogy értelmesen el kell mondanunk min-
dent, ami új életet, új munkát, lehetőséget és építést jelent életünk-
ben. És hittük, hogy ez a beszéd sokakat, sőt talán tömegeket fog
meggyőzni. Helyette azonban az történt, hogy sokkal kedvezőbb fogad-
tatásra találtak olyan mondanivalók, amelyek csak az élet felületé I

súrolták és pillanatnyi megoldásokat mutattak. Kiderült, hogy az em-
ber általában jobban szeret a ma és a holnap síkján gondolkozni és
mozogni, mint felmérni a multat minden tanulságával együtt és job-
ban szeret aholnapig gondolkozni, mint évszázadokig· előre. Arró
persze most nem is merünk beszélni, hogy az ember mennyire nem
szeret egészen az örökkévalóságig előre gondolkozrri. Mindennek a
végső konzekvenciája az, hogy pusztán szóval és írással új életútakr
lehessen ráirányítani az ember figyelmét. Egyenlőre még nem tartunk
ott, hogy az ernber komolyan, sőt halálosan komolyan vegye a szava,
értelmét és jelentőségét. Helyette egészen mást vár. Cselekedeteket és
tetteket, amelyek őt magát győzik meg arról, hogy az elmondott és le-
írt szavak mögött valóban erő van.

Ebből következik a második mondanivalónk. Az, hogy mi magunk
is vétettünk, amikor már réges rég fel nem fedeztük, hogy magatartá-
sunkon változtatnunk kell. Azaz nem várhatjuk, hogy szavaink nyo-
mán általános cselekvés induljon meg, hanem magunknak, akik a
szavakat .kimondtuk és leírtuk, azoknak kell mindenekelőtt csele-
kedni. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az írásbafoglalt munka-
programmoknál senki sem elégedhetik meg a puszta írásbafoglalással
hanem saját magának kell érte munkát és felelősséget vállalni, hogy
tervei és szándékai meg is valósuljanak. Ez jelentené a statisztikára
való dolgozásról az eredményekre való áttérést. Mert ki tudjuk, vagy
egyházunk pl. ki tudja mutatni, hogyakiadott munkaprogrammo]
megvalósította. Ki tudjuk mutatni, hogy az istentiszteletek látogatott-
sága, úrvacsorázóink száma növekedik. Belmissziói egyháztársadalml
és kultúrális összejöveteleinkről a statisztika azt mondja, hogy mind
ezek szépen és ékes rendben megtartattak . és lefoly tak. Be tudunk
számolni arról, hogy gyülekezeti és ifjúsági házak épültek itt és ott.

.Van egyetemi, földműves és iparosmunkánk. Mindez tényleg megvan
Es mégis, majd mindenütt csak odáig jutottunk el, hogy tudunk

ezekről írni: és beszélni és ha kell a számok erejével megfelelő ered-
ményt is mutatunk fel. De egyháztársadalmi munkánk ellenére is
vajmi kevés azoknak az evangélikus világi embereknek a számai, akik
tiszta keresztyén és tiszta egyházi munka érdekében a nyílt porondra
mernének es tudnának lépni. Kultúrértékeinkről is számot tudunk
adni. de ebben a viharos magyar életben mégsem tudjuk a keresztyén
fundámentumú magyar kultúrát képviselni úgy, hogy a tiszta. magyar
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mondanivalók helyett ne a jött-mentek akarnák a hangadó szerepet
vinni. Nagy nekilendülésseI, sok áldozattal és sok dícséret között épül-
tek fel ifjúsági házaink is, De alig, hogy felépültek, ki is ürültek, mert
az ifjúságunk az évi egy-két táncmulatságon, ping-pongozáson túl már
más lehetőséget nem akart vagy nem tudott felfedezni bennük. És
egyetemi, iparos és földműves ifjúsági munkánk dacára is kérdéses
pl., hogy egy egyetemista, földműves és iparos-anketra össze tudunk-e
hozni akkora érdeklődő tábort, amelyik el tudja vinni magával egy
jobb életnek a lehetőségeit és programmját?

Mikor ezeket Ieírjuk, nyomban le kell szögeznünk azt is, hogy itt
vádakról, vagy egyes egyházi munkások elleni támadásról szó sincs.
Nagyon jól tudjuk, hogy egyházunk elsői és névtelen munkásai mi-
lyen kemény harcot vívnak ezekkel a kérdésekkel. De mégis beszél-
nünk kell ezekről az égető kérdésekről, hogy ne csak ötven vagy száz
embernek legyenek a kérdései, hanem egész evangélikus kőz-
egyházunknak.

Es az elmult néhány esztendő eseményeit figyelve, szinte kétség-
telen az is, hogy nem a szellemben van a hiba, amely a terveket és a
programmokat szüli, hanem a munkamódszerben, amellyel ezeket meg
akarjuk valósítani. Es ne is legyen ez a cikk más, mint eszméltetés
arra, hogy meg kell találnunk és közölnünk kell egymással a megvál-
tozott időkben használható olyan munkaeszközöket és módszereket,
amelyekkel végre munkát lehet csinálni a munkaprogrammokból.

MÓTOCZ Sándor.

Mit vár az evangélikus intelligencia
a lelkészétől ? '

(Részletek Erdélyi Ferenc közg, hallgató előadásából, rnelyet az Egyetemi Luther
Szövetségek soproni kongresszusán tertott.)

Nehéz erre a kérdésre megfelelni a magamfajta laikusnak, aki
nem ismeri közelebbről a lelkészi hivatás sajátosságait, hanem csak a
templomlátogató hívő szemével látja a lelkipásztort. De ennek a fel-
szólalásnak ez is a célja. I

Ki a lelkész? - kérdezhetnők és a legegyszerűbb feleletet őmaga
adja meg, amint az Úrvacsorát osztja: Jézus Krisztus méltatlan szol-
gája. Tehát nem valami ember és angyalok közti lény, aki közvetítő
szerenét játssza, mínt azt más egyház tanai hirdetik. Nem is helytar-
tója Krisztusnak és még csak nem is apostol. Csak olyan mindennapi
ember, mint te, meg én. Mégis, ha felveszi a Luther kabátot, mintha
eltávolodna tőlünk. Akivel az imént még barátilag beszélgettünk, most
fölöttünk álló, magasabbrendű lény volna. Ebben van a lelkészi hiva-
tás lényege; a lelkész is ember, gyarló földi. ember, de elsősorban
Krisztus ezouiáia. Az előnye az, hogy közelebb élhet Krisztus szívéhez,
mint az a másik ember, aki nem lelkipásztor. Közelebb hajthatja fejét
Krisztus keblére, úgy mint János apostol az Utolsó vacsorán. De nem
ingyenvaló ez a krisztusibb élet sem. Az ennek az ára, hogy gyűjtse
és számontartsa, megvédje és nevelje, bátorítsa és vezesse a keresz-
tyén lelkeket Jézus felé. V égtelenül nagy és felelősségteljes' feladat
ez, Kedves Barátaim, nagyobb, mint a vele sokszor összehasonlított
orvosé. Mert ha az orvos emberfeletti küzdelme ellenére mégis elvész
egy emberélet, övé lehet az a vígasztaló tudat, hogy minden tőle tel-
hetőt megtett. De a lelkész szívét nem vígasztalja semmi akkor, ami-'
dőn ecv lélek halálát kénytelen végignézni és elszenvedni. Az elve-
szett lélek. mely egész életben minden csoda ellenére is távol élt az
Elet vizétől, menthetetlenül elpusztul és megtartatnak az ő bűnei,

A lelkész tehát Isten szolzáia az emberi világ közeoette. Feladata,
hogy a Krisztus által reábizott lelkeket legjobb tudása és lelkiismerete
szerint vezesse keresztül az élet ezer veszedelmén az, üdvössén felé.
De nemcsak azokat a lelkeket, melyek könnyen hallgatnak szavára és
önként jönnek az Úr házába, hanem azokat is, akiket sokszor nehéz

. szóval kell illetni és ostromolni. hogy jobb belátásra térjenek.. Es
nemcsak azok gondját kell viselnie, akik 'hétről-hétre eljönnek meg-
hallgatni az ő tolmácsolásában a Szentírás szavait, hanem utána kell

amely mögött esetleg kongó :üresség is
tátonghat ...

A meséről, szimbolumaíról, esemé-
nyeiről jártas ember azonnal felfedezi,
hogy életnedveit a protestáns keresz-
tyénség talajáról, sőt jellegzetesen az
amerikai keresztyénség talajáról szívta.
Ezért keveredett bele egy kis raciona-
lista misterium-rombolás is a nagy Oz
leleplezésével. De mégsem mondhat-
juk a filmet racionalista, hitetlen ala-
pon állónak, mert a gondviselő külső
hatalom igen lényeges pontokon lép
közbe az Észak Tündére képében, sőt
úgy tetszik, mintha elejétől ő fonná a
szálakat.

Kicsiknek, nagyoknak nagyon tanul-
ságos film tehát. A rendezés valóban
szépet, inélyértelműt alkotott. Serdülő
ifjúság számára pedig valóságos
abc-s könyve lehet a "szimbolumlátás"
vagy "szimbolumolvaSlás" művészeté-
nek, ami a modern művészetek meg-
értéséhez elengedhetetlenül szükséges.

[z,

Evangélikus napok
Az Országos Luther Szövetség Uj-

pesten és Alag-Dunakeszin április hó
14-én evangléikus napot tartott az új-
pesti és alag-dunakeszi-i templomok-
ban.

Az ifjúsági istentiszteleten Keve La-
jos nagymágócsí lelkész szolgált,

A felnőttek istentiszteletén Túróczy
Zoltán, a tiszai kerület püspöke hir-
dette az Igét és áldást.

Előadás után dr. Keken András hód-
mezővásárhelyi esperes tartott előadást
"Isten pénzügyei" címen. A helyi lel-
kész, Mezey József, imája zárta le az
előadást.

Délután Alag-Dunakeszi szép új
templomában Keve Lajos gyermek-
lstentiszteletén a felnőttek is. megille-
tődötten épültek.

Túróczy Zoltán püspök igehirdetése
Lukács Evang. 12:23. alapján a meny-
nyei Atya tetszését tárta fel a kicsiny
nyájának történeti példáin, megrázóan
bizonyítva be, hogyamíg a nyáj csak-
ugyan nyáj, s az Úr maga a pásztora,
mindaddig birja a mennyei Atya tet-
szését.

Dr. Keken András esperes tartott
előadást a számbeli, a társadalmi és a
lelki szórványhelyzetről.

