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Nincs Manner~eim~YonaI1
Elképesztő leleplezéssei szolgált CI

mult héten egy finn vezérkari tiszt.
Kijelentette, hogy a híres Mannerheim-
vonal, amelynek első, második, harma-
dik védelmi vonaláról olyan rengeteget
írtak az ujságok, amelyben bizakodtak
külföldön, amelynek tulajdonították a
sikeres finn ellenállást - egyszerűen
nincs és nem is' voLt soha. A külföldi
sajtó találta ki az egészet és lassanként
egész legendává dagasztottálc a saját
kitalálásukat. Tudták, hány vasból és
betonból épített erődítmény van, leír-
ták, hogy Mannerheim minden darab
vasat személyes en megvízsgálb, ame-
lyet a betonfalú kazamaták építésénél
felhasználtak, ellenőrizte a védőrség
fegyverzetét, szemlét tartott minden
betonüregben, földalatti folyosóban,
páncélterem ben, őrtorony ban, géppuska-
leshelyen, stb., stb.

A finnek természetesen nem cáfolták
meg ezt a legendát, hagyták nőni, te-
rebélyesedni, fogalommá válni, mivel
az elsők, akik ezt elhitték, maguk az
oroszok voltak. Ezért nem is próbál-
koztak az oroszok mindjárt itt alul a
karéliai földszorosnál és a Ladoga-tó-
nál, hanem belementek a gyászos ki-
menetelű északi kalandba és "darázs-
derék"-összeroppantásba, hogy hátába
kerüLjenek a Mannerheim vonalnak (?)
- amely nem volt sehol... Földből
hányt üregek, derékban fűrészelt fák,
zöld fenyő lombok, hó és jég álcázás s
hasonló "gyenge" dolgok várták az 01'0-

szokat, mikor átvették a Mannerheim-
vonalat.

Ez volt az, amit ők hosszú hónapo-
kon keresztül, hatvanszoros túlerővel
és legmodernebb harcifelszereléssel
sem tudtak elfoglalni? A piruló orcájú
orosz hadvezéreket megnyugtatjuk:
nem ez volt az. Ha vasbeton vonaluk
nem is uott a finneknek, de el'ődít-
mény-vonaLuk mégis volt. A Legel'ő-
sebb erődítmény-vonaL, ameLy vaLahn
kiépüLt ezen a világon. Ez nem a ce-
ment és acéL erején nyugodott hanem
- Isten erején. Ez a vonal nem 1-2
év alatt, de 4-5 nemzedék alatt épült
ki. Ez a vonal nem a földbe volt mé-
lyesztve, hanem emberi szívekbe. Ez
nemcsak a: határon húzódott végig, de
az egész ország területén. Nemcsak pár
erődítménye, őrtornya volt, de pár
millió. Minden szív és kéz, amely
imára tudott kulcsolódni és munkára
mozdulni ...

TanuLjátok meg a l.eckét, OTOSZ had-

középiskoláinkbanVallásosság
A gimnáziumok és leánygimnáziumok számára készült új "Tan-

terv" is megkívánja, hogy az iskolában "vaLLásosságon feLépülő közép-
iskolai nevelés"-t végezzen a tanár. A diák ezt mindezideig olyképpen
tapasztalta, hogy egyebek közt hittant is tanul, és ha nem jelenik meg
az ifjúsági istentiszteleten, a vallástanár panaszára osztályfőnöke vala-
rnilyen fenyítés ben részesíti. Tudatában, melyben csak úgy rajzanak a
számára korántsem tisztázott fogalmak, a "vallásos" jelző mögött olyan
magaviseleti forma alakul ki, amelyet a hittanórán és az ifjúsági isten-
tiszteleten tanúsitania lcelt. Ki tehet erről? Sokan. Baj, hogya világi
tárgyak tanárainak nagyrésze a vallásosságra nevelést csupán a hit-
oktatókra bízza. Istenről és az ő dolgairól más órán ugyan édeskevé:s
szó esik. A világi tantárgyak didaktikája s ennek nyomán a "Részletes
Utasítás" lépten-nyomon hangsúlyozza a koncentrációt, azaz a külön-
böző tantárgy ak közti kapcsolatot, a tantárgyak egymáshoz való vonat-
koztatását s e kapcsolatnak a tanulóban való ébrentartását. Vigyáz is a
tanár erre, és mégis, mintha a világi tárgyaknak a legcentrálisabb tan-
tárgyhoz, a vallástanhoz való kapcsolódása elkerülné a figyelmét. A
hitt an anyagq nincs alávetve az idő, az események okozta változásnak;
nem úgy, mint a többi tantárgyé. Így aztán középen lévő mozdulatlan-
ságában lassan-lassan megmerevedik. Pedig a vallástannak változha-
tatlanságában is centrifugális erőt ~ellene képviselnie, mely áthatja a
többi tantárgyat is. Viszont utóbbiaknak centripetáLisan, a középpont
felé igyekezve mindíg kapcsolatba kellene maradniok ahittannal.
Hogy mennyíre megszakadt a vallástan és a világi tárgyak kapcsolata,
ez a főigazgatói látogatások alkalmával is megmutatkozik. Az állami
felettes hatóságok kiküldött je vagy meg sem látogatja a hittanórát,
vagy ha igen, az ott folyó munkáról semmit, vagy egy pár óvatos,
nem lényeges szót szól csupán. Mintha ez a tárgy "ne nyúlj hozzám"
lenne, amit meglátogatni, amihez hozzászólni csak egyházi embernek
van joga. A jvilági oldalról jövő bírálatnak már állandóvá vált hiánya,
sajnos, sokhelyütt meg is mutatkozik a hittanórák tanításmódjában.
vallástani órákon folyó munka, szerény véleményem szerint, meglehe-
tősen elszakadt, sok helyen, a más tárgyak didaktikai fejlődésütemétől.
A világi tárgyak óráin a régi közlő módszer és óránként 3-4 tanuló
~eleltetése helyett a tanulók addigi ismereteire támaszkodó, az anya-
got azon továbbépítő, kérdve-kifejtő módon történik az új anyag köz-
lése. A feleltetés pedig kétféleképpen: a tanár egy-egy kérdésére adott
rövid válasz útján s összefoglaló előadásban. Ilyenformán nem túlságo-
san népes osztályban mindenki, vagy legalább is a legtöbb tanuló fel~l,
szóhoz jut minden órán. A tárgy átélése, a diák érdeklődése szempont-
jából végtelenül fontos, hogya tanuló. tevékenyen is résztvehessen az
az órán! Ezzel szemben a vallást ani órák nagyrészén, véleményem sze-
rint, még mindíg a régi didaktikai formának ugyan patinás, de élettel
nem annyira teli levegőjét érezzük. A kölcsönhatás, a kölcsönös hospi-
tálások hiánya különös en vidéken mutatkozik meg, ahol az évvégi
nyilvános összefoglalás még mindíg "vizsga" jellegű, mint régen, holott
más tantárgyaknál ez az utolsó óra semmiben sem különbözik már a

2 Ha mé~ nem ren~ezte,szíYes~e~jé~az előfizetési '~íjat-~e~ül~eni!



a többitől. Ezen az ór.án van módja a tanulónak meglátni azt az össze-
kötő fonalat, amely végighúzódik az egész évi anyagon.

Milyen sok a vallástanból jeles osztályzatú, és milyen kevés a val-
lásos gyermek! Jó lenne a diákot az órán több, őszinte megnyilatko-

<zásra serkenteni. A gyermek ugyanis nem meri kételyeit, sőt esetleg
hitetlenségét feltárni hittanára előtt, mert fél az esetleges korholástól.
.Pedig, ha igazán őszinte lenne, meggyqzést és nem okvetlenül szidást
kapna. 'I'alálkoztam már olyan 16 éves diákkal, aki' mindíg kitűnő en
felelt hittanból, de a hitoktató háta mögött kijelentette, hogy nem hisz
Istenben. Károsan járulhat még mindezekhez az is, ha esetleg az otthon
levegője .nem kedvez a vallásosságnak. Hogy középiskolaí nevelésünket
valóban a vallásosságra építsük, változásra van szükség. 'Ki végzi a
középiskolában a nevelést? 'Valamennyi tanár! Ha tehát a nevelésnek
a vallásosságon kell felépülnie, elsősorban következik ebből, hogy va-
lamennyi tanárnak vallásosnak kell lennie. J,Ó volna, ha valami külső jel
is figyelmeztetné a diákot arra, hogy egyházi iskolába jár. A Biblia
szolgálhatná ezt legjobban. Ha a diák a Szeritirást csak a vallastanár
kezében látja, akkor azt csak a hittanóra tartozékának fogja érezni. De
ha a világi tárgyak tanára is bevinné az Irást az órára, és a feladat
számonkérése előtt, fokozott és áhítatos csendre intve a gyermekeket,
csak 1~2, a gyermek értelmi színvonalához .alkalmazott verset olvasna
fel, minden kommentár, megvilágítás, magyarázat nélkül; hozzászólást
a diák részéről sem engedve meg, nehogy valaki ezzel késleltetni
akarja a feleltetést, valamint vigyázni arra, hogy közös érdekű részt
válasszon ki, amely a más felekezetüek hitével sem ellenkezik, akkor
a diák, még ha eleinte meg is hökken attól, hogy a latin vagy termé-
szetrajz órán szentírási idézetet hall,hamarosan rriegszokja a bibliai
levegőben élést. Látni fogja, hogy a Könyvek Könyve nemcsak a val- .
lástani óra tartozéka, hanern minden tudás alfája. Így lassan rászokik
maga is a naponkénti biblia olvasásra. Azután fokozni kellene a gyer-
mekben a hitet, hogy ma. a XX. században is történnek csodák. Ne
hagyjon a világi tárgyak tanára egyetlen alkalmat se kihasználatlanul
arra, hogy rámutasson: az események, a jelenségek, a "véletlenek"
mögött sokszor a gondviselő Isten keze van.

Szemünk előtt alakulnak ki a diákban ítéletek a közösségi élet
minden vonatkozásáról. Nevelje a tanár, bármilyen 'szakos is, a gyer-
meket arra. hogy ítéleteit. véleményét mindenkor a krisztusi törvé-
nyekhez tnérje.· Így óvhatjuk a diákot a túlzásoktól. tévelygésektől.

Egyházunk az egyetemes papság elvét vallja. A közénískola falai
közé is vigyük be ezt az elvet, s ott nemcsak a hitoktató: hanem vala-
mennyi. tanár foglalkozzék a vallásosságrá neveléssel. !

Frenyó László gi'mn. tanár.

_Segítőtársak
Lapunk 16. számában Mórocz Sándor "Munkaprogrammok és a

munka" cirnű cikkében a következőket állapítja meg: 1. vannak ötle-
teink, de nem tudjuk megvalósítani őket; 2. ha egy-két ember meg is
mozdul, a nagy tömeg mozdulatlan marad; 3. az ifjúsági házak "lakói"
csak szórakozási lehetőséget akarnak felfedezni házaikban. A három
megállapítás összefügg. Mind azt bizonyítja, hogy nem elég valamit
meglátni, hanem azt meg is kell valósítani Ha 'azok, akiknek számára
lapunkban ezeket leírtuk, nem akarják megcselekedni, akkor megint
csak, mint már annyi kérdésben, nekünk kell a cselekvést is megkez-
deni. "Orvos, gyógyítsd meg magadat."

De mi lenne akkor, ha egyszer összekapcsolnánk a három pontot')
Ha gondolatainkat, ötleteink et egyszer megkísérelnénk úgy megvaló-
sítani, hogy ebben a munkában töhben lennének segítségükre, és ezál-
tal éppen az ifjúsági egyesületeknek tudnánk programmotadni, köny-
nyen elérhető módon és mégis úgy, hogy kettős célt érnénk el. Üj
munkaerőket kapcsolnánk be, "nagyobb tömegeket mozgatnánk meg"
és keltenénk fel érdeklődésüket, s egyben felelősségérzetüket is az
egyházi munka iránt. !

A helyzet. a következő. Az ifjúsági egyesületek (csak Budapesten
9, pestkörnyékén pedig legalább mégegyszer ugyanannyi!) minden év-

vezérek és egyéb hatalmasságok, hogy
Finnországban nem volt Mannerheim-
vonal, de volt Isten-vonal és ez hatal-
masabb, bevehetetlenebb minden beton
erődítménynél! De tanuljuk meg a lec-
két mi magunk is, hogy "Erős vár a
mi Istenünk", de csak ott, ahol ezt az
Istent szívükbe fogadják, .ahol Ö a leg-
főbb úr és király, ahol Ö minden min-
denekben! Építsük ki I1).iis a mi Isten-
vonalunkat! F. Z.

IHan~~aHéla ~alálára
A magyar katholícízmus másodtk

nagy prédikátorát gyászólja Bangha
Bélában. Tóth. Tihamér rövidebb idő
alatti prédikátori szolgálatával hódi-
totta meg a magyar 'katholícízmust,
mint Bangha páter, de ha az előbbi a
rádió adta könriyebb lehetőségeken ke-
resztül tört előre, Bangha sokkal hatal-
masabb küzdelmeket vívott. Budapest
szószékeinek 'közönsógén keresztül szer-
zett magának és rendjének nevet. Sok
ideig kortársa Prohászka Ottokárnak, .
aki a legműveltebbeknek prédikált s
rendszerint az év kiválasztott bőjti
időszakában, Bangha pater pedig min-
denütt harcolt egyházá ért és önmaga
igehirdetői hiteléért -.

Nagy munkát végzett s egyháza bi-
zonyosan értékelte is -ezt a nagy szol-
gálatát. Halálában mi is gyászoljuk őt,
pedig de sok harcos kitörése keserítette
el a könnyen búsuló protestáns szive-
ket. A szónak nagyobb mestere volt,
megítélésünk szerint, mint előbb emlí-
tett két kortársa, kiválóbb egyházi
apologéta volt, mint bármelyik európai
rendtársa s mindent olvasó teológiai
elme, akinek a rendszerezéshez s az
olvasottak felhasználásáhoznagyszerű
érzéke volt.

Mint újságíró, lapalapító, sajtovállal-
kozások gondolatának megteremtője,
ezen eszme lankadatlan harcosa olyan
nevet szerzett újságíró berkekben,
amilyenhez hasonló elismertetést papi
ember egy évszázadban csak egy nyer-
het. Nem tagadjuk meg azt, hogy új-
ságíróitevékenysége őszinte elisme- .
résre kényszerített minket vele szem-
ben. Hálásak vagyunk neki különös en
azért, hogy a keresztyénségriek újság-
írói céllal való szolgálhatását éppen
hazánkban mindenki előtt határozottan
megbizonyította. '

Támadásait halálakor el kell felej-
tenünk, de ahogya' XVI. századi pro-
testántizmus sokat használt katholicíz-
musának azzal. hogy az akkori alvó
egyházban az ébredést az. ellenkező ol-
dalról provokálta ki, fel kell jegyez-
nünk azt, hogy ellenünk intézett mon-
dásai nemcsak eszmélkedésre késztet-
tek minket, hanem munkára és szolgá-
latra is inspiráltak.

Öröm volt látni Bangha utolsó öt
évében, hogy hitvallási kereteit meny-
nyire észrevehetően töltötte meg evan-
géliumi tartalommal s lett biblikus s
evangéliummal telített békességes lélek.

"Nagypénteken még minden bűnöm
előttem kavarog, de húsvétkorúj ember
születik; akin nincs többé bün." Luther
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Bibliai példázatok
hatalmas illusztrációj ának tetszik
szinte, amikor olvassuk Norvégia meg-
szállásánakegyes részleteit, Itt van pl.
Trondheim. Bevehetetlen város. Száz-
ötven kilóméter hosszú szűk fjord ve-
zet a 'városig. Más úton nem is lehet
megközelíteni. S aki ezen végig hajó-

'zik, annak el kell vonulnia egy csomó,
hegyek tetejére rakott és Iegrnoder-
nebbül felszerelt erődítmény előtt,
ahonnét csak néhány jól irányított lö-
vés. szükséges és a hajó máris leszáll
a fjord fenekére. Es Trondheimet most
mégis elfoglalták, a fjordon mégis vé-
gighajózott katonával, fegyverrel meg-
rakott ellenséges -hajó - mert az erő-
dítmények katonasága semmivel nem
gondolva, semmitől nem 'félve, papír-
egyezményekben és "nemzetközi jogok-
ban" bizakodva, nyugodtan aLudta éj-
szakai áLmát. És aiudt Trondheim vá-
rosa és heLyőrsége is. Mire felébredtek,
már minden késő volt ...

Lehet, hogy a római légiók Jézus
korában is produkáltak hasonló katonai
bravúrt, onnét kerültek talán Jézus
ajkára az ilyen kitételek: "De mikor

. az emberek alusznak vala, eljöve az Ő
ellensége ... " (Máté 13:25.) "Avagy mi
módon mehet be valaki a hatalmasnak
házába és rabolhatja. el annak kincseit,
hanemha megkötözi előbb a hatal-
mast ... " (Máté 12:29.) "Vigyázzatok. ..
hogy ha. hirtelen megérkezik, ne talál-
jon titeket aludva." (Máté 13:26.)

Igen félünk, hogy a "trondheimi
megszállás" már meg is történt rajtunk.
Aludtunk a kényelmes biztonság pár-
náin s 'közben megszállta part jainkat
a hitetlenség, az önmagáért élő, csak
örömet, élvezeteket hajszoló önzés a
maga egész sisera-hadával, amely el-
lepte egész magán- és közéletünket.
Itt páváskodik rajtunk a cifrálkodás,
a rangkórság, az egyke rákfenéje (nem-
csak Baranyában!), a társadalmi szét-
szakadozottság, a szocíálís nyomorúság
és még sok kisebb-nagyobb vérszopó,
életgyökérrágcsáló fenevad, aki nyu-
godtan megtelepedhetett nálunk, zsi-
gereinkbe rághatta magát, mert alud-
tunk, aludtunk vagy félévszázad óta s

.rnég most se teszünk többet, mint ál-
mosan törölgetjük szemeinket és ké-
pedten bámulunk a reánk vigyorgó sok
szörnyűségre, mint akik nem értjük:
hogyan is, miért is?

Azért, mert aludtunk és nagyrész-
ben még alszunk ma is. A megoldás
azonban semmiképpen sem a "tovább·-
alvás", mert van egy ige a Szentírás-
ban, amely éppen az ilyen alvókhoz.
alvás közben "megszállottakhoz" szól:
"Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel
a haLáLból, es felragyog tenéked a
Krisztus." (Efezus 4:15.) Tehát még a
haLáLbóL is van feltámadás Krisztus ál-
tal. Nosza, ébredjünk tehát! Oda Krisz-
tushoz, aki az Ö népe! Hadd vezessen
Ö diadalmas felszabadító hadjáratra a
bűn ellen. A. B.~.."",.,.~

••Mikor mindenki azt hiszi, hogy vége,
akkor kezd el igazán örökké uralkodni.
Közbeníár és könyörög értünk az Atyá-
nál. Itélet zuhan ránk s érezzük, hogy
lsten haragszik bűneinkért. Senki se
segíthet rajtunk, csak a magát feláldozó
Krisztus." Luther.
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ben nagy nehézségekkel tudják csak összejöveteleiket érdekessé tenni.
Ennek oka az előadók hiánya. Volt ifjúsági egyesület, ahol megkísé-
relték a népművelési bizottság előadásait beiktatni, de itt is legtöbb-
ször ugyanaz (a vezető, vagy egy-két érettebb tag) olvasott fel. Önma-
guk adtak mindent, önmaguk körében maradtak. Tehát az első követe-
lés: előadók' kellenek. Még pedig, ha csak egy pillantással nézünk szét,
nagyon sok előadó kell. Kb. 15 ifjúsági kör, mindegyikben 25-30 elő-
adás, 375-450 előadót jelent. Rettentő nagy szám. Csakugyan úgy lát-
szik, hogy a kérdés megoldhatatlan.

Pedig nem így van. Sokkal könnyebb. Azt a kérdést kell ugyanis
felvetnünk, hogy okvetlenül szükséges- é, hogy mind a 450 előadás az
előadó személyében is, de tárgyában is más legyen? Mikor egyszer más
a közönsége mindegyiknek? Minek a munkaerőknek ez a nagy pazar-
lása? Nem történhetne-é meg például az, hogy egy-egy előadó ugyan-
azt az előadást 5 különböző helyen tartsa meg? Vajjon ártana-é vele
valakinek? Bizonyára nem.

így a 450 előadó személye egyszerre lecsökken. Ugyanazt az elő-
adást 5 helyen megtartva, már csak 90 az az előadói szám, amelyik
szükséges ahhoz, hogy 15 ifjúsági egyletben, 30-30 alkalommal egy-
egy érdekes előadás elhangozzék. És ehhez már nem kell több, mint
egy központi hely, ahová az előadók bejelentik előadói szándékukat,
munkavállalásukat és amelyik hely ezt azután az ifjúsági egyesületek-
nek közvetíti. Ezt a szerepet pedig ezennel a nagy nyilvánosság előtt
készséggel elvállalja az Evangélikus Élet szerkesztősége.

Mi a tervünk tehát? Először is lapunk budapesti olvasóihoz fordu-
lunk azzal a kéréssel, hogy vállaljanak szolgálatot. Egyházi munkát,
amennyiben megtartanak ifjúsági egyleteinkben egy előadást, legalább
5 alkalommal. (Pestkörnyék a villamos és Hév hálózatban olcsón elér-
hető, az itt lakó előadókat is szívesen látjuk.) Jelentsék be ezt a szán-
dékukat levelezőlapon. Adják meg az előadás címét. Ez az előadás le-
het akár egyetlen egy könyv alapján szóló, vagy a saját szakmából
való érdekes kérdés. (A könyvre példa: Erdei: Magyar Város, Deér:
Pogány magvarság-e-keresztvén magyarság; a szakmára: érdekes or-
vosi, ügyvédi, mérnöki, történelmi, stb. kérdés.) Mi maid összeállitjuk
az előadást vállalők listáját, és megküldjük szeptember ele ién az ifjú-o
sági körök vezetőjéhez, hogy válasszanak, ki melyiket óhajtja. Azután
megkérjük az időpontot is, és arról értesítjük az előadót.

Mit érnénk el ezzel? Először is azt, hogy ifjúsági egyesületeink ve-
zetői mentesülnének a gondoktól és lenne idejük jobban foglalkozni a
tagokkal személyesen. Másodszor: egyháztagjaink közül az előadást
vállalók megismerkednének az egyházi ifjúsági munkával, az ifjúság-
gal és ané kül, hogy nagyobb megerőltetést okoznának maguknak,
nagy és értékes szolgálatot vé,geznének, segítenék egyházukat, csak-
ugyan "cselekvényes" tagjai lehetnének az evangélikus egyháznak.

És még egyet. Ha esetleg vidéki olvasóink vállalnának előadásokat
Pesten, szívesen fogadjuk őket.. Pestenlétük alkalmával bizonyosan
tudnak egy-egy órát szakítani arra, hogy egyik-másik helyen megtart-
sák az előadást. Csak egy héttel előbb be kell jelenteniök.

Keresünk tehát segítőket. A jelentkezők nevét és a vállalt előadás
címét Iapurtkban közölni fogjuk.

Segítsetek! Dolgozzatok! Kemény Péter.

Az Evangélikus Testvérszolgálat kedd
esti biblia- és imaóráját (Üllői-út 24.
1/27 óra) május 12-től hétfő este 7 órára
fogja áthelyezni. Különösen felhívja
erre a Deáktéri evangélizáció- azon
résztvevői közül azok f'igyelmét, akik
Luther szavai szerint .Jcomolyan ke-
resztyének akarnak lenni" a megtéres
életében. Ezeken az összejöveteleken
az evangélizációt végzett lelkész is
szolgálni szeleott.

Lelkészegyesületi konferencia. Aprilis
18-án a hegyaljai egyházmegye Lelkész-
egyesülete dr. Vető Lajos alesperes el-
nöklete alatt ·Marcsek János esperes s
az egyházmegye lelkészi karának csak-

nem hiánytalan részvételével Diósgyőr-
vasgyár ban értekezletet tartott. Az ér-
tekezleten Lehoczky Egyed .tanítókép-
zőintézeti tanár, lelkész A legújabb
vallástanítási irányokról, Garam Lajos
egri lelkész pedig Milyen legyen az
egyetemes agenda? címen tartott elő-
adást. Mindkét előadást élénk eszme-
csere követte. Befejezésül Tessényi
Kornél kassai segédlelkész írást ma-
gyárázott.

Halálozás. Wallaszky Dezső Máv.
műszaki főtanácsos 59 éves korában
Budapesten elhunyt. Temetésén D.
Kapi Béla püspök mondotta a vígasz-
taló igehirdetést.



Népi eredetű kultuszformáink
(A készülő Egyetemes Agenda kérdéséhez.)

Többször előfordult már az, hogy híveink Krisztusban élő és a
Krisztusban élést még elevenebben megvalósítani törekvő lelkülete új
istentiszteleti forma (kultuszforma) megalapítója volt, amelyek idők
folytán átmentek aztán az egyházi élet hivatalos gyakorlatába is és azt
áldásthozó an termékenyítették meg. Igen érdekes és figyelemremélió
jelenségek ezek s ha eredetüket nézzük, .bátran nevezhetjük el őket
népies-szociális. kultuszformáknak, melyekben a "congregatio sancto-
rum", szentek gyülekezetének istenkereső és a krisztusközösséget só-
várgó lelke megkapó elevenséggel tükrözik elénk.

