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Az elmult években több olyan
gyüjtés folyt le részben általában,
részben csupán egyházhíveink kö-
zött, amely igen szép eredményt
hozott. Egy-két hónap alatt bősé-
gesen gyült össze a Luther-szobor-
hoz szükséges összeg. Azután meg-
nyíltak a szívek és a Felvidék
visszatérésekor készséggel adakoz-
tak a "Magyar a magyarért" moz-
galomra. Különösen egyházainkban
szép sikerrel folyt a gyüjtés a finn
Vöröskereszt javára. Elérte a szük-
séges magasságot az árvízsújtottak
megsegítésére indított országos
gyüjtes is. Nem mondhatjuk tehát,
hogya jótékonyságról és az ada-
kozásról elfelejtkeznének az em-
berek. Oe mikor így végiggondol-
juk, hogy aránylag mílyen kevesen
vannak, akik mindíg adakoznak
és milyen sokan vannak, akik csak
olykor-olykor és 'akkor is belső
alkudozás után, vagy pedig éppen
bosszankodva teszik le adományai-
kat, akkor hasonlítanunk kell, a
keresztyénségnek az egészét a Jé-

. zus által meggyógyított tíz bélpok-
loshoz, akik közül csak egy tért
vissza hálát adni Istennek. És ha
végigtekintjük mindazt a gyógyí-
tásra váró sebet és segítésért kö-
nyörgő nyomorúságot, ami vilá-
gunkban és társadalmunkban van,
akkor ebben a vonatkozásban is
ismételnünk kell Jézus elszomoro-
dott kérdését: kilence pedig hol
vagyon ?

Ezek a gondolatok jutnak eszünk-

be most, amikor kegyetlen tél és
rossz nyár után, szükölködéseket
hozó ősz idején a megnagyobbodott
Magyarország keresi tagjai között
az adakozó szíveket, hogy a visz-
szatért Erdély első tele melegebb
és jobb legyen, mint amilyeneket
húsz éven át kapott. A hazatérők-
nek meg kell érezni azt, hogy őrőrn-
től feldobogó szívüket jóságos szí-
vek szorítiák magukhoz. Szerte az
országban elindulnak a gyüjtések
Erdélyért. Egészen bizonyosak va-
gyunk abba~, hogy ez a gyüjtes
kielégitő eredménnyel fog járni "és
szívesen adott pengőkből és fillé-
rekből össze fog jönni annyi, ameny-
nyi ehhez az első télhez a legsür-
gősebben szükséges. Most minden-
kinek meg kell hozni az áldozatot.
Nem törődhetünk azzal, hogy mind-
nyájan nehéz tél elé rnezyünk, hogy

lI"úgy fényljék a ti világos- ri
ságtok az emberek előtt. hogy
lássák a ti jócselekedeteiteket
és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat. " Máté 5: 16.

"Mutassuk be mindenkor az
Istennek a dicsőítés áldozatát.
vagyis az ő nevét valló ajkak
gyümölcsét. A jótékonyságról
és az adakozásról el ne felejt-
kezzetek, mert az ilyen áldo-
zatokban nagy gyönyörűsége
van az Istennek."
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a háború nem szűnik, hanem in-
kább terjed, hogy a kenyér nem
növekedni, hanem csökkenni fog,
hanem egyszerűen tudomásul kell
vennünk azt, .hogyha eddig is sok
kellett a jóságnak az áldozataiból,
most még több fog kelleni belőle.

Ne nézzünk a reánk váró áldo-
zatokra, sem neheztelőn, sem ag-
godalmaskodón. Keresztyén szívvel
nézzünk reájuk. Gondoljuk végig
keresztyén szívvel mindazt, amink
még van és dicsőítsük Istent mind-
azért, amink még megmaradt. Mert
aki mindíg azt számlál gat ja, hogy
mennyije volt, az mindíg elégedet-
len és nyugtalan lesz. Hacsak any-
nyit tudunk összeszámlálni, ha
mindössze csak annyink va!), hogy
egészségesek vagyunk, hogy visz-
szabocsátják hozzátartozóinkat a
katonák kőzül, hogy nem lesz há-
ború hazánk és városai nk fölött,'
vajjon nem elegendő-e ez ahhoz,
hogy bátorsággal nézzünk a holnap
elé, zúgolódás nélkül takarékoskod-
junk a keskenyebb kenyérrel és
ne fordítsuk el az arcunkat, szí-
vünket, kezünket az otthontalanok
a kenyértelenek, a betegek és in-
ségesek elől. Érezzük meg, hogy
ez mind-mind kegyelem, amelyet
meg sem érdemeltünk, de amelyért
hálaadással tartozunk. És ez a ke-
gyelem kényszeríti a szíveket, hogy
a testvéri áldozatok e nagy alkal-
mán még az is, aki eddig a sokból
keveset adott, próbáljon meg a
kevésből többet adni.
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Nag~szerüpél~a - fr~él~~öl
Egyik belvárosi utcán jártunk Buda-

pesten egy erdélyi evangélikus lelkész-
szel. Nézegettük a könyvesboltok kira-
katát. Az egyik boltban egy katolikus
pap válogatott a könyvek között. "Nini,
ez az én barátom", mondja az erdélyi
lelkésztestvérünk és befordulunk az üz-
letbe. A katolikus pap hátrafordul s
ujjongó örömmel rohan az evangélikus
lelkészhez. boldogan üdvözli. Beszélgetés
közben aztán elmondja, mi füzi öt ilyen
meleg, belső kapcsolattal' az evangé-
likus lelkészhez. "Nagytiszteletü úr-
nak én igen nagyot köszönhetek: Isten
Szentlelkét. Úgy volt a dolog, hogy
Isten igen keményen sújtotta ezt a mol-
dovai csángó-magyar falut, ahol a lel-!
keket pásztoroltam. Egy tavaszi napon
porig leégett az egész falu. Azt hittem,
szegény magyarjaimba csak úgy önthe-
tek lelket, ha megfogható. pénzbeli se-
gítséget hozok nekik. Nyakamba vet-
tem az országot és kezdtem kilincselni
az érdekükben.· Ha románokról lett
volna szó, hamarosan egész társadalmi
mozgalmat szervezhettem volna megse-
gítésükre s minden hivatalos pénzforrás
is bőven csurran. De mivel "csak" ma-
gyarok laktak a faluban, minden ál-
lami, sőt egyházi ajtón is hasztalan dö-
römböltem. Hosszú. hetek után, testileg-
lelkileg elcsigázva, elcsüggedve Kolozs-
vár utcáin ődöngtem s lelkem halálos
sötétségét bevittem az első templomba,
amelyik útamba került. S ez éppen az
evangélikus templom volt. Éppen pün-
kösd vasárnapja lévén, nagytiszteletü
úr a Szentlélekről prédikált, de úgy,
hogy a Szentlélek valóban le is szállott
reám. Eltűnt minden fáradtságom, elke-
seredésem, hihetetlen erőt éreztem ma-
gamban s mindjárt onnét a templompad-
ból indultam haza a falumba. Ha ember
nem segít'. segít rajtunk az Isten, ahogy
rajtam is segített! S azóta fel, is építet-
tük az egész falut az utolsó házig, Isten
Szentlelkének erejével. Hát ezt köszön-
hetem én a nagytiszteletű úrnak, azért

-nem tudom fékezni' az örömömet, ha
valahol meglátom".

Katolikus pap az evangélikus temp-
lomban! Nem szalad ki, hanem úgy fo-
gadja a prédiákciót, mint Isten üzene-
téti Elnyeri Isten Szentlelkét és meleg
szeretettel ragaszkodik Isten eszközé-
hez! Mind olyan dolog, ami hallatlan a
mi csonkaországi füleinknek. Ez az a
katolikus, amelyikkel szívvel-lélekkel
tudnánk testvér! egységbe forrni.

F. Z.

Mi magunktól soha nem jutnánk el
addig, hrgy az Atya jóságát és kegyel-
mét fe/;smerjük Jézus Krisztus nél-
kül, aki az Atya szívének a tükre s
aki nélkül semmi mást nem látunk,
mint haragvó és rettenetes Bírót.
Azért bennünket keresztyének et ahi t
megkülönböztet a föld minden más
emberétől. Mert ami a keresztyénsé-
gen kívül van, akár pogányok, akár
hamis keresztyének, még ha egy igaz
Istent imádnak is, nem tudják, hogyan
érez az velük szemben, szeretetet és
jóságot nem tételezhetnek fel róla s
ez ért az örök harag és kárhozat súlya
alatt maradnak. Lu the r.
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Egyhózunk a hóboróban
- Részletek D. Kapi Béla püspöki ielentéséböl. -

Egyházunk mai helyzetét a háború állapítja meg.
A nemzetközi helyzet esztendők óta .tartó feszültsége kirob-

bant s háborúba döntötte Európa legnagyobb nemzeteit. A német-
lengyel háborút követte anémet-francia és a német-angol. Közbe
esik Belgium, Hollandia, Norvégia háborúja. A német--angol háború
még teljes erejével dúl. Az apokalipsis látomása tehát való ságg á

vált: a veres ló lovasa elvette a földről a békességet,kard adatott
a népeknek és egymást ölik. A sárga ló lovasa pusztítva robog
végig a földön s pokol támad nyomában. A fekete ló mérleget tartó
lovasát a nagy romhalmaz, vértenger és pusztulás még elrejti vágyó
szemeink elől.

A háború nagp leleplező. Az önáltatás hazug fátyolát letépi
a keresztyénség arcáról. Megmutatja Krisztus 'Országának ki épttetlen-
ségét, örök eszményeink erőtlenségét a népek közösségében. Felfedi
a szomorú valóságot, hogya kereszten meghalt l\1egváltó nem élő
hatalom az emberek, népek és államok életében. Evangéliuma nem
mindennapi kenyér, s békességet teremtő életmunkája nem nélkülöz-
hetetlen :legnagyobb érték, .

A keresztyénségnek világosan látnia kell, hogy a háború az
emberi bűnösség követk'ezménpe s azzal, '.mint valóságjelenséggel
számolnia kell. De látnia kell; azt is, hogy ellene egyedül Krisztus
lelkével- lehet védekeznünk. A leleplezés megrendítő idejében vizs-
gálja meg önmagát, mérje le munkáját, lássa meg annak hiányosságait
és helytelen irányvonalát. Önvizsgálatát fordítsa önmaga javára, hogy
Krisztus tanítását hívebben hirdesse, tanítsa, követelje, terjessze és
saját földi szervezete által odaadóbban építse Jézus királyságát.

A háború nagp emberleleplező. Megmutatja felébresztett indu-
latait, önzésének büneit, erejének tobzódását, de megmutatja egyszer-
smind az igazság és közösség .vedelmét szolgáló kötelességeit és
önfeláldozó áldozatát is. -

A háboru szemléltető isteni iizenet, Bűnösség indítja el útján
s íelelőssége az emberek lelkérezuhan. Isten azonban jóra használja.
Az emberiséget önismeretre, a valóhelyzet meglátására és tisztább
vágyódásokra ébreszti. Rettenetes pueztulások között megbizonyítja
örök igaziságát, hogy a közösségek békés viszonyát, fejlődését és
boldogságát egyedül Krisztus biztosíthatja.

A háborútól megkímélt magyar nép s Krisztus magyar egy-
házai engedjék, hogy a háború .rajtuk is elvégezze a keresztyén-
séget és az embert leleplező munkáját s életünkbe kitörölhetetlcn
betükkel bejegyezze Istennek a háborún keresztül közvetített taní-
tásait.

A háborúval kapcsolatosan néhány feljegyzést teszek.
Az evangélikus egyházak a keresztyény lelkiismeret Ielébreszté-

sével igyekeztek a háború kitörését megakadályozni. Az 1937. évi
oxfordi világkonferencia a következő kijelentést tette: »az igazi közös-
séget jelentő egyház lényegétől índíttatva felhívja a népeket, hogy
egymáshoz való kölcsönös kapcsolatukban őrizzék meg ama isteni
rendeltetésüket, hogy egy nagy népcsaládnak kelt lenniök. Ezért a
népeket magáhanfoglaló Krisztus-egyháza a háborút feltétel és kor-
látozás nélkül elítéli. A háború mindig a bűn következménye és ki-
törése, Ha pedig a háború mégis kitör, akkor az egyháznak valóban
és félreérthetetlenül egyháznak kell lennie. Kell, hogy Krisztus élő
teste maradjon, ha a hozzátartozó népek egymás ellen hadakoznak is.
Ez esetben különösképpen ugyanazon imádságokban azért kell kö-
nyörögnie, hogy a háborúskodó népek között Isten neve szenteltessék
meg, az Ő or-szága jöjjön el, az őakarata legyen meg. Az imádságban
való közösségnek, bármilyen áldozatot követeljen is, meg kell ma-
radnia. Éppen így akkor is az egyháznak meg kell őriznie tagjait
a keresztyén testvériségben, ha különbözőképpen ítélik is meg a
háborúhoz való állampolgári állásfoglalásukat.«

Egyes államok, különösen az északi evangélikus országok',
rnindent elkövettek a semlegesség megvédésére. .Ervényesítctték a



norvég evangélikus egyház primás-püspökének felfogását, hogy nem
várakozó .álláspontra , előnyleső, minden lehetőséggel számoló, kal-
márlelkű, passzív semlegességre van szükség, hanem határozott, pozi-
tív és aktív sernlegességre, mely .önzetlenül, saját érdekeitől elvon at-
kozva, szenvedélytől mentesen dolgozik a Krisztus szellemében a bé-
kesség megóvásáért. A mozgalomhoz annak idején csatlakozott Hol-
landia, Belgium, Svájc, Amerika és Anglia is.

A háború dúlásában az evangélikus egyházak kötelességüknek
látták a szeretetrnunka folytatását. Különösen a semleges államok'
evangélikus egyházai vették ki részüket ebből a rnunkából. Külön
szervezetek alakultak. Ez a testvéri lélek ragadta meg magyar evan-
gélikus egyházunkat, midőn a finn testvérek felsegítésére felajánlot-
tuk imádságunkat és áldozatunkat.

A keresztyéu ezeretet szolgálatának időszaka még előttünk
áll. Most is állandóan, a .jövőben pedig bizonyára fokozottan bizony-
ságot kell tennünk evangélikus -egyházunk keresztyén lelkéről. Nem
szabad belefáradnunk a békéért imádkozásba s kezünknek nem szabai!
megrestülnie az áldozathozatal nak.

Evangélikus egyházunk helyzetétvilágviszonylatban ma is két
külső tényező befolyásolja: a kommunízmus és a római katolikus
egyhaz. .

A kommunizmus és istenellenes irányzat változatlanul komoly
veszedelmet jelent. Önmaga ellen vétkezik a kesztyénség és benne
evangélikus egyházunk, ha megfontolt tervszerűséggel nem erősíti
önmagát a harcra. Ne azonosítsa azonban a mozgalmat a kommuniz-
mus ismert irányzatával, hanem lássa meg az üres külső egyházias-
ságban,a szekularizált erkölcsiségben és az egyházzal nem törődö
világnézeti keresztyénségben rejlő veszedelmeket is. A keresztyén-
séget csak hívő keresztyénekkel lehet megvédelmezni. Egyházunk-
nak hívő evangélikusokra van szüksége, mert a többiek mindnyájan
az el1enség sorában állnak.

De la megszokott értelemben vett kommunizmus. ellen is fegy-
verkeznic kell a keresztyénségnek.

Egy évvel ezelőtt Rigában több ország egyházai megállapították
a védekezés módját Egyetértettek abban, hogy Jézus evangéliumát
kell élővé tenni. Az evangélium segít, semmi más! De azt is kívána-
tosnak jelezték, hogy a keresztyén egyházak közös intézmények léte-
sítésév.el s az egyetemes keresztyén igazság és szeretet munkálásával,
mindennapi bizonyságtétellel védekezzenek. Rámutattak végül arra,
hogy az egyházat meg kell er-ősíteni a szenvedés és mártiromság ke-
reszthordozására. Az oroszországi görög orthodox egyház bejelentette
az államnak, hogy politikai téren nem küzd a kommunizmus ellen,
kijelentette azonban azt is, hogy a szenvedés és mártiromság Iegy-
vereível állandóan harcol ellene.

Hívő, kiépített, Krisztus lelkétől áthatott, és történeti külde-
téstudattal megerősített közös fronton kellene találkozni ok a világ
keresztyén egyházainak, kik Krisztus keresztjében nemcsak külső
ismertető jelet látnak, hanem a. meg váltás kegyelmének valóságát
is bírják.

Világviszonylatban egyházunknak a római katolikus egyház-
hoz való viszonyát nem mi, hanem a római katolikus egyház álla-
pítja meg. A mi állásfoglalásunk Krisztus evangéliumában adva van.
Ebben a tekintetben riern is lehet imádságunnak más tárgya s fele-
k:;ezetközielhelyezkedésünknek más iránya, minthogy az una sancta
ecclesia valósága lehetőség szerint kiépüljön. A róm, kat. egyház
azonban a mai válságos időben sem keresi ezt az irányvonalat.

'XII. Pius pápa 1939. évi október 28-án pápai körlevelet ;inté-
zett a római katolikus egyház pásztoraihoz. Kijelentette, hogy akor
tévelygéseiről nyugodtabb időben fog nyilatkozni. Rámutatott azon-
ban a Krisztus-elleni front növekedésére, melyet tévelygés és szen-
vedély, lázítás és előítélet erősitenek. Minden tévedés alapokát abban
látja, hogy az államok viszonyában hiányzik a természetes erkölcsi
törvény .s ezért eltévelyedtek az egyház csalhatatLan tanítói hiva-
talától. Az igazi egyháztól való .elszakadás azután a Krisztustól és
az ő tanításától valóelszakadást eredményezi. Az elszakadásnak két
következménye van: az ember közös származására vonatkozó törvény

Egyház és haza
.. A magyar protestantizmus a magyar
ontudat mutatója. Mikor a protestantiz-
mus nálunk ereje teljességében virág-
zott, a magyar öntudat csodálatos gaz-
dagsággal nyilatkozott meg. A tízen-
h~to~ik száz~dban: mikor kényszerítő
kulso befolyasoktol szabadon nyilatko-
zott .meg a m~gya: lelkület, az egész
orszag protestanssa lett. Ekkor született
meg a magyar irodalom, a magyar kul-
túra és a három részre szakított nem-
zetnek ez akkora szellemi erőt adott,
hogy Kelet-Európ a kultúrnyelvévé lett
a magyar. Magyarul beszéltek a len-
gyel nemesi udvarokban, német biro-
dalmi követnek olyan embert küldtek
Konstantinápolyba, aki magyarul tu-
dott, mert a török szu ltán udvarában
'Is általánosan ismert és kedvelt nyelv
volt a magyar.

A protestáns magyar öntudat harcolt
a tizenhatodik század szabadságharcai-
ban az idegen politikai és lelki elnyo-
más ellen. Mikor a tizennyolcadik szá-
zadra sikerült megbénitani a protestan-
tizmust, vele bénult meg a nemzeti ön-
tudat is. Az irodalom elnémult. a ma-
gyar nyelv hontalan lett. Nem ';'életlen,
hogy a magyar öntudatraébredés vezé-
rei között közéletben és irodalomban
szinte túlnyomóan sok a protestáns.

Meg kell állapítani, hogy külföldi
iskolákon járt reformátoraink és ké-
sőbb protestáns tudósaink sohasem
gondoltak a külföldi kultúráknak ma-
gyar földbe való átültetésére. Még nem
magyar származású reformátoraink is
magyar nyelven szolgálták az egyházat
és irodalmat. Apácai, aki- kora gondol-
kozásának francia úttöröjétől tanulta a
bölcseletet, lelkének egész erejével ma-
gyar tudományt követeIt.

Mert a. reformáció egyházának rend-
szere nem egy középponti hatalomból
indul ki, hanem az egyén hitén alapul.
Ez az evangéliumi elv teremtette eggyé
és tette fejlődésre képessé az emberi
gondolkodást. Az egyént pedig. a nem-
zeti öntudat neveli a közösség építő
munkásává. Minden egyházi törekvés,
mely a nemzeti öntudat mellé, vagy
fölé más közösség más irányító erejét
helyezi, az egyént hazájától rabolja

.meg.
Ezért a protestántizmusnak saját ér-

dekében, nem lehet komolyabb erkölcsi
kötelessége, mint a nemzeti érzés ápo-
lása, a magyar nemzeti öntudat fejlesz-
tése. A rornbolásnak ebben a szeren-
csétlen korában a lelki építés az ön-
fenntartás parancsa. Éreznünk kell,
hogy csak az áll 'erös'en, aki saját tala-
ján áll. A saját lelki talaján. Csak itt
vannak meg a fejlődés lehetőségei.
Mert a szabad embernek nem kell mást
szolgálnia csak önmagát. Innen kell ke-'
zét nyújtania azok felé, akik vele közös
multból meritik a tanulságot és erőt.
Akik vele együt hisznek azoknak a kö-
rülményeknek kialakulásában, melyek
sajátos lelki és gazdasági életük fel-
virágzását biztosítj ák.

Történelmünk a tanulságos példák
egész sorát ismeri arra, hogy az ilyen
szándék, még a legjobb akarat mellett
sem használt a magyaroknak. Talán a
legtanulságosabb II. József példája, aki
a magyar történelmi öntudat ellenére a
maga felfogása szerint európaivá akarta
tenni a magyart. Feleletül a magyarság
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ösztönösen utasított vissza mindent és
maga kezdte meg' az európai haladás-
hoz vezetö út építését és ebben a mun-
kában öntudatos, erös nemzetté Iej lő-
dött ki.

Európai érdek, hogy ezen a földön a
magyarság megerősödjék. Amint Európa
mai szerencsétlenségének egyik oka
Magyarország szétszaggatása volt. Az
egész emberiség érdekét nem akkor
szolgáljuk, ha idegen áramlatok szolgá-
latában, szürke folttá leszünk és ezzel
megtagadjuk hivatásunkat, hanem ha
minél jobban megerősitjük a nemzeti
öntudatot és ha nem leszünk más fára
felkúszó folyondár, hanem magunk erő-
södünk terebélyes fává.

A nemzeti öntudat a szivekbe épített
bástya, amit külső támadás le nem
rombolhat, mert lelkierő. Csak az ember
maga döntheti le, ha feldúlja önmagát.

A magyar protestantizmus sohase né-
zett gyűlölettel arra, ami nem protes-
táns, vagy nem magyar. Sohasem állí-.
tott fel rendszereket, elméleteket hatal-
mának terjesztésére. Azonban az élet
állandóan mérlegeli az embereket és
intézményeket. Ennek a mérlegnek a
nyelvét erőszakkal nem foghatja meg
senki. Ha ez a mérleg azt mutatja, hogy
megvan a magyar protestantizmusnak
az erkölcsi súly a, ami értékét , bizo-
nyítja, a magyar nemzet elismeri hűsé-
ges küzdő társának és szellemi élete
előtt tisztelettel hajlik meg.

A magyar evangélium már egyszer
magyar kultúrát teremtett az egész or-,
szágban. Csupán az _evangéliumi igaz-
ság erejével. A magyar Szent Irás nyel-
véből kisugárzó éltető hatalomnak ma
is védeni, alkotni és hódítani kell.

Hamvas József.

Uj éne~et~ell zen~enün~*)
(Luther)

Üj éneket kell zengenünk
Az úrnak ihletére:

Az úr cselekszi ezt velünk
Saj át dícséretére.

Ma Brüsselben mutatta meg
Csodás hatalma teljét,

Hol két ifjúnak adta meg
Leggazdagabb kegyelmét:

, A hitnek győzedelmét.

. Oly jó volt János, oly nemes,
S oly gazdagon megáldott,

Míg Henrik testvér szellemes,
S a bűntől távol állott.

Ovék immár a másvilág,
Ovék az "égi palma.

Az úrnak ezt a két fiát
Megmenti vágyuk álma:
A vértanúk halála.

A drága hamvak szerteszét
Szóródtak a világba

A bosszúálló nemzedék
Orök gyalázatár~.

*) Luther Márton ezt az éneket két
rendtársa: Esch János és Voes Henrik
halálának hírére írta, akiket evangéli-
kus hitükért a reformáció első vértanú-
iként 1523. július I-én, Brüsselben mág-
lyán .égettek el.
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feladása, ami az egymáshoz tartozás. kötelességének és a szeretet-
nek megszűnésére vezet, A második pedig: az államhatalom jogköré-
nek Iüggetlenítése Isten törvényeitől. Az állami tekintély korlátlan-
sága megrontja a népek viszonyát .. Ellentétek között kitűnik ennek
veszedelme. A fegyver a békefeltételeket diktálja csupán, de igazi
'békességet nem tud biztosítani. A világ újjáteremtésének elrnozdít-
hátatlan feltétele Isten törvénye. Ezt, az újjászületést egyedül az
anyaszentegyház tudja elvégezni azzal, hogy az evangélium üzenetet
közvetíti, az emberekben igazságérzetet és szeretetet ébreszt. A pápai

. irat rámutat a keresztyénség közös veszedelrneire, de a védekezést
és gyógyulást csakegyoldalúan állapítja meg. Ez a pápai irat tehát
nem változtat a róm. kat. egyház felekezetközi pol'itikájának eddigi
irányvonalán.

Aker,esztyén egyházak életében mégis látunk kedvező jeleket,
melyek az egységszükségének felismerését s az erre való törekvést
mutatják. Az egész világon enyhült a felekezetközi ellentét. Elvá-
lasztószakadékon mintha áthajolna a veszedelmek között meglátott
közös hivatás. A felelősséggel munkálkodók lassanként nemcsak az
elvégzendő munka azonosságát ismerik fel, hanem az érte való
f.elelősséget is.

Az igazi' javulás mégis' nem az egyházak egymáshoz közcledé-
sétől, hanem Krisztussal való találkozásuktói függ. Nem emberek
végzik ezt a munkát, hanem maga az örökkévaló Isten. Ha a kijc-
lentő Isten beszédét befogadják, akkor az ő beszédén keresztül kö-
zelebb jutnak egymáshoz. Ebben a tekintetben áldott hatással van
a róm: kat. egyházban megerősödő bibliakultusz. A német róm. kat.
egyházban külön mozgalom indult meg a Biblia terjesztésére és ol-
vasói táborának növelésére. Népszerű biblia-kommentár-oknak, gya-
korlati bibliatanulmányokat, sőt úgynevezett bibliai leveleket adnak
ki s azt a nép körében terjesztik. Külön biblia órákra gyűjtik hívei-
ket. Bibliaolvasási kalauzokat állítanak össze. .Ez ·a mozgalorn a
biblia tanulmányozása alapján ki érlelte azt a meggyőződést, hogy az
egyháznak keresnie kell aszentekegyességét.

A világ felekeztközi helyzetének kialakulását illetőleg remény-
ségünket emberek helyett az örökkévaló Krisztusba helyezzük. Biz-
tosak vagyunk abban, hogy minél inkább megvalósítják az egyházak
lelki hivatásukat, annál közelebb jutnak egymáshoz. Minél inkább
belekapaszkodnak Krisztus szolgái küldőjük kezébe, annál megér-
tőbb bizalommal tudják megfogni egymás kezét.-~~

Kultúro, mint feladat
2. Magyar önmegismerés.

Ha a magyar kultúrát terjeszteni akarjuk, meg kell járnunk a
magyar önismeret nehéz útját. Súlyos kérdések merülnek fel. Mi áll
azok mögött, aki ma az ólen állanak? Vari-e utánpótlás? Olyan után-
pótlás; amelyik 'több, mint ők, mert magában hordozza a jövendő új
élet erőit és tanulságait is. Azokat a tanulságokat, amelyeknek követe-
l&se ma még talán nem okvetlenül fontos, de ami nélkül holnap lehe-
tetlen lesz élni. Vagy pedig csak azt hisszük és reméljük, hogya "régi"
világ jön vissza, amelyikben mindenki visszakapja azt, amije volt és
tovább nem törődik semmivel? Mert ilyen álmodók is vannak. Aztán.
hogy elég-e mindaz, ami van? Elég-e a felkészültség, elég-e az erő?

Amikor' számadásra indulunk, vegyük merlegre az alapot,
amelyről eindulunk. Az 1919 utáni ellenforradalmas magyarság két-
ségtelenül megalkuvásba jutott. Üjat akartak, de a régi erők túlságo-
"an is erősek voltak ahhoz, hogy anagy alkalmat ki lehetett volna
használni. Sőt a régi erők, - nevezhetjük őket visszaható erőknek is
- azért is voltak erősebben a maguk nemében, mert az új, a próbál-
kozás csak felszította dühüket. Az újjal szemben, amelyik a régi erők
visszaélései nek reakciója volt, úgy látták uralmukat biztosíthatónak,
hogyha még erősebbé teszik a régi falakat. Pedig mást kellett volna
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tenni. A régi eszmék képviselőinek, a történelmi osztályoknak meg
kellett volna valósítani helyesen, nemzeti en, magyarosan mindazt,
amit nemzetietlen erők próbáltak nyakukba varrni és amivel meg-
próbáltak tönkretenni minket. Az ellenforradalmas kor ú. n. .Jceresz-
tyén" kora azonban csak rosszul sikerült kísérlet volt. Mint ahogy ed-
dig rosszul sikerült minden olyan kísérlet, (elkezdve a keresztyén szo-
eialista mozgalmon, nálunk és Németországban is) amelyik úgy vélte,
hogy a politikai eszmék megtalálhatók Krisztus tanításában is, csak
észre kell venni őket. A kereFtyénséggel nem lehet gyógyítani ott,
ahol a keresztyénség csak forma és szólam, de nem való, megvalósít-
ható .és megvalósulásra törő élet.

Ami eredmény, haladás ezekben az években felmutatható, a:z
mind olyanok eredménye, akik nem a megalkuvással és komprornisz-
szummal, hanem megalkuvás nélkül, határozott akarattal törnek cél-
juk felé. Ha meghátráltak volna azok, akiknek ilyen küldetésük volt,
(Ady, vagy Szabó Dezső, vagy Gömbös, vagy Klebersberg) a körülöt-
tünk felcsapó gúnyban és gyűlöletben, amellyel a sajátját féltő és csak
áldozatok nélkül építeni akaró középosztály és összefüggései Illették
őket, akkor nem lennénk ott, ahol vagyunk. A megalkuvók eltűntek
és el kellett tűnniök azért, mert nem akarták továbbítani azt, ami rá-.
juk bízatott, azt hitték, akkor szolgálják a legjobban, ha konzerválják.

Erre az alapra, amelyikben a fent emlitett kevesek, de mégis
előharcos mivoltuk miatt, útcsinálók miatt sok féle lehetőség lappang:
erre épül fel mai mivoltunk képe.' Három hatóerő az, ami mozgatja.
Az első a trianoni "anyaország", azaz Csonkamagyarország felfogása.
amelyre legjobban a német nemzeti szocializmus és általában nemzeti
szocíalizmusok hatottak. Szociális törvényeink, amelyek akár a mun-
kásosztály, akár pedig a munkanélküliek, akár a család, akár pedig az
elaggottak szükségeit igyekeztek enyhíteni, Bornemissz~tól napjainkig,
kétségen kívül nemzetszocialista eredetűek. Azok, akik magukat az
ú. n. "keresztény éra" tagjainak tudták, nem voltak képesek ezt meg-
valósítani. Ez az erőcsoport fényesen egyesíti magában a magyar moz-
díthatatlanságot, amelyik belátja, hogy rossz már, ami van. és azt a
magyar törekvést, amelyik csak azért sem akar lemaradni a többi mö-
gött. Igy lesz belőle olyan kísérlet, amelyik újat hoz, anélkül, hogy
gyökerében oldaná meg a kérdést.

A második hatóerő a felvidéki szellem. Annak idején sokat Ír-
tunk róla és sokat vártunk tőle. Hiszen annak idején még bizony tal an-
kedtunk erősen>...hogy vajjon megvalósítható-e valami belőle? A de-
mokrata eszmék, ,amelyek nyugatról származtak cseh közvetítéssel
hozzájuk, nem illettek bele a középeurópaí magyarság szemleletébe. A
magyar ugyan született demokrata és a többivel való egyenlőségének
teljes tudatában van, (1.Karácsonyi S. A magyar észjárás) de nem sze-
ret "bratyizni", azaz kérked ni ezzel. A demokráciát nem keveri össze
a tiszteletlenséggel, hanem azt érti alatta, hogy ő is éppen olyan, mint
a másik. Ez a magyar demokrácia nem volt teljesen azonos a felvidé-
kivel, az itteni nek kissé tudatosabbá kellett volna ehhez válnia, az ot-
taninak viszont kissé "csendesebbé". De mindegy, az a tény, hogy az
egyik meg volt, úgy ahogy megvolt, a másik pedig nem, holott meg
kellett volna lennie, olyan hatást gyakorolt az egyetemes magyar
életre, hogy az nem maradhatott bizonyos látszat nélkül. Azt azonban
ilyen közelről még nem dönthetjuk el, hogy milyen volt a két erő
egymásra hatásának eredménye, illetve, hogy' valójában volt-e valami is.

