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Magyar Biblia Társaságot !
A multvasárnapi Deáktéri

istentiszteleten D. Raffay Sán-
dor püspökünk ajkáról olyan
szavak liangzottak el, ame-
lyeknek természetük szerint
meg kell mozgatniok egész
magyarországi protestáns köz-
véleményünket. Arról beszélt
:ugyanis, hogy a magyarnyelvű
Biblia az utolsó évben is 170
ezer példányban kelt eL Eddig
ez a' hatalmas példányszámú
Biblia a Brit és külföldi Biblia-

rsulat kiadásában jelent meg.
A társulat kapcsolatai azonban
az anyaországgal egyre nehe-
zebbé válnak és így az a ve-

ély fenyeget bennünket, hogy
gyar Biblia-kiadásunk és

erjesztésük szenved kárt.
'trtsük meg jól, miről van
ó. Ha van fontos és létérdekű
.. detésünk magától az Úr
tentől, akor ez az, hogy Isten
ent beszéde szüntelenül han-

ózzék közöttünk magyar
yelven. És ne csak úgy, hogy

,rnaponként a templomok-
meghallgassuk az igehir-

etést, hanem úgy is, hogy
. den magyar protestáns asz-
, , minden protestáns diák

"nyves- és aktatáskájában. s
inden hívő magyar ember
ive mellett a zsebében is ott
yen a nagy Isten magyar

;yelven kinyomtatott igaz be-
éde. Bármennyire is megne-

ednek a Brit és külföldi
íblíatársulat összeköttetései

anyaországgal, ebből éppen
magyar Bibliának nem sza-

kárt vallania. Hiszen vele
n ügye és az egyetemes
gyarság ügye szenved fel-

.. etetlen kárt! Mert ha
igéje veszik ki életünk-
fundámentumunkat és
rtó erőnket veszítettük

el. S ezért a halálos veszte-
ségért ugyan ki lenne felelős,
ha nem mi: az Ige népe, a ma-
gyarországi protestantizmus.

Ezért indítványozta D. Raf-
fay Sándor püspök azt, hogy
most, Bibliánk 350 esztendős
ünnepén a magyar protestán-
tizmus alapítson Magya.r Bib-
lia Társaságot. Nem az evan-
gélikus és a református egy-
ház, mint szervezet, hanem a
hazai protestántizmus. Mert a
magyar Biblia nemcsak püs-
pökeink, lelkészeink és segéd-
lelkészeink ügye, hanem az
egész magyar protestántiz-
musé. Isten ugyanis nem csak
püspököktől és a lelkészektől
kéri számon, hogy mi történt
közöttünk az ő beszédjével, ha-
nem minden keresztyén em-
bertől, aki az Igét ismeri. Igy
minden magyar protestáns fér-
finak és nőnek felelős ügye,
hogy legyen olyan szervünk,
amely Isten igéjét teli kézzel
nyújtja a magyar társadalom-
nak. Tévedésben ne legyünk.
Isten minden körülmények kö-
zött tud gondoskodni arról,
hogy Igéje terjedjen. Még
akkor is, ha a Brit és külföldi
Bibliatársaság nem tudja to-
vább végezni ezt a munkát.
Még akkor is; ha mi sem vesz-
szük át munkájának folytatá-
sát. De nem leszünk-e felesle-
gesek akkor, ha Isten már mást
használ fel helyettünk az Ő

"Elmenvén, tanítsatok minden II
népeket." Máté 28:19.

"Ezek pedig azért írattak meg,
hogy elhigyjétek, hogy Jézus a
Krisztus, az Isten Fia és hogy
hívén, örök életetek legyen az
Ö nevében." 'János 20:31.

legnagyobb ügyének, az Igének
a propagálására? .

Végül pedig a kishitűeknek
és a reményteleneknek is kell
valamit mondanunk. Ők fél-
hetnek attól, hogy ez a vállal-
kozás esetleg csődöt mond
anyagilag. Isten ügyei azon-
ban anyagiak miatt még soha-
sem jutottak. csődbe. Annál
inkább hitetlenség miatt. De a
Mágyar Biblia Társáság terve'
még e világ gondolatai szerint
is jó terv. Emberi módon szó-
lunk. 170.000 Biblia egy év-
ben: ez a legnagyobb magyar'
könyvsiker! Nem volt még
magyar könyv, amely egyet-
len évben csak közel is ekkora
példányszámot ért volna el!
Igaz, hogy magyar könyv is
csak egy volt olyan, amely
mögött fenntartás nélkül ott
állt a legnagyobb Terjesztő:
Isten Szent Lelke!

Ezért kell a Magyar Biblia
Társaság terve mögé sorakoz-
nia mindenkinek, akit ez a Lé-
lek vezérel. A tudósnak,· hogy
még érthetőbb és tisztább le-
gyen a magyar Biblia nyelve.
A lelkipásztornak, hogy pro-
pagandát csináljon a hívek kő-
zött ennek az istenes tervnek.
A vállalkozónak, hogy egy-
szer Istennek tetsző legyen
a vállalkozása. És minden hívő
magyarnak mindennapos imá-
val és minden jó ötletévei és
gondolatával. Püspökünk, aki-
től a terv származik, örömmel
fogad minden jó elgondolást
és segítséget. Fogjunk most
egyszer össze mindnyájan,
hadd szülessen meg a Magyar
Biblia Társaság sok-sok imád-
ságból és segítségből, egyedül
Isten dicsőségére.

Mórocz Sándor.
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A vezetőtestvér kinyilatkoztatásai is-
meretében, közfeltűnést keltő eszme-
gyakorlatai közül egyet szeretnénk
boncolgatni, hogy annak az értelmező
munkának eredményeihez, mely a be-
szédhez csatlakozni kényszerült, mi is
hozzájárulhassunk. Igy legalább a ke-
resztyén magyarság a beszéd e' részé-
nek megértéséhez is hozzájuthat.

Ez pedig található a rög és vérvalósá-
got kinyilatkoztató beszéd ama részleté-
ben, melyben a nemzetnevelésről és egy-
házpolitikáról esik szó, s hangzik a kö-
vetkezőképpen: "A vallásnevelés vég-
ződni fog ott, ahol a népnevelés kezdő-
dik".

1. sz, lehetséges értelmezés: A vaL-
LásneveLés nem népneveLés. A "vallás-
lásnevelés" kifejezés ugyan szintén
problematikus, mert a magyar szókap-
csolás megszokott törvényei szerint azt
jelenti, hogy vallást nevelünk. Vagyis
ahogy a gyermeknevelésben a gyerme-
ket, a népnevelésben a népet, úgy a
vallásnevelésben a vallást neveljük. A
kifejezés tehát egy új vallás kifejlesz-
téseként is érthető. Úgy gondoljuk
azonban, hogy a vezetőtestvér úgy ér-
tette ezt, hogy az a nevelés, amit az
egyházak, vagy általában a vallás ad,
vagyís a vallásos, erkölcsös, vagy val-
láserkölcsi nevelés nem népnevelés. Ha
a valláserkölcsi nevelés nem népneve-
lés, mit izgatja akkor a vezetőtestvért?
Mi a magunk részéről a vallásos neve-
lést nagyon is a népnevelés értelmében
értjük. Egyetlen alkalmat sem mulasz-
tunk el, melyben a' vallásos neveléssel
népünket megközelíthetjük. Azt akar-
juk, hogy népünket valóban a vallás és
az erkölcs nevelje, s az a célunk, hogy
egész népnevelésünk alap értelme, alap-
célja legyen a valláserkölcsi nevelés.

II. sz. lehetséges értelmezés: A vaL-
lásneveLés vaLami aLacsonyrendű és
kezdetLeges neveLés, mondjuk az eLemi
iskoLa nívóján, ami után következik a
népnevelés. Mí azonban azt tartjuk,
hogy minden népnevelés csúcspontja a
vallásos nevelés, Semmi értékesebbet
nem nevélhetünk bele egy népbe, S
egy nép bármelyik tagjába, mint az
Isten félelmét, s az üdvösség reményé-
ben folytatott lelki viaskodás harci
kedvét a bűn ellen. A vallás nem a
primitívek, nem a gyermekek lelki
menedéke, de a legteljesebb életet meg-
talált ember kiteljesedése teremteté-
sünk legmagasabb céljai felé. A vallá-
sos nevelést nem lehet kijavítani, ki-
egészíteni, vagy megpótolni a népneve-
léssei (értve itt népi nevelést), hanem
éppen a népi-nemzeti nevelést javítja
ki, teszi teljessé és igazzá a vallásos
nevelés.

Ill. sz. lehetséges értelmezés: A vaL-
lásos nevelés és a népi neveLés között
feszüLtség van. Ezt mi sohasem éreztük.
A magyar történelem bebizonyította,
hogyakeresztyénség lehet egy nép
legnagyobb, legfelemelőbb élménye,
melyből a legnagyobb elhatározások,
legnagyobb nemzeti felemelkedések
származnak. Lehet azonban, hogy a
vezetőtestvér ezt a feszültséget érzi.
Valószínűleg azért, mert sem a keresz-
tyénségből, sem a történelmi, szerves,
egészséges magyarságból nincsen él-
ménye. Vagy lehet, hogy a vezetőtest-
vér ezt a feszültséget akarja. Ilyen po-
litikai programm azonban magyar föl-
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Ev'angélikus egyetem
Még a soproni theológiai fakultás felállítása idej én, az "Evangéli-

kusok Lapja" 1922. évfolyamának 48. számában a fenti cím alatt ki-
fejezést adtam igénytelen, véleményemnek, mely szerint egyházunk-
nak szüksége van egyfelől evangélikus jellegű mezőgazdasági és keres-
kedelmi iskolákra, másfelől egyházi közoktatásunk rendszeres kiépí-
tése csak akkor lesz teljes, ha felállít juk az evangélikus egyetemet.

Mezőgazdasági iskolánk már van Orosházán, kereskedelmi isko-
lánk is van már Rozsnyón, de egyetemünk még nincs. Pedig lehetne,
ha a partikuláris szempontok háttérbe helyezésévei, egyedül egyete-
mes érdekeinket tartva szem előtt, minden erőnket, befolyásunkat az
egyetem felállítására fordítanók.