Igen sok biztatás és erő sugárzik ezekből felénk, öntudatosíthatja
hivatalos egyházi életünket és annak munkáját. Meggyőzhetnek ben-
nünket róla, hogy egyházunk népe Istennek népe s hogy egyházunk,
mely gyülekezeteiben él vagy hal, a Szeritlélek erejével betölti azt a
legfőbb hivatását, hogy népét Isten felé irányítsa s istenközösségét erő-
sítse és mindegyre tisztább an evangéliumibbá tegye. - De ugyan-
akkor van ezekben némi elégedetlenség és nagy reformáló erő is a
hivatalos egyházi élet sokszor megmerevedő s a nép istentszomjúhozó
lelke számára tán idegenné, de mindenesetre elégtelenné vált kultusz-
formáival szemben. Megijednünk azonban ettől nem kell. Fel kell
ismernünk, hogy itt a "semper reformari debet" örökérvényű igazsága
tör önként elő egyházunk népéből, amelyet elnyomni éppen nálunk, a
reformáció egyházában nem szabad és nem is lehet. Amikor világos és
határozott öntudatossággal kell egyházunk lelkészi karának őrködnie
azon, hogy egyházunk és hívőink élete tisztán, biblikus-evangéliumi és
hitvallásos alapon folyjék és fejlődjék; ugyanakkor oda kell fordulnia
mind történelmi, mind jelenkori vonatkozásban egyházi népünk kul-
tuszformai gazdagsága felé. Különösen jelentős most foglalkoznunk
ezekkel a kérdésekkel, amikor az új Egyetemes Agenda készítésének a
a küszöbén állunk. Ovakodnunk kell olyan Agendától, amely dogmati-
kus szempontból kifogástalan. ugyan, de esetleg racionális merevségé-
nél fogva egyházi népünk vallásos lelkületétől idegen volna. Ennek el-
kerülésére pedig csak az az agendakészítési mód adódik, ha annak
anyagát nem mezszerkesztjük, hanem összegyűjtjük. H?- az őskeresz-
tvén kultuszformáktól kezdve (amelynél pl. az Úrvacsora szerves isten-
tiszteleti alkatrész volt), anémet s a magyar reformáció korán keresz-
tül a jelenkorig összegyűjtjük azokat a kultuszformákat, amelyek kü-
lönösen a mi népünk istenes lelkéből sarjadtak. vagy benne otthont
találtak. Hivatalos egyházi fórumainknak itt inkább csak az a feladat
jutna, hogy azokat meavizsgálják. .rostálgassák és alakítsák, részint
elvi oldalról az evangéliumi és egyházi tan tisztasága, részint gyakor-
lati oldalról, az általánosítás kivihetősége szempontjából. (Ez az össze-
gyűjtés nagyrészt meg is történt. Szerkesztő.)

Egyháztörténelmünk soktanúsága és tanulsága taníthat bennünket
arra, hogy ily irányvonal kitűzésével a helyes úton járunk. - Hív.eink
közül ma már csaknem mindenki elképzelhetetlennek tartja, hogy akár
maga, akár a gyermek konfirmálatlan maradjon. Ez ez egvház eniakor-
lati életének csaknem olyan szerves részévé vált, mint akár a
keresztség, amely nélkül az ember. keresztyénsége, helvesebben egy-
házi jellege nem teljes. És tagadhatatlan, hogyegyházunknak s egyben
Isten országának mérhetetlen szolzálatot tett már a konfirmáció hí-:
veink egyházhűségének és öntudatosságának erősítésére, amely ma
csaknem egyedüli alapvetően irányító eszköz kezünkben, sorvasztó re-
verzálisharcaink közepette. Mégis milven kevesen tudják ma már, hogy
a konfirmálás egész újkori eredetű, Snener-Fráncke iránvította nietista
mozzalomból vette eredetét (XVII-XVIII. sz) s kezdetben igen erős
harcokat kellett megvívnia az orthodox-liberalis egyházi kőzfelfozás-
sal, amely akkor az egyház hivatalos f!yeplőiét is tartotta: Épnen azzal
az egyházzal szemben, amelvik ma hitvallásos erőssévét és öntudatát
iórészt a nietizmus ez aiándékának köszönheti. Vagy ott vannak rt házi
istentiszteletek, 8melv~ket ugyanekkor .,conventiculum"-okn8.K (ÖSSZ'2-
iövetelecskék-riek) csúfoltak s mint kultuszformát azzal vádolták. hoav
~észtvevőit elvonia a temolomlátozatástól, bár világosan szemethirnv-
tak az előtt a szembeötlő tény előtt, hogy ezek akkor is állandó temp- .

Két konferencia
Lelkészkonferencía. ,A magyaror-

szági evangélikus egyház április 25.
napján, Buctapesten a lelkészek szá-
mára egésznapos, konferenciát tartott,
amely világnézeti kérdésekkel foglalko-
zott. Kétszáznál több lelkész gyűlt
össze. D. Kapi Béla püspök elnöki
megnyitójában a mai világnézetek har-
cáról, világnézeti csoportosulásokról
szólt és arról, hogy az egyháznak és
lelkészeinek ezekben 'a lelki válságok-
ban biztos vezetőknek kell lenniök.
Németh Károly lébényi esperes az egy-
ház világhelyzetéről nyujtott előadásá-

'ban szemléltető képet. Dr. Mády Zol-
tán egyetemi magántanár az egyház
szociális feladatairól szólt. Rámutatott,
hogy az igazi szociálpolitika ma már
a társadalomnak, nemzetnek életérdeke
és az egyetlen igazi közösségteremtő
hatalomnak" az egyháznak, a benne
rejlő alkotó erőt továbbitani kell a
tömegek felé. Ezért 'az egyházi munká-
soknak a legmélyebb felelősségérzettel
kell résztvenni és evangéliumi lélek-
kel telíteni a szociális munkafeladato-
kat. Dr. Bencs Zoltán, az Országos Lu-
ther Szövetség elnöke Faj, nép, nemzet
címmel mondott beszédet. Kifejtette,
hegy a tulajdonképpeni népi politika: a
milliók felemelése, krisztusi programm.
Ezért a faji és népi gondolat kérdései-
ben az egyháznak az első és a legbát-
rabb és legönfeláldozóbb küzdők között
kell állania. Délután dr. Vladár Gábor,
a budapesti egyházmegye II. felügye-
lője, az állam hivatásáról tartott elő-
adást az égvház tanítása szempontjából.
Széleskörű történeti visszatekintés után
kifejtette, hogy az államra nézve nem
lehet közömbös az olyan mozgalom,
mely polgárait mélyen ragadja meg,
mint a valláso Az állam a földi orszá-
got építi, az örökkévalóság időbeli ré-
szét, az egyház a lelkek világát, Krisz-
tus országát, az örökkévalóságot. Az
államnak és az egyháznak együtt kell
dolgoznia Isten teremtő és fenntartó
céljainak megvalósításán. Túróczy Zol-
tán püspök A jövő útja című előadá-
sában a lelkészeket érintő gyakorlati
tennivalókra mutatott. A konferencia
előadásait és eredményeit D. Kapi
Béla püspök foglalta egybe, a tanács-
kozásokat megnyitó imádságot D. Raf-
fay Sándor püspök, a záróimádságot
pedig D. Kovács Sándor püspök mon-
dotta.

A MELE konferenciája. A Ma-
gyarországi Evangéilkus Lelkészek
Egyesülete ezévi tavaszi. konferenciáját
Budapesten, április 26-án tartotta D.
Raffay Sándor püspök elnöklete alatt.
A Fasorf templomban úrvacsorai isten-
tiszteletet tartott Molitorisz János cell-
dömölki esperes, majd a Fasori gim-
názium dísztermében kezdődött a ta-
nácskozás. D. Raffay Sándor elnöki
megnyí tójában a lelkészi munka aktu-
ális kérdéseivel foglalkozott, így a lel-
készképzéssel, a zsinati törvények élet-
beleptetése által felvetett kérdésekkel,
szociális 'problémákkal, végül kifejezte
azt az óhaját, hogyalelkészéket feltét-
lenül el kell vonni a politikától és a
politizálást az egyház világi tagjaira
kell bízni. Az első előadást D. Raffay
Sándor püspök tartotta, melyben ismer-
tette a liturgia kiegészítésére vonat-
kozó teendőket a hetvened, hatvanad,
ötvened vasárnap liturgiáját, konfir-
máció, az esketés és temetés szertartá-
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sainak megállapítására vonatkozó ja-
vaslatait. Kemény Lajos esperes részle-
tesen ismertette a készülő lelkészvá-
lasztási szabályrendeletet. A két terje-
delmes előadás alapján hosszú vita,
illetve megbeszélés indult meg, me ly
sok kérdést tisztázott. A tárgysorozatra
ki tűzött népfőiskolai kérdés megvita-
tása az őszi gyűlésre maradt. Délután
a banyakerület lelkészei külön meg-
beszélést tartottak egyes szekták köze-
ledésének kérdése tekintetében.

,
HIR E K

=/
Kinevezés. A Kormányzó úr dr.

Tomcsányi Vilmos Pált, a pesti evangé-
likus egyház és a Deáktéri testvéregy-
házak felügyelőjét és dr. Fabinyi Tiha-
mért, az óbudai egyházközség felügye-
lőjét egyetemes nyilvános rendkívüli
tanárrá nevezte ki.

Áthelyezés. D. Kapi Béla dunántúli
püspök Szabó Kálmán segédlelkészt
Gyékényesről Celldömölkre helyezte.
D. Kovács Sándor dunáninneni püspök
Rónay Zoltán balassagyarmati segéd-
lelkészt losoncí : vallástaní tó-lelkésszé
nevezte ki, Balassagyarmatra pedig
Amminger Ferenc szűgyi segédlelkészt
helyezte, a szügyi egyházba pedig Ka-
jos Jánost küldötte.

A budapesti-fasori gimnázium Ben-
czur Gyula képzőművészeti köre ápri-
lis 28-május 2. napjai között bemutató
kiállítást rendez, amely bemutat egy
műgyűjternényt, az összes szakosztályok
munkásságát és a protestáns középis-
kolák között hirdetett fényképversenyre
beküldött műveket. A kiállítás megte-
kinthető naponként 10-2-ig és délután
3-5-ig .. Május 1-én délután 5 órakor
Münnich Antal VIr. o. t, Varázsbot
című filmjét mutatják be. Díjkiosztás
és zárás május 2-án 12 órakor. Belépő-
díj nincs.

Népfőiskolai konferencia. Nagy tar-
esán a kereszty-én népfőiskolák mun-
kásai konferenciát tartottak, melyen a
keresztyén népfőiskolai munka alap-
elveit és gyakorlati kérdéseit beszél-
ték meg.

Az orosz vörös hadsereg istentelen
propagandisztikus célból éppen úgy
meg van szervezve, mint ahogy az eu-
rópai katonaság igénybeveszi katonai
lelkészek szolgálatát. Minden hadosz-
tálynak külön nyomdája van, amely-
ben istentelen iratokat nyomatnak a
háború alatt is, s a legelőretoltabb ál-
lásokban is megbízottak figyelik azt,
hogy valamelyik katona nem gyako-
rol-e 'vallásos cselekményeket.

Külföldi egyházi lapok sorra közlik
azt a hírt, hogya szlovák evangélikus
püspököket állásukról való lemondásra
szóllították fel, de a püspökök a fel-
szólításnak nem engedelmeskedtek az-
zal, hogy ők a nép bizalmából állanak
az egyház élén. A külföldi lapok élesen
írnak a szlovákiai protestáns üldözés-
ről s párhuzamot vonnak a szlovák
katholicizmus jelenlegi politikája s a volt
Ausztria katolikus politikája között.

Barth Károly bazeli teológiai egye-
temi tanár rádióelőadást tartott, mely-
nek címe ez volt: A teológia új orien-
tálódásí folyamata az utolsó 30 évben.
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lomlátogatók. míg a liberális orthodoxia' Ú. n. hívei akkor s 'azután is
csak "szalóntemplomlátogatóknak" maradtak. Ma már hivatalos egy-
házunk nemcsak helyesli, hanem propagálja is a házi istentiszteleteket
s lelkészeink látogatják azokat, különös en nálunk, ahol az egyházi ül-
döztetések s artikuláris templomviszonyok mellett ez az istentiszteleti
forma mondhatjuk hazai szent tradíciót is öltött.

Az új Ageridától tehát egyházi vonatkozásban is mindegyre szoci-
álisabban érző és váró híveink s maguk a lelkészek is fölöttébb azt
várnánk el, hogy ezekre a nép spontán vallásos érzületéből és életéből
fakadó kultuszformákra is egységes indítást és irányítást a.djon. Annál
is inkább szükség van erre, mert mindezek enélkül mintegy vadon te-
nyésznek, másrészt pedig azért, hogy kul.tikus értékeik közkincsekké
lehessenek

Mik most már ezek a népies-szociális kultuszformák, amik ily vo-
natkozásbarrfeldolgozásra várnának:

1. A konfirmáció. Népies eredetének jellegét még abban eredetien
fenntartotta, hogy kultuszformai egysége ma sem alakult ki. Szinte
azt mondhatjuk, ahány gyülekezet, annyiféle variánst jelent e szertar-
tás lefolyása.' Úgy ennek, mint a többi ily népi eredetű szertartásnak
az egységesítésénél arra kellene azonban vigyázni, hogy vizsgálnánk
azt eredeti forrásánál, hogy csinálták azt Spener-Francke pietistái,
hogy lehetőség szerint a krisztusközösségnek azt a közvetlenségét és
melegségét is át tudnánk menteni az egyházi közhasználatba, amely
ezeket a szertartásokat a forrásaiknál iellemzí.

2. A bibLiaórák. Létrehozása hézagpótló megmozdulása volt népies
eredetű egyházi mozgalmainknak. Nálunk, ahol nincs személyes gyó-
nás, önkéntelenül is keres mindíg a hívő lélek alkalmat arra, hogy
lelki problémáit, kérdéseit papjával, lelki vezetőivel megbeszélje, meg-
vitassa az Úr Igéjének irányításánál s ebből a "coloquium sanctum"-
ból lelki épülést, irányítást nyerj en. Semmikép sem lehetne, de nem is
volna szabad híveink lelkéből a bűnös embernek ezt az örök vágyát
visszaszorítani, vagy korlátozni. Tehát átvenni, irányítani és rendszere-
síteni kel1. De ezt aztán sürgősen, mert itt is igen nagy hibák, félre-
értések és zavarok vannak. Sokhelyütt már félig-meddig át is ment ez
a kultuszforma az egyház életébe. Azonban hogyan? A legtöbb helyen
csonka istentiszteleti formát csináltak belőle, amely ének, imádság és
igehirdetésből áll. Arról nem is szólva, hogy akad hely, ahol kultúr-
előadásokat hirdetnek bibliaóra címe alatt, vagy összekapcsolják a
kettőt. Ha a bibliaórák népies vallásos eredetét nézzük - jómagam
először a tahi-i Pro Christo diákkonferenciákon találkoztam velük ~
'annak alaptendenciájú irányulását a gyülekezeti istentisztelet kiegé-
szítésében, helyesebben formailag megfordításában ismerhetjük fel. A
gyülekezeti istentisztelet nagy közösség, ahol a központban Isten meg-
szabott igerésze, a perikopa s a lelkész bizónyságtétele áll; a bibliaóra
kevés ember közössége, ahol a tárgy at a résztvevők lelki szükséglete s
az erre "ad hoc" adandó Szeritige szolgáltatja, ahol a résztvevő kérdez
s a vezető csak felel. S valóban azt mondhatjuk a legsikerültebb bio-
liaórának. ahol a vezető maga a legkevesebbet mondott' s amely a leg-
időszerűbb, legmaibb s legszemélyesebb lelki problémákkal foglalkoz-
hatott. Ugyancsak a tapasztalat tanít meg arra, hogy vezetőik és részt-
vevőik lehetőleg állandóan azonosak legyenek, akik legalább hetenként
találkoznak. Oszinte lelki közösség csak ily emberek között alakulhat ki,
ami nélkül pedig nincs bibliai közösség. Vezetője természetszerűleg
nem lehet minden esetben lelkész, de elkerülhetetlenül szükséges
volna, hogy Ejgy-egy egyházközség területén működő bibliaórák mind
a gyülekezeti lelkész irányítása és felügyelete alatt legyenek s ezek
vezetőinek hetenként előkészítőórát is tart. Itt azonban a középpont-
ban- mindíg la beszélgetés közössége a "coloquium sanctum" kell,
hogy álljon. .

3. Más már a Házi Istentisztelet, amely az esti gyülekezeti isten-
tisztelet házias, meghittebb formája. Rajta egy környék hívei gyülnek
össze felváltva az erre alkalmas otthonokban. Ennek kőzéppontjában
már az összefüggő irásmagyarázat áll, amelyet lehetőleg csak a lelkész
vagy helyettese, megbízottja (diakonissza, tanító, erre alkalmas pres-
biter) végezzen.

4. Imaórák, ahol a hívők azért gyülekeznek össze, hogy egymás
felváltott, hangos imádságában lelkileg összeforrjanak és épüljenek.



Lelkészvezető nélkül, aki az Imádságokat bevezeti és befejezi, ezeket
sem szabad hagynunk. Jelentőségük ezeknek is megvan és meg is
marad, mert hiszen hivatalos istentiszteleti közösségünkben a hívő sze-
mélyes indításai szerint nem imádkozhat, illetőleg kötve van az egy-
házi év, perikópa és lelkész imagondolatköréhez, arrielyeknek itt a
maga helyén természetesen kétségkívül szintén meg van a maga helye
a közösségben, az otthoni imaalkalmokon kívül is. Ugyanez a lehetőség
például a róm. kat. hívő számára adva van a miseszertartás alatti idő-
ben és helyen.

5. A kül,önböző konferenciák szervezését, programmirányítását és
rendezését is tisztázni kellene a gyakorlatból hasznosított formális
irányelveknek 'rnegfelelöen. Ezek középpontjában rendesen az Ú. n.
előadások és 'eszmecserék állanak. Egy vagy több napra szóló előadás
és megbeszéléssorozat állandó, de már tágabbkörü csoportokkal és elő-
adókkal, mint az .állandójellegű 'bibliaóráknál láttuk. Egy összefogó
eszme gondolatköre van (szellemi programm), amely kisebb egységekben
kerül tárgyalásra. Nálunk nagyon beváltak ezek a kétnapos konferen-
ciák, a középiskolás ifjúság husvételőtti úrvacsorai előkészítéseként.
Például főtéma a bűnös ember. Egységek: A bűnös ember és a barátai,
családja, társasága; nemzete, egyháza, Krisztusa; természetesen meg-
felelő bibliai helyek felhasználásával, amelyeket itt már a tervezőnek
kell a programmpontjaíhoz csoportosítani, szemben a gyülekezeti isten-
tisztelettel, ahol minden perikópához, illetve a Szeritígéhez alkal-
mazkodik. Napi 3-4 előadás s azt követő eszmecsere a programm formai
középpontja. Bevez-ethető istentisztelettel, vagy reggeli bibliaórákkal s
befejezendő .Ürvacsoravétellel. Igen építőnek és áldásosnak mutatkoz-
nak ezek egyébb ifjúsági, presbiteri konferenciákon, gyülekezeti
napokon is.

Gyakorlati egyházi életünk mult jának és jelenének yizsgálója tán
sok salakot is, de mindenképpen sok liturgikus kincseket, gazdagságot
is fel fog tudni tárni, amelyek elevenen közvetítik számunkra híveink
Istenben élésének melegségét és közvetlenségét. Nemcsakrnár meglévő
szertartások liturgikus variánsait, hanem közegyházunk számára olyan
lelki munkalehetőségeket is, amelyeket' már legfeljebb imitt-amott
őrzött meg a gyülekezeti tradició kegyes ápolása. Gondoljunk csak itt
a különböző avatásokra. Lelkészegyesülétünknek először gyüjtő, majd
szűrőmunkát kellene végezni s ennek a .munkának az, eredménye csak
hasznára lenne az új Egyetemes Agendának.

Rezeseu Zoltán.

Kiss Béla csernátfalusi (Brassó me-I
gye) evangélikus lelkész teol. magán-
tanári dolgozatá: "A teológia naturalis
problémája" címmel május elején jele-
nik .meg, A kb. 90 oldalas könyv meg-
rendélhető a Keresztyén Igazság szer-
kesztősége (Sopron, Arany János-u. 9,
sz.) közvetítésével. Ára 3 pengő. Segéd-
lelkészeknek és teológusoknak 2 pengő.
Olvasóink figyelmébe melegen ajánljuk. '

Az Egyetemi Luther Szővetség művé-
szeti szakosztálya nagyszabású meg-
mozdulást tervez pünkösd hetében. A
Képzőművészeti Főiskola evangélikus
hallgatói műveiből kiállítást rendez a
fasori gimnázium dísztermében. A ki-
állítás 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-
vészéti Főiskola evangélikus hallgatói-
nak színe-javát. A kiállítás és hang-
verseny fővédnökségét és védnökségét
egyházunk legismertebb személyiségei
vállalták. Úgy a kiállítás, mint a hang-
verseny iránt nagy érdeklődés mutat-
kozik.

Sajó parti 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-
folyarrira 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 reívételért. . 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
tájékoztatást.

Finn nyelvtan. Zorigor. Endre evan-
gélikus lelkész 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 könyvet meg-
veszi, megtanul könnyen finnül és egy-
szersmind a néprőiskolának is szolgá-
latot tesz.

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 szempontjaból állandó tanári
ellen őrzés alatt állanak. Közelebbi fel-
világosítást az Igazgatóság, VII. ker.,
Damjanich-u. 28/h, nyujt.

Leánylíceum. A Tiszántúlnak Deb-
recentől Szegedig egyetlen gyakorlati
irányú leányközépiskolája, vagyís leány-
liceuma van: a szarvasi ev. leánylice-
um. Ez az iskola, a vele kapcsolatban
szervezendő tanítónői akadémiával
együtt tanítónői pályára is képesít; a
négy évfolyamú leányliceum érettségi
vizsgálata pedig, a tanítónői akadémia
elvégzése nélkül, képesít mindazokra
az életpályákra és főiskolákra, ame-
lyekhez nem kívántatik meg a latin
nyelvi érettségi vizsgálat. A szarva si
ev. leánylíceum mellett internátus is
működik, melyben olcsó és kényelmes
elhelyezést és ellátást kapnak "a leány-
Ileeum vidéki tanulói. Az internátusba
való fölvételért június 1-ig kell folya-
modni, az igazgató hoz 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
osztálybizonyítványa. Az internátusi
ellátás díja havi 50 P. A többi díjak-
ról és egyéb tudnivalókról az igazgató

,nyujt tájékoztatást.

A "Protestáns Szemle" áprilisi száma
Makkai Sándor és Kerecsényi Dezső
szerkesztésében, Révész Imre: A Tiszán-
túl magyarja, Victor János: A biblia-
fordítás problémája, Harsányi István:
Népfőiskola. 'tehetsé'gkutatás\ ki'tűnőek
iskolája, Fehér Gábor: Magyar észjá-
rás és magyar nevelés, ,Pogány Ö., Gá-
bor: Móricz Zsigmond példája, Makay
Miklós: Tallózás külföldi folyíratokban
c. cikkeivel és a szokott változatos ro-
vatokkal jelent meg. A kiadóhivatal
címe: Budapest, IX., Kálvin-tér 8.

Blumhardt János Krtstóf : Gyógyulás
útja, Fordította: Szerb Anna. A fordító
kiadása, Budapest, II., Olasz-fasor 45/a.
Ára fűzve: 3.80, kötve: 4.80 P. Nehéz
ilyen könyvet bírálni. Nem lehet benne
kifogásolnivalót találni. Blumhardt
möttlíngení evangélikus lelkész Isten-
nek kiválasztott eszköze volt a maga
korában. Gyülekezete felébredt és meg-
tért. A nagy ébredé's messze kiható
körben éreztette áldó hatását. A könyv
magának Blumhardtnak bízonyságte-
vése arról, hogy Isten miként használta
fel őt arra, hogy hitből fakadó imád-
ságai ésigehirdetése nyomán lelki és
testi betegek gyógyultak meg igen nagy
számmal. Köztük olyanok, akikről az
orvosok már lemondtak. Blumhardt az
ébredés történetében a hívő evangéli-
kus lelkész mintaképe. Olyan komo-
lyan vette Isten ígéreteit, hogy mert
rájuk támaszkodni és ezért kapta a
gyógyítás kegyelmi ajándékait, Nem
"Volt sem rajongó, sem lelki gőg betege,
hanem mindvégig megmaradt Isten alá-
zatos eszközének. Blumhardton kívül
még többek életéből van egy-egy rész-
let, akiket Isten a gyógyítás ajándékai-
val áldott meg. í
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Budapesti istentiszteletek
d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 11210 Broschko G.A. (konl.)
d. e. 11 Kemény Péter
d. u. 6 Győry János
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. 11 Süle Károly
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5
d. e. 1/210 Kemény Lajos
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Majba Vilmos (konl.)
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter ,
d. e. 10 Magócs Károly
d. e. 11 Dezséry László
d. e. íO FalvayJenő
d. e. 10 Győry János

Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)

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

sorrendie 1940. május 5.
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Grünvalszky Károly
Angol-utca 25. d. e. II Mórocz Sándor
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út 1Dib. d. e. 10 Rimár Jenő

"" d. u. 4 weZSéry László
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
Váralja-u. 14. d. e. 10 orbás Antal
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Óbuda (németi d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. II Stovicsek Gusztáv
Óbuda d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e.. 9 Révész István
Kelenföld d. e. II Szántó Róbert
Kelenföld d. u. 5 Szántó Róbert
Érdi-úton d. e. 10 Papp Ferenc
Báthory László-u, 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula

Minden templomban úrvacsoraosztás.