A harmadik hatóerő kétségen kívül az erdélyiség. Először ab-
ban a formájában, ahogyan megismerkedtünk vele va néha-néha hoz-
zánk vetődő testvéreken, vagy .az onnan visszatért Erdélyjárókon ke-
resztül. Ez az ősi, .viharokban is megalkuvás nélkül megálló biztonság

~
Hiába kit kivégezett,

Elnémított a máglya:
Dicsőítő emlékezet

Hangos jutalma várja
S az. Isten is megáldja.

De semmi mentség nem lehet
A gyilkos vétkezőknek:

A gyötrő Ielkíísmeret
Mardossa, tépi őket.

Gyalázzák majd holtukban is,
Akármi szentül éltek;

Hazudni fognak abban is,
Hogy végre mégis féltek
S hozzájuk visszatértek.

Ti csak hazudjutok tovább
A jókra átkot Iújva:

. Mi áldjuk üdvünk zálogát:
Az Ige jött el újra.

Megyünk a boldog nyár elé,
Nem gondolunk a télre,

Virág fakad míndenfelé:
A jó kezdet jó vége
Istennek dicsősége.

Fordította: Vietórisz József.

Szent István
vagy Cyril és Metod 1

A cseheknek il világ józanul ítélő
közvéleménye s a történelem ítélőszéke
előtt soha le nem tagadható és meg
nem bocsátható vétkei között ott van a
szio vákság történelmi, nyelvi és ide-
ológiai hagyományainak alattomos ki-
kezdése vagy nyilt rombolása is. Poli-
tikai szemfényvesztéseik és szelíd de-
mokráciával álcázott mohó imperializ-
musuk nemcsak a térképen miveltek
hallatlan csodákat, de "történélmi át-
értékelés" címen játszi könnyedén ha-
misították a történelmet is.

A szlovák öntudat minden lehető
eszközzel, acélos elszántsaggal küzdött
a legutóbbi húsz esztendő alattomos
elcsehesítő törekvései ellen. Fájdal-
masan sajátos tény mégis, hogy a ma-
gyar-szlovák sorsközösség egy· ev-
ezredes együttélés és együttmunkál-
kodás által megszentelt hagyományai-
nak irtása már a szlovák nacionaliz-
mus támogatásával történt. Ez egyebek
mellett azt eredményezte, hogy Szent
István emlékét a szlovákság lelkéből
kitörölni, a Szent István-kultuszt meg-
szüntetni igyekeztek és új nemzeti ide-
álokként és patronusokként Cyrilt és
Metodot, a nagy szláv apostolokat állí-
tották oda a nép elé. /A már jóval Tria-
non előtt megindult mozgalom 1918-
ban nyerte el hivatalos elismerését és
megpecsételését. Azóta odaát Szent Ist-
ván napja közönséges hétköznap, a
Szent István-kultusz minden formájá-
ban államellenes büntetendő cselek-
mény s rnég a szentistvánnapi ünnepi
búcsúk idejét is hatalmi szóval más
napra tették át, csakhogy azok véletle-
nül se egyezzenek .a magyar állarn hi-
vatalos ünnepének időpontjával.

A szlovákság szentistvánnapi nagy,
ösztönös ünnepi megmozdulásainak 3.

hivatalos egyház és állam, é\ saj+ó fes az
iskola egyaránt hadat üzent, 5 így nem
csoda, hogy sikerült is Szent István je-
lentőségét a fiatalabb szlovák generá-
ciók lelkében teljesen elhomályosítani.

Hiteles forrásból értesúltünk azonban
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arról is, hogy idősebb korosztálybeli
szlovák katolikus hívek közül sokan a.
cseh-szlovák köztársaság idején is fel-
keresték papjukat ezen a napon, hogy
csendes vagy énekes mise celebrálá-
sára kérjék fel, s hogy sok szlovák ka-
to likus pap viselt börtönt is szentist-
vánnapi miseszolgáltatás miatt. Ha még
azt is figyelembe vesszük, hogy a visz-
sza csatolt területekkel ismét a Szent
Korona polgáraivá vált szlovákok míly
lelkesen ünnepelnek ezen a napon, vi-
lágos jeleit látjuk annak, hogy Szent
István emlékét odaát sem sikerült ha-
talmi szóval, egy csapásra felejttetni,
mert az legaláb hamu alatti parázsként
tovább izzik mind a mai napig a szlo-
vák nép lelkében is.

Es ez teljesen érthető és helyén való
dolog. Hiszen a szentistvání eszme a
minden magyar állampolgárnak egyen-
lőképpen jogot szolgáltató magyar al-
kotmányon keresztül a Kárpátok tövé-
ben élő szlovákság életébe is exiszten-
ciálisan nyúlt bele, amikor valóságos
életlehetőséget adott politikai, kultúrá-
lis és gazdasági fejlődéséhez és kibon-
takozásához. A szentistvání eszme
fénye az 1850-es évek elhibázott nem-
zetiségi politikájának ködén át is' vilá-
gol, hogy az ezeréves együttélés egye-
dül célravezető, jól kitaposott útjait
mutassa meg a mának. A Cyril és Me-
tod-kultusz történelmi háttere ellenben
nem egyéb, mint politikai propaganda
szülte hamis fikció.

Ennek igazságait bizonyítja megfel-
lebbezhetetlen adatokkal és következ-
tetésekkel Knyiezsa István dr. érteke-
zése is (Slovenské Novíny 18. évf. 33.
sz.), amelyből megtudjuk, hogy Cyril
és Metod működése sohasem terjedhe-
tett ki a mai Szlovenszko területére,
nem is járhattak Szlovenszkón, s hogy
kultuszuk már a magyarok hazánkba
való jövetelekor is teljesen ismeretlen
volt a szlovákoknál. Egyetlen templom,
kápolna, oltár, misekönyv, breviárium
vagy prédikáció sem őrzi emléküket.
Ezzel szemben már a XIV. századból
van tudomásunk Szent István tisztele-
tére emelt templomokról és pedig
Csesztén, Kolonon, Nyitraszerdahelyen,
Oszlányban, Hernádmátén, Tótsóváron
és egyebütt. A mai Szlovenszko terüle-
tén pedig 86 Szent István emlékének
szentelt templomot találunk, amely
szám az országos arányszámot messze
felülhaladja, pedig nem is tartalmazza
azon kisebb kápolnák, oltárok és szob-
rok számát, amelyek szintén Szent Ist-
ván emlékét őrzik a szlovákoknál. De
a Szent István kultusz hazánkban való
egyetemességét mi sem bizonyítja fé-
nyesebben, mint az a körülmény, hogy
több szlovák protestáns prédikációs
gyűjteményben is ott találjuk a Szent
István ünnepére Írott prédikációkat.

Tehát a szlovákság lelkének mind-
máig élő hagyományai, Írott- és műern-
lékek, valamint történelmi tények egy-
aránt igazolják, hogy Szent István kul-
tuszának történelmi igazságát, Szlo-
venszkón politikai ideálok kedvéért le-
het ugyan tagadni, de letagadni soha-
sem sikerülhet. Dr. Szilády Jenő.

Hirdessen az
EV ANGÉLIKUS ÉLET-ben!
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azonban csak most fogja hatását igazán megmutatni. Tőlük azt: kell
majd megtanulnunk, hogy aki igazán hízik, meg nem csalatkozik soha.
Nincsen olyan emberi erő, amelyik a hitnek erejét megdönthetné és
semmivé tehetné. De vajjon ebből mennyi van meg bennünk? Vajjon
mennyi látható és érzhető meg ma, amikor felmérjük magunkat és
hitetlenségünket? Mert az bizonyos, hogy onnan, odaátról, sohasem
jött felénk a megalkuvásnak és belenyugvásnak hangja. Remenyik, azt
énekelte, hogy "r.e hagyjátok a templomot, és ne hagyjátok az iskolát"
és hogy küzdeni kell a "cserépkoporsáert" is és menteni kell mindent,
ami menthető. "Ahogy lehet". Erdély hangja vajjon mennyire hatott
el hozzánk?

Talán különösnek tűnik fel, de úgy tetszik, hogy így van mégis:
D. távol nyugat demokrata kultúrája, demokratává nevelt emberei nem
időszerű ek ezen a földön és ebben a korban, amikor az egyénnek a
közért el kell tűnnie, annyira, mint amennyire időszerűek és örökké-
valóak a hitnek és a segítő szeretetnek emberei. Az igazi demokrácia
nem az egyenlőség rumqoztatásábcn. és szándékos kihangsúlyozásában
'L'an, hanem abban a cselekedetben, amell/ik áLtal meglátszik magától
crtetődően az egyenlőség. A feltámadásba vetett hit sokkal értékesebb,
mint a kényszerből egymáshoz búvás, amelyik ugyanis csak a kényszer
elmúlásáig tart, hogy utána akár örökös bírálatban és összehasonlítá
elégedetlenségben, akár pedig régi gőgben éledjen fel újra. Már pedig
nekünk jól kell. vigyáznunk erre, annál inkább, mert hiszen hajlamunk
van rá.

Az a nagy kérdésünk tehát: vannak-e 'olyan embereink, akik ezt
a három hatóerőt úgy tudják összefogni, vagy egybeolvasztani, hogy
belőle felismerhető legyen a magyar? Á modern és modernségben mé-
gis ősi, igazi magyar? Mert ha nem sikerül az összeolvadás és a há-
romból elmarad valamelyiknek új, jó része, akkor torzszülött keletke-
zik. Valaki, aki új akar lenni, holott régi. Valaki, aki fiatal akar lenni
öreg létére, és ezért piros ruhába bújik ...

Vegyük észre, hogy ha vannak olyanok, akiket keresünk: ke-
vesen vannak. Keresni kell őket. Nem, nem is keresni: nevelni, világra

. kell hozni még őket. Csak ne szégyeljük bevallani. Javítani csak ott
lehet, ahol felismerték a hibát. Kemény Péter.

Egyetemes énekrend
Gyülekezeteinknek régi vágya, hogy megjelenjen az egyete-

mes énekeskönyv. Mielőtt az egyetemes .énekeskönyv mcgszerkesz-
tésére a rendszeres munka megindult volna, megjelent a szarva si
énekeskönyv. Most a békéscsabai egyház adja ki átdolgozott énekes-
könyvét. Első pillanatra -a jelek azt mutatják, hogy énekügyünk
kérdése egyelőre holtpontra jutott. Ha azonban számításba vesszük
azt, hogy úgy a szar-vasi, mint a revideált békéscsabai énekeskönyv
anyagának túlnyomórésze dunántúli, nyilvánvalóvá válik előttünk',
hogy a két énekeskönyvnek a megjelenése hatalmas lépést jelent .az
egyetemes énekrend felé. Ha pedig általános elfogadtatásra találna
az egyetemes énekligyi bizottság által elkészítei-t dalfamjegyzék. szinte
észrevétlenül teljesül híveinknek régi óhaja: megvalósul az egyete-
mes énekrendegyetemes énekeskönyv nélkül.

Bizonyos, hogy énekrendünknek ezen kialakulása még nem je-
lent végleges megoldást. Énekeskönyveinkben, mint eddig, ezután
is és mindég sok lesz a pótolni, javítani való. Az előállott új helyzet
azonban megmutatja a helyes utat. a természetes kibontakozás felé.
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Énekügyeink rendezese azért indult oly nehezen, inert sokan
máról-holnapra vélték megszerkeszteni az egyetemes énekeskönyvet
5 megfeledkeztek arról, hogy minden énekeskönyv történeti fejlő-
dés eredménye. Az első evangélikus énekeskönyv (1524.) mindössze
8 énekből állott s 20 év alatt 80 énekeskönyvnek kellett megjelennie,
míg a reformáció énekköltészetének <első periódusa annyira-ameny-
nyire lezárult. Minden énekeskönyvnek megjelenése, a bevett éne-
keknek megváltoztatása, javítgatása, pótlása (amitől 'annyira ide-
genkedünk) új fejlődési fokozatot jelentett a protestáns énekkölté-
szetben. Az új énekköltészet »magától« jött létre, akárcsak az ős-
keresztyén egyház énekköltészete.

A legtöbben abban látják az egységes éneklés feltételét, hogy
a gyülekezeteket az énekeskönyvek kiadásától eltiltanák és a meg-
lévő énekeskönyvek kiszorításával kötelezővé termék az' egyetemes
énekeskönyv elfogadását. Sok tekintetben szükség'esnek 'kell tar-
tanunk egy jó (!) egyetemes énekeskönyvnek a bevezetését. Ne gon-
doljuk azonban, hogy' az egységes énekléshez feltétlenül szükséges
az egyetemes énekeskönyv. Ha három magyar énekeskönyvünk van,
de híveink, tegyük fel, mind a három énekeskönyvből az egyetemes
egyház által elrendelt 120 éneket ugyanarra a szövegre és dallamra
éneklik, miért nem nevezhetnénk éneklé süket éppúgy egységesnek,
mintha egy énekeskönyvből énekelnének? A _hangsúlyt tehát nem
arra helyezzük, hogy egységes. énekeskönyvünk legyen, hanem hogy
egyetemes egyház által engedélyezett énekeket énekeljünk.

Eneklésünk fejlődésére azzal adjuk meg a lehetőséget, ha gyü-
lekezeteinknek 'érvényben hagyjuk a jogát énekeskönyvek kiadására.
Gyülekezeteink távoltartása a himnologiai munkától ellenkezik az
evangélikus egyház szellemével és az énekköltészet történeti kiala-
kulásával. Egyházunk addig volt igazán éneklő egyház, míg az ének-
alkotás jogát Istennek kegyelméből gyakoroihatta és gyakorolni tudta.
ArníiJ<.oraz istentiszteleten mindenki akként énekelt, amint azt a
Szentlélek adta neki. A híveknek akkor volt teljes az öröme az ének-
lésben, amikor úgy jártak gyülekezetük daloskertjében, mint ott-
honukban, mert az ének, melyet énekeltek, valójában sajátjuk volt,
Az a körülmény, hogy egyes gyülekezetek a felettes hatóságok jóvá-
hagyása mellett egyes énekeket az előírt énekeken felül is bevezet-
hetnek az istentiszteletbe, egyrészt visszaadja a híveknek szabad
tevékenységi lehetőségét, másrészt lehetővé teszi, hogy gazdag ének-
irodalmunknak egyéb termékeit is közkinccsé tegyük.

Luther nem lett volna az új énekköltészetnek a megalapítója,
ha énekeskönyvének megírását kizárólag zenetanácsadóira bízza és
nem ruházta volna az énekköltés jogát az egyetemes papságra.

Németországban egyes himnologusok c.-. a jelek szerint
kezdik belátni, hogy eddigi himnologiai munkájukban bizonyos mu-
lasztást követtek el. Az egyetemes énekeskönyv megszerkesztéséhez
nem hívták meg az Istennek Szentlelke által munkálkodó gyülekeze-
tet. Egyetemes énekeskönyvünk bármennyire is alapos, mégsem be-
fejezett, mert a gyülekezet nem munkálkodott benne. Ezért nem ellen-
zik, sőt sokan örömmel Iátják, hogy az egyetemes énekeskönyv
megjelenése után mintegy ellenhatásképpen az .új énekeskönyvek
azokatlan módon szaporodnak. Az új énekeskönyvekkel nem látják
az egység veszélyeztetését, mert a törzsénekeket szövegben, dallam-
ban változatlanul közlik. Sőt legújabban egyházzenei szaklapok útján
felhívást intéztek a hívekhez, hogy 'az ősrégi énekek megbecsülése
mellett írjanak új énekeket is, mert nemcsak a reformáció gyöngyei-
nek felszínrehozásától, de a hívek aktiv tevékenykedésétől is várják

,
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Kerületi gyűlések. E héten folytak le'
a- dunántúli és dunáninneni egyház-
kerületek közgyülései, melyekröl rész-
letes beszámolót lapunk legközelebbi
számában hozunk.

Az Országos Luther Szövetség orszá-
gos választmánya szeptember 30-án tar-
tott ülést dr. Bencs Zoltán elnöklete
alatt. Az elnöki jelentések után meg-
hallgatta a szervezési jelentéseket,
örömmel vette tudomásul, hogy október
hónap utolsó napjaiban Székesfehérvá--
ron, november hónapban Szegeden, Lo-
soncon és Miskolcon, decemberben
Tiszaföldváron, Csorváson, Csabacsü-
dön és a Budapest- Vári gyülekezetben
lesznek evangélikus napok. A választ-
mány a továbbiakban a novemberi köz-
gyűlés elökészítésével foglalkozott.

Megkezdődnek az egyetemi isten-
tiszteletek. Az ünnepélyes évnyitón,
október fi-án d. e, 11 órakor az Ullőí-u.
24. sz. alatt Dezséry Lászlo prédikál.
Ezentúl minden vasárnap reggel fél 9
órakor lesznek az istentiszteletek.

Luther-serleg vacsora. Az Országos
Luther Szövetség Luther-serleg vacso-
rája ezévben november 8-án este 8 óra-
kor lesz a Gellért-szálló márványtermé-
ben. A serlegbeszédet dr. Pesthy Pál
bányakerületi felügyelö mondja.

Főesperesválasztás. A tolna-baranya-
somogyi egyházmegye Gyalog István
lemondása folytán megüresedett föespe-
resi tisztségre' Fábián Imre sárszent-
lőrinci lelkész, belmissziói esperest, al-
esperessé pedig clr. Schlitt Gyula majosi
lelkészt választotta meg,

Segédlelkészáthelyezésele. D, Raffay,
Sándor bányakerületi püspök a segéd-
lelkészi karban a következő változáso-
kat eszközölte: Boros Károlyt Fábián-
sebestyénből Aszódra, Gádor Andrást
Fábiánsebestyénbe, Vajta Vilmost Solt-
vadkertre, Botta Istvánt Fótra, Székács
Sámuelt Kiskőr ösrő l Szarvasra, Kiskő-
rösre Ponicsán Imrét, Irsára Mengyán
Györgyöt helyezte segédlelkésznek. Sza-
kács Lászlo váci segédlelkész a dunán-
inneni egyházkerületbe távozott, he-
lyére Koppány János került. Zátonyi
Pál, a soproni hittudományi karra, mint
leetor kapott beosztást. Csepregi Béla a
nagytarcsai népfőiskolába távozott, he-
lyébe Kajos Jánost helyezte a Püspök
Úr. - D. Kapi Béla dunántúli püspök

"Weiler Henrik varsádi segédlelkészt
Majosra helyezte át.

A gyülekezeti közösségek összejöve-
telén, október 14-én, hétfőn este 7 óra-
kor missziói tárgyú elöadás lesz, melyet
a missziói egyesület tart és a hónap
második keddjén szokásos missziói
egyesületi összejövetel pedig elmarad.
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Broschko G. Adolf, a pesti nérriet-
nyelvü egyházközség lelkésze most töl-
tötte be 70. életévét. Ez alkalomból az
egyháztanács hívei és tisztelői meleg
ünneplésben részesítették.

Evangélizáció. A pestszentlőrinci egy-
házk özségben október 6-13-ig evangé-
lizáció lesz, melyen a szolgálatot vitéz
Sréter Ferenc bányakerületi missziói
lelkész végzi.

A Misszióegyesület évi rendes k őz-
gyűlését és konferenciáját idén Buda-
pesten tartja, 1940 október 29-én, ked-
den, az üllöiúti egyetemes egyházi

-ímateremben. A Protestáns Napokra
való tekintettel mindenki kaphat 500f0-os
vasuti kedvezményt a lelkészi hivatal
útján.

Felhívás! Tisztelettel kérem, hogy
életbevágó fontos ügyben, a világhábo-
rúban, 1914 június 26-tóI a budapesti
IV. hadtestnél, Ujvidék-Péterváradon
szolgálatot teljesített evangélikus tá-
bori lelkészt, hogy jelenlegi cimét "Fo-
dor" névre közölje a lap kiadóhivata-
láva!.

Terény. Szeptember 29-án ifjúsági
konferencia volt, melyen 11 község
ifjúsága vett részt. A konferenciát Kar-
dos Gyula esperes nyitotta meg, elő-
adást Agoston Sándor budapesti mér-
nök tartott. Az istentiszteleten Milán
János csánki lelkész' hirdette az igét.
Délután ifjúsági összejövetel volt, ame-
lyen dr. Csengődy Lajos salgótarjáni
alesperes, Agoston Sándor mérnök,
Wágner Aurél KIE titkár és dr. Sréter
János egyházközségi felügyelő tartottak
előadást.

Felvétel a Kisanyák Iskolájába. A
Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli
Népművelési Bizottsága felügyelete
alatt működő Kisanyák Iskolája 1 éves
egészségügyi és pedagógiai tanfolya-
mára a felvételek megkezdődtek. Be-
iratkozás Baloghy Mária igazgatónő-
nél, Budapest, IL, Bimbó-u. 3. 1. 5. Te-
lefon: 157-182. Ugy személyesen, mint
telefonon kizárólag reggel 8-10 között,

Felvételek a Gyárgondozónöi janto-
lyamra. A Budapest Székesfőváros Is-
kolánkívüli Népművelési Bizottsági!
felügyelete alatt működő 2 éves Gyár-
gondozónői tanfolyamra a felvételek
megkezdődtek. Beíratkozás és felvilá-
gosítás Baloghy Mária igazgatónőnél.
Budapest, IL, Bimbó-u. 3. 1. 5. Telefon
157-182. Ugy személyesen, mint telefo-
non kizárólag reggel 8--)0 között.

a protestáns énekköltészet igazi felvirAgoztatlislit. (Die ev. Kirchcn-
musik in Baden, 1940. aug.).

Sokan egyszersmindenkorra szeretnék az énekrendet megálla-
pítani s figyelmen kivül hagyják, (hogy az evangélikus egyház az
énekrend megteremtésében végleges megoldást nem ismer. A racio-
nalizmus,a liberalizmus és a mai kor elvilágiasodott, vagy elszek-
tásodott énekköltészetének leromlása érlelte egyesek lelkében azt a
gondolatot, hogy az énekköltészet fejlődésére pecsétet tegyenek. Bár-
mennyire is ragaszkodunk a reformáció örökszépségű énekeihez az
emlí tett énekekkel szemben, nekünk sohasem szabad feladnunk azt
a meggyőződésünket, hogy apáink örökségét 'nemcsak átvenni, de
továbbfejleszteni is tartozunk. Nyugodt lelkiismerettel megállapít-
hatjuk, hogy a mai korszellem .korálterrnelésre képtelen .. Ki tudja
.azt azonban dőre megállapítani, hogy énekköltésr-e kedvező idő már
soha többé nem lesz? Ki tudja, hogy az isteni kegyelem a közeljö-
vőben nem hoz-e ránk egy boldogabb kort, amikor a hívők újból meg-
telnek az evangélium szellemével és .amikor új virágzásnak indul
a korálkőltészet fája?

Ha bármely gyülekezetben megjelenik egy-egy énekeskönyv,
ez ne jelentse azt, hogy az énekeskönyvet örök időkre változatlanuli
kel] hagyni. A híveknek', apáik .példáját követve, nem kell vissza-
riadniok énekeskönyv eik időszakonkinti megváltoztatásától, javítga-
tásától, még akkor sem, ha az kisebb anyagi áldozatot jelentene. Ahol
az énekeskönyv változatlan, ott megszűnt minden élet, megbénult a
fejlődés .. A gyülekezeti éneklés is erőltetett, unott lesz.

Magától értetődő dolog, hogy az evangélikus énekköltés sza-
badsága nem kor-látlan.: Szakértőkből álló bizottság feladata, hogy
egyfelől a gyülekezeti munka kibontakozását lehetővé tegye, más-'
felől a végzett munkát szigorú ellenőrzés alá vegye.

Az ilyen értelemben vett szabadságnak gyakorlása áldást je-
lent a gyülekezetekre. Mi békéscsabaiak tapasztalásból tudjuk ezt,
mert gyülekezetünkben éppen most végezzük a sok bírálatnak alá-
vetett helyi énekeskönyvünk revideálását, Amióta a templomi éneklés

. helyreigazításán fáradozunk, az énekügy úgyszólván állandóan napi-
renden van. Évente egyházzenei konferenciákat, tanfolyamokat ren-
dezünk, rendszeres zenetörténeti 'előadásokat tartunk. Igaz, hogy az
eredeti dallamoknak bevezetése egyes tanítóink, vhíveink körében
ellenzéki hangot is vált ki. Akadt egyszerű földmíves ember, aki me~-
takarított pénzéből harmóniumot vásárolt, csakhogy a ritmikus ének-
lést elsajátítsa s mint »előénekes« biztosabban irányíthassa az ének-
lést a templomban. Mások pedig zúgolódnak. De az ilyen ártatlan
énekcsatározás még mindég jobb, mint a nemtörődés.

Mi pedig boldogok vagyunk, mert abból énekelünk, amit
Istennek kegyelméből a magunkénak vallhatunk.

Linder Láezlá.

A kiadóhívatal kérelme. E hét folyamán elölizetési felhívást és csekkbelízetési
lapot küldtünk azoknak az olvesóinknak, akik még nem egyenlítették ki az egész évi
előfizetési díjat és tisztelettel kérjük a hálralévő összeg beküldését. Befízetés! lapot
küldtünk azoknak is akik a tavalyi előfizetési dííat (4'40 P) küldték be. Ezévben
6 P az évi előfizeté;i díj, a már beküldött összeget kérjük erre kiegyenlítení.. . .

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény I

hangszertelep
VIIL, Józseí-körút 37. sz.
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IHa elismeri. jó munkát és becsületes kiszolgálást akar.
keresse fel bizalommal

IfénY.kéPész~~I~k ~r~k'jőY." !a'I~ ;p~ állandóan
raktáron. IV .. Egyetem-tér 5. Központi egyetemmel szemben.

ROSZPEK JÁNOS
. képesített szűcs mester

BUDAPEST, VI., l Próféta-u. 5. - Alapítva: 1914.
Szűcsmunkát legmodernebb kivitelben, jutányosan
készítek. - Szőrmeraktár. - Molykár ellen megóvás.

LAJOS
szücsmester új helyisége
IV., Kossuth Laiosll!u.13.
fél eme let (Fórum-mozival szemben).

o OGYI

Jó minöség
elsörendú szabAs

szolid érak.

Ai4i4*&4 a

SZ. KOCSIS LÁSZLÓNÉ

m űk e r t é s z e t e
, ". BAUERNÉFEHERNEMUSZALON HAAR OTTILIA BUDAPEST, XL, NÉMETVÖLGYI-ÚT 132.

Budapest, IV., Kamrnermayer K. u. 10. n lar~asréli temelónél. - Tel.: 456-902. - Sírültetések és díszílések.
TELEFON: 389-072.

Férfi fehérnemű, pyjama, ágynemű specialista. H II E éb t ".~. til
Kézi- és géphimzés, monogramm elsőrendű kivitelben. e er r~s _e. noI u Ivas za on

Hozott anyagból is vállalom. B d t·V V - 17 Iu apesr, r v .; aCI-Uo •. .em. I
. I Tel.: 187-468.

'Harmónium legolcsóbban FIT T LEA-nél l' =-------------------:
Bpest, Damíaních-u. 38. - Képes árjegyzék díjtalan. IZSÁK

: I

PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 49~
Telefon : 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

HittsstvBrBknsk ársngBdmBny I

Főh:~~ífí~Óudv'CSERY GYUlA~
, SZÜCSMESTER I

. . -. . Kékrókák, ezüstrókák. szőrmedivat I
" , ujdonságok, szőrrnebundák.

-, 'Budapest, 1" Bástyasétány 2. .
Alapítva: 1884. Legrégibb fővárosi evangélikus cég.

rövidáru, harisnya, kesztyű
BUDAPEST, Rákóczi-út 57lb.
-Templom mellett.

Hege~ű - Zongora - Harmonium
harrnónika, gramofon, rádió

hangszertelepén

REMÉNYl VI.,Király-utca 58.
Ingyen 107 árjegyzék,

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

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

KUTNEWSKY
a közismert, megbizható szőrmeszalon.

IV., Kristóf-tér 6. Telefon: '381-179.

IKovács Viktor ,I kötött-szövöttaruk - harisnvák
IV., Szervíta-tér 4. Ktrálv-u. 2. (Anker-pelota)
Alapítva: 1896.



Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
, Jóléti Egyesülete?

A, családban' előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, száva-
tosság,gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesűlet gondos
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesűletet felkarolja.
Hívja fel mmdenki 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 jegyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

,,
!

~ P6B4A

..,,,,,,,,..e,,,,- UOzfDórát
éJ;re5 'd· ggyel:
el csil!ag Ve ~e

je/képezik apontossdqot., .J'
, Kaphatók minden órússza/(üzletba

Az AS PIRI N 40 év folyamán az egész
vil~got meggyőzte kiváló tulajdonsá-
gairól. Ebbőlo világhirből próbálnak
utánzatok és pótszerek hasznot huzni, ,
e'zekazonban nem érhetik el az elő'1!litó-
sában tökéletességig fejlesztett ASPIRIN
hatékonyságát és ártalmatlanságát.

ASPIRIN
TABLETTA

esok a 1) ~~ cc- kereszttel valódi

DOLGOZÓ EMBER

számára pótolhatatlan veszte-
,ség, ha - különösen a na.gy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerültsége megg-átolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
síW, frissítő ' ,

Diana sósborszesszel
kenegetfük, verejtékező tes-'-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink'
megfeszülnek, vérkeringésünk
felélénkül, munkabírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő ember soha-
sem .megy munkába Diana-
s6sborszesz nélkü!.

PrÓbapalack .. 64 fillér
Kis pl\lack '" 1.10 pengő
Közép palack • 3.20 pengő
Nau palack • 5.90 pengő

Mindenütt kaphl1t6!

Garab József könyvnyorndája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengödy Lajos, Dezsérv László. dr. Gaudy László.
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán,' Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető . Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 222-895.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Előfízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások akiadóhivatalba küldendök.

Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztóség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
• A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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d. e. 1/2 9 Süle Károly
d. e. 1/210 Broschko G. A. -
d. e 1/4/12 D. Raffay Sándor
d. u. 6 Scholz László
d. e. 1/210Kemény Lajos
d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
d. u. 4 Pásztor Pál
d. u. 5 Váradi Lajos
d. e. 1/210Benezur László
d. e. 10 Májba Vilmos
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Lehel László
d. e. HJ Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Dr. Halász Kálmán
d. e. 10 Győri János
d. e. 1/29 Dezséry László
d. e. iO Dendely Károly
d. e. 10
d, e. lfd 1 Farkas Zoltán
d. e. II Grünvalszky Károly
d. e. .11
d. e. 10 Süle Károly
d. u. 5 Dezséry László
d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
ci. e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9
d. e. 11 Danhauser László
d. u. . 4 Mohr Henrik .
d. e. 9 Szántó Róbert
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d.e. 10
d. e. 1/!!1
d. e. 1/212

-
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TARTALOM:
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.

. Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

"Nagyobb jelentőségű"

És te nem akartad

Kultúra, mint feladat

Ismét

Proletársors

Bizonyságtévő magatartás

Nagyzolás

A dunántúli egyházkerület közgyűlése

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése

Sokat mondó könyvek
"Bécsikapu-tér

Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Öbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda

Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld .
Erdí-úton
Báthory László-u. 7.
Rákcsfalva

.- Filmkritika

Hírek



"Nagyobb
E héten az egyik lelkészi hi-

vatalban a házasságkötést be-
jelentő vőlegény, mint annyi
más esetben, elmondta azt a
küzdelmet, amelyet másval-
lású menyasszonyával folyta-
tott, míg eldöntötték, hogy me-
lyik templomban legyen az es-
küvő. Szomorúan jellemző "a
vegyes házasságok klasszikus
hazájában" (ahogy Tisza Kál-
mán nevezte egykor), hogy a
házaságkötés idején a két fél
lényegében abban a tekintet-
ben kénytelen dönteni, hogy
kettőjük - közül melyik lesz
anyaszentegyházához, amelyik
lelkileg felnevelte, hűséges, il-
letve hűtelen. Soha nem tit-
koltuk azt a meggyőződésün-
ket, hogy a reverzális lehető-
ségét veszedelmesnek tartjuk
a nemzet belső egysége és a
keresztyénség belső általános
missziója s egyénenkénti ne-
velő jelentősége szempontjá-
-ból, de ma, amikor mindenfelől
magát a keresztyénséget a po-
-litikai irányzatokan kívül leg-
erősebben az elközönyösödés
terjedése gyengíti, esztelen té-
kozlásnak számít, hogy két kü-
lönböző felekezetű keresztyén
házasságkötése esetén az egyik
elkerülhetetlenül hűtlenségre
kényszerül, vagyis kénytelen
meglazítani, esetleg elszakí-
tani egyházához kötő kapcso-
latait.

Ebből a szempontból kell
különösen figyelemre méltatni
azt a megjegyzést, mely e be-
szélgetés során ismét elhang-
zott, mint ahogy igen gyakran
szokott elhangzani ilyen prob-
lémák idején. Az egyházához
hű vőlegény elhozza ugyan
templomába a másvallású

jelentőségű"
menyasszonyt, de úgy próbálja
számára enyhíteni a lelki
konfliktust, hogy nem rendezi
a születendő gyermek vallását.
Ez persze félmegoldás s me-
legágya későbbi kellemetlen
bonyodalmaknak, de önmaga
előtt is azzal védekezik, hogy
ennyit okos dolog megtenni,
mert hiszen "a nők számára a
vallás nagyobb jelentőségű".
Meg kell mondanunk határo-
zottan, hogya vallás nem a ne-
mek kérdése. A nő ne azért le-
gyen jobb keresztyén, mert nő
és a férfi ne elégedjék meg ke-
vesebb keresztyénséggel és ki-
sebb egyháziassággal azért,
mert férfi. Ez a szempont gya-
korta hallatszik, sőt szinte
mindennapi, holott megkerü-
lése a keresztyén ember egyé-
nenkénti személyes felelőssé-
gének arra nézve: mennyire
vagyok komoly, megálló, ön-
tudatos keresztyén?