A jogakadémiák kérdésével kapcsolatos felsőházi vita a felekezeti
egyenlőségnek egy nagy hiányát tette újból szembeötlővé. Míg ugyanis
a katolikus egyháznak Budapesten, a református egyháznak Debre-
cenben olyan egyetem áll rendelkezésére, melyet legalább is alapítá-
sánál, szervezeténél s főleg az abba szorosan beépített s az illető egye-
tem magvát képező theológiai fakultásnál fogva magáénak mond-
hat s amely szoros kapcsolat révén a maga különleges szellemét még
másvallású tanárok alkalmazása mellett is az egész egyetemre kiáraszt-
hatja; addig a pécsi egyetem s az abba inkább csak papíron, mint való-
ságban beépített soproni evangélikus theológiai fakultás közötti kap-
csolat természetszerűleg sokkal lazább s nem volna szorosabb akkor
sem, ha a theológrai fakultás annakidején nem az egyházi érdekből
előnyben részesített, s annyira-amennyire 'lutheránus jellegű Sopron-
ban, hanem - alább érintendő érdekeink kárára - az erősebb mérv-
ben katolikus lakosságú püspöki székvárosban. Pécsett lett volna fel-
állítva.

Egyházunk pedig - kisebbségi helyzeténél fogva - az előbb em-
lített másik két egyházhoz mérten jobban rá van arra utalva, hogy
erőit összefogja, s ez intézmény keretében összpontosítsa. Tehát most,
mikor az egyházak közötti egyensúly - a mi kárunkra - újabb meg-
zavarás előtt áll, mert a kat. és ref. egyházak a jogakadémiák reform-
ját - egyetemi jogi fakultásaik épségben maradása folytán - kevésbé
sínylik meg, mint mi, nem. szabadna megelégednünk azzal, hogy jog-
akadémiánk elsorvasztása ellen tiltakozzunk, hanem meg kellene győz-
nünk a kormányt arról, hogy ami egyházunk különleges és éppen
ezért kivételes elbánást igénylő helyzeténél fogva a mi egykori
eperjesi, most miskolci jogakadémiánk tekintetében nem annak két év-
folyamra való reductiójá, hanem éppen ellenkezőleg, annak egyetemi
fak u It áss á leendő kiépítése tekinthető csak olyan intézkedésnek,
mely egyházi érdekeinket s azokon keresztül az országos nemzeti érde-
keket is kielégíti.

Mert ha ez a jogakadémia, mint - nem is új alapítást, hanem csak
átszervezést és némi anyagi megerősítést igénylő - jogi fakultás Sop-
ronba áttelepíttetnék s az ottani - a pécsi egyetem kötelékéből ter-
mészetesen kiléptetendő - theológiai fakultással karöltve egy Lu the r-
egyet em keretében folytatná századok óta dicsőséggel s általános
nemzeti közmegbecsüléssel övezett életét, akkor ez a megoldás egy
többé-kevésbé fonák helyzetbe került s egy másik, szűk műkődési terü-
letre szorított, idővel a két gyengén megalapozott főiskolán ak egyesíté-
sével s az eddigi bajok kíküszöbölésével, olyan új helyzetet teremtene,
mely egyrészt a két fakultásnak eddig hiányzott kölcsönhatása, más-
részt mindkét fakultás tudományos szintjének emelése révén úgy nem-
zeti, mint egyházi szempontból egyaránt áldásosnak bizonyulna.

A nemzeti érdekek szempontjából - mert mi ezeket saját egy-
házi érdekünknél mindíg előbbrevalóknak tartottuk - nem szabad el-
feléjtenünk, hogy miként a budapesti egyetem nagyszombati megala-
pítása idején szintén csak theológiai és jogi fakultássalbíró csonka
egyetem kezdette meg működését; éppúgy a mi eperjesi főiskolánkat
megalapító őseink is elsősorban a lelkészi és jogászi szakképzés pár-
huzamos rendszeresítésére helyeztek súlyt. Ennek a két elsőrangú szük-
ségletnek egyenlőmérvű kielégítését, tehát a magyarság úgyis, mint
keresztyén nemzet, úgyis, mint az egyéni és közszabadságok iránt
különös fogékonyságot tanúsító jogásznemzet - tekintet nélkül a re-



lekezeti válaszfalakra - mindíg a nemzet közszellemével és közfelfo-
gásával megegyező véleménynek tartotta. Midőn tehát mi a jogász-
nevelést az evangéliumi szellem terjesztésével hoztuk szoros kapcso-
latba s lelkészeink tudományos képzettségét az alapvető jogi ismere-
tek megszerzésének lehetőségével is emelni törekedtünk, ezzel a kettős
szolgálattal mi a magyarságnak valóban keresztyénné tételét mozdí-
tottuk elő s így oly szelgálatot végeztünk, mely a nemzet egyetemes
érdekeit tartotta szem előtt; ha tehát egyházunk a magyar közrnűvo-
lődés terén szerzett egyéb és általánosan ismeretes érdemeinek mél-
tánylása címén most azt kérn é a nemzettől, hogy engedjen minket to-
vábbra is szolgálni, hogy a másik két keresztyén egyházzal szemben a
mai időkben megkívánt magasabb színvonalú követelményeknek meg-
felelően versenyképesek maradhassunk, ezt a kérést' semmiképpen
nem lehet szerénytelennek minősíteni.

Ami pedig a mi saját egyházi érdekeinket illeti, a javasolt meg-
oldásnak ebből a szemszögből vizsgált értéke oly kézenfekvő, hogy az
bővebb megvilágítást nem is igényel.

Elég rámutatnom arra, hogy ami lelkészcink az ősi paritás elve
alapján nemcsak a főképpen rájuk nehezedő egyházi közigazgatás
terén, hanem az egyházi törvényhozás és törvénykezés terén végzett
tevékenységükben is nagymértékben reá vannak utalva az alapvető
jogi ismeretek elsajátítására semellett a jogászi gondolkodás birtoká-
ban saját híveik ügyes-bajos dolgaiban is eredményesebben járhatnak
el. Másfelől pedig az is bizonyos, hogy a többnyire jogászemberekből
álló világi vezetőinkre nézve csak áldásos lehet, ha már' jogászi tanul-
mányaik során szoros kapcsolatba jutnak a theológusokkal s telítik lel-
küket a theológiából kiáradó evangéliumi szellemmel s az evangélizá-
lás egyetemes parancsából fakadó kötelességteljesités érzetével.

Teljes tudatában vagyok annak, hogy közvéleményünk a javasolt
megoldást - az előtérbe kerülő anyagi nehézségek folytán - most is
utópisztikusnak s kivihetetlennek fogja találni. .

De tudom és vallom azt is, hogy a magyarság életében mi evangé-
likusok a só szerepét töltjük be; már pedig a só "ha megízetlenül ---
nem jó semmire, hanem, hogy kidobják és eltapossák az emberek".

. Dr. Schottz Oszkár.

Sok ,
SZO esik napjainkban ...

a megváltozott sajtóról. Akármilyen újságot olvasunk s akárhány-
fajta példányt tekint át a gyanútlan s érdeklődő olvasó, azt állapítja meg,
hogy valamennyi nemcsak cikkeinek szövegében, hanem a lap technikai
beosztásában is majdnem azonos formában jelenik meg. Ez az unifor-
mizálódás azonban nem jelenti azt, mintha az újságok szerkesztői, sőt
az olvasóközönség maga is politikai és társadalmi kérdésekben azonos
elveket vallana.

Azok az árnyalati különbségek, amik itt-ott észrevehetők, csak
annyit mutatnak, hogy az írói rend tekintetében történt bizonyos át-
csoportosítás. A balodali szellem és sajtóvállalkozás éppenúgy össze-
gyűjtötte embereit, .mint a jobboldali, vagy a szélsőjobboldali s ez a
három frakció, mint három világnézet legalább eszmei vonatkozásban
mérte ki a másiktól való eltávolodását.

Az újságok témahasználata azután azt mutatja, hogy ki milyen
fronton akar a magyar nép előtt népszerűségre törekedni. A kormány
által bejelentett két nagyfontosságú javaslat: a hadikölcsönkötvények
valorizációja s a rehabilitációs törvényjavaslatok azok, amelyek alkal-
masak lesznek arra, hogy a jövő sajtóvitáiban az ország olvasóközönsé-
gének figyelmét lekössék. A hadikölesönök valorizációjával kapcsolat-
ban beígért törvényjavaslat egyházi vonatkozásból azért nagyon fon-
tos, mert alkalmat ad sok egyházközségnek és szegény, de hazafiasan
gondolkodó egyházi embernek arra, hogy részben megmenthető va-
gyonkáját jótékony és humánisztikus célok szolgálatába állíthassa. Igy
alakulhat ki hazánkban egy olyan többé magántulajdont alig jelent-
hető vagyon, melynek az lesz a rendeltetése, hogy ezt a mobilizálható
tőkét a nemzet bármikor igénybevehesse.

""

c-'

dön sem ú], mert ezt már megpróbál-
ták a kommunísták.

IV. sz. lehetséges értelmezés: Amikor
a vezetőtestvé1' e~gondo~ása szerint fo~yó
népneve/.és elkezdődik, akkor má1' val-
lásnevelés nem lesz, vagy nem ~ehet.
Vallásos nevelés, vagyis a keresztyén-
ség missziója a világ végezetéig fog
tartani, mert addig lesz velünk a vüág
Ura mindennapon ebben a munkában.
Igy azt ajánljuk a vezetőtestvérnek,
hogy programmja megvalósításának
kezdetét közelebbi időpontban tűzze ki.
Ha pedig úgy· gondolja, hogy majd ő

fogja végét jelenteni a vallásosneve-
lésnek, akkor nagyon óvjuk, hogy ne
blamálja magát Heródessel, a zsidók
királyával együtt, mert ő volt a ke-
resztyénség első hivatalos ellensége, s
fajmithologiai eszmeadói helyett inkább
hallgassa meg a bölcs rabbit, Gamá-
Iielt, aki mái' kétezeresztendővel ezelőtt
óva intett mindenkit attól, hogy Isten
dolgaival szembe merjen szállni.