A gyülekezeti teremben szeretetven-
dégség fejezte be valóban az Úrban
együttörvendezők újpesti és alag-duna-
keszi-i evangélikus napjait.

A közvélemény óhaja és kérése a
szórvány jelleg ellensúlyozására az,
'hogy minél több evangélikus napot
mindenfelé, újra meg újra, szünet
nélkül!

Ugyancsak április 13-14-én rende-
zett az Országos Luther Szövetség
Veszprémben is evangélikus napokat.
13-án délután ifjúsági konferencia volt,
melyen Hering János lelkész és dr.
Sziklay László tanár voltak az elő-
adók. Másnap délelőtt az istentisztele-
ten az igehirdetést Rőzse István nyír-
egyházi igazgató-lelkész végezte. Utána
presbiteri konferencia kezdődött, me-
lyen megnyitot mondott Obetkó Vil-
mos gondnok. "A presbiter kötelessége
a mozgosított egyházban" címen dr.
Belohorszky Ferenc tanár és "Az Or-
szágos Luther Szövetség és az egyház-
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mozgósítás" címen dr. Vácz Elemér, az
Országos Luther Szövetség igazgatója

·tartott előadást. Délután 5 órakor val-
lásos estély volt, melyen előadást tar-
tott Rőzse István. A művészi kísérő-
műsorban pedig Jeney Klára, az Ope-
raház tagja.. Dankó Aladár zongora-

· művész, Lipcsey László operaénekes,
Bierling Ernő, végül az evangélikus és
református vegyeskar adott elő mű-
vészí számokat.~~~--,

Pályázati felhívás
A Luther Otthonba, az Egyházegye-

tem egyetemi és főiskolai internátu-
sába (Budapest, VUI., Üllői-út 24.), a
jövő,1940!41. tanévre több, tanulmá-
nyait .budapesti egyetemen, illetve fő-
iskolán folytató ifjú lesz felvehető.
Pályázhatnak evangélikus', esetleg re-
formátus ifjak. A felvételi kérvény, a

· a Luther. Otthon-szemináriumi bizott-
"ságához intézve. az illetékes egyház-
kerület püspökéhez" folyó évi június'
hó 15-éig nyujtandók be. A kérvény
mellékletei a következők: 1. Születési
anyakönyvi kivonat; 2. a középiskola
VIlI. osztályáról szól bizonyítvány, az
érettségi bizonyítvány (pótlólag' is be-
küldhető június hó 30-áig, közvetlenül
a Luther Otthon címére), illetve, ha a
folyamodó már egyetemet, vagy főis-
kolát látogatott, az .index; 3. hatósági
orvosi bizonyítvány; 4. önéletrajz,
amely a folyamodó lelkületébe. bete-
kintést enged és a családi körülmé-
nyekre, vagyoni viszonyokra és zene-
ismeretre is kiterjeszkedik; 5. az ille-
tékes lelkész által kiállítandó bizonyít-
vány, amely az ifjú valláse'rkölcsi ma-
gatartásáról részletesen szól és a folya-
modó szüleinek esetleges egyházi szol-
gálatairól is megemlékezik; 6. az atyá-
nak, illetve a törvényes gyámnak hiva-
talos kötelezvénye, amelyben a díjak
fizetésére és az okozott károk megtérí-
tésére kötelezettséget vállal; 7. válasz-
boríték, ajánlott válasz céljaira meg-
felelőn felbélyegezve.

A Luther Otthon által felszámított
tartásdíj összege évi 780-930 pengő,
aszerírit, hogy az illető több edmagával,
vagy egyedül lakik.

Tájékoztatóval az intézet igazgató-
sága szívesen szolgál.