De ezen az általános meg-
jegyzésen túl is helytelen és
megtévesztő állítás. Egyetlen
egyház sincsen, amelyik alá-
írná azt az állítást, hogy az ő

körén belül a vallásos élet na-

II Aki hű a kevésen, a sokon is
hű az, aki pedig hűtlen a ke-
vésen, a sokon is hűtlen az.

Lukács 16:10.
Mivel nag-y papunk van az Is-

ten háza felett: járuljunk oda
igaz szívvel, teljes hittel, rossz
lelkiismerettől megtisztult szív-
vel, tiszta vízzel meg-mosott test-
tel, tartsuk meg ingadozás nél-
kül a reménység hitvallását,
mert hü az, aki az ígéretet
tette. Zsid. 10:21-23.

Igazságosságodat nem rejtet-
tem el szívemben, elmondom a
te hűségedet és segítségedet,
nem titkolom el kegyelmedet és_
Igazságodat a na_gy gyülekezl~t- I
ben. Zsoltár 40:11~

gyobb jelentőségű a nők, mint
a férfiak számára. Mindegyik
egyház úgy neveli gyermekeit
felnőttekké és azt kívánja fel-
nőtt tagjaitól, hogy egyenlően
nagyjelentőségű legyen benne
mindenki számára egész val-
lása és abból folyó min-
den kötelessége. Az a vé-
delem, amelyre az ember
a külső világban kényszerül
vallásos meggyőződése és attól
megha tározott életformái ér-
dekében, semmiképpen nem
nélkülözheti a férfiak erejét
és határozottságát s nem volna
elegendő számára a nők mele-
gebb, érzelmileg mélyebb, de
aktivitásban -sokszor bizony
visszahúzódóbb védelme. És
még ennek a tapasztalatnak a
birtokában sem akarjuk azt az
állítást megkockáztatni, hogy
tehát a férfinek a védelmére
van nagyobb szüksége az egy-
háznak, mert mindenkinek
van szüksége a vallás oltal-
mazó és kárhozatos élettől
visszatartó kezére, az egyház-
nak pedig minden tagjától egy-
formán van szüksége a hithű-
ség és a keresztyén életre való
törekvés bizonyságtételeire .

Mert a mi egészen bizonyos
meggyőződésünk, amelyben
nem lehet különbség sem ke- -
resztyén egyházak, sem ke-
resztyén emberek között, az,
hogy ennek az egész világnak
van mindíg és ma is égető
szüksége arra, hogy az egész
életben, annak családi, egyéni
és nemzeti vonatkozásaiban a
legnagyobb jelentőségű legyen
a keresztyénség, vagyis Jézus
Krisztusnak, a világ Megválto-
jának megváltói munkája győ-
zedelme az emberek között ... _

1



8izon~sá~téyöma~atarlás
Ezt is az erdélyi bevonulásról hallot-

tuk. Nem emlitenénk meg, ha nem volna
olyan sok szomorú tapasztalatunk arról,
mennyire szégyenli némely alacso-
nyabb, vagy magasabb állású atyánk-
fia öseinek hitét s mennyire nem meri
bárhol, bárki előtt kimutatni.

A Kolozsvárra bevonulá magyar csa-
patokat fogadó elökelöségek sorában
három más felekezet püspöke is ott dí-
szelgett. Az evangélikus lelkész majd,
hogy el nem tűnt közöttük a maga
igénytelen egyszerűségéveI. A hivatalos
üdvözlések után következö barátságos
ismerkedés perceiben a magyar honvéd-
ség föparancsnoka éppen csak a köte-
les udvariasság pár szavát váltotta a
diszes egyházi elökelöségekkel, aztán
hangos "Hol az én papom?" ki ielentés-
set megkereste az evangélikus .Ielkészt.
Meleg barátsággal ismerkedett vele s
a hittestvérí közösség hangján érdeklö-
dött: "Hányan· vagyunk evangélikusok
ebben a városban?", stb., stb. Mikor
pedig a hálaadó istentiszteletekre ke-
rült a sor, semmiféle tekintetbe nem ré-
szesítette azt az állami és társadalmi
körökben oly megszokott és kínos pon-
tossággal betartott szempontot, hogy
számaránv szerintí sorrendben kell
résztvenni minden felekezet istentiszte-
letén, hanem egész egyszerű és termé-
szetes öntudattal gondolkozván, azt
mondta magában: én evangélikus va-
gyok, megyek az evangélikus temp-
lomba s indult a saját egyháza isten-
tiszteletére. Az evangélikus lelki ismereti
szabadságot nem ismerö, hanem csak az
egyházi és világi szubordináció belső
iránytűjéhez igazodó törzskara azonban
nem mert kilépni a föparancsnok árnyé-
kából s így a hálaadó istentiszteletet
az egész fényes tisztikar az evangélikus
templomban ülte végig. Mint mondják,
talán sohse volt még ennyi fényes
egyenruha a kolozsvári evangélikus
templomban ...

Orömmel jegyeztük fel egy magas-
állású hittestvérünknek ezt a bizony-
ságtevö magatartását. Bár hatékony
lenne a példája mindenütt, és a leg-
kisebbtől a legnagyobbig egy evangé-
likus sem szégyellné és rejtegetné a
világ elött ösei hitét! Ez az a bizonyos
"evangélikus öntudat", amely nem hi-
walkodik, nem .mellet dönget", külö-
nösképpen nem becsméreli a más hitét,
de minden körülmények között meg-
becsüli a magáét. Ezt azonban senki
"nem veheti magára", ez önként szár-
mazik abból, ha valaki igaz ~elsö kö-
zösségben él Istenével s komoIyan sze-
reti és olvassa az ö igéjét. Azért is be-
csüljük meg és értékeljük nagyra az
ilyen bizonyságtevő külső magatartást,
mivel jól tudjuk, hogy ez csak egy bi-
zonyos be1sö magatartás gyümölcse
lehet. S azért szeretnénk, ha az ilyen
bizonyságtevö magatartás meglenne
minden hittestvérünkben, mert az annak
volna jele, hogya lelkek titkos közle-
kedö edényeiben egészséges az élet
áramlása az örök Szölötökéböl a "szö-
lővesszök" felé. F. Z.

Hirdessen az
EVANGÉLIKUS ÉLET-ben!
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Es te akartadnem II • •
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Ha egyszer összegyűjtenénk Isten valamennyi prófétáját, papját,

lelkitanítóját s egyházi munkását, akik valaha is dolgoztak ezen a világon
embertársaik lelkiüdvéért s az Isten országáért, ezt a csodálatos társaságot
megszavaztatnánk abban a tekintetben, hogy melyik az a legfőbb bűn,
amellyel szemben a legtöbbet kellett fáradozniok és kudarcot vallaniok,
akkor valószínűleg a szavazatok óriási többségét az eng e d e t l ens é g bűne
nyerné el. Már paradicsomi ős-szüleinknek is éppen az volt a tulajdonkép-
peni bűne, hogy Isten határozott tilalmát megszegték. Utódaikat pedig mind-
ezideig az jellemzi, hogy nem akarnak belenyugodni teremtmény-mivol-
tukqa, nem hajlandók Uruk akaratához igazodni, hanem fellázadnak s pár-
tot ütnek ellene. Isten Lelkének és Isten embereinek ezért alig is van más
teendőjük, minthogy a pártütő lelkeket alázatosságra és engedelmességre
bírják. De éppen ez az ő hivatásuk keresztje is. M ó z e s nem tud belenyu-
godni, hogy népe makacs és kemény nyakát nem akarja Isten igájába haj-
tani. Sá m u e 1 szemére veti királyának Istennel szemben való engedetlen-
ségét, s Saul szörnyű tragédiáját, csatavesztését, fiainak szeme előtt tör-
ténő felkoncoltatását, végül öngyilkosságát Isten méltó bűntetésnek látja.
Ésai á s, Jer e m i á s nem szűnik meg panaszkodni amiatt, hogy a nép nem
akar megtérni, nem akar hallgatni Isten szavára, nem akar neki engedel-
meskedni, hanem elpártol tőle és fellázad ellene. De talán a várva-várt
Messiásnak csak nem lett hasonló sorsa? Nos, őt sem fogadták másként
J é zu s Kr isz tus földi működése vége felé először képiesen, mintegy
virágnyelven beszél arról, hogy Isten követeit bántalmazzák, szavukra nem
hallgatnak, hívásuknak nem engedelmeskednek, nem akarnak a királyi
menyegzőn résztvenni, majd Jeruzsálem megpillantásakor a nép engedet-
lensége miatt érzett mérhetetl en keserűsége forró könnyekben buggyan ki
s fájdalma szörnyű ítéletté válik a multra, a jelenre és a jövendőre nézve,
amikor így kiált fel: "Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és
megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek, hányszor akartam egybegyüj-
teni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyüjti kis csirkéit szárnya alá, és
te nem a kar ta d. Imé, p u szt á n hagyatik néktek a ti házatok ... " Máté
23., 37., 38. '

Két irtózatos igazság rejlik az Úr szavaiban.
Az első igazság az, hogy az engedetlenség bűnét a pusztulás bűnie-

tése követi. Izráel negyvenévi gyötrelmes vándorlása il. pusztában, az ismé-
telt fogságba-hurcoltatás, Jeruzsálem ismételt, majd szinte végleges lerom-
boltatása 70-ben, a zsidó nép szétszóratása .s a még napjainkban is ránehe-
zedő rettentő átok súlya igazolja, hogy Isten emberei és Messiása nem
hazudtak.

A másik igazság az, hogy mindez a nép akaratán fordult meg. "És te,
nem akartad ... " Nem Isten, hanem a nép akarata idézte elő szörnyű bűn-
hődését. Aminthogy nem is rejtőzködhetik el az emberi engedetlenség
semmiféle eleveelrendelés fügefalevele'i mögé ak,kor, amikor Isten szemei
irányulnak reá. Nem a végzet, nem az isteni "örök végzés", hanem a nép
engedetlensége Isten prófétáival szemben: ez a kizárólagos oka romlásának.
Különben Jézus drága szemének könnyei farizeusi könnyek lennének s
akkor az Úrnak nem az embert kellett volna dorgálni a, hanem Istennel
kellett volna perbeszállnia. Az volt a baj, hogy "te nem akartad ... "

Igy volt ez régen, mondod. De ma sincs máskép, szól az Isten teljes
igéje. Keresztyénségünk s benne evangélikus egyházi életünk legkárosabb
kórokozója az engedetlenség bűne. A "hívek" nem hallgatnak Isten igény-
telen követeinek, igehirdetőinek szavára. Ismerik Isten akaratát, de nem
hajolnak meg előtte. Tisztában vannak kötelességeikkel, de nem teljesítik
őket. Úgy veszik Istent, mintha cifra, de holt bálvány lenne, akiben el letiei
gyönyörködni, de aki néma s nem kíván tőlünk, s nem parancsol nekünk
semmit. Ezért is innen van erőtlenségünk, háttérbeszorulásunk, innen vannak
üres templomaink, vergődő közösségi szervezeteink, innen sok vereségünk
akkor, amikor hittestvéreinknek helyt kellene állni ok. Egyházunk sorsa pro-
fétasors. Mint Isten küldöttét, sokszor saját híveinek engedetlensége öli és
dobálja meg kövekkel.

Azonban 'az igazi pusztulás éle itt is a bűnösök felé fordul. Az enge-
detlen Ádám és Éva kiűzetnek az Édenből, az Isten akarata előtt meg-
hajolni' nem akaró lélek s az Isten közt beáll a szakítás. Ugyanúgy, mint



a családi életben. Eleinte az engedetlen gyermek még I]1egkap mindent,
élelmet, ruhát egyaránt. De a legfontosabbat, amit adhatnak, szeretetüket és
áldásukat, szívük melegét, a szomorú szülők már nem tudják nyújtani gyer-
meküknek. Az Istentől elpártolt, mert engedetlen embernek is meg lehet
mindene, talán több is, mint másnak, de mégsem boldoga Isten szeretete,
áldása, szívének melege hiányzik életéből, míg egyszercsak az ítélet ostora
meg nem suhan felette.

Vajjon mi a leendő? Miképpen kerülhetjük el Isten igazságos harag-
jának jogos büntetését? Miként lehet ismét a mienk Isten szeretete
és áldása?

Csak egy módon. Rá kell lépnünk az enqedelmesséqvút uu a, s ha hall-
juk Isten hívó szavát, hozzá kell fordulnunk. Ha feladatokat ad nekünk,
habozás nélkül kell vállalnunk és teljesítenünk. Ne akarjunk többé az Isten
országáért folyó harcnak se a családunkban, se a saját életünkben, sein az
egyházi, sem a nemzeti életben csupán a semleges ("pártütő") szemlélői
lenni, hanem álljunk oda Krisztus zászlaja alá, s mint igaz katonái, tegyük
le kezébe az örökhüség esküjét s fogadjunk engedelmességet néki.

Amikor a harcias írekkel. akikkel angol elnyomóiknak a legújabb
időkig oly sok bajuk .volt, pogányságukból Krisztus egyházába térítették,
megkereszteltetésük alkalmával nem akartak teljesen lebukni a folyóvíz
színe alá, hanem a jobb karjukat kitartották belőle. "Ezzel forgatjuk vitéz
kardunkat. mindent odaadunk Krisztusnak, de a kardforgató karunkat nem"
- mondották. Egyházunkra a fontos teendők egész serege vár. Ecclesia'
militans-szá, harcos egyházzá kell lennünk, mint az egyik idei püspöki jelen-
tés követeli. Isten Lelke egybe akarja gyújteni s harcba akarja vinni egy-
házunk népét. Az Úrnak szüksége van minden evangélikus ember karjára,
jobb karjára, munkaerejére, harcára, áldozatkészségére. Azért ne legyünk
olyanok, mint a pogány írek. Ne akarjunk olyan evangélikusok lenni, akik
csak szemleln ek spersze kritizálgatnak (elárulva, hogy mennyíre tisztában
vannak vele, mire lenne szükség az egyházban s mit kellene nekik is ten-
niök!).de a jobb karjukat, a munkaerejüket elvonják az egyháztól A. Lélek
hív és gyújt minket Isten országába. Ne viselkedjünk tehát 'úgy, mint akikre
áll a Jézus szava: És te nem akartad. Hanem ha kűld, ha hív, ha parancsol,
ha feladatot ad az Úr, és megkérdi: "Kit küldjek el, és ki ·megyen el
nékünk?" Isten emberének alázatos szava legyen életünk válasza: "Imhol
vagyok én, küldj el engemet!" (Ésaiás 6., 8.). Dr. Vető Lajos.

,~~~-~
Kultúra, mint [elodot

3. A kultúrparancs.

Ha láttuk hibáinkat, hiányainkat és a működő, lehetséges erőket,
akkor most a cél felé kell fordulnunk. Magyarországon 'nem szabad, hogy
az egyesek érvényesülése, sikere vagy bukása legyen követendő, vagy el-
rettentő példa. Ezen a földön a nemzetnek kell uralkodnia, a tudatosan ma-
gyarok csoportjának,' közösségének. Az egyes sorsa tehát csak annyiban
lehet döntő kérdés, amennyiben 'bele tud, vagy ellenkezőleg nem tud bele-
illeszkedni a nagy magyar közösségbe. Mindnyájunk célja: közösségi cél.
Egy ember nem tud betölteni egy nagy tért, érdekszövetségek sem a Duna-
medencét. Itt boldogulni igazán csak akkor lehet, ha az egyes nem áll egye-
dül a boldogulás útján, hanem mindenki egyszerre boldog. De senki sem
sajátíthat ki magának semmit. A miniszteriális ember éppen úgy nem hiheti,
hogy politikai karrier egyedül csak az ő számára van, mint ahogy egy lel-
kész sem hiheti, hogy az üdvözülés útját, csak ő, egyedül, mint kiválasztott
ismeri, és bár beszél róla a többinek, azok szegények, úgyse jutnak el oda,
csak ő egyedül. A társadalmat nem egy osztály, vagy egy társadalmi réteg
tartja fenn, hanem az az állandóan élő közösség, amelyikben felemelkednek
az arra méltók és amelyikből kihullanakaz arra érdemtelenek.

. A magyar kultúrparancs éppen ezért a nemzet egészére vonatkozik.
Addig nem leszünk képesek sohasem arra, hogy másokat is felvegyünk
magunkba, másokat is tartósan "asszimiláljunk", amíg nem értük. el azt a
magasságot, amelyikre az asszimilálandó feltekintve, úgy érzi, hogy számára
jutalom és kitüntetés, ha ebbe a táborba tartozhatik. Ezt a magasságot azon-
ban csak egészen tudatos munkával és határozott célkitüzéi'sel érhetjük el.
Olyan nemzetnevelésnek kell elkövetkeznie, amelyikben nem áhítozik senki

Nagyzolás'
1. A Farkasréti temető előtt autó-

buszra várakozunk. Az esős időben
nincs más élvezni való, mint a nagy-
szerű arc élű, az ősmagyarok képeire
emlékeztető rendező-ellenőr, aki űl a
kisüvegfűlkében, s boldog gondolato-
kat vált ki a szemlélőből afelől, hogy
van azért ennek a kevertnépű Buda-
pestnek mégis egy rétege, altisztekből,
rendőrökből, postásokból. villamos és
autóbusz alkalmazottak ból, akik mé-
gis a törzsökös magyarsághoz tartoz-
nak, s képviselnek itt erős magyar
kispolgárréteget, igéretet arra, hogy
gyermekeik feltörnek és magyarságot
erőszakolnak majd leendő középosztá-
lyunkba. Megjelenik azonban egy autó-
busz, s kiszáll belőle egy fiatal kalauz.
Hasonló nagyszerű magyar arc, fiatal-
ban, s vidáman, aztán kicsit dzsentris
nyegleséggel tiszteleg: "Alázatos tisz-
teletem rendező Úr!" A jó magyar
rendező Úr pedig ugyanazon közép-
osztályi hatalmasságok leereszkcdésé-
vel, ahogy legalázatosabban tisztelete-
zett uraink szokták legkiszolgáltatot-
tabb alantasaikkal szemben, fel sem
emeli fejét, csak morogja, hogy' "Van
szerencsém!" Először azt hittem, mó-
káznak, s keserü magyar humorral ne-
vetik ki magukban az eképpen után-
zott úri világot, de abból a leereszke-
désből, s abból a reszketésből, amellyel
további szóváltásaik folytak, nagyon
világos lett, hogy ezek már nem utá-
noznak, s figuráznak, hanem megte-
remtették a maguk kis világában is az
alázatosan tiszteltek és alázatosságba
görnyedtek hierarcháját, a rendező úr
már basa, s a kalaúz már nyomorult
reszkető, s már élik a kőzéposzfályi és
hivatali zsargon és címkórság, hata-
lomvágy és megkűlönböztetettség mín-
den utálatát. "Hát sose lesz másként?
Így rendeltetett?" Magyar földön csak
úgy lehet polgárosodni, hogy benne el-
olvadjon az egész magyar magatartás,
a magyar társasélet minden tisztes
emléke, természetessége? Bizony hiába
beszélűnk népi és népből való ujjá-
születésről mindaddíg, míg idefent
olyan az életstílus, hogy még a kősző-
nést is el kell adni a polgáraágba való
belépőjegy megváltásahoz. Ha a népi-
ből még az "Adjon Isten jó napot"
sem jó, hogy lenne jó akkor az a be-
csületes nyíltság, társadalmi szemé-
rem, emberi önérzet, és általában a
magyar nép lelki beállítottsága és élet-
magatartása ahoz, hogy bejöhessen vele
ebbe a nagyzolástól fertőzött üres pol-
gári világba?

2. Ezt a nagyzoló, címkórságos úri-
világot az sem hökkenti meg, ha néha
az élet nagyot nevetett rajta. s nyiltan

. "blamálja". Most például feljelenteHek
egy szélhámos társaságot, mely vala-
milyen nem létező bajtársi szövetség
nevében pénzeket szedett össze társa-
dalmi úri emberektől, akik meg sem
kérdezték, vari-e ilyen bajtársi szövet-
ség. mi lenne a kötelességük benne,
csak eavszerűen pénz adtak azért, hogy
ez az ifjúsági alakulat elfoaadjá . őket
,.szenátorok"-ul. Egy bajtársi szövetség
..szenátora". Milyen nazvszerűen hang-
zik. ez. Ilyen címern még nincs. Nosza,
szenátor leszek, Névjegyen és parte-
cédulán nazvszerűen hangzik, s még
hozzá társadalmilag sem megvetendő
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egyáltalában jóban Ienní az ifjúsággal,
s ezzel mintegy bebizonyítani örökif-
júságomat, törhetetlen reformersége-
met, s szimpátiámat a kedves ifjúság
törekvései iránt. A szélhámosokat el-
ült ették, a kárvallottakat rehabilitál-
ták, holott a szélhámosok, eltekintve a
nyerészkedő bűnétől, társadalmi nevelő
munkát végeztek, hogy kinevettették
ezeket a címhajszolókat. Dyl.

A dunántúli egyház-
kerület kőzgyűlése

Október 3-án az előkészítő gyűlések
után tartotta évi rendes kőzgyűlését a
dunántúli egyházkerület D. Kapi Béla
püspök és Mesterházy Ernő egyházke-
rületi felügyelő elnöklete alatt. A kőz-
gyűlést bevezető istentiszteleten Né-
meth Károly egyházkerületi főjegyző,
lébényi esperes szolgált. Dr. Mesterházy

.Ernő megnyitójában megemlékezett a
Kormányzó 20 éves jubileumáról és a
magyar evangélikus egyház soha nem
csüggedő és Erdély visszatéréséveI iga-
zolt hitéről. Kifejtette, hogy az Erdély-
Iyel visszatérő magyarsággal szemben
hálát érzünk magatartásukért, köszön-
jük, hogy megálltak s ezzel a hazaté-
rést elősegítették. De kötelességeink is
is vannak velük szemben s ezeket a kö-
telességeket testvéri szívvel fogjuk tel-
jesíteni. Ezzel kapcsolatban érdekesen
utalt arra, hogy a lelkészek és tanítók
szoros együttműködésének milyen nagy
hatása van a nemzeti és a keresztyén
öntudat megőrzésében, A közgyűlés
hódoló távíratot küldött a Kormányzó
Úrnak, a miniszterelnöknek és a kül-
ügyminiszternek.

Ezután D. Kapi Béla tette le hüséges
képet nyujtó, terjedelmes nagy -jelen-
tését a közgyűlés asztalár a. A jelentés
benyújtását hosszabb beszéddel kísérte,
amelyben különösen azt hangsúlyozta,
hogyegyházunknak népegyházzá kell
lennie, amellett pedig meg kell őriznie
hitvallásos jellegét, híttudatát .és törté-
nelmi öntudatát. Mint fontos feladatról
szólt az egyházi munkások lelki nevelé-
séről, az egyházi munkások szaporítá-
sáról és az iskolák evangélikus lelké-
nek biztosításáról.

A közgyűlés, miután letárgyalta az
előterjesztett jelentéseket, melyek so-
rán a k özgyűlés állást foglalt a pécsi
egyetem teljes egészében való fenntar-
tása mellett, sürgette az evangélikus
kitűnőek iskolájának megalkotását, in-
tézkedéseket tett a kerületi lelkész-
hiány elkerülésére és különösen hang-
súlyozta a családvédelmi intézkedések
szükségét, melyben a lelkészcsaládok
megerősítésével is foglalkozott. A meg-
üresedett tisztségek betöltése után a
közgyűlés végetért.

'A közgyüléssel kapcsolatosan az
egyházkerületi tanítóegyesület, lelkész-
egyesület, egyházkerületi gyámintézet,

"Luther Szövetség, papnék egyesülete
tartották beszámoló közgyűléseiket, me-
lyek mind szép érdeklődés mellett foly- '
tak le.

Ha még nem rendezte, ne Ieleitse
el elő fizetését beküldeni!
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sem "sültgalamb" után (legyen ennek a sültgalambnak neve akármelyik
divatos irány vagy eszmeáramlat). hanem tudja azt, hogy sorsunkat nem
vak szerencse, vagy véletlen, de nem is személytelen "történelmi"-nek neve-
zett erők vezetik, hanem az élő Isten, aki törvényt szab, amelynek követé-
sében boldogulunk, vagy megvetésében elhullunk mind. lsten akarata pedig
megszabja törvényében a követendö útat számunkra egészen világosan:
mint nemzetnek, nemzetként kell élnünk, egymás iránti segítő szeretetben,
mások javát kereső munkában és magunkat folytonos bünbánatban javító
akarattal.

Alakító, bennünk működő erőink megvalósítást követelnek. Igy köve-
telik először azt, hogy a köröttünk erősödő, öntudatosan nemzeti államok
nagy szociális reformjait ne hagyjuk örökké csak példának szemeink előtt.
Az idegen példa sokat vonz azok közül, akiknek valamire szükségük van.
De ott, ahol megvan az, amit máshol úgy kell kikövetelni, ott nem talál
talajt semmiféle "idegen eszme". A munkásbíztosítás. öregségi járulékok,
kegydíjak, új, modern egészségügyi berendezések a gyárakban, a munkás-
szociális törvények (v. ö. "A magyar gyári munkásság szociális képe"), az
ipari munkásságot már eljuttatták egy bizonyos szintre. A mezőgazdasági
öregségi biztosítás és az erre vonatkozó törvénycikkek új utat nyitnak a
mezőgazdasági szociális intézkedések között. De mindez még a kezdet-kez-
dete. Világháborús nyomorúságunk, az a kényszer, hogy előbb az államot
kellett felépíteni és csak azután gondolhattunk a társadalomra, mentség
lehet ugyan, de örökké nem lehet rá hivatkoznunk. Minden téren nagy áldo-
zatokra van szükségünk, ha hazánkban csakugyan erős és magyar nemzetet
akarunk látni.

A szociális és nemzeti célokkal egyidejüleg szemünk előtt kell tartani
az egymással szembeni felfogásunkat is. Annak a bizonyos felvidéki "de-
mokráciának", amely az egymásmellé vert emberek végső összefogásából
származott, mai viszonyaink között magától értetődő gesztusnak kell lennie.
Onzésből és gőgből nem lehet megélni. Építeni is csak ott lehet, ahol a
munka közösen végzett voltán van a hangsúly, nem pedig az állandó
különbségkeresésen, és ebből következőleg egymás állandó lenézésén. A
keresztyénség megmutatta, hogy mennyire egy minden ember: bűnös, és
megváltásra szoruló. A világháborús évek tanulsága pedig, hogy szenvedni
egyformán kell mindenkinek, bárhol is ringatták bölcsőjét.

Arra azonban nem szabad senkinek sem gondolnia, hogy mindezt
megtenni képtelenek vagyunk. Bizonyos, hogy nem könnyü az embernek
elvetni magától azt, amit nagyon szeretett és ami számára sokszor "az éle-
tet" jelenti. De sem magunkat egyénileg, sem másokat közösségileg nem
szabad leértékelnünk annyira, hogy titkon valami reánk kényszerített külső
nyomásra várunk, amelyik megadja talán mindenki számára az egyenlő-
séget, de ez a láncot hordók egyenlőségét jelenti majd. Akár eszme, akár
példa lebegjen titokban egyesek előtt, tudnunk kell: nekünk egészen tuda-
tosan és egészen magyarul kell iti élnünk. Kűlföldimádat, "helyezkedés" nem
használ csak ideig-óráig. Az kell, hogy magunkért, mivoltunkért, ne pedig
csak helyzetünk miatt értékeljenek.

Magunkért csak akkor fognak értékelni, ha eljutottunk arra a ma-
gaslatra, amelyre önként, tudatosan, célunk szemelőtt tartásával jutottunk
fel. Arra a magaslatra, amely belső tartalmi gazdagodás ,és erre való törek-
vés nélkül nem ér el senki. A kultúrának, a tudásnak és egymásért élésnek
magaslata ez. Feladatunk, hogy eljussunk ide. Nem csak magunkért, hanem
országunkért. Kemény Péter.

Kutas-Spurgeon : Példázatok .. Gerencsér József: Téli esték.
(Üzenet Könyvtár, 5. sz., 64 old.

Ára 30 fillér.)
Ezekről a "vallásos elbeszélésekről"

már nem sok jót lehet mondani. Lélek-
tani képtelenségek, Ízléstelenül felda-
gasztott nyel vi bombasztok, technikai
melléfogások és hangulatvallásosság a
jellemzőt. Tipikus dilettánsirodalom,
me ly a maga "jóakaratával" azon a
legnehezebb területen, amelyre világ-
irodalmi nagyságok is csak félve me-
részkednek. a vaLLásos irodaLom terü-
letén kísérletezík, de sikertelenül.

(Üzen et Könyvtár, 4 sz. Ára 30 fillér.)
Kutas Kálmán jó szelgálatot tett a
"nagy .igehirdető", Spurgeon néhány
példázatának magyar nyelvre átülteté-
séveI. Egy egész életet átfonó hitnek
és az élet legnagyobb mélységeiben is
ragyogni tudó szeretetnek gyöngysze-
meit kapjuk. A nemesen egyszerű pát-
hoszmentes szép magyar nyelv Kutas
Kálmán művészi izlését dicséri.

*



Ismét
Az ősz sokkal kísértetiesebben köszöntött be az idén, mint az előző

években. Minden keresztyén ember reménykedéssel várta ennek az idő-
szaknak jöttét s minden keresztyén ember látja azt, hogy ma sokkal jobban
benne vagyunk a háborúban, mint egy évvel ezelőtt ..Az amerikai protestáns
egyházak lelkészei és, gyülekezetek hívő tagjai: a nyári időszak alatt kon-
ferenciákat tartottak, melyeknek egy kérdését majdnem azonos szövegben
válaszolták meg: nem akarnak háborút, nem kívánják gyermekeiket a kato-
nai elő- és a katonai rendes kiképzés alá bocsátani s különben is ellene
mondanak a háborús terveknek. mert háború idején kevesek kezébe igen
kivételes hatalom összpontosul, ami ellen a demokratikus gondolkodasú
amerikai ember és amerikai keresztyén ember mindíg tiltakozni fog. Az
amerikai protestáns papság e majdnem egyöntetü nyilatkozatára a hábo-
rús szellemtől áthatott politikusok azzal válaszoltak, hogy mire a papság az
őszi egyházi munkáját megkezdi, meglátja azt is, hogy Amerika éppenúgy
háborús felkészültségben lesz, mint az európai államok.

Szinte ennek a még egyelőre ártatlan szellemi vitának folytatása az
a kép, amelyik az egyi}( svájci képeslapban látható: fiatal, még puskaport
nem szagolt svájci katonák az égbenyúló havasok alján katonai istentiszte-
leten vesznek részt. A katonalelkész komoly an beszél s a hallgatóság ma-
gába mélyülten, vagy a biblia lapjaira tekintve, bizonyosan túl tekint azo-
kon a hallott és olyasott dolgokon, amelyek pillanatnyilag befolyásolják s
olyan kiutat szeretnének találni, amely a mai Európa egyetlen demokrata
állama keresztyén polgárainak megfelelő volna.

Ismét benne vagyunk a legteljesebb világháborús chaosban s ha van
is bizonyos túlzás abban a mondásban, hogy évekkel mérve is egy hosszas
háborús periódus előtt állunk, azt érzi sok keresztyén ember. hogy az ese-
mények kialakulására az európai, sőt az amerikai keresztyénség sincs immár
sok hatással. Ezt a megcíllapítást nemcsak az a napihírszerü tény látszik iga-
zolni, hogy Európa egyik-mcísik országában a szekták müködésének meg~
szüntetése után az üdvhadsereg működését is szüneteltetni kívánják az
államhatóságok s biztonság okából az egyesület javait is elkobozzák, hanem
azt lehet látni, hogyakeresztyénség Európa két-három országának kivéte-
lével vagy hallgatásra kényszeríttetett,. vagy önkéntes hallgatásra
vállalkozott.

Az egyik amerikai szekta templomának ajtóján állott az a felírás:
"Itt a mennyország kapuja", amelyre valami szellemeskedni akaró csavargó
folytatásképpen azt írta: nyáron szünetel! Durva tréfa, de ,sokat mondó egy-
házi adalék, amely ismét rámutat arra, hogy mi él az emberekben
világszerte.