Még csak egyet nem értünk. Mi az
új és a nemzetszocialista ebben a
programmban? Ezt a nyilasok előtt a
liberálisok régen kitalálták: "A vallas
magánügy". És hirdették a zsidók is
Heródesen. Galilein, Marxon, Kun Bé-
lán keresztül: "A vallás a népbutítás
eszköze". És hirdették a kornmunisták
is Spanyolországban, Mexikóban, s
Oroszországban egyaránt. Igya vezető-
testvér neki nem kivánatos elemekkel
együtt sorakozik a magyar nép meg-
mentésére. Dyl.~~""....~
Az e~~etemes~öz~~ülés~ete
A magyarhoni evangélikus egyház-

egyetem folyó évi rendes közgyűlése
november 8-án délelőtt fél 10 órakor
kezdődik a Deáktéri leánygimnázium
dísztermében. Megelőzőleg november
4-én az egyetemes nyugdíj államsegély-
ügyi bizottság, az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottság, a Luther Otthon kis-
bizottsága és a Luther Otthon szemi-
náriumi bizottsága ülésezik Ugyanez-
nap van az elnökség ek különértekez-
lete. November 5-én a finn-ugor dia-
spora bizottság, az énekügyi és litur-
giai bizottság, a theologiai bizottság, a
levél- és könyvtárügyi bizottság, a lel-
készképesítő bizottság, a vallástanítási
albizottság, a szabályrendeleteket ké-
szítő bizottság és az ifjúsági belmísz-
szói bizottság ülésezik. Novembe1' 6-án
a tanugyi bizottság, a számvizsgáló bi-
zottság, a számvevőszék, a Luther-
szebor bizottság, az egyesített nagybi-
zottság és az egyetemes presbitérium
tart ülést. Novembe)' 7-én a kőzgyűlés
elöértekezlete és délután 6 órakor a
Deáktéri templomban gyámintézeti is-
tentisztelet. A szent szolgálatot Kuszy
Emil tb. esperes, losonci lelkész végzi,
a budapesti leánygimnázium énekkara
énekel Rajter Lajos rádiókarnagy ve-
zetésével.

Az egyetemes közgyűléssel kapcso-
latosan az Evangélikus Nőegyesületek
Országos Szövet;-;ége november 8-án
fél 11 órakor a leánygimnázium I. eme-
leti tantermében, az Evangélikus Pap-
nék Országos Szövetsége tisztikan érte-
kezléte és otthonbiz-vttsági ülése 4 órá-
tól kezdve ugyanott, november 6-án
délelőtt 9 órakor evangélizáció az üllői-
úti nagyteremben, november 6-án este
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8 .órakor műsoros szeretetvendégség a
leánygi,mnázium dísztermében, novem-
ber 7-en 9 órakor úrvacsora istentisz-
telet és utána közgyűlés az üllőiúti
nagyteremben és november 7-én fél 4
órakor konferencia ugyanott. A Ma-
gyarhoni Gusztáv. Adolf Gyámintézet
november 7-én déli 12 órakor tartja
közgyűlését a leánygimnázium diszter-
mében. A LeLkészegyesület november
7-én 8 órakor áhítattal és zárt értekez-
lettel kezdi és fél 11 órakor nyilvános
közgyűlés a Deáktéri díszteremben. A
missziói egyesület november 6-án dél-
után 3 órakor tart tanácsülést a Deák-
téri templom sekrestyéjében. A tanár-
egyesüLet ülésezéseit híreink között kö-
zöljük. Az Országos Luther Szövetség
november 7-én délután 3 órakor vá-
lasztmányi ülést és 4 órakor közgyű-
lést tart a Deáktéri leánygimnázium
dísztermében.

Az egyetemes közgyűlés hete novem-
.ber B-án este 8 órakor végződik az Or-
szágos Luther Szövetség Luther-serleg
vacsorájával, me ly a Gellért szálló
márvány termében lesz.

Ezer évig hiányzott?
Sok minden hiányzott ezer évig a

magyar életből, hol a mi hibánkból,
hol a sorsunk adottságai miatt, de a
nemzeti hadsereg azért mégsem. Her-
czeg Ferenc a magyar irredenta poé-
tizmus 'laureátusa pedig a Képes Va-
sárnap három hasábjún hiába keresi
ezer évünk történetében a nemzeti
hadsereget. "Ha nemzeti hadseregen
olyan erőt" értünk, amely magyar ve-
zetés alatt nemzeti célokat szolgál, ak-
kor a vezérek koráig kell visszamen-
nünk, hogy mint valósággal találkoz-
zunk vele", - kezdi történelmi elmél-
kedését Herezeg Ferenc. Az illusztris
író meglehetős sötétségben olvashatta
el a magyar történelmet, ha ezer éven
keresztül magyar vezetővel rendelkező
haderőt nem talál benne. Az Árpád-
házi királyok, élükön Szent Lászlóval,
vagy a török idők magyar várvédői,
Szondy Györgyökkel és Dobokkal, vagy a
függetlenségi harcaink magyar vezérei
Bocskay. Thököly, Rákóczi, Bercsenyi-
szabású katonákkal, vagy a szabadság-
harc Görgeyje nem voltak magyar ve-
zérek? De tévedés egyáltalában már ez
a kiindulás is. Mi az, hogy magyar ve-
zetés alatt? Ebbe például nem számít
bele Nagy Lajos, Mátyás király, vagy
maga Hunyady. vagy Zrínyiek, vagy
Bem apó, vagy Damjanich? Ha ezek
nem jelentenek "magyar vezetést" a
haderő számára, akkor például maga
Herczeg Ferenc hogyan hordozhatja el
a "legnagyobb élő magyar író" babér-
koszorúját? Különben a világ minden
nemzetének hadtörténelmében szere-
palnek vérségileg idegen származású
nagy katonák, akiket azért egy nemzet
sem enged úgy tárgyalni, hogy az ő

idejükben, hiányzott a nemzeti hadsereg
fogalmának a kettő közül egyik alap-
kivánalma, '

Abban kicsit igaza van Herezegnek.
hogy magyar történelem ezer évén ke-
resztül sokszor véreztünk idegen erde-
kért, s a magyar' katona sokszor nem
tudta, mi is az a nemzeti cél, aminek
érdekében odaadja életét. De akkor,
mikor mindezek ídőszerűek voltak, még-
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De ugyanúgy igényli a nemzet azt is, hogy az elbukottakkal szem-
ban alkalmazandó rehabilitációs törvény mielőbb éreztesse javító hatá-
sait. Azok a lelkészek, akik akár, mint börtön-lelkészek, akár gyakor-
lati szolgálatuk következtében találkoztak a nemzet testéből kitaszított
bűnözőkkel s látták azt, hogy az egyszeri megbotlás után ezek a nyo-
morultak milyen küzdelmeket folytatnak az egyéni megjavulás után
azért is, hogy az első lopás bűnének következménye életükből teljesen
kiirtassék, azok megértik azt, hogy milyen jó hatása lesz ennek a javas-
latnak. Le kell mérni kriminológiai szempontból is ezt a javaslatot.
Némi túlzással azt lehetne mondani, hogyabűnözőket ez a javaslat
ismét rászabadítja a tisztességes emberekre. Ma vállalni kell ezt a
humánizmus szempontjaból minden áron helyeselhető kockázatot s
gondolnunk kell arra, hogy amint az evangélium többszöri megbocsá-
tást követel valamennyiünktől, egyszer-kétszer a jog és az igazságszol-
gáltatás is gyakorolhatja ezt ...
az új, vagy ezután megszületendö irodalomról. Budapesti színházba
járó ember az utolsó 5 évben több megbukott darabról tud, mint sikert
hozott darabról. Könyvkereskedő vállalatok vagy fordításokkal kísérle-
teznek, vagy pedig még könyvnapokon is csak annyi kezdeményezésre
vállalkozónak, hogy a klasszikus magyar irodalom gyöngyszemeit jelen-
tetik meg újra. Nincs jogunk arra, hogy a magyar irodalom dekaden-
ciájáról csak egy sz6t is merjünk írni, de érezzük azt, hogy az irodalom
kérdéseiben is el kell következni valami olyan fordulatnak,.amire koru nk
még nincs egészen felkészülve. Az irodalmi stílus változásának állapotá-
ban vagyunk smeg kell tanulnunk lemondani az olyan irodalmi fajtákról,
amelyeknek kedvéért éjszakákat áldozott nemzedékünk. Új novella és
új regényforma forrong ma íróink elképzelésében s a sok magyar te-
hetség nagy harcot vív önmagával és a korproblémákkal is s az az
érzésünk, hogy akiknek mondanivalójuk volna, önkéntes hallgatásra
vállalkoztak, s akiknek kevés mondanivalójuk van, azok, mint termé-
kenyeknek látszó, keresett irodalmi emberek, valósággal hónapok alatt
égnek el a magyar nyilvánosság előtt. A magyar irodalom nagy kin-
cseit gyűjtötte egybe például a Híd című heti, képes kiadásban meg-
jelenő folyóírat, de bármilyen nagyszerű ígérettel indult is, a közönség,
amely önmagát olyan könnyen tudja minden szellemi és lelki meg-
nyilatkozás fölé emelni, a vállalkozást egyelőre komoly értékelés nél-
kül nézi. Csak annyi a véleménye, hogy a mozgalmak szellemétől
távol áll.
világnézetikérdésekröl is s ebben a, nemesveretű, mindíg tipikusan
magyar küzdelemben nem tudott olyan értékes szellemi harc kifej-
lődni, mint azt sokan szerették volna. Élvezet volt látni, hogy a magyar
gondolkodás milyen nagyszerű fínomsággal boncoigatta az időszerű s
magyar talajra is áttelepített korkérdéseket. Volt ebben a meginduló
harcban sok lovagiasság, egymás illő megbecsülése, az újnak gyorsan
ható progagandájával ügyesen szembehelyezett tanultságra és tapasz-
talatra felépített, hazánk sorsát féltő aggodalom s mégis hamarabb né-
mult el ez a csatázás, mint azt akár az erősebb, vagy akár a gyöngébb
gondolta volna. Szépséghibája ennek a nagy vitának csupán az volt,
hogy a harcos s politikai katolicizmus gondolata mellett éppen az har-
colt legpompá,sabban, aki református szülőktől született s már csak
újságírói pályája delelőjén lett római katolikussá ...
az egyetemi tanári kinevezésekről, a Corvin-lánc és koszorúval való
kitüntetésekröl is. Tisztesség és dícséret minden tudósnak, művésznek
s a nemzet joggal koszorúzhatj a meg kiválóságait. De ha nyiltan nem
is beszélnek róla, sokan gondolkoznak azon, miért olvasunk hónapok
óta kommünikékről, hogy fogynak az egyetemi hallgatók, nagyon he-
lyesen gazdasági pályára tódul a ifjúság, s a kialakuló új világ pillé-

, reit nem az egyetemek fogják lerakni, hanem egészen más társadalmi
rend. Szabó Dezső egyik tanulmányában sorra vette egyetemi taná-
raink származását s szépen lenyomtatta egymás mellett azokat a
német, szláv, vagy egyéb idegen nyelven hangzó egyetemi tanárneve-
ket, amelyeknek tulajdonosai most immár hivatvák arra, hogy hazánk-
ban az új magyar népi kultúra érdekében való szolgálatot elvégezzék.
Bizonyos az, hogy ezek az új és régi professzorok a beléjük helyezett
bizalomnak meg fognak felelni, de amennyire boldog örömmel olvas-
tuk, hogy korunk legnagyobb prófétája, . az evangélikus Reményik



dor Corvin-láncot kapott, ugyanolyan érdemekért és teljesítmé-
kért lehetett volna a professzori kinevezéseket is adni.