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

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

(züstrótát ~é~ró~á~,nerce~mérsé:(~'kon:

SOMOGYI szücsmesternél
Május l-től új cím:

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

Molykir .ellenl meg6visl

70 éves c6g I

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

x t, Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló' halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.
Hívja fel miridenki 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 megbízottaí vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkez-
'tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

Magyarország aranykoszorús mestere
harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBIBS BS haranglábgyár

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

Saját ház. I Telefon : 291-353.

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

lom új harangjaít,

Szívvel-lélekkel készítem haranglaímat.

SZLEZÁK LASZLÓ

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józseí-körút 37. sz.

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

Felelős szerkesztŐ: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos. Dezsérv Lészlö, dr. Gaudv László, Kemény Péter. Marcsek János, Mörocz
Sándor. Novák Elek. Peschko Zoltán, 'Scholz László, dr. Vácz Elemér. dr. Vetö Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulaul Henrik

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

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

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

TARTALOM: Az alázates S.~entlélek - Keresztyén jövő - Nehéz kérdések Kezdettől a végig
A szegedi egyház kéreime - f:.. finn követ köszönete - Vass Jánosné - Hangverseny
a Vatikában - Mit írnak a svájci lapok? - Hírek.

A finn ~öYet ~öszönete
Onni Talas finn követ, aki öt éven

át Budapesten való tartózkodása alatt
az egész magyar nép éli> különösen
evangélikus egyházunk szeretetét meg-
nyerte és akit kormánya most más
diplomáciai megbízással áthelyezett,
távozása elött lapunk szerkesztéségé-
hez a Finnország ujjáépítésére küldött
adomány átvétele alkalmából a követ-
kező levelet intézte: .

"Fogadja szívbőL jövő köszönetemet
mel.eghangú soraiért és kérem, toLmá-
csoLja méLy hálám kifejezését az Evan-
géLikus Élet eLőfizetőinek 1020.06 pengő
adományukért.

A háborúnak ugyan vége, de a finn
nép nagy feLadatok eLőtt áLL. A sok ne-
hézség leküzdésében a kedves magyar
testvé1'ek nemcsak anyagi segítséggeL
áLlnak meU ettünk, hanem szívve~-
léietckei velünk éreznek és ez a szeretet
és rokonszenv adja meg az erőt a sokat
szenvedett finn népnek ahhoz, hogy
fáradhatatlan kitartással, és munka-
kedvvel újjáépítse LeromboLt országát."",.,..".,.".~~

Vass Jánosné
Nemrég lapunkban arról írtunk,

hogy mennyi új földrajzi nevet kell
most megtanulni az újságolvasó em-
bernek a háború következtében. Uj sze-
mélynevek is feltűnnek, diplomatáké,
hadseregparancsnokoké, bátor kato-
náké, akikről magunknak megj egy-
zünk valamit. Vass Jánosné egyszerű
magyar nevét nem fogja semmiféle
nagy esemény a világ emlékezetébe
vésni és mi mégis jegyezzük meg ezt a
nevet. Nem vitt véghez hőstettet, nem
is akart és mégis mindnyájan hősi tett-
nek fogjuk érezni, amit róla feljegy-
zünk.

Megáradt a Kapos. Hirtelen roham-
mal tört rá a házakra. Vass Jánosné
kis házát is megtámadta és elöntötte
az esti órákban. Egyedül volt otthon
kis gyermekével. Senki sem volt közel-
ben, aki segítsen, De Isten erőt adott
neki, hogy küzdjön gyermeke életéért.
Kiemelte a kapuszárnyat, rátett egy
széket és gyermekével együtt elindult
vele a víz. A sötét éjszakában ötven
kilóméterre a hőgyészi határnál a gát-
őrség észrevette és kimentette. Az
anyák napján emlékezzünk meg erről
a magyar anyáról és tiszteletreméltó
nevét jegyezzük meg szeretettel.
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:Az alázatos Szentléle'k
A Szentlélekről azért tudunk olyan keveset, mert a Szenthárom-

ságnak legalázatosabb, önmagát leginkább elrejtő személye. Mindenütt
ott van, ahol Istenről, az Atyáról, vagy. Jézus Krisztusról, az Úrról
valami ismeret támad emberi szivekben. Altala kiáltjuk: Abba, Atyám!
(Róma 8: 15); s csak általa mondhatiuk Jézus Krisztust Urnak (1. Kor.
12 : 3). Oe még önmagunkról sem. lehet helyes meglátásunk nélküle.
Elveszett és elkárhozott voltunk CitÖ mutatja meg. Nélküle képtelenek
volnánk meglátni igazi, belső arcunkat. A bűnbánatot. megrendülést
nyomorúságunk felett O munkálja. A sóvárgó vágyat kegyelem, bűn-
bocsánat, megújulas után O adja szívünkbe. Krisztust, a Megváltót,
Vérét, a büntörlöt O dicsőíti meg előttünk. A hitet, mely megújít. enge-
delmeskedik és ió gyümölcsöt terem, O önti belénk. Az imádság lelkét
O gerjeszti fel, a Szentírást lelki Jáplálékká, életté, tehát /gévé Ö teszi
számunkra. Testvéri közösségbe Ö fűz egybe más hívőkkel, bizonyság-
tevésre Ö nyitja meg a szánkat, gyönge szavainknak O adja a sebző
nyil és kétélű fegyver erejét.

Ö az tehát, aki mindenütt ott van és mindenek által mindenek-
ben munkálkodik, aki Isten népét állandóan: "hívja, gyjljti, megvilá-
gosítja, megszenteli s az egy igaz hitben megtartja u. S O maga mégis
láthatatlan, 'észrevehetetlen, teljesen elrejtőző, megfoghatatlan és on-
tudatosíthat'atlan számunkra.

Olyan/ mint a' lámpán ak a fénye. Beküldenek éjjel egy sötét
szobába s mikor kijöttem, megkérdik, mit láttam? Nem láttam semmit
- feleltem. Azután meggyújtják a villanyt, bekilldenek s kijövet újra
íelteszik a kérdést. Erre kezdem elősorolni, hogy láttam egy ilyen vagy
olyan szekrényt, asztalt, képet. vázát, karosszéket. könyvesj.olcot, kály-
hát, villanycsillárt stb., stb. Emlékezetem élességéhez és befogadóképes-
ségéhez képest több vagy kevese5b tárgyal, általánosságban vagy
különleges sajátságaiban leírva. De véletlenül se jut eszembe, hogy
azt mondjam: láttam a fényl. Pedig a fény tette lehetövé, hogy meg-
lássam az összes felsorolt tárgyakat. A fény adja a látást, nélküle
még élet sei igen lehetséges, még a tárgyak szine se más, mini a raj-
tuk visszaverődő ilyen vagy olyan fény. De azért soha senkinek eszébe
nem jutott, hogy magát a fényt bámulja, imádja, tegye kultusz iár-
gyává. Az ilyet bolondok házába vinnék, mini szegény beteget. Helye-
sen az bánik a fénnyel, aki használja, él vele, lát és láttat mellette,
fizikai és kémiai hatásával építi az életet.

Nos, ezt kívánja tölünk a Szentlélek is. Lényegéhez tartozik az
elrejtözködől alázatosság, az önmaga mutogatása nélküli szolgálat. 6vele
élni kell. Engedni annak, amire ösztönöz, meglátni azt, amit láthatóvá
tett, kimondani azt. amire szavakat adott, véghezvinni azt, amit meg-
mutatott, dicsőíteni azt, amit megdicsőített, szolgálni ott, ahová elküldött ..

Brutálisan vétkezik a Szentlélek ellen, aki 6t elő akarja rángatni
alázatos háttérben maradásából és külön kultusz tárgyává tenni. "Az
engem dicsőít majd" mondja róla Jézus Krisztus (János 16: 14) és .
ebben a hivatásában Szentlélek a Szentlélek. Arcába csap és gyalá-
zatba akarja rántani, aki arra akarja kényszeríteni, hogy Önmagát dicsőítse.



Pedig milyen divat lett mostanában a "Szentlélek-kultusz". Külön
"kitöltetéseket" rendeznek maguknak. Látni akarják a "nagy Láthatat-
lant", amikor bevonul az életükbe. Tapsolni, hozsánnázni és hallelu-
jázni akarnak néki. Annak, aki iszonyodik mindentől, ami önmagára
terelné a figyelmet, mert hisz az a lényege és hivatása, hogy dicsőít-
sen: dicsőítse az Atyát, dicsőítse Krisztust.

Azután ugyanilyen módon akarnak "megteljesedni Szentlélekkel".
Addig imádkozni, sóhajtozni, bőjtölni és kiáltozni, amíg elönti őket a
"Szentlélek teljessége", hogy azzal a "büszke öntudattal" járhassák a
világot: ime. én teljes vagyok Szeritlélekkel. mint egykor István, a vér-
tanú és az első idők más szentjei.

Akiben csak egy kicsit is "Krisztus lelke" lakozik, megítélheti.
ez-é a "Szentlélekkel való megteliesedés" ? .llyen "farizeusi öntudat"
Xx. századi keresztyén áttételben ? Nem ésezerszer nem. Szentlélekkel
megteUesedik az' ember, ha mindíg jobban él a Szentlélek ajándékai-
oal. Ha mindíg teljesebb az engedelmessége, mindíg tökéletesebb
bűneinek megismerése és tőlük való belső elszakadása, mindíg nagyobb
li megértése és fájó szeretete a bűnbe süllyedt emberiség iránt és min-
díg odaaelóbb a szolgálata lsten megdicsőítése iránt e világban. A Szent-
lélekkel teljes emberek azonban maguk semmit sem tudnak erről a
"kitűnő és kitüntető tulajdonságukról". Ok mély bűnbánaltal és
szomorúsággal vallják egyre, amit Pál: a bűnösök között első vagyok
én (1. Tim. 1: 15). Csak' mások veszik észre, hogy "erő árad ki belő-
lük" és "közelükben szégyeljük gonosz voltunkat", meg: "olyan cso-
dálatos az a szeretet. amellyel minden bűnöst szeretni tudnak" stb., stb.

Eszünkbe jut Ruotsalainen Pál, aki az ilyen Szentlélekkel egy-
szerre megteljesedni akaró szentecskékröl azt mondotta: "Olyanok,
mint a kölvökmacskák. Még a szemük is alig nyilt ki, de már az öreg
kandúrok körmeit akarják maguknak."

A Szeritlélek legelőször is "alázatos Lélek". Azután "szolgáló
Lélek". Azután: "erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke". Ott van
tehát a Szentlélek, ahol mindezek meatalálhatók. Itt is áll azonban,
hogy "gyümölcseikről ismeritek meg őket", mert hisz a Szentírás ki-
fejezetten is beszél a "Lélek gyümölcseiről". De ezeknek a gyümöl-
csöknek nem a templomban vagy összejöveteli helyiségben kell meg-
mutatkozni, hanem a mindennapi életben és pedig másoknqk az ajkán.
Távolállók, "hitetlenek" bizonyságtételeiben, akik "látják a ti jócsele-
kedeteiteket és dicsőítik érte a ti mennyei Atyátokat". Ha ez megvan.
akkor igen, lakik bennünk Szentlélek. De amíg az idegenek, kívül és
távolállók csak ajkat tudnak biggyeszteni felőlünk és ilyenfélekép nyi-
latkozni: "Na, ha ilyen az igaz hívő keresztyén ség, akkor minden
akarok lenni, csak ilyen nem", - addig kénytelenek vagyunk kétségbe-
vonni, hogy "Lélekben vagytok".

Igen, de a világ mindíg gyűlölte és gyűlöli .azokat, akik Krisztuséi,
hangzik a gyors védelem. Igaz, ebben van valami. De ebből sem
szabad kultuszt csinálni 1 Mert a Szentlélekkel igazán telies embereket
sohasem gyülölték ellenségeik mindvégig. A Szeritlélek meg tudja
győzni az ellenséget is, mert mindent legyőz a szereiei és imádság.
Az "alázatos Szentlélek" csak akkor lakozik bennünk, ha nem magunk
vagyunk magunk bizonyságtevői. F. Z.

Keresztyén ... "
JOVO

Közvéleményünk lassan-lassan tudomásul veszi és elfogadja azt
a sokszor hangoztatott, sőt néha már túlreklámozott állítást, hogy
keresztyén ország vagyunk. Keresztyén mivoltunkat bizonyítani tudjuk

. történeti multunkból, nagy íróink és költőink műveiből. Be tudjuk
mutatni a népkölíészet és népművészet válogatott alkotásain a keresz-
tyénség gondolat-o művészet- és életalakító erejét. Sőt már azt is be
tudjuk bizonyítani, hogy népünk közel ezer esztendő óta magyarságát
és keresztyénségét csak egymástól elválaszthatatlanul tudja élni. Ezeket
papírra vetni és akár tudományos alapossággal bizonyítani nem nehéz.
Hiszen a kérdésnek ma már egész irodalma van s ezt az irodalmat
megismerni és elsajátítani bárkinek módjában áll. ~

Az ilyen irányú munkáknak azonban csak akkor van igazuk, ha
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Han~verseny a Vati~án~an
A Vatikán nagy időkben többet hal-

lat magáról, mint boldog békeévekben.
Napjainkban a napi élet megnyilatko-
zásaiban állandóan hivatkozás történik
arra, hogy a Vatikán milyen tervvel
foglalkozik, a szőnyegen fekvő kérdés-
ben mi a véleménye s tárgyalásokat
kivel folytat. Ezeket a megnyilatkozá-
sokat már megszokta Európa.

Most valami új, nagyon régen történt
eset foglalkoztatja a figyelő közönsé-
get. XII. Pius a Vatikán termeiben
hangversenyt rendeztetett. Egy diplo-
mata magyar' származású felesége
(Paulay Erzsi) írt nagyon kedves re-
censiot a hangversenyről. A London
News legutóbbi számának fényképfel-
vétele örökítette meg a hangversenyt.
A nagy terem felső részében volt el-
helyezve a zenekar. A zenekartól
jobbra emelvényen ül egyedül XII.
Pius s a zenekarral szemben pedig a
nagy hallgató közönség. Az első sorok-
han biborosok és püspökök, diplomaták
s a pápai udvar vendégei.

A hangverseny olyan szép volt, hogy
annak végeztével a pápa beszédet in-
'tézett a hallgatósághoz s azt mondta,
hogy ezen a hangversenyen az európai
nemzetek sok fia szerepelt értékes
szerzeményével, művészetükkel gyö-
nyörködtettek minket, milyen jó volna,
ha az egész világ úgy megférne egy-
más mellett békességben s egymást
megértésben, mint ahogy a vatikáni
hangversenyen előadott művek meg-
fér! ek egymás mellett. .

Bizonyosra vesszük, hogy az előadott
művek között voltak protestáns szer-
zők is. Hiszen a pápai udvar tudta
foglalkoztatni az evangélikus Thor-
waldsen szobrászt s a pápai udvar
vissza tudta fogadni Perison karigaz-
gatóját, aki nehány évig mint protes-
táns e ber élt. Remélni szeretnénk,
hogy a nemzetek békéjének ilyen sym-
bolikus megvalósítása példájában ott
rejtőzködik a felekezeti békesség meg-
teremtésének várvavárt szándéka is.

G. L.

Míröl irnak a.
svájci egyházi lapok?

Jugendstimme, Bern. Kultúránk meg-
mentése. "Pár évvel ezelőtt még nem
beszéltünk volna erről. Ma azonban
minden gondolkodó előtt világos, hogy
a kultúra van veszélyben. Húsz éve,
vagy még előbb, a kultúra egy bizo-
nyos istenféleség volt. Helyettesítette
a vallást. Templom helyett színházba,
matinéra jártak az emberek. Ma azon-
ban tudjuk, hogy művészet, tudomány,
szociális kérdések stb. nem olyan ma-
gától értetődőek, mint ahogy látszanak .
Vagyis, hogya kultúra nem valami szi-
lárd nagyság ebben a világban. A há-
ború pedig egészen különösen veszé-
lyezteti. De meg kell kérdezni, csak
most lenne veszélyben? Ujabban? Nem
volt már rézebben eltemetve? A tech-
nika mindinkább hátra szorította a kézi
ipart, a tömegtermelés az eredetit, egy-
szervalót. Számokban gondolkodtak,
súly szerint vettek könyveket, nagyság
szerint képeket, a tudomány csak az
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állam szolgálatában állt, és a szociális
kérdések háttérbe szorultak. Ma már,
amikor megrnentésről beszélünk, csak
azt a megmaradt kicsiny tisztességet
és biztonság érzetet akarjuk megmen-
teni, ami még megtalálható evilágon.
Azoknak tisztességét, akik azért tisz-
tességesek, mert hisznek. Ök a kultúra
igazi képviselői. Mert élő hit nélkül,
nincsen valódi kultúra." E. Lutz.

Junge Kirche, Wald-Zürich. Vihart
jeleznek. "Nem tudjuk, mi lesz a há-
ború végén? Nem tudjuk, hogy hatá-
rainkon győztes nemzeti szociálizmus,
vagy kommunizmus Jelé hajló megvert
ország áll-é? Nem tudjuk, hogy kike-
rülhetjük-é a háborút? De tudjuk azt,
hogya háború olyan lelkiséget termel-
het ki bennünk, ami veszélyesebb az
előbbieknél. Ezért kell, hogy legyenek
őrálló gyülekezetek. Nem elég többé a
gondviseléshit. Olyan gyülekezetek kel-
lenek, amelyek tudják, mi a bibliai
hit és. birtokukban is van ez. Ehhez
először: igehallga tó gyülekezetté kell
lenni. Meg kell követelni a lelkésztől,
hogy Igét hirdessen. A biblia alapján,
még akkor is, ha benne olyan gyakorta-
tiatlan kérdésekről van szó, mint: bűn
és kegyelem és nem gyermeknevelés-
ről és hazafiúságról. De aki tudja az
előbbi kettőt, az fogja tudni valójában
az utóbbit is. A gyülekezet munkája,
egyházi munkája: a hallgatás! Az Igé-
nek figyelő felvétele. Az Igehirdetés
akkor lesz igazán Igehirdetés, ha a
gyülekezet hallgatja is azt. Másodszor
pedig úrvacsorázó gyülekezetté kell
lenni. Miért is félünk tőle? Hát nem
fenséges, amikor együtt lehetünk és
minden bűnünket Urunkra vetjük?
Csak abban a gyülekezetben fejlődhe-
tik igazi gyülekezeti munka, amelyik
igehallgató és úrvacsorázó közösség tud
lenni. A lelkésznek nem kell mindíg
ott lennie. Az a jó, ha az egyházért
egyesek külön körökben is tudnak dol-
gozni. Meg kell tanulnunk .felkészülni
arra az esetre, ha a lelkészt elragad-
nák tőlünk. Ezért kell családi közös-
ségeknek alakulnia. A szülőknek meg
kell tanulni, hogy szükség esetén ők
vegyenek kézbe 'egy kis közösséget. A
fiataloknak: beteglátogatást. Vihart je··
leznek, készen kell lenni."

E. Schweitzer. - Közli: K. P.

,
HIREK

Az Országos Luther Szövetség ezevi
ébresztő vándorgyűlését a 400 éves
rozsnyói evangélikus egyházban tartja.
Május l8-án lelkészi úrvacsorával kez-
dődik, melyen résztvesznek a gömör-
kishonti esperesség lelkészei, papnéi és
tanítói. A délelőtt többi részén konfe-
renciák követik egymást, külön-külön
konferenciák lesznek a tanítók, az
elemi iskolások,. a leányifjúság és a
középiskolások részére. Délután a
Rozsnyó körüli leányegyházakban lesz-
nek istentiszteletek. Este fél 9 órakor
a templomban gyülekezeti este lesz,
melyen dr. H. Gaudy László budapesti
hitkotatási igazgató tart előadást. Má-
jus 19-én 8 órakor áhitat, 9 órakor úr-
vacsoraosztás, 10 órakor istentisztelet,
11 órakor ünnepi közgyűlés a temp-
lomban, amelyen a Luther Szövetség
programmját ismerteti dr. Vácz Ele-

maga az élet igazolja őket. A multra nézve vitathatjuk. hogy tényle!
voltak-é keresztyén századaink. Oe Et jelenre nézve vitatkozni nem lehet
Vagy életformáló hatalom közöttünk a keresztyénség vagy nem. Ha az
akkor ereje mindenen meglátszik. Az egyénen, a családon, a munkán
a társadalmon, intézményeinken, irodalmunkon, művészetünkön, ső
még szórakozásainkon is.

Aki köz- és magán életünket a látszatnál jobban ismeri, az jól
tudja azt is, hogy abban különösen közösségi vonatkozásban a
keresztyénség ma döntő szerepet nem játszik. Elég, ha utalunk itt a
politikai, hivatali, társadalmi és nemzetközi morálra. Bennük a keresz-

. tyénség legfeljebb a dekoráció, hatalmi igény és frázis formájában jut-
hat kifejezésre. Es ennél több szerepet nem is szánnak neki.

Jellemző erre az is, arn] ifjúságunk nevelése körül történik. Kör-
menetekre kivezényeltetnek, Orülünk, ha közgyűléseinken jelen vannak.
Várjuk tőlük, hogya tudomány, a művészet és a sajtó terén kornoly
közölnivalóik legyenek. Es elvárjuk tőlük, hogy minden mondanivaló-
juk kal a keresztyén Magyarország kereteibe illeszkedienek bele. Oe
hogya keresztyén ség tartaImát és igazságát gyökerestül elsajátítsák,
arra már kevesebb gondot fordítanak az illetékesek. Senki kétségbe
nem vonja pl., hogyaleventeintézménynek egészen nagy jelentősége'
van. Oe megdöbbentő. hogy leventemunkánk nagyon sokszor szem-
rebbenés nélkül kerül ellentétbe a keresztyén neveléssel. Budapesten
megtörtént nem is egyszer, hogy az év elején nagy gonddal és fáradt-
sággal elkészített vallástanítási tanrendet mindenestül keresztülhúzta az,
hogy egyik vagy másik iskolában áthelyezték a leventefoglalkozás ide-
jét. Hogy ez a vallástanításban többhetes szüneteket, sokszor pedig
szinte áthídalhatatlan nehézségeket okoz, azt épen azok nem veszik
tudomásul, akik legkönnyebben segíthetnének a bajon.

Nagyon szükséges az, hogy maga az egyház a jövő érdekében
keresse meg azokat a lehetőségeket, .ahol még az életváltozásnak vagy
az életváltoztatásnak reménye van. Es itt megint csak egy bűvös szó-
hoz jutunk el. Ez a bűvös szó : az ifjúság. Az egyház is csak az ifjú-
ságon keresztül készíthet el és elő egy jobb jövőt. Az ifjúság pedig a
jobb jövőért való harcra miriden időben kész. Előttük az igazságnak
és az igazságért való harcnak még aranyértéke van.

Tehát. ismételnünk kell egy százszor elmondott tételt: az egyház
számot tart az ifjúságra. Oe ugyanakkor nem tudjuk, hogy hogyan kell
bánni az ifjúsággal. Tudósjelölt korunkban megtanuliuk, hogy ki az a
Jakob Bőhme vagy Hume, mi az a bizonyos kanti "Ding an sich", de
hogy a magyar ifjúsággal hogyan kell bánni és hogyan lehet a szívük-
höz férkőzni, arról semmit sem hallunk. Es igy sikerült eljutnunk odáig,
hogy nincsenek evangélikus cserkészvezetőink és cserkészfisztieink,
hiányukban nem tudunk evangélikus cserkészcsapatokat szervezni. Es
kénytelenek vagyunk elnézni, hogy fiaink jobb híján olyan "cserkész-
szellemet" szívnak magukba, amelynek meggyőződésünk szerint a
keresztyénséghez és a magyarsághoz még több köze is lehetne.

Igy egyik legsürgősebb teendőnk épen az lenne, hogy neveljünk
ifjúsági vezetőket. Egyesületieket és cserkésztiszteket. Olyanokat, akikre
nyugodtan rábízhatnók a felnövekedő evangélikus generációkat. S
bizonyos, hogy teológiai fakultásunk soha jobb munkát nem végezne,
mint akkor, amikor erre a tipikusan jövőt építő feladatra is szakítana
magának időt és fáradtságot.

A másik, amit sürgősen meg kell valósítanunk különösen nagy-
városi gyülekezeteinkben, az, hogy a hittanóráinkon és a jól vagy
rosszul látogatott ifjúsági összejöveteleinken túl is kell ifjúsági munkát
csinálnunk. Szoktak itt az ifjúsági lelkészek beállítására is gondolni.
Oe ez azt jelentené, hogy ugyanazzal az ifjúsággal nem ugyanaz a
lelkipásztor foglalkozik elhatározó módon. Ezért sokkal célszerűbb meg-
oldás az, ha pl. Budapesten a vallástanító lelkészek beosztását nem
az iskolák minősége, hanem a területi hovatartozásuk szabnak meg. És
egy-egy összefüggő nagyobb kerületben elemi és középíokon il?ugyanaz
a vallástanító lelkész végezné az ifjúság keresztyén nevelését. Es ő lenne
az is, aki mint pl. cserkészvezető a lélek kérdéseitől kezdve a magyarság-
ismeretig, sportig és szórakozásig mindenben vezetn é az iliúságot.

Nagyon jó lenne, ha ezen a kérdésen minél többen és minél
alaposabban töprengenénk, hogy megoldáshoz jussunk. Mert ha jól
megértjük, ez a kérdés a keresztyén jövő kérdése. M. S.

4 Május 18. és 19. napján Evangélikus Napok 'Rozsnyón.



Nehéz kérdések
1. Magyarosítás - magyarosodás.