A háborúra való berendezkedés magával hozta a világnézeti tekintet-
ben való átalakulást is. Nem kell különösebb illusztrációkkal igazolni ezt a
megjegyzést. Inkább azt mondhatjuk, hogy lehetetlen észre nem venni ezt.
Talán csak 'az egyházi emberek nem akarják ezt látni, mert ha látnák az át-
alakulás elég gyors tempóját, nem alkalmaznák azokat a gyermekes meg-
jegyzéseiket, amelyek még ma is napirenden vannak. Az egyik székesfővárosi
középfokú iskolában történt meg az az eset, hogy az önképzőköri elnök-
választás során egy rendkívüli képességü s magaviseletében pompás evan-
gélikus leány jelöltetett e tisztségre. Ezen intézet róm. kat. vallástanára
ezzel a mondattal próbált növendékei előtt sikert elérni: egy katolíkus inté-
zet nem választhat evangélikus leányt önképzőkörí elnöknek. Lehet az,
hogy a növendékek indiszkréciója folytán kikerült ezen mondat nem ebben
a szövegezésben szerepelt a katolikus lelkész ajkán, de bizonyos az, hogy
amikor napjainkban az egyetemes keresztyén séget még több veszély fenye-
geti, mint az előző években, lehetetlennek látszik s egészen kínosan hat az,
hogy ismét hallatszanak innen és onnan is hangok és nyilatkozatok, amelyek
bántják a magyarországi megsokasodott protestántizmus nem túlzó módon
érzékeny meggyőződését.

Pedig a keresztyénség a mai visszaszorított, s nem kis mértékben
korlátozott munkakörében olyan új s közös munkatevékenységet találhatna,
amelyben szépen versenyezhetnének a felekezetek egymás között. Az ame-
rikai keresztyénség soha nem felejtette ez előnyös helyzetéből következő
azon kiváltság os kötelezettségét, hogy a humánizmus programmját egyhá-
zakon belül és kívül állandóan gyakorolja és gvakoroltasse. Hazánkban új
gyűjtés folyik. Erdélyi véreink megérdemlik az egész nemzet s így a több

A dunáninneni
egyházkerület közgyűlése
Balassagyarmaton sereglettek össze a

dunáninneni evangélikusok képviselői
a. mult héten, hogy az egyházkerület
ügyeiről számot adjanak. Az ünnepség
központjában dr. Sztranyavszky Sán~
dor egyházkerületi felügyelői működé-
sénele 10 éves jubileuma terveztetett
azonban az őt ért váratlan baleset kö~
vetkeztében ez elmaradt.

Az előkészítő tanácskozások után az
egyházkerűlet közgyűlésének vendég-
serege Szügybe vonult át, az egyik
szomszéd községbe, ahol Fábry Mihály
lelkész és Hanzély Ferenc földbirtokos
fogadták D. Kovács Sándor püspököt
és kíséretét. Az ünnepség az új iskola
felavatásftval kezdődött, amelyen az
avatóbeszédet dr. Csengődy Lajos al-
esperes mondotta, az áldást pedig D.
Kovács Sándor püspök adta. Innen a
hatalmas méretezésű impozáns ősi
templomba vonult át a megjelentek
hatalmas serege, ahol a püspök benső-
séges ünnepség keretében szentelte fel
lelkésszé Schultz Jenő és Petor János
lelkész,ielölteket. Ez után a: gyáminté-
zet tartotta meg Kuszy Emil lelkészi
szolgálatával, Laszkáry Gyula és Pod-
hradszky János főesperes elnöklete
alatt közgyűlését a templomban.

Okt. 4-én a templomban D. Kovács
Sándor püspök áhitatot tartott, mely
után a városházára vonult át a köz-

I
gyűlés közönsége, ahol Laszkáry Gyula
egyházmegyei felügyelő nyitotta meg a
közgyűlést. Visszapillantást vetett az

I egyházkerület életének legutóbbi 10
évére, amely alatt örvendetesen kap-

- csolódtak be az új generáció reprezen-
tánsai is az egyházi életbe. Meleg sza-
vakkal szólt dr. Sztranyavszky Sán-
dornak az egyházkerületben eltöltött
10 évi működéséről, majd D. Kovács
Sándor püspök terjesztette elő püspöki
jelentését, amely hatalmas erejű gon-
dolatsorban ölelte fel a mai idők tör-
ténelmi eseményeinek történelmi-, fi-
lozófiai- és evangéliumi szemléletű
megvilágitását. Az evangélium nem né-
mulhat el, - mondta - nem a világi
hatalom. de Istennek hatalma szabja
meg a hit útját s ez lehet sokszor a
szenvedések mélységeibe vezető, de
mindenkor az égbe segítő. Különös fi-
gyelmet szentelt Korrnánvzó Urunk 20
éves országlása és az erdélyi északi ré-
szeket visszaszerző bölcs irányítása
eredményeinek s indítvánvára hódoló
távírat vitte Főméltóságú Úr elé a köz-
gyűlés ragaszkodo nagyrabecsülését.
Dr. Sztranyavszky Sándor kerületi fel-
ügyelő nagy érdemeinek áldozva klasz-
szikus szavakban és helyére mielőbbi
vissztérését Istentől kérő fohász után
emlékezett meg az egyházkerüet jelen-
tős eseményeitő1. Ezután Balassagyar-
mat polgármcstere a város, Kardos
Gyula esperes az egyházközség és az
egyházmegye, Pályi Pál ny. főispán.' a
reformát.us egyház üdvözletét tolmá-
csolta, majd a közgyűlés tárgysorozata
következett, melyben a tanüayi és jog-
ügyi jelentéseket, beszámolókat, feleb-
hezéseket hallgatott meg és intézett el
a közgyűlés. Kerületi ügyéssze válasz-
tották Farkass Bélát, Borostvánkőv
Lászlót és dr. Kéler Bertalant. Az egy-
házkerület lelkészi és tanítói egyesü-
leteinek ülései is lefolytak a kerületi
közgyűlést megelőző napokon.
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Proletársors egy autorizált módszertani vallástani-
tási könyv. Ez a vágy már. sokakat
foglalkoztatott. A régebbi idők tanügyi
bizottságának elnöke pályázatot is írat-
tatott ki egy ilyen szellemű tankönyv
megírására, de ez a pályázat meddő
maradt. _

Szerzőnk is ismerte ezt a felhívást s
bizonyosan már akkor elhatározta,

.hogy munkálatát elkészíti. Ki is volna
alkalmasabb egy ilyen irányú szak-
könyv elkészítésére, mint éppen a ta-
nítóképző intézetben működő, lelkészi
vizsgálattal rendelkező és pedagógiát
éveken át tanító tanár. Amilyen alkal-
massá tehetik elméletben a szerzőt
ezek a személyében adott lehetőségek,
éppen annyira nehezítik meg éppen
ezek az adottságole a munka kiváló
megalkotását. Kevés tudomány távolo-
dott el egymástól annyira, mint a teo-
lógia és a pedagógia s korunk a saját
szemeivel látja és kell hogy átélje is
azt, hogy milyen nagy különbség van
pedagógiai és valláspedagógiai munka
között.

A szerző szellemiségének három ré-
tegeződését lehet leolvasni a könyvből:
teológus korabeli teológiai látását,ta-
nári működése idején szerzett pada-
gógíai szemléletét, s az újabb evangé-
likus teológiának e kettős épületére
való felépítését.

A könyv rendszere jóindulatú kritíka
mellett megfelel a tankönyv követel-
ményeinek. Első látásra nincs a könyv-
ben semmi kifogásolni való. Teológu-
sok és pedagógusok gondolhatnak arra,
hogy a könyv egész szellemét máskép-
pen látták maguk előtt, de a könyvnek
az iskolákban való alkalmazása a ma
még kifogásokat találókat arról győz-
hetik meg, hogy a tankönyv az iskolai
használatban esetleg sokkal jobban be
fog válni, mint azt akár a krí tikusok,
vagy akár maga a szerző is hitte.

Mert az bizonyos, hogy egy ilyen
esetben, amikor a szerzőnek magának
kell alapozó formát és keretet keresni
és találni s akkor, amikor valláspeda-
gógiai szolgálatunk törvényei csak gon-
dolatainkban élnek, valóban nehéz tan-
könyvet írni. Aki ilyen úton indul meg
s mint első írja meg e nemben való
tankönyvet, vállalja azt az önfeláldozó
feladatot, amely.ért több gáncs, mint
dícséret illeti, de az elsőség boldog ér-
zésén kívül megilleti az az elismerés is,
mely minden érdemes olyan munkás-
nak kijár, aki a siker érdekében a leg-
nagyobb áldozatot is megtudja hozni:
minden kritikát meghallgat és elfogad
azért, hogy a gondolatot diadalra jut-
tassa. G. L.

1938 novemberétől a kiutasítottak hosszú csapata lépte. át Somorjánál
a határt. Zimankós hidegben, locs-pocsban gyalogoltak s a hátukon cipelték
holmijukat. Szerencsés volt, aki kocsival, vagy teherautóval jöhetett s hoz-
hatta magával családját és bútorait. A "Magyar a magyarért" akció vette
oltalmáb-a őket. De kivette részét a munkából Nőegyletünk is. Egyházunk
külön is segélyezte az evangélikus kiutasítottakat s jószívű híveink élel-
met és ruhát adtak nekik.

December elején megjelent a lelkészi hivatalban M. László menekült s
előadta, hogy őt feleségével s három gyermekével kiutasították Pozsonyból
s miután Somorján született sidevaló illetőségű, itt kell neki letelepednie ...
s hogy ők valamennyien evangélikusok. Megkérdezem, ho,gy hány éves s
azután előveszem az anyakönyvet, hogy utánanézzek hitsorsosunk születési
adatainak. Keresem, de nem találom s mikor tudtára adom, hogy a szület.ési
adatai anyakönyveinkbe nincsenek bejegyezve, akkor bevallja, hogy ő is,
felesége és gyermekei is római katolikusoknak születtek s megmutatja a bizo-
nyítványt, mellyel igazolta, hogy a mult évben Pozsonyban áttértek az
evangélikus egyházba. Mindíg az volt a vágyam - mondta -, hogy evan-
gélikus legyek s örülök, hogy idetartozom.

Gyanakodva hallgattam a beszédjét s arra gondoltam, hogy a szülő-
ket nehéz lesz átformálni, de a gyermekekből majd jó evangélikusok lesz-
nek. Sejtelmem nem csalt meg. Az asszony nagy ritkán jött templomba. A
férfi gyakrabban. De a híveirnnek feltűnt, hogy keresztet vet magán, mikor
a templomban elfoglalja helyét s ha onnét távozik. A két iskolaköteles gyer-
mek szorgalmasan járt hittanórára. Karácsonykor felruháztuk őket. A segé-
lyezésre nagyon rászorultak. A férfi Pozsonyban a vágóhídon dolgozott.
Kicsi városunkban azonban nem volt lehetősége ilyen munkakörben való
elhelyezkedésre. Amit néhanapján napszámból keresett, abból alig jutott
kenyérre. Sok bajuk volt a lakással. Két család is lakott egy szobában.
Végre kihelyezték a többi menekült családdal a közel 10 kilóméter távolban
lévő Vörösmajorba, honnét a hazatérés után a szlovák telepeseknek el kel-
lett menniök. Ott lakás bőven volt. A mindennapi kenyér azonban nagyon
szűken került az asztalra.

A férfi mindenkép nagy városba akart jutni. Elgyalogolt Komáromba
s azután Pestre. Pozsonyban a vágóhídon keresett havonkint 1000 koronát is.
Pozsony külső negyedében fából és vályogból készített házikója is volt már.
Sajnos csak volt. Mert, mikor ki.utasíátsa után néhány hónap mulva elment
Pozsonyba, kicsi hajlékának csak a hült helyét találta. Deszkát, gerendát s
minden használható anyagot elhordtak. Néhány cafat kátránypapírost hagy-
tak csupán hátra. A nagyváros azért csalogatta, mert ott jobb kereseti lehe-
tőségeket remélt. Pesten is a vágóhídra szeretett volna bejutni. Napokon ke-
resztül lézengett körüle. Mert sokan szerettek volna oda bejutni. S mikor
szóbaelegyedett azokkal aki.ket hasonló vágy hajtott s elmondta nekik,
hogy ő már a pozsonyi vágóhídon dolgozott s milyen nagy pénzeket kere-
sett, korholni kezdték öt, hogy miért nem maradt ott, biztosan valami rosz-
szat csinált, ha kiútasították, szegényember ne politizáljon, hanem fogja be
a száját és végezze a munkáját.

Igy sodródott a major adta és a nagyváros kilátástalan élete között.
Ha rövid időre haza is jött, sokáig nem birta a majort s rnent a városba,
mert ott többet kereshetett, de többet is költött. Közben a felesége beteg
lett s hónapokig feküdt a komáromi kórházban. Úgy látszott, hogy menthe-
tetlen. De meggyógyult. Hazaérkezése után összeütközése támadt a tanító-
nővel, amiből kifolyólag a bíróság előtt is meg kellett jelennie. A kórház
után megismerte a fogdát is két hétre.

A mult napokban korán reggel a férfi azzal a hírrel jött az irodámba,
hogy fiúk született. De csak- egy napig élt. Be akarta hozni. hogy a temp-
lomban legyen megkeresztelve, de olyan gyönge volt a csecsemő, hogy a
.bábaasszonytól kapta meg a szükségkeresztelést. Arra kért azért, hogy ha
már nem keresztelhettem meg a fiát, legalább tisztességesen temessem el.
Megmagyaráztam neki, hogy előbb az orvostól kell elhozni' a halotti levelet
s amikorra engedélyezik a temetést, kimegyek a majorba! hogy elvégez-
zem a funkciót. Félóra mulva visszajön az emberem s ijedt tekintettel így
szólt: Adjon tisztelendő úr 10 pengőt kölcsön, mert hitelbe nem adnak
koporsót ...

Harmadnapon kimentem s a temetést elvégeztem. A major gyerekei

Kossuth Lajos keressteldtemplomá-
nak megmentése. A tállyai evangélikus
templom falában márványtábla hirdeti:
"E templom, melyben 1802 szeptember
havában Kossuth Lajos, nagy hazánkfia
megkereszteltetett, épült 1780-ban". A
templom, amelynek egyébként tornya
sincs, omladozik: A belügyminiszter a
pusztuló templom renoválása érdekében
gyüjtést engedélyezett. Túróczy Zoltán,
a tiszai evangélikus egyház püspöke
most felhívásban kérte a magyar társa-
dalmat, mentse meg adományaival
Kossuth keresztelési templomát: Törs
Tibor, a képviselöház alelnöke meleg-
hangú levélben támogatja a nemes
akciót.
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A felsőház kiegészítése folytán, meJy
Erdély visszatérése következtében tör-
ténik, evangélikus egyházunk képvise-
lete is megváltozik, mégpedig úgy, -hogy
az evangélikus egyház részéről a felső-
ház tagjai a hivatalban idősebb két
püspök, az egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelő és a hivatalban idősebb
egy egyházkerületi fe!ügyelő, továbbá
a kiegészítés következtében még egy
tag, vagy a püspökök, vagy az egyház-
kerületi felügyelők közül a hivatalban
eltöltött szolgálati idő szerínt.. Az új
törvény szerint egyházunk felsőházi új
tagja dr. Pesthy Pál lesz, aki 1929. óta
felügyelője a bányai egyházkerületnek.

A jogakadémiák korlátozása ellen
a jogakadémiák és fenntartó hatósá-
gaik egymásután szólalnak fel. A mis-
kolci evangélikus jogakadémia igazgató
választmánya rendkívüli ülésében ál-
lást fogla It evangélikus egyházunk ez-
időszerint egyetlen főiskolájának vál-
tozatlan fenntartása mellett és a terve-
zett intézkedésnek a törvényjavaslatból
való kihagyását kérte.

Sztranyavszky Sándor dr., a dunán-
inneni egyházkerület felügyelője a
mult héten sajnálatos balesetet szenve-
dett sennek kővetkeztében, kartörés
miatt, a kerületi közgyűlésen sem ve-
hetett részt. Balesete meleg részvétet
keltett egyházkerületében és egész or-
szágos egyházunkban.

Közös bibliaünnep. A magyarországi
evangélikus és református egyház or-
szágos emlékünnepet rendez Károli
Gáspár bibliafordításának megjelenésé-
nek 350-ik évfordulója alkalmából Bu-
dapesten, aszékesfőváros új városhá-
zának (IV., Váci-utca 62-64.) diszter-
mében. Az emlékünnepélyt istentiszte-
let előzi meg. A Kálvin-téri templom-
ban délelőtt 10 órakor Farkas Elek
gönci lelkipásztor. az abauji egyház-
megye esperese mondja az egyházi be-
szédet, a Deák-téri templomban délelőtt
11 óra 15 perckor D. D. Raffay 'Sándor,
a bányai egyházkerület püspöke rádió-
közvetítésseI végzi az istentisztelet
szent szolgálatát. - Az emlékünnepély
sorrendje: Közének: Te benned bíztunk
eleitől fogva... Előima. Mondja D.
Kapi Béla, a dunántúli evangélikus egy-
.házkerület püspöke, az egyetemes k öz-
gyűlés lelkészi társelnöke. Elnöki meg-
nyitóbeszéd. Mondja dr. Ravasz Lászlo,
a dunamelléki református egyházkerü-
let püspöke, az egyetemes konvent lel-
készi elnöke. Unnepi beszédek. Mond-
ják dr. Révész Imre, a tiszántúli refor-
mátus egyházkerület püspöke és dr.
Zsirai Miklós budapesti egyetemi nyil-
vános rendes tanár. Elnöki zárszó,
mondja D. báró Radvánszky Albert, az
evangélikus egyház egyetemes felügye-
lője. Aldás. Mondja D. Kapi Béla püs-
pök. Záróének: Isten áldd meg a ma-
gyart ...

A budapesti protestáns helyőrségi
templom megtervezésére hirdetett pá-
lyázat eldőlt s a kiküldött bizottság az
első díjat Lehóczky György építész-
mérnök pályaművének, a másdoki dí-
jat Tóth Imre építészmérnök, a harma-
dik díjat Friedrich Lóránt építészmér-
nök tervének ítélte oda. Ezenkívül
megvételre javasolta Münich Aladár és
Borsos László terveit. (MÉ)
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mind ott voltak. Sürögtek-forogtak a kis koporsó körül s virágot tettek rá,
Az anya ágyban feküdt s hosszasan elbeszélte szenvedéseit, amig világra-
hozta gyermekét. Amikor az apa a koporsót leszögezte, az asszony átkiál-
tott az urához: Hozd ide a koporsót, "elszöntelem még a kicsinyemet". Vár-
tam, hogy mi következik? A férfi a kamrába ment, hozott egy kis tálat,
melyben víz s három szál búzakalsáz volt. Az asszony kezébeveszi a kalá-
szokat s a vízzel meghintette a koporsót. "Elszönteltem a klcsinyem, no,
most már temesse el a tisztelendő úr" - szólt szinte parancsolóns az egyik
gyerekkel átüzent a szomszédba, hogy jöjjön el a Faragó néni is a
temetésre.

1. Mózes 5:24. alapján beszéltem erről: Eltűnt, mert Isten magához
vette. Azután kikísértük a kis halottat a temetőbe. Hazafelé jövet megkér-
deztem az apát, hogy tulajdonképpen mi volt az az "elszöntelés". Itt van az
anyósom - beszélte halkan - s az nagy katolikuso Az asszonyok a kato-
likus templomból szentelt vizet hoztak. Ha már katolikus pap nem temet-
heti, legalább szentelt víz hulljon a koporsójára. Az anyósom szemrehányást
is tett, hogy "kikeresztelkedtünk", s azt állította, hogy azért ver minket az
Isten. Nem akarja elhinni, hogy az evangélikus vallás jobb, mint az övé.

A lakáshoz érkeztünk s az én emberem így szólt hozzám: Nézze meg
tisztelendő úr, a portánkat, ami azelőtt egy szlovák telepesé volt. Az pedig
áll három szobából, konyhából, kamréból, folyosó ból. Az istállóban tíz
baromnak van helye. Azután jön a pajta és a szín. Hát itt jobbra milyen
épület van? - kérdezem. Bevezet. Nagy tágas terem, magas ablakokkal. Ez
itt - szól - 300 darab pulyka számára készült ólnak, tovább vannak a tyúk-
s azután a disznóólak. Mosókonyha, kemence s az 'udvaron kicementezett
trágyagödör. Az épülethez tartozik két hold beltelek. S mit fizet mindezért?
A lakásért havonként két pengőt, a földért adóval egy évre 16 pengőt. Egy
esztendőre ez 40 pengő. Hiszen maga, felebarátom, paradicsomban van, kiál-
tottam föl. Az emberem azonban csak lógatja a fejét s nyöszörögve mondja:
Mit ér mindez, ha nincs tehetség. Két malacom volt s néhány libám. Eladtam
s félig adósságra lovat vettem, hogy fuvarozni fogok. Elpusztult a ló. Se
pénz, se posztó. Nem ér semmit az élet. Hiába van szép, tágas, háromszobás
lakásom, de ha az istállóban még egy tehenkém se sincsen. Pedig hogy kel-
lene asszonynak, gyerekeknek a tej! Van itt fü, van itt legelő, s alig van
egy-két embernek tehene. S szomorú sorsuk jellemzésére rátette a pontot,
mikor így szólott: Mi bizony igazi proletárok vagyunk.

Hazafelé gyalogolva, eltűnődtem a proletársorson. Az én emberem
valóban az. A belső és külső embere szerint is. A római katolikus egyház-
ból kilépett. pe a keresztvetést tovább csinálja s mikor szentelt vízről van
szó, akkor ő is meghinti vele a halott fiú koporsóját. Betért egyházunkba,
mert látta, hogy Pozsonyban a szegényevangélikusokról gondoskodtak. Ha-
vonkint 25-30 koronát adott nekik az evangélikus egyház. Sok másvallású
szegényt sodort ez egyházunkba. Talán nem is a pár korona. De az, hogy
gondoskodtak róluk. Az én emberemet is ez késztette arra, hogy otthagyja
egyházát. A gondolkodása, szokásai a régiek. Nem is fogja azokat levet-
kőzni. De nálunk jobban járt, mert mi nagyobb segélyeket adunk. A prole-
tár sorsa az, hogy ma itt,. holnap ott s ott jobb, hol minél többet adnak.

Útközben meglátogattam egyik gazda hívemet s elbeszéltem neki ta-
pasztalataimat. Persze - szólott -, a proletárok azt hiszik, hogy minden úgy
lesz, mint Pozsonyban. Vörösmajorban is este, reggel sétálni látja őket az
ember. Pedig a gazda embernek dolgoznia kell. Hiába kaptak azok szép la-
kást, felszerelést, sohasem lesz nekik semmijük. Elköltetnének azok min-
den pénzt ...

A proletár sorsa az, hogy nem az övé, ha van is valamije. Lelkileg,
anyagilag nem lesz neki soha semmije. S míg tűnődve ballagtam hazafelé,
a valóság ezt kezdte nekem prédikálni: Vörösmajorban volt 40 szlovák
gazda család, köztük szép számmal evangélikusok. De elkellett menniök.
Miért nem jutott a major akkor magyar gazdák kezére? Milyen élet és bol-
dog jövendő formálódott volna, ha magyar evangélikus gazdák kapják meg!
A sóhajom a leáldozó nap búcsúsugarával tűnt el, a proletársors szomorú-
sága azonban velem maradt az őszi alkonyatban . . . Lic. Fizély Odön.

len c közülük előbb nem volt cserkész.
A tábor megrendezését a nemeskéri
gyülekezet szívessége és a hittudomá-
nyi kartói kapott támogatása tette le-
hetővé.

Theológiai ha.llgatőínk cserkészcsa-
pata október l-től 3-ig Nemeskéren
tisztjelöltképző tábort tartott. Tizenöt
hallga tó szerezte meg az első feltéte-
lét a cserkészvezetői képesítésnek. Ki-
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XV. RESZ.

Közelgetnec vala pedig ő hozzaia mind az Publicanusac és
bünösöc, hogy halgatnac őtet.

Es zugolodnac vala az Phariseusoc és az irás tudóc, ezt
monduán: Ez á bűnösöket hozzáia fogadgya, és ő vélec eggyüt
észic.

Oe pedig szóla nékiec ez példa beszédet monduán:
Ha valakinec ti közzületec száz iuha vagyon, és eggyet azo c

közzül el vesztend, auagy nem hadgyaié el az kilentzuen kilent-
zet az puztában, és auagy mégyené annac meg keresésére á melly
el veszett, mignem azt meg talállya?

Es minec vtánna meg talállya fel veti az ő vállára örülnén.
Es haza ménuén egybe hija barátit és szomszédit, monduán

nékiee: öruendezzetec nékem, mert meg találtam az én iuhomat
á melly el veszett vala. .

Mondom néktec hogy illyen módon öröm lészen mennyben,
egy meg terő bünös emberen nagyob hogynem kiletzuen ki-
lentz igazakon, kic nem szükölködnec meg térésnélkül.

Auagy ha valamelyaszoni állatnac tiz drachmaia vagyon,
és egy drachmát el vesztend, auagy nem gyüité gyertyát, és nem
seprié meg az házat, s - nem keresié nagy szorgalmatossággal
mig nem talállya?

Es minec vtánna meg talállya nem hijaé egybe az ő asz any
barátit és szomszédit? ezt monduán, örüllyetec én velem mert
meg találtam az drachmat mellyet el vesztettem vala.

Ezenképpen mondom néktec: Örömőc vagyon az Istennec
Angyalinac, egy bünős embernek meg térésén.

Monda pedig: Egy embernek vala két fia.
Es monda az iffiabbic az atyánac: Add ki énnékem az örök- I

ségből az én részemet. Annac okáért az, meg aszta közöttöc az
örökséget.

Nem soc napoc vtán pedig, mikor mindeneket egybe takart
vólna az ő iffiabbic fia, meszsze méne idegen tartományba, és ott
el tékozlá minden marháiát, miuel hogy nagy tékozlással élne.

Minec vtánna pedig mindeneket el tékozlott vólna, támada
nagy éhség abban az tartománban, és ő meg kezdé fogyátkozni.

Es elménuén adá magát anna c az tartománnac egy lakosához,
ki el küldé azt az ő mezeire hogy legeltetne az disznókat.

Es kéuánnya vala meg tölteni az ő gyomrát az mosléckal
mellyet eszne c vala az disznóc, de aztis senki nem adgya vala.
Es mikoron magába tert vólna, monda: Az én attyámnac melly
soc beresi bőuelkednec kenyere ck el? En pedig ehuel haloc meg.

Fel keluén el mégyec az én atyámhoz, és ezt mondom nékie:
Atyám, vétkeztem az eg ellen, és te ellened.

Es nem vagyoc immár méltó arra, hogy te fiadnac hiuattas-
sam, tégy engemet óllyanná mint az te bereseidnec éggyic.

Fel keluén azért el méne az ő attyához: Mikoron meg táuól
vólna, meg látá őtet, és hozzáia futuán eséc az ő nyakára, és meg
czókolgata őtet.

Monda pedig néki az ő fia: Atyám, vétkeztem az egh ellen,
és te ellened és nem vagyoc immár méltó arra, hogy te fiadnac
hiuattassam.

Néz~ meg a falu né~ét
Bergson, a híres filozófus beszél va-

lamelyik munkájában arról, hogy az
intuició abból a korszakból származik,
amikor az értelem számára a logikus
gondolkozás még ismeretlen volt. Eb-
ben az időben az emberek a dolgokat
egyetemes vonatkozásban szemlélték.
Csodálatos lehetett a dolgoknak, ese-
ményeknek, történéseknek ilyen látása.
Eldadogott szavak, fintorba torzult
mozdulatok, sokat mondó gesztikuláció,
vídám, vagy borús tekintet okokat és
következményeket mutatott egyszerre.
Az emberiség e kerszakában - ha igaz
a híres filozófus megállapítása - ele-

"irik egy ugyanazon időben szemlélték
a multat és a jövendőt.

Válságos napjainkban, az események
és történések szintén olyanok, hogy a
dolgokat egy kicsit újra egyetemes vo-
natkozásukban kell szemlélnünk. Oko-
kat és következményeket látunk egy-
időben. Azt mondhatná valaki, hogy
erre csak a módszeres gondolkozás, te-
hát a logikus értelmi munka alkalmas.
Normális időben csakugyan a logikus
gondolkozás alkalmas arra, hogy ese·
mények, titkok okát és következrné-
nyeit fejtse meg. Ezekre a napokra
azonban, melyben élünk, sémmiképpen
nem lehet ráfogni, hogy a békének, a
csendes építésnek, a józan észnek ál-
dott ideje. Azt az időt éljük, melyre
azt szekták mondani, hogy belőle és ál-
tala egy új korszak, egy új világ épül
ki. Az ilyen idő tehát bizonyos mérté-
kig a kezdetnek, a rejtélynek jeleit vi-
seli magán. Ügy is mondhatnám, hogy
a születés titkait egészen felmérni és
megérteni nem lehet.

A rni népünk, de különösen a falu
népe mindezt ösztönszerűen jól érzi,
munkáját ehhez alakítja. Sohasem cá-
folta meg az idő csattanóbban azt a
rágalmat, hogya legönzőbb nép a falu
népe. Volt idő, amikor szinte a tudo-
mányos kérdés látszatát mutató for-
mában dobták a közvélemény elé ezt a
rágalmat. A falun élő magyar nép ösz-'
tönszerűen tudja, hogy sohasem volt
nagyobb szükség a közösségi szellemre
és ebben a szellemben végzett mun-
kára, mint napjainkban. Ez a nép a
'közösségi szellemet nem frázisokból ta-
nulta meg, hanem kemény munkájában
látta meg annak minden hasznát és
előnyét. Nem a közösségi szellem nega-
tívumaira kíváncsí, hanem elérhető és
megvaló.sítható pozitívumaira. Tagad-
hatatlanul bizonyos,' hogy a közösségi
szellem kialakításában és megvalósu-
lásában segített a falun egyre jobban
terjedő szövetkezeti eszme és gondolat.

Nem hiszi el az, aki nem látta, hogy
micsoda boldogság csak szemtanúnak
is lenni ott, ahol a fegyver gyakorlatra
bevonult gazda takarmányát a szom-
szédok behordják és helyére rakják.
Kerékpáros fiú szalad ki a mezőre,
hogy megkeressen egy asszonyt, aki
szintén egyedül van, etetni valót akar
hazahozni az állatoknak; segítségre
szorul, hogy hazá mehessen három
apró gyermekéhez. Hallottam olyan ku-
koricaföldről, melyet éjszaka kapáltak
meg, mert gazdája a haza iránti köte-
lességét teljesítette. Tudok 'olyan köz-
ségről, mely az aratási munkák meg-
kezdése előtt pontosan számba vette
munkaerejét és elvként mondta ki,

1



hogya lehetőségekhez képest maga vé-
gez el minden munkát, nem szorul ide-
gen segítség igénybevételére. Ez a köz-
ség tisztán látta, hogy ez a helyes út.
Nem a. panaszkodás, elégedetlenség és
sok beszéd, hanem a tett és cselekedet
segít. Ez segít azokon is, ahol hiányzik
a férfi munkaerő. Ezt tette a mi közsé-
günk is, ahol az összehívott és fegy-
vergyakorlatra be nem vonult gazdák
előtt községünk vezető jegyzője okosan
és világosan fejtette ki, hogy ne sza-
ladgáljunk ezekben a napokban minden
apró üggyel a hatósághoz, mert a rend-
kívüli idők nekik is sok rendkívüli
munkát jelentenek.

A jóértelmű közösségi szellemnek
több áldott hatása van. Ilyen többek
között az ideges izgalom teljes' meg-
szűnése. Némely községben előfordult,
hogy a behívások alkalmával a hozzá-
tartozók ideges kapkodásat és aggodal-
mai, melyek a még el nem végzett
munkára tekintettek. bizonyos fokú iz-
galmat váltottak ki. Ez az izgalom tel-
jes mértékben megszű ik ott, ahol úgy
a bevonuló, mint a hozzatartozók tud-
ják, hogy a közösség munkaereje segí-
teni fog.

Ez a közösségi szellem tanít meg
minden magyart arra, hogy testvérek
vagyunk. Még pedig nem olyan test-
vérek, akik csak az örömben és boldog-
ságban férünk meg egymás mellett, ha-
nem akik a tisztességesen és becsülete-
sen végzett munka mezején is segítő
jobbot tudunk nyujtani. A testvéri sze-
retet próbaköve a megsegítés és az egy-
másért végzett munka

Ez a közösségi szellem adja meg he-
lyes öntudatunkat. Azt, hogy itt a Kár-
pátok övezte földön küldetésünk van
és mi ezt a küldetést be is tudjuk töl-
teni. Küldetésünk által megszabott fel-
adatainkat jól ismerjük és a feladatek-
hoz kapcsolódó felelősségünket felmér-
tük. Jelenti tehát először azt, hogy
egymással és egymásért tudunk dol-
gozni, másodszor pedig, hogy határain-
kon túl is, a népek közösségében jól
tudjuk helyünk et és rendeltetésünket.

Ez a közösségi szellem adja meg ön-
bizalmunkat, amely nélkül helyes és jó
munkát soha végezni' nem lehet. Mi
mindig katonanemzet voltunk. A ka-
tonanemzetnek életfeltétele pedig az
önbizalom. Öntudatunk és önbizalmunk
értetik meg 'velünk a költő szavainak
igazságát: Itt élnünk, halnunk kell. •

Ez a közösségi szellem' becsülte ti
meg, mint legkisebb közösséget a csa-
ládot, melynek tiszta és Isten rende-
lete értéklését most is inkább a falu
népe között találjuk meg, ahol a férj
és feleség tudják, hogy az oltár előtt
tett esküjüle mit jelent. A családi élet
megbecsülése tud tiszta közszellemet
teremteni, olyant, mely nem az ön-
zésre, hanem az áldozatos életre épít.