Kelet felé fordult a magyarság figyelme. Amikor Szekfű Gyula
tIen Gáborról írott tanulmányában a keleti és nyugati magyar el-
zést meghonosította, nem sejthette, hogy a magyar közvéleményt
an érdekli az erdélyi kérdés, mint az, hogy hányan lépnek ki a
, ypártból. Még a nagyranövekedő s egyházunkban is jelentkező
etiségi mozgalmak jelentősége is kicsinnyé törpűl azon nyereség

ellett, amit a keleti magyarok adnak ma nemzeti életünknek: s azok
beszámolók, értekezések, könyvek, személyes tapasztalaton' alapuló

ámolók,amelyekkel tele van a mai Magyarország, még mind semmi
oz a boldog tapasztali~hoz képest, amit a nyáron élhet meg az al-

di, felvidéki és dunárifflli magyar, ha majd személyesen látogat-
tja meg az egész ország a keleti magyarok falvait és városait s ami-

or az innen odasétáló kiránduló magyarokat az erdélyi magyarok
ajd betessékelik sleültetik szegényasztalaik mellé, s törnek kenye-

rükből s szelnek puliszkájukból gazdag vendégeiknek. Nagyon nagy
lmények előtt áll a mai magyarság !

ts végül sok szó esik napjainkban arról is, hogy általában mit hoz
holnap: a kormány szervei, az új világnézetek előharcosai, az egy-

házak önfeláldozó, mártír lelkületű közkatonái mind csak azt érezhe-.
tik, hogy ami itt történni látszik, az csak takar valamit. Sokkal többről
van szó. Nemcsak Nyugat felé szabad nézni. Erdély a magyar nemzet
életében és történetében sokszor játszott sorsdöntő szerepet. Tudják ezt
ma is az erdélyiek, az Erdélyt szerető s azt kívánó magyarök. Az ott
megedződött magyar gondolat méltó arra, hogy a nálunk vita tárgyát
képező harcokat teljesen eliminálja korunk hétköznapjaiból.

Churchill borzasztó sokat vár a tavasztól. Mi is.' Az' ősz derekán
sokan úgy látják, hogy tavasszal és nyáron megtörténhetik a legszemé-
lyesebb találkozás: kevesebb szó esik akkor majd arról, ami ma min-
ket, magyarokat és keresztyéneket tökéletesen összekapcsol. G. L.

Polgár a viharban
A történelmi változások legtöbbször az Ú. n. "polgárságot" rázzák

meg a legjobban. Ez a vezetésre csak félig-meddig hivatott társadalmi
réteg, inkább összekötőkapocs alsóbb és felsőbb rétegek között, mint-
'sema nemzet sorsirányítója. Már maga az a tény is, hogy arányszám-
ban messze alatta van egyéb rétegek számának, bizonyítja, hogy köz-
vetítő, kiegyenlítő, egyensúlyi szerepet játszik a társadalmi erők nagy
mérkőzésében.

A mai polgárság
nem egységes társadalmi réteg. Sem céljai, sem eredete szerint. Hiszen
tagjai részint alulról kerültek fel, talaj vesztett, gyökértelen földmun-
kásokból, akik a város felé menekültek, hogy munkás, iparos, altiszt,
írnok fokokon keresztül beérkezzenek az "ígéret földjére". Részint

.máshonnan bevándorolt elődök itt letelepedett és megmagyarosodott,
névben és társadalmi szokásokban alkalmazkodó utódjai, akik azonban
csak egyet nem tudtak felvenni sohasem: az igazi magyar életformát,
az igazi magyar lelket. Vannak ugyan közöttük "Ankerschmidt"-ek, de
ezekhiába hordanak Akácossy, vagy más neveket, csak nagyon kis szá-
zalékban tudtak egybeolvadni a magyarsággal. Pedig ha valaki számára,
akkor a számukra igazán készen állott minden. Műveltség és tudo-
mány, zene és művészet, tudás és előrehaladás mind előttük volt. Esz-
közeik, felfogóképességük sem hiányzottak, csak nem erre a hangra
hangoltan. Különös, de igaz, hogy az igazi, Ú. n. "mély magyarság"
minden hangja innen pattant vissza a legelutasítóbb erővel, és ha egy-
egy gyenge visszhangja mégis csak támadt, az sem volt más, mint az
"ígéret földjét" keresők halk visszaemlékezése. Igaz, és ezt nem szabad
soha szem elől veszíteni, ez a gyökértelen réteg sem találhatott meg-
értést a magyarság nagy tömegei előtt. Egykor azért nem, mert a gyű-
lölt idegen uralom közvetítő és végrehajtó szerve volt, később, mert
örökké "nadrágos ember" maradt, aki legfeljebb mint végrehajtó, vagy
finánc, vagy mint ügyvéd jutott a faluval érintkezésbe. De mindeze-

is ott volt a kényszer a fegyverfogá-
sunkra, s azok a fegyverfogások mindig
a nemzet életét fenyegető veszélyek
ellen történtek meg. És az életveszély-
ben való katonai megállás, még ha
konkrét kitűzött "háborús célok" nél-
kül indult el, s nemezti csapással járt
is, mégis csak nemzeti cél volt; nem?
A mi nemzeti célunk az örök önvéde-
lem volt. Hadseregünk mindig erre
való volt. Az önvédelem nem nemzeti
cél? Csak a katonai imperializmus je-
lenthet nemzeti célt, s csak a napoleoni,
vagy hitleri .hadsereg "nemzeti hadse-
reg", mert "célja van"?

Ha a cikkírónak igaza volna, akkor
a magyar hadtörténelem minden kor-
szakában hiányzott a hadseregünkből
egyszerre mind a két kritérium: magyar
vezetés és nemzeti célok szolgálata; -
akkor pedig mi is tartott meg minket
ezen a viharzónán ezer évig? Talán az
idegen vezetés és a nemzetellenes cé-
lok? Vagy pedig ezek a kritériumok
felváltva hiányoztak. Hol a magyar ve--
zetés volt meg s hiányzott a nemzeti
cél ; - de milyen magyar hadvezér le-
hetett az, s melyik volt az, amelyik
nemzetellenes célok szolgálatába állí-
totta volna a magyar haderőt? vagy
pedig a magyar vezetés hiányzott, s
magyar nemzeti célokat idegen vezetők
harcolták ki; - de lehet ilyet állítani
a dicsőséges magyar ezer esztendőről?

Fenti képtelen megállapításokra ter-
mészetesen csak hasonló képtelen rész-
let-tévedések egybefűzése után lehet
jutni. De ezeket Herezeg Ferenc fel is
fűzi.

A mai állandó nemzeti hadsereg fo-
galmát először is nem lehet vissza-
vinni a vezérek koráig. "A nemzeti
hadsereg eszméje" pedig, ami szerinte
Szent István korában "elmosódik",
szintén anakronizmus a vezérek korá-
ban, de egyáltalán egész Európa egy-
korú népei történetében. A pusztai 10-
vasnép harcos életmódját és hódító
vándorlását persze a faji életakarat
természetes adottságai határozták meg,
s nem az akkor még nem ismert "nem-
zeti eszme", s főleg nem a "nemzeti
hadsereg eszméje", mert egy ilyen
eszme éppen olyan nevetséges okosko-
dás lett volna, mintha azt mondanánk,
hogy a saját kezünkben tartott és a
magunk célját szolgáló esernyő eszmé-
jével védjük magunkat az eső ellen.

Hogy ki lehessen mutatni ezer éves
nemzeti hadsereg nélkül valóságunkat,
megállapítja -Herczeg Ferenc, hogy
Szent István már német zsoldos vezé-
rek kezébe tette le a hadsereg vezeté-
sét, s elfeledkezik István király magyar
vezéreiről, pl. Csanádról. A könnyebb
bizonyíthatóság kedvéért kihagyja az
egész Arpád-házi korszakot, majd az
Anjouk korát azzal intézi el, hogy et-
től kezdve banderiális hadseregünk
volt, s ez nem jelenthet egyszerre al-
kalmazható megbízható erőt a király
kezében és elfelejti, hogy a világ min-
den nemzete ilyen táji jellegű hadse-
regszervezés alapján védelmezte ma-
gát. A világon az első állandó hadse-
rege a töröknek volt, s rögtön utána
Mátyás királynak, de csakhogy ezt se
lehessen elismerni nemzeti hadsereg-
nek, egyszerűen "szláv zsoldos" sereg-
nek nevezi. Összes szabadságharcunk
hadseregeit egyszerűen "zseniális for-
radalmi rögtönzésnek" tartja, mintha
akár Nepoleon hadserege, akár a mai
nemzeti hadsereg, amelynek magaszta-
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lása kedvéért ez a sok tévedés törté-
nik, nem lett volna Szegeden forra-
dalmi rögtönzés?