Sándy Girula :műegyetemí tanár
elnök.

~~~ ,
HIREK,

A Luther-szobor végrehajtóbizott-,
sága április l1-én tartott .ülésében tu-
domásul vette, hogy a székesfőváros a
Deáktéri templom előtti teret 'szobor
céljaira véglegesen átengedte, A bi-
zottság a természetes életnagyságban
felvázolt Luther-alak megtekintése
után úgy határozott, hogy a most már
szebornagyságban elkészítendő végle-
ges mintát még egyszer megtekinti s
annak bemutatása után fog intézkedni
az öntés dolgában. A szükséges bronz-
mennyiség rendelkezésre áll. Lux Elek
szobrászművész a végleges mintával
egy/ hónap alatt elkészül.

Evangélizációs előadások a Deáktéri
templomban. Aprilis 14-én kezdődött a·

járnia az elveszett vagy eltévedt juhoknak is. Jézus Krisztusnak soha
nem volt nyugta, hogy egy helyen letelepedve csak hetekenát is
tanítsa a gyülekezetet, hanem elhintve a megtéres magvát, az igaz
élet felé vágyódás szikráit, vándorolt tovább és tovább, hogy térítsen
és toborozzon: nyájat. Többet ért minden olyan nap, amelyen csak
egyetlen lélekkel is több volt az Ö nyájában. "Tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
amit éri parancsoltam néktek." Ezek azok a Szentigék,melyekkel
Jézus Krisztus a lelkészi hivatást életrehívta. És azóta minden lelkész-
nek ez kell, hogy vezető eszméje legyen; a tanítványoknak mondott
Szentige. ' .

Azóta szerteszakadt a krisztushívők tábora és a mi egyházunk az,
amely leginkább a Biblia: az Evangélium alapján állónak vallja magát.
Ilyen egyház lelkész ének lenni még nehezebb feladat. Nehezebb pedig
azért, mert hiányzanak mindazok, a külsőségek és szertartások, ame-
lyek rnögé áz egyház szolgája elrejtheti esetleges készületlenségét,
vagy hivatásérzetének hiányát. Itt egyenesen és minden cicoma nél-
kül áll szemben a lelkész gyülekezetével, amely többé-kevésbbé isme-
rőse neki. Mit kíván, mit vár ez a kűlönböző-Telkialkatú egyénekből
összetevődő gyülekezet lelkipásztorától?

Ha ezeket a kivánalmakat vizsgáljuk, úgy vélem azokat a szem-
pontokat kell figyelembe vennünk, amelyek szerint a lelkész gyüleke-
zetével érintkezik. Fontos itt a lelkész szeméiue, beszéde és magánélete.

Személyéről szólva elmondhatjuk jóformán összes vele kapcsola-
tos kívánságainkat, mert hiszen ezek majdnem mind a személyhez
magához kapcsolódnak. A lelkész' elsősorban legyen egyéniség. Minden
más foglalkozásnáí mellékes ez a kör'ülmény, minden más ember lehet
átlagember, félember vagy akár csalódott ember, anélkül, hogy abból
magára vagy másra kár szárrnaznék, de a lelkész nem Meggyőződése
telJéből Isten' szolgájának kell vallania magát. Elvei kell, hogy legye-
nek, melyekből nem engedhet. Tudatában kell lennie; annak, hogy
Krisztus hívta őt el pályájára, mert ha ezt nem érzi, akkor lelkiisme-
rete szerint meg kell válni ettől a foglalkozástói, mert akkor az nem
hivatás számára többé, csak foglalkozás. Az evangélikus papi élet
nem lehet csalódottak mentsvára, arra elhivatottság kell, megérzése
annak, hogy iTézus szólf és én tudom és akarom vállalni a feladatot.
Nem türhet az evangélikus lelkész megalkuvást Krisztus parancsaival
szemben, de nem tűrheti azt saját lelkiismeretével szemben sem. Ez
nemcsak hivatásaból kővetkezik, hanem azért is szükséges, mert ez-
által férkőzhetik közel a hívek szívéhez és gyakorolhat rájuk minél
mélyebb hatást. Az evangélikus lelkész nem lehet fásult sem. Egy
hivatás van a világon, amelyben nem szabadés .talán nem is lehet el-
fásulní, amelybe nem lehet belefáradni és azé a lelkészé, aki minden-
nap új és új í elhivatottsággal kezdi Istennek tetsző munkáját. Ez az
egyik és legfontosabb- követelmény: lánglelkű szolgája Krisztusnak,
gerinces egyéniség legyen az evangélikus lelkész ..

Nem jelenti ez azt, hogy hős legyen, aki felette áll minden ha-
landónak. Egy vonalon álljon gyülekezetével, egy síkon mozogj on vele
és ez lehet a második követelmény. Mit értünk ezalatt? Éreznie kell a
gyülekezetnek, azt, hogy egyszerű, hozzá 'hasonló ember ő, akihez
könnyű és kívánatos a közeledés. A gyülekezet tagjai, különösen a mai
nagy megpróbáltatásokkal' sújtó világban, jóleső, hálás örömmel mene-
nekülnek Isten házába, ahol megnyugvást találnak és nagy az ő örö-
mük, ha az oltár mellett igaz jóbarát fogja meg kezüket, közel férkő-
zik lelkükhöz és felsegíti őket az egyetlen Út felé. A lelkész viszonya
(l'yülekezetéhez éppen azért nem lehet. a tudós viszonya tanítvánval-
hoz, ,nem magyarázhat felsőbbrendű módon elvont dolgokról. Bele kell

, Illeszkednie a: gyül.ekezet kultúráIis színvonalába. Ehhez az szükséges,
hogy ne- csak kívülről ismerje híveit, hanem egyénenként lelkileg is
igyekezzék velök kapcsolatba kerülni. Elő kell idéznie mazatartásával
'és velük szemben való viselkedésével egy olyan légkört, 'melyben fogé-
konyakká válnak az Ige iránt és maguktól közelednek lelki pásztoruk
felé, hogy kiöntsék előtte lelküket és megvitassák 'problémáikat
Ismerünk mi~dny?jan lelkészeket. akik aszószékről széttekintve egy
pillanat alattjrneg tudják ,mondani, hogy melyik hívük hiányzik az
istentiszteletről és nyugtalan a szívük, ha valamelyik kedves hivük
nem ül a megszokott helyén. Nem jelenti ez a' kapcsolat és tanácsadás



azt, hogya lelkész toborozza híveit mesterséges úton, mert az tapasz-
talt dolog, hogy ez esetleg ellentétes hatást ér el. Tanácsaiban és lelki
beszélgetéseiben ne legyen elvont és ne igyekezzék általános szólamok-
kal, avagy álszent szavakkal megnyugtatni és elintézni híveit. Taná-
csai a gyakorlati keresztyén életre vezessenek. Ilyen módon láncolja
magához a gyülekezet tagjait, tegye egységessé és megbízhatóvá gyüle-
kezetét, hogy számíthasson rájuk minden esetben és viszont ők i~ tud-
ják, hogy számíthatnak reá.

Vizsgálatunk következő pontja a lelkész beszéde lehet, a szószéki
szolgálat. Nem minden lelkész született szónoknak, ezt tudjuk és ezt
nem is szabad szem elől tévesztenünk. Nem az a célja a prédikációnak,
hogy szónoki hatást keltsen a hallgatóság soraiban, bár ez kétségtele-
nül előnyös lehet. Ha szónoki készséggel megáldott ember szól szó-
székről, könnyebb is lehet dolga. Ha azonban hiányzik belőle a szó-
noki képesség, amit semmiképpen sem lehet hibának tekintenünk, ne
próbáljon mesterséges és nehézkes módon szónoki babérokat szerezni.
Úgy hirdesse Isten Igéjét, ahogy érzése szerint jónak látja, mert alá-
zatos, nagy szeretettől áthatott beszéde sokkal inkább megfogja a hi-
vek lelkét, mint mesterkélt szónoklata. Ügyelnie kell arra, hogy' olyan
legyen beszédének a légköre, hogy, a hívek lelke és gondolata el ne
kalandozzék és ne kerüljön a rideg kritikának az áhítattól igen messze
eső útjaira. A gyülekezet érezze azt, hogy pásztora csak tolmácsolja
Jézus tanítását és eszébe se jusson a kereteket és a formákat bírálni.
Ehhez azonban nemcsak i.smernie kell a lelkésznek a Bibliát, hanem
élnie is kell azt. Nem csak idézeteket kell mondania a megfelelő helye-
ken és alkalmakkor, hanem életével kell tanúskodnia a Szentírás igaz-
sága mellett. Történelmi ismereteiről és kultúrális felkészültségéről
nem is kell külön említést tennem.

Végezetül ki kívánok térni a lelkész magánélet ére is. Itt is megint
csak más hivatásokkal összehasonlítva az övét, azt kell látnunk, hogy
minden más foglalkozású embernek lehet foglalkozásáról merőben kü-
lönbözőmagánélete, csak a lelkésznek nem. Neki Isten házán. és a gyü-'
lékezeten kivül is éppúgy élnie kell, amit hisz és hirdet, mint a szószé-
ken. És itt megint visszatérünk arra a kívánalomra, hogy eűiioatott-
ságot kell éreznie magában, mert jaj annak a lelkésznek és gyülekeze-
tének, aki levetve Luther palástját, levetkőzi az Isten szavai szerinti
életet is. Magánéletében, családi életében ugyanúgy tisztalelkűn.ek
kell lennie és példaadó módon kell élnie, mint ahogyan azt szószékéről
elmondott szavai követelik és lelkiismerete diktálja. Ügyelni kell arra,
hogya mindennapi élet szennye fel ne érjen az ő talárjáig és a poli-
tika útvesztőibe •.•.bele ne tévedjen. az Úr szolgája. Ne zárkózzék el
azonban a társadalomtói és annak kérdéseitől, mert pusztán kifogáso-
lással és megvetéssei nem lehet valamely társadalom hibáit megjaví-
tani vagy kiküszöböni. Vigye be a társadalomba a maga keresztyén éle-
tén keresztül a Krisztusnak tetsző átalakulást és életformát és hama-
rabb követőkre fog találni előbb kicsiben, majd mind nagyobb körben,
mint akár, ha előadássorozat keretében ostromolja a tévútra került
társadalom krisztustalanságát.

Hinni, hirdetn: és élni a Krisztus / szavait és életét, ez a lelkész
feladata és ezt várja és kéri tőle az evangélikus intelligencia. Odavonni
a sok szomjazó lelket a Megváltó szívéhez es megértetni velük, hogy
az Istennek tetsző élet boldog és nyugalmasabb lelket ad cserébe.
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Sajóparti Athén. A rozsnyói evang.

kereskedelmi középiskola hazánk egyet-
len evangélikus kereskedelmi iskolája.
A nemrég felszabadult Felvidék egyik
leggyönyörűbb fekvésű, magaslati le-
vegőjű, klimatikus éghajlatú város-
kája sok diákot vonz. Nem hiába ne-
vezik Rozsnyót "Sajóparti Athénnek"!
A kereskedelminek női tagozata is van.
A jövő tanévben az 1. és II. év-
folyamra lehet beíratkozni. A kereske-
delmi mellett külön fiú- és külön leány-
internátus is működik, ahova az ev.
koed. polgári iskola és a gimnázium
növendékei is felvehetők. Az interná-
tusokba való felvétel ért június 15-ig

lehet folyamodni az iskolák. igazgató-
ságánál.' Az internátusi ellátás díja
havi 60 P. Ev. tanítók, lelkészek gyer-
mekei és árvái kedvezményt kapnak.
Egyéb tudnivalókról, valamint a keres-
kedelmibe és polgáriba való felvétel
feltételeiről az iskolák igazgatói adnak
táj ékozta tást.

A budapesti evang. fiúgimnázium in-
ternátusa 1940/41. évi tanévre evangé-
likus szülők fiai testi és szellemi gon-
dozását elvállalja. A fiúk tanulás és
fegyelem szempontjából állandó tanári
ellenőrzés alatt állanak. Közelebbi fel-
világosítást az Igazgatóság, VII. ker.,
Damjanich-u. 28/h, nyujt.

pesti evangélikus egyháznak a Fébé