Az a nagy mozgolódás és lázas igyekezet, mely a határon túl, az
egykori utódálIam elmúlása után, a másik utódállamnél még egyre tart,
kényszerít bennünket arra. hogy felvessük ezt a kérdést. A minden
eszközzel, névelernzéssel és hivatalvesztéssel való származáskutatás
odaát arra látszik mutatni, hogy mégsem könnyű valamiféle belső ka-
pocs nélkül összetartani egy államot, még akkor sem, ha a drót-
sövények ugyancsak derekasan védik a határt. Ez a nagy mozgolódás
ugyanis sokakban felveti a nagy kérdést: vajjon nem kellene-é nekünk
is így cselekedni, vajjon nem kellene-é nekünk is mindenáron való
egységre törekedni, azokkal szemben, akik nem tartoznak a nemzet
szorosan vett szellemi testéhez.

A kérdés íelvetéséné] azonban' figyelembe~ kell venni azt is, hogy
nemzetről háromféle szempontból szólhatunk. Egyik az Ú. n. születési,
származási, vérségi nemzet. A másik a közös történelem, múlt, nyelv
és kulturközösség, vagvis a kulturnemzet, amelyiknek legfőbb külső
jele: a közős nyelv. A harmadik az állam, vagy hatalom-nemzet. vagyis
azok közőssége, akik egy egységes vezetés, államhatalom oltalmában
élnek. Ez a három szempont természetesen három különböző feleletet
ad a felvetett kérdésre. Mert az első szerint : magyarnak csak az lenne
nevezhető, aki származására nézve az. (.,Törzsőkös magyarok. ") Ehhez
magyarosadni, vagy magyarosítani nem lehet. Ezzel szemben mindenki,
aki nem egyenes, vagy határozott oldalági leszármazott: idegen, jöve-
vény. Még ha szivesen látott is, akkor sem testemből való test, vérem-
ből való vér. - A második szerint magyarnak lenni annyit jelent, mint
magyarul beszélni, magyarul gondolkodni. magyarként élni. Ehhez a
közösséghez csakugyan két úton lehetne hozzá jutni. Lassan, nemzedé-
keken át közeledni, megtanulni és felvenni a magyar -életlorrna sajá-
tosságait, vagyis: magyarosodní. Es elvetve egyszerre mindent, ami a
régi volt, gúnyát és gondolkodást (ha ugyan lehet), új nevet felvenni
és dühös magyerrá válni, hogy senki se gondolja és gyanítsa a régit:
azaz magyarosítani. - A harmadik pedig azt mondia, hogy magyar
mindenki, aki a magyar államhatalom területén belül él, tekintet nélkül
származásra, nyelvre, kulturéra, érzésre és gondolkodásmódra. Ebbe a
közősségbe a felvétel útja: kérvény a minisztériumba állampolgárságért.

A három szempont közül kettő, az első és a harmadik manapság
már egészen számításon kívül esik. Született magyar, a magyarnak ha-
misítatlan, keverésmentes, turáni értelmében alig van egy-kettő. Maga
a magyar Jaj" mint olyan, többféle rétegból tevődik össze, mint arról
lapunkban már írtunk Bartucz Lajos tanulmánya alapján. A magyar
állampolgár fogalma pedig nem íedi azokat a követelményeket, amiket
különösen az újabb idők, a nemzeti mozgalmak kora állít fel. Ma,
amikor államok egyik napról a másikra tűnnek el, vagy tűnhetnek el,
nem lehet ettől a meghatározástói várni, hogy a való helyzet tiszta
képét adja. Természetesen vannak sokan, akik számára ennek az állás-
pontnak képviselése nagyon sokat [elentene. De ez az álláspont a jelent
rögzíti mindig és figyelembe sem véve a multat, nem irányul hat a jö-
vendő felé.

A kérdés tehát a második körbe vezet. A kultura, történelem,
mult, nyelv körébe. És így fogalmazható meg: Hogyan lehet ebbe a
nemzetbe, ebbe a közösségbe minél jobban bevonni mindazokat, akik
helyzetüknél fogva számításba jöhetnek? A megoldási lehetőség kettős:
vagy hagyni, hogy magyarosodjanak meg lassan, vagy pedig kénysze-
riteni őket arra, hogy magyarositaanak. Mind a két lehetőségnek meg
vannak a jó és rossz oldalai. A magyarosodásnak az, hogy aki lassan
szokik hozzánk, az egészen a mienk lesz. Ez a jó oldal. De ez a folya-
mat nagyon lassú és közben annyi minden befolyásolhatja, főleg aka-
dályozhatja, hogy eredménye végül kétessé válik. Ez a rossz oldala.
A magyarosításnál viszont egyszerre nagyobb eredményt lehet elérni.
Csak rendeletbe kell hozni, hogy állást csak magyar nevű ember nyer-
het el, egyszerre meg fog indulni a roham. Egyszerre nagyobb tömegre
lehet számítani, akik kifelé is világosan bizonyítják a magyarság erejét
és tartalmasságát. Ez lenne a jó oldala. Viszont éppen ma, amikor
minden nép igyekszik megtartani azokat, akik ha külíöldön is élnek,

mér, az Or sz. Luther Szövetség igazga-
tója. Délután presbiteri konferencia,
melynek előadói Marcsek János és
Smid István esperesek és dr. Szohor
Pál nyíregyházi polgármester. Ugyan-
akkor külön női konferencia is lesz.

Pünkösdi Tárlat. Az Egyetemi Luther
Szövetség művészeti szakosztályának
pünkösdi tárlata május 4-én nyílt meg
.a fasori gimnázium dísztermében. A
kiállítás megnyitásán résztvevő közön-
séget az Egyetemi Luther Szövetség
nevében dr. Tolnay-Knefély Tibor üd-
vözölte, a kiállítást pedig Rudnay
Gyula, a Képzőművészeti Főiskola rek-
tora nyitotta meg. A Képzőművészeti
Főiskola evangélikus hallgatói értékes
és gazdag anyaggal vesznek részt a ki-
állításon. Május ll-én este fél 8 óra-
kor a kiállítási teremben hangverseny
lesz, melynek műsorát D. Raffay Sán-
dor püspök nyitja meg s azután a
Zeneművészéti Főiskola evangélikus
hallgatói adnak művészi számokat. Ugy
a tárlat, mint a hangverseny megláto-
gatása díjtalan. .
• Az Országos Evangélikus Tanáregye-
sület május 12-én Békéscsabán az ev.
gimnázium tornatermében tartja évi
rendes közgyűlését, melynek elnöki
megnyitóját dr. Bánkúti Dezső tartja,
Pataky Sámuel előadást tart "Hagyo-
mányos szokások az evangélikus gim-
náziumokban" cimmel, azután a kü-
lönböző jelentések és választások kö-
vetleeznek. Délután az egyes szakosz-

. tályok tartanak üléseket. melyek mind-
egyikén érdekes előadások vannak
programmon.

Konfirmáció. Áldozócsütörtökön a
pesti evangélikus Egyházban hűségfoga-
dalmat tett és a felnőtt tagok közé be-
fogadást nyert a Deáktéri templomban
114, a fasori templomban 142, a kő-
bányai és Simor-utcai templomban 56
konfirmandus, összesen 312. Az angyal-
földi konfirmáció pünkösd hétfőjén lesz.

Evangélikus nap Ungváron. A tiszai
egyházkerületi Luther Szövetség máj.
19-én Ungváron evangélikus napot tart,
mely reggel 8 órakor ifjúsági isten-
tisztelettel kezdődik, 10 órakor ünnepi
istentisztelet, utána konferencia külőn-
külön férfiak és nők részére. Délután
5 órakor vallásos est. Az igehirdetése-
ket dr. Vető Lajos és Túróczy Zoltán,
az előadásokat Túrmezei Sándor, dr.
Vető Lajos és dr. Zsedényi Béla tart-
ják. Szerepel a nyíregyházi evangélikus
egyház vegyeskara és több helybeli
szereplő. Az ungvári egyház elnöksége
szeretettel hívja és várja mrndazokat,
akik vidékről, vagy távolról is kapcso-
latban vannak az ungvári evangélikus
egvházzal.

Debrecen. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesület ünnepi konferenciát tartott
Debrecenben, abból az alkalomból,
hogy húsz évvel ezelőtt tartotta először
Debrecenben az anyák napját. Az ün-
nepélyen igen nagy közönség vett
részt, a vármegye főispánjával, alispán-
jával és a város polgármesterévei
együtt. Az ünnepi előadást D. Raffay
Sándor tartotta az anyai hivatásról és
komoly szavakkal fejtette ki az anyai
hivatás komoly felelősségét a mostani
különösen nehéz időkben.

Az evangélikus Testvérszolgálat bib-
lia- és imaórája pünkösdtől kezdve
hétfőn este 7 órakor kezdődik minden
héten az Üllői-út 24. szám alatti ima-
teremben. A Misszióegyesület kül-:
missziói órája változatlanul minden hó
második keddjén este fél 7 órakor van.
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Evangélizáció. A gyulai' egyházköz-
ségben május 5-12. napjain evangéli-
záció folyik, melynek szolgálatát vitéz
Sréter Ferenc bányakerületi központi
missziói lelkész végzi.

Búcsúprédikáció. Algőver Andor ny.
budapesti vallástanár egészségi okok-
ból kénytelen visszavonulni nyugalmi
állományban lelkesen és szeretettel
végzett igehirdetői szolgálatától. Hívei-
től, de különösen volt tanítványaitól
pünkösd vasárnap, az Üllői-út 24. sz.
alatti ima teremben tartandó igehirdeté-
sekor búcsúzik el.

A budapesti evangélizáció befejezé-
séről már hírt adtunk. Most még kö-.
zöljük, hogy az első utóösszejövetelen
225-en, a másodikon közel 300-an vol-
tak. Még egy prograrnmonkivüli utó-
összejövetelt is kellett tartani az üllői-
úti imateremben, ott is kevés volt az
ülőhely. Kedden imaóra volt. A ma-
gánbeszélgetések igen elmélyültek, s
egész áldozócsütörtökig, tehát két héten
át, szinte naponként tartottak.. A Fébé
hetenként csoporWsszejöveteleket tart
kedd, szerda, szombat és vasárnap. A·
testvérszolgálat pedig hétfőn. Ezek az
összejövetelek az üllőiúti imateremben
vannak.

Halálozás. Streck Dániel, a csíllag-
hegyi egyházközség presbitere 74 éves
korában Csillaghegyen elhunyt. Dr.
Streck Laura hitoktatónó az elhunyt-
ban édesatyját gyászolja.

Az Evangélikus Nőegyesületek Orszá-
gos Szövetsége április 2l-én az általa
fenntartott "Evangélikus Tanonc- és
Dolgozó Leányotthon" javára műsoros
szeretetvendégséget rendezett, melynek
előadója Glatz Oszkár festőművész volt.

Májusi gyülekezeti munkásképző tan-
folyam Nagytarcsán. Mint a mult év-
ben, úgy az idén is májusban rendez-
zük meg a harmadik vasárnapi iskolás
és gyülekezeti munkásképző tanfolya-
munkat. A mult esztendőben 28 leány
vett részt a két kéthetes tanfolyamon.
Az idén május 25-től június 8-ig tart-
juk tanfolyamunkat a népfőiskola épü-
leteiben. Gyülekezeteknek akarunk se-
gíteni elsősorban, de alkalmat. szeret-
nénk adni azoknak a leányoknak is,
akik szívük indítása alapján Isten or-
szága munkájában dolgozni szeretné-
nek, hogy kiképezhessék magukat és
felkészüljenek a munkára. 'Május hó
25-én délután van a megnyitás és
ismerkedés. A következő napokon kez-
dődik a munka: Reggel 3/.,7-kor felke-
lés, takarítás, 1/48-tól csendes óra, 8-
kor reggeli. 9-l2-ig minden nap bib-
liaismeret. vasárnapiiskolai előkészítő
és gyakorlati tanítás. '/2l-kor ebéd.
Ebéd után háztartási munkák és szabad
idő 4 óráig. 4-5-ig Budapestről érkez-
nek előadók. akik gyermeklélektanról,
városi és falusi gyülekezeti munkáról,
misszióról, leányifjúsági munkáról stb.
tartanak előadást az egyik héten, A
másik héten pedig hitünk főbb igazsá-
gairól vannak előadások ugyancsak
budapesti előadók segítségével. '/27-kor
vacsora és esti áhitat, 9-kor lefekvés.
Minden leányt, 'aki szíve szerint dol-
gozni szeretne gyülekezetében Isten
dicsőséaáre, szeretettel várunk. Rész-
vételi díj két hétre 22 P. Jelentkezni
május 23-áig kell a naaytarcsai lelkészi
hivatalban. Má ius 25-én délután 3 óra
19 perckor Kistarcsára érkező helyi-
érdekű villamos elé kocsit küldünk.
A tanfolyamon résztvevőknek hozniuk
kell ágvnernűt (az esték hűvösek), bib-
liát, énekeskönyvet, jegyzetfüzeteket.
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de az övéi, kérdéses, hogy ezt a nagyaráriyú fellendülést elismerik-é?
Es éppen' nálunk, akiknek e téren olyan sok várni valójuk van mások-
tól, szabad-é erre gondolni? Mert arra kell gondolni, hogy adandó alka-
lommal igyekeznek visszaállítani a régi állapotot.

Nem lehet tehát másról szó, mint arról: a magyarosodás folyama-
tát kell siettetni. Olyan egészséges nemzeti közvéleményt, olyan köz-
állapotot teremteni, hogy kívánatosnak látsszék magyarrá válni és. ma-
gyarnak lenni. Spengler azt mondia : Nem népek csinálják a történel-
met, hanem a nagy tettek alkotják meg a nemzetet. Nagy tettek alakít-
[ák magyarrá azt, aki még nem egészen az. Kemény Péter.

A szegedi eva ngél ikusok
• 1

kéreime
•

Az épülö szegedi úi templom. Tervezte és az építést vezeti Sándy Gyula
műegyetemi tanár.

A kb. 2217 lelket számláló és kb. százhúszezer római katolikus
között élő szegedi evangélikus egyház új templomot épít, mert a régi,
az árvíz után 1882-ben épített temploma ma már nem képes befogadni
a megnövekedett szám ú híveket.

Ez a gyülekezet az evangéliumból táplálkozo hitével és áldozat-
készségével nemcsak azt tette meg "ami tőle telik", hanem, mint a
macedóniai keresztyének "erején felül áldozott". Két tan erős iskolát
tart fenn, amelynek 108 tanulóra közül 97 evangélikus s ezek közül 34
szegény gyermeket napközi otthonában nyolc hónapon át minden nap
tejjel és ebéddel lát el, hogy védje őket az alföld réme: a tuberkuló-
zis ellen. Az egyház területén lévő Luther Otthonban évenként 20
szegény egyetemi és főiskolai hallgató kap nagyon olcsó áron meleg
otthont s a napközi otthonban közülük többen kapnak ingyen, vagy
fillérekért ebédet. Az egyháznak ezenkívül a 19 községben szétszóró-
dott evangélikus hívek is nagy gondot adnak. A gyülekezeti gondokon
kívül a szegedi egyház egyetemes feladatokat is teljesit. amikor 7 kli-
nikán és 2 kórházban a betegeknek, a Csillagbörtönben araboknak,
azonkívül az egyetemi-, Iöiskolai-, zöldkeresztes hallgatók lelki életén
munkálkodik.

A szegedi evangélikusok az ország legjobban megadóztatott hívei
közé tartoznak és áldozatkészségüket bizonyítja még az is, hogy az
évenként befolyó 9-10 ezer pengő egyházi adón kivül, minden évben,
átlag 5 ezer pengő önkéntes adomány folyik be különböző egyházi cé-
lokra. Az új templom céljaira 1936-ban 27 ezer pengőt ajánlottak fel,



amelyet részletekben fizetnek be, de azonkívül a mai napig 6104 pengő
külön adományt is befizettek erre a célra.

A szegedi gyülekezet tehát megérdemli a támogatást!
Amidőn ezt kérjük, hivatkozunk a II. korinthusi levél 8. fejeze-

tére, amely szerint a macedonok könyörögve kérik az apostolt, hogy
vegye fel őket is a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és kö-
zösségébe, tehát nem a maguk adományait tartották jótéteménynek,
hanem az egyház jótéteményének tartották azt, hogy megengedi ne-
kik az adakozást. Ennek titka pedig az volt, hogy először önmagukat
adták az Urnak és az akarást is elkezdték az Ur ügyében. Eredmény:
hogy az Ur - bár szegények voltak -, mégis megnyitotta előttük a
cselekvés gazdag lehetőséget s erejükön felül adakoztak.

Jó minékünk ezt a szívünkre helyeznünk, amikor olyan sok ol-
dalról nyúl felénk a kérő kéz.

A szegedi új templom csakis ilyen
egymás terhét hordozó testvéri szeretet
ilyen filléreket kérjük! '

Az adományokat kérjük a 603. szám ú postatakarékpénztéri csekk-
számlán a cél megjelölésével a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárba,
vagy pedig postautalványon Endrődi Károly egyházgondnok Szeged,
Tisza Lajos-körút 16. sz. címre küldeni.

"Egymás terhét hordozzátok, így"töltitek be Krisztus törvényét"
(Gal. '6: 2.) ,

Szeged, 1940 április 6.'
Hittestvéri

hitből fakadó és a felelős és
Iilléreiből fog megépül ni. Az

Fodor Jenő s. k.
egyházfelügyelő.

szeretettel :
H., Egyed Aladár s. k.

ev. lelkész.

Kezdettől a végig
Kezdetben volt az örök Szeretet,
meii) fényt sugárzott s izzó meleget.
Egyedül volt és teremteni vágyott,
szétosztva magát miriádnui részre, '
hogy külön éljen, mindenik paránya
és egykor összeforrjón új egészbe.

hiába törtet felfelé az ember,
hamvába hullik ... s mégse szűnik vá-
vadul birkózik fojtó fellegek kel. lcua,

I

S mert el nem érhet, nevet ad Neked,
kezdettől való, Örc5k Szeretet,
s minden, mi érték, nevedben ölt testet:
szent harmónia, legtisztább ítélet,
tévedhetetlen boicseséo, igazság,
s halál fölött is diadalmas élet.

S az élők elleptek minden teret ...•
És lőn a föld és lettek emberek.
Testüket űzte, égette a szihra,
ős emlékezés lobogott fel bennük,
s keresték lázas, mindíg égő vággyal
a tüzet, melyből kiszakadt a lelkük.

Dicsér, hív, szólít, retteg és áhít ...
Mutass magadból egy villanásnyit !
Keres akarva, átkozva, tagadva
s bár füstbe fojtja, hamuba takarja,
izzik a parázs, nem hűl ki, nem alszik,
nem tud feledni lelkednek darabja ...

Peregnek évek és évezredek ...
Pislogó lángok kémlik az eget
mind e világon s minden más világon.
Az örök fényért égnek szakadatlan,
de törvény, hogy láng füst nélkül ne ég-
s füstfellegekbe fui e földi katlan. {jen

Akkor c8illapul sóvárgó vágyunk,
örök nyugalom akkor lesz ágyunk,
ha megpihen gyötrő emlékezésünk,
s a szeretet elemészt minden szennyet
és szabadulva sötét, börtönünkből,
újjászületünk, Teremtőnk, Tebenned!

Frenuéne VáraUy Lenke.

Más világokban lehet más szabály,
nem fog le törvény, tiltó akadály,
de itt az ősfényt, őstüzet nem látni,

A' budapesti evang. fiú- és leánygim-
názíum, valamint a ,Deáktéri elemi is-
kola tantestületei ünnepet szoktak tar-
tani az iskolák jótevőinek emlékére.
Május 4-én a három iskola növendé-
keitől adott müsor keretében dr. Bán-
kúti Dezső leánygimnáziumi igazgató
tartott előadást, illetve megemlékezést
az iskolák jóltevőirőL

A budapesti evang; Húgimnáztum in
ternatusa 1940/41. évi, tanévre evangé-
likus szülők fiai testi és szellemi gon-
dozását elvállalja. A fiúk tanulás és
fegyelem szempontjaból állandó tanári
ellen őrzés alatt állanak. Közelebbi fel-
világosítást az Igazgatóság, VII. ker.,
Damjanich-u. 28fb.,· nyujt.

A tanfolyam vezetője Hegedűs Ilonka
titkárnő.

Hegyibeszéd-áhítat. A gyülekezeti
áhítatok anyagának gazdagodását je-
lenti az a füzet, amelyet most adott ki
Kemény Péter budpesti segédlelkész
"Hegyibeszéd-áhítat" cím alatt. Közli
a hegyi beszéd egész szövegét, szaka-
szonkent 1-1 gyülekezeti énekverssel.
A .hegyibeszédnek ilyen teljes egészé-
ben egyszerre való közlése a gyül eke-

•zettel igen jó hatásúnak és építő érté-
kűnek igérkezik. A szerző a fűzetet a
MELE-nek ajánlotta és a MELE tag-
jainak ingyen megküldi. A csinos kiál-
lítású füzet Garab József ceglédi
nyomdájában jelent meg.

Segédlelkész-áthelyezés. D. Kapi Béla.
püspök Káldy Lajos segedlelkészt
Veszprémből Gyékényesre helyezte
Veszprémbe pedig Tompa Zoltánt. '

Örökbefogadás. Gyermektelen, evan-
gélikus főtisztviselő örökbefogadna tel-
jesen árva, intelligens szülőktől szár-
mazó, 4-5 éves .leánykát. Érdeklődők
forduljanak levélben Kemény Gábor
evangélikus lelkészhez, Baja.

A soproni evangélikus Iiceum (előbb
tanítóképzö-Intézet) 1. osztályába az
1940/41. iskolai évre szóló felvételi je-
lentkezéseket Főtisztelendő és Nagy-
méltóságú D. Kapi Béla Püspök Urhoz;
Győr címezve, az intézet igazgatósá-
gához (Sopron) kell megküldeni. Mel-
lékletek: 1. Születési anyakönyvi ki-
vonat. 2. A közép- vagy polgári iskola
IV. o.-áról szóló félévi értesítő máso-
lata. (Az évvégi bizonyítványt kézhez-
vétel után pótlólag kell megküldeni.)
3. Aki internátusi elhelyezést kér, az
újkeletű hatósági orvosi bizonyítványt
is mellékeljen, 4. Aki internátusi- és
tandíj kedvezményt kér, az újkeletű
Hatósági vagyoni (szegénységi) bizo-
nyítványt IS csatoljon a szülők (nem
pedig a tanuló!) vagyoni helyzetéről. 5.
Két tanú által aláírt szülői nyilatkozat
arról, hogyatanulóért erkölcsi és
anyagi felelősséget vállalnak. A jelent-
kezes és mellékietek bélyegmentesek.
Bővebb tályékoztatást ad az intézet
igazgatósága. A liceum érettségi bizo-
nyítványával a 'majd megnyíló tanító-
képző-akadémiára és mindazon pályára
lehet menni (a tudomány- és műegye-
tem kivételével), amelyekre a közép-
iskolai érettségi jogosit. Az evangéli-
kus tanítói pályán már most biztos el-
helyezkedés kínálkozik s már a tanító-
hiány jelei is mutatkoznak. Az intézet
igazgatósága kéri a lelkészi és tanítói
kart, a gimnáziumok és polgári isko-
lák igazgatóságait, hogy nemzeti és
egyházi 'közérdekből irányítsanak a
Líceumokba kellő tehetséggel bíró ta-
nulóíf'júságot. ,

Felhívás. Szerb Anna műfordító sze-
retettel kéri kedves olvasóit, hogy
mindennemű megkereséseket, valamint
könyvrendelést május hó I-től szept.
30-ig 'nyári címére : BaLatonújheLy,
Zrinyi-utca 1. Ilonka villa, szívesked-.
jenek küldeni.
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Deák-tér 4.
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-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.)
Szvetenaí-u, eL isk.
Mária Valéria-telep

Budap~sti istentiszteletek ~orrendje. 1940. május 12.
d. e. 1/2 9 Broschko G. A. (úrv.) Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Grűnvalszky Károly
d. e. 1/210 Broschko G. A. Angol-utca 25. d. e. II vitéz Virág Jenő
d. e. 1/412 D. Raffay Sándor Abcnyi-utca 21. d. e. 11 Soltész Elemér
d. u. 6 Kemény Péter Fóti-út 10/1). d. e. 10 Rimár Jenő
d. e. 1/210 Farkas Zoltán i " " I d. u. 5 Dezséry László
d. e. II Kemény Lajos ,Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsanyi Mátyás
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán ~ Koronaőrség d. e. 10
d. u. 5 Bagár Iván ' < Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
d. e. 1/210 Dr. Halász Kálmán fo, Óbuda (németi d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 10 Majba Vilmos Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. II Mohr Henrik
d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Danhauser László
d. e. 11 Szabó Aladár ~ Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Révész István
d. e. 10 Szilády Jenő dr. . r Kelenföld d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Dr. Szilády J enő ~. Kelenföld d. u. 5 Révesz István
d. e. 10 Algőver Andor Érdi-úton d. e. 10
d. e. 11 1. Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf HeI).rik
d. e. iQ Dendely Károly ; Rákosfalva d. e. 1/212
d. e. 10 Győry János Minden templomban úrvacsoraosztás.

[züslrótát, té~ró~át, nerce~mérSé:r~ton1

SOMOGYI szücsmesfernél
Május I-től új cím:

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

Molykir elleni meg6visl t
•!

70 éves c6g I . ,
./

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

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

1

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs Iiarmo~
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

• ) hangszertelep \
Evangélikusoknak nagy árengedmény! ,VIlI., József-körút 37. sz.