A próbára tevő időkben falusi né-
pünk úgy állta és úgy állja meg helyét,
hogy előtte le kell venni akalapunkat.
A bevonultak fegyvert fogva parancsot
várnak és parancsot teljesitenek. az
otthon maradottak pedig szintén ka-
tonák, a munka katonái.

Ne szégyeljük bevallani, hogy min-
den nehéz időben elmehetünk a falusi
néphez, hogy iskolájába beíratkozzunk
és tőle leckét vegyünk. Nem akarja
mindez azt jelenteni, mintha a magyar
városok lakói szintén jó szívvel és ál-
dozatos lélekkel nem tettek volna meg
mindent, de az feltétlenül bizonyos,
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Es monda az ö attya az szolgáknac: hozzátoc elö amaz én fö
öltöző ruhámat, és öltöztessétec fel ötet, és adgyátoc gyüröt az ö

kezébe, és sarut az ö lábaiba.
Es elő hozuán amaz meg hizlalt tulkot öllyétec meg, és la-

kozzunk nagy vigsággal.
Mert ez én fiam meg holt vala, és fel támadott, el veszett

vala, és megtalaltatott: kezdénec azért vigan lakni.
Vala pedig az ö nagyobbic fia a mezön, ki mikor háza iöuén

közelgetet válna az házhoz, hallá az éneklést és az vigadozást.
Es eggyet az szolgá c közzül elö szólituán, meg tudakozéc

ray ta mi dolog válna az.
Az pedig monda: Az te ötsed iött meg, és meg ölete az te

atyád amaz hizlalt tulkot, miuel hogy egésségben iött meg.
Megharagodéc pedig az, és nem akara bé menni: Az ő attya

annac oka ért ki ménuén: kéré ötet. .
Amaz pedig feleluén monda az attyánac: Imé enni eszten-

dőtől fogua szolgáloc te néked, és soha parantsolatodat meg nem
rontottam, mégis nem adtál nékem -czac egy keczke fiatis, hogy
én barátimmal vigan laknám. '

Minec vtánna pedig ez te fiad meg iött válna, ki minden te
marhádat az paráznackal költötte el, meg öletted ő néki amaz
hizlalt tulkot.

Ö pedig monda néki, fiam te mindenkor én velem vagy, és
minden marhám tijéd.

Vig keduel kell vala pedig te néked lenned, és öruendezned
kell vala, hogy az te atyádfia meg hált vala, és meg eleuende-
dett, el vesz~tt vala, és meg találtatott.

A Kóroli-biblio ..unnepe
A magyarországi evangélikus és református egyház Budapesten,

október 13-án közös emlékünnepet tartott Károli Gáspár bibliafordítá-
sának, a "vizsolyi bibliának" 350 éves jubileuma alkalmából. Az ünne-
pet D. Kapi Béla imája nyitotta meg, aki hálát adott Istennek a magyar
bibliáért, a fordító "istenes vénemberért, névtelen munkatársainak
seregéért s minden áldásért, ami 350 év óta belőle származott ... "

Dr. Ravasz László elnöki megnyitója felért egy kisebb emlékbe-
széddel. Mint legmagyarabb könyvről beszélt elsősorban a Károli bib-
liáról. Ez tette a magyar néplélekre az összes magyar könyvek közül a
legnagyobb hatást, mert legtöbbször és legtöbben olvasták. Könyvtárá-
ban egymás mellett áll az eredeti Károli és az eredeti Káldi biblia. A
Károli agyonhasznált, elnyűtt példányát, a Káldi még 300 év mulva is az
érintetlen, új könyv benyomását teszi. Beszédes jelképe a két biblia
közti különbségnek. Az egyik a sokak, a "mindenki könyve" volt, a
másik csak tudósok és theológusok kezén forgott. A KároIi bibliából
nőtt ki a református énekeskönyv is, így került a nép ajkára. Ez taní-
totta meg a Djlagyarnépet írni s olvasni, mert hisz a magyar protestán-
sok a XVI. század óta azért építették a templom mellé mindjárt az
iskolát, hogy mindenki megtanuljon olvasni és saját szemével betűz-
hesse az Irás igéit. Ez volt az istentiszteletek középpontja is, Isten
valóban rajta keresztül beszélt a magyar néphez.

De a Károli biblia nemcsak legmagyarabb, hanem egyúttal a l.eg-
európaibb könyv is. A fehér ember mai műveltsége két ágból fonódott,
két színből keverődött össze, mint ahogy a kék és sárga szín adja a
zöldet. Az egyik az antik gondolkodás. A görög filozófia és szépszemlé-
let, meg a római jogi felfogás és államelmélet az a szellemi örökség,
amelyet együttvéve humanum-nak nevezünk, amelynek mai fejlődési
csúcsán áll a "homo sapiens", a gondolkodó ernber. A másik a keleti
vallásosság, az Istennel küzdő ember ezernyi megnyilatkozása, amelyet
a Kánon, mint egy "szent meder" fog egybe és vezet bele a modern



ember lelkébe. Ennek az egyetlen uralkodó gondolata ac;Iiuinum s feF
lődésének csúcsán ott áll a "homo renatus", az újjászületett ember. E
kettő összeötvöződése adja a keresztyén müveltséget. Ei adta az em-
beri művelődés leghatalmasabb gondolatrendszerét: a keresztyén theo-
lógiát. Ez adta a történelem eddigilé leglelkibb és legszívósabb társa-
dalmi intézményét: az egyházat. Ez hirdette ki az egyéniség örök jogát,
a lelkiismeret szabadságát s ez hirdeti szakadatlan, hogy az emberi
szellem Isten képe s innen ered méltósága és ereje.

Az tehát, hogy a Károli-féle teljes bibliafordítás által a Szentírás
magyar földön is "élő könyv", a nép könyve lett, folytatása és betető-
zése annak a műnek, amit Szetit István kezdett el, a magyar nép 'oele-
kapcsolásának a nyugateurópai műveltség áramkörébe. I

A bibliafordítás tehát a legnagyobb misszió.: Örök igehirdetés. A
bibliafordító pedig, századok prédikátora, pásztora, vigasztalója, ihle:"
tője, alázatosan eltűnik szolgálata mögött. Ö a mi lefátyolozott arcú
jóbarátunk, aki a mult kárpitja mögé rejtőzködött, de minden elolva-
sott igében, minden prédikációban, minden énekben közel van minden
lélekhez. Századok határmesgyéjén 'érezzük meg lelkének forróságát s
áldjuk meg Isten színe előtt a magyar nép egyik legnagyobb jótevőjét.
A két evangéliumi egyház nevében pedig hódoljunk most egy magyar
lelkipásztor előtt, aki a reformáció nagy század ának a teljes magyar
bibliáért folytatott roppant küzdelmét a harmadik nemzedék élén,
élete alkonyán győzelmesen bevégezte s 1590 őszén, egy kis faluból, a
templom oldalához ragasztott nyikorgó nyomtatómühelyből az ország
négy tája felé szétküldötte.

D. Réuész Imre református püspök ünnepi beszéde mindenekelőtt
"a reformátor" jelképes arcát vetítette a hallgatóság elé! Károli Gás-
párban van valami mindegyik magyar reformátorból, dki egyáltalán
bibliafordításban fáradozott. "Csak az Isten addig éltessen, míg ezt a
Bibliát kibocsátthassam, akkor kész leszek meghalni és az Krisztushoz
költözni" - sóhajtotta sokszor "az istenes vénember" ott a gönci lel-
készlakon. Ö a reformátori magyar bibliafordító. Tipus, akiről mindazt
az áldást leolvashatjuk, amit magyar nemzetünknek Isten igéje a re-
formációban és a reformáció Isten igéjében adott. Szenvedélye volt --
és vele együtt három reforrnátori- nemzedéké -, hogy teljes és tiszta
honi nyelvű tolmácsolásban kerüljön a nép kezébe, ajkára, szívébe a
Szentírás. "Lét-ügyet", az üdvösség ügyét látták e feladatban, az egyes
ember, a nemzet és Krisztus egyháza számára. Káreli Gáspárnak meg-
adatott, hogy élete fogyatkozó gyertyája akkor lobbanjon' utolsót, ami-
kor már kész és kinyomtatott állapotban odahelyezhette :magyar népe
karjaiba a nemzedékek-sóvárogta művet. Az elmult három és fél évszá-
zad megtelel kritikusainak is: mostanáig éppen százszor adták ki a tel-
jes Károli-bibliát, a legelterjedtebb magyar könyvet, amelynek értéke
felől - ime - a legszentebb értelemben vett "népsza1)azás" döntött.
A mai magyar népi és művelt nyelvből, háromszáz esztendő magyar
költészetének és prózájának szó- és gondolatkincséből világosan bizo-
nyíthatók a Károli-hatások. A bibliafordító legbeszédesebb emléke
volna a legjobb mai magyarsággal megszólaló, olcsó, magyarázatos
biblia ... És ez a halhatatlan magyar lélekhős - származására nézve
sziá» volt (Radicsnak hívták): "a magyar föld és a maqua» lélek hiány-
talan áthasonító ereje lobog az ő példájában". Művével ' együtt bele-
épült a magyar lélek mélységeibe.

A másik ünnepi előadó, Zsirai Miklós dr. budapesti egyetemi tanár
volt és a nyelvész szakember megfigyeléseit sorakoztatta fel Káreli
bibliájával kapcsolatban. Kiemelte: milyen sokoldalú tehetségnek kel-
lett lennie a negyedfél százada élt falusi papnak, hogy roppant felada-
tára vállalkozhatott. Magát a magyar nyelvet is ki kellett előbb
emelnie az elhagyatottságból. Mégis nagy magyar költők: Szenci
Molnár Albert, Arany, Jókai, Tompa, Ady stílusára, nyelvére is egy-
aránt felismerhető a befolyása. Ezen a napon - így végezte a profesz-
szor, necsak a magyar kegyelet áldozzon, hanem a magyar hála is hó-
doljon. Tekintsük ünnepünket protestáns és nemzeti ünnepnek!

A betegen fekvő Radvánszky Albert báró evangélikus egyetemes
felügyelő helyett, D. Kapi Béla püspök mondott zárószót. Megköszönte az
előadók szolgálatát s aszékesfőváros figyelmét, amellyel a gyűléster-
met átadta. "Tegye Isten áldottá ünnepünket azzal, hogy .a bizonyság-
tétel és fogadalom ünnepe legyen. Napról-napra megújuló bizonysága

hogy a felkelő ben lévő magyar nap
alatt új fejezete íródik a magyar tör-
ténelemnek, melynek lapjaira a saját-
szerűen magyar közösségí szellem és
cselekedet cifraság nélküli betűit a
falu népe írja le.

Mindebből mindnyájan tanuljunk.
Vegyük számba mindenütt városokban
és falvakban erőinket. Ez a számbavé-
tel legyen pontos munka és lássuk
meg, hogy közös erővel mit tudunk el-
végezni. Nemcsak áldozathozatalban,
hanem a fizikai munka terén is. Csodá-
latos eredmények jönnek ki, ha szí-
vünk egymás mellett dobog. A széke-
kelyek kalákája, a kubikusok bokor
rendszere, a falvak most megmutatott
közös munkája szinte csodákat művel
Nézzük meg a falu népét és akkor ezt
a népet többé nem a Göre Gáborok és
összefércelt operettek nagyokat kur-
jantó alakjaival tévesztjük össze, de
megismerjük őket, mint józan értelem-
mel, de meleg szívvel rendelkező test-
véreket.

Egy nép jövője olyan, amilyen adott-
ságokat és lehetőségeket hord jelene-
ben. Hisszük és hírdetjük, hogy ma-
gyar jelenünk méhében olyan boldog
jövendő születík, malynek két alapköve
van: az igazság és szeretet. Mind a
kettő Isten örök tulajdonsága és ebből
csak azoknak a népeknek ad, melyek
őt tisztelik és félik és amelyben az em-
berek egymást testvérképpen szeretik.

Fülöp Dezső.

KÜLFÖLDI HíREK
Hajléktalanná lelt London egyik

bombázása után a canterbury érsek.
Metz francia róm. kat. püspöke:

Heintz kiutasíttatott, Strassburg róm.
kat. püspöke: Ruch pedig elmenekült
a bevonuló németek elől.

A nagyszebeni szász evangélikus
egyház október 15-ére könyörgő isten-
tiszteletet rendelt el a hazatért román
királynő életéért.

A dániai evang. theológusok a val-
lastanítás egységesíté se érdekében új
ká tét írnak.

Würtlenberg és Hannover egyházi
elnökség határozatot hozott, amelyben
ellenzi lelkészek azon gyakorlatát, hogy
ők a gyülekezettől elszakadva csak
konferenciákon, nyári összejöveteleken
egymás közt vesznek úrvacsorát. Vi-
szont kívánja az egyházi elnökség azt,
hogya lelkészek tagjai legyenek a
gyülekezetek úrvacsorai közösségének.

A strassburgi protestáns theológiaí
falukutatást a franciák áthelyezték
Clermond-Ferrend városkába.

Litvánia minden ingó és ingatlan
egyházi vagyonát elvették az ország
szegényei számára.

Japán a fennhatósága alatt fekvő
országokban betiltotta az üdvhadsereg
működését és olyan átalakítást akar
ezen a szervezeten végezni, hogy az
egyesület elsősorban is zárja ki min-
den angol tagját a hadseregből s sza-
kítsa meg kapcsolatait Angliával.

Streng, a texasi lutheránus kellé-
gium esperese kiszámította azt, hogy
Luther kiskátéja a világ minden
nyelvén eddig, azaz 1520 óta napjain-
kig 560,000,000 példányban jelent meg.
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A .bázeli misszió szeptember 25-én
ünnepelte alapításának 125. évi jubi-
leumát.

A genfi lelkészegyesület összejöve-
telének főtémája ez az előadás volt:
A láthatatlan egyház viszonya a lát-
ható egyházakhoz.

Németországban UJ mozgalom in-
dult meg: a kora reggeli áhitatok gyü-
lekezetenkénti bevezetése.

A francia református egyház aug.
14-én adott nyilatkozatából való első
mondat így hangzik: "A vereségért való
felelősséget nem akarjuk másra áthá-
rítani." Másik jellemző mondata: "A
vereség megalázta az egyházat, de nem
törte le."

A belga missziói egyház a nagy meg-
rázkódtatás után lassan kezdi vissza-
nyerni rejtett erőit s a munka a leg-
több gyülekezetben már megindult.

Az arnertkat Burke- Wadsworth Bill
törvény: az általános védkötelezettségi
szolgálatot elrendelő törvény az egyhá-
ziak minden ellenkezése ellenére elfo-
gadtatik. Mégis az aktív katonai szol-
gálat alól felmentést nyertek a Quaek-
ker, Mennonita és a Dunkard mozga-
lom hívei, akik a katonai munkaszol-
gálatba osztatnak be.

Hollandia protestáns egyházi mun-
kassága zavartalanul folyik. Sveici je·-
lentés szerint ismét megjelennek az
egyházi ujságok, zavartalanul megtar-
tották a nyári. diáktáborozásokat s az
őszi munkaprogramm az egész or-
szágra kiterjedő evangélizációval indul
meg.

Lord Halifax nyilatkozott a kül-
misszió kérdéseiben: nagyon sajnálná,
ha a keresztyénség ezen legfelelősség-
teljesebb szolgálatát akár külső, vagy
belső okok miatt elhanyagolná.

Egy rigai asszony irja: Megkezdő-
dött a tisztulás az egyházi kérdések-
ben. Fájdalmas volt látni azt, hogy az
új éra első napjaiban milyen sokan
hagyták el egyházukat. Emberi féle-
lemből elszakították az egyházzal való
minden kötelékeiket. De örvendetes
látni azt is, hogy milyen sokan döb-
bentek rá keresztyén öntudatuk szük-
ségére. Az istentiszteletek jobban láto-
gatottak, mint eddig, az úrvacsorázok
száma, az egyházi adakozás összege
emelkedőben van. Sokak' imájukba
veszik ezt a kérést: "Uram, adj erőt,
hogy hűségben és hitben megállhassak
előtted".

Az amerikai protestáns egyházak
felkérték az összes protestáns gyüle-
kezeteket, hogy "október első vasárnap-
ján, óktóber 6-án "világraszóló" (min-
den gyülekezetben a lehető legnagyobb
résztvevő számmal)' úrvacsorai isten-
tiszteletet tartsanak, melynek emberi
sikere érdekében a legalaposabb agi-
tációt kell kifejteni mindenkinex.