evangélikus diakonisszaegyesület ren-
dezésében lefolyó evangelizációs hete.
Az evangélizációt vitéz Sréter Ferenc
egyházkerületi missziói lelkész végzi.
A Deáktéri templom minden este
egészen megtelt. Az evangélizációval
kapcsolatos összejöveteleken is nagy a
látogatottság. A vasárnap esti előadás
6 órakor kezdődik.
"Kinevezés. Professzor Thulin Osz-

kárt, a wittenbergi Luther Múzeum
igazgatóját, aki a Luther--szobor pályá-
zatoknál nagyértékű tanácsokkal és
véleményekkel szolgált, kinevezték a
halle-wittenbergi egyetemen "A refor-
máció története és a keresztyén archeo-
lógia" rendes tanárává. Emellett meg-
marad a Luther Múzeum ígazgatójá-
nak. D. báró Radvánszky Albert egye-
temes felügyelő kinevezése alkalmából
meleghangú levélben üdvözölte.

A nyiregyházi Luther Szövetség ápr.
21-én Gyóni Géza irodalmi estet ren-
dez, melynek előadói Szohor Pál pol-
gármester, dr. Vácz Elemér vármegyei
főlevéltáros, az Országos Luther Szö-
vetség igazgatója és dr. Belohorszky
Ferenc gimn. tanár. Zárszót mondott
Bertalan Kálmán egyházfelügyelő. or-
szággyűlési képviselő.

Hatvan. A nőegyesület április 7-én
jólsiker. ült szeretetvendégséget rende-
zett. A műsoron dr. Simon László gim-
náziumi igazgatónak az életről tartott
értékes előadása, Orován Ilona mű-
vészi orgonaszáma, Regös János sza-
vala ta, valamint a zeneiskolai trió és
Angyán Jenő máv. főtiszt vezetésével
a máv. zenekar két jólsikerült zene-
száma szerepelt.

Pécs. Aprilis 14-én a gyülekezet ven-
dége volt Szántó Róbert budapest-
kelenföldi lelkész, aki a délelőtt 10
órai főistentiszteíeten. igét hirdetett,
délután pedig vallásos esten előadás-
sal szolgált. A vallásos esten közre-
működött még Gebauerné Ingeborg
v9n Thule, norvég származású ének-
művésznő, aki norvég és finn szerzők
műveiből adott elő Zoltán Vilmos or-
gonakíséretéveL Szavalt Kósa Margit.
Az egyetemi hallgatók számára külön
összejövetelen "Az evangélikus intelli-
gencia kötelességeí" cimen tartott még
Szántó Róbert lelkész előadást.

Székfoglaló. A budapesti evangélikus
leánygimnázium tanára: dr. Dömötörné
Nőtel Elza április 17-én tartott szék-
foglaló előadást, "Humor és szatíra az
amerikai irodalomban" címmel.

A budapesti fasori gimnázium volt
növendékeinek egyesülete április '16-án
előadó estet tartott, melyen Füzessy
István másodfelügyelőnek "Román
hadifogság" című és dr. Szepesy Gyula
tanárnak "F'innországi utam" című ér-
dekes előadásai hangzottak el.

Az Ev. Misszióegyesület utazó titkárt
állított be szolgálatába április 1-ével
Terei Endre segédlelkész személyében,
hogy ev. gyülekezeteinkben a Misszió-
egyesület munkáját ismertesse és a
misszió ügye iránti szeretetet és fele-
lősséget gyülekezeteink szívére he-
lyezze. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy
gyülekezeteik ajtaját nyissák meg
utazó titkárunk előtt, munkájában tá-
mogassák és hívják meg gyülekezetük-
ben való szelgálatra. Címe: Terei
Endre, Budapest, VII!., Eszterházy-utca
12. szám.
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Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 10tb.

Bécsikap{;.-tér (rádió)
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Obuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. április 21.
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. (t6t nyelven)
Rák6czi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllőÍ-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Dendely Károly
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 11 Győry János

d. u. 7 v. Sréter Ferenc
d. e. 1/210vitéz Virág Jenő
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d.u. 5
d. e. 1/210 Farkas Zoltán
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Szab6 Aladár
d. e. 11 Mórocz Sándor
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Dr. Halász Kálmán ~
d. e. 10 Dendely Károly
d. e. 11
d. e. iO Mag6cs Károly
d. e. 10

d. e. 1/211Késmárszky Lajos
d. e. 11. Grünvalszky Károly
d. e. II Harsányi László
d. e. 10 Rímár Jenő
d. u. 5 Dezséry Lászl6
d. e.ll Molitórisz János
d.e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Danhauser László
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10 -e--

d. e. 1/211Zulauf Henrtk
d. e. 1/212

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS Fl{\.
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

, .~i------~----------------------------------~l.>

Rádíö, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszer~k legoltsóbbari

• I
Evangélikusoknak nagy .árengedmény!

Ezüstr6kák
kékr6kák

nercek
SOMOGYI lAJOS szücsmesternér
IV., Egyetem-utca 3. Telefon: 186-395.,

BIIII belépök kölcsönzéseI

70 éves c6g I

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

~
')

SZLEZÁK LASZLÓ

>,

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- BS BPcintödB,hapangfBlszBPBlás BS hapanglábgyáp

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

Saját ház. I Telefon: 291-353.

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

lom új harangjait.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.
, I

MARNITZ
hangszertelep

VlII., Józseí-körűt 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5'1 'evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BELMISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős sze~kesztő; KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezsérv Lészló, dr. Gaudv Lészlö, Kemény Péter. Marcsek János. Mórocz
Sándor. Novák Elek. Peschko Zoltán. Scholz Lészló, dr. Vácz Elemér. dr. Vető Lajos. vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos. Zulauf Henrik

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

Előfizetéseket elleged minden lelkészi hívatal.. Elöíizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
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TARTALOM: Menekülők - Nagyvárosi ember evangélizációja - A szórványhitoktatás kérdéséhez J
"Vallás mellékes" - Külföldi hírek - Egészséges iliúségot - Hírek.

Menekülők"ValIás mellékes"
"Nősülne harmincas", "férjhez menne

negyvenes!', - ütődnek a szemünkbe
egyre-másra apróhirdetések, amelyek a
keresett jövendőbeli testi-lelki hozo-
mányainak részletezés éhez nagy büsz-
kén odatűzik ezt a két szót is: VaHás
meHék~s. Lehet ez a két szó valami
kegyes megbocsátás, mintha a hirdető
"nem árja úr" (?) vagy "őskeresztyén"
(??) hölgy fölényes jóakarattal eltekin-
tene attól a "szépséghibátóL", amely az
egyébként igen megfelelő ajánlkozón
"éktelenkedik". Lehet harsogó kinvitat-
koztatása is egy olyan vitág- és élet-
nézetnek, amely "elavult ócskaság"-nak
hirdet minden vallási meggyőződést,
hitbeli felfogást a maga összes tarto-
zandóságaival, erkölcsi világrendjével
és közösségi életeszményeivel együtt.
Lehet közönyös kézLegyintés is olyan
dolgok felett, amelyek "szépek, szépek,
de nincs semmi gyakorlati értékük",
sokkal fontosabbak náluk avalutában
kifejezhető, kézzel fogható, mértékkel
lemérhető és aprópénzre váltható reali-
tások.

Akármelyik legyen is, mindenképpen
negligálása ez a két szó olyan dolgok-
nak, amelyek alapvető jelentőségűek
két ember boldogságára. Az a nősülő
vagy férjhez szándékozó, akinek a
"vallás mellékes", olyan kertészhez ha-
sonlít, aki oltás előtt lefaragja a be-
oltandó alany gyökereit. Lehet abból
akármi, de lomb, virág és gyümölcs
nem lesz soha. Milyen .szörnyű téve-
désben élnek az ilyen "vallás· mellékes"
alapon társuló párok! Mindegyik kapni
akar, de úgy, hogy egyik se szándék-
szik adni, lemondani, szolgálni. Mind-
egyik hűséget, odaadást, szeretetet vár,
de úgy hogyalelőhelyüket és forrásu-
kat mellékesnek tartják. Mintha csak
egy előrenyomuló hadsereg vezére je-
lentené ki: Utánpótlás mellékes. Az
ilyesmiből még -mindíg csak vereség,
szörnyű vereség született, de győzelem
soha.

Ova intünk és kérve kérünk tehát
mindenkit, kerülje azokat az embere-
ket, akiknek a "vallás mellékes"! Ho-
mokra épített ház lesz minden ilyen
házasság. Már pedig ezeknek sorsát így
festi a Szentírás: "És ömlött az eső, és
eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és
beleütköztek abba házba; és össze-
omlott: és nagy lett annak romlása".
(Máté 7:27.) A. B.

Nemzedékünk a népvándorlás kérdésével szemben majdnem érdekl
telenül áll: nem tudja maga elé venni azt az embert, aki akár lovon
akár pedig nehézkes ökörtaligán elindult onnan, ahol a nap felkelt s
vándorolt addig, ahol a nap lenyugszik. Ez az ember ismeretlen nems
zedékünknek, de nem akar kiveszni a modern Európa életéből a másill
fajta: a menekülő homo sapiens, vagy a homo elegans, akinek pedig
valamikor hazája és háza az ő vára volt.

Negyedszázada annak hogy hazánkban nagyobb földrajzi egysé]
gek lakói otthonukban mindent rendetlenül otthagyva, menekülru
kényszerültek Sok házba az éjfélutáni mély álom csendje alatt kopog]
tak be s sok ilyen helYEinegy országot ígértek egy jó szekérért s a föl
dönfutó lelkek megtapasztalhatták hazánkban azt, hogya menekülte
felé nem fordult különösebb szeretet. Más országok már tanultak ,
magyar sorsból s ma már melegebben kezelik a menekültek ügyeit.

Egy északolaszországi allianz ember értekezik az európai menekül
zsidók sorsáról s a részükre szóló gyűjtést azzal propagálja, hogy na
gyon történelemhű cikkben számol be arról, hogy a magyar protes
táns gályarabok érdekében mit tett annakidején a holland és a svájc
protestántizmus. Mozihiradók megható képeket állítottak a városok é
falvak emberei elé arról, hogy miként menekítették a finn apróságm
kat békésebb országok felé. Azóta már hazatértek a finn gyermekek él
harcképtelen felnőtt finn emberek s ma ezt az országot tekinti Skandil
návia sok embere olyannak, mint amely állani befejezte a háborút
ma idemenekülnek százak és ezrek.

Dél-Franciaországban s Dél-Amerikában menekült spanyolo
ezrei várják a boldogító igent, hogy hazájukba visszatérjenek s a vilá
nagy városaiban élő minden emigránsok, mint valami egészen hihetet
len ökumenicitás alkot kötelékek nélkül is egységet abban a remén
ben, hogy ők valamennyien egyszer hazamehetnek. A felfokozott n