Nem szeretnénk, ha mai örömünk el-
takarná multunk büszkeségeit. Nem
szeretnénk engedni, hogy ama dicsé-
rete valakinek is alkalom lehessen ti-
tokzatos történelmi átértékelések mes-
terkedéseihez. Mi a nemzeti hadsereget
nem újdonságnak, nem mírákulumnak
tartjuk, hanem egy évezredes történe-
lem állandó életformájában kialakult
magyar hagyományos magatartás mo-
dern eredményének; Altala· dicsőítjük a
multat, s multból értjük a mát. Horthy
Miklós korrnányzónak pedig sokkal na-
gyobb dicsőség, ha bele soroljuk őt
ezer esztendő örök magyarságának ha-
gyományos Nagyjai közé, mintha "ked-
véért" elfelejtjük az egész magyar tör-
ténelmet. dyL.

Oltárképavatás
Megható ünnepség keretében avatta

fel október 27-én a szekszárdi gyüleke-
zet új oltárképét D. Kapi Béla püspök.
A képet Szabó Dezső hittestvérünk, a
neves festőművész készitette.. A dr.
Pesthy Pál ny. miniszter, bányai egy-
házkerületi felügyelő, Fábián Imre fő-
esperes és Tolnai-Knefély Ödön egy-
házközségi felügyelővel érkező püspö-
köt a város nevében vitéz Vendel Ist-
ván polgármester üdvözölte a városi
tanács élén, majd Németh Gyula lel-
kész a gyülekezet nevében köszöntötte,
A zsúfolásig megtelt templomban meg-
jelent Madi-Kovács József főispán,

., Szongott Edvin alispán, v. Vendel Ist-
ván polgármester, a városi tanács, Já-
vor László a törvényszék elnöke, Gaál
Dezső az ügyészség elnöke, Tóth Lajos
ref. lelkész és presbiterei, Halmos An-
dor tanügyi főtanácsos, kir. tanfel-
ügyelő, a bonyhádi gimnázium képvi-
seletében Rózsa Sándor tanár, a helyi
intézmények képviselői és számosan a
többi gyülekezetek tagjai közül is.

Az oltárkép Máté 11:28 eleveníti
meg: "Jöjjetek és hozzám mindnyájan,
akik [megfáradtatok ;és megterheltette-
tek, és én megnyugosztallak titeket ... "

Ehez a bibliai szöveghez fűződik a
püspök úr beszéde. "Dicsérje a hatal-
mas Istent nemcsak az ének és szó,
hanem a színek és vonalak is dicsérjék
őt . .. Legyen a kép mindenki számára
több művészi élménynél. legyen prédi-
káló kép. Hirdesse Jézus üzenetét: én
hozzám jöjjetek! S ez váljék mind-
annyiunk élete céljává. De a szelíd
krisztusi .szó kemény követelést jelent
a számunkra: jöjjetek és hozzám! A
mí javunkat szolgálja ez a parancs,
melynek végén ott áll a jutalom, Isten
hatalmas igérete: én megnyugosztaHak
titeket. Nem gazdagságot ígér, nem
szabadít meg a szenvedéstől. Többet,
sokkal többet! Nyugalmat, erőt igér a
hozzásietőknek ... " mondotta beszédé-
ben. Imájában kérte az Urat, vezesse
minden keresztyén templomon keresz-
tül Jézus keresztj éhez ez ország és az
egész világ népét.

Adja Isten, hogya gyönyörű prédi-
káló kép minden időkben hirdesse Isten
üzenetet.

...................
••••••••••• n ••••••.................................................................................
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ken túl- a falu nem érzett vele sohasem komoly sorsközösséget, mert a
"fix-fizetés" kiemelte a napról-napra élők, elemekkel harcolók és az
időjárás szeszélyétől közvetlenül függők táborából. Arra nem volt al-
kalom, hogy megértették volna egymást. A falut úgy nézte a polgár,

. mint a drágaság megindítóját, aki nem tett meg mindent annak elkerű-
lésére, a polgárt pedig a falu, mint a szegény emberek verejtékének
vámszedőjét. Ma sincsen másképpen. A falu azt fogja látni a 70/0-os
köztisztviselői (az ő szemében elsődlegesen "polgári") fizetésemelés-
ben, hogy már megint az ő munkájából vettek el annak számára, a
polgár pedig (akinek jövedelme ténylegesen nem lesz nagyobb, mert
az árak emelkedéséveI nem tud lépést tartani) telhetetlenséggel fogja
vádolni a falut. Célja pedig éppen ellenkező lenne: megértést kellene
teremtenie a falu és város között. Ehelyett elzárkózást készít elő.
A falu önmagába vonul vissza, különösen most, hogy kezd már rá-
ébredni erőire; a város felfelé kacsint és változásoktol retteg.

A polgárosulás felé
tör és halad megis a társadalmi fejlődés egész vonala. Természetes,
hogy nem jelent ez mindenki előtt valami egységes képet, városi la-
kást, emeletes házban liftet és városi as bútorokat. De jelenti az életnek
azt a bizonyos állandóságát, amit a jelenlegi helyzetben és viszonyok
között csak a "fixfizetés", vagy a tőke tud biztositani. Jelenti továbbá
azt a kiegyenlített és lesímult társadalmi rendet, amelyikben mindenki
előtt nyitva áll az érvényesülés útja, tekintet nélkül származására.
Finnországban, a "parasztállamban" már meg van a polgárosultság
ilyen magsabbrendű kialakulása. A földhözkötötten megmaradt
"vidékiek" házai a polgári kényelem minden eszközével fel vannak sze-
relve. Kezdve a "sauná"-tól, a vidéki fürdőszobátóL egészen a tele-
fonig és rádióig, a színes népi faliszőnyegekig, és végezve a leánygyer-
meken, aki feji a teheneket és eljegyzett menyasszonya egy hasonlóan
gazdálkodó fiatalembernek, holott a szekrényeben egyetemi végzettsé-
gét tanúsítja egy bizonyítvány. Finnországban, ahol a társadalmi tago-
zódás szintén nagyon erős volt, és ahol világossá lett, hogy a régi pol-
gári rendszernek ki kell előbb halnia, hogy az egységes polgárosultság
beállhasson, az új polgárságot a párt és annak rendszere képviselt
Ennek az új polgárságnak az állami irányított gazdálkodás mellett
megvan a jövedelmi biztonsága, tekintet nélkül arra, hogy tisztviselő-é,
avagy munkás. Társadalmilag ebben a rendszerben semmi sem lehetet-
len. Az arra érdemes megtalálja a maga helyét teljesítménye alapján,
a "segítő támogatás" minden igénybevétele' nélkül. Hiszen érdek, kö-
zösségi érdek az, hogy a megfelelő helyen megfelelő ember álljon.
A mozgalomnak, amelyik egységes nemzetet akart, társadalmi téren ez
volt a célja, és ezt el is érte. De Magyarországon sem akarnak mást a
még lenn levő nagy tömegek: polgárosulni ebben a két értelemben:
állandóság a megélhetésben, szabad lehetőségek az előrehaladásban.

A kibontakozás útja_.
természetesen nagyon nehéz követelményeket állít fel. Az első lépés itt
a legnehezebb. A tömegeknek valamilyen formában állandóságot és
céljaiban határozottságot, munkájának értelmet adni. Elvezetni. arra,
hogy a végzett munka nemcsak annyit jelent, hogyellenértékéből meg-
veheti a mindennapi kenyerét, nem is csak annyit, hogy abból esetleg
"más gazdagszik meg", és így gyülöletet szít sokakban, hanem főleg
annyit, hogy általa nemzete és benne utódai jövőjét építi fel. Részt
kell adni úgy az ipar, mint a mezőgazdaság munkásainak akár részvé--
nyek, akár a kiosztott földek egységes irányítású művelésének formá-
jában a nemzeti vagyonból. Mert forrongás és nyugtalanság csak addig
van, amíg valakinek a kezében semmi féltenivaló nincsen. A polgár
azért ha1lgat, azért fél minden változástol és azért követ el gyakran
hűtlenséget saját lelkiismerete ellen is, mert félti azt, amije van. Ter-
mészetesen ezzel nem az a cél, hogy az egész nemzetet minden jövőtől,
minden észszerű változástói elzárjuk, hanem éppen az, hogy ezek be-
látására elsegítsük. Mindenki tudja azt, hogy a szerszámok elköpnak
és helyettük újat kell néha venni, meg fogják itt is érteni azok, akik-
nek adatott, hogy néha nekik is adni kell. A polgárosodás tehát a nem-
zet új korszakát nyitja meg .

A polgár ma rossz időket él. Ellenséges erők veszik körül és ha



akarna, se tudna segíteni. Függvény csak, függvénye azoknak, akiknek
feladata és kötelessége a nemzetet vezetni." Szamánál fogva azonban
nem támogatója. Jelenleg még parlamenti képviselője sincsen, rnert az
utolsó választáson nem tudta behozni őket. A szabadelvű pártok egy-
két embere nem a magyar polgárságot képviseli. Érdekeit nem tudja
megmutatni, mert felfelé nem érvényesíthetők azok, lefelé pedig ide-
genszerűek. Ami-azonban megmarad belőle, ha elmúlnak a rossz idők
és elcsitulnak a viharok, talán olyan lesz, hogy alapja és ereje lehet a
feltörőknek az új magyar élet jegyében. " Kemény Péter.

Végvári-riadóktól a Corvin-Iáncig
Reményik Sándor költészete.

1920-ban, a trianoni Magyarország legsötétebb esztendejében egy
kötet vers érkezett Erdélyből. Egy kötet "riadókiáltás", amely úgy
harsant át minden magyar szívén, mint az ítélet trombitája. Szerzője:
Végv á ri. Senki se ismerte. Csak azt tudták róla: "ember és
magyar", aki

Rázta, mint Sámson a templomoszlopot,
S a szelíd csillagokat riasztgatta:
Mit tündökölnek oly bölcsen ott fenn,
Mikor mi itt lenn könny és vér vagyunk?!

Végvári "riadókiáltásaiból" csak ez az egy kötet jelent meg.
Azután Végvári elhallgatott. Hiába vártunk ujabb riadóra. Végvári
nem sikoltott, hallgatott. Helyette mélyből felszűrődő, szelíd harangszó
hallatszott Erdélyből:

Mint Atlantisz, a rég elsülyedt ország,
Halljátok? Erdély harangez a mélyben.
Elmerült székely faluk hangja szól
Halkan, halkan a tenger fenék en.