G. L.
~~~

Nyugdíjbavonulás. Vértesi Zoltán ev.
lelkész Magyarbolyban. a délbaranyai.
exponált, nemzetiségi helyen, egyfoly-
tában hosszú 36 évig, egyházi és haza-
fias szellemben teljesített lelkipásztori
működés után 'október l-től nyugdíjba
vonult. Búcsúbeszédet tartott Iván-
dárda és Borjád filiákban is. Mohr J.
ivándárdai gondnek a közgyűlésen a
hívek háláját és köszönetét tolmá-
csolta. - Vértesi Zoltán új lakhelye
nov. 5-től Pécs Rét-u. 45. sz.
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annak, hogy a Károli-biblia valóban Isten könyve, a reformációé, a ma-
gyar evangéliumieghyázaké és egyszersmind az élet könyve, ünnepek
és hétköznapok örök és legfőbb irányítója. De legyen ez a könyv kapocs
és alap minden magyar keresztyének között is!" Az ünnep áldással és
Himnusszal végződött.

Az öregség dicsérete
Az idő és az emberi élet sors-szerüsége szeros kapcsolatban álla-

nak egymással. Akadtak ugyan bölcselők, kik szerint az idő csupán az
emberi értelem szemléleti formája, mely tehát az emberrel születik és
múlik, mint a szemünk, amellyel nézünk, mialatt a mindenség időtlen
örökkévalóságban kavarog tova a végtelen világürben, ez azonban nem
változtat azon a tapasztalatunkon, hogy az idő elválaszthatatlan éle-
tünktől. Sors-szerü jelleget pedig az ad neki, hogy uralkodni nem va-
gyunk képesek felette. Mint folyamon a szárai falevél, úgy sodorta-
tunk az időben. Az idő kérlelhetetlen úr mi rajtunk, ítéletét mindenkin
kivétel nélkül végrehajtja. Aki születik, hacsak már előbb nem lesz az
anyészeté, ifjúvá virul, felnőtté érik, majd megöregszik, hogy végül
a bizonyos elmúlásé legyen. Karmaiból senki nem menekülhet földi
léte elvesztése nélkül. Vonaton ülünk, mely feltartózhatatlanul rohan
a vaksötét éjben. Kiugrani belőle annyi, mint az életünket önként él-
veszíteni.

. Nem ismernénk jól a mai embert, ha csodálkoznánk azon, hogy az
idővel szemben is próbál harcba szállni. Könyörtelen hatalma ellen
igyekszik védekezni. Iparkodik mentül tovább "fiatal" maradni, ami
persze bizonyos határon túl már csak külső látszatra sikerülhet. Csu-
pán néhány évről lehet szó, melyet az időtől kicsikarhatunk. Egyéb-
ként ugyanúgy marad minden, végül is a megöregedés szomorúnak
tartott kora köszönt be hozzánk, s hoz magával testi gyöngeséget, be-
tegségeket, a külső szépség fokozatos leromlását, lelki és testi fájdal-
makat, barátaink, rokonaink, az életben vándortársaink elvesztését,
sok gyászt és kevés örömet.

Így látja ezt a mai ember s azért sorsába alig bir belenyugodni.
Irtózik a megöregedéstől, gondosan kerüli minden jelét, gúny tárgya
előtte az évek nagy száma, melyet nem egyszer valóság letagadásával
és fiatal os öltözködéssel próbál leleplezni mások előtt. Szemében a
megöregedésnek s az öregkornak semmi becse nincsen.

S vajjon mit szól mindehhez a biblia?
Az a benyomásunk, hogy a biblia inkább az öregek párt jár: áll, de

semmiesetre se értékeli -olyan nagyra a fiatalságot, mint a mai ember ;
Az öregek iránt szinte feltétlen tiszteletet követeL "Az ősz ember előtt
kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől",
olvassuk 3 Mózes ~, 32-ben, "félj a te Istenedtől", mert az öregkor
Isten különös kegyében áll, - tehetnénk hozzá. A hosszú élet Isten
legnagyobb ajándékai között szerepel a tízparancsolt igéi közt. Az egy-
házi szervezet .s a hitélet az őskeresztyénség idején elsősorban az "öre-
gek", a presbiterek vállain nyugszik. A legtitokzatosabb s legmegka-
póbb prófétai látomásokban az Úr mint "fehérhajú", vagy mint "öreg-
korú" jelenik meg, (Dán. 7.) kit mennyei trónusán a huszonnégy vén
vesz körül (JeJ. 4: 4.), s csak utánuk következik az angyalok serege.
Az apostolok közt a legrokonszenvesebb a szeretetnek öregkeru apos-
tola, János, akinek a szívéből írásain keresztül ma is sok-sok áldás és
békesség árad a nyugtalan világba.

Van-e -alapja a szentírás ilyetén értékelésének? Nem akar-e
mindez csupán sovány költői vígasztalás lenni az elvesztett fiatalságért?
Nem tartozik-é" az öregség becsülese és dícsérete az önáltatásnak s a .
másokat ámító szükségből való hazugságnak a régi, de bevált fegyver-
tárába?

Újabban több élesszemű tudós foglalkozik az öregkor és a megöre-
gedés problémáival (1. Künkel H. Die Lebensalter), s szinte egyönte-
tűen állapítják meg, hogy az öregkornak is megvannak az előnyei épp-
úgy, mint ahogy az érett- és ifjúkort se kíméli meg az élet szenvedé-
sektől. A történelem némely nagyjainak a szép öregségét egyenesen el-
ragadtatott hangon magasztalják. Ezek a boldog öregek már túl van-



nak mindazokon, amik oly sok gyötrelmet okoznak a fiatalabbaknak.
A külvilággal való ideges súrlódásnak vége. Tiszta öröm saranyos
napsugár árad életükből. Kiegyensúlyozottak, s szent harmónia sugár-
zik lelkükből. Becsvágy, érvényesülési törekvés nem izgatja többé őket.
Mérhetetlen igénytelenségben tudnak örülni mindennek, s a gondvise-
lés megfogyott testi erőikért is bőven kárpótolja őket: hosszú időn ke-
resztül, sokszor utolsó órájukig szellemi-lelki életük teljesen ép, ruga-
nyos és termékeny marad (Goethe, Arany János). Most már világosan
látják, amire előbb többnyire képtelenek voltak, hogya test és a lélek
élete két külön világ, feltárul előttük a lelki életnek idQhöz és térhez
nem kötött csodája, boldogan tapasztalják és élvezik a vallás igazságát,
hogy t. i. "a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók", s
azért többé ők se a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra (2.
Kor. 4, 18.), míg végre szinte egészen érett gyümölcsként békén hajt-
ják le megfáradt fejüket a Láthatatlan Atya ölébe... Velük együtt-
lenni nem teher a fiatalabbaknak sem, hanem megnyugvás, megerősö-
dés, áldás és békesség forrása.

Persze nem minden öregség ilyen. Minden jóért és szépért meg kell
küzdenünk, a szép öregségért is. Az átmenet az érettkorból az öreg-
korba szinte kivétel nélkül mindenkinél rettentő testi és méginkább
lelki szenvedések között történik. Nagyon sokan e szenvedések súlya
alatt teljesen tönkre "mennek s idő előtt térnek sírba. Másoknál a vál-
ság évekig, sokszor egy egész évtizedig is elhúzódik (Goethenél nyolc
évig, ötvenhatéves korától hatvannégy éves koráig tartott), s bizonyára
vannak olyanok, akiknél a válság utolsó órájukig tart, és ezért nem
tudnak meg sem ők, sem hozzátartozóik semmit az öregkor szépségei-
ből. Egyeseknél, mint a bibliai Jóbnál külső csapásokkal testi szenve-
désekkel jár a válság karöltve, ami még nehezebbé teszi a ki-
bontakozást.

Korunkban nemcsak sok fiatal élet küzd és gyötrődik, hanem talán
még többen vannak az olyanok, akiknek az öregség keseríti meg földi
Léiiiket, Nem tudnak szépen megöregedni, és nem tudják az öregkor
szépségeit megszereznimaguknak. Pedig a titka legalább elméletben
olyan egyszerű. Csak azt kell tenni, amit Pál apostol hangsúlyoz a
gyermek- és a férfikorral kapcsolatban: aki gyermek, az legyen gyer-
mek, a férfi hagyja el a gyermekes dolgokat (1. Kor. 13, 11.), akinek
pedig eltelt a fiatalsága, nyugodjon bele az élet Istentől a.kart rend-
jébe, Isten kezéből fogadja. az öregség próbáit alázatos engedelmesség-
gel, s ne akarjon fiatal maradni, ha az idő eljárt felette, vegye életét

.úgy, mint van, vállalja az öregséget s barátkozzék meg az öregkor kor-
látaival és lehetőségeivel s akkor, mint a gyümölcs ősszel, az ő élete is
sok nem várt öröm édességében és napsugarában fog bővelkedni.

Az idő "leküzdhetetlen sodrában élünk mindannyian. Isten akarata
ez. S azért a mai fiatalok tanulják meg tisztelni az öregkort, az öregek
pedi.g kérjenek magúknak Istentől szép és áldott öregség et, hogy földi
életük utolsó szakasza a mennyei Atyát különösképpen dicsőítse, aki
úgy teremtette a világot, hogy "minden, amit teremtett vala", az emberi
élet alkonya ís.. "imé igen jó" (1. Mózes 1, 31). Dr. Vető Lajos.

Meghivó
A Magyarországi Evangélikus Lel-

készek Egyesülete 1940. évi november
hó 7-ik napján, Budapesten tartandó
közgyűlésére a MELE tagjait testvéri
szeretettel meghívom. Az Úr áldása le-
gyen tanácskozásaínkon.

Budapest, 1940. október 15.
D. D. Raffay Sándor s. k.

elnök.
Tárgysorozat: . Ahitat délelőtt 8 óra-

kor a Deáktéri leánygimnázium nagy-
termében. Utána zárt értekezlet. 12
órakor nyilvános közgyűlés .. 1. Elnöki
megnyitó. 2. Titkári jelentés az elmult
munkaévről. 3. A jövő évi munka-
programm. 4. Pénztári jelentés. Szá-
madás, költségvetés.. 5. Egyházmegyei
és egyházkerületi lelkészegyesületek
indítványai.

Balikó Lajos evangélikus esperest, a
protestáns tábori püspökség iroda igaz-
gatóját főesper'es-ezredessé nevezték ki.

Az Országos Protestáns Napok mult
évben kibocsátott jelvénvei újból kap-
hatók a rendezőbizottságnál, Budapest,
IV., Semmelweiss-u. 17.

Budapest-Kelenföld. A tótkomlósi
KIE iparos és gazdaifjai, számszerint
tízen Takács János vallástanító lelkész
vezetésével három napig a gyülekezet
vendégei voltak. Az előre megállapí-
tott terv szerint szept. 27. és 28-án
megnézték a székesfőváros ipari és me-
zőgazdaság intézményet, 29-én részt
vettek a gyülekezet istentiszteletén,"
majd este az egyház nagytermében a
"Tékozló fiú" című színművet adták
elő nagy sikerrel. A Budapest-kelen-
földi Nőegyesület előadása után közös
vacsorán látta vendégül az ifjakat.

So~at mon~ó ~ÖnvYe~
II.

Martin Dibelius: Britisches Christen·
tum und britische WeLtmacht című
több mint 4 íves értekezése 1940-ben
jelent meg Berlinben. Mint a Deutsche
Institut für Aussenpolitische Forschung
kiadása világosan kettős célzattal író-
dott. Dibelius, mint heidelbergi theo-
lógiaí tanár, elsősorban azt a kérdést
veti fel, hogy a brit keresztyénség
hogyan jutott annyira, hogy szinte eggyé-
legyen az angol politikával, másodsor-
ban viszont mint tudományos polí tikus
azt vizsgálja, hogya szemben álló nép
ereje növekedett-e . avagy csökkent a
keresztyénség politikaivá való tetelé-
vel. Vizsgálódásaai során arra az ered-
ményre jut, hogy az angol keresztyén-
ség történeti, külső okok miatt lett
eggyé a politikával, (VIIr. Henrik sza-
kádása Rómától) és éppen ezért a re-
formáció, mint belső megújhodás iga-
zán nem is érintette meg. A brit egy-
házra az egyházról való új felfogás
lett jellemző, nem pedig egy új tan.
Az angol egyház, szerinte ma is kato-
likus egyház, ezt mutatja episkopális
felépítettsége és istentiszteleti élete,
csak nem internacionális, hanem na-
cionális síkon. Az egyház képviseli a
nemzeti célokat, és adja meg úgyszól-
ván az isteni hozzájárulást és megala-
pozást a politikai célokhoz. Arnennyi-
ben reformációs behatásról szó lehet,

. úgy az kálvinista. Hiszen a kálvini re-
formáció hasonlít alapvonalában a ka-
tolikus keresztyénség külső dolgok-
ról való telrogásához. Kálvin Isten
földi országáról beszél, és ezért a vi-
lági, elsősorban társadalmi életet
akarja reformálni, amennyiben az
egész népet Isten népévé, és az álla-
mot Isten országává akarja tenni.
Nem ÚRY mint Luther, aki -elsősorban
az igehirdetést akarta reformálni, és
emiatt itt tért el igazán Kálvintól.
Dibelius szerint Luther és Kálvin kö-
zött az igazi ellentétet nem az úrva-
csora-tanbeli eltérés jelenti, nem is a
predestináció, hanem ez: Isten orszá-
gának a világgal való viszonyban ki-
tűnő különbség. Luther az Újtes-
tamentom mellett marad inkább,
mert igehirdetésről beszél, Kálvin
azonban hiába keresne az Üjtestamen-
tomban társadalomtudományi elméle-
tet, ehhez az Otestamentomra kell
visszamennie. Ez az ótestamentomi fel-
fogás látszik meg az angol életben is,
amelyik így hasonlóan a régi zsidó
államhoz, egyház-úl lam. Benne a ke-
resztyénség jelszó és életalap. Ezt mu-
tatja a sok bibliai fordulat és vonat-
kozás, amelyik minden hazafias meg-
nyilatkozásban előfordul. Ez a keresz-
tyénség azonban egyuttal politika is:
mást értenek az alatt amit mondanak,
mint amit az jelentene szószerinti ér-
telmében Idézi erre Th. Fontane egyik
mondatát: az angolok Krisztust monda-
nak, de gyapjút értenek alatta. Misszi -
ójuk is nagyrészben kereskedelem.
Nem csoda, amikor számukra az ered-
mény a fontos, és ebben a felfogásban
élve, mindent, ami eredmény, helyes-
nek találnak. Életüket nem az egyéni
meggyőződés vezeti, hanem az általá-
nos, a szabály, az illem. Nem az egyén
cselekszik, hanem amikor valaki cse-
lekszik, akkor mindig az általános, az
egy, aki kicsinyben maga az egész.
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Felfogásuk ez: Krisztus nekik adta ezt
a világot, de Krisztus szava nem ezt
mondotta, hanem így szólt Pilátushoz:
az én országom nem e földről való.

Dibelius könyve egyike a legérdeke-
sebb iratoknak. Újszerű, mert benne
ismertetés, theológia és politika keve-
redik, és mert olyan dolgokról beszél,
amikről források hiánya, vagy nyel vi
nehézségek miatt kevesen tudnak.
Könyvének sem politikai, sem theoló-
giaí állításaival szemben nem nyilat-
kozunk. Az azonban bizonyos, hogy
érdemes vele foglalkozni.

Kemény P.

FILMKRITIKA
Az ifjú Edison.

Végre megint van egy film, amely-
ről meg ken emLékeznünk ezeken a
hasábokon is, s amelyről nyugodtan
állíthatjuk: csupa művészet és építés,
ezt meg kell néznie ifjúnak és öreg-
nek. Azon már nem csodálkozunk,
hogy Mickey Rooney az, aki ezzel az
élménnyel megajándékozott. TŐle már
megszoktuk, hogy az emberi élet leg--
zavarosabbnak tartott korszakából, a
kamaszkorból szűri nekünk a könnyet
és mosolyt egyszerre fakasztó legtisz-
tább művészi élvezetet. Tőle az is csak
"újabb bizonyíték", hogy lehet lenyű-
gőzően érdekes, fordulatos, könnye-.
Idg megindító és feledhetetlen élmé-
nyű s mégis a művészet legszebb és
legmélyebb húrjait megzendítő, tehát
egyuttal kasszasikert is jelentő filmet
csinálni anélkül is, hogy bármilyen
köze lenne az egésznek a szerelem-

, hez vagy éppen a "függöny mögül át-
sütő" erotikához. Ezt tudniillik a ma-
gyar filmgyártók (vagy tán a tőkések")
nem tudják elképzelni. Melegen jánl-
juk nekik Edisont.

Egyébként az ifjú Edison ütődés-ve-
rődései nemcsak azt ábrázolják elénk
másfélórán keresztül, mennyit kell
hányattatnia annak, aki új úton indul
s bizony le kell nyelnie a bolondnak
tartás keserű píluláít is, hanem legfő-
képpen azt, hogy minden igazán nagy
doLog szeretbőL fakad. A híres Edison-
villanykörte ott fogamzik meg édes-
anyja halálos betegágya mellett, aki-
nek nem lehet nyújtani az egyetlen
életmentő segítséget, az azonnali ope-
rációt, mert nincs elég világosság
hozzá A drótnélküli távíratozás te-
remtő kényszere pedig azokban a pat-
tanásig feszülő pillanatokban rakódik
idegeibe, amikor egy robogó mozdony
gőzsípjával morzézik, hogy megállítsa
a folyó tulsó oldalán biztos pusztulás
felé rohanó vonatot. amely két testvé-
rét ragadja a borzalmas katasztrófa-
halál karjai felé.

Mickey Rooney megint mesterm un-
kát végzett, de nem maradnak mögötte
partrierei sem. A húgát alakító kislány
meg egyenesen elbájoló. Ettől még fo-
gunk látni egyet-mást.

.Tehát mégegyszer: Edison felnőttek-
nek kedves álkalom tiszta gyönyörkö-
désre, ifjúságnak pompás lehetőség él-
vezve tanulásra. A. B.

A fordító
Károli Gáspár emlékezetének.

Alkotni könnyebb: a szellem szabad.
A képzelet csaponghat szanaszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmagvval eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szenvedélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát ...
Az alkotás, jaj, kísértésbe is visz.
A fordítás, a fordítás - alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt.
A Kijelentés ős betűiré
Alázatosan nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket,
Látom, hogy küzd: az édes szittya-nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz. Érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be, nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek.
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg.rnennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél - magyarul.

Reményik Sándor.

Meghivó
az Ag. H. Evangélikus Egyházkerüle-
tek Jóléti Egyesületének 1940. évi októ-
ber hó 26-án déli 12 órakor a Banya-
kerületi Ev. Püspöki Hivatal, VIII.,
Eszterházy-u. 12., tanácstermében meg-
tartandó rendes évi közgyűlésére

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2.
Jelentés az egyesület 1939-40. évi
működéséről. 3. Határozathozatal a je-
lentéssel kapcsolatos előterjesztések
ügyében. 4. Tisztikar és számvizsgáló-
bizottság újra választása. 4. Alapsza-
bálymódosítás. 6. Határozathozatal az
igazgatóságnak és tisztikarnak. adandó
felmentés tárgyában: 7. Esetleges in-
dítványok. - Ha az egybehívott köz-
gyűlésre a rendes tagok nem jelenné-
nek meg határozabképes számban, úgy
a rendes közgyűlést ugyanezen tárgy-
sorozattal 1940. évi november hó 6-án
d. e. 11 órakor a Banyakerületi Püs-

pökí Hivatal (VIrI., Eszeterházy-u. 12.)
tanácstermében fogják megtartaní.
mely közgyűlés a megjelentek számára
való tekintet nélkül határozatképes.

Zenés áhítat. Az óbudai egyházköz-
ség templomban (IrI., Dévai Biró Má-
tyás-tér 1.) október 27-én délután 6
órakor zenés áhítat lesz, amikor is a
templom hatalmas orgonáját művészi
programm keretében a nagyközönség-
nek bemutatja Peschleo Zoltán orgona-
művész. •

A pestszenterzsébeti egyház október
20-án az ipartestületi székház diszter-
mében müsoros erdélyi ünnepélyt tart,
melynek előadója dr. Gaudy Lászlo
hitoktatási igazgató, aki Erdély pro-
testantízmusáról fog szólni.

A györi egyházközség második
templomának, a nádorvárosi templom-
nak szegeletkő-ünnepélye október 20-
án lesz.



Csen~életrészlete~a uyüle~ezete~~öI
Nagy tanítómester az élet s gazdag ember az, aki egy életnek a

tapasztalatával tölti meg a hátizsákját. Aki az Úr szelgálatára készül,
annak minden egyes alkalmat fel kell használnia élettapasztalatok
gyűjtésére. Ez a gondolat nem hagy pihenni; ez indít el, hogy sorra
járjam gyűlekezeteinket. Legutóbb a nógrádi egyházmegyét róttarn.
Sokszor úgy, mint az .apostolok "<'::- gyalogszerrel. Szent szolgálat betöl-
tése vezetett. Országos evangélikus szórványlapunkat terjesztettem,
közben azonban olyan emlékekkel lettem gazdagabb, melyek közül
egyet-kettőt feltétlenül le kell írnom. Nem lesznek ezek mások, mint
csendéletrészletek a gyülekezetekből. Mozaikképek, önkéntelen meg-
figyelések.

Vágy6d6 lelkek.
Szomjasak ma az emberek. Talán nem azért, mert nem elégítik ki

őket, mert nem hirdette az egyház szüntelenül az evangéliumot, hanem,
mert nehezebb az élet, több a kisértés és a csodadoktorok modern se-
rege nem elégít ki senkit. Egyik fiókgyülekezetünkbeh, ahol a lelkész- .
szel együtt kerestem fel híveinket, mindenki azt kérdezte, mikor lesz
több istentisztelet I.-on? Havonként nem elég egyszer egy istentiszte-
let. Jó erre felfigyelnünk, különösen ilyenkor, amikor nem a lelkészek
és nem az egyházi emberek, hanem a hívek állapítják' ezt meg. Itt tör-
tént, hogy a lélekszám nem is egészen száz és 31 előfizetőt sikerült
szereznem. Ma lelkészhiány van az egyházunkban. Kérdem, nem lenne
jó néhány fiatalembert -úgy munkába állitani, hogy egy-egy kerület
vagy az egész egyházegyetem szórványgondozói, állandóan úton levő
pásztorai lennének? Egy úton lévő ember önkéntelenül is több ügy
szolgálatát láthatja el. Lehet belmissziói munkás, az állandó lelkész
segítője betegség vagy más eset alkalmából, lehet egyházi sajtónk ter-
jesztője és szolgája. A szomjas lelkek mindenütt szívésen várják ...

Szívesen latott vendég.
Az evangélium hirdetésének helye a szószék, 'de a gyülekezeti

munka alapja a lelkipásztorkodás. Ahol egy templomgyűjtő vagy egy
lap előfizetésgyűjtője megjelenik, mint idegen embert szívesen meg-
hallgatják; meg is indulhatnak a szívek: nagy lesz az offertórium, ered-'
ményt azonban csak úgy érhet el bárki, ha házról-házra járva keresi a
lelkeket. Voltam olyan gyülekezetben, ahol templomozás után, kint a
kapuban sorra meg kellett beszélnem a hívekkel, hogy hova, mikor
menjek el. A lelkész megjelenése megtiszteli a házat. Sehol nem marad
el a köszönet szava. Hiába mondom, hogy nekem kell megköszönni a
szíves támogatást, elhárítják azzal, hogy mi köszönjük a megtisztelte- .
tést. Tegye meg az ember, bármilyen fárasztó is, hogy minden házba
bekopogtat. Kicsi gyülekezetben jártam, vasárnap volt. A nagy dolog-
időre való tekintettel úgy osztottam be a programmot, hogy ilyenkor
három helyen is szolgáltam. A délelőtti istentiszteleten, a délutániri és
este, vallásos ünnepélyen. Első faluban csak egy vasárnap délelőtt állt
rendelkezésemre. A falut be kellett futnom reggel 8-tóI tízig és fél
12-től egyig. Mindenüt legalább néhány percig időzöm ,- ez volt a ter-
vern. Ha előfizetnek jó, ha nem, úgy is jónak kellTenni, mert idő nin-
csen több. A legtöbb helyen már előre készítették az előfizetési díjat,
nem is tartóztattak, de végtelenü! örültek, hogy őket sem hagytam ki.

AKik mindíg visszavárnak, akikhez mindig visszavágyom.
Mindenütt ismeretséget kötöttem, barátokat szereztem s búcsúzó-

ban az a kérdés foglalkoztatott engem is, őket is, mikor megy ek újra
vissza, akkor már hosszabb időre. Volt néhány család .ahol elővettük
az énekeskönyvet, örömmel állapítottuk meg, hogy mindketten ismer-
jük azt ta legszebb, azt az apáról-fiúra maradt, századokon átzengő dal-
lamot, hogy: "Oh, hol keresselek, édes Jézusom'?" Ezeket az embere-
ket testi szemeimmel talán többet nem látom; én mégis hiszem, hogy
mindíg együtt vagyunk és együtt dolgozunk ...

Ismeretlen ismerősők.
Együtt dolgozunk az ismeretlen ismerősökkel. Azokkal, akik ott

hallgatták szavaimat a templomban, akikhez nem jutottam el, de elé-

,
HIREK

A határon túl maradt erdély magyar
evangélikusok sorsa. Az erdélyi ma-
gyar evangélikusok, akik kevéssel a
bécsi döntés előtt vesztették el püspö-
küket. Frint Lajost, Aradon vezetőségi
értekezletet tartottak. Purgly László
egyházkerületi felügyelő és Nikodé-
musz Károly brassói főesperes-lelkész
elnökletével. Megállapodtak abban,
hogy az új határtól délre élő és az
aradi zsinatpresbiteri szuperintenden-
eia keretébe tartozó magyar evangéli-
kusok ideiglenes kormányzására Argay
György temesvári főesperes-lelkészt
kérik fel, a továbbiakat illetően pedig
a szükséghez képest lépéseket tesznek
a budapesti kormánynál. (M. É.)

Az Országos Luther Szövetség ad-
vent első hetében Budapesten a férfi
intelligencia számára evangélizációt
rendez, melyben Mády Zolán dr. egye-
temi tanár fog szolgálni. A részletes
tudnivalókat idejében közölni fogjuk.

Kitüntetés. A Kormányzó Úr dr.
Szentiványi Géza kir. kőzjegyzőt, a gö-
döllői egyházközség buzgó felügyelőjét
kormányfőtanácsossá nevezte ki.

Az Országos Protestáns Napok fő-
ünnepségei október hó 30. és 31-én
lesznek. Az ezévi Protestáns Napok
Erdély visszatérésének és a vizsolyi
Biblia 350 éves évfordulójának a jegyé-
hen tartatnak meg ünnepélyes keretek
között. Az ünnepségek október 27-én
kezdődnek dr. Raffay Sándor evangé-
likus püspök rádió-prédikációjával. Ok-
tóber 29-én este fél 7 órakor a Protes-
táns Napok nagy rádió-előadását dr.
Makkai Sándor volt erdélyi református
püspök, egyetemi tanár tartja: "Mit je-
lent Vizsoly a magyar kultúr ában" cím-
mel. A Vigadóban tartandó nagysza-
bású reformációi emlékünnepélyen az
ünnepi emlékbeszédet dr. Tavaszi Sán-
dor kolozsvári theológiai tanár, refor-
mátus püspökhelyettes mondja. A Vá-
rosi Színházban rendezendő protestáns
irodalmi és művészeti esten abevezető
beszédet dr. Ravasz László református
püspök mondja, mely után irodalmunk
és művészetünk nagynevű kíválóságaí
szerepelnek. A Protestáns Napok kere-
tében az evangélizációs elöadásokat a
fasori református templomban október
29-30-án Szabó Imre. Benkő István re-
formátus esperesek, Kemény Lajos ev.
esperes, Soós Béla dr., Vass Vince dr.
református, Keken András dr. alespe-
res, evangélikus lelkészek tartják. A
reformáció október 31-iki emléknapján
délelőtt a Kálvin-téri templomban Vá-

. sárheJyi János erdélyi református püs~
pök, a Bécsikapu-téri templomban Kapj
Béla dr. evangélikus püspök, a Koháry-
utcai unitárius templomban Kiss Elek
dr. kolozsvári teológiai tanár lesz az
ünnepi igehirdető és mindhárom isten-
tiszteletet a rádió is közvetíti. Ugyan-
ezen a napon este a vigadói főünnepen
megnyitót Tasnádi Nagy András dr., az
Országos Bethlen Gábor Szövetség el-
nöke, titkos tanácsos. ünnepi beszédet
Tavaszy Sándor dr. erdélyi református
püspökhelyettes. teol. tanár, zárószót,
Bencs Zoltán dr., az Országos Luther
Szövetség elnöke mond. Október 24-lől
november 7-ig érvényes a vidékről fel-
utazók féJárú vasuti kedvezménye, uta-
zási igazolványok válthatók az IBUSZ
menetjegyirodáiban, a helyi képvisele-
teknél, valamint a lelkészi hivatalokban.
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Esperes-beiktatás. A tolna-baranya-
somogyi egyházmegye főesperesét, Fá-
bián Imre 'sárszentlőríncí lelkészt okt.
l-O-én iktattak esperesi tisztségébe.

Evangélizáció. Október 20-27. nap-
jain Sopronban ifjúsági 'evangélizádó
lesz. November 10-17. napjain Solt-
vadkeren, december 1-8. napjain Sze-
geden és december 15-22. napjain
Acsán lesz evangélizáció. November
hónapban Turmezei János gércei lel-
kész kezd evangélizációt Kemeneshő-
gyészen.

Az alsónánai egyházközség Klenner
Gyula helyettes lelkészt hívta meg lel-
késznek.

'Házasságkötés. Pribelszky Mihály
kondorosi lelkész október 16-án tar-
totta esküvőjét Benezur Erzsébet okl.
tanítónővel Szarvason. .

A Pestszentlőrinci egyházközségben
október 6-13. napjain végzett evange-
lizációs szelgálatot vitéz Sréter Fe-

"rene bányakerületí missziói lelkész. A
résztvevők száma állandóan növeke-
dett és átlagban 250-et ért el. A záró
úrvacsorán 189-en vettek rész.

Félárú utazás az Országos Protestáns
Napokra. Az ez évi Országos Protes-
táns Napokra, melyet. az Országos
Bethlen Gábor Szövetség a visszatért
Erdély jegyében rendez meg, magas
vasúti kedvezmények állnak a felutazó
közönség rendelkezésére. Az ország
bármely részéből Budapestre és vissza
való utazásra 500/0-os kedvezményre
jogosító igazolvány ok már kaphatok
minden IBUSz irodában, a megbízot-
taknál és a legtöbb protestáns lelkészi
hivatalnál. Ezek az igazolványok nem-
csak Budapestre és vissza jogositanak
félárú utazásra, hanem azonfelül Buda-
pestről bárhova egy oda és vissza való
utazásra is a legmagasabb kocsiosztá-
lyon, az alacsonyabb kocsiosztályú jegy
'megváltása ellenében. Budapestre leg-
korábban okóber 24-én, legkésőbben
november 5-én lehet felutazni, a Bu-
dapestről való visszautazásra október
26-tól november 7-ig érvényesek az
igazolványok. Erdélyből az Országos
Protestáns Napokra felutazni szándé-
kozók a kedvezményes vasúti igazol-
vány felmutatása ellenében az illeté-
kes katonai hatóságoktói kiutazási en-
gedélyt kapnak.

A Diósgyőri Evangélikus Nőegylet
megkapta a m. kir. iparügyí mmISZ-
tériumtól az engedély arra, hogy díj-
mentes oktató tanárnő vezetése mellett
háziipari tanfolyamot tarthasson. A
tanfolyamot e hó 5-én nyitotta meg
Pazár Istvánné elnök buzdító szavak-

"kal és Moravcsik Sándor lelkész benső
imával. A tanfolyamra 31 fiatal asszony
és leány jelentkezett, akiket Bócsy
Etelka oktatónő fehérnemű-, ruhavar-
rás, szabás, papucskészítés, kesztyű,
kötöttmellény készítése, harisnya-tal-
palás, kukoricacsuhé-fonás művésze-
tére és egészségtaní hasznos tudniva-
lókra fog oktatni, hogy saját családjaik
tagjait elláthassák e hasznos cikkekkel
és új kereseti lehetőség elsajátításával
anyagi helyzetükön is javíthassanak.

bem jöttek a szomszéd faluban és így szóltak: csak legalább egy pár
szót váltsunk ... Akik hozták többeknek, szolgálatban volt" vasuti ka-
lauzoknak, mozdonyvezetőknek az' üdvözletet. Oh, ha meg tudnám
számolni ezeket az ismeretlen ismerősöket! ...

Szülök bűne.

Régi bűnök, mint árnyak, mindíg követik az embert. Egy anyával
beszélünk. Kérem, én nem fizethetek elő a lapra, mert nem" vagyok
olyan anyagi helyzetben, a családom pedig nem olvas. Miért? -- kér-
dezem. Ok katolikusok - hangzik a válasz. Közben hazajön a lánya,
aki egy evangélikus fiatalember menyasszonya. Megragadjuk az alkal-
mat, akár ingyen is szívesen küldjük a lapot az új párnak, remélve,
hogy a reverzális javunkra lesz. A leány azonban határozottan kijelenti,
hogy összes gyermekei katolikusok lesznek. Itt senkinek nincs és nem
is lehet szava. "Amivel az anyám könnyelműen bánt, azt én szentül
őrzöm. Anyám bűne, hogy nem lettem evangélikus. Amit a szülők vét-
keztek, azt ne akarják gyermekeikkel kijavítani." Szinte porba sújtot-
ták ezek a szavak az anyát is, de minket is.

Oh, az a ieverzális!

"Itt nem fognak előfizetni, Tisztelendő úr, itt reverzálisos csalá-
dunk van" - szól és oldalról megfog a harangozó. Bemegyünk ... és
mindenütt szívesen áldoznak. "Régi bűnöket szeretnénk jóvátenni, ké-
rem" - hangzik a felelet s itt-ott forró könnycsepp hull a szemekből.
Egy családban ketten is előfizettek. Egy édesanya a tőle távol élő fiá-
nak, s az édesanya fiatalasszony leánya. Érdeklődtem a családi körül-
ményeik iránt s azt a választ kaptm, hogy a fiú katolikus lánynak ud-
varol; szeretnék, ha ez a lap erősitené őt hitében. A fiatalasszony férje
katolikus, ott azonban a gyermekek mind evangélikusok. "Nem volt
közöttünk szóváltás soha - mondja az asszonyka - most azonban,
hogy fiúgyermekünk született, felemlegeti a férjem, hogy annak kato-
likusnak kell lenni. Itt már minden elintézett dolog, ezen változtatni
nem lehet, bele is nyugodna, de kívülről piszkálják. Megrendelem az
újságot, hátha rajta keresztül ő is megszereti az én vallásomat. Csak az
a legjobb, ha egy valláson vannak a házastársak." Bölcs szavak, hozzá-
tenni semmit nem kell.

Az eredmény Istennél.

Mindenütt gyűjtések voltak. Mindenütt rosszak voltak a közleke-
dési viszonyok, nagy munkaidőben indultam el és mindenütt a terve-
zett eredménynek háromszorosát vagy négyszeresét értem el. Pedig én
közömbösen mentem; mindenütt csak lehangolt a való helyzet feltá-
rása, megismerése. Az eredmény azonban nem a lelkészeken mult, nem
az előkészítésen dőlt el, az eredmény Isten kezében volt. Egész csoda-
váró emberré .lettem; egészen bizonyos vagyok abban, hogy minden
fáradozás hiábavaló és eredménytelen, ha az Isten tetszésévei nem ta-
lálkozik. Isten azonban még kövekből is támaszthat fiakat magának.

(Foly/a/juk.) Pászlor Pál.

niczky Pál egyet tanár. Előadás. A há-
ború és a külmisszió. Németh Gyula
szekszárdi lelkész. Záró áhítatot tart:
Németh Károly lébényi esperes. M. E.
egyh. elnöke. A konferenciát bere-
keszti dr. Molnár Gyula közig bíró, a
M. E. v. elnöke. A Protestáns Napokra
való tekintettel 500/0-os kedvezménnyel
lehet utazni. Olcsó szállást a Kiében
(VIlI., Horánszky-u. 26. és a Fébé Ott-
honban (VIlI., József-u. 4.) lehet kapni.
Előzetes jelentkezés ajánlatos.

Magyar Evangélikus Misszióegyesü-
let. f. évi október 29-én, kedden tartja
Budapesten, VIlI., Üllői-út 24. sz. II.
ép., II. emeleti egyetemes imateremben
évi közgyűlését és konferenciáját. D. e.
10 órakor megnyitó istentisztelet. Igét-
hirdet: Turóczy Zoltán püspök. 11 óra-
kor közgyűlés. D. u. 4 órakor konfe-
rencia. Megnyitó áhítatot tart: Kiss
György kískőrösi lelkész. 5. órakor elő-
adás. Luther és a külmisszió az újabb

kutatások fényében: Dr. br. Podma-

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

e
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. - TELEFON: 386-072.

m ű k ert ész e te, '~er!i fe,hér!1en;ű, pyjama, ágynemű sp~ci~l~sta.

I Kezl- es géphímzés. monogramm elsorendu kivitelben.
BUDAPEST, XL, NÉMETVÖLGYI-ÚT 132. ·Hozott anyagból is vállalom.

j Masréli lemelőnél. - Tel.: 456-902. - Sírüllelése~ és díszíléset .

ROSZPEK JÁNOS
képesített szűcsmester

BUDAPEST, VI., Próféta-u. 5. - Alapítva: 1914.
Szűcsmunkát legmodernebb. kivitelben, jutányosan
készítek. - Szőrmeraktár. - Molykár ellen megóvás. '.

.J

IZSÁK.
rövidáru, harisnya, kesztyű
BUDAPEST, Rákóczi-út 57lb.
- Templom mellett.-,

Heller Erzsébet női ~iYatszal.on
Budapest, IV., Vácí-u, 17. 1. em.

Tel.: 187-468.

PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap témogatésával.

<,

HittBstvBrBknBk árBngBdmBny!

Harmóniumok Iegoltsóbban FITTLER-nél
Bpest, Damjanich-u. 38. - Képes áriegyzé~ díjlalan.

Hege~ű .: Zongora - Harmonium
harmónika, gramofon, rádió

hangszerlelepén

REMÉNYl VI.,Király-ulca 5B.
Ingyen 107 árjegyzék.

Főh:~~l~~óudv. CSERV GYULA~
SZÜCSMESTER I

==. Kékrókák. ezüstrókák. . szőrmedivat I
' újdonságok, szőrmebundák.

.'.~. Budapest, 1., BAstyasétAny 2.