cionalizmus időiben nemzeti létükhöz hűséges emberek eszik a hontal
lanság kenyerét. '

A kivándorlók bizonyosan menekülteknek tekintik magukat, d
nagyon valószínű, hogya világ tárgyilagosan gondolkodá közvél
ménye rájuk nem akarja kiterjeszteni ezt a szót. A hazatelepített ne
metek miután hazatértek s otthonukban a régi helyekre érkeznek me
szintén nem nevezhetők menekülteknek.

De akármennyire is leszorítható úgy a fogalmi korlátozással, mi
. a valóságra tekintő meghatározással ez a szám, akkor is azt lehet me
állapítani, hogy nagyon nagy a menekültek száma, pedig ma még ne
is bontakozott ki teljes' mértékben az európai háború.

Sokat foglalkozik napjainkban a keresztyénség amenekültü
kérdéssel, ném nacionalisztikus okok miatt, hanem csak a felebará
szeretettörvény parancsai szerint s olyan ember, mint a svájci Kell
Adolf professzor teszi fel a kérdést, hogy vajjon a keresztyén összeta
tás, a pillanatnyilag semleges állapotban élő államok más oldalr
megterhelt állami költségvetése és a magáncsok természetes elszege
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nyedése mellett lehet-e arra számítani, hogy a menekültek sorsát az
európai keresztyénség felvegye?

A kérdésnek ilyen beállítása eléggé riasztó hatású. Hát annyira
elszegényedett szeretetben és anyagiakban a világ, hogy többségében
ma még nyugalmi állapotban élő tömegek nem tudnának gondoskodni
ezen kevesek sorsának intézéséről? ,Keller' odanyilatkozik, hogy az
európai keresztyénség a hetek változásával mindinkább rádöbben
anyagi elégtelenségére, s csak a legközvetlenebb és legszükségesebb
célok érdekében tud nagy társadalmi mozgalmakat megindítani. Köz-
tudomású Európa protestáns keresztyénsége előtt pl. az, hogy a svéd
evangélikus egyház az ukrán érbedési mozgalmakat milyen eredmé-
nyesen támogatta s azt valamennyien őszintén sajnáljuk, hogy svéd
evangélikus testvéreink a megváltozott gazdasági körülmények miatt
mind kevesebbet, vagy egyáltalán semmit nem tudnak majd áldozni
keresztyén 'karitatív célokra.

Az anyagi elszegényesedés magával fogja hozni a külmissziói
munka visszafejlődését is, de kérdésünkkel kapcsolatban elsősorban azt
fogja eredményezni, hogy a szétszórt menekültek lassan kikerülnek az
egyház gondoskodó és oltalmazó keze alól.

Különösen bájos az a .beszámoló, amit az elzászi protestánsokról
olvasunk, akik a mai háborús ország szétszórt községeiben egymástól
elszakítottan találtak otthont. Ezek az állam háborús kényszerhelyzete
miatt menekült németek és franciák otthonuktól és templomaiktói el-
szakítottan, nehezen pásztorolhatók. Ezeket a menekült telepeket meg-
látogatták a skót református egyházak francia területre küldött ven-
dégei, de ők is azt tapasztalták, hogy hallgatóík elsősorban menekül-
tek, akiknek sorsa mind nehezebbé és nehezebbé válik.

A gazdag Franciaország keresztyénségének is nehéz kérdése ez.
Európa keresztyén lelkiismeretének sok gondot fog okozni még az uk-
rán, a cseh, a szlovák, a lengyel, az elzászi, a norvég, dán s nem tudni
még milyen országokból összesereglő hatalmas menekült csapat, akiket
mindenki elhagyhat esetleg, de az európai keresztyénség sohasem.

Ime, itt volna egy kiválóan felekezetközi kérdés, amelyet római
testvéreink nyugodtan a protestánsokkal együtt tárgyalhatnának meg,
mert ma még van némi idő arra, hogy meghallják ezek a szerencsét-
len testvéreink az egyházaik szavát. Ma még, amikor átmeneti intéz-
ményes helyeken találkozik a lelkész a menekülő testvérekkel (egyházi
értelmezés szerint), lehet velük őszintén beszélni, várják és keresik a
megértő támogatást, de lehet, hogy felfokozott idegállapotuk hordozá-
sában ezek a lelkek is kifáradnak s akkor ki tud ezekkel az emberek-
kel keresztyén értelemben szót érteni?

Ritka nemzedéknek adatik meg az a sorsélmény, hogy csak Euró-
pára gondolva, maga előtt láthatta, mi volt a római katolikus Spanyol-
országban, annak harcos és építő életében, láthattuk egészen közelről
az osztrák és cseh nép menekülésszerü átalakulását s szemeink előtt ját-
szódott le a lengyel nép nagy szaladása. a karéliai finn testvérek me-
nekülésre kényszerítő szorongattatása. Lehetetlen ezekből' az esemé-
nyekből nem okulni s igazat nem adni Keller professzornak, aki ezzel
a beállítottsággal figyeli az eseményeket s joggal töpreng azon, hogy
miképpen tud a még nyugodt állapotban élő európai keresztyénség
segíteni a menekülésre kényszerült európai keresztyénségen annak
idején!

Mert az a kérdés is joggal merül fel, hogy nem fog-e a megboly-
gatott s otthonából száműzött ember menekülni a keresztyénségétől is;
a legnyugodtabb s egyháziasságában legbékességesebb lélek is kilen-'
dülhet hite erős várából s alárendelheti magát nem egyházi tradició-
jának, nem a szíve szerint kedves hitbeli ,élményeinek, hanem az elé-
gedetlenség és elhagyatottság állapotában az úgyis minden mindegy
vélekedés dobja bele a hitetlenség olyan fertőjébe, ahonnan már csak
reménytelen állapotban tudja Itihalászni a legbuzgóbb evangélizátor is.
A legszomorúbb lelkészi élmény az, amikor megtérni és felemelkedni
akaró olyan lelkekkel találkozik, akik már csak megindulni tudnak, de
az első lépés után elesnek a legteljesebb reménytelenségre. Egyetl'en
ma élő magyar embernek sincs joga sem a derű, sem a sötétenlátásra,
de arra viszont kötelezve van, hogy a mai események hatása alatt s
féltett keresztyénségének hűséges ápolásában tudja szívét s szemét
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KULFOLDI HIREK
Shanghaí nyomoréról és szegénysé-

géről az alábbi megdöbbentő adatok
beszélnek: Az ezévi tél elviselhetetlen

'szigora oly megpróbáltatás elé ál)ította
a Shanghaiban lakó kínaiakat, amely-
lyel szemben nem volt elegendő anyagi
erejük. Ezek a szegény kínaiak a nyo-
mor elől úgy próbáltak menekülná,
hogy bemenekültek az idegen negye-
dekbe, hogy ott a hulladékokból táp-
lálkozzanak. Volt olyan' hét a tél fo-
lyamán, amikor ezekben a külföldi ne-
gyedekben az utcán halt meg az éhség-
től és a hidegtől 613 ember, ezek közül
483 gyermek. Ennek az új nyomorúság-
nak megszüntetésére társaság alakult
a shanghaji nemzetközi területen lakók
között, hogy az utcán meghalt emberek
eltemetéséről gondoskodjanak.

PoPP Fülöp jugoszláviai evangélikus
püspököt érdemeinek jutalmazásakép-
pen szenátornak nevezték ki.

Koren norvég evangélikus lelkész lett
a katona-lelkészi szclgálat főnöke. Ne-
vezett lelkész ezenkívül a következő
állásokat tölti be: A protestáns Világ-
szövetség norvég csoportjának elnöke,
a lelkészegyesület elnöke, a bibliai tár-
saság elnöke.

Nuelsen methodista püspök 73 éves
korában nyugalomba vonult. A magyar
protestántizmus körében is ismeretes
volt a methodista püspök, u. i. ami-
kor a hazai methodizmus fellendülőben
volt, hazánkat többször meglátogatta, a
vezetők kiválasztásánál nagyon eré-
lyes embernek bizonyult s számunkra
azért is emlékezetes, mert egyszer a
Rákócziúti tót nyelvű evangélikus
templomban tartott úgy evangélizációt,
hogya szószéken a tolmáccsal együtt
megjelenve prédikált.

New-York statisztikáját közlő cik-
kek kérik az olvasót, hogy a világ fő-
városát ne a Broadway szelleme szerint
ítéljék meg. A városban levő paloták
száma 65.681. Ebből 2500 ház olyan,
amely tíz emeletnél több emelettel
rendelkezik, 500 olyan ház van, amely-
nek mindegyike több, mint húsz eme-
lettel rendelkezik s száz olyan ház van,
amelynek mindegyike 30 emeletes, 12
olyan ház van, amelyeken az emeletek
száma so.

New-York életének árnyoldalai. 700
ezer munkanélkülí, 350.000 kitaszított
néger, 1,000.000 nemi betegségben szen-
vedő, 1,000.000 letartóztatásban levő
személy (köztük 7000 gyermek), 1163
öngyilkos; 1,200.000 Vallásos nevelés
nélkül felnövő gyermek és 5,000.000
vallástalan felnőtt ember.

Az amerikai evangélikus főiskolai
hallgatók szövetségbe tömörültek. Ez
év március 1-3. napjaiban tartotta
konferenciáját a szövetség Jowában 600
résztvevő főiskolai hallgatóval.

Finnországban a háború alatt s a há-
ború után újabb ébredési hullám in-'
dult meg,

Martin Rade a Christliche Welt világ-
hírű egyházi lap megalapítója 1940 áp-
rilis 9-én, 83 éves korában meghalt.

Az Osservatore Romano. a Vatikán
hivatalos lapja elérte a 200.000 pél-
dányszámot.

A francia rádióhallgatók levelet írtak
svájci adóállomásokhoz, hogy minél
több francia igehirdetést közöljenek.
Ugyanekkor pedig a független és sem-

3



leges Svájc protestáns igehirdetői kérik
annak a reverzálisnak elvetését, ame-
lyet minden rádión keresztül prédikáló
igehirdetőnek alá kell irnia.

Berggrav norvég evangélikus érsek
levele vált ismeretessé e hó elején,
amelyben arról meditál, hogy nem jobb
lett volna-é, ha Finnország hathatós'
megsegítését Norvégia és Svédország is
komolyabban vállalta volna.

Azóta már olyan politikai küldetése
is volt, a király szándékait irányító
céllal, melynek megítélése a jövőre vár.

G. L.

Egészséges evan-
gélikus ifjúSágot!

A tanuló évek idején rengeteg fer-
tőző betegségen esik át a gyermek és
egy-egy lázas betegség után sokszor az
egész évben fáradt, munkaképtelen
marad. A szülők alig várják a nyarat,
hogya napsugár pirosra fesse a sá-
padt arcot.

Sokszor csak kardiografiaí, vagy
röntgen-vizsgálat mutatja ki, hogy a
fertöző betegség szívizomgyulladást
okozott. Az ilyen gyermeknek árnyas
erdő, pihenés és mézkúra kell, mert
nyári sport és napozás egész életére
tönkre teheti. Serdülő korban sok
gyermek figyelmetlen, nehezen fegyel-
mezhető és ezer gondot okoz a szülők-
nek, tanároknak. Mennyi keserűséget
és izgalmat kerülhetne el a szülő, ha
alaposan megvizsgáltatná gyermekét.
Talán anyagcsere, mir igyzavar kínozza
a serdülő ifjút. Ennek pedig legjobb
orvossága a magaslati levegő. A vér-
szegénységet mindenki természetesnek
találja a városi gyermeknél, pedig
mennyi baj csiráját hordja magában a
legyengült szervezet!

Mielőtt a nyaralás kérdésben dönte-
nek a szülők, vízsgáltassák meg alapo-
san a gyermeket és kérjék ki az orvos
tanácsát, mert egy rosszul sikerült
nyár nem csak a következő tanév mun-