Reményik
tette fel a

rá egy költői

S aki ennek
Sándor: Erdély
kérdést ezer és
levélben:

a harangnak a kötelét fogta, az volt
vatesze. Miért hallgatott el Végvári?
ezer magyar. Reményik megfelelt

Elhallgatott s a röghöz visszatért,
Mint földmíves, - a harc ha véget ért.

Mert:
Hisz abbari, ami örökkévaló,
Fegyverrel,. csellel ki nem irtható.
Abban, mi bennünk oly magyar s oly mély,
Hogy idegen kéz odáig nem ér.
Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá Lenni.

S valóban ez a két szó fogja át Reményik költői működésének
húsz esztendejét: iga zab bál enn i. Magából, fajtájából egy "elteme-
tett istenarcot" akart kibányászni, a "rárakódott viIágszenny alól, ki-
hűlt csillagok hamuja alól". Csak ennek az arcnak élt. Ezt kergette az
illanó illatban, tűnő tüneményben, hághatatlan hegyen, feneketlen tó-
ban,elérhetetlen messzeségben, testvér szemben és az őszi 'tájban, önnön-
magában s az egész világban. Megtalálta-e? Többszáz vers rá a felelet,
amelyek, mint az ő "halotti beszédében" a hulló falevelek, elmondhat-
ják magukról: "örökkévaló szépség vagyunk".

De nemcsak örökkévaló szépség, örökkévaló ért é k is Reményik
költészete. Ő a leglelkibb magyar költő. Az ő költészete nem a
"vér muzsikája", pogány életvágyak "piros dala", hanem'{.szelid örök-
mécsnek lángja". "Szent, személytelen járása-kelésé, müvében dereng
alázatossága". Szivárvány, amely vén vasoszlopokra feszült, verspil-
langó, amely felrepült s akit össze nem szabad téveszteni 'véle, mert

"... nem szülője
Csak eszköze és burka voltam.

Reményik sohasem hangulatot, mindíg gon do 1a tot ad. Lélekkel
telíti az egész világot. A kicsiny fűszáltól a Nagykőhavasig minden a
"Lélek fegyvertára". Meglát egy zúzmarás tölgylevelet, amelyre botja
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Testvéregyházak és testvéri segítők.
Nemes akciót kezdeményezett Túróczi
Zoltán tiszakerületi püspök. Körlevelé-
ben elmondja, hogy az erdélyi hazatért
gyülekezetek legtöbbje támogatásra
szorul. Megsegítésükre kétféle mozgal-
mat indított. Az egyik: testvérgyüle-
kezetek keresése, a másik egyházi kül-
tagok toborzása. Eddig a következő
egyházközségek vállaltak az erdélyi
gyülekezetek testvérszolgálatát: Nagy-
bányát a pesti egyház, Nagykárolyt a
györi, Szatmárnémetit a pápai, a szé-
kelyföldi missziót a keLenföLdi egyház-
község fogadta testvéri szerétetébe és
támogatásába. A kelenföldi egyházköz-
ség ezenkívül a székelyföldi missziói
egyháznak ezüst úrvacsorai készlétet is
ajándékozott, az egyetemes egyház pe-
dig az új egyházi törvénykönyvet
küldte meg egyik hazatért egyházköz-
ségnek. A tiszai egyházkerületen belül
keres olyan egyháztagokat a püspök,
akik hajlandók legalább öt esztendőre
belépni valamelyik szegény és kis lét-
számú erdélyi gyülekezete tagjainak
sorába.

Evangélikus napok. Október 30. és
31. napján az Országos Luther Szövet-
ség Székesfehérváron .tartott evangéli -
kus napokat, amelyen az ifjúsági kon-
ferencián Szántó Róbert és Friedrich
Lajos, a presbiteri kenferencián Szántó
Róbert és dr. Vácz Elemér, a felnőttek
konferenciáján Rőzse István és herceg
Hohenlohe K. Egon tartottak elő-
adást. Az október 31-i ünnepi isten-
tiszteletet Rőzse István alesperes vé-
gezte. A reforrnációi emlékünnep en a
református dalárda, Teke Sándor ta-
nár, Németh József református tanító,
Bartusekné Vargha Ilona, Serényi
Emma, Szalay László és Irányi Kamill
helyi lelkész szolgáltak, az ünnepi be-
szédet Szehor Pál, Nyíregyháza város
polgármestere tartotta.

Biblia-ünnep. A Fasori Luther Szö-
vetség október 27-én a Fasori gimná-
zium dísztermében szépen sikerült Bib-
lia-ünnepet tartott, melyet a termet
zsúfolásig megtöltö közönség előtt Ke-
mény Lajos esperes nyitott meg, Lin-
czényi Adorján Gárdonyi Gézának, Siki
Béla Reményik Sándornak a Bibliáról
illetve bibliaforditásról szóló költemé-
nyét szavaltak. Dr. Raffay Sándor püs-
pök a közönség figyelmet teljesen le-
kötő, közel egyórás előadásában szólt a
bibliafordítás titkairól és nehéz tudo-"
mányáról. A kelenföldi Luther Szövet- "
ség énekkara Weltler Jenő karnagy ve-
zetésével .kíváló felkészültséggel és tu-
dással adott elő négy énekszámot. Az
ünnepélyt dr. Koch István, a Fasori
Luther Szövetség elnöke zárta be.

Az Országos Luther Szövetség javára
az egyetemes egyház rendelkezése sze-
rínt november Iü-én minden gyüleke-
zetben offertórium tartandó. Az Orszá-
gos Luther Szövetség kéri a Jelkésze-
ket, hogy ezt az alkalmat is használják
fel a Luther Szövetség ismertetésére
és erősítésére, a befolyó offertóriumo-
kat pedig 24.167. számú postai befize-
tési lapon szíveskedjenek beküldeni.

A" Deáktéri Nőegylet október 26-án
a Deáktéri templomban magas' színvo-
nalú művészi hangversenyt rendezett a
nélkülöző erdélyi magyárok megsegíté-
sére. Basalides Mária, Dullien Klára,
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Kapi-Králik Jenő és a leánygimnázium
énekkara szerepeltek.

Evangélizáció. A soproni ifjúsági
evangélizáció október 20-27. napjain
folyt le. Úgy a leányok, mint a fiúk
összejövetelein az ifjúság nagy számban
vett részt. A résztvevők száma állan-
dóan emelkedett. 27-én· úrvacsorával
fejeződött be az evangélizációs munka.

Síremlék avatás. Négy évvel ezelőtt
hunyt el Balló Ede festőművész, a Kép-
zőművészeti Főiskola tanára, aki mű-
vészi hagyatékárt kívül igen nagy ősz-
szegű alapítványokat és értékeket ado-
mányozott részben a magyar államnak,
részben művészeti célokra. Özvegye
most méltó síremléket állított. Fehér
márványból készült szép síremlék
Pásztor János szobrászmüvész alko-
tása. A síremlékavatást Kemény Lajos
esperes végezte, dr. Ravasz László
püspök a Képzőművészeti Társulat ré-
széről beszédet mondott.

A kelenföldi református és evangé-
likus egyházközségek együttes refor-
mációi ünnepélyt tartottak a kelenföldi
református templomban október 31-én.
Ünnepi beszédet mondott Szántó Ró-
bert lelkész és Nagy Vilmos tanítóké-
pezdei igazgató. Karénekkel szerepelt
a kelenföldi evangélikus vegyeskar.

A budapesti leánygimnáúum kegye-
letes ünnep színhelye volt október 24-
én. Ekkor leplezte le az iskola március
8-án elhunyt kiváló tanárának, Fialka
Margitnak Ruzicskay György festőmű-
vész által készített arcképét. A meg-
emlékezést dr. Bánkúti Dezső igazgató,
Odorfer Magda mostani és Orphanides
Olimpia volt növendék mondotta.

"Jézus egykor és most" cimmel no-
vember elejére jelenik 'meg Dibelius
Ottó kiváló könyve, Fordította Szabó
Lajos. Dibelius Ottó generálszuper-
intendens, 'a németországi hitvalló
egyház egyik' vezéregyéniségének e
pompás könyvecskéje németül rövid
idő alatt több mint 20,000 példányban
kelt el. Ára: 1 pengő. Megrendelhető:
a Keresztyén Igazság Kiadóhivatalá-
ban, Sopron, Paprét-utca 2. sz.

Az Országos Evangélikus Tanáregye-
sület dr. Bánkúti Dezső elnökléte alatt
november 7-én a Fasori gimnáziumban
.tartja délután 3 órakor választmányi
ülését, majd felolvasó ülésen dr. Bán-
kúti Dezső megemlékezik dr. Szigethy
Lajosról. A szakosztályt üléseken dr.
Zelenka Margí t és Levtus Ernő tarta-'
nak előadásokat. .

Károli Gáspár: "A Vizsolyi Biblia
Előljáróbeszéde" című, csinos kíállítású
pergament borítású, stilizált kiadvány-
nyal áldozott az Országos Bethlen Gá-
bor Szövetség a 350 éves vizsolyi Bib-
lia emlékének. Ha már az egész vizso-
lyi Bibliát nem vehetjük a kézbe, ez a
füzet megvilágítja azt a századokra ki-
terjedő szolgálatot, amit Károli Gáspár
az evangéliumi keresztyénségnek és az
egész magyar nemzetnek teljesített. A
füzet ára 50 fillér, megrendelhető a lel-
készi hivatalokban, protestáns könyv-
kereskedésekben. vagy az Országos
Bethlen Gábor Szövetség helyiségében,
Budapest, IV., Semmelweis-u. 17. Tele-
fon: 185-308, 389-174.

Az OTBA ügyében a MELE elnöksége,
körlevelet bocsátott ki az összes lelké-
szekhez és ezúton is kéri az érdekel-
teket, hogy az OTBA-ba való felvételre
nézve a válaszlevelezőlapot sürgősen
küldjék meg.

hegyével jeleket firkálhat s már a maga fajtája élete fekszik előtte. S
tűnődvén, lelke elsóhajtja:

"Kellett a dér, a tél, a hóvihar,
S a zúzmara, a zordfényű palást,
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar".