. , Mít nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlsZBrBléS BS haranglábgyár
Budapest, XlII., 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-tisztviselőt.elepi és csil-
laghegyi evang. 'templomok új harangjai, valamint a világ-
háború után készült .budapesti 'harangok 99 százaléka ná-
lam készült. Most készítem apusztaföldvári evang. temp-

, lom új harangjait,

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

•,,
1
j

:

MARNITZ

Garab József könyvnyomdája, Cegléd] Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
1
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Százezer pen~ös~a~yomány
- Szigethy Lajos halála. -

Csendes, feltűnést soha nem kereső,
munkáért élő és nemes 'ideálokat szol-
gáló földi élet fejeződött be Szigethy
Lajos halálával. Elvégezte a teológiai
tanulmányokat, Gyurátz Ferenc püspök
mellett szolgált segédlelkészként, de
azután tanári pályára lépett és előbb
az eperjesi kollégiumban, majd a bu-
dapesti fiú- és leánygimnáziumban volt
a latin nyelv és történelem tanára, ké-
sőbb tb. igazgató. Az Országos Evan-

. gélikus Tanáregyesület is tb. elnökévé
választotta. Az egyetemes tanügyi bi-
zottságnak hosszú időn keresztül volt
előadója. Több kötet verse és műfor-
dítása jelent- meg, Luther lelke címen
pedig 3 kötetes munkát adott ki, mely-
ben kimagasló magyar evangélikusok-
ról írt jellernképeket. Az ifjúság sze-
retete és az evangélikus iskola neve-
lési szolgálata melletf néhány évvel
ezelőtt elhunyt hitvesévei együtt pár-
ját ritkító feladatot tűzött maga elé:
élete minden gyümölcsét egyházának
és az egyház ifjúságának szánta. Min-
dent megvont magától, hogy minél
több iskolai és diákjóléti alapítványt
tegyen, ösztöndíjat alapítson. Igy a
soproni iskoláknál, valamint az egy-
házegyetemnél. majd tanár- és lelkész-
gyermekek részére tett alapítványaí és
az azok kiegészítésére vonatkozó rendel-
kezései egy takarékos és szerény élet
végső eredménye gyanánt százezer pen-
gőre becsülhető áldozattá növekedtek.
Igy áldozta egész életének minden
szellemi és anyagi javát egyházának
és a nevelés szent ügyének. Végrende-
letében úgy intézkedett, hogy koporsó-
ján is csak egy koszorú legyen és a
többi koszorú . váltsága az ösztöndíj-
alapítványhoz csatoltassék. Temetésén
D. Raffay Sándor püspök a Római le-
vél 15:1-2. verse alapján tiszteletadó
képét adta annak az áldozatkészség-
nek, amellyel Szigethy Lajos mindig
embertársainak javát kívánta előmoz-
dítani. A sírnál Kuthy Dezső egyete-
mes egyházi főtitkár végezte az utolsó
szolgálatot. Dr. Koch István, a buda-
pesti evangélikus gimnáziumok és dr.
Bánkúti Dezső az Országos Tanáregye-
sület nevében mondott búcsúbeszédet.
Az egyházegyetem Szigethy Lajos el-
hunytáról gyászjelentést adott ki s az
egyetemes egyház vezető férfiai közül,
D. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő vezetésével sokan jelentek
meg. Emléke áldott marad közöttünk!
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Nehéz kérdések
2. Népi jellegű kegyesség.

Azok a mozgalmak, amelyek főként küliöldön.vúiabban azonban
hazánkban is arról beszélnek, hogy minden népnek van valami külőn-
leges megnyilatkozása kegyességében is, világossá teszik azt. ho
olyan korjelenséggel állunk szemben, amelyiknek jó a szemébe nézni.
Ha csak egy pillantást vetünk azokra a népekre, amelyekről szó van,
vagy akár magunkra, akikről szintén beszélünk, úgy tűnik fel, hog
ennek csakugyan lenne valami létjogosultsága. A kegyességi élet külön-
böző megnyiltakozásai szoros összefüggésben vannak a népi élettel,
annak lelkével és a nép történetével. A történeti fejlődés megtart vag
elveszít, esetleg tovább épít és specializál egyes megnyilatkozásokat
ami azután egy adott időben való szernlélet esetén úgy tűnik fel, mintha
annak a népnek különleges kegyességi megnyilatkozása lenne.

Ennek a kérdésnek vizsgálatánál azonban, ha nem akarunk túl-
ságosan egyénieskedők lenni, hanem megszeretnők őrizni tárgyilagossá-
gunkat, jó hogyha egyszerre nem csak egy nézőpontból kiindulva szem-
lélődünk, hanem egyszerre figyelembe vesszük mindazt, ami tényező-
ként számba jöhet. Ezek a tényezők ennél a kérdésnél az előbb em-
lítettek, tehát: történelem, környezet, néplélek. Valamennyi a vizsgálat
tárgyával, a vallással, a keresztyénséggel szemben tulajdonképpen külső
tényező. Tehát nem olyasvalami, ami a tartalmon akarna változtatni,
hanem ami a tartalom megnyilatkozását, esetleg feltevését akadályozza,
illetve elősegítheti. Eppen ezért kimondottan gyakorlati kérdés, a ke-
resztyénség szernpontiából pedig létkérdés.

A történelem alakító ereje, a népi sorsok különböző változásai
ugyanannak az elfogadott egyetlen tartalomnak egyes részeit kidom-
borithatják. más részeit pedig háttérbe, szerithatják. Az evangélium
ugyanis mindíg, minden körülményre közli a maga válaszát. az Isten-
nek akaratát, úgy, ahogy az Kri'sztusban testet öltött és megjelent. Oe
ebből az evangéliumból egyes részek a történelem· folyamán fokozot!
[elentőséget nyerhetnek. mivel a változások ezeket szólitották elő, és
ezeknek volt részük abban, hogya nép megmaradt Isten mellett, meg-
találta Isten válaszát a saját sorsában égető kérdésekre. Vessünk csak
egy pillantást a mohácsi vész utáni protestáns irodalomba, fel fog tűnni,
hogy mennyire tele van bűnbánatra és Istenhez való térésre való
hívogatással. Mennyire megtalálták akkor Isten kegyelméből a választ
a történelemben kérdező Isten szavára.

A környezet megnyilatkozást alakító ereje már jóval kisebb rangú
alakító tényező. De Isten akaratáról ez is világosan beszél. Az Istennel

)áró, vagy pedig az Istentől elfordult ember környezetében is meglátja
Istennek kezét, vagy pedig keresi azt a hatalmat, amelyik áld és suj!.
A nyilt vidékek nagy távlatokhoz szokott népén vallásosságában is
meglátszik ennek hatása. Igaz, hogy nem .teliesen keresztyeni módon,
de a teremtményról néz fel a Teremtőre. Éppen úgy, mint a zárkózot-
tabb lelkű hegyi nép, amelyik inkább a földhöz kötöttséget és kény-
szerű mozdulatlanságot mutat akkor is, amikor felfelé kellene jobban



szállani. Elég lesz utalni arra különbségre, amelyik pl. anémet és a
svájci kegyesség között meglátszik. .

A néplélek. mint alakító tényező nagyon erősen függ a történelem
és a környezet előzetes behatésától. Tulajdonképpen nem más, mint
a kész eredménye a külsö eseményeknek, kész húr, amelyik már csak
hangot ád a megszólaltató akaratra. De hogy a megfelelő, azaz a kívánt
hangot adja, ahhoz megfelelő módon kell megszólaltatni. Vagyis azt,
amit belőle kihozni vagy amit esetleg belevinni akarunk, úgy kell hozzá
közel vinni, hogy acélt el lehessen érni. A keresztyénségnek ugyanazt
az igazságát más érveléssel kell megszólaItatni minden népnek. Amint
a magyar számára túlságosan érzelgősnek. vagy émelygősnek látszik
az angol érvelés (lásd: lefordított angol kegyességi könyvek 80%-a),
éppúgy rokonhangú és ezért közelebb álló az északi, a finn és észt
(lásd: lefordított énekek vagy iratok 80%-a). Ezt az igazságot nem sza-
bad éppen a keresztyénség szemponfiából elfelejteni.

A keresztyénség szemponfiából szükséges tehát figyelni ezekre a
tényezőkre is. Azt, ami máshol bevált, nem lehet ugyanúgy átültetni
máshová. Sőt még azt sem lehet mindíg visszahozni, ami egykor [ó
volt, de elmult már. A világ és az emberek változtak. Változni kell a
.formanvelv't-nek is, hogy a tartalom ne változzék. Mert az emberek
általában felületesek, sokszor hiszik újnak azt, ami pedig régi, csak
most másképp mondiák .. A népi jellegű kegyességnek nem szabad el-
választó vonallá lenni. Ossze kell hogy kösse a többivel a tartalom
azonossága. Ot magát pedig a tartalommal a "hic et nunc" megtalált
és szólott kifejezésmód. A népi jellegű kegyesség tehát csak kifejezés-
mód lehet, de nem tartalomcsonkítás. Kemény Péter.

Magyarosítás magyarosodás
(Olvasóink figyelmébe ajánljuk Györilv István : Néphagyomány és nemzeli művelődés
tovébbá dr. Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoklalásügyünk reformja c. műveit.)

Legutóbbi számunkban Kemény Péter foglalkozik ezzel a kérdés-
sel, amely a mai magyarságnak egyik legnagyobb kérdése. Megálla-
pítja, hogya magyarság kiíeiezés alatt érthetjük: L a törzsökös magya-
rokat; 2. a megmagyarosodott vagy a magyarrá vált idegen származá-
súakat; 3. ugyanazon magyar állámterületen élő embereket, akiknek
állampolgársági kérvénvét a minisztérium elfogadta, tekintet nélkül az
illetők anyanyelvére. Iaiára. gondolkozására vagy érzésére.

Ki magyar valóban ezek közül ? Az lenne a legegyszerűbb felelet,
hogya törzsökös magyatok. Ez az állítás azonban csak apapíron való-
ság. 'Mert lépten-nyomon tapasztalható, hogy törzsököseink között is
vannak, akiket jószívvel a valóságos magyarok közé sorolni nem lehet.
Gondolkozásuk. kulturájuk és lelkük annyira a távoli vagy közeli eszmék
lenyügőzöttjévé vált, hogy már a legjobb akarattal sem tudnak magya-
rul látni, gondolkozni, élni és cselekedni. Helyette szívük és egész belső
magatartásuk németes lett, franciás vagy éppen angol. Amilyen kultur-
hatás alá kerültek. be szívták annak a népnek egész lelkét. Szemük is
idegen szem lett, s minden ügyünket faj magyar létükre is csak idegen
szemmel tudják nézni.

Még jobban fennáll ez az eset a magyarosódás esetében. Magyar
iskolában és magyar életviszonyok között megkezdődött a hozzánk
költözött idegenek megmagyarosodása. De míg életviszonyaink között
és iskoláinkban olyan-amilyen magyar szellemet szívtak magukba, addig
családjukban és eredetük szerint való környezetükben hagyományos
népi kulturájuk ivódott beléjük. Igy áll ma elő nagyon sokszor az a
tragikus eset, hogy magyarosodóink fél lélekkel magyarok és fél lélek-
kel idegenek. Az olyan idők, mint a mai is, nehéz döntés elé állitják
őket. Dönteniök kell, hogy eredeti vagy új népközösségüle mellé álla-
nak-e testestül-lelkestül ? Természetes, a második mellett csak akkor
tudnak dönteni, ha kulturájuknak és életkörülményeiknek nagyobb
része már a magyarságba gyökeredzik. Az ő magyarosodásukat név-
változtatással vagy bármilyen kényszerrel siettetni halálos bűn. Mert
ha nevük esetleges kényszer hatása alatt magyarra is válik, szívük és
gondolkozásuk még nem. Követelnünk kell, hogy idegen nevű csak

Az első "segítőtársak"
Lapunk két héttel ezelőtti számában

közölt felhívó cikkre megérkeztek ·az
első jelentkezések. Az előadást vállalók
nevét és az előadások címét az érke-
zés sorrendjében közöljük.:

1. dr. Arató István törvényszéki
jegyző: A magyar város jellegzetessége.

2. Peschkó Zoltán tanár: Az egyházi
. zene mondanivalója. .

3. Kollmann József nyomdai tisztv.:
a) A betűtől a nyomdagépig. b) Az első
nyomdától a rotációsig.

4. Belohorszky Lajos mérnők: A tech-
nika áldásai és átkai.

5,. Dobos Lajos repülőezakaszvezető:
A repülés érdekességei.

Szi~et~~lajos emlé~ezete
Még emlékszem az öreg soproni li-

ceumi tanárokra, akikben kevesebb
volt a rendszeres szaktudás, mint
azokban, akik a nyolcvanas évek új
középiskolai berendezése révén utá-
nuk jöttek, de az evangéliumi egyház
iránt való ragaszkodásuk. a politikai
szabadság iránt való rajongás gazda-
gon áradt belőlük.

Nem vádolom ezt a következő nem-
zedéket, de meg kell vallanom, hogy
kevés tanárban tapasztaltam ennek a
régi, lelkes. evangéliumi szellemnek
örökségét. Ezért nem tudom elfelejteni,
amit Szigethy Lajos mondott, mikor
még mínt egészen fiatal tanárok, az
'eperjesi kollégium folyosóin sétáltunk
és arról beszélgettünk, hogyan építhet
ki az ember magában biztos alapot az
élet nagy és kis kérdéseivel szemben.

Szigethy azt mondta:
Lelkem egyensúlyának biztos

alapja az a tudat, hogy evangélikus
vagyok.

Es csakugyan ez volt az ő lelke
egyensúlyának biztos alapja. Egészen
evangélikus tanár volt. Gondolkodásá-
ban és cselekedeteiben.

Lelkét nem irányították a kor diva-
tos eszmeáramlatai, sem világi hiúság,
sem a hatalom nyomasztó súlya. Fe-
lette állt ezeknek a gyarlóságoknak.
Itélkezett felettük, de szelíd evangé-
liumi megbocsátással. Csak néha ért
el szinte a harag határáig, ha az evan-
gélium jelszavát kufárkodásra használ-
ták ki.

Eperjesen, még mint legényember,
gyakran járt föl hozzánk vacsora után
teára. Felejthetetlenül kedves órák
voltak ezek. Derült lelkének jó
kedve, apró bajok fölött elsikló hu-
mora, tudásának értékes adatai ma is
emlékünkben élnek, mint valami tá-
voli napsugaras vidék.

Hanem komoly dolgokban nem al-
kudott.

Mikor az eperjesi kollégiumi gimná-
zium tanárai számára is megindult az
államsegély, nagyon bántó módon ren-
dezték a segély első részletét. Mi, fia-
tal tanárok, semmit' sem kaptunk be-
lőle, sőt a rendszer alapján arra volt
kilátás, hogy évekig megmaradunk a
800 forintos fokozatban. Szóvátettük,
trltakoz.tunk, nem lett eredménye. Erre
aztán 1897 tavaszán pályázatot hirdet-
tek Budapesten is, Pozsonyban is ta-
nári állásra. Elhatároztuk, hogy elme-
gyünk, ha megválasztanak. Igy került
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Szigethy Budapestre, én meg Po-
zsonyba.

Az emberi szűkkeblűség vitte egyéb-
ként Szigethyt már a tanári pályára is.
Mint felavatott evangélikus lelkész,
Tolna megyében volt káplán. Már
akkor is szeretett Magyarország sta-
tisztikájával foglalkozni és bámulatos
emlékezőtehetséggel tudta, hol mennyi
a magyar és mennyi a más nemzeti-
ségű.

Ott, ahol káplánkodott, vegyesen vol-
tak magyárok és németek. A tanítóval
elbeszélgetve elmendogatta a nemzeti-
ségi arányokat. Ha valahol szaporodott
a magyarság, örömmel állapította meg.
A tanító nem nagyon értette meg a
fiatal tudóst, akinek magasabb kép-
zettsége különben is sértette hiúságát.
Azzal szított ellenséges hangulatot Szi-
gethyvel szemben, hogya németeket
felszította a káplán ellen, mert: A
káplán örül, ha egy német meghal.
Ezzel is növekszik a magyárok arány--
száma.

Szigethy otthagyta a káplánságot,
feljött Pestre és megszerezte a tanári
olelevelet. Igy ajándékozott a tolna-
megyeí tanító közoktatásunknak ilyen
értékes tanárt.

Pesti működése gimnáziumunkban
és leányiskolánkban, széles körökben
ismeretes. Az iskolai év munkája után
hegyek között töltötte a nyarat. Büszke-
séggel beszélt a megmászott ezer mé-
terekről. Tavaly már, mikor a Krisz-
tina-téri parkban jártunk, jó meleg
napsütésben, kissé bánatos mosolygás-
sal vallotta, hogya mult nyáron már
csak 250 méterre ment föl.

Nemesen érző költői lélek volt,
amint az igazi oktatónak művésznek is
kell lenni. Evangélikus tanár volt a
szó legnemesebb értelmében.

Hamvas József.

.... ,
KULFOLDI HIREK

Egyes római katolikus püspökök ren-
delkezéseket bocsátottak ki, melyben
felhívták a lelkészeket. híveket, de
különösen az ifjúságot, hogy az ünnep
előtt 9 napon át imádkozzanak minden
más vallású léleknek a római egyházba
va ló visszatéréséért.

Egy szorgalmas német ember kata-
logizálta az evangélikus egyházi éne-
keket s gyűjtése alapján kimutatta,
hogy 82.000 különböző kezdetű egyházi
énekünk van.

Balkán minden országai meglátogat-
ták április havában az anglikán és a
német külügyi püspökök.

Faulhaber a: vegyesházasságról : A
róm. katolikus egyház a vegyesházas-
ságokat nem azért ítéli el, mintha a
más vallásokat leértékelné, vagy nem
becsülné, 'hanem a házasság harmóniá-
jának nagyrabecsülése miatt van ellene.

Bergrav norvég püspök és prírnás,
akiről lapunkban is megírtuk azt, hogy
királyát bizonyos politikai tervre akarta
rábeszélni, nyilatkozatot küldött be a
semleges egyházi újságokhoz, malyben
annak a megállapitását kéri .hogy so-
hasem volt a tagja a Quisling-csoport··
nak s ő bár hivatalos küldetésben
résztvett, egyedüli feladatát abban
látta ás látja, hogy népét a mai körül-
mények között is a békére intse.

akkor magyarosíthasson, ha a belső átalakulás és leszámolás már meg-
történt nála és éppen belső kényszer hatása alatt kellett· leszámolnia
régi nép- és kulturközösségével és ugyanilyen belső kényszer hatása
alatt tud mindenestül belehelyezkedni új közösségébe. A névmagyaro-
sításnak csak ilyenkor van helye. Es ilyenkor jön is magától.

Hogyan.tudjuk tehát "a magyarosodás folyamatát siettetni ']" Ennek
csak egy útja van. Ha megmagyarosodóinkba olyan kultura és lélek
ivódik itt be,· amely azonos a magyar lélekből, gondolkozásból, mun-
kából és müvészetből született kulturával. Tehát nem import, hanem
gyökeresen magyar.

Áz ilyen magyarcsodásnak első és legfontosabb útja a nevelés.
Már sokszor 'írtunk róla, hogy eleve elhibázottnak tartunk minden neve-
lést, amely nem a magyar hagyományon és nem az ebből fakadó
magyar kulturán épül fel. I Tehát akár a latin, akár a nemet, akár a
nyugati kultura elé kell helyezni a magyar népi kulturát és erre kell
felépítenünk a magyar magaskulturát. Tudjuk, hogya nevelés nemcsak
az iskolában, hanem a leventeintézményeknél. katonaságnál, társadalmi
és egyéb egyesületeinkben is folyik. Es itt van nagyon az ideje, hogy
komolyan megvizsgáljuk. hogy az iskoláinktól egyesületeinkig minden
nevelő tényező mennyire képvisel mély és gyökeres magyar szellemet.
Mert igazán megmagyarosodni csak úgy lehet, és .e szütetett magyar-
nak is csak úgy lehet magyarnak maradnia, ha gondolkozásunkon,
Iülünkön, szájunkon, viselkedésünkön, munkánkon keresztül magunkba
szívjuk azt, ami az igazi külső és belső magyar magatartást jelenti.

Mórocz Sándor.

Evangélikus Testvéri Szolgálat
Egy olyan megmozdulás bontogat ja egyházunkori belül a szár-

nyait, melyből áldott zsendülés és a hívekre való vonatkozásbanmé-
lyebb keresztyén ség fakadhat. Az Evangélikus Testvéri Szolgálat mun-
kája ez, mely lassan megkezdi műkődését mindegyik kerületünkben.

'Ennek a megmozdulás nak első célkitűzése az, hogy testvéri közősségbe
tömörítse azokat, akik Luther szava szerint "komolyan akarnak keresz-
tyének lenni". Nem az én feladatom, hogy ennek a megmozdulásnak
a munkaterveit, a munkamódszereit ismertessem. Valószínűen erre nem
is lesz szükség : beszélni fog majd ez a munka minden gyülekezetben
önmagáról és azok. akik hatósugara alá kerülnek beszélnek erről a
munkáról azok előtt is, akik még nem hallottak róla. Istentől való éb-
redés származhat belőle, ha Isten is jónak tartja arra a szolgálatra,
melynek imádkozó létrehozói gondolták.

Az Evangélikus Testvéri szolgálattal kapcsolato san szerelnék egy
olyan gondolatot nyilvánosságra hozni, mely mindnyájunkat érdekelhet.

Amikor először kaptam meghívást e megmozdulás gyakorlati ki-
vitelét, tárgyaló értekezletre, az volt az érzésem, hogy lsten itt olyan
lehetőséget tár fel előttünk, amely a legjobban alkalmas arra, hogy
különbözö felekezetek tagjai egymásra találjanak. Ne értsen senki félre,
nem arra gondolok, hogy hitvallások elégetésévei most már egyszerre
megvalósul az egy nyáj és egy -pásztor elve, de igenis gondolok arra,
amire a szivek mélyén minden felekezeten belül meg van a vágyódás,
hogy közös akarattal és közös harccal lehessen felvenni a küzdelmet
a bűnnel szemben. Roppant erőt fecsérelnek el a különböző feleke-
zetek az egymás elleni tusakodásban. Ennek a tusakodás'nak alap-
rugói pedig a legtöbbször az írigységben, az önzésben, tehát egészen
emberi; illetve sátáni mesterkedésekben fedezhetők fel. Amennyire bi-
zonyos lehet, hogya különböző felekezetek Istentől valók, úgy bizonyos
az is, hogy a felekezeti harcok, amennyiben nem bibliai igazságokért
folynak, nem Istentől valók.

Az első pillanatra a látszat az, hogy az Evangélikus Testvéri
Szolgálat inkább elválaszt valakit a másik felekezet tagjaitól, pedig az
igazság az, hogya Krisztusban egyesít. Abban a pillanatban, mihelyt
valaki "komolyan keresztyén lesz" '--- ha egyáltalában lehet ezt a kifeje-
zést használni, - úgy a" proximusában ", az embertérsában. legyen az
akármelyik felekezet tagja, nem azt nézi elsősorban, hogy katolikus, reior-
mátus-e az illető, hanem testvért lát benne, aki éppen olyan bűnös
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ember, mint én és akit a Krisztus éppen úgy megváltott, mint engem-
Természetes, erre a munkára a saját erőnk a semmivel egyenlő.

Mi ezt a munkát magunk soha el nem végezhetjük, de a Szent Lélek
erejével igen. Egyébként is, ahol a Szerit Lélek ereje nem dolgozik, ott
nincs élet, nincs erő. Ott csak panasz van, tusakodás, közöny, vagy
pártosság. Ez a titokzatos hevítő erő lehetővé teheti, hogy felekezeteken
felül és túl megtalálunk egy olyan közös fundamentumot valamely
alkalmas "szerv" kapcsán. mely nem híd lesz, hanem fundamentum,
melyre közös szolgálatai nkat építhetjük.

Azt gondolom, hogy nem lehet vitatkozni azon, hogy szükség
van-e erre a közös szolgálatra, vagy nincs? Ennek a közös szolgálat-
nak a szükségét mindenki érzi. Hiszen az elvakultság már oda veze-
tett. hogy az utcaseprői állások betöltésénel is megnézték, hogy az
illető melyik felekezethez tartozik. Repedező fedezékekből dobáltak és
dobáliák a bombát az egyes felekezetek egymásra, közben a hitetlen-
ség olyan könnyen hódít, hogy hovatovább nem lehet útját állni. Tud-
ják is ezt, ismerik a bajokat, a küszöbig érő veszedelmeket, a komoly
ellenállás helyett azonban új területeket dobunk koncul a pogányság
számára. Ugy vagyunk ezzel a harccal, mint "amikor ti kertünkben
valamelyik fát megtámadják az élősdiek, mi pedig a védekező perme-
tezés helyett két egészséges fát kezdünk kilűrészelni, Ezzel a munkával
még egyetlen élősdít sem pusztítunk el.

Itt van az ideje annak, hogy ne bűnbakokat keressünk, hanem
próbáljunk közös útakat leltérni és a Krisztusban egyek lenni. Bárcsak
az Evangélikus Testvéri Szolgálat munkája is kornoly lépés lenne ebbe
az iránvba.

Úgy gondolom, hogy az Evangélikus Élet olvasótáborában lesznek
olyanok, kik ezt a pár felvázolt gondolatot továbbépítik és hozzászólá-
sukkal előbbre viszik. Fülöp Dezsö.

Magyar "felébredtek" között
A pásztor.