Alapílva: 1884. Legrégibb fővárosi evangélikus cég.,.81••••••••••••••••••••••

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

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

~!!~~!!újLh~~i~g~ I
IV., Kossuth Lajos-u_ 13.
fél eme let (Fórum-moaíval szemben).

J6 minöség
elsörendüszabés

szolid érak,



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 mmdenki 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.

Hazánk legrégibb, több mint 122éve fennálló harangöntőgyára.

SELTENHOFERFRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON

, udvari szállitók, •

LBgBlsö tüzoltÓSZBI'-, kút, szivatfyú- BS
'gBpgyár, harang-, fBm- BS vasöntödB.

•
Alapítva

1816.
Alapítva ::

1816..

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most;
szállítottuk, továbbá -a szentgotthárdi evangélikus egyház--
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus-
egyházközségnek ·szálEtott harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re--
formátus templom, a győri református templom, bagamérk
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a.
legrégibb és megbízható céghez. A párisi vílágkiállításon,
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüsteremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve, Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és kíszállást díjmentesen.

eszközlünk.

Második javított kiadásban látott napvilágot az első evangélikus
szórványhittankönyv :

"Amit min~enevangéli~usna~tu~nia~ell"
Olvassa és terjessze minél szélesebb körben! Tegye oda templomtól,
lelkésztől, gyülekezeti közösségtől távol élő hittestvéreinek asztalára.

Ára 1 pengő 20 fillér.
Kapható az ÜZENET kiadóhivatalában. Kecskemét, Luther-palota.
A könyvet az egyházegyetem 3746/1940. szám alatt tankönyvnek

engedélyezte. Szórvánvhitoktatóknak áldott segédeszköz.

.•

DOLGOZÓ EMBER

számára pótolhatatlan veszte-
ség, ha - különösen a nagy
nYári. melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyedne,k
és kimerÜltsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket
nvakunkat, homlokunkat a hÜ~
sítő, frissítő

Diana sösborszesszel
kenegetjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek, v'érkeringésünk
felélénkül, munka bírásunk
megduplázódik .

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkül.

Próbapalack .• 64 fillér
Kis .palack • .• 1.10 pengő
Közép palack •. 3.20 pengö
Nagy palack • 5.90 Pengö

Mlndenütt kapható!

Garab József könyvnyorndája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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VIlI. ÉVFOLYAM. 43. ·SZ. . 1940. OKTÓBER HÓ 26.

EGYHÁZTÁRSADALMI, ·KULTURÁLIS, BELMISSZIÓt EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
'AZ ORSZÁGÓS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős s~erkesztő: KEMÉNY LAJOS

, Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos. Dezsérv Lészló, dr. Gaudy László.
Kemény Péter. Marcsek János. Mórocz Sándor, Novák Elek.Peschko,Zoltán. Scholz László.

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos. Zulauf Henrik

-

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/B. Telefon: 222-895.

Kiadja az Örszágos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Elöflzetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatalba küldendők,

Előfizetési ár: egész évre 6 pengő. félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség .a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség é.s kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412 .

•

•••••••••• Budapesti istentiszteletek sorrendje
1940.október 27.

TARTALOM

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (rádió) d. e 114112D. Raffay Sándor
Deák-tér 4. d. u. 6 Győri János
Fasor, Vilma királyné-út 19: d. e. 11210Kemény Lajos
Fasor d. e. II Benezur László
Fasor d. u. 4 Farkas Zoltán
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Bagár Iván
Aréna-út 7. d. e. 11210Süle Károly
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Dendely Károly
Kőbánya d. u. 4 Lehel László
Simor-utca 35. d. e. 11 Lehel László
Rákóczi-út 57. (tótnyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Scholz Lászlo
üllői-út 24. d. e. 10 Kemény Péter
üllői-út 24. (egyet. istent.) d. e. 1/29 Dezséry László
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iO Dr. Halász Kálmán
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Johnson Gisle
Angol-u. 25: d. e.' II Grűnvalszky Károly
Abcnyi-utca 21. d. e.· 11 Dobos Dezső
Fóti-út 10Jb. d. e. 10 Rimár Jenő

d. u. 5 Dezséry László
,d'f' II Dr. Varsányi Mátyás
eL e. 10
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d, e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Revész István
d. u. 5 Révész István
d. e. 10
d. e. 1/211 .
d. e.1/d2

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

A nyitott könyv

A jogakadémiák fenntartása

A tanító egyház és a tankönyvek-,
Cselekvő papi élet

Csendélet részletek a gyülekezetekből

Biblia és Erdély

Súlyos igazságtalanság

A pesti utca

Aki Gusztáv Adolíot szereti ...

Meghívó

Hírek

••••••••••



A nyitott könyv
Október utolsó vasárnapja
házunkban bibliavasárnap,
, or megemlékezünk azok-
a kifogyhatatlan áldások-
amelyeket a bibliából nye-
, Ebben az évben ennek a

apnak különös jelentő-
et ad a magyarnyelvű bib-
rdítás megjelenésének 350.

Qrdulója. Mikor Károli Gás-
kassavölgyi református es-
s szinte egész életén át

készülődés és tanulmá-
, s után, három esztendei

gos munkával az Ó- és Új-
entum teljes fordítását

ar nyelven közrebocsá-
, ezzel hatásában kiszá-
atatlan szolgálatot tett a

ormáció terjedésének, mert
'vó és Isten Igéjét. kereső

~yar ember számára azáltal
t a biblia nyitott könyvecs-
é, hogy azt anyanyelvén
ashatja vagy hallgathatja.
enkinek nincs joga az Isten

elentésének szent könyvét
ukni és becsukva tartani,

, tt könyv az és nyitottnak
maradnia. De csakugyan

ított könyv-e a mai nemze-
életében ? Megkérdezhet-
azt a sokezer házaspárt,
a különböző gyülekeze-

ben szokásos családi bibliát
ságkötésük órájában kap-
gyűlekezetüktől: vajjon

ított könyv-e ez a családi
lia az otthonukban? Meg-
dezhetnénk egymásban csa-
ott, vagy egymástól elvált

sfeleket sorjában, hogy bol-
lan életüknek egyik oka
abban van-e, hogy együtt
nem nyitották ki a bib-

liát? Megkérdezhetnénk elbú-
sult szülőket, akiknek gyerme-
kei hálátlan szívvel súlyos fáj-
dalmakat okoznak, vajjon nem
annak a vetését aratják-o, hogy
nem adták oda kinyitva újból
és újból ezt a könyvet a gyer-
mekeknek? És ezernyi sok
elégedetlen és zúgolódó szívet
meg lehetne kérdezni négy-
szemközti őszinteségben: vaj-
jon nem lehetne-e egészen más
a szíve és más az élete, ha
nyitva tartaná maga számára a
bibliát, hallaná idejekorán
való intelmeit és befogadná
idejekorán való erőit és oltal-

o mazásait? Bizony, nem egy-
szer arra kell gondolni hal-
dokló és megrettent betegek
ágyánál: volt-e bibliája, sze-
rette-e, olvasta-e?

A reformáció határozottan
azt mondotta ennek a világ-
nak: vedd el ezt a nyitott köny-
vecskét. A reformációnak ez a
felhívása azt jelenti, hogy ke-
resztyén ember ne éljen biblia

nélkül. Ebből tanulja meg,
hogy Isten nem akar úgy ma-
gunkrahagyni minket földi
életünkben, hogy elveszítsük
az ő beszédét és az ő beszédé-
vel együtt elveszítsük a bizo-
nyosságot arról, hogy ő nekünk o

Atyánk. Nem akarja Isten,
hogy pótolhatatlanul hiányoz-
zék életünkből az Atyának
dorgáló, javít6, de mindíg
megmenteni akaró szava. A
keresztyén embernek teljes bi-
zonyossággal kell éreznie azt,.
hogy ez a könyv az övé, e
könyv után nyúló kezek kö-
zött ott kell lenni az övének,
e könyv előtt megnyíló szívek
között ott kell lenni az övének
és e könyv által megerősített
és megvilágosított életek kö-
zött ott kell lenni az övének.
Betűk, szavak, újságok, köny-
vek egymás után futnak el
szemeink előtt mennyit
össze-vissza olvas az ember 0 __ ,

de ezek csak emberi szavak
az emberi életről, nem Isten
szavai: az Isten beszéde és az
Isten szerint való élet beszéde
ebben a nyitott könyvben van,
ebben él és ebből szól hoz-
zánk.

Abibliavasárnap és a refor-
máció reá jövő ünnepe együtt
int minket arra, hogy ebben a
nyitott könyvben van a mi
örökségünk, ebben van a tör-
vény és evangélium teljessége.
Ebben van a keresztről való
tudomány. Isten Szentlelkének
a naporcája világít belőle. Aki
Isten könyvét olvasatlanul be-
csukja, kizárja magát az élők
gyülekezetéből.

"És láték egy másik erős an-
gyalt az égből Ieszátlani, aki fel-
hőbe vala öltözve és a fején szi-
várvány vala, orcája olyan vala,
mint a nap és lábai, mínt-a tűz-
oszlopok. És a kezében egy nyi-
tott könyvecske vala és tevé a
jobb lábát a tengerre, a bal lábát
pedig a földre. . . És a szózat,
amelyet hallottam az égből, is-
mét szóla nékem és monda:
Menj és vedd el azt a nyitott
könyvecskét, mely a tengeren I
és a földön álló angyal kezében
van. Elmenék azért az angyal - I
hoz, mondván: Add nékem a

I könyvecskét ... " ,
Jelenések 10:1. 2, 8, 9.
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Biblia ,es Erdély
jegyében készült a II. Országos Pro-
testáns Napok esemény-rendje. Két
"felszabadulás" örömét állja körül
majd az ünneplő protestántizmus. Ká-
rolí Gáspár bibliafordítását, aki felsza-
badította magyar földön Isten "szép
szavát" és a visszatért Erdélyt, akit hu-
szonkét esztendei rabság után ölel
magához boldog örömmel az anyaor-
szági protestántizmus. Mindkettő pro-
testáns és magyar ünnep. Mindkettő
"lelkek szabadulását" jelenti, ezért fél'
el mind a kettő a refo1'máció emléké-
nek fény körében.

Az. ünnepség sorrendjébe mi evan-
gélikusok leginkább az evangélíum
hirdetésének színeit szőjük bele. D.
Raffay Sándor püspök igehirdetése
nyitja meg az ünnepségek sorrendjét
október 27-én, vasárnap d. e. 11.15-kor
a Deák-téri templomból rádióközvetí-
téssel. Ugyanaznap este 6-kor g. Fasori
Luther Szövetség Biblia-ünnepet ren-
dez a fasori gimnázium dísztermében.
Az előadásokat D. Raffay Sándor püs-
'pök és Kemény Lajos esperes tartják.

Ugyancsak 27-én este 6 órakor lesz
Öbudán, a Dévai Biró Mátyás-téri

templomban egy zenés áhítat, amelyen
az igét Arokháty BéLa ref. vallásokta-
tási szakfelügyelő hirdeti, Peschkó
Zottán orgonaművész pedig az új óbu-
dai orgona művészi teljesítőképességét
mutatja be a legszebb egyházi zene-
művek megszólaltatásával.

A reformátusokkal közös evangeli-
záció a fasori református templomban
folyik le okt. 29-én és 30-án. A két
evangélikus előadó 30-án beszél. D. e.

. fél 10 órakor kezdődő összejövetelen
Kemény Lajos szól: "Mit mondtak a
nagy emberek a Bibliáról?" címmel,
d. u. 4 órakor kezdődő összejövetelen
pedig Dr. Keken András hódmező-
vásárhelyi alesperes "Mit mond a Bib-
lia önmagáról" címmel.

Október 29-én lesz az Evangélikus
Misszióegyesmet konferenciája és köz-
gyűlése VIlI., Üllői-út 24. II. ép. II.
'em.vi ima termében, amelynek meg-
nyitó istentiszteletén, d. e. 10 órakor
Turóczy Zoltán püspök prédikáL A
délutáni áhítatot Kiss György kiskő-
rösí lelkész, az előadásokat Dr. báró
Podmaniczky PáL egyetemi tanár és
Németh GyuLa szekszárdi lelkész, a
záróáhítatot Németh KároLy lébényi
esperes tartják.

Az ifjúság számára rendezett kon-
ferencia szintén a reformátusokkal
együtt lesz a Deák-téri és Kálvin-téri
templomokban és a Vigadóban okt. 30-
án d. u. 5-7-ig és 31-én d. e. fél 11-től
fél 12-ig a Vigadóban. Evangélikus elő-
adók: Dr. VLadár Gábor egyházmegyei
felügyelő, Mórocz Sándor, Kemény,
Péter, v. Virág Jenő vallástanár és
.Dezséry LászLó segédlelkész.

A reformáció emlékünnepén a rádió
D. Kapi Béla. püspük igehirdetését kőz-
vetíti a Bécsikapu-téri templomból
d.. e.. 10 órai kezdettel. A Deák-téri
templomban 11 órakor Schoiz LászL<i
prédikál.

A Vigadói Reformációi Emlékünne-
pély este 6 órakor kezdődik. Az ünnepi
beszédet ezévben Dr Tavaszy Sándor
kolozsvári .ret, theologtai tanár mondja.
Dr. Tasnádi Nagy András a megnyitót,
Kemény Lajos csperes. a zárszót
mondja. Az orgona mellett Peschkó
Zoltán orgona művész szolgál.
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A jogakadémiák fenntartása
(Az országgyűlés felsőházának 1940. október 16-án tartott ülésén tárgyal-
ták a kolozsvári egyetem újjászervezéséről és a szegedi egyetem felállítá-
sáról szóló törvény javaslatot. A tárgyalás során fel szólalt az evangélikus
jogakadémia érdekében D. D. Raffay Sándor püspök. Felszólalását, vala-
mint Hóman Bálint valtás és közoktatásügyi miniszter beszédének ide-

vonatkozó, részét a "Felsőházi Értesítő" szövege szerint közöljük.)

Raffay Sá1~dor: Nagyméltóságú Elnök Úr! Mélyen t. Felsőház!
(HaHjuk! Hallj;uk!) Végtelenül sajnálom, hogy amit most elmondok,
azt hivatalos elfoglaltságom miatt nem mondhattam el a tegnapi bizott-
sági ülésen, deoamit feltétlenül el kell mondanom annak az egyháznak
nevében, amelyet itt a felsőházban képviselek. Végtelenül sajnálom
azt is, hogy egy olyan törvényjavaslattal kapcsolatosan kell elmonda-
nom mondandóimat, amelyet a maga egészében célzatai miatt és jelen-
tősége miatt lelkem teljes örömével fogadok el. De van benne egy olyan
tétel, amelyet nem tudok örömmel nézni és örömmel elbírál ni. Éppen
azért legyen szabad erre röviden kitérnem. (Halljuk! balfelől.)

Ez a tétel a 3. § (3) bekezdése, amely a jogakadémiákról szól. Igen
t. Felsőház! Ez a paragrafus bennünket, evangélikusokat igazán lelkünk
mélyéig érint, egyúttal el is szomorít. Csonkaságunkban - amely azo-
nos mértékű volt az ország megcsonkításával területben és lélekszám-
ban egyaránt egyetlenegy főiskolánk maradt, az eperjesi ősi jog-
akadémia, amely 1531-re viheti vissza születésének idejét. Százados
intézet, amelynek munkája a magyar kultúrát és a magyar nemzeti
életet mindig csak gazdagította, amelynek tanulói között nem kisebb
tekintélyek és értékek voltak, mint Deák Ferenc és Kossuth Lajos. Ezt
az ősi akadémiát fennállása óta most negyedszer támadja meg hivatalos
-íntézkedés. Először a Wesselényi-féle összeesküvés után Spankau, má-
sodszor a nemzeti elnyomatás legszomorúbb' kerszakában Caraffa tábor-
nok, harmadszor pedig II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának levere-
tése után az akkor támadt nemzetellenes reakció csukatta be ezt az
intézetet .

Sajnos, most a kormány egy olyan törvény javaslatot mutat be itt
a kolozsvári egyetem örvendetes visszatérésévei kapcsolatban, amely
ezt az ősi jogakadémiát negyedszer támadja meg létében. Én nagyon
jól tudom, hogy nem ez volt a törvényjavaslat benyujtóinak igazi cél-
zata, hiszen ez' a kormány, amely most intézi országunk sorsát, volta-
képpen nemzetépítő és nemzetgyarapító, nagy és dicsőséges történelmi
munkára van elhíva s ezt a munkát mindnyájunk által elismert módon
Végzi is és teljesíti a nemzetépítő szent munkában való hivatását. Meg
vagyok győződve arról, hogy ez a kormány, amelynek minden tagja,
elnöke és különösen éppen a jelen lévő kultuszminiszter úr ő nagy-
méltósága számtalanszor adta jelét annak, hogy a magyar kultúra épí-
tése, erősítése, gazdagítása egyenesen életfcladata, nemcsak élethíva-
tása, talán még a feladatnál is több': életgyönyörűsége és életb oldog-
sága, bántó gondolattal soha nem foglalkozott. Ha velünk, az érdekelt
egyházakkal előbb leült volna egy kis beszélgetésre, más elhatározásra
juthatott volna. Hiszen én nagyon jól ismerem őnagyméltóságának
kiváló egyéni -szeretetreméltóságát és előzékenységét, ismerem azt a
nemes elgondolását, hogy sérelmet senkivel szemben elkövetni még
gondolatban sem tud, ellenben mindenkinek örömet szerezni, jogos
igényeit kielégíteni természetszerű, veleszületett tulajdonságánál fogva
szokása és nemes törekvése.

Éppen ezért fáj, hogy a világháború befejezése után új szellem
kezdett lábrakapni a kormányzatnál, hogy az egyházak dolgairól azok
meghallgatása 'nélkül intézkedik. Most is ennek a reánk nézve roppant
fájdalmas és kellemetlen, a nemzet életére nézve feltétlenül hátrányos,
aJcultúrára nézve pedig káros szokásnak gyümölcseként áll előttűnk '
ez a törvényjavaslat is.. Ezt el kellett mondanom azért, mert hiszem..
hogy amit most a bizottsági jelentésben olvasok, hogy tudniillik a mi-
niszter úr őnagyméltósága hajlandó a jogakadémiákat fenntartó egy-
házakkal is megegyezést létesíteni a jogakadémiák esetleges átszerve-
zésére, annak bizonysága, hogy ha előzőleg tanácskozott volna a fenn-
tartó egyházakkal, akkor talán nem rína ki ebből az örvendetes tör-
vényjavaslatból a 3. § (3) bekezdése, amely a jogakadémiák vissza-



fejlesztésének, igazában pedig megszüntetésének célzatát mutatja.
Reánk, evangélikusokra nézve jogakadémiánk, egyetlen főiskolánk

megszüntetése vagy lefokozása és így elsorvasztása sokkalta fontosabb,
mint akár a római katolikus egyház, akár a református testvéregyház
jogakadémiájának ilyetén megszüntetése. Azért fontosabb, mert mind
a római katolikus egyház, mind a református egyház abban a szeren-
csés helyzetben van, hogy van neki úgyszólván tulajdon ,egyeteme (Hó-
man Bálint vallás- és kózo1ctatásügyi miniszter: Az evangélikus is!) Az
teológiai fakultás; de jogi képzés ott nincs. (Hóman Bálint ocluis- és
közoktatásügyi miniszter: Ott is!) Itt ezen a ponton a legfájdalmasabb
reánk nézve ez az intézkedés, amelyet semmilyen módon nem tudunk
orvosolni a magunk erejéből. Meg kell jegyeznem, hogy az evangélikus
egyházjog tanítása olyan hiányos, hog ezen a téren szomorú tapaszta-
lataink vannak. Egy különben kiváló, országos tekintélynek örvendő
._- es méltán örvendő - vezérlő jogászember is például azt a kijelen-
tést tette egyízben, hogy a mi egyházunk nem közjogi, hanem csak
magánjogi alakulat, ami azt mutatja hogy az illető teljesen járatlan a
mi egyházjogunkban. ez is igazolja azt az igényünket, hogy maradjon
nekünk az egyházjog és a többi jogtudomány tanítására: is intézetünk,
mert számunkra az egyetlen lehetőség a jogtudományok fejlesztése,
építése, erősítése, tanulmányozása és kifejlesztése terén csak a mi
egyetlen ,iogakadémiánkon van.

Én károsnak tartom a törvény javaslatnak a jogakadémiákra vonat-
kozó intézkedését a tudomány szempontjából és a magyar kultúra
szempontjából is. Magam is hosszú időn át voltam főiskolai professzor
és nagyon jól tudom, hogya tudomány olyan, mint a pásztortűz: minél
több helyen ég, annál nagyobb világosságot és annál több meleget ter-
jeszt. Az, hogy jogi képzésünk legyen nemcsak az egyetemeken; hanem
a jogakadémiákon is, nem káros a jogtudomány művelésére és fejlesz-
tésére nézve, sőt azt mondhatnám, hogy valóságos áldás. Minél több
helyen minél több egyéniség, minél több szaktudós munkálkodik a jog-
tudomány fejlesztésén, annál bizonyosabb. hogy kívánatos és üdvös
eredményre jutnak.

A tanárképzés szempontjából is károsnak tartom a jogakadémiák
megszüntetését vagy legalább korlátozását, azért, mert tudjuk nagyon
jól" hogy ha valaki - majdnem azt mondhatnám szemináriumi
módszerrel képezi nemcsak az ifjúságot, hanem önmagát is, sokkal mé-
lyebben hatolhat a tudomány sokszor rejtelmes világába, mintha.-
majdnem azt mondhatnám - kenyérkeresetszerűleg van rákénysze-
rítve, hogy bizonyos óraszámban. bizonyos napokon talán a részletes
tanulmányokra alkalmat és időt sem nyerve, végezze a maga áldott
tudományos munkáját. Reánk evangélikusokra nézve ismét ezen a té-
ren is végtelenűl fájdalmas a jogakadémiánk megszüntetése azért,
mert sajnos, hogy míg a katolikus egyház és a református egyház is
kedvező helyzetben van, - amit én nem irígylek, de mégis szeretném,
ha a mi sorsunk egyező lehetne az övékével - hogy az általa felnevelt
és a jövendő reménységével az élet útjára kibocsátott emberek az ő

egyetemükön tanszékhez juthatnak, addig mi, akiket újabb időben ál-
landóan a számszerűség Prokrusztesz-ágyával mérnek, la sanként oda-
juthatunk, - én nem mondom, hogy oda jutunk - hogy evangélikus
ember sem az egyik, sem a másik egyetemre jogtanárnak be nem jut-
hat. (Hóman Bálint vallás -és közoktatásügyi miniszter közbeszóL)
Igen, ez csodálatos és meglepő, de én azt mondom, hogy odajuthatunk.
Ezt nem jövendölésképpen mondom, hanem szomorú tapasztalatok
alapján, mint aggodalmat fejezem ki, mert félek, hogy odajuthatunk.
Éppen azért hozom fel ezeket a putatívumokat is, hogy' méltóztassék
látni, hogya mi aggodalmunk nem egyszerű en csak egy régi történelmi I
intézethez való ragaszkodásból áll, hanem bizonyos sejtelmes aggoda-
lomból és félelemből is, amely a jövőre vonatkozik, amelynek árnyéka
sokszor vetődik ránk, nem ezen a téren, de más téren mindenesetre.

Igazolja ezt a tanárképzés szempontjából való álláspoutunkat az is,
hogy ama működő 46 jogi tanár közül 32 a jogakadémiákról került
ki, ami szintén azt bizonyítja, hogy "a jogakadémiák voltaképpen egye-
temi tanárképző intézeteknek tekinthetők. Ebből a szempontból is ká-
ros ezek megszühtetése vagy olyatén korlátozás, amely korlátozás a
tudományos élet és a nemzeti kultúra építése szempontjából feltétlenül
csak hátrányos lehet.

Okt. 31-én a délelőtti istentiszteletek
után a templomokból cserkészek cso-
portjai koszorúkkal indulnak protes-
táns nagyjaink sírjához.

Mély benyomásokat hagyó művészi
élménynek igérkezik okt. 30-án este
fél 8-kor kezdődő protestáns irodaLmi
és művészi est a Városi Szinházban,
amelyen a protestáns művészi és iro-
dalmi világ legjobbjai adnak elő.

Aki Erdély lelkével szeretne ismer-
kedni, annak ajánlhatjuk a Soli Deo
Glória Szövetség SzékeLy Est-jét hét-
főn, 28-án este 6 órakor a Zeneművé-
szeti Főiskola nagytermében.

Gazdag és változatos az ezévi prog-
ramm is. Szívek tüzesednek át, lelkek
duzzadnak meg, látókörök szélesednek
ki ezen a seregszemlén is. Sopron tól
Sepsiszentgyörgyig szétszórt evangélt-
umi keresztyénség ismerkedik egymás-
sal, multjával, jelenévei, jövőjévei és
avval, akiben az összes szálak egybe-
futnak, Megválto Urával. Legyünk ott
mindannyian ezen a talalkozón. A. B.

Sul~os i~8Zsá~talansá~
volt" mindíg előttünk és így beszéltünk
mindíg arról, hogyakeresztyénnek
nevezett társadalom a polgári életben
egyáltalán nem ismerte a megtérés és a
megbocsátás lehetőségét. Minden lel-
készi hivatal jól ismeri az olyan bör-
tönviselt embereknek csüggedt panasz-
kodását, hogy reá rótt büntetését kítöl-
tötte, mindenfelé szaladgál és próbálko-
zik becsületes kenyérszerző munkát
szerezni, de senki nem nyújt kenyeret
és a kenyérrel együtt alkalmat arra,
hogy bűnhődése után most már meg-
maradhasson a becsület útján, Ez olyan
általános elj ár ás volt egész Európában,
hogy a külfö ldi protestáns egyházak
belmissziói intézményei között sok he-
Iyen a legelsők sorban szerveztek bör-'
tőnból szabadult embereknek otthont
és ezeken a telepeken munk át, mert
különben csak két eshetöségük volt: vagy
újból a bűn útjára lépni, vagy kenyér
nélkül elpusztulni.

Mi ezért keresztyén szívvel. őszinte
örömmel köszöntjük azt a törvény-
javaslatot, amelyet az igazságügymi·
niszter most nyújt be az országgyülés
új ülésszaka elé s amelyet rehabilitá-
ciós törvény néven ismertetnek az új-
ságok. Ez a törvényjavaslat meg
fogja valósítani azt az emberséges és
keresztyén megbocsátást, amelyet eddig
a társadalom megtagadott azoktól, akik
az emberi törvényeket megsértették. A
kitöltött büntetés után s meghatározott
időtartamú kifogástalan magatartás ese·
tén a törvény lehetövé fogja tenni a
megbotlott ember nevének kitörlését a
bűnügyi nyilvántartókból, vagyis álta-
lános szóhasználat szerint a "prius" el-
törlését. Ezzel lehetőség fog nyílni a
becsületes kenyérkereseti pályákon való
elhelyezkedésre. De ennél sokkalta na-
gyobb jelentőségűnek tartjuk azt, hogy
ezzel a magyar törvényhozás a maga
hivatalos erejével megtöri azt a ke-
resztyéntelen gondolkozást, amelyik
nem bízott a bűnős megjavulásában és
gyáva volt ahhoz, hogy ö maga is se-
gédkezet nyújtson az elesettnek a fel·
emelkedéshez. Reméljük, hogy ezzel
végetérnek az olyan igazságtalan elbá-
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nások, amilyenről éppen az elmúlt hé-
ten hallottunk. Egy fiatalember panasz-
kodott arról, hogy nyolc évvel ezelőtt
rossz. társaságba került, három hónapi
fogházat kapott, azt kitöltötte s két év-
vel később sikerült egy gyárban el-
helyezkednie. Megszakítás nélkül hat
éven át dolgozott ott. Most valaki rá-
jött, hogy priusa van s azonnal elbocsá-
tották. Erkölcsi bizonyítványt nem kap,
így munkához nem juthat. Az ilyenek
megmentése nemzeti érdek és keresz-
tyén kötelesség. Azt hisszük, hogy ezt
a régen hiányzó törvényt minden jó-
érzésű ember a szívében örömmel meg-
szavazza.

A pesti utca
A középosztály egyik csoportjának

fiatal és idősebb tagjai vonultak végig
:' körúton. Megható a katonás rend. A
fegyelem kifogástalan. Nem katonák.
Nem is katonai alakulat. A lelkesedés.
az öröm szed te tömegbe ezeket a derék
embereket. Valamennyien egyformák.
De egy különbség van. Nem is kell az
észrevevéséhez reflektor. Az elsősor-
ban menetelők valamennyie balkezén
vadonatúj keztyű s ugyanebben a kéz-
ben hordják a kőkeményen kézhez sí-
muló jobbkezes keztyűt, amelyet talán
az egész életen át nem húznak fel ke-
zükre. A négyes sor első négy embere
keztyű-kultuszt űz.

Jámbor, öregedő emberek nem tud':'
ják megfejteni, hogy mire való ez a
keztyű-kultusz?

*
A munkásutcák sarkán szállítórnun-

kások politizálnak. A bevonulás élmé-
nyeit és örömeit mesélgetik egymás-
nak. Olyan derű és jókedv mosolyog az
elbeszélőkről, mintha a saját szemük-
kel élték volna át ők is az eseménye-
ket. A hallgatóktol öt lépésnyire egy
hasonló foglalkozású ember zavarja
meg az utca szent csendjét s hangosan
beszél sovány lováról: vigye el az ör-
dög a lovamat, látszódjanak még job-
ban ki a bordái, ha én nem eszem na ..
pok óta, neki se Legyen jobb doLga, ő
se egyék.

*
Pest utcái sokkal szebbek lobogó

díszben. Nemzeti ünnepeken a· házak,
a villamosok, a járókelők nemzeti szíriű
zászlókba és jelvényekbe öltözött szí-
nes pornpái jobb kedvre derítik az
utca közönségét s szinte azt mondhat-
juk, hogy ez a zászló-dísz a nacíoná-
lizmus érdekében is nagyon jó propa-
ganda. Természetes az, hogy a nemzeti
fájdalmak napján fekete zászlók ko-
molyítják meg az utca közönségét. De
nem lehet megérteni azt, hogya pesti
házak 900/0 nemcsak október hatodi-
kán, hanem hetedikén és nyolcadikán
is feketezászlóval volt fellobogózva.
Mellékutcákban még tizedike után is
sok helyen lehetett gyászzászlókat látni
s ez a tény nemcsak a lustaságot és
felületességet mutatja, hanem azt is,
hogy nem akad egy rendőr, vagy egy
járókelő, aki elég bátor volna arra,
hogy az illetékes ember figyelmét fel-
hívja a nemzettel szemben való leg-
kisebb figyelemre is.

*
A járdán lassan sétálgat két nyilván

nem evangélikus asszony. Feltűnő han-
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Gazdasági szempont nem igazolja és nem támogatja a kormány
álláspontját, mert a jogakadémiák teljesen önmaguk tartják fenn ma-
gukat, mégcsak tanári fizetéskiegészítést sem kapnak az államtól, tehát
nem jelentenek terhet az állam háztartására nézve. Kizárólag csak el-
méleti okok tehát azok, amelyek a kormánvt ennek az intézkedésnek
megtételére indították. Én pedig ezeket ai elméleti okokat az imént
említett gyakorlati okokkal szeretném meggyengíteni és nagyon ké-
rem ő nagyméltóságát, a kultuszminiszter urat, akinek egyéni jóakarat,
megértését, kímélő finomságát sokszor tapasztaltuk, hogy ennek a tör-
vénynek végrehajtása során legyen tekintettel arra, hogy a mai álla-
potban az evangélikus egyháznak az egyetlen főskolája az Eperjesről
Miskolcra telepítettés így megmentett főiskola és annak fenntartása
az 1791:XXVI. t.-c. 5. §-a szerint feltétlen es örök joga az evangélikus
egyháznak. .

Tudom, hogy erre azt mondja őnagyméltósága: én a jogot nem
veszem el és nem csorbítom, mert hiszen a jogakadémia megmarad,
csak kétéves tanfolyammá válik. De ez a lefokozás és megcsonkítás
nagyon kevéssé különbözik a gyakorlati jelentőség szempontjából a
megszüntetéstől, éppen ezért tisztelettel kérem, hogy méltóztassék e te-
kintetben nekünk megnyugtató kijelentést tenni. Altalánosságban a
törvény javaslatot, tekintettel arra, hogy a kolozsvári egyetem ősi he-
lyére visszatér és egy új egyetem, a szegedi egyetem születik meg el-
távozásakor. örömmel fogadom el. (Élénk heIyeslés és taps.)

Hóman Bálint otülás- és közoktatásügyi miniszternek: a felszólaLá-
sokra adott válaszából:

Egyházi szempontból kénytelen vagyok rámutatni, hogya jogaka-
dérniáknak ez' a két évfolyam ra való redukciója tökéletesen megfelel
az 1791:XXVI. t.-C. 5. pontjának, amely amellett, hogy megadja a jogo-
sítványt az evangélikus és református egyházaknak. hogy miként a
katolikusok, ők is felsőbb iskolákat tarthassanak fenn, ezzel szemben
azonban megmondja, hogy "a közoktatási rendszer, mely a Karok és
Rendek előterjesztéséhez képest Ö felsége által" - a jelen pillanatban
Kormányzó úr által - "lesz meghatározandó, ezen iskolákra is egy-
aránt ki fog terjesztetni". Vagyis a jogakadémiának is és minden fel-
sőbb iskolának a szerint a: tanrendszer szerint kell működnie, ahogyan
az országos tanterv keretében az állami iskolák működnek. Ha tehát
kimondatík, hogy annak az egyetemi hallgatónak, aki az egyetemen
vizsgázik, az egyetemen kell hallgatnia, akkor ahhoz a jogakadérniák-
nak is alkalmazkodniok kell és úgy kell a maguk tanulmányrendjét
megállapítaniok. Itt tehát én az egyházak fenntartó jogát, nemcsak,
hogy nem érintettem, hanem a legnagyobb tiszteletben tartom, amidőn
a multjukban igen érdemes, de a mi öt és hat egyetemes oktatási rend-
szerünkben már elavult intézményeket ismét életképes és .a felső ok-
tatási rendszerbe beilleszkedő iskolákká kívánom tenni.

Raffay őexcellenciájának megjegyzését nem hagyhatom szó nél-
kül. Ö egyfelől sérelmet lát ebben az intézkedésben, amit en határo-
zottan el kell hogy hárítsak magamtól, mert hiszen én a felekezeti ok-
tatás tekintetében mindig a legnagyobb megértés álláspontjára helyez-
kedtem s ma még inkább ez a kötelességem, mert hiszen Erdélyben a
magyarságot és a magyar szellemiséget éppen a felekezeti iskolák tar-
tották fenn. Úgy érzem tehát, nyiltan megmondhatom, hogy sérelem-
ről a felekezetek, az egyházak velem szemben nem jogosultak beszélni.

Második 'megjegyzése volt Raffay ő excellenciájának - sajnos,
nincs jelen" -. az evangélikus egyházra célozva az, hogy annyira meg-
csorbítanók az ő jogaikat és lehetőségeiket, hogy már az lesz a követ-
kezmény, hogy az egyetemeken evangélikus tanár egyáltalában nem
jut szóhoz, szemben azzal, hogy Debrecennek református, Budapestnek
pedig katolikus egyeteme van. Tisztelt Felsőház! Ennek a katolikus
egyetemnek; amelyalaptanításában, bizonyos külsőségeiben és bizo-
nyos szertartásaiban ma is katolikus egyetem és amelynek a vagyona
katolikus, de lényegileg mégis állami egyetem, mert az 1848-as tör-
vénycikkekkel az állam, illetőleg a kultuszminiszter fennhatósága alá
rendeltetett, mondom, ennek az állítólag tiszta katolikus egyetemnek a
bölcsészeti karát ebben a Házban az evangélikus Domanovszky Sándor,

* (A püspök urat a miniszter válaszbeszéde alatt a míníszterelnök úr meg-
beszélésre az ülésteremből kihívatta.)
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az orvosi karát az evangélikus Bakay Lajos, jogi karát az evangélikus
. Tomcsányi Móric képviseli (Deriiltsé9J és, sajnos, csupán a katolikus
teológiai kar nem tudott' evangélikus képviselőt választani. (Deriüt-
ség.)** így fest a katolikus egyetem és hasonlóképpen a debreceni re-
formátus egyetem, melynek egyébként a katolikus Hüttl Tivadar a
képviselője ebben a Házban, így fest ez a felekezetiség szemben azok-
kal a tényekkel, amelyeket Raffay Sándor igen kedves barátom vélt
megállapíthatóknak. Csak azért tartottam szükségesnek ezt megállapí-
tani, hogy az ő állításaival szemben a magam állítását alátámasszarn.
(Helyeslés.)

** (Ez a képviselet meggyőzően mutatja egyházunk nemzetpolitikai ér-
tékét! Szerkesztő.)~~~~~..;

ft tanító, e~yMi és a tan~önyve~
A reformáció hazánkban is úgy jelent meg, mint új igehirdetés.

üj volt nyelvében és tartalmában egyaránt. Nyelvében tisztán ma-
gyarrá, tartalmában pedig tisztán evangéliumivá vált. De az új igehir-
detés nemcsak a szószéken szólalt meg, hanem éppen ilyen hangsúlyo-
san és ugyanilyen fontossággal a tanításban is. Túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy hazánkban a mi egyházunk volt az első igazán tanító egyház.