Megpillant egy görcsös, barna rózsafaágat a hóval betemetett téli
kertben s egyszerre látja, hogyan bont ki majd száz szépséget s illatot
tavasszal halottnak tetsző, száraz töviság. Mély, édes vigasztalást
szűr ebből népének, aki alombozó és virágzó fajták közt ilyen száraz,
tövises, halott ágnak látszik!

Reményik a legalázatosabb magyar költő. Amíg mások duz-
zadnak az önérzettől, énjük magasraértékelésétől s lázadnak a kellő
elismerés hiánya miatt, addig ő mindíg valami mélységes szégyenérzet-
tel szól önmagáról, mint akit méltatlanul dícsérnek, s a valónál sokkal
jobbnak tartanak. Külön verset ír az idézőjelekről, amelyeket sze-
retne "felplántálni mindenütt": Nézzétek: ez itt megint nem az enyém.

S szeretné kiadni társszerzői részét a verssei szerzett dicsőségből
~:nnak, akinek "ihletői szenvedéséből" született egy-egy költemény.
Onmagáról csak úgy beszél, mint "vakondról, aki napba nézett", aki
"a fáklyát lefelé fordította", hogya "füstje több volt, mint a lángja".

Ezzel szemben csodálatosan fínom, szívekbe látó szeme, van arra,
, hogy meglássa a szépet és jót másoknál. Tanítást fogad el a dróton
ülő verébtől, az éjszakában síró magános hegedűszótól, a végállomást
kiáltó kalauztól, a lába elé hulló levéltől, a katonásan lépkedő ifjúság-
tói, a némán forgolódó szolgálóleánytól.

Reményik a legerdélyi b b magyar költő. Magyarsága csak
szerelme volt, de Erdély az élete. "A sors kiáltott: válasszatok hát: a
szülőföldet-e, vagy a hazát?" S ő a szülőföldet választotta. Tizennyolc
évig prédikálta, maradni, s a fészken megülni. Nála az "Eredj, ha
tudsz" sokat .szavalt igéi véres valósággá lettek.' Üj, kisebbségi magyar
lelket hirdetett és élt, az "ahogy l~het" magyarságát:

Fogcsikorgató türelemmel
Összeszorított szájjal -
Krisztust követő bús próbálkozással,
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel, mely síma örökké,
Csak a zsebben szorul ököllé -
Keserű; tehetetlen nevetéssel
Bekülve meg akármi rendeléssel -
Nem csodálkozva már _. és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan,
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet ...

Megsiratott minden lelket, aki az erdélyi magyarság "karszti sor-
sát" elhagyta vagy pedig "idegenhez hajolt", mint az "elpártolt liliom-
szál" (egy román ügyvéddel jegyben járó magyar úrilányról írta ezt a
szívbemarkoló költeményt), de újjongó örömmel hozsánnázik egy isme-
retlen ifjú nőnek, akit visszahozott Erdélyországba egy áldott frigy,
egy "sodró, szerelmes székely Nemere" .

Az egész Erdély ott feküdt a szívén. Minden kis röge, minden por-
szeme drága volt néki. A visszatérés nagy örömujjongásában talán csak
neki volt fájdalomtól könnyes a szeme, mert az ő "fejedelmi Transyl-
vániája" bizony kettéhasadt. "Sorstalan sors az én sorsom is."

Reményik végül a legevangélikusabb költő. Nemcsak gyö-
nyörű "istenes versei" hirdetik ezt (Kegyelem, Fordító, János evangé-
lista, stb.,. stb.), de mondhatnárri, majdnem minden sora olyan, hogy az
csak evangélikus lélekből sarj adhatott. Istent kereső sóhajtás minden
dala, Istent dícsérő zsoltár minden goridolata. Ő úgy akart írni, ahogy
lelkészének felesége írt neki egy leánykonferenciáról levelet:

Olyan egyszerűen, igazán,
Túl bö1cselkedésen, politikán,
A puszta földön ülve,
Reggel, korán,
A térdére fektetett Biblián.

Ezért merjük odatenni a Reményik verseket a Biblia mellé. Evan-
gélikus ember evangéliumot hirdető írásai azok, Isten dicsőségére és
minden lélek épülésére. F. Z.
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Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

SZIGETI NÁNDOR ÉSFIA
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Mit, nyujt az Evangélikus Egvházkerületek
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 ri 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, Szombathelyv :
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. .:..-Allandóan felveszünk és foglalkoz- '
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-

\ gyeket is.'

Elsőrendű konyha.

I

KA~LLA-Y .SZÜCS ÉS SZŐRMESZALON
Budapest, IV.• Fehérhaíö-u. 8-10.1.3.

---1 Telefon: 184-071. 1---

Coboly.. nerz colierek, divatos bundák, keppek pellerinek, rókák.
mindennemű szőrrnék készítése, szakszerü alakítása [utányos áron.

- Megóvás. Kész bundák állandó raktáron. .

MIAKITS LAJOS VENDÉGLÚJE
BUDAPEST, IV.,' FEHÉRHAJÓ-UTCA 5.

Polgári árak.
Kitűnő italok.

H AVA SIS T V Á N H[Cm~K[SlfmMlsnR
BUDAPEST, VIlI., ÜLLŐI-ÚT'16/b.

Specialista: vonós hangszerek készítésében.
Elfogad: mindennemű hangszerjavítást.

Neo~,atln fájdalomcsillapító
po, ostyában. Gyorsan esil-·
lap it ja a fajdalmaket. "íizzel
könnyen bevehető: Egy-két
adag elegendő. Ered et i
csomagolású' dobozokban 8_
adag ára P 1.50:!' J adag
60 fillér, 1 adag 24 fillér.

Csak gyógyszertárban kapható.,

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EVFORDULO

A., nagy e~berek, szüle.tés- I
napjának megunneplese mind- .
inkább divatba jön. Természe-
tesen, mint minden divatos
szokásban, ebben is vannak
túlzások és helytelenségek.
Néha komoly alkalmat szol-
gáltatnak arra, hogy elfelejtett,
vagy korukban kellőképpen
nem méltányolt kiválóbb em-
berek emlékét felidézzék és
jelentőségét megállapítsák.
Ennyiben még nem is lehet
szólni ellene. De valószínűleg
akkor járunk el helyesen, ha a
csakugyan kiváló emberek
születésnapjának évfordulóit
időnként azért tartjuk szüksé-
gesnek megünnepelni, mert
nem az ő emberi munkálkodá-
sának és eredményeinek aka-
rurik hódolni, hanem a teremtő
és gondviselő Isten" kezét lát-
uk meg komoly hittel abban,
ogy kellő időben olyan szel-
mi nagyságot ajándékoz az
mberiség egyes közösségeinek,
agy éppen az egész emberi-
gnek, akikre a fejlődés érde-
ében szükség van.
Mi ebből a szempontból aka-

most megemlékezni no-
ember 10. napjáról, amelyről
. den evangélikusnak tudnia
II azt, hogy az Luther szüle-
snapja. Nem a bányászcsa-
d gyermekének, nem az

etemi tanárnak, nem a hit-
'zónak, vagy Biblia-fordí-
ak a születésnapja, hanem

k az eszköznek a földi
tbe való beállítása, akire
n az egyházjavítás munká-
bízta. Luther nem is tekin-

tette soha a maga művének a
reformációt, hanem Isten ügyé-
nek mondotta mindíg és soha-
sem önmagát féltette a nehéz
küzdelmek idején, hanem Isten
ügyét akarta mindíg véde-
lembe venni. "Ha ez a munka
csak az enyém volna - mon-
dotta -, akkor már régen
meghúzták volna felettem a
harangot, de ezt Isten akarja".
És valóban így is volt: Luther
élete végetért, de Isten ügye
megmaradt.

Ilyen évfordulón mindíg szo-
kás azt a tanulságot js levonni,
amely a jelen nemzedéknek
szól. Luther születésének év-
fordulójával kapcsolatban ez
könnyű dolog. A tanulság rnin-
den evangéliumi keresztyén
számára csak ez lehet: Isten
ügyének tekinteni változatla-
nul a reformációt, az általa ki-
szabadított kincseket meg-
őrizni, az általa megismerhető
világosságot hordozni és be-
csülni. Bármennyire örvende-
tesnek látjuk is tehát azt, hogy
nálunk, Magyarországon az
utóbbi években milyen roha-
mosan megnövekedett a Lu-

ther-rózsa viselése és így ál-
landó és örvendetes dokumen-
tálása a külső világ felé a mi
evangélikus voltunknak, mégis
azt mondjuk, hogya szív fölött
hordott Luther-rózsa alatt a
szívben teljes határozottsággal
és világossággal benn kell lenni
annak a meggyőződésnek, hogy
a mi életünket és állandó bi-
zonyságtételeinket Isten kí-
vánja tőlünk. Bizonyságtételre
mindíg ad alkalmat a világ,
nem is kell nagyon keresni.
.Egyszer védeni kell egyházun-
kat és önmagunkat a makacsul
fenntartott vád: az eretnek-
ség ellen, máskor családunk-
ban kell megvívni a hűtlenség
kísér letezései elleni harcot,
ismét máskor csüggedés nél-
kül tudomásul kell venni, hogy
evangélikus voltunk akadályt
jelent elhelyezkedésben, vagy
előmenetelben." Ezek nélkül
mit sem ér a Luther-rózsa.
Hisszük is, hogy aki örömmel
és szívesen hordja, a Luther-
rózsát, mindig kész ezekre a
bizonyságtételekre és küzdel-
mekre.

Mi tehát ezen az évfordulón
most sem Luthert, a földi em-
bert dicsőítjük,' hanem Istent
áldjuk az ő életén és munká-
ján keresztül megmutatott ke-
gyelmes akaratáért. Ésamíg
örvendve nézünk szét a Lu-
ther-rózsát viselő evangéliku-
sok sokezernyi seregén, min-
denkitől a hűségnek és a bi-
zonyságtételre való készségnek
belső erejét kérjük és annak
növekedését reméljük.

rTi az Istentől valók vagytok,
fiacskáim és legyőztétek őket,
mert nagyobb az, akí bennetek
van, mint az, aki a világon van."