Valahol Magyarországon van egy kis falucska, ahol kisariadt az
evangélizáció magvetése. Ideális talaj eredményes lelki munkára. A lel-
kész maga is "felébredt" ember, akit nem ilyen, vagy olyan közősségi
mozgalom, avagy ébredesi irányzat ébresztett fel, hanem maga Isten
Szentlelke. Sok szenvedéssel, nehéz órával, sok tusakodó imádságban,
míg eljutott a lelkipásztori felelősségnek arra a fokára, hogy pl. amint
beszélgetés közben megjegyezte: "Inkább soha életemben ném fürdök,
mint hogya "strandolással" csak egyet is megbotránkoztassak híveim
közül, Mert ha emiatt testemen akár két centiméter porréteg keletkezik
is, azzal még mindíg bejuthatok az örök életre, de egyetlen egy rám-
bízott megbotránkoztatásának szeplöcskéie már malomkövet rakna a
nyakamba és a kárhozat mélységébe süllyesztene." Felesége vele együtt
járta meg ezt az útat s egy szívvel, egyakarattal szolgálták gyüleke-
zetükben az újjászületés evangéliumát. Mikor pedig megindult az evan-
gélizációs munka, elsők közt hívta az evangelizátort: "Gyere, evangé-
lizálj etiaem is, mert nagy szükségem van reá!"

A tanító.
Ideális a munkaterület azért is, mert a gyülekezet tanítója teljes

szívvel egy a lelkipásztorral s bizony megnövekedik ott az ige ható-
ereje, ahol templom és iskola ugyanazt a lelket képviseli s a maga
különíéle eszközével, egymást kiegészítve, ugyanazt a magot veti. Mert
a legfinomabb preciziós szerkezetnél érzékenyebb ösztöne van az egy-
szerű népnek az iránt, van-e különbség az egyház két őrállójának
véleménye között. S ha van, a sátán rögtön megnyergeli azt a különb-
séget. Rögtön "pártok" keletkeznek, szakadékok támadnak s Krisztus
.e szakadékok miatt nem tud közeliutni a szívekhez. Allandó súrlódá-
sokban, széthúzásokban őrlődő papok, tanítók talán nem is tudják,
hogy százak üdvössége, az egyház sorvadó élete, az ige csirátlansága
az ő kicsinyeskedéseiken múlik , veszik! . . . ,

S ez a pap-tanító kérdés' még sem olyan egyszerű. Nem kör a
gyülekezet élete, egyetlen középponttal, amely körül, amelyben, vagy
amely alatt kell elhelyezkedni minden egyéb hatóerőnek. Hanem

A Nizzába kínevezett 1940. évi eucha-
rístzikus kongresszust elhalasztották a
háború utáni évre.

A koppenhágai s áprilisi időre ter-
vezett evangélikus világ gyűlést bizony-
talari időre elhalasztottálc.

Az amerikai methodista egyház 59
püspöke tiltakozott Roosevelt vatikáni
tárgyalásai miatt. 1

Schaffhausen kantonban gyűjtésit
rendeztek a francia református egyház
céljaira.

Az 1939. évi katolikus egyházi zseb-
könyv a következő st3tisztikai. adato-
kat terjeszti: A világ népessége 2122
millió lélek. Ebből róm kat.: 398, pro-
testáns 201, orthodox 161, zsidó közel
17, mohamedán 296, hindu 252, bud-
hista 181, keletázsiai vallások 393, po-
gány 115 és felekezetnélküli 77 mil lio.

Az egyik egyházi lap imaközösségi
mondata: Kérjük Istent. hogy lelkün-
ket készí se fel az örökkévaló otthonba
vezető útra. G. L.

Az Országos Evang.
Tanáregyesület

A hazai evangélikus közép és közép-
fokú tanintézeteknek tanári kiküldöt-
tei ezévi vidéki gyűlésüket a legyen-
dégszeretőbb békéscsabai evangélikus
gimnázium páratlan szíveslátása mel-
lett tarthatták meg. A tanáregyesület
új elnöke, minden evangélikus egyházi
és iskolai ügy lelkes, és önzetlen szol-
gája: dr. Bánkúti Dezső pompás elnöki
megnyitójaban olyan programm ot adott
az egyesület szolgálatának felvirágez-
tatása érdekében, melyet a hallgatóság
pünkösdi lelkesedéssel honorált, Bizo-
nyosra vehető, hogy az elnök pártatlan
agilitása. s a tagok összeforrott közös-
ségi érzése valóra váltja tanáraágunk
régi álmát s már ez évben felavatható
lesz a hazai evangélikus tanárok mát-
rai üdülőháza.

A közgyűlést rendkívül meleg sza-
vakkal üdvözölték: dr. Szeberényi La-
jos Zsigmond esperes, dr. vitéz Besse-
nyei Lajos, a Református Tanáregye-
sület elnöke és dr. Medovarszky Már-
ton h. polgármester.

A közgyűlést pünkösd első ünnepét
a nagytemplomban ünnepelte a ha-
talmas tömegű csabai evangélikus kö-
zönséggel együtt, melyen igehirdető
dr. Gaudy László volt.

A szak osztályok új elnökei: Kilczer
Gyula: Hermann Ottóról, dr. Losonczi
Zoltán: dr. Böhm Károlyról és dr.
Gaudy László: Bél Mátyásról, mint a
különböző szakosztályoknak nevet adó
kiváló· evangélikusokról tartottak em-
lékbeszédeket.

A szakosztályi üléseken értékes elő-
adásokat tartottak dr. Kring Miklós
bpesti Ieánygimnáziumi, dr. Tomor Já-
nos és Beyer Jenő békéscsabai és
Csaba László és dr. Gaudy Lászlo bu-
dapesti vallástariárok. Ezen utóbbin a
vallástanári szakosztályt ülésen részt-
vettek a Békés megyében működő 'val-
lástanító-Ielkészek s az alföldi közép-
iskolák fiatal tanárai is s a vallástani-
tás problémáinak megvitatásában ..olyan
gondolatok nvuitásával szolgáltak,
melyből arra lehet következtetni, hogy
iskoláink a vallástanítás ügyét a jövő-
ben még fokozottabb testvéri támoga-
tással akarják szolgálni. G. L.
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Ravasz László : Hazafelé ...
Ravasz püspök elmélkedéseiből és

imádságaiból már a 12. ezret bocsá-
totta útnak a kiadója. Hallatlan könvv-
siker, magyar viszonyok között, "De
hallatlan ez a siker azért is, mert ez
egyszer egy igazán méltó könyv érte
el ezt a sikert. Hogya 10 filléres
ponyva 50-100 ezres példányszámmal
dobja minden héten a maga lelki sze-
metjét a szellemi értékekre éhes ma-
gyar lelkekbe, az végtelenűl élszomo-
rító kórtünet. De hogy Ravasz Lászio:
Hazafelé ... -je is el tudta érni a 12.
ezret, az olyan súlyt vet a magyar
szellemi és lelki élet mérlegébe, amely
némileg mégis a vigasztalás oldala felé
billenti a serpenyőt. Mégis csak tör-
tént valami a magyar nép lelkében:
Mégis csak sarjad már Isten vetése!
Mégis csak keresik ma már az igazi
kútfőket is a sok potital és az igazi ér-
tékeket a tömérdek hamis ékszer mel-
lett is. Aki csendes perceiben igazán
mélyre akar szállni Isten titkaiba, iga-
zán venni az Ige üdítő forrásaiból s
imádságaiban igazán áhitattal érezni
Isten közelségét, az fogadja meg "ha-
zafelé" vezető útján kézenfogva vezető
kalauzul Ravasz László imakönyvet,
(Kapható minden egyházi könyvkeres-
kedesben. Egész vászon kötés 6.- P,
műbőr kb. 8.- P, egész bőr, arany-
metszésű 15.- P és párnázott egész
bőr, aranymetszésű 17.- P. Itt mea
kell jegyeznünk, hogy ennek a sokfél~
bekötésnek és magasra növő áraknak
egyáltalán nem vagyunk barátai.) fz.

,
HIREK

A Károli-biblia 350 éves jubileumá-
nak ünneplése - Vízselvban. Az Or-
szágos Bethlen Gábor Szövetség el-
határozta, hogy ez év őszéri Vizsoly-
ban, az első magyar biblianyomda szék-
helyén ünnepli meg Károli Gáspár
gönci református esperes-lelkész első
teljes-szövegű magyar bibliafordításá-
nak negyedfélszázados jubileumát. Az
előző napon protestáns estélyt tarta-
nak Kassán s a tulajdonképpeni bibliá-
ünnep másnap lesz az ősi vizsolyi
templomban, ahol emlékművet is állí-
tar-ak a századforduló megörökítésére.

Fancsalban május 1-én gyülekezeti
napot tartottak Túróczy Zoltán püspök,
Marcsek János esperes, "I'avassy Zol-
tán lelkész, Királv Lajos mérnök, Mar-
csek Jánosné és Marcsek-Anikó közre-
működésével, Az ünnepsézen nemcsak
a fancsali egyházközség kiterjedt szór-
ványa, hanem Uicsanálos. Arnót és
Hernádcséve ifjúsága is részt vett.

Az Evangélikus Leánygimnázium 200
tagú énekkara. mely egyházi szereplé-
seivel már jó nevet szerzett magának,
május 18-án, szornbaton este 6 órakor
rendezi ezévi hangversenvét a Deák-
téren. ,Müsorán régi egyházi zeneszer-
zők (Tunder, Telemann, Pachelbel,
Bach) művein kívül magyar ujdonsá-
gok - Ra iter, Gárdonyi, Kapi-Krá lik
- szerepelnek, A hangversenyen ve-
zényel Kapi-Králik Jenő tanár.
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ellioszis, két egyenlő erejű fokusszal, amely csak akkor tudja a szép,
szabályos ellipszís formát kilorrnální és fenntartani, ha a két fókusz, a
pap és a tanító egyenlősége mindenben tökéletes: hitben, ismeretben,
szeretetben, szolgálatban, társadalmi és szociális kérdésekben, Vagyis:
egyek Lélekben, . . I

Azért ezt az egyenlőséget, sőt "eggyé letelt" nem is tudja meg-
teremteni más, csak Istennek Szentlelke. Igy volt náluk is. Abszolut
derék, becsületes ember volt a tanító. A lelkész szolgálata, vagy mun-
káiának irányzata ellen soha sehol egy halvány vonatkozású meg-
jegyzést se tett. Oe a "preciziós szerkezetek" mégis érezték. hogy
különbség van; nem egyek. A felesége ébredező lélek volt, aki egy
csapásra világosságra jutott, mihelyt megszólalt a gyülekezetben az
evangélizáció s rögtön egyik legáldottabb segítőtársa lett az evangélizá-
ciós munkának. Ez természetesen azzal járt, hogy a hosszúra nyúlt utó-
összejövetelek s hasonlók miatt esténként későig elmaradt hazulról.
A sátán ezt próbálta kijátszani adunak ilyenféle hangnemben: "Jó, ió,
hát csinálják ezt az evangélizációt, de ami sok, az mégis csak sok.
Az ember majd beleszakad a munkába egész nap s itt van, már este
11 óra s a felesége még mindíg nincs l" Dühös volt az egész evan-
gélizációra. S véleményét meg is mondta feleségének. Azt azonban
a Lélek már, nagyon éberré tette s tudta (amit igen sok "boldogtalan"
s elvált asszony nem tud), hogy a "férji méltatlankodás ördöge" nem
űzhető ki máskép, csak szeretettel és szolgálattal. A mentegetődzés,
védekezés csak robbanóanyag volna a tűzre. Olyan végtelen szeretettel
vette hát körül férjét e napokban, amilyent az eddig soha nem tapasz-
talt tőle. Igazi ..Krisztus-követőhöz" híven még a lábát is megmosta
a férjének. - S ez a módszer nem is tévesztette el a hatását. Pár
nap múlva már a férj uram is ott volt a késői utóösszeiövetelen s
bizonyságot tett róla "milyen dühös volt az egész evangelizációra" s
hogyan győzte le a Lélek a feleségének ajándékozott nagy szeretet
és alázatos lelkület által. Azt persze nem tudta, mennyi imádság is
állott még emögött a szeretet és szolzálat mögött. __

Igy feszült ki hát az ellipszis másik, horpadt fele is és az ideális
két fokuszú gyülekezet nagy reménységgel indult az ébredés útján,
hogy a templomos .és kocsmás, kegyes és testies "kétéltűségből" Isten
országa egy, de örök életű testvéri közösségévé váljék.

A kegyes öregasszony.
Az evangélizáción megindult lelkekből a templomi alkalmak és

bibliaórák mellé megalakult a "közösségi összejövetel" is, me ly ima-
órával, vagyis közös imádkozással végződött. Innét sem volt kizárva
senki. Mehetett a gyülekezet bármely tagja szabadon. Oe csodálatos-
képen (azaz nem is csodálatosképen, hanem egész természetesen és
törvényszerűen) csak azok maradtak meg s jártak szorgalmasan, akik-
ben a 'Lélek komoly újjászületést eszközölhetett. Az igeolvasáson, an-
nak megvilágitásán és a közös imádkozáson kívül a testvéri beszélge-
tések ioglalták el itt a legtöbb időt. Ki-ki előhozhatta kérdéseit, nehéz-
ségeit, elúijonghatta örömeit, boldog tapasztalatait a Krisztussal járás
útján. Mindent megbeszéltek s igyekeztek az ige világossága alá he-
lyezni. Az idő mindíg rövid volt s késő éjszakába nyúltak ezek az öröm-
teli együttlétek.

S most hadd jőjjön a "kegyes öregasszony" _Nevezzük Kati néni-
nek. Olyan ú. n. "bibliás öreg néni" volt, amelyből minden gyüleke-
zetben akad pár példány. Minden templomi alkalmon, temetésen ott
van, kivülről tudja az egész énekeskönyvet, szakmányba olvassa a
bibliát, szép, kegyes szólamokkal, kenetes hangnemmel olajozza a
beszédét s mindenki elismeri róla, hogy "igazán istenfélő öregasszony".
Mikor közösségi összejövetelek keletkeztek, Kati néni is úgy érezte,
hogy neki igazán ott a helye. Az pláne tetszett neki, hogy ott beszélni
is lehet, inteni,' korholni, véleményt nyilvánítani. Gyakorolta is erősen
s igen csak íerdéket nyilatkozott a maga sötét világosságával. A lelkész
szinte megrémült tőle és sokat tusakodott imádságaiban, hogyan járjon
el vele, hogy se az ő lelke, se a közösség kárt ne szenvedien. Adott
pillanatokban aztán a. Lélektől kényszerítve "ellene állott" neki s a
véleményét bizony korrigálta az ige szellemében. Mind sötétebb lett
ettől Kati néni s egy alkalommal már annyira ment, hogy kenyértörésre
került a sor. Arról panaszkodtak az asszonyok, hogy hitetlen lérieiktől



mennyit kell szenvedniök hitük miatt, bibíiájuk, közösségbe járasuk s
hasonlók miatt. Kati néni erre nagy kenetesen oktatni kezdte őket, hogy
"a szeretet a legnagyobb" és meg van írva: "minden áron" békesség-
ben éljetek, meg hogy "ti asszonyok engedelmesek legyetek a ti fér-
ieiteknek", tehát akinek ellenzi a férje, az inkább ne bibliázzon, ne
járjon közösségbe, bibliaórára, csakhogy il békesség megmaradjon.
S akkor majd szenvedniök sem kell.

Ennek persze a lelkész megint "ellene állott" az ige szellemében,
aki a keresztyén élet első feltételei közé számítja a "keresztet", amit
fel kell venni, hordozni, s ami igen áldott dolog minden óemberétől
szabadulni kívánó számára. Szó szót követett s a végén nem tehetett
mást, kénytelen volt a véleményeit makacsul vitató öregasszonynak
azt mondani mindenki füle hallatára: "Ha így beszél Kati- néni, tudja
meg, hogy az ördög beszél magából!" .

Mintha megdermedt volna a levegő, olyan csend lett erre. A lel-
kész érezte a mindenünnen felé áradó jeges szörnyűlködést. Ilyet
mondani ennek a kegyes öregasszonynak! Nahát!

Nehezen fejeződött be az összejövetel, amely után Kati néni fel-
állt s szó nélkül elment azzal a szilárd elhatározással: ide se teszem
be többet a lábam.

A lelkész nehéz órákat, nehéz napokat élt át. Százszor is megvizs-
gálta magát Isten színe előtt, helyesen járt-e el? Nem kell-é megaláz-
kodnia? Utána mennie? Kérlelnie ? Szép szóval világosságra terelnie?
De lelkiismerete mindíg határozott feleletet adott: nem. Nem hízlalhatia
hiúságát, nem hagyhatja ebben az "én-hitű" kegyességben, testies
keresztyénségben. De nem is mondhat le róla. Az Urnak ép olyan
kedves ez a lélek, mint bármely másik. Ezt épúgy meg kell szabadítapi
a maga ördögének rabságából, mint a részegest vagy paráznát! Es
Isten országa ügye se szenvedheti el, hogy ez az asszony ellene for-
duljon, de kimondhatatlan áldás lenne, ha valóban megférne. Gyöngébb
lelkek egész csapatlát vonhatja kiépített tekintélye ide vagyoda.

A legközelebbi alkalommal, mikor alaposan megkevesbbedve
összejöttek, az első, amit lelki testvérei elé vitt végtelen komolyan,
a Kati néni ügye volt. Tusakodásra kérte őket, halálos, verejtékes
tusakodásra. Ebben a harcban Istennek kell győznie.

Színte szüntelen Isten színe előtt könyörögtek Kati néniért vagy
két hétig. Akkor, a harmadik vasárnap délutánján csak megjelent Kati
néni a paróchián. Beszélni akart a lelkipásztorral. Bent a csendben
aztán megtörve, sírva mondotta el, mi zajlott le benne az elmult három
hét alatt: Utolsó porcikájáig haraggal eltelten hagyta ott a közösségi
összejövetelt. Dúlt-lúlt magában s százféle mód fordult meg a fejében,
ahogyan "szégyenét" majd kiköszörüli, ahogyan "majd megmutatja ő"
a papnak. Azonban lassanként rádöbbent valamire. Mióta azt a kö-
zösségi összejövetelt otthagyta, nem tudott imádkozni. Nem tudott igazi
csendességgel, békességgel bibliát olvasni. Megpróbálta egyszer, tízszer,
százszor. Nem ment, nem ment és nem ment. Nem volt nyugta, nem
tudott aludni, nem volt öröme a munkában, sehol és sehogy nem
találta a helyét. Igy kínlódott hetekig, míg egy reggel kénytelen volt
felkiáltani: "Uram, ha igaza van aipapnak és ördög lakik bennem,
jőjj és segíts nekem nyomorultnak!" Es ekkor megeredt belőle a sírás.
Sírt, sírt, zokogott keservesen és sírás közben egyszerre világosan látta,
milyen szörnyű, borzairras vakságban élt eddig, micsoda undok
íarizeus-pöiietegként duzzadt ezen a világon, mit rontott a lelkeken
hamis véleményeivel. mily mélységes, iszonyatos fekete a lelke. Sírt,
sírt, sírt órákon keresztül, egyre gyötrelmesebb fájdalommal, de csodá-
latosképen egyre könnyebbülő szívvel. Hogy megcsillapult, elővette
bibliáját és olyan édes vigasztalást talált benne, amilyet még soha,
olyan boldog öröm töltötte be a szívét, mint soha. Ide sietett, mert
tudja, hogy neki bizonyságot kell tenni arról, ami benne történt és
mindenki előtt kárnak és személnek ítélnie egész multiat.

Azt aztán már nem kell elmondanunk, mi volt, amikor Kati néni
bevonult este a lelkésszel együtt a közösségi összejövetelre, amikor
kárnak és szemétnek ítélte egész eddigi életét, amikor ezt a faluban
megtudták egyrészt másoktól, másrészt magától Kati nénitől! Annyi
tény, egyszerre megszaporodtak a ..felébredtek" s Kati néni pedig leg-
szorgalmasabb és legalázatosabb tagja lett a közösségi összeiöveteleknek.

(Foly tat juk.) F. Z.

A csepeli Luther Szövetság június
3-án budapesti művésznők és művé-
szek közreműködésével a gyülekezeti
házal ap javára nagyszabású hangver-
senyt rendez. .

A budapesti fiú-gimnázium ifjúsági
gyámintézete május 18-im délután 6
órakor az iskola dísztermében gyám-
intézeti ünnepélyt rendez, melyen a
kísérőműsor keretében dr. Mády Zol-
tán tart előadást "Egyház és iskola"
címen.

Az egyházi zene kérdéseivel foglal-
kozott Peschkó Zoltán, fasori gimná-
ziumi énektanár május 16-án tartott
"Beszámoló németországi tanulmány-
évemről" cimű előadásában. Szólt a
régi orgonák megismeréséről, a né-
met egyházzenei életről és a közép-
iskolai énektanításának kérdéseiről.
Bemutatásra kerültek az 1706-ban épült
Berlin-charlottenburgi Schnitger or-
gona hanglemezei és diapozitivek. .

Halálozás. A szolnoki gyülekezetnek
buzgó tagja hunyt el Einzig Miklós
nyugalmazott gimnáziumi tanárban. A
gyülekezet megalapító munkájában
lelkes élettársával igen tevékeny részt
vett. Mint az eperjesi kollégium volt
növendéke, még onnan hozta magával
az evangélikus egyház iránt való ra-
gaszkodását. Igen képzett tanár és
bölcs oktató volt. Sok tanítványa őrzi
kegyelettel emlékezetét.

Kérelem a csérkészet érdekében! Ör-
vendetes és az evangélikus csérkészet
szempontjából a jövőre nagy jelentő-
ségű, hogya soproni hittudományi kar
tizenkilenc hallgatója rövidesen befe-
jezi a raj tisztképző tanfolyamot. A
raj tiszti képesítés már elég a csérkész-
vezetői munkához. Azonban szükséges
lenne, hogy a tanfolyam hallgatói
résztvegyenek egy nyári rajtisztképző
táboron. A tábor rétszvételi díja sze-
mélyenként 8 pengő és azonkívül az
útiköltség. A tantolyarn hallgatói azon-
ban többségükben olyan anyagi hely-
zetben vannak, hogy ezt az összeget
sem tudják előteremteni. Azzal a ké-
réssel fordulok egyházunk azon tagjai-
hoz, akik az evangélikus csérkészet
ügyét szívükön viselik, szíveskedjenek
adományaikkal lehetövé tenni a sop-
roni tanfolyam hallgatóinak a nyári
táboron való megjelenést. Egyházunk
ifjúsági munkája gazdagodik, hogyha
minél több lelkeszünk szerzi meg a
cserkészvezetőí illetve raj tiszti képesí-
tést. Szíves adományokat méltóztassa-
nak dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár
címére. Sopron, Zrinyi-u. 14. küldeni,
Németh Károly, az egyetemes ifjúsági
bizottság elnöke.

Sajóparti Athén. A rozsnyói evang.
kereskedelmi kőzépiskola hazánk egyet-
len evangélikus kereskedelmi iskolája.
A nemrég felszabadult Felvidék egyik
leggyönyörűbb fekvésű, magaslati le-
vegőjű, k lima tikus 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-
Iolyarnra 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 fel vehetők. 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.

7
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Budapesti istentiszteletek
Deák-tér 4. d. e. 112 9 Győry János :
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A. .
Deák-tér 4. d. e. 11 Hernády Nándor
Deák-tér 4. d. u. 6 Kemény Péter
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Farkas Zoltán
Fasor d. e. II Dr. Halász Kálmán
Fasor d. u. 4 Farkas Zoltán ~.
Fasor (német nyelven) d. u. 5
Aréna-út 7. d. e. 1/210 Süle Károly
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Lehel Lászlo ..,
Kőbánya d. u. 4 Lehel László
Simor-utca 35. d. e. 11 Mórocz Sándor
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Farkas Zoltán
üllői-út 24. d. e. 10 Késmárszky Lajos'
üllői-út 24. (egyet. ístent.) d. e. 11
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iO Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10

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

május 19.
d. e. 112Ü Lámnek Vilmos
d. e. 11 Rimár Jenő
d. e. 11 Balikó Lajos
d. e. 10 Dezséry László

d. u. 5 Szuchovszky Gyula
d. e. 10 Dr. Varsanyi M. (konf.)
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. 10 Mohr Henrik (konf.)

d. u. 4 Danhauser László
d. e. 9 Papp Ferenc
d. e. 11 Révész István
d. u. 5 Révész István
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Bé~sikap~'-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld

. F.:rdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

;
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SOMOGYI szücsmesternél
Május l-töl ú] cím:

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

Molykár elleni megóvásl

Hazánk legrégibb, több mint 122éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállltók. •

Alapítva

1816.
Alapítva :

1816. i
LBgBlsD tüzPltósZBr., hút, szivattyú· BS.
gBpgyár, harang-, fBm- BS vasöntödB.• I

A ceglédí evangélikus egyház 1700 kg-os haranglát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szá ll itott harang ok, a Budapest Tisztvi:;-
selőtelep-kiilsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-o
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak la

·legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításdn
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüsteremmel es
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk. .

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

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

JRádíó, gramofon, zongorabillentyűs lharmo-
. I

nika és az összes hangszerek legole sóbban
f) '.

Evangélikusoknak . nagy . árenge~mény !

i..J

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti .LA~.resúlete?

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

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

.SZLEZÁKLAsZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlsZBrBlús BS haranglábgyár
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

. (XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. , Telefon : 291-353.

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

lom új harangjait.

MARNITZ
hangszertelep

VII!., József-körút 37. sz.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztö-bizottség : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lészlö, dr. Gaudv Lászlo. Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz
Sándor, Novék Elek. Peschko Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos. Zu lau! Henrik

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

. Elölízetéseket el!ogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozésok a kiadóhivatal ba küldendök,
Előlizetésí ár : egész évre 6 pengő. !élévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 Iillér,

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztöség és kiadőhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Egyház és közösség - Nőegyleteink a Gyámintézetért - Magyar felébredtek között -
Ötven halott diakonissza - Fiatal tehetségeink - Külföldi hírek - Hírek

Ötven ~alott ~ia~onissza
szétmarcangolt testét szedtek ki az
anyaház romjaiból Brémában egy angol
repülőgéptámadás után. - Borzadó lé-
lekkel állunk meg e pár soros hírecske
mellett. Régen tudtuk, hogy a háború
odagázolhat otromba bakancsával a leg-
barbárabb módon, ahol a legártatla-
nabb életek virágoznak. De ez az öt-
ven, egy pillanatban széjjelzúzott dia-
konisszaélet a több millió katonával,
sok ezer tankkal és bombázó gépma-
dárral vívott világtörténelmi ütköze-
teknél is megrázóbban hozza tud-
tunkra: ime, mi a totális háború!