kájára, hanem a gyermek egész éle-
tére is súlyos következményekkel jár-
hat.

Serdülő gyermeknek nem csak a
teste szenved; a lelke is ezernyi fer-
tőzésnek van kitéve, különösen nyáron,
amikor pihent aggyal szív magába
minden benyomást.

Testben, lélekben egészséges ifjúság
és boldogabb magyar jövő kívánása
hozta létre az evangélikus középisko-
lások üdülőjét. Mátraszentimre mellett
(Otházbuta), Galyatető közelében, 840
m. magasan, feltételes autóbuszmeg-
álló mellett épült és négy holdas erdő
tartozik az üdülőhöz. Júliusban leá-
nyokat és augusztusban középiskolás
fiúkat vár vendégül. Légzőszervi bán-
talmakban szenvedő, fertőző, vagy or-
vosi kezelést igénylő betegeket azon-
ban éppen a többi legyengült szerve-
zetű gyermekre való tekintettel nem
vehetünk fel.

Evangélikus diákok több, mint 25010
kedvezményben részesülnek és egész
hónapra, teljes ellátás, mosás és
fürdőszoba használatért 110.- Pe-t fi-
zetnek. Napi pensio egyébként 5.- P.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítást
nyujt: Glatz József, vallástanító-Iel-
kész, Rákosszentmihály, Rákosi-út 95.
Telefon: 297-960. Mellékállomás: 126,
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felemelni azokra, akik talán előttünk menetelnek s akik elbukásukka
vagy megállásukkal példaképpen állanak előttünk.

Békességben élünk, de a magyarságet pusztító árvíz 6255 magyar
lakóházat rombolt szét s űzött ki e hajlékokból nem egyes gyermeke-
ket, hanem tized magával menekült sok helyen a szülő. 826 gazdasági
épület minden felszerelése emberével együtt otthagyta a munkahelyét.
Ezek a, reméljük, rövid menekülésre kényszerült magyarok az egyete-
mes keresztyén magyarság támogató erejéből erősebb otthonokat épít-
hetnek s hitüket szilárdíthatják meg a keresztyén magyarság idő és
viharálló próbája tekintetében; de lehet, hogy az, amit mi hazai terü-
leten a szenvedésben és az áldozathozatalban nagynak látunk, talán
rövidesen csak epizódszerü eseménynek ítéltetik s magyarságunk és
keresztyénségünk a magunk határain belül és kívül még nagyobb pró-
bára állíttatik. Vajjon fel fog-e tudni emelkedni nemzedékünk arra a
magasságra, mely hivatásban hasonló értékű lesz ahhoz a cselekedet-
hez, amit őseink, mint Nyugat védőbástyája vállaltak. s lesz-e egyete-
mes készsége a magyarságnak és keresztyénségnek, hogy ezt a neki
szánt újabb áldozatot viselje?

Természetes az, hogy életünk napról-napra súlyosabb lesz; termé-
szetes az, hogy hitünk komoly próbák alá vétetik s vigasztaló az, hogy
egyetemes problémává válik ma minden. Isten ma mindenkitől akar
valamit, többet és súlyosabbat, mint máskor.

Ez elől a hivatás elől senki élő nem tud elmenekülni.
G. L.

Nagyvárosi ember evangélizációja
Április 14-21-ig lezajlott az első budapesti evangélikus evangéh-

záció. Sokak fülében talán hamisan cseng ez a mondat és pesti stílus-
ban azonnal korrekció ért kiáltanak, mert hiszen ők sok esztendő óta
számtalan más evangélizációról is tudnak, amelyek mind Budapesten
estének, tehát éppen olyan joggal igénylik a "budapesti evangélizácíó"
titulusát. S még ezzel szemben is fenntart juk azt, hogy az első buda-
pesti evangélikus evangélizáció április 14-21-ig volt a Deáktéri temp-
lomban. T.i. az összes más, eddigi evangélizációk valamikép az "egy"
ház kapuin kívül" folytak, csak egy-egy közösség, kisebb-nagyobb kör
érezte magáénak s többé-kevésbbé ott is volt a háttérben egy ki nem
mondott, gondosan rejtett célzat: a mi közösségünk, körünk, egyesüle-
tünk szaporítása "tagokkal" , nem pedig az "ekklézsia szaporítása üd-
vözülőkkel". S ez bizony elsötétítette néha a legtisztább színezetet is
és zavarossá tette a legtisztábbnak szánt italt is.

Mindez hiányzott azonban a mostani evangélizáción. Ez az evan-
gélizáció az egyház evangélizációja volt. Az egész budapesti egyház
érezte érte a felelősséget, maga az egyház szólaltatta meg a hívogató
kürtöket, maga az egyház adta a helyiséget, maga az egyház adta az
evangélizátort, maga az egyház ütötte rá mindenre a maga tekintélye-

.nek pecsétjét (a kísérő oltári szolgálatokkal, de különösen D. Raffay
püspök zárószavaival). S az eredmény fényesen igazolta azokat, akik
régen hangoztattak: az egyház kezébe minden lelki munkát! Mert amíg
a többi budapesti evangélizációk (csak evangélikus területen marad-
ván) az egész ország területéről is alig tudtak pár száz lelket oda-
ültetni az élétújító ige forrása mellé, ezen a csak Budapestről tobor-
zott evangélizáción 800-1000 lélek körül jcirt állandóan az igére éhesek
száma s végül jelentékenyen felülmúlta ezt a számot.

Viszont az első budapesti evangélizáció abból a szempontból is
ideális, hogy benne a közösségi mozqaumi is megtalálta az egyetlen
helyes szerepét: a csendes, alázatos szolgálatot. A Eébé vállalta magára
a "rendezést" s aki látta, nagyon jól tudja; hogy ez nem csak technikai
munkavégzést jelent, hanem tusakodó imádság-hinterlandot, egy nagy
sereg "a város utcáira, szorosaira és keresztútaira" küldött "hívogató
szolgát" s ugyanannyi titkos, csendes munkatársat a csírázó mag körül.
A szolgáló közösség ellen soha semmi kifogása sincs az egyháznak, sőt
végtelenül hálás a kapott segítségért, csak akkor emeli fel az egyház
vete-szavát- minden közösség ellen, amikor a szolgálat helyett "kez-
denek hatalmaskodni".



Sokaknak meglepetés volt az első budapesti evangelizáción, hogy
milyen "előkelő közönség" ülte végig minden nap a majd egyórás élő-
adásokat. Úgy értvén az "előkelő közönség"-et, hogy a legműveltebb,
intelligensebb és jobbmódúbb egyháztagok is feltűnő en nagy számban
képviseltették magukat. Megcáfolván azt a tévhitet. amelyet bizonyos
körökben szándékosan terjesztenek, hogy csak a testileg éhesek, ron-
gyosok, szellemileg alacsony fokon állók és ideggyötröttek éhezik és
szomjúhozzák az evangéliumot.

Maguknak a szolgálatot végző lelkészeknek is meglepetés volt a
záró úrvacsora tömeges résztvétele. Az úrvacsorázók egyfolytában
három óra hosszat ültek bent aznap este a templomban. Pesti embe-
rekről igen sokan már csak ezt az egyet sem tudták elképzelni, hogy
egy óránál többet kibir a templomból egyszer egy héten. S íme most
8 napon keresztül napi másfél-két órát, az utolsó napon három órát
tartózkodott "örömmel" az Isten házában. A könnyelműen és méltatla-
nul vett úrvacsorától embereket még úgy ~l nem riasztottak, mint az
evangélizáció hallgatóit s az utolsó este kb. 1500 részvevőjének
negyedrésze mégis bent maradt az úrvacsorai ünnepségekre is, ami
tekintélyes százalék.

Az utóösszejöveteleken 2-300 között mozgott a résztvétel. Türel-
mesen hallgatták az ottani 30-35 perces előadást is. A legközelebbi
evangélizáción azonban már praktikusabb lenne az -utóösszejövetelek
előadási anyagát egy-két kis füzetkében nyomtatásban kézbe adni s
magán az utoösszejövetelen pedig teret engedni az imádságnak és bi-
zonyságtevésnek. Így a közösségi erők, ami pedig a megújult lelki élet-
nek ép oly szerves functiója, mint az egyéni bibliaolvasás és imádko-
zás, nem bontakozhattak ki. Viszont ezeknek. az utóelőadásoknak a
százféle nagyszerű tanácsa is elsikkad az emberi 'emlékezőtehetség
gyarlósága miatt. Míg ha nyomtatásban kapják kézhez, állandó segít-
séget jelent.

Az evangélizátorral folytatott magánbeszélgetéseket a gyónási
titok szent palástja védi, pedig hallatlanul érdekfeszítő fejezete lenne
ez híradásunknak. Itt mutatja meg a nagyváros igazi arcát. Falun el-
képzelhetetlen szövevényei tárulnak fel a bűnnek. S az egészséges,
nyers erejű falusi ember számára ismeretlen gyötrelmei a léleknek. A
nagyvárosi ember könnyebben és mélyebben esik bűnbe, kísértésbe,
de kultúráltsága, lelki kifinomultsága révén rettenetesebben is szen-
ved az átkától. Neki hatalmasabb Megváltóra van szüksége. De a Meg-
váltó elég hatalmas mindenki számára.

Jellemző, hogy az első ember, aki magánbeszélgetésre jelentkezett.
ezzel állított be: Én pedig áttérek magukhoz! Tehát a "nagy budapesti
szórvány egyház sebeinek" gyógyítására is legjobb eszköz az evangelium.
Hiába a reverzálisharc és ezer más védekező hadművelet. A védeke-
zésnek legjobb módszere a támadás. Erő áradjón egyházunkból, igehir-
detésünkből, híveink életéből, misszionárius legyen minden igaz egy-
háztagunk és akkor nem lesz szükség a védekezés mesterfogásaira.

Az első budapesti evangélikus evangélizáció fényesen megállotta
tehát a próbát. Mivel Isten országában minden fordítva érvényes, mint
a világban, azért bizonyítványába azt a minősítést írjuk: minél sűrűbb
ismétlésre utasíttatik. F. Z.

A hitoktatás kérdéséhez
, ,

szorvany
A szórványgondozás fontosságát mindenki elismert, Nagyon sok

függ ettől egyházunkban. Éppen ezért jó, lehetőleg minden oldalról
megvilágítani ezt a kérdést. Az én célom a szórványhitoktatásról szólni.

Ma már, sajnos, letűnt az az idő, mikor a család adott komoly val-
lásos nevelést a gyermeknek. Leginkább a szórványokban élőknek
valóban szent könyvük volt a Biblías ha hosszú téli estéken összeült
a család s a legidősebb ember hangosan olvasta vagy a kalendáriumot,
vagy a Bibliát. Beszéltem öreg,' 65-70 éves emberekkel, akik mindíg
áhitattal gondolnak ezekre az estékre. Falun inkább az 50 éven felü-
liek járnak ma is templomba. Ezek lelkében még ott él a nagyapa,
vagy apa betűző, akadozó bibliaolvasása és magyarázata - ma más a
helyzet. Magam láttam, hogy egy anya, kint laknak 10-12 km-re a

'.
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HIR E K
Evangélizáció Budapesten. A Deák-

téri templomban 8 napon áto tartott
evangélizácíós sorozat április 21-én
este végződött. A hét napjain a hallga-
tók száma folyton növekedett, vasár-
nap este a templom már zsúfolásig
telt meg. 7 estén át vitéz Sréter Ferenc
bányakerületi központi missziói lelkész
tartotta az evangélizációt, Túrmezei
Erzsébet szép költeményeiből szavalt, a
Fébé diakonisszaegyesület énekkara
karének eket adott elő. A záróestén az
evangélizációs bizonyságtevő .előadást
Zulauf Henrik egyesületi lelkész, a Fébé
diakonisszaegyesület vezetője tartotta.