,Az iskola nálunk a reformációval lett egyetemes magyar jelenséggé.
Vele a templomok mellett egymásután jelentek meg az iskolák is és
az új igehirdetők egyben tanítómesterek is lettek a magyar embernek
és nemzetnek. Olvasókönyveik, prédikációs és posztillás köteteik, ká-
téik és vigasztaló könyvecskéik mind-mind Isten. igaz ismeretére és a
tiszta hitre tanították a magyar embert. Ebben az időben egyházunk
tanítása szerosari kapcsolódott a nemzetneveléssel. Amit ők tanítottak,
azon generációk nevelkedtek jó keresztyénekké és jó magyarokká.
Munkájuk nyomán szervesen bontakozott ki a ma olyan sokat áhított
keresztyén Magyarország.

Azóta a nemzetnevelést hivatalosan a magyar állam és annak meg-
felelő szervei vették kezükbe. A mi feladatunk ebből a szempontból
8Z, hogy az egész .nernzetnevelés számára az istenes, erkölcsi alapot
vessük meg és azt fenn is tartsuk. Munkánk ma is igehirdetésből és
tanításból álL És mint a reformáció idejében, tanításunk ma is alkal-
mazott igehirdetés lehet csak. Ezt a munkát pedig nagyon nagyon jól
kell csinálnunk, mert új és új magyar generációk magyar és örök élete
Im vagy bukik vele.

Nagyon jól látta és látja ezt hivatalos egyházunkis, Egyházi mun-
kánkban egyre nagyobb hangsúllyal lép előtérbe a vallástanítás kér-
dése. Megláttuk, hogy vallástanításunk alapjában véve egyházi lét-
fenntartó funkció. Ebből a látásból született meg a hosszú évek óta
készülő és a két évvel ezelőtt megjelent új "Vallástanítási tanterv és
utasítás" is. Jobb, korszerűbb és mégis egészen Isten igéj éből fakadó
vallástanítás számára készült fundámentumnak. Amikor megjelent,
egyházunk vallastanítással foglalkozó szervei és vallástanító lelké-
szeink egyaránt örömmel fogadták.

Azóta pedig várjuk a Tanterv folytatását: az új tankönyveket is.
Mert mindnyájan szeretnénk minél jobb, alaposabb és egységesebb
munkát végezni. De ezt pusztán egy új tanterv és utasítás alapján
megcsinálni nem lehet. Kellenek hozzá, nagyon kellenek az új tan-o
könyvek is. Mert az új tanterv szerint új tárgyunk is van: a Biblia-
ismertetés. És az egyháztörténet tanítása is egészen mássá lett, mint
eddig volt, amikor a tanterv kimondotta, hogy az egyháztörténet nem
más, mint az evangelium története. Természetes, hogy ezt a két alap-
vetően fontos tárgyat a többiekkel együtt egész egyházunkban egysé-
gesen kellene tanítani. De meg tudjuk-e tenni ezt, amikor a vallás-
tanításban városok és falvak szerint jóformán teljesen el vagyunk egy-
mástól szigetelve. Mondhatjuk ugyan azt, hogy mindnyájan a Szent-
írás és a hitvallási íratok szellemében tanítunk. Ez azonban csak teo-
lógiaiérv. Mert a valóság az, hogy különböző teológiai műveltséggel
rendelkezünk. Vannak közöttünk a liberális, az orthodox, a pietista, az
új reformátor! teológiának hívei. Ez önmagában nem baj. Sőt egyedüli

gosan beszélgetnek arról, hogy férjeik
munkatáborokban vannak. Az időseb-
bik sebtiben elmondja, hogy milyen
nagynevű politikusokkal tárgyalt már
férje kiszabadítása és hazahozatala ér-
dekében, de úgy látszik mindenütt csak
ígéretet kapott, mert a férjét azóta
még beljebb vitték. A fiatal asszony
türelmetlenül hallgatja az öreget s
ezzel az egy mcndattal zárja .le a be-
szélgetést: Mindent megértek, de a ház-
beliek miatt bárcsak tábori postán le-
velezhetnék az urammaL

*
Ot kávéház is van egymás mellett

Pest egyik forgalmas zugában. Nagy
zaj és nagy csend honol e helyeken. A
bejárat előtt feltűnik egyszer két
apáca. Bátran lépnek a küszöbre s
azután a helyiségben minden asztalnál
megállnak s valami jótékony célú
gyüjtés érdekében ejtenek néhány szót.
Az első kávéház után következik a
második, a harmadik s az ötödik. Ér-
demes a nyomukba menni s minden
ablakon utánuk nézve megfigyelni,
hogy a közönség hol ad, hol nem ad;
legindulatosabban az utasította el, aki-
nek kezében éppen a Központi Sajtó-
vállalat egyik terméke volt.

*
Feltűnő sok a vak ember pesti utcá-

inkon. A pihenő tereken pedig rengeteg
beteg ember üldögél járókocsikba pré-
selt beteg tagokkal. sokszor órákon át
egyedül és elhagyatottan. A Liget nagy
terein s a budai hegyek szelíd hajlatain
pedig gyermekkocsik százai mozognak.
Az élet, a betegség s a halál előszele
valósággal a pesti utcákon él s ezek a
százak és ezek az ezrek mind propa-
gandára váró, mind unatkozó emberek,
akik már beteltek az üdvhadsereg s a
methodísták minden lelki munkájával,
de mégis az utcákon élnek és unat-
leoznak naphosszat. Ma még egyedül
csak a harangzúgás emlékezteti őket.
arra, hogy egy keresztyén fővárosban
élnek.

*
Érzésünk az, hogy .az utca evang éLi-

umm éhes s kell, hogy legyen eszköz
arra, hogy ezekhez az Evangélium kö-
zelvitessék. G. L.

Az október 31-i1ü istentiszteletek
sorrendje: Deák-tér fél 9 órakor ifjú-
sági: Csaba László, fél 10 órakor né-
metnyelvű: Broschko G. A, 11 órakor:
Scholz László, Fasor fél 10 órakor if-
júsági: Benczúr László, 11 órakor: Ke-
mény Lajos. Kőbánya 10 órakor: Majba
Vilmos. Simor-utca 11 órakor: Lehel
László, Gyarmat-u. fél 11 órakor: Lam-
nek Vilmos ', Angol-u. 11 órakor: Szu-
chovszky Gyula. Fóti-út 10 órakor:
Farkas Zoltán. Aréna-út fél 10 órakor:
Süle Károly. Üllői-út 10 órakor: dr.
Halász Kálmán. Szvetenay-u. 10 óra-
kor: Falvay Jenő. Rákóczi-út 10 óra-
kor: Farkas Ferenc. Obuda 8 órakor:
Danhauser László, 11 órakor: Mohr
Henrik. Vár 10 órakor (rádiós): D. Kapi
Béla. Kelenföld 9 órakor ifjúsági: Ré-
vész István, 11 órakor: Szántó Róbert
prédikál.
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ft~iGusztáv A~olfot szereti
Egyetemes Gusztáv Adolf Gyáminté-

zetünk ezidei közgyűlését Budapesten
november 7-én déli 12 órakor közvet-
lenül a Magyarhoni Evangélikus Lel-
készek Egyesületének gyűlése után
tartja a Deák-téri leánygimnázium
díszteremben (IV., Sütő-u. 1.).

Amidőn ezt így közhirré teszem, tisz-
telettel és szeretettel kérern összes lel-
késztestvéreimet s világi vezető férfi-
ainkat, az Evangélikus Papnék Orszá-
gos Szövetségének tagjait s budapesti
híveinket, hogy ezen a közgyűlésen
vegyenek részt.

A volt Ausztriának egyik a "Los
von Rom = el Rómától" mozgalom
következtében létesült evangéldkus
gyülekezeitünk templornában j tartott
gyermekistentiszteleten a lelkész így
szólt: "Aki szereti Luthert, álljon fel !"
A gyermekek egyt emberként felpat-
tantak helyükről.

Én arra kérem lelkésztestvéreimet,
hogy akik Gusztáv Adolfot szeretík,
azok november 7-én déli 12 órakor,
amikor véget ér a Lelkészegyesület
közgyűlése, maradjanak ülve s szen-
teljenek a Gyámintézet elhívott mun-
kásaival együtt egy rövid órát a
Gusztáv Adolf Gyámintézet ügyének.
S arra kérem világi vezető férfiainkat
s a Papnék Szövetségének tagjait, nem
különben budapesti hittestvéreinket, a
kicsinyeket és nagyokat: jöjjenek el
erre az órára a Deák-téri díszterembe.
S aki nem jöhet el erre az ülésre, de
szereti Gusztáv Adolfot, az tegyen
olyanformán, .mint a dunántúli Gusz-
táv Adolf Gyámintézet egykori elnöke,
néhai vírtsologí Rupprech Lajos. Ez az
egyházunkat annyira szerető férfiú, ha
nem vehetett részt a Gyámintézet köz-
gyűlésén, az útiköltséget elküldötte a
gyámintézeti pénztárnak szegény gyü-
lekezetek támogatására. Oh, vajha most
is akadnának íly .nemesen gondolkodo
vezérek! Mennyire meg lehetne szapo-
rítani ezen az úton a Központi Gyüj-
tést.

S ha valaki éppen azért nem jöhetne
el a Gusztáv Adolf Gyámintézet köz-
gyűlésére, mert Inem futja vasúti költ-
ségre, talán futja még egy bibliára,
vagy énekeskönyvre . .. Küldje el azt.
Egy szegény szórványbeli hívünkkel
tesz jót. S ha ennyije sincs s mégis
meg akarná valamiképp mutatni, hogy
szereti Gusztáv Adolfot... a gyűlés
óráján imádságával kapcsolódjék bele
a résztvevők áhítatába! A Gusztáv
Adolf Gyámintézet ügyét sok-sok
imádság szárnyra vigye Isten elé.

Ezt kéri hittestvéri szeretettel: Zier-
mann Lajos, a Magyarhoni Egyetemes
Gusztáv Adolf Gyárnintézet e. elnöke.~~~..""...,..",

Templomszentelés. A délszabolcsi
egyházközség nyírszöllősi gvülekezete
október 31-én délelőtt 9 órakor tartja
templomfelszenteLési ünnepét. A felszen-
telést Túróczy Zoltán püspök végzi.

A kolozsvári magyar evangélikus
egyházközség a tiszai egyházkerületbe
való felvételét kerte. Most folynak a
tárgyalások a zselyki gyülekezettel is.

Kőrházi lelkész. A pesti evangélikus
egyház a kórházi lelkészi munka vég-
zésére Vargha Sándor eddigi rozsnyói
alesperes-lelkésznek adott lIlegbízást.
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biztosítéka annak, hogy egyházunk szelleme el ne színtelenedjék és a
valóságtól messze távolesően egyoldalúvá ne váljék.

De ennek a többrétüségnek a vallástanitásban nem szabad meg-
látszania. Mert az alapvető kérdésekben mindnyájunknak egyformán
és mindnyájunknak ugyan azt kell vallania. De lehetséges-e az a val-
lástanításban addig, amíg megfelelő tankönyvcink nincsenek?

Vegyük például a bibliaismertetést. Tankönyv nélkül ebben a lét-
fontosságú kérdésben igen nagy zavar alakulhat ki. Mert bár mindenki
a legjobb meggyőződése és legjobb teológiai felkészültsége szerint végzi
a bibliaismertetést, munkájára mégis rányomja bélyegét sajátos teo-
lógiai műveltsége. így egyházunk Bibliára vonatkozó közmeggyöződése
újra csak többrétegű lesz, amiből igen sok megnemértés és ellentét
származik. És ha valamiben, hát a Bibliával kapcsolatos ismeretekben
mégis csak mindnyájunknak ugyanazt kell vallanunk. Mert egyházunk-
nak nincsen más alapja és éltetője, mint a Szentírásban foglaltatott ige.

De nehéz a helyzet az egyháztörténet tanításában is. Mindnyájan
örömmel vettük azt a felfedezést, hogy az egyház története az evangé-
lium története. De az egyház történetében ezt pontról-pontra be is
kellene mutatni. Kérdés azonban, hogy egy, csak a maga munkájára
utalt és sok órában dolgozó vallástanár képes-e erre? Mert a fenti meg-
határozás egyháztörténetünk gyökeres és új átdolgozását kívánja meg.
S ezt a nagy munkát csak az tudja jól elvégezni, aki idejét egyedül
erre a munkára fordíthatja. Az ilyen munkának az eredményét nép-
szerűsítené és vinné át azután a köztudatba a vallástanítás.

Mindent összefoglalva, egyházunk egyik legsürgősebb és existen-
ciális feladata, hogy jelenjenek meg az új tankönyvek, tartalmuk
híven tükröztesse a reformáció szellemét és tanítását, s ezek a tan-
könyvek minél előbb kerüljenek minden vallástanító lelkész és min-
den evangélikus diák kezébe. Mórocz Sándor.

Cselekvő .papi élet
Ezerkilencszázharminchét tavaszán gyűrte le a tüdőbaj a fajban és

hitben kisebbségi magyarság egyik leglángelóbb lelkű ifjú hősét, Ba-
lázs Ferencet, a tordamelletti Mészkő unitárius papját. A mészkői szé-
kely templom falai, - melyeket saját kezűleg festett ki - ravatala
körül befogadták akkor mindazokat, akik az erdélyi magyar protes-
táns életet szívükön hordozták. A sírig kézről-kézre járt a koporsója,
csakhogy lelkésztársai. az Erdélyi Fiatalok írói, a Tizenegyek, az er-
délyi irók, az unitárius theologusok, s gyülekezete népe mind kiönt-
hesséle a szivüket felette. Tamási Áron akkor azt mondta: "Akiket ",;a-
laha temettünk, azok közűl te mutattad meg legtisztábban, hogy ezen
a földön miképpen kell élnünk és meghalnunk", Mikor először üljük
reformáció emlékünnepét a hazatért Erdély protestántizmusával s
hangot akarunk adni annak, mit jelent a magyar életben a protestán-
tizmus, úgy érezzük, minden elmélkedésnél többet jelenthet, ha be-
szélünk róla, egyről a sok közül, aki élte a magyar reformáció igaz
életformáját s legmaibb szolgálatban valósította meg azt.

Balázs Ferenc lángoló, kereső theologus, évek során hosszú nyug-
talan vándorlásban lázongta körül a világot, míg amerikai "theologia
mestereként" bejárva még Japánt is, hazatért Erdélybe. Végtelennek
tetsző életerőkkel szolgálatrakész testében, egyetemes nagy műveltség-
gel és nyugtalan szellem bátor terveivel a lelkében négyszáz lélek kol-
dús papjává szegődött az "aranyosszékben", ahol önfejű székelyek,
szegénység, terpeszkedő románság, istentelenség, tüdőbaj és elkesere-
dés ellen ádáz harcot kezdett egyedül. Irtózatos hajszába fogott foszla-
dozó erőivel, s lángoló élettel próbálta feltartóztani a halált. A ma-
gáét, meg az Egyházét, meg a székelységét egyszerre. Apostolnak
érezte magát, aki Isten szolgaja. "Nem tartják, nem fizetik, feltólja
magát, nem tágít, szól alkalmas és alkalmatlan időben. Mindig a job-
bat követeli. Az emberek kívánságát az isteni akarathoz méri." Ara-
nyosszéket "Isten völgyének" látta, s keresztyén magyarok új közös-
ségi életéért, egy kis megvalósult Isten országáért életét adta volna.
Gyültek a szivében a tervek és egyet sem engedett el a próbája előtt.
Csudálatos keverékét hordozta magában egy megronthatatlan idealiz-



musnak - "álmok szalmája, de csépelem'; - s egy székely agyafurt-
ságú mozgékony realizmusnak. "Ha mellettem minden faluban azok,
akik most nagy politikát akarnak űzni, letelepednének a kicsi felada-
tokhoz s azokat elvégeznek becsületesen: többre haladnánk. Ez volna
az igazi egyetemesség: a jóL megmnnkált kis föLdek összessége a viLág!"
De idealizmus, realizmus is csak egy Istentől megszentelt életcél érde-
lkében élt benne: "Szeretném ezt a kifejezést százezerszer leírni: Csak az
Jogosult, ami az életet áldottá teszi. Áldottá teszi. ALDOTTA TESZI!"

Próféta, akit valóban "nem fizetnek". Kis fizetését mind gazdasági
vállalkozásokba fekteti. .Amerikai menyasszonyától . dollárokat kap
lóra, hogy ne gyalog járja a fergeteges tordai útat, de ő vetítőgépet
vesz rajta. Felépíti a magyar stílusú templomot, a magyar iskolát, egy
tejszövetkezetbe beleöli minden jövedelmét, de a paplakba befolyik a
víz,.s az. új paplakba már akkor be kell költőzniök, mikor még egy
esztendő szükséges ahoz, hogy be is vakolják. Kemény telet borzon-
ganak át vakolatlan házban, ő, a tüdőbaj a, meg a fiatal amerikai me-
nyecske. Foltos csizmáján csodálkozik a nagy ünnep úrvacsorázó szé-
kelysége, de ő csak kedvesen humorizálgat a szegénység felett. "Az
igaz, jegygyűrűnk nem volt. Vettem két arannyal befuttatott rézkari-
kát. Azokat aztán gondosan mindig ujjainkra húztuk, mikor sétálni
indultunk". Szanatóriumi kezeléséhez egész aranyosszék gyüjti a kö-
nyüradományokat, de ő minden nyomorúságon keresztül megmarad
lángoló hitben és tettrekészségben a népért, "amely .gyermek, miért
ken haragudni azért reá?" és egész napi munkájával teszi a hűség
hitvallását: "Engem a falu sara le nem nyügözött én csák eltettem ma-
gam egy picinyke helyre, oda bujtar a rög alá, hadd lám: kikelek-e?"

Es kikelt és virág lett rajta és gyümölcsöt termett.
Kidolgozta a mészkői gyülekezeti munka és "vidékfejlesztés"

négyéves tervét és hihetetlen ötIetességgel és szívósággal tervének
minden darabját legalább is megpróbálta, leglényegesebb pontjaiban
pedig meg is valósította. Jégbiztosítás - gazdaköri cséplőgép szövet-
kezéti alapon - tej szövetkezet - buzavetőgép közösben - a szövet-
kezéti alapon művelt kertes földön műtrágya, gyümölcsfagazdálko-
dás bevezetése - a falu főterének parkírozása és a gyermekek játszó-
terének megalkotása - vízvezeték - téli tanfolyam a faluban - nő-
szövetség szervezése - nemesített vetőmagvak behozása - körhelyi-
ség - állatbiztosítás szövetkezeti alapon - vegyesdalárda alakítása __o

öntözés a földeken - gyermekeknek napközi otthon - régi paplak át-
alakítása kultúrházzá - közös gyümölcsfeldolgozás -- ,népfőiskola -
nyerscukor és kenderfeldolgozó gyárak, fogyasztási és értékesítési szö-
vétkezet, hitelszövetkezet -- gazdaköri sertés és baromfi tenyésztés --
falu-város szövetkezeti kapcsolatok kifejlesztése - orgonavásárlás .-
egész aranyosszék számára vidéki gazdasági és orvosszakértő tartása a
gazdák erre a célra kirótt fejadójából - téli fürdő - gyülekezeti le-
gényegylet - a vallásos esték megszervezése kizárólag paraszt szerep-
lőkkel -- és a mindennapi evangélizáció, az embereknek a babonák
közül a "lélek-Isten" imádásába való átcsalogatása... ,

Forr a világ Balázs Ferenc alakító kedve és ereje alatt s Mészkő
kezd eszmélkedni egy magasabbrendű élet vágyaira, felfigyelnek a
többi aranyosszéki falvak papjai es népei is. Balázs Ferenc örökké
nyugtalan, elégedetlen magával, s birkózik a meg nem' értéssel, mig-
nem leveszi lábáról az elhanyagolt betegsége, s a kórházi ágyon tudja
meg, hogy "eddig is mindenki szeretett, szinte mindenki, csak hát a
küzdő ember nem a napsütésre. hanem a viharra figyel". A beteg-
ágyán elnyugszik, s "idillt csinál a tragédiából". Ö vígasztalja látoga-
tóit, s "külön öröm" neki, amikor vért hány, mert áz emberek akkor
még gyöngédebbek, még szeretőbbek körülötte. Elpusztíthatatlan és
kiábrándíthatatlan szerelmével a faluja iránt, emberi irgalmasságával
az elesett mészkői magyarok iránt, s lázas kereséséveI az embereknek,
akik őt szeretni tudják, csöndesen kiköhögi a tüdejét a kolozsvári kór-
házban, hogya munkája legendává nemesedjék, az alakja példává ifjú
lelkésznemzedékek előtt, műve pedig ALDÁSSA a nép életében, ahogy
szerette volna mindig.

Élete értelmét ebben fogalmazta meg: "Hiszek az ember méltóságá-
ban. A világ célt az Isten adja. Hiszern az Istent... Ne kérdezzétek,
mit jelent ez nekem. Nekem olyan az, mint a jaj a szenvedőnek, az óh
a meglepettnek. a kacagás az örvendezőnek. Én nem szállok vitába,

Meghívó ,
az Országos Luther Szövetség 1940 no-
vember 7-én délután 4 órakor Buda-
pesten, az evangélikus leánygimnázium
dísztermében (IV., Sütő-ú. L) tartandó

rendes országos közgyűléséTe.
Tárgysorozat:

L Elnöki megnyitó. 2. Az évi jelen-
tések letárgyalása. 3. A számadások
megvizsgálása. 4. A költségelőirányzat
megállapítása. 5. Az OLSz lelkészi ál-
lásának betöltése. 6. Megüresedett he-
lyek betöltése. 7. Indítványok.

Budapest, 1940 okt. 20.
A Luther Szövetség Országos

Választmánya.
Megjegyzés.

.A közgyűlés tagjai indítványaikat
írásban a közgyűlés előtt legalább 7
nappal az illetékes egyházközségi, ke-
rületi vagy országos szervezet elnöké-
hez kötelesek benyújtani, (Alapszabály
16. § 5. p.) .

A közgyűlést megelőzően ugyanazon
a helyen délután 3 órakor országos vá-
lasztmányi ülés lesz, mely előkészíti a
fenti tárgysorozatot -.

*
Az Országos Luther Szövetség Lu-

ther-serleg estebédje november 8-án
este 8 órakor lesz a Gellért-szálló már-
ványtermében. A serlegbeszédet dr.
Pesthy Pál ny. miniszter, egyházkerü-
leti felügyelő mondja.-."....,~...-.,..,,~,

HIREK
Evangélikus napok. Az Országos Lu-

ther. Szövetség október 30-31-én, Szé-
kesfehérváron tart evangélikus napokat.
Előadók: Hohenlohe K. Egon herceg,
Rőzse István, Szántó Róbert, Szohor Pál,
Friedrich Lajos, dr. Vácz Elemér.
November 9-10. napjain Szegeden
lesznek evangélikus napok. Résztvesz-
nek Túróczy Zoltán, Wolf Lajos, Wolf
Lajosné, dr. Mády Zoltán, Bonnyai
Sándor, Dezséry László, dr. Vácz Ele-
mér. - November 23-24. napjain Lo-
soncon lesznek evangélikus napok.
Résztvesznek: D. Raffay Sándor, D. Ko-
vács Sándor, dr. Bencs Zoltán, Kemény
Lajos, dr. Vácz Elemér.

Dr. Wiczián Dezsöt, a pécsi Erzsébet-
tudományegyetem evangélikus hittudo-
mányi karának tanárát a Kormányzó
Úr az egyházjog és az egyháztörténet
egyetemi nyilvános rendes tanárává ne-
vezte ki.

Uj egyetemi tanárok. A Kormányzó
Úr a debreceni egyetemen dr. Sztehlo
Zoltánt a római jog, dr. Szontágh Vil-
most a közigazgatási és pénzügyi jog,
dr. Flachbart Ernőt a . ncmzetközi jog
és jogbölcsészeti tanszékre, valamint a
pécsi egyetemen dr. Surányi Unger Ti-
vadart közgazdaság- és pénzügytani
tanszékre egyetemi nyilvános rendes
tanárokká, továbbá a kolozsvári egye-
temen dr. Schne Iler Károlyt .a statisz-
tikai, dr. Krompecher Istvánt a szövet-
és fejlődéstani, dr. Váczy Pétert a kö-
zépkori történeti és dr. Deér Józsefet a
magyar történeti tanszékek.re egyetemi
tanárokká kínevezte.

Egyházlátogatás. D. Raffay Sándor
püspök november 2. és 3. napjain a
ceglédi egyházközségben tart canonica
visitatiot,

7



Dr. báró Radvánszky Albert egye-
temes egyházi és iskolai felügyelőt, a
felsőház eddigi alelnökét az új ülésszak
alkalmából megejtett választáson újból
a felsőház elnökévé választották.

Testvéregyház. Túróczy Zoltán püs-
pök a visszatért erdélyi magyar evan-
gélikus egyházak megsegítése érdeké-
ben akciót indított, hogy a lélekszám-
ban megfogyatkozott kis gyülekezete-
ket a tehetősebb egyházközségek test-
véregyházzá fogadják. A pesti evangé-
likus egyház a felhívásnak örömmel
tett eleget és a nagybányai egyházköz-
séget fogadta testvéregyházzá.

Templomépítés. A pesti egyházközség
a zuglói templom építésére 120.000.-
pengő költségvetésseI tervpályázatot. írt
ki és öt evangélikus műépítészt hivott
fel' a pályzatban való részvételre. Tervbe
van véve a templomtelken szeretetház
építése is.

A sárszentmiklósi evangélikus tele-
pítés ügye ismét előbbre jutott. ·D. Rat-
fay Sándor püspök úr útján egy név-
telen adakozó egy ház felépítésére 1000
pengőt adományozott. A Deáktéri temp-
lomban október 20-án tartott istentisz-
teleten Jakus Imre sárszentmiklósi lel-
kész szólt erről a szép munkáról és az
offertórium 445 pengőt ért el, amely
összeg még növekedni fog az istentisz-
telet után bejelentett adományokkal.

A MELE közgyűlésére szóló meg-
hívóba, melyet a mult számunkban kö-
zöltünk, sajtóhiba csúszott, amennyiben
a nyilvános közgyülés a zárt értekezlet
után nem 12, hanem fél l l-kor kezdődik,

Pályázat. Ösagárd anyaegyház. Iő-
várostól 50 km-re, _helyettes kántor-
tanítót keres. Tanítási nyelv magyar.
Fizetés havi 100 P és lakás. Véglegesi-
tés valószínű. Pá:lyázatok november
10-ig Evang. Lelkészi Hivatal, Ösagárd,
up. Keszeg, Nógrád m. címre küldendők.
Az állás azonnal elfoglalandó.

A Fasori Luther Szövetség október
27-én délután 6 órakor a Fasori gimná-
zium disztermében biblia ünnepet tart,
melyen a bibliaforditás munkájáról D.
Raffay Sándor püspök tart előadást.

Felhívás. Dr. Holló Zoltán hittestvé-
rünk adományából ajándékképpen úgy
a már megjelent "Hegyibeszéd-áhítat",
mint a rövidesen megjelenő "Adventi
énekesáhítat" füzeteibőJ 10--10drb ú.
n. "gyülekezeti összeállítást" (2 szöveg-
könyv és 100 drb éneklap) osztunk szét.
Az adomány a költségmentes megkül-
dést és a 100 éneklap esetleg 150-re
való felemelését is lehetővé teszi. Fel-
hívjuk szűkösebb anyagi viszonyok kö-
zött élő gyülekezeteinket, hogy kérel-
müket levelezőlapon, Kemény Péter,
Bpest, VII., Damjanich-u. 28ib. címre
min él hamarább küldjék el.

A Deáktéri Evangélikus Nőegylet az
erdélyi nélkülözők megsegítésére októ-
ber 26-án este 6 órakor a Deáktéri
templomban hangversenyt rendez, mely-.
nek közreműködői Basilides Mária,
Dullien Klára, Kapi-Králik Jenő és a
leánygimnzáium énekkara. Belépődíj
nincs, műsormegváltás.

A nyíregyházi Luther Szövetség okt.
22-étől kezdve .minden második kedden
férfi bibliaórákat rendez, melyeken be-
vezető áhítat után egy előadás követ-
kezik. Az első öt bibliaóra előadásai
Erdély körül csoportosulnak. Az áhíta-
tokat a gyülekezet lelkészei tartják, az
előadásokat pedig Máczay Lajos, dr.
Sziklay László, Weiszer Gyula, Szohor
Pál és Túróczy Zoltán.
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nem állítok, nem bizonyítok, következetes nem vagyok, okokat nem
hozok fel, én csak sóhajtok, sírok, ujjongok, lelkesedem: - Isten!"

A reformáció népéből való egy Új Élet szerelmétől megittasodott
lélek volt Ő. Élete Erdély népéből való cselekvő magyar' élet, szolgá-
lata az ifjú lelkész nemzedék minden erényét hordozó egyházi szolgá-
lat. Dévai Biró Mátyások, Apáczai Cseri Jánosok késői, modern iva-
déka, az örök reformáció példája a mának. Dezséry László.
~~r~~""'~~"'"

Csen~életrészlete~a gyül e~ezetet~öl
(Folytatás.)

Evangélikus felelősség, áldozatkésJ;ség.
Ne gondolja az ember, hogy valahol is kihalt volna a lelkekből.

Csak szunnyad és szunnyadni engedik.' Az egyházi sajtó munkása leg-
többször töretlen ugart hasít. Gyülekezeteink nincsenek előkészítve
arra,hogy felelősséggel legyenek szórványainkért, az evangélikus
sajtőért. Nagyon sok lelkész is eleinte egy, a szórványsajtó érdekében
tett körút tervében hiábavaló konkurrálást látott. Az áldozatkészség
megnyilvánult. Volt, aki azt mondta, úgy beszéltem, hogy a beszéd
megtette a "hatást". Én azt érzem, hogy ev. népünk áldozatot szívesen
hoz s ha szórványaink sebeit kiteregetjük előtte, maga indul annak
orvoslására. Én semmi mást nem akartam, mint felelősséget ébreszteni
a szórványok iránt és imádságra indítani lelkeket szórványevangéliku-

.sainkért. És megnyilvánult az áldozatkészség is.
Elhagyott az Isten, nincs Isten.

Akinek csordultig volt a szive keserűséggel, az az idegen előtt ki-
töltötte. Olyan faluban jártam, ahol az egyke uralkodik és elnéptelene-
déssel fenyeget az iskola, pusztulással a gyülekezet. A leányegyház
tanítója utal a jövő helyzetre. ;,Nem félnek attól, hogy olyan törvény
lép életbe, mely szerint majd egy gyermek nem örökölheti az egész
vagyont?" Nem törődnek vele. Pedig jómódúak, a munkáskézre is szük-
ségük volna, hiszen környékbelí cigányokkal dolgoztatnak. Későn. saj-
dul a seb és kisért az ősi bűn, amikor elhal az egyetlen gyermek is.
Egy sz.-i házban nagyon hidegen fogadt ak. _Nem akarnak előfizetni a
lapra, kérem hát őket, hogya jó Isten nevében adjanak valamit abból,
amit ők is úgy kaptak. "Tessék ötven fillér, de nem az Isten nevében
adjuk, mert talán nincs is Isten. Minket elhagyott és nem is hisszük, hogy
volna. Ha volna Isten nem vette volna el azt az egyetlen gyermeket,
akire olyan nagy szükségünk volt ... " "Az Isten azonban adott volna
többet is, s azt maguk nem akarták elfogadni. Ime, azért olyan súlyos
most a büntetés!" Az ajkak elnémulnak, csak a zokogás hallatszik bú-
csúzóban is: "Elhagyott az Isten, nincs Isten."

Gyülekezetek. melyek készülnek az istentiszteletre.
Most, hogy csendéletrészleteket közlök a gyülekezetekből, szól-

nom kell azokról, melyek előkészülnek az Istennel való találkozásra.
Nemcsak falun ünnep az egész vasárnap, hanem több városban is. Még
meg sem szólalt az első hívogató harangszó, s már az Úr háza ékesen
várja a híveket. A padok letörölve, az oltáron friss és illatos virág,
mindíg a megfelelő oltárterítő. Első harangszó után jönnek a hívek.
Először P. bácsi, aki új templompadot, csillárt is vett s mindenre szíve-
sen ad. Jön, hogy üdvözölje az idegen lelkészt, jön, hogy néhány szót
váltson vele. Az istentisztelet kezdetére pedig megtelik az egész temp-
lom hívősereggel. Későn jövők nem zavarják az áhítatot, korán távozók
nem keltenek feltűnést. Milyen szép példát mutatnak azok. a gyüleke-
zetek, melyekben már szombaton megfőzik a másnapi ebédet és temp-
lomban van az egész család. Délután újra elmennek ...

Vannak azonban olyan gyülekezetek, melyekben még falu-
helyen is - alig lézeng egy-egy ember a templomban, aki jön, az vagy
későn ér el, vagy a templomajtóban marad. Láttam oltárokat, melye-
ken egy-két rikító művirág ízléstelenkedik, vagy néhány megszáradt
kóró rontja az áhítatot. Dűledező, nyirkos, színtelen templomok leg-
többször nem a szegénységről, hanem a nemtörődömségről beszélnek.

Csendéletrészletek a gyülekezetekből. melyek azonban hangosan
beszélnek emberek mulasztásairól, sóvárgásáról, de különösen arról,
hogy "a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban". Pásztor PáL



Harmóniumok legolcsóbban FITTLER-nél
8pest, Damjankh-u. 38. Képes árjegyzéK díjtalar.

IKovács' Viktor - ·1
' kötött-szövöttáruk - har isnvák 1.

JV:, Szervita-tér 4. Király-u. 2. (Anker-palota)
Alapítva: 1896. I •

KUTNEWSKY
I a közismert, megbizható szőrme szalon.
IIV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.

RIEGER OTTÚ·
kir. udvari orgonagyár

Budapest, XIV., Füredi-út 41.
Telefon: 496-345.

Homlokzatsípok készítését, minden-
nemű orgonaiavítésokat mérsékelt

áro n, szakszerűerr elvállal.

ROSZPEK JÁNOS
képesített szűcsmester

,BUDAPEST, VI., ·Próféta-u. 5. --::-Alapítva: 1914.
Szűcsmunkát legmodernebb kivitelben, jutányosan
kés~ítek. - Szőrmeraktár. - Molvkár ellen megóvás.

NA·/ GY ANTAL· szűcsmeszter
szőrmeszalonia

a legújabb modellek szerint készít e szakmába vágó munkákat
minden időben.

BUDAPEST, IV., DEÁK FERENC-TÉR 1.
(Az udvaron jobbra IL 7.) Telefon: 284-041.

arany - ezüst • ékszer
Alapítva: 1853.

TBI.: 181-Z82. V., nádor-u. 3.
Iz1éses kivitel' Elönyös árak I

Seli~mannJ.
r». INTZE 1. baromfi és

tojásüzlet. .
•• I.::: ... I
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ANTAL
Keresztyén cég.

, VIlI., Luther-utca lIb .
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FŐh~~~ífí\ÓUdV·'CSERYGYULA~'-
, - SZÜCSMESTER I

. -.. Kékrókák. ezüstrókák, szőrmediva ti
~.' uidonságok, szőrmebundák.

" Budapest, 1., Bá"tyasélAny 2.
Alapítva : 1884. Legrégib b fővárosi evangélikus cég .

.~

.Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
Jóléti Egyesülete ?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
.segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava- .:~~~~~~~~~~~~~~=~~~~
tosság, gyár, autó biztosításaínak a legolcsóbb dij-: , ~
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos ·OMOGYI LAJOS
iigyelemmel segíti elő. Evangélikus -egyházát támo-' . .
gat ja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.
Hívja fel mIndenki·a hittestvérek figyelmét .:1 Jóléti szücsmester UJ helyisége
Egyesületre. . .

Felvilágosítással és tájékoztatással szo.gál az ,1 IV., Kossuth. laios-u. 13.
-egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhaió-u.; fél ~ m e le t (Fórum-mozival szemben) .

. 8-10. (Ev. bérház.) Telefon:· 1-863-3'2, valamint a'
Ker~leti fiókok: .Békéscsa?a, Debrecen, Érsekujl'ár,
Gyor, Kassa, Miskolc, Pecs, Szeged, Szombathely.·
.Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-

. tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
!{yeket is.

órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382.;.087.szám.

Ajándékok, órakülönleges-
. ségek és órajavitások.

Létesült li Nemzeti önálló-
sításí alap támogatásával.

HittBstUÉrBknBk árEngEdmÉny!

J6 minöség
elsörendú szabés

szolid érak.

MARNITZRádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
njka és az összes hangszerek legolcsóbban

e
Evangélikusoknak nagy árengedmény!------~----~------~------~

• hangszertelep
VIlL, József-körút 37. sz.
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. "'0' .:', A :,P~C)TESTÁNS NAPOic 'a'latt a ;észtve~ök~és;'É:;e ..
; parádés, ma,gyaros .diyatbemutatót rendezünk .. Belépés
. . . díjatalan, e 'hirdetés, 'v'agy a 'kedvezményes utazási ".iga-·'.

, . , "zolvány !elml!tatás~ ellepéb~n .. Aki-' azt hinné.vhogv .ez .
, csak a hölgyeket érdeklí.: teved.

-: ' . o- ,'. . ,A '"PROTESTÁNSNA'POK'; vidéki résztvevőiri~K csln~s:
. ',,' . ·:magyaros emléktárggyal kedveskedünk, talán' monda-

.' nunk sem .kell, szintéri teljesen .díftatanul! Csupán :e .hír-
. ',detés, vagy az utazási igazolvány' felmutatasát kérjük!

.' .'. A "PROTESTANS .NAPOKi' 'ré~zt'Vevőit'előjegy~zzük:'·e· "csinos,' keményk~tés~ 1941. évre !izó}ózsebnaptárunk'f;d, .
. . 'amely decemberalején- jelenik meg,. Ehhez IS csak. e hir- .

detis, vagy az 'utazási igazolvány felrnutatás\· szüksé-
.... . 'ges; tehát. teljesen .díjtalan!' . r. . . . ...

, • t: A "PROTEST ÁNS NAPOK" '1 észtvevőinek. éjjel-nappali,

O megszakítás nélküli szolgálattal díjtalan ruhatár, áll'
J . rendelkezésére, . Csomagját, -holmiját nálunk hagyhatja,

. -bármikor elviheti -r-' .·így kényelmesen róhatja a' város
. utcáit, elegánsan. csomagnélkul. vehet részt az ünnep-

ségeken. . . '.

" ~. ..:,. .. .v.
CI', '

......

O,"Többet ér a' pénze, ··l;J.análunk vásárol! :.. Mert ' a mi
olesóságunk . , csak . jóminőségü árukra' vonatkozik! $~
ami' nagy szó- .mindenünk van! 62 jól 'felszerelt osztá--
.lyunkkal, 750 szakképzett, előzékeny eladónkk al minden
kívánságát teljesítjük. ' ' . .

Második javított kiadásban látott napvilágot az első' .evangélikus szórványhittankönyv.:

."Amil" minderrevangélíkusnak tudnia. .kell'~
. ' '. Olvas~a' és teriessze minél szélesebb körben ! _. ..'. ,

Tegye. odafemplom:tql;',lelkészté5I,~gyülek~zeti közösségtőlÍévol élő ·hitt~stvéreinekasztalára ..
. .' . Ára 1 pengő 20 fillér>

, Kapható az ÜZENET' kíedóhivataléban, KeGsk~mét, Luther-palota, " .
. A,könyvet az, egyházegyetem . 374611940. szám '~latt tankönyvnek engedélyezte:-

Szórványhitokfatóknak áldott. segédeszköz. '. ,~
. .:....

Garab józsef könYV~lYomdája;Cegléd, Árpád-tér '5., 'Evangélikus bazár.:·

+~ "