Az az angol repülő, amikor megtudja,
hogy diakonissza anyaházat talált el
hadianyaggyár, vagy árúraktár helyett,
bizonyára csak váll at von és annyit
mond, amennyit közülünk az udvaria-
sabb fajta, ha rosszul tárcsázta a te-
lefont: bocsánat, tévedés! De ettől a
tévedéstől egy magyarországi arányú
diakonisszaház egészében is elpusztul-
hatna. Pedig mi munkájába kerül Isten
Lelkének és Isten Lelkétől hajtott em-
bereknek, amíg egy ilyen 50 taglét-
számú diakonissza anyaház létrejön!
Mennyi lelki harc, mennyi lemondás;
mennyi szülői aggodalom, mennyi tit-
kon sírt könny, mennyi össztörettetés,
mennyi belső meghalás, mennyi szívós,
keserves munka, amíg ötven diako-
nisszatestvért ki lehet bocsájtani Isten
szőlőskertjébe! S mennyi sok áldás
származhat ott ötven pár kézből! Hány
beteg élet, roskadozó lélek számára
vihet gyógyulást, enyhülést, megújulást!
Micsoda tárháza a hitnek, áldásnak,
szeretetnek, micsoda kincse az egyház-
nak, micsoda gyönyörűsége Istennek
ötven Neki átadott, szolgáló élet!

S akkor jön egy "Sprengmaterial"-
lal duzzadtra tömött, úszófarkas buta
repülőbomba, vakon belevágja magát
a béke és munka házába s véres szeny-
nyé, kő- és porhalmazzá löki szét az
egészet! Éppen azt a helyet, ahonnan
a háború szörnyű szenvedéseinek eny-
hítésére vígasztaló hitnek és gyógyító I
szeretetnek az áldásai indulhattak
volna munkába ...

Oh, háború, háború, háború! ...

•.Az a Iontos. hogy ki-ki erős hittel
vallja: Krisztus megjárta és széttörte a
poklot és megszabadítofta az ördög
foglyait". Luther .

Egyház
,
es közösség

iz.

A kettő a legszorosabban összetartozik.
Amikor a tizenhatodik század egyházrelorrnátorai az egyház deli-

nícióián törték a fejüket, az egyházat végül is közösségnek mondották.
Az egyház a hívek, vagy a szentek közössége, kommúniója. Ennek a
közösségnek közelebbi értelmezésébe azonban később se igen bocsát-
koztak bele. A keresztyén eszmélkedest inkább a ..szentek", a "hívek"
mibenléte foglalkoztatta, semmi nt a közösség lényegének a tisztázása,
pedig a közösség mibenlétének a tüzetesebb vizsgálata sokat elárult
volna abból is, hogy mit kell a szentek és a hívek alatt értenünk.

Közösség alatt a közelmultban általában vagy valami egészen
alkalmi s időleges dolgot értettek, pl. hogya hívek együtthallgatják
Isten igéjét s együtt élnek az Ur szent vacsorájával, vagy pedig egy-
oldalúan elspiritualizalták a közösség fogai mát s egyháznak a híveket
a szentkeresztség alapján "eszmeileg" egybefűző, titokzatos. de a való-
ságban alig megnyilvánuló kapcsolatát tartották. Az egyházi közösség
értelmezése ma is kb. ennek a két (esetleg egybekapcsolt) nézetnek
felel meg. Ezek a nézetek tartalmazzák is a lényeget s hitvallásszerűek
is, de a bibliai -dokumentumok a közösség mibenlétét legalább is állan-
dóbb jellegűnek, reálisabbnak s életteljesebbnek tűntetik fel, mint aho-
gyan az Ágostai Hitvallás ismeretes definícióját széltében értelmezik.
Ha nem is akarunk föltétlenül az őskeresztyénség anyagi téren meg-
kisérelt, vagyon közösségi, tehát anyagi, ..testi" kommúniójára gondolni
.(Csel. 4,. 32-37), bizonyos, hogy az őskeresztyén híveket az egyházi
közösség valósága egész-tanyagi és szellemi) életüknél fogva megragadta
és igényelte, ami arra figyelmeztet, hogy az egyházi közösség miben-
létét legalább is sokkal reálisabban, észrevehetőbben, "láthatóbban"

,kell elgondolnunk, mint ahogy általában tenni szoktuk.
Korunk nagy szociális megmozdulásai (a keresztyénséghez képest

megfordított ideológiával. az anyagot mindennél többrebecsülve s azért
rendszerint istentelenül) ugyancsak közösségre törekszenek. Ez az oka,
hogy oly könnyen válnak valléspótlékká s kerülnek szembe a vallással,
rnint. vélt, vagy valóságos - konkurrensseI. A keresztyén vallás is s
a mai nagy szociális mozgalmak is egyaránt az egész emberre, az .
ember egész életére jelentik be igényüket. A vallás és a szocializmus
vetélkedese eredményezi talán, hogy ma egyre világosabbé válik az

• egyháznak, mint közösségnek az eredeti, bibliai jelentősége. A keresz-
tyéneknek nemcsak Istennel kell közösségben élniök, hanem egymás-
sal is. A Krisztussal s benne az Istennel való igazi közösség nem is
jöhet létre és állhat fenn másként, mint a felebaráti szerétet valóságában
(Mt. 18 r. 19, QO. v., Mt. 25, 31-46, I. Ján. 1, 6. 2, ll. 3, 17. 4, 20.)..

Az íróasztal hittudósai előtt talán még nem, de a gyakorló lelké-
szek előtt egyre kikerülhetetlenebbé válik annak a felismerése, hogy
az erőteljes egyházi közösség a keresztyén életnek valami egészen
lényeges és nélkülözhetetlen kelléke, hogy ennélfogva minden .tőlünk
telő szellemi és anyagi erőt az egyházi közösség megerősítésére kell
fordítanunk. Hiszen nagyon sok mai bajunk közvetve vagy közvetlenül
az egyházi kőzösség hiányának a következménye (szekták, reverzális,

.'2 Ha még nem rendezte, szíveskediék az előfizetési díjat beküldeni!



egyke, ifjúsági és bel missziói munkánk keserves volta stb.), néha egye-
nesen, a fennálló hiány pótléka. A szombatistákat, pünkösdistákat stb.
pl., addig bajos visszahozni az egyházba, amíg azért a - mint mond-
ják - "meleg testvéri kőzösségért" ,'melyet szektájuk gyülekezeteiben
megismertek. hasonlót. sőt nagyobb értékűt nem tudunk nekik nyújtani.

Amíg nem tudunk ... Mert alig tudunk. Gyülekezeteink s egyházi
egyesületeink, de különösen magasabb - szervezeteink ritkán olyanok,
hogy az egyház bibliai mivoltának megfelelnének (persze a többi fele-
kezetnél se igen jobb a helyzet). Főleg egyszerű s szegény híveink
érzik magukat idegenül gyülekezeteinkben. Mindez már a felületes
szemlélő előtt is nyilvánvaló, de nehogy a kérdés roppant kényes és
súlyos természete a felette való könnyed napirendre térésre késztessen.
másfelől pedig miután a közösségi életre való nevelést nagyon komolyan
kell vennünk, nem lesz fölösleges, ha egyházi életünk közősségi,
tehát leglényegesebb kérdéseibe mélyebben belebocsátkozunk.

Ha a legégetőbb kérdésekkel tisztában akarunk lenni, elég, ha
beleképzeljük magunkat egy ifjú egyházi rnunkásnak, mondiuk lelkész-
nek, tanítónak, vagy akár más értelmiségi egyháztagnak El. helyzetébe,
aki a munkahelyére azzal a komoly elhatározással indul el, hogy egy-
házáért fog munkálkodni annak igazi evangéliumi értelme szerint, tehát
az élő egyházi közösség kialakulásán kíván fáradozni. A napokban
ifjú tanítóielölteknek . tettük fel a kérdést, mit kellene tanítaniok, ha az
életbe kikerülve komolyan meg akarnák valósítani gyülekezetükben az
élő egyházi-vallási közösséget. Egyházunk serény és szolgálni kész
tanítójelölt-tábora mélyen elkomolyodott, sőt el is szomorodott e kérdés
hallatára. "Nagyon nehéz dolog lenne ... " - hangzott fel egyszerre
több ajakról. "Lehetetlen feladatra vállalkoznánk" - állapították meg
némelyek. "Sejtelmünk sincs, hol is kellene kezdenünk" - vélték a
legőszintébbek. S amidőn megkérdeztük, honnan ez a pesszimizmus,
a ránkzúduló felelet-lavina egyházi-kőzösségi életünk nehéz, szinte
reménytelenül siralmas helyzetére vetett fényt.

A íöbai mindenekelőtt egyházunk tagjainak szörnyű társadalmi
szétszaggatottságában derült ki. A legnyomorultabb gyülekezetben is
vannak "urak" és ".nem-urak", "úriasszonyok" és "nem-úriasszonyok",
tanultak és tanulatlanok, gazdagok és szegények, sőt: még-gazdagab-
bak és még-szegényebbek. Még szerencse, ha valahol csupán két front
áll szemben egymással. Oe sok helyen már az Ú. n. urak sem élnek
"hívő közősségben " egymással. Viszont a másik front sem egységes.
Paraszt és iparos. napszámos és vállalkozó, béres és gazda kibékíthe-
tetlen ellentétben áll szemben egymással, noha együtt kell élni s halniok.
Ehhez járul még néhol a nemzedékek és a nemzetiségek elkeseredett
harca, továbbá az egyház vezető-tényezőinek, lelkészek, felügyelők stb.
nyilt, vagy leplezett ellenségeskedése. melynek tárgya gyakran az "egy-
házi hatalom" birtoklásának a kérdése s a kölcsönös megbecsülés
hiánya.

Mit lehet itt, ilyen elemekből álló gyülekezetben kezdeni? Nem
tartozik-e a legfantasztikusabb utópiák közé az a törekvés, mely ezek-
ből a "hívek"-ből akar egyházat, vallásos közösséget létrehozni?

Az akadályok tehát igen nagyok. Ezzel a megállapítással azonban
nem elégedhetünk meg, s a roppant göröngyös út nem szegheti ked-
vünket a cél felé haladást illetőleg, különben nemcsak egyházunk
lényegéről, hanem általában az egyházról mondanánk le. Hiszen las-
sanként az egyház láthatónak szánt vonatkozásai is "láthatatlanná"
válnak ...

Mi tehát a teendő?
Kimerítő választ erre a kérdésre egymagunk nem adhatunk. A

közösség kérdéseire magának a közösségnek kell felelnie. Bizonyos
azonban, hogy jó úton járunk, ha követeliük, hogy egész egyházi mun-
kánk legyen közösségi természetű. Legyen például igehirdetésünk és
igehallgatásunk is közösségi jellegű, tehát szolgálja a közösség érdekeit
s valóban az egyházat építse. Az igehirdető mondanivalóit alkalmazza
a közösségre és pedig arra a konkrét közösségre, amelyhez szólnia
kell. Példáit, illusztrációit, problémáit, anyagát ne mindíg a tengeren-
túlról, hetedhétországból importélia. hanem az adott gyülekezeti viszo-
nyokból vegye s szüntelenül reájuk vonatkoztassa. A bűnről például
ne általánosságban szóliunk és halljunk, hanern ismertesse meg a bűn
mivoltát, szörnyűségeit a lelkész a maga konkrét valóságában, amint

Fiatal tehetségeluk
Egyházunk mindinkább érzi, milyen

égetően szüksége van társadalmi mun-
kára. Apró mellőzésekben, kis méltány-
talanságokban és nagy jogfosztások-
ban érezzük, hogy őrlődünk, morzsoló-
dunk jobban szervezett egyházak és
társadalmi erők között. Érezzük mind-
inkább, hogy ismernünk kell egymást,
nyilvántartanunk minden erőnket és
minden erőtlenünket, minden testvé-
rünk életharcában ott kell állnunk.
mint támogató, szolidáris, erős közös-
ség és szeretnünk kell mindent és min-
denkit, ami a míénk. Kétszeresen érzi
ezt az ifjúságunk, különösen a kisebb-
ség nyomasztó sorsát érzi értelmiségi
ifjúságunk mind jobban. A Luther Szö-
vetségnek most kellene nagyon erősen
dolgoznia, s minden lelkésznek igen a
szívén hordoznia ezt a munkát, Örven-
detes, hogy az Országos Luther Szövet-·
ség és az ifjúsági, Egyetemi Luther
Szövetségek végre egymásra találtak, s
örvendetes az, hogy ezek a diákszerve-
zeteink mínd világosabb és jelentősebb
megmozdulásokra képesek. Legutoljára
a budapesti Egyetemi Luther Szövetség
örvendeztette meg a lutherámát egy
ilyen nagyobb arányú megmozdulással.
Képzőművészeti Főiskolás hallgató tag-
jainak műveiből Pünkösdi Tárlat cí-
men idén másodszor rendezte meg ki-
állítását, s akiállítással egyidőben a
Zenemüvészeti Főiskoia evangélikus
hallgatói részvételével hangversenyt
rendezett. A kiállítás és a hangverseny
szakismertetését alábbiakban kőzőljűk.
Ehelyütt csak üdvözöljük a gondolatot,
hogy ifjú müvészgenerációnkat a nagy-
közönsegünkkel megismertették, s örü-
lünk úgy a kiállítás, mint a hangver-
seny igazán magas színvonalának.
Innen illeti köszönet azokat is, akik
megértve az ifjúság törekvéseit, párt-
fogolták a megmozdulást. Igy elsősor-
ban D. Raffay Sándor püspök vezeté-
sével (aki a hangverseny megnyitóját is
vállalta) püspöki karunkat, dr. br. Rad-
vánszky Albert .egyetemes felügyelő,
dr. Bencs Zoltán .Luther Szövetségi or-
szágos elnök, és dr. Domanovszky Sán-
dor tudományegyetemi, dr. Zimmer-
mann Agoston müegyetemi és Rúdnay
Gyula képzőművészeti főiskolai rektor
urakat - akik mint evangélikusok kész
pártfogói voltak az ügynek. Hasonló-
képpen itt köszönik meg az egyetemis-
ták annak a több, mlnt kétszázötven
védnöknek a pártfogását akiknek hoz-
zájárulásaiból diákszociális céljaikra
szép bevételük volt. D.

Pünkösdi Tárlat
A kiállítást. mint egyént tekintve,

korunk ifjúságának hű képét adta.
Tény az, hogy nem kész emberek befe-
jezett egyéniségei álltak itt ki. megmu-
tat.ni tudásukat, hanem az ifjúság tö-
rekvését láttuk, de ezt a törekvést tel-
jes értékunek és nagyjelentőségűnek
kell tartanunk, különösen, ha magun-
kénak valljuk azt a lelket, amit ők
vallanak magukertak.

Első benyomáskén,t kapjuk a kiál li-
táson azt. hogy eltünt ifjúságunk tö-
rekvésének nemzetközi jellege. Egyik
képre sem mondhatjuk rá. hogy itt
francia szellemiség, vagy olasz báj,
esetleg német realitás lakozik, itt mind-
egyik kép őszintén azt a levegőt .akarja



kifejezni, amiben élünk, ami körülvesz
bennünket, hibáival és szépségével, ez
pedig az őszinteség, a magyarság leve-
gője. Nagy értékként kell ezt elfogad-
nu nk, örömmel és a látogató közönség
részéről való részvétlenséggel. szemben
lelkesedéssel kell támogatnunk az ilyen
fiatalságot, mert kultúrájukra, művé-
szetükre nagy szükség van.

Ki kell emelni közülük többet név-
szerint is. Polónyi Elemér tömör drá-
maiságú "Levétel a keresztről"-jét,
Theisz István egyéni szépségű plaszti-
káit. Szentgyörgyi Kornél izzó meleg-
ségű kompozicióit. Dengyel Tibor leve-
gősen szines tájképeit. Molnár László
fínom, de erőteljes "Fiúfej" című szob-
rát, Fekete Géza komoly tanulmányait,
ezenkívül Bánhegyi Gabriella, Elekes
Judit, Gömöry Aranka, Kerti Károly,
Reinecht Gusztáv, Sikula Gusztáv,
"Szelffer-t János, Sz. Simon Margit,
Sztupkay Lajos, Tóth Judit, Trausch
Erzsébet, Vladár Margit értékes mun-
~~ B.

Az Egyetemi Luther
Szövetség hangversenye

Az Egyetemi Luther Szövetség pün-
kösdi tárlatának méltó befejezésekép-
pen május l1-én a budapesti evang.
gímn. dísztermében hangversenyt ren-
dezett, amelyen a művészeti szakosz-
tály muzsikusai. a Zeneművészeti Fő-
iskola hallgatói mutatkoztak be. A
hangverseny méltó bizonysága- annak,
hogya jövő muzsikusai komolyan fog-
lalkoznak hivatásukkal. "Ma a belső
harmóniátlanság korát éljük - mondta
Raffay püspök megnyitójaban -, mi
az örök szépet keressük a társadalmi
életben és ez a szívek harmóniájában
van. A hangverseny arról tanúskodik,
hogya-ma muzsikusai mit tartanak
szépnek."

A műsort Siki Béla sokatigérő zon-
gorajátéka nyitotta meg Chopin Polo-
naisével, Jeney Klára két Bach áriát
énekelt tiszta, üde hanggal, Tidrenczel
József Mendelssohn örökszép hegedű-
versenyét lendülettel. szólalta tta meg,
Ve1·sényi Ida Ady és Reményik verseit
szavalta el nagydinamikájú hangjával
és nagyszerű előadásban. Ray Gizella
brilliáns, színes technikájával játszotta
Dohnányi Naila keringőjét. Kirobbanó
tapsvihar jutalmazta Sági Andor tüne-
ményes virtuozitással előadott Car-
men-fantáziáját. Sági kiforrott művé-
sze hegedűjének. Komoly muzsikusnak
mutatkozott Szentgyörgyi Zoltán De-
bussy és Polonyi zongorakompoziciójá-
ban. A jól sikerült hangversenyt a Ke-
lenföldi Egyházi Énekkar két Handel
kórusával fejezte be méltóan. Welt!er
Jenő vezényelt, aki a kórusok betaní-
tásával pompás munkát végzett. Az
altszólót Lőrincz Zsuzsa énekelte ko-
moly, tömör, szépcsengésű hanggal.

Szerencsés gondolat a zeneműveszet
jövendő termését: a jövő muzsikusait
bemutatni és megismertetni a közön-
séggel, köszönet illeti ezért a Egyetemi
Luther Szövetséget.

Peschkó Zoltán.

A newyorki evang. egyház örömmel
készül Hajtrni Inodarni japán lelkész
igehirdető szolgálatának meghallgatá-
sára, aki a dán evangélikus liga meg-
hívására hajózott át Amerikába.
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az gyülekezete közösségi életében s tagjaiban pusztít. A gyülekezet
pedig fogadja szívesen az ilyen igehirdetést, alázkodiék meg előtte,
akármilyen kényelmetlen is s akármilyen pillanatnyi izgalmat, vagy
háborgást vált is ki. Ne azokat" a prófétákat szeresse, akik folyton a
békét hirdetik ott, ahol legfeljebb a :közöny s nem a béke uralkodik
(Jer. 6: 14., Mt. 10: 34.). Nyugodjon bele abba, hogy Isten igéje min-
dent és mindenkit megítél (Zsid. 4: 12.).

Másik követelésünk a becsületes példaadás. És ez nem csupán
a lelkészekre vonatkozik, aminthogy nem elég, ha a közösség bűneiről
csak a lelkészek tudnak. A közösségi életre nevelő igehirdetést a "vi-
lági" híveknek is meg kell szívlelniök. Be kell látniok pl., hogy két
vezető "egyházi" férfiú viszélykodása, vagy makacs haragtartása (az
úrvacsorával való ismételt élés után is l) többet árt az egyháznak. mint
mindkettőjük minden, de minden téren mutatkozó ."érdeme". A lelké-
készek a legbiblikusabban s a leggyönyörűbb retorikával prédikálhatnak
a szeretetről, kiloholhatiák a lelküket "belmissziói" tevékenységük során,
fáradozásuk teljesen meddő marad, ha a testvéri közösség, a felebaráti
és hittestvéri életközösség valóságát pl. választások előtt, alatt és után
nem gyakorolják egymás között. Ugyanez vonatkozik az egyház többi
vezetőtényezőiré. felügyelőkre, tanitókra, preabiterekre is. Egyszerű né-
pünk s intelligenciánk a szavaknak nem hisz, csak abból hajlandó
tanulni, amit a saját szemével lát. Meg kell tehát szüntetni a szó és
az élet közti mély szakadékot. Vagy ne akarjon valaki az egyházi élet-
ben "szerepet játszani", vagy pedig éljen közösségi életet s gyakorolja
a közösség legfőbb összetartó feltételeit a szeretetet, a megbocsátást,
a bűnbánatot és az alázatosságot. Ezt követeli a legprimitívebb becsü-
letesség is s a keresztyénség is ezt kívánja.

Ezek a legfőbb tennivalók és szabályok. Egyelőre ennyi talán elég
is. A kérdéssel azonban sokat kell foglalkoznunk. Sokkal többet, mint

. eddig tettük (ha ugyan egyáltalán tettük). Nem ártana. ha a hittestvérek,
különösen lapunk olvasói problémánkra vonatkozó tapasztalataikat,
megFigyeléseiket, nehézségeiket és aggályaikat közölnék. A közös eszme-
csere e fölött a kérdés fölött Isten igéje világosságában a közösség
erdekét fogja munkálni.

Valljuk be őszintén, egyházunk közösségi jellege és érdekei ellen
eddig sokat vétettünk. Némi vígasztalást és mentséget adhat ugyan az
a tudat, hogy más (magyar) keresztyén felekezet tagjai se ártatlan bárá-
nyok ebben a tekintetben a saját egyházukat illetőleg. Ez azonban nem
akadályozhat meg bennünket abban, hogy megértsük korunk szavát s
az örök ige őrök követelését : Legyen végre a hívek közössége valóban
közösség. Dr. Vető Lajos.

Nőegyleteink a Gyámintézetért
Az 1939 őszéri Ózdon megtartott egyetemes Gusztáv Adolf Gyám-

intézeti gyűlésen elhangzott az a felhívás, hogy az egyes gyülekezetek-
ben alakítsák meg a női gyámintézeteket is. Azóta több vélemény
hangzott el a gondolat mellett,· - de ellene is. Nem mintha bárki is
szükségtelennek vagy fölöslegesnek tartaná azt az áldásos munkát, amit
a már meglevő női gyámintézeli alakulatok végeznek. Az ellenvetés
inkább az, hogy különösen a kisebb gyülekezetekben, a már működő
evangélikus nöegyletek mellett, a vezetőségnek túl sok munkát, a tagok- -
nak túl nagy megterhelést jelentene egy újabb egyesület alakítása.
Miután minden elhatározást jobb mínél több oldalról megvilágítva meg-
fontolni és határozathozatal előtt minél több véleményt meghallgatni,
engedtessék meg nekem is, hogy szerény elgondolásornat a kérdés
megoldásáról elmondhassam. Talán némiképpen hozzájárul a helyes
megoldás rnegtalálásához.

Meglevő nőegyesületeink főképpen szociális téren munkálkodnak.
A szegénygondozás, a csecsemő- és anyavédelem. a munkaképtelen
öregek, betegek gondozása az egyesületek Iőcélkitűzései. Mindez a
munka és az ehhez való anyagiak előteremtése veszi igénybe a működő
tagok munkakészségét. Ezek elvégzése sok gondot, munkát és áldoza-
tot követel az egyesületek vezetőitől és tagjaitól. A lelkigondozás leg-



inkább másodsorban jön számításba. Ez legtöbb helyen úgyis a lelkész
munkakörébe tartozik.

A gyámintézeti nőégylelek elsősorban a lelkigondozás elősegítését
munkéliák, pl. biblia terjesztéssel, szegény gyülekezetek megsegítése -
pénzzel, szentedényekkel, oltárterítőkkel stb.

Példának veszem a soproni gyülekezet női Gyámintézetét, mely
hosszú évek alatt igen szép eredményeket ért el ezen a téren. Az ilyen
adományok nemcsak anyagi támogatást jelentenek a megajándékozot-
taknak. Fontosabb a lelki hatás.

Mennyire jóleső és hitben, bizodalomban megerősítő lehet egy
szeretettel a messze távolba küldött adomány azoknak. akik küzdve
a közönnyel - vagy éppen ellenséges hullámverések között élnek. Meg-
érzik a távolból feléjük áradó szeretetet és a feléjük nyújtott kéz test-
véri szorítását. . .

A női gyámintézetek legfőbb hivatása a magára hagyott hittest-
vérek anyagi és lelki megsegítése. Hogyan szolgálhatiuk e két célt a
leghatásosabban és egyben a legegyszerűbben.?

A nagyobb gyülekezetben, - hogy úgy mondjarn - "megél" két
nőegylet is. Egy - mely elsősorban a szociális megsegitest tűzte ki
célul, - a másik, me ly a lelkigondozást szolgálja elsősorban. A két
egyesület kiegészíti egymást, különösen, ha céljaikat' összeegyeztetve
egymást megértően támogatják és közös munkát végezn ek Isten dicső-
ségére.