Befejezésül D. Raffay Sándor püspök
foglalta egybe az evangélizációs esték
tanításait. A záró úrvacsorán mintegv
400-an vettek részt. Az evangélizáció-
val kapcsolatos külön összejövetelek is
látogatottak voltak.

Lelkészkonferencia. Hirt adtunk arról,
hogy a magyarországi evangélikus lel-
készek április 25-én Budapesten a Fa-
sori gimnáziumban világnézeti kérdé-
sekkel foglalkozó konferenciára gyül-
nek össze, majd a következő napon a
MELE tavaszi konferenciáját tartják
meg, A konferencia lapunk expediálása
idején még tart, így arról a következő
számunkban adunk hírt.

Az Orsz. Luther Szövetség választ-
mánya dr. Bencs Zoltán elnöklete alatt
tartott ülésén örömmel hallgatta meg
a munkajelentéseket az Egyetemi Lu-
ther Szövetségek és az evangélikus na-
pok eredményeiről, A választmány el-
fogadta dr. Vácz .Elemér, a Szövetség
igazgatója előterjesztését, hogy május
18--19-én Rozsnyón és május 25-26-
án . Kassán rendezzék az evangélikus
napokat. Dr. Gyimesy Károly főtitkár
jelentései után a választmány örömmel
vette tudomásul, hogy az Evangélikus
Élet előfizetőinek száma a folyó évben
megkétszereződőtt,

Az Orosházi Kisbirtokos Szövetség
április 20-án vallásos ünnepélyt rende-
zett, melynek megnyitóját HézerBéla
mondotta, vitéz Magyar János énekelt,
Egyed Aladár tb. esperes a szegedi
egyház templomépítésének az ügyét
ismertette. Az ünnepi beszédet dr.
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi
felügyelő, az orosházi egyház felügye-
lője tartotta. Beszédében a protestán-
sok áldozatkészségépek megkapó bi-
zonyságait sorolta . fel és kifejtette,
hogy erre a jelenben is szüksége van
a magyar protestántizmusnak. WoH
Lajos ceglédi főesperes felesége ének-
száma után dr. Lányi Márton egyház-
megyei felügyelő beszéde zárta 'a szé-
pen sikerü'lt ünnepet, melynek egész
bevételét a rendező Szövetség a sze-
gedi templomépítés javára ajánlotta feL

Kassa. Greguss Gyula kassai. lelkész
elhunyta folytán megüresedett állásra

.az előkészítő lépések et Marcsek János
hegyaljai esperes máris megtette. A
Jelkész helyettesítésévei Mohr Gedeon
vallástanító-lelkészt bízta meg. A kas-
sai lelkész járandósága az egyházköz-
ségtől 1380.- P lesz. Ezt az összeget a
kongrua megszervezésével óhajtja a
gyülekezet kiegészíteni. A helyettes
lelkész átvette az egyházi ingóságokat.
Érdemes a fölemlítésre, hogy az anya-
könyvek között van több kötet telje-
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sen magyar anyakönyv, így 1687-1758.
évekből. Bizonyítéka ez annak, hogy
Kassán a legrégibb idő óta volt ma-
gyar gyülekezet, Ezt bizonyítja az a
felsőmagyarországí reneszánsz stílus-
ban készült úrvacsorai kanna is,
amelynek 'ez a fölírása: "Pattantyús
János - Vas Erzsébeth Adták Isten
Dicsőségére Anno 1690". A fedő felső
részén ez' a körírat olvasható: "Isten
úgy akarta, vagyok Szent-Tamási Nagy
Imréné". Megbecsülhetetlen értékek
ezek evangélikus egyházunk magyar
kultúrális multjából.

Konferencia. A magyarországi evan-
gélikus diakonissza házak vezetőinek
közös konferenciája április 24-én volt
Budapesten, a Fébé diakonisszaegyesü-
let anyaházában.

Sopron. A soproni evangélikus lice-
vmi Magyar Társaság ápr. 20-án tar-
totta 150. éves jubileumi ünnepét. Dr.
Ruhmann Jenő liceumi igazgató, a
'I'ársaság díszelnöke mondott megnyi-
tót, Vathy-Remport Elek budapesti fa-
sori gimnáziumi tanár ünnepi ódáját
szavalta. D. Kapi Béla püspök mondott
beszédet, melyben kiemelte az egyesü-
letek életében ritka jubileum jelentő-
ségét. Utalt a jubiláló társaság nemzeti
jelentőségére is és arra a munkára,
amelyet a magyar nemzeti művelődés
terén hűséggel és eredményesen végez.
D_ Kovács Sándor püspök beszédében
érdekes en hivatkozott arra, hogy ötven
évvel ezelőtt, mint fiatal teológus, ő írta
meg a jubiláló Társaság első 100 évé-
nek történetét. Díszes névsort sorol el
mindazokról, akik a lefolyt másfél év-
század alatt a Társaság munkájában
résztvettek. Ezután Major Jenő fő-
jegyző az utolsó ötven év történetét
olvasta fel.

A Miatyánk címmel Duszik Lajos
tollából érdekes füzet jelent meg, mely
a Míatyánkról tartott sorozatos elmél-
kedéseit tartalmazza. Beosztása 'egy
királyí várkastély épületelemein alap--
szik s az egyes- főrészeket a következő
címek alatt tárgyalja: A küszöbön, A
küszöbön túl, A Várkápolnában, A vá-
rótermekben, A fogadóteremben, A
vármagazinban, A vár ítélőtermében,
A tornateremben. A befejezés két ré--
sze a Kirekesztés és aKimenetel címet
viseli. Megrendélhető a szerzőnél, a
miskolci evangélikus lelkészi hiva-
talban.

Makó. Szépen sikerült kultúrestélyt.
rendezett a makói nőegylet ápr. 20-án,
a vármegyeház nagytermében. Előadó
volt dr. Keken András hódmezővásár-
helyi alesperes, nagy sikerrel énekelt
Petry Kató operaénekesnő és hegedült
Dankó _Aladár.

Meghívás. A bábonymegyeri egyház-
község Schád attó admínísztrátor-Iel-
készt egyhangúan meghívta lelkésze-
nek.

Hödmezövásérhelv. A helybeli Nő-
egylet április 21-én kultúrestét rende-
zett, melyen Petry Kató operaénekesnő
és Dankó Aladár hegedűművész szere-
péltek és előadást tartott dr. Kassay
Dezső kórházi főorvos.

A szarvasi Luther Szövetség április
21-én a szegedi templomépítés javára
vallásos estély rendezett, melyen meg-
nyitót Kello Gusztáv lelkész, előadást
a szegedi templomról Fodor 'Jenő ny.
polgármester tartott. A művészi szá-
mok után Egyed Aladár tb. esperes
mondott záró imát.

A kondorosi lelkészi állásra 11 pá-
lyázat érkezett be.
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falutól, két-három hetenkint bejött a kölcsönkönyvtárba s egy egész
kosárral vitt a pengős, ötven filléres, 10, 20 filléres és egyéb irodalmi
remekművekből 'olvasnivalót. Ma ezt látja a gyerek. Revolverhősök,
cowboyok élnek fantáziájában s a lány oknak ilyen a mesebeli ideáljuk.
Ebben a szellemben nőnek fel. A Biblia, ha egyáltalán van a háznál.
zárt könyv, tilalmas terület, vagy ott pihen a láda fenekén. S a szülők
mindezt nyugadtan nézik, sőt sokszor nyugodtabb an, mint mikor'
gyermekük kezében a Biblia van. Sajnos, a szülőkre nagyon keveset
számíthat az egyház. Magam tapasztaltam nem egyszer, hogy ők az
akadályai a gyermek hittanórára járásának, vagy az ifjúsági egyesü-
letbe jövetelének, sőt mi több, még a templomba menetelt is megaka-
dályozzák. Kivételek természetesen -- Istennek legyen érte hála -
vannak. De az ilyenek egyre kevesebbek. Valamit tennünk kell, hogy
a helyzet megváltozzék.

A szórványhitoktatással kapcsolatos nehézségeket, melyet a távol-
ság, valamint a sokszor csak hosszabb időközökben lehetséges hittan-
órák megtartása stb. okoz, jól ismerjük. Hiszen evvel egyházi 'lapjaink
nem egyszer foglalkoztak. Ezért ezek részletezését mellőzzük s rátérünk
arra, hogy vajjon mit kell és mit lehet tenni?

Kezdem mindjárt az egyetemen. "Az alapvetés természetesen ott
van. Ott nagyon sokszor hallottuk, hogy szórványegyház vagyunk
nagykiterjedésű -szórványgyülekezeteink vannak. Ebb5l természetesen
kellett volna folynia, hogy az alapvetés ezt is, mint elsődleges fontos-
ságú tényezőt vegye figyelembe. Tárgykörénél fogva gondolok itt az
egyetemi stúdiumok közül elsősorban a katechetikai előkészületekre. '
A katechetikai gyakorlat és az erre való előkészülés nem figyel eléggé
a szórványhitoktatásra. Merern ezt állítani azért, mert nem tartom he-
lyesnek az ottani gyakorlatot, mely szerint az egyetem mellett lévő
nagyon is jó evangélikus elemi iskolákból hozza azt a 9-10, legfeljebb
14 gyereket, akik egyébként is az iskola legjobbjai, mert csak "az ér-
telmeseket hozzuk". Hozzájárul még ehhez az a körülmény is, hogy a
gyermekek legalább már egyszer tanulták azt, amit szegény teológusok
akarnak megtanítani. Bizony sokszor előfordul, hogy a gyerekek már
előre mondják, amit mi "tanítani" akartunk. Úgy kellett megállítani
őket. Ilyen körülmények között a tanítás szó igazi értelmében alig le-
hetséges. Ilyen tanítás az életben nincs is. Különösen a szórványban,
ahol egy-két óra alatt I- VI. osztállyal kell foglalkoznunk, jó, ha he-
tenként egyszer. Nem egyszer 25-30 gyerek áll előttünk. Éppen csak-
hogy megemlítem azt a nehézséget is, amit a téli hónapok okoznak,
amikor is hónapokig, szinte a képtelenséggel egyenlő a szórványba
való jutás. Legnagyobb örömünk nekünk hitoktató segédlelkészeknek,
mikor csak 8-10 gyermekkel kell foglalkoznunk heti egy órában. Ter-
mészetesen ez is ,I-VI.~ osztály. Ilyenkor szinte megkönnyebbülés a
tanítás.

Szerény elgondolásom a következő: Helyes volna, ha az egyetemi
katechetikai gyakorlat számára olyan iskolát személnének ki, mely a
szórványoktatáshoz legközelebb áll. Ebben az iskolában maguk a theoló-
gusok volnának az állandó hitoktatók, a vezető professzor felügyelete
alatt, ahol aztán 20-30 gyereket, lehetőleg I-VI. .osztályt, vagy
kisebb csoportokban I-Il.) Ill-IV., V-VI. ósztályt egyszerre taníta-
nának a tantervnek megfelelően. Nem hiszem, hogy megfelelő utánjá-
rással az egyetem székhelyén ne találnának ilyen iskolát. Az elgondo-
lás, tudom, különböző nehézségekbe ütközik, áldozatokkal jár, de nem
hátrálhatunk meg ezek elől. Az egyház jövője függ attól, hogy milven
a hitoktatás. Ha az állam 'fel tud állítani gyakorló gimnáziumokat, ahol
fiatal tanárok szinte hetenként adják át egymásnak az osztálykönyvet,
miért ne tudná ezt megtenni az egyház is, mikor az egyetlen és leg-
nagyobb kincsről van szó.

Szükségesnek tartanám, hogy a hitoktatók rendelkezésére álljanak
mind az ószövetségi, mind az újszövetségi történetek, sőt a tananyag
minden részéhez' a szemléltető oktatásnálolyan nagy szerepet játszó
képek. Tudom, vannak ilyenek. Ha az állami tanítás látja ennek fon-
tosságát, amit bizonyít az a. sok történelmi' tárgyú kép az iskolában,
miért ne tartanánk mi is fontosnak, miért ne rendelhetné el az egy-
ház, hogy az iskolák . falain ezek is ott legyenek,' Zrínyi kirohanása,
Rákóczi fejedelemmé választása, vagy az Egri nők képei mellett. Nem
fontosabb-e Krisztus királysága, mint ezek? Ha Zrínyiről, vagy az