I. János 4:4.

"Mert minden, ami az Istentől
született; legyőzi a világot és az
a diadal, mely a világot legyőzte,
a mi hitünk." I

1. János 5::jJ
1



n ~olta~ ~iro~almá~an
November 2. halottak napja.
Köd borul a táj ra, bánat az ember

lelkére. Az őszi avarban mindenki egy
sír felé igyekszik, hol elhunyt kedvese
pihen. Hihetetlen tömegek lepik el a
villamosokat és a temetőbe vezető úta-
kat. Itt Pesten külön intézkedéseket
kell tenni, hogy a rendet, a közbízton-
ságot fenn tudják tartani s a forgal-
mat akadálytalanul le tudják bonyo-
lítani. így halottak napján érdemes
villamosokban és temetőkben megfi-
gyelni az embereket. Két idősebb úri-
asszony ül mellettem. Hatalmas kri-
zantémokat szorongatnak. Hiába kér-
leli őket a kalaúz, hogy tegyék le,
majd .vigyáz .rájuk, nem engedik,
egyre csak szorongatják. Miről folyik
vajjon a beszéd közöttük? Újra és újra
egy közös barátnőt emlegetnek, aki
nagyobb vagyont örökölt elhalt nagy-
nénjétől. "Nincs benne semmi tisztelet
és kegyelet. Nem vett selyem .szemf'e-
dőt és valami hitvány kis síremléket
állított csak a nagynéni sírja mellé.
Emellett hogy él? .. a napokban már
letette a fátylat is, a temetőbe pedig
alig vitt néhány szál virágot".

Emberek, akik a külső gyászt nézik
csak. Akik emberekről, barátnéról még
a keresztvizet is leszednek csak azért,
mert a külső gyászuk nem "mutatós",
nem evilági.

Az egyik átszálló helyen özvegy
édesanya kér útbaigazítást. "Messziről
jöttem kérem. - Tavaly nem is tettem
meg szokásos zarándokútamat. nem jö-
hettem el egyetlen fiam sírjához, mert
beteg voltam". Érdeklődöm, hogyan
tudta elviselni évtizedeken keresztül
az elhagyatottságot. "Mindig előttem
volt az édes fiam, mínt érettségiző
diák, mint szerető gyermek s én mín-
.dig abban a tudatban éltem, hogy egy
ilyen jó- és ilyen kedves gyermek nem
halhat meg. ÉI ő kérem, csak földi tér
választ el bennünket ... " Boldog anya,
mert tudja, hogy fia él. Mintha csak
hallanám Jézus szavát: "Asszony nagy
a te hited, eredj el békességgel!"

A temető környéke tele van virág-
árusokkal. Akkora zajt csapnak és
olyan rajokban lepik el a villamos kör-
nyékét, hogy alig tud szabadulni tőlük
az ember. Itt is, ott is vásárol valaki
egy-egy csokrot, vagy koszorút. Egyik
percben még békességben megférnek
egymás mell et, amig vevő nem jön, el-
beszélgetnek, de amikor a kenyérről
van szó, s közülük az élelmesebb meg-
fog valakit, állati dühössegel tekinte-
nek egymásra, szóváltás keletkezik és
csak a rendőr akadályozza meg a per-
patvart, Lám, az örök ember, aki a
létért való küzdelemben mindenkin ke-
resztülgázol.

Temetőben járkálva megállok egy-
egy síremlék mellett. Zokogó özvegyet,
síró gyermeket, támasz nélkül való
atyát megsajnál az ember. Elnézern a
sirhatokat . .. azok a legbánatosabbak,
akik a fej fákra ráírva elárulják mín-
denki előtt, hogy míért olyan nagy a
gyászuk. Mert az "imádott" gyermeket
vesztetek el, mert minden "boldogsá-
guk" és "támaszuk" a földi atya volt,
mert ők maguk mondották ki. maguk
felett, hogy "gyászunkra nincs sehol
vígasztalás", mert "e földön csak sír-
halom vár ránk". Mennyivel vígaszta-
Ióbb az a tudat, hogy az elhunyt gyer-
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forró szív - síró szem - ~ön~örgöléle~
(Túróczy Zoltán püspök beszédéből a Protestáns Napok keretében tartott

evangélikus missziói konferencián.)
•

A misszióra most rossz idők járnak. Sok minden hiányzik emberi
támaszai közül, amelyek eddig tartóoszlopai voltak. Hiányzik először
is a hatóságok támogatása, vagy legalább is a tárgyilagosság
ügyükkel szemben. Ma minden államban gyanús minden idegen állam-
polgár. A napilapok egy kis hírét idézem ehhez: Koreában összefog-
ták az összes keresztyén missziónáriusokat és bebörtönözték őket, mert
"az a gyanú merült fel ellenük, hogy merényletet terveznek a japán
császár ellen". Egy apró hírecske, de mindennél világosabban mutatja,
milyen idők járnak most a misszióra.

Másodszor a missziói földön sz é t t é p ő d ö t t az az amúgy is meg-
rongyolt nimbusz, amely azelőtt körülvette a misszionáriust, mikor
odaállott a pogány népek elé, mint egy magasabbrendű, kultúrált élet
képviselője. Gondoljuk el, mit jelent hirdetni ezt az új életet, mikor
odahaza gyilkos marcangolással tépik egymást a nemzetek.

De megnehezült a misszió lehetősége itt hon is. Kisebb-nagyobb
népek létük harcát vívják. Hadviselő és nem hadviselő népek kény-
telenek minden erejüket arra fordítani, hogy önmaguk létét megment-
sék. S ilyenkor minden nép ott kezd el takarékoskodni, ahol az ó-ember
a takarékoskodást mindíg is kezdeni szokta: Isten ügyénél. Sokan hir-
detik ma azt, hogy a misszió fényűzés, tékozlás, sőt: a nemzet lét-
érdekeit veszélyeztető mozgalom.

Megnehezült a misszió helyzete azért is, mert a háború elrabolta
tőle azt a romantikus hátteret, amely pedig igen sok embernél
döntő tényező volt a misszió támogatásában. Hogy a romanticizmus
utáni nosztalgiáját kiélhesse az ember, ahhoz manapság nem kell már
kimennie az afrikai emberevők közé. A körülötte levő világ is tele van
a legmagasabb fokú feszültséggel és hősi romantikával.

Az egész mai légkör erőteljesen fertőzi az ember gondolkodá-
sát. Nagy és kis népek hangsúlyozzák az élettér elméletét, amelyben a
nagyobb hatalom szava olyan jogi erőt képvisel, aminek a kisebb fel-
tétlenül engedni tartozik. A kis népekre ma rossz idők járnak. Amikor-
ma tekintet nélkül feláldoznak és keresztülgázolnak több milliós, ősi
kultúrájú kis népeket, ki törődnék kis vad törzsekkel, falvakkal? Kinek
lehetne ez szívügye, érdek- és élettere?

Jó látni mindezt a maga nyers valóságában. De ha ezeket missziói
munkánk hűtlenségének, lanyhaságának fedezetéül mondjuk el, akkor
ki kell jelentenem, hogy mindez nem mentség az é n , a te, az
egész keresztyénség missziói hűtlenségére. Mert nem ezek
a feltételek tartják fenn a missziót. Nem ez az a forrás, amely
ha buzog, van missziói munka, ha elapad, nincs missziói munka. Nem
a hatósági támogatás, nimbusz, pénz; romantika és kedvező légkör
hiány a baj, hanem hogy bedugultak azok a források, melyek mellé
ültetve a misszió fája minden idők és körülmények között megtermi a
maga gyümölcsét.

Példa rá a minden idők legnagyobb misszionáriusa: Pál apostol.
Ő ugyancsak nem élvezte a hatóságok támogatását. Tárgyilagosság
helyett vesszőzést, kalodát, börtönt, halálos ítéletet, rabbilincset ka-
pott. Neki igazán nem volt nimbusza azok előtt, akikhez ment. Ő csak-
ugyan nem jelenhetett meg a müvelt görög és római előtt úgy, mint
egy magasabbrendű kultúra képviselője. Azok őt is csak egy barbár,
elmaradott nép tagjának tekintették. Neki nem volt pénze sem, nem
állt mögötte hatalmas, gazdag támogató tábor. Nincs semmi olyan esz-
köze, amivel egy világhódító programmot véghez lehet vinni, semmi
olyan kérdése, amellyel ma annyit foglalkozunk a misszió életfeltéte-
leit illetőleg s mégis elvégzi missziói munkáját. Hogy mi itt ma össze-
.jőhettűnk, legvégső értelemben azt is a páli missziónak köszönhetjük,
aki a legkétségbeejtőbb körülmények között is érteni és követni tudta
a Lélek üzenetét: Menj át Európába!

Az alapul vett három igének mindegyike "mert" szóeskával kez-
dődik. Valamit indokol bennük az apostol. Indokolja azt, hogyan tu-



dott ő olyan mostoha körülmények között ilyen eredményes missziói meket "Az nr adta és az Úr vette is
munkát végezni. S leszögezi, miket tart ő a misszióí . munka nélkülöz- el. Aldott legyen az Úrnak neve".
hetetlen feltételeinek. . Mennyivel keresztyéníbb a vigasztalást

keresni és meg is találni Istennél, aki
Az első: a forró s z iv . "Mert a Krisztusnak szerelme szo- minden vígasztalással betölt minket,

rongát minket." (II. Kor. 5:14.) Ha egy gőzmozdonynál meg akar- hogy úgy járjunk, mint akiknek re-
juk állapítani, mi az oka hatalmas teljesítményének, nem a monstrum rnénységünk van!Emberek állnak meg némán, kegye-
grandiozitását, nem a kerekek átmérőjét, nem is a sulyát kell szem- lettel, imádkoznak nagyoknak, hatal-
ügyre vennünk, hanem felpattantanunk a kazán ajtaját és miriden tit- masaknak sírjánál. Van, aki hosszabb
kot megold a belőle kiáradó tűznek perzselő forrósága. Halott a moz- ideig tiszteleg egy-egy sírkő mellett
dony, amelyben nem ég a tűz, de éjen. viharon, pusztákon száguld át, feszes vigyázz-ban, Olyan jó látni eb-ben az elbizakodott, büszke világban,
amelyikben lobog a láng. Ez a páli missziói munka mozdonyának a hogy itt mennyi alázatos lélek van s
titka: a forró szív, amely kigyúlt