Oe mint oldja meg a kérdést a kisebb gyülekezet, ahol két egye-
sület alakításához kevés a vezetésre rátermett asszony, vagy egyéb
okból nem alkalmas a helyzet arra, hogy két nőegylet műkődiék,

Ez nem is szükséges ! Sőt talán helyesebben egyeztethető össze
a munka, ha egy egyesület keretén belül végezzük azt. Olyanképpen,
hogya már meglevő nőegylet alakítson egy szakosztályl, mely a gyám-
intézeti munkát végzi. Erre elég néhány asszony, aki a nőegyleti elnök-
ség irányítása mellett, de külön hatáskörrel elvégzi a lelkigondozást,
fenntartja az összeköttetést az egyetemes Gyámintézettel és a másik
nőegylet keretén belül végzi el a gyámintézeti munkát. Igy' az egyesü-
let a tagok túlságos megterhelése nélkül mindkét munkakört elláthatja.

Azt kérdezheti valaki, hogyan teremtsen a gyámintézeti csoport
anyagi eszközöket a gyámintézeti célok megvalósításához?

Erre kétféle megoldást ajánlok. Vagy szed a szakosztály külön
tagdíjat az erre áldozni hajlandó tagoktói és külön rendelkezésekkel,
templomi offertóriumokkal stb. igyekszik az anyagiakat előteremteni,
vagy a. nőegylet munkáját az anyagiak megszerzése körül hathatósan
támogatja és ez esetben a nőegylet jövedelmének egy hányadát meg-
kapja az ő külön céljai megvalósításához.

Csak szerény gondolat, melyet itt Ielvetek. Mások talán ebből az
elgondolásból kiindulva, ezt tovább fűzve és gazdagítva, még jobb és
üdvösebb elgondoláshoz jutnak és kialakulhat egy helyes megoldás.
Minden elgondolás sok és áldozatos munkát kíván. Ne sajnáljuk az
áldozatot, mikor azt embertársaink jóvolta, hazánk és egyházunk kéri
tőlünk!

"Amit tudunk. ami lélek, gondolat és szeretet van bennünk, két
kézzel kell szórni! Nem fukarkodni, méricskélni, hogy megéri-e, vissza-
kapjuk-e, érdemes-e? Megtenni mindent, ami világosságunktói telik.

Az a legnagyobb bün, h~ az ember kisebb darab földet vetett
be, mint : amennyi erejétől telik, ha nem végez el mindent, aminek
munkálására küldték l" Szabó Kálmánné.

Anyák-napja. Nagyon szép ünneppé
tette a növendékeknek és aszülőknek
is az anyáknapját a budapesti Deák-
téri evang. elemi iskola. Gadányi János
igazgató meleg szavakkal üdvözölte a
megjelent szülőket. Beszéde az ünne-
pély vezérgondolatát domborította ki és I
nemcsak mély nyomokat hagyott a
gyermekek lelkében, hanem emelte a
jelenlevő szülők szívét is, akik hivatá-
suk magasztosságát e napon kétszere-
sen átérezhették. A szereplők veteked-
tek, hogy gyermeki ragaszkodásukat

minél jobban kifejezzék. Minden mű-
sorszám kedves bizonysága volt a gyer-
meki művészetnek és a feszes, fegyel-
mezett figyelemnek. Megható jelenet
volt az ünnepély után az egyes osztá-
lyokban. amikor minden gyermek há-
lája jeléül kézcsók kíséretében egy kis
virágcsokrot nyújtott át meghatott
édesanyjának. A harmonikus összhang
és művészies kivitel dícséri a lelkes
tanítótestület kiváló munkáját, jellemzi
az igazán jól rendezett iskolaünne-
pély nagyerkölcsnevelő értékét.

.... ,
KULFOLDI HIREK

Az Osservatore Romano beszüntette
politikai sajtószolgálatát. A vatikán
nunciatúrái, zarándokai és követségei
re vén a legjobban értesült szellemi
központnak látszott hosszú időn keresz-
tül s egyik legolvasottabb lapnak.
200.000 példányszáma ellenére is. A
lapnak Olaszországban való elégetése,
a pápai udvar kényszerült engedé-
kenysége a fascizmus és nemzeti szo-
ciálizmussal szemben, memento minden
európai egyházi lapnak a tekintetben,
hogy mit és hogyan tárgyaljon meg.

A texasi és californiai evangélikus
egyházak igen értékes szövegezésű nyi-
latkozatot bocsátottak közzé, melyben
Amerikát a semlegesség . frontján kí-
vánják és akarják megőrizni.

Egy megnevezhetetlen német város-
kában francia református istentisztele-
tet tartottak az internált franciák és
angolok részére, melyen látható öröm-
mel vettek részt az internáltak. A lel-
készi szolgálatot egy volt franciaor-
szági nérriet lelkész végezte.

A würtenbergi bibliai intézet közli,
hogy az 1939. évben az eladott Ujtestá-
mentumok száma több, mint másfél-
millió volt s a harctéren levő katonák
részére 100.000 ujtestámentumot küld-
tek el hozzátartozóik.

Svájc református egyháza a finnek
részére 140.000 svájci frankot gyűjtött.

Fuglsang Damgaard dán ev. püspök
és prímás április 14-én az egész dán
evang. egyház minden tagjának szóló
pásztorlevelet bocsátott ki, melynek
tartalma .,az, hogy a nép a rendkívüli
időkben se veszítse el bátorságát és
hitét. "Az út előre világos és szabad,
legyen erős a szívetek és várjatok az
Úrra, aki tartsa meg a dán népet, az
országot s a dán evangélikus egyházat."

A skót ref egyház, mely anyagi elég-
:telenség miatt külmissziói vállalkozá-
sait visszafejleszteni kényszerült, az
elmult hetekben két jelentős adomány-
hoz jutott. Az egyik adakozó 17.000, a
másik 40.000 fontsterlinget adott a skót
egyháznak külrnissziói célokra is. Ez a
két adomány lehetővé teszi az idegen-
ben végzett missziói munka további
életét,

Franciaország Doubt tartományának
egyik falueskajában felfedezte egy ide-
gen az "égő lámpák" templomát. Ebben
a faluban ez a szokás még a XVI. szá-
zadból való. A templom apró.' a bibliai
olajlámpákhoz hasonló kis lámpácskat
ad minden családnak, melyet az esti
isten tiszteletek alkalmá val a gyüleke-
zet tagjai a templomajtóban levő mé-
esésnél meggyújtanak. Ezek az apró
olajlámpácskák szolgáltatják ameleget
és a világosságot. S mivel minden gyü-
lekezeti tagnak meg van a maga meg-
szokott helye, a gyülekezet lelkésze a
sötéten maradt padokról megállapít-
hatja azt. hogya gyülekezet mely tag-
jai templomkerülők.

A newyorki evangélikus egyház jó-
léti osztályának propaganda iratait ol-
vasva, elmosolyodik önkéntelenül is az
izgalomban élő európai olvasó. hogy ez
a szervezet sokszor milyen naiv módon
akar gondoskodni tagjai és a többi eu-
rópai országból való érdeklődő részére
a newyorki élet és egyházi mozgalrnak
megismertetéséről.
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Az orosz istentelenek sok felelős fér-
fia keresi a németekkel való érintke-

.zést s szeretnék eszmélket ott is pro-
pagálni. Minden eddigi erőlködésük
után az egyik orosz lap arról panasz-
kodik, hogy az ilyen irányú propa-
ganda rendkívül lassan halad előre.

A báselí ref. egyházközség mozgalmi
adatai: a kitértek száma 203, a betér-
tek száma 228. A kitérések közül 25 a
katolikus, 14 a methodista és 7 az
evangélikus egyházba tért, a betértek
közül 133 római katolikus és a többi
visszatérésnek tekinthető.

Az amerikai ev. missziós egyesület
június havában tartja missziói és k ül ..
missziói naggyűlését. G. L.

,
HIREK

Evangélikus napok Kassán. Az Orszá-
. gos Luther Szövetség rendezésében
május 25. és 26-án, Kassán evangélikus
napok lesznek, melynek részletes prog-
rammja a következő: Május 25-én dél-
után az evangélikus polgári iskola ter-
meiben konferenciai előadások, elemi
iskolai tanulok részére. Joób Olivér
nyíregyházi lelkész: "Az én személyes
felelősségem" címen tart előadást. Ser-
dültebb ifjak részére Bonnyai Sándor,
a KIE főtitkára: "Az én személyes ön-
vizsgála tom" CÍmen. Középiskolai tanu-
lók részére dr, Sziklay László, a nyír-
egyházi ev. gimn. tanára: "Az én sze-
mélyes elhatározásom" címen. Nők ré-
szére Marcsek Jánosné, a hegyaljai es-
peres neje: "Az én személyes ítéletem"
címen. Férfiak részére báró R"dvánszky
Antal: "Az én személyes megvílágoso-
dásom" és dr. Zsedényi Béla: "Az egye-
temes papság' elve" CÍmen. Este 8 óra-
kor a Schalk -ház nagytermében a ma ..
gyal' árvízkárosultak javára ünnepi
este, amelyen D. Raíf'ay Sándor püs-
pök tart előadást: "Az evangélikus egy-
ház küldetése hazánkban" címen. Sza-
hor Pál nyíregyházi polgármester és
dr. Zsedényi Béla, a tiszai egyházkeru-
'let főjegyzője mondják a nyitó- -és
záróbeszédet. Szerepel még Evi Liivak
észt hegedűművésznő, Peschko Zoltán,
a bpesti fasori templom karnagya. Ke-
néz Lilla előadóművésznő és a nyíregy-
házi Kossuth L. gimn. ifjúsági zene-
kara. Máj us 26-án délelőtt 9 órakor
templomi istentisztelet, melyet Kemény
Lajos budapesti esperes végez. Az ige-
hirdetés témája: Krisztus személyes
megváltása. Utána- rendkivüli egyház-
községi közgyűlés a vármegyeháza
nagytermében, amelyen Szohor Pál
megnyitóbeszéde után dr.. Zsedényi
Béla a Luther Szövetség célját és mun-
káját ismerteti, Mády Zoltán dr. egye-
temi m. tanár Krisztus személyes szo-
ciál is parancsa címen tart előadást.

Kanonika vizitáció. D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök máj. 18. és 19-én
hivatalos kanonika vizitációt végzett a
hódmezővásárhelyi egyházközségben,
Scholt.z Oszkár dr. egyházker. világi
főjegyző és Rúttkay M. Gyula püspöki
titkár kiséretében. A vasútállomáson,
nagy közönség élén, Etuireu Béla dr.
polgármester. a templom kapujában
Keken András dr. alesperes üdvözölték
a püspököt, aki megáldotta a gyüleke-
zetet s a vasárnapi istentisztelet kere-
tében amelyen Benkóczi Dániel
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Magyar "felébredtek" között
II.

A kereszthordozó.
Meglátogattunk egy asszonyt a gyülekezet tagjai közül. "Ez arról

nevezetes, mondotta útközben a lelkész, hogy az orvosok véleménye
szerint, már régen nem kellene élnie, és Isten kegyelméből még min-
díg él, sőt legutóbb gyermeket is hozott a világra." Egyszerű, sovány,
keskenyarcú, sápadt asszonyka. Olyanféle, akire milelénk azt mondiák :
"csak hálni jár belé alélek". Oe nem látszik benne semmi fáradtság,
kedvetlenség" csak úgy sugárzik az örömtől, kedvességtől. Meglátok az
almáriomon egy kézzel festett "falimondás " táblácskát, Iskolásgyermek
keze munkájának látszik. Piros-fehér-zöld keret fog körül rajta pár szál
virágot és egy hosszabb mondást. A mondás szentírásbeli helynek
látszik, de mégsem az. Mif jelent ez 7 - érdeklődöm. "Ezt a mondást
én álmom ball kaptam az Urtól, Olyanféle jelenetet álmodtam. amilyen
Péter látomása volt Joppéban a kígyókkal és békákkal teli edénnyel.
(Ap. Csel. 10: 9-34.) Csak nekem ezt a mondást kínálta egy hang:
Vedd el, mert ez a tied! Húzódozlam tőle, mert a mondás olyan igen
győnyőrűséges és kitüntető volt. de a hang kétszer, háromszor is fel-
szólított rája. Másnap aztán mondtam a polgárista fiamnak. hogy fes se
meg ezt a mondást. Igy került ide az almáriomra." A szövege így
hangzott: Az Ur kegyelme marad rajtad. Te vagy az Urnak igen
kedves gyermeke. Gyönyörködik az Úr tebenned, mert igen tetszik
Neki, amit cselekszel. - Akkor nem értette, mit jelent ez a mondás
és az az örömteljes vígasztalás, amely a, szívét eltöltötte. Oe hama-
rosan megértette, hogy miért küldött az Ur vígasztalást már ió előre.
Beteltek ugyanis az ő szülésének napjai és gyermeke farkastorokkal
született. Az orvos széltében-hosszában mesélte a faluban, hogy ilyen
szülést se vezetett le még életében. Verejték verte az orcáját az asz-
szonynak és kékült-zöldült a kínoktól s mégis hangtalanul mcsolygott
az arca. "Mi van magával. mordult rá az orvos, hogy még csak nem
is jajgat 7" "Kértem és az Úr megadta nekem, hogy mosolyogva szül-
hessek", felelte. A farkastorkú gyermek miatt mindenki nagyon sajnálta,
a férjét erősen megviselte a dolog, de ő nem engedett a szívéhez
semmi más érzést, csak azt a vígasztalást. amelyet előre k~pott. Az Ur
tudja, mi célja volt ezzel s bizonyos, hogy ebből is az O dicsősége
növekedik majd. Nyugodt, vidám, gyermeki szívvel bízza magát mennyei
Atyjára. A csúnya kis gyermekét úgy szereti, vagy még tán iobban,
mint a másik két épet s könnyedén hordja azt a keresztet. mely alatt
más már rég összeroskadt volna.

A gyermek.

A felnőttek közt támadt ébredés szinte magától értetődően vert
visszhangot a gyermekek között. Azt hinnénk, nem egyéb ez, mint a
kicsinyek nagyokat majmolása. Természetes tünet. Ahol a szülők, ott
a gyermekek is. Pedig épen ellenkezőleg, Sok helyen, mint a falra
hányt borsó pereg le a gyermekek közörnbösségéröl a szülök : példája.
Másutt meg a kisgyermek noszogatja a szülőket istenfélőbb életre, Egy
helyen azért nyűgösködött szülein a kisiiú, hogy vegyenek egy bibliát
és olvassák otthon esténként. A végén már nem tudott az anyja más-
kép kitérni, hát azt felelte: "Most nem kapható a tisztelendő úrnál.
Épp tegnap mondta a bibliaórán, hogy kifogyott." A gyermek hallgatott
pár napig. Egy reggel azután azzal lép ki az ágyból: "Edesanyám, ma
menjen el a· tisztelendő úrhoz bibliát venni, mert már megjöttek. Meg-
álmodtam." Az anyának el kellett menni, külőnben nem lett volna
nyugta. S tényleg aznap jöttek meg postán az újonnan rendelt bibliák.

Ugyanez a kisliú egy más alkalommal azzal az álomban kapott
paranccsal' lepte meg édesanyját, hogy nekik egy Jalimondást" kell
venniök ezzel a szöveggel: Ne félj, csak higyj! "Jó, ió fiacskám, én
megvenném, de mit szól majd hozzá édesapad 7 Lesz mit hallgatni
miatta." "Oe édesanyám, hát nem az lesz a mondáson: ne félj, csak
higyj! Mért fél akkor 7" Ezzel az érvvel nem lehetett vitatkozni. A
falimondás odakerült a falra, a család pedig egy hitbeli tapasztalattal
közelebb Krisztushoz.
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A táncos legény.

A vasarnapi iskola régebbi munka már a faluban. Egyik ügyes,
értelmes, buzgó legény volt a papné segítsége. Egy rokonságban adódó
lakodalom a világi mulatozás és tánc problémáját tette akuttá ennek
a legénynek a szívében. Beszélt róla a papjával is és olyanféleképen
nyilatkozott, nem lát benne semmi olyat, amit nem szabadna csinálnia.
"Minden szabad nékünk. de nem minden használ", - felelte neki a
lelkész. "Ha, nem látsz benne rosszat s hittel tudod cselekedni, akkor
csak nyugodtan. Ha az Urnak más az akarata, majd megmutatja
neked." A legény vőíély vagy mi volt, csinálta is a lakodalmat szen-
vedélvesen. Estefelé nagyban ropta a táncot a menyasszonyi háznál,
amikor, arra vitte a tejet a csarnokba egy kis vasárnapi iskolás növen-
déke. Éppen a legkomolvabb az összes közül, Az is gyermek volt,
megállt tehát az ablak alatt, mint a többiek és benézett. Ebben a pil-
lanatban a legény is az ablak felé fordult és összeakadt a tekintetük.
A legényt egyszerre olyan erős szégyenérzet lepte meg, hogy egy lépést
se tudott tovább táncolni. Vasárnapi iskolát se mert tartani egy dara-
big. Bibliával a kezében nem mert szemébe nézni annak a kislánynak.
Végül is kénytelen volt megalázkodni és nyilvánosan bizonyságot tenni
az esetről saját tanítványai előtt, hogy érttette meg vele az Úr saját
szégyenén keresztül: "Minden szabad nekem, de nem minden hasz-
nál, minden szabad nekem, de nem minden épít." (I. Kor. 10: 23.)

A segítőtársak.
Nemcsak a vasárnapi iskola munkájában, minden más lelki mun-

kában is segítenek a "felébredtek". Eljárnak a betegekhez vigasztalni,
együtt imádkozni és bibliát olvasni. Hírül adják a meglátogatandó be-
tegeket a paróchián is. Sok személyes beszélgetés, bizonyságtevés
munkálja általuk a gyülekezet szántóföldjét állandóan. Sok-sok titkos
imádság áldása hull vissza éltető esőként az íge elvetett magjára. Egy
csapat "őrálló" áll a lelkész munkája körül. A közösségi összeiövete-

,leken most már sohasem a lelkész szolgál az ígével, hanem valamelyik
Julis néni vagy János bácsi olvas fel egy részt és vezeti be legtöbb-
ször igen friss, magvas, töről metszett elmélkedéssel a "megbeszélést".
Mikor pedig a lelkész szabadságra utazott, nem kellett se a vasárnapi
iskolai, se a bibliaórai stb. munkát beszüntetrri, minden munkát fel-
osztottak maguk között s végezték nagy örömmel. Úgy búcsúzhatott
tőlük a lelkész, mint Pál apostol az efezusi gyülekezet véneitől:
"Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a
Szent Lélek titeket vigyázókká tett." (Csel. 20: 28.)

Bár sok ilyen "Szent Lélek által vigyázóvá tett" egyháztagunk
lenne szerte az országban I F. Z.

Presbiteri konferencia. A budapesti
egyházmegye május 23-án Kispesten
tartotta ezévi presbiteri konferenciáját.
A délelőtti tanácskozáson abevezető
beszédet Mohr Henrik alesperes mon-
dotta, Kökény Lajos pestszentlőrinci
felügyelő a presbiter példaadásáról, dr.
Renk Ernő a Bpest.-Deáktéri testvér-
egyházak iskolai felügyelője az egyház-
építő presbiterről tartottak előadást.
Délután dr. Vladár Gábor egyházme-
gyei II. felügyelő előadása a presbiter
fogadalmáról, Zulauf Henrik, a Fébé
diakonisszaegyesület lelkészének elő-
adása az Ige szolgálatában álló presbi-
terről szólt, Kemény Lajos esperesnek
a konferenciát záró beszéde után a
presbiterek úrvacsorához járultak, ame-
lyet D. Raffay Sándor püspök szolgál-
tatott ki.

Felvétel az Evangélikus Theologusok
Otthonába. Akik Sopronban a nl. kir.
Erzsébet-Tudományegyetem evangéld-
kus hittudományi karán óhajtják ta-
nulmányaikat folytatni s a Theoiogiai
Otthonban kívánnak lakni, a bentlak-
hatási fel vételért a Theologiai Otthon

Bizottságához címzett kérvényüket jú-
nius hó 20-ig küldjék be az Otthon
igazgatóságához (Sopron, Felkelő-út
·12. A kérvényekhez mellékelendő: l.
Másolat az érettségi bizonyitványról.
2. Önéletrajz. 3. Orvosi bizonyítvány.
4. Az illetékes lelkész, illetve vallásta-
nár ajánló írata. 5. Szülő vagy gyám
kötelező nyilatkozata a tartásdíj pontos
fizetésére és az esetleges károk meg-
térítésére vonatkozólag." Tartásdíj (la-
kás, fűtés, világitás, naponta három-
szori étkezés) 550 P és 5 P felszere-
lésre, mely összeg félévenként előre
fizetendő, havi részletekben való fize-
tését ellenben az Otthon-Bizottságától
kérvényezni kell. A díjak fizetése leg-
később aug. l.-vel kezdődik. Szegény-
sorsú, de legalább jó előmenetelű s
görög érettségi vel bíró tanulók kedvez-
ményért is folyamodhatnak, ebben az
esetben csatolniok kell a szülők va-
gyoni helyzetét feltüntető ez évi keletű
bizonyítványt. Végül mellékelendő
ajánLott válaszbélyeggel feLszereLt vá-
Laszboríték.

l
csanád-csongrádi esperes és Egyed
Aladár tb. esperes is szolgálatot vég-
zett - magasröptű szózattal fordult hí-
veihez, a nagy idők forgatagában is
szilárdan és hűségesen megálló evan-
gélikus magyarról. Vasárnap este a
hódmezővásárhelyi evangélikus gyer-
mekotthon javára rendezett ünnepen
Raffay püspök is előadást tartott.

Evangélikus napok a rozsnyói egy-o
házban. Az Országos Luther Szövetség
rendezésében vasárnap evangélikus
nagygyűlés volt a szép felvidéki város-
ban. Nagy tömegek részvételével folyt
le a gyűlés Rozsnyón. Úrvacsora után
a lelkészek a Luther-Szövetség céljá-
ról, eszközeiről konferenciáltak, majd
az ifjúság és a tanítók értekezlete,
Csúcsom, Rudna, Jólész, Sajóháza le ..
ányegyházaiban istentisztelet, a rozs ..
nyói templomban is áhítat, gyülekezeti
est következett, A konferenciákon és
az .estélyen Smid István esperes, Kár-
páti Ede dr. keresk. isk. igazgató, Re-
zessy Zoltán, Czékus Tamás tanár, Ba-
ráth Károly, Balthazár János, Szivák
Emil, Mikola Zoltán, Bándy György,
Palásthy Árpád, Nikodémusz János,
Mihalidesz Béla, Ivanics Béla lelkészek,
Vargha Sándor espereslelkész, Molnár
Magda, Pósch Eszter tanárnő, Greschó
Gizella polg, isk. igazgatónő, Zoller Sá-
muel, Kisfaludy Lajos ig. tanító, Varga
Ferenc kántor és mások szolgáltak.
Gaudy László dr. egyházker. hitokta-
tási felügyelő a nyilvános ünnepen ,,8
mulandó időről és az örök időről" be-
szélt. A vasárnapi istentisztelet igehír-
detője Kemény Lajos budapesti espe-
res volt, majd a templomban megala-
kult a Rozsnyói Luther-Szövetség ügy-
vezető bizottsága - Rezessy Zoltán és
Vácz Elemér dr. szöv, igazgató és Ga-
Lántha József egyházfelügyelő előter-
jesztésében A presbiterek tanácskozá-
sát Pósch József dr. egyházfelügyelő
vezette, Marcsek János, Smid István
esperesek, SZOh01' Pál dr. nyíregyházai
polgármester tartott előadásokat, a nők
megbeszélésén Smid Lehel lelkész után
Smid Istvánné esperesné Luther hitve-
sének, Bóra Katalinnak és néhai Czé-
kus Istvánné püspöknenek lelki arc-
képét vázolta fel a hálás közönség
előtt. (MÉ)

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-
folyarrira lehet beíratkozni. A kereske-
delmi mellett külön fiú- és külön leány-
internátus is működik, ahova az ev.
ko ed. 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 tudnivalóról, valamint a keres-
kedelmibe és polgáriba való felvétel
feltételeiről az iskolák igazgatói adnak
tájékoztatást.

Skót Leánynevelő Intézet németül
beszélő, érettségizett vagy tanítónői ok-
levéllel bíró nevelőnőt keres június hó
25-ére. Bp., VI., Vörösmarty-u. 49. Ill.
em. 8.
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Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abenyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

d. e. 1/211Farkas Zoltán
d. e. II Grunvalszky L<:ároly
d. e. 11 Dobos Dezső
d. e. 10 Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 11 Dr. Varsányi M.
d.e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. 11 Danhauser László
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv

. d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. május-'26.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Csaba László
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 11 Magócs Károly
d. u. 6 Győry János
d. e. 1/210 Mórocz Sándor
d. e. ] 1 Süle Károly
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 1/210Farkas Zoltán
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Lehel Lászlo
d. e. 11 Lehel László
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Szuchovszky Gyula
d. e. ]O Kemény Péter
d. e. 11
d. e. iO Lamnek Vilmos
d.e. 10

Bé~~ikapu~tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákcsfalva

[2üstró~á~,~é~ró~átnerce~mérSé:r~kon:
\

SOMOGYI szücsmesternél '
Május l-től új cím:

Kossuth Laios-utca 13, félemelet.
Telefon: 186-395. .1

Molykir elleni meg6vásli

I
{

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

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

I

I

70 éves cég I

~
Rádió, gramofon, zongorablllentvűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

e ;
Evangélikusoknak nagy áreng~dmény!

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egye-sülete?

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-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 foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

1

"
SZLEZÁK LASZLÓ

-
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- BS ÉrcöntödB, harangfBlsZBrBlÉs ÉS haranglábgyár
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78.

(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. I 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
hangszertelep
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Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.