~gri n8kr61 han~k, mindíg azok a képek jelennek még előttem, melye-
ket már elég régen láttam ott, ahol az írást ésolvasást tanultam s
amelyeket még eddig minden iskolában megtaláltam. Az ilyen képek
hiányát magam is érzem és érzi más hitoktató lelkész is. Sokszor úgy
segítek ezek hiányán, hogy a magam kezdetleges vonalaival rajzolga-
tok a táblára, aminek azonban különböző nehézségei vannak. - A
s:Zemléletető oktatás fontosságát senki sem vitathatja el. Segítsünk hát
ezen; mielőbb, legalább saját iskoláinkban.

Az egyetemen Luther Kis Kátéjával kapcsolatban nagyon meg-
becsülendőnek tartottuk Luther azon gondolatát, hogy a Kis Káté elő-
ször fali táblák alakjában jelent meg. Ennek értéke elvitathatatlan. De
míg minden iskola falain ott vannak a képekkel illusztrált egészség-
ügyi Ialitáblák (ezek fontosságát látja az állam), a lélek egészségét
megvédő tárgyú falitáblákat sehol nem találhat juk meg. A Kis Káté-
ban nagyszerű rövidséggel összefoglalt Krisztus igéjét tartom erre leg-
alkalmasabbnak. Miért ne tehet nők ezeket is oda a kíváncsi gyermek-
szemek elé? Nem egyszer figyeltem meg, hogya gyermek milyen szi-
vesen nézi az iskola falain lévő képeket, táblákat, sőt- még a térképe-
ket is, bármennyire is ismeri már .azokat. .

Hetenként egyszer jutunk el szórványban lakó gyermekekhez
Isten drága Igéjével. Azután egy hétig jóformán nem is gondolnak
Krisztusra. Erthető, hiszen a szűlőktől nagyon ritkán hallanak a mi
Megváltónkról. Ha akarva, nem akarva ott állana előttük mindíg az a
kőszikla, az a fundamentum, az az egyetlen alap, amelyre épithetnek
az életüket, több eredményhez juthatna a vallástanítás. Ezeket a ki-
csiny gyermekeket is megváltotta Krisztus és ezeknek éppen olyan
szükséges megismerniök a golgotai keresztet, mint a felnőtteknek, te-
hát nem vehetjük el tőlük Krisztust, hanem minden eszközzel saját-
jukká kell tennünk, mert életekről van szó, reánk bízott lelkekről,
akikről egykor a nagy számadáskor számot kell adnunk.

Érzem min dazoknak a vázlatosságát, amelyeket fent említettem,
de számolnom kellett azzal a nehézséggel is, ami egy cikk lehetséges
terjedelméből folyik. Szeretném, ha egyesek, akíkrőltudom, hogy
megadta nékík az Isten a tehetséget, hogy foglalkozhassanak a fent
említett dolgok egyikével, vagy másikával, ezt meg is tennék.

Boros Károly.

Pálvázatí felhívás
A Luther Otthonba, az Egyházegye-

tem egyetemi és főiskolai ínternátu-
sába (Budapest, VII!., Ullőí-út 24.), a
jövő, 1940/41. tanévre több, tanulmá-
nyait budapesti egyetemen, illetve fő-
iskolán folytató ifjú lesz felvehető.
Pályázhatnak evangélikus" esetleg re-
formátus ifjak. A felvételi kérvény, a
a Luther Otthon-szemináriumi bizott-
ságához intézve, az illetékes egyház-
kerület püspökéhez, folyó évi június
hó 15-éig nyujtandók be. A kérvény
mellékletei a következők: 1. Születési
anyakönyvi kivonat; 2. a középiskola
VIlI. osztályaról szól bizonyítvány, az
érettségi bizonyítvány (pótlólag is be-
küldhető június hó 30-áig, közvetlenül
a Luther Otthon címére), illetve, ha a
folyamodó már egyetemet, vagy főis-
kolát látogatott, az index; 3. hatóságí
orvosi bizonyítvány; 4.- önéletrajz,
amely a folyamodó lelkületébe bete-
kintést enged és a családi körülmé-
nyekre, vagyoni viszony okra és zene-
ismeretre is kiterjeszkedik; 5. az ille-
tékes lelkész által kiállitandó bizonyít-
vány, amely az ifjú valláserkölcsi ma-
gatartásáról részletesen szól és a folya-
modó szüleinek esetleges egyházi szol-
gálatairól is megemlékezik; 6. az atyá-
nak, illetve a törvényes gyámnak hiva-
talos kötelezvénye, amelyben a díjak
fizetésére és az okozott károk megtérí-
tésére kötelezettséget vállal; 7. válasz-

boríték, ajánlott válasz céljaira meg-
felelőn felbélyegezve.

A 'Luther Otthon által felszámított
tartásdíj összege évi 780-930 pengő,
aszerint, hogy az illető többedmagával,
vagy egyedül lakik. Tájékoztatóval az
intézet igazgatósága szívesen szolgál,

SándiJ Gyula műegyetemi tanár
Leánylíceum. A Tiszántúlnak Deb-

recentől Szegedig egyetlen gyakorlati
irányú leányközépiskolája, vagyis 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 il leány-
liceum vidéki tanulói. Az internátusba
való fölvételért 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
osztálybízonyitványa. Az internátusi
ellátás díja havi 50 P. A többi díjak-
ról és egyéb tudnivalókról az igazgató
nyújt tájékoztatást.

Mezötúr. A mezőtúri evangélikus nő-
egylet április 21-én rendezett és szé-
pen sikerült szeretetvendégségén Uzon
László szelneki lelkész tartott biblia-
magyarázatot, Jeney Klára, az Opera-
ház tagja énekelt, vitéz dr. Zerinváry
Szilárd országgyűlési képviselő költe-
ményeket olvasott fel. Az estély elő-
adója dr. Törs T'íbor, a képviselőház
alelnöke, a Bethlen Gábor Szövetség
társelnöke volt. A vallás és a társada-
lom egymásrahatásáról szólt és annak
jelentőségéről, hogya magyar társada-
lomnak a felekezeteket is egybe kell
fogni, viszont az egyházak nak buzgón
munkálni kell a társadalom egybefogá-
sáto Példát mutatott erre a multévi
Protestáns Napok nagy sikere i-s.

Presbiteri konferencia. A budapesti
egyházmegye presbiteri konferenciáját
május 23-án egész napos programmal
a kispesti egyházközségben tartja meg.

Az Egyetemi Luther Szövetség művé-
szeti szakosztálya nagyszabású meg-
mozdulást tervez pünkösd hetében. A
Képzőművészeti Főiskola evangélikus
hallgatói műveiből kiállítást rendez a
fasori gimnázium disztermében. A ki-
állitás megnyitása május 4-én délután
5 órakor lesz, A kiállítás tartama alatt
pedig, május l1-én este fél nyolc óra-
kor hangverseny keretében bemutatja
az evangélikus közönségnek a Zenemű-
vészeti Főiskola evangélikus hallgatói-
nak színe-javát. A kiállítás és hang-
verseny fővédnökségét és védnökségét
egyházunk legismertebb személyíséger
vállalták. Úgy a kiállítás, mint a hang-
verseny iránt nagy érdeklődés mutat-
kozik.

Finn nyelvtan. Zorigor Endre evan-
gélikus lelk-ész finn nyelvkönyve: Ta-
nuljunk finnül a legjobb gyakorlati
.könyv a finn nyelv elsajátítására.
Megrendélhető Szenczy Gábor lelkész,
Nagytarcsa címén, 5-5.80 P árban. A
könyv árának teljes összege a nagy tar-
csai népfőiskoláé. Aki a könyvt meg-
veszi, megtanul könnyen finnül és egy-
szersmind a népfőiskolának is szolgá-
latot tesz.

Sajóparti Athén. A rozsnyói evang.
kereskedelmi középiskola hazánk egyet-
len evangélikus kereskedelmi iskolája.
A nemrég felszabadult Felvidék egyik
leggyönyörűbb fekvésű, magaslati le-
vegőjű, klimatikus éghajlatú város-
kája sok cUákot vonz. Nem hiába ne-
vezik Rozsnyót "Sajóparti Athénnek"!
A kereskedelminek női tagozata is van.
A jövő tanévben az 1. és II. év-
folyamra lehet beíratkozni. A kereske-·
delmi mellett külön fiú- és külön leány-
internátus is működik, ahova az ev.
koed. polgári iskola és a gimnázium
növendékei is felvehetők. Az interná-·
tusokba való felvételért június 15-ig
lehet folyamodni az iskolák igazgató-·
ságánál. Az internátusi ellátás díja
havi '60 P. Ev. tanítók, lelkészek gyer-
mekei és árvái kedvezményt kapnak.
Egyéb tudnivalókról, valamint a keres-
kedelmibe és pclgáriba való felvétel
feltételeiről az iskolák igazgatói adnak
tájékoztatást.

A budapesti evang. fiúgimnázium in-
ternátusa 1940/41. évi tanévre evangé-
likus szülők fiai testi és szellemi gon-
dozását elvállalja. A f'iúk tanulás és
fegyelem szempontjából állandó tanári
ellenőrzés alatt állanak. Közelebbi fel-
világosítást az Igazgatóság, VII. ker.,
Damjanich-u. 28ib., nyujt.

,-
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Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.'
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet; istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

Budapesti istentiszteletek' sorrendje 1940. április 28.
d. e. 1/2 9 Csaba László Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Johnson Gísle
d. e. 11210Broschko G. A. ' 'Angol-utca 25. d. e. II Rimár Jenő
d. el/412 D. Raffay Sándor Abonyi-utca 21. d. e. 11 Dobos Dezső

d. u. 6 Kemény Péter , Fóti-út 10/b. d. e. 10 Dezséry László
d. e.l/:10 Dr. Halász Kálmán d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 11 Garam Lajos " I Bécsikap~-tér d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. u. 4 Farkas Zoltán Koronaőrség d. e. 10
d. u. 5 Broschko G. A. Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
d. e. 11210Süle Károly Óbuda (németj d. e. 9
d. e. 10 Dendely Károly Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Danhauser László
d. e. 11 Lehel László Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Papp Ferenc
d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld d. e. II Révész István
d. u. 5 Dezséry László Kelenföld d. u. 5 Révész István
d. e. 10 Magócs Károly Erdi-úton d. e. lO
d. e. 11 Báthory László-u, 7. d. e. 1/211
d. e. iO Csaba László A- Rákosfalva d. e. 1/212
d. e. 10

Magyarország aranykoszorús mestere
i harang- BS BrcontödB, harangfBlszBrBIBS BS haranglábgyár

1,' Budapest, XlII.,Petneházy-u. 78.
1 (XIII., Frangepán-utca mellett.)_________________"i Saját ház. ,Telefon: 291-353.

[züstró~á~,~é~ró~á~,nercek,mérsé:r~kon

SOMOGYI, szücsmesternél
Május I-tól új cím:

Kossuth Lajos-utca 13, félemelet.
Telefon: 186-395.

MolykAr elleni meg6vAsI

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS' FIA'
l'

BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.]'
- )

Radlö, gramofon, zongorabillentvűs l\armo-
nika és az összes hangszerek legolcsőbban

• ) . l
"" .: i

Evangélikusoknak nagy áÍ'enged~ény!

Garab József könyvnyomdájá, Cegléd! Arpád-tér 5., evangélikus' bazár.
f fl,",
·t ~~-?
~

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-
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 a1 kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-

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

SZLEZÁK LÁSZLÓ

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

lom új harangjait,

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat.

MARNITZ
hangszertelep
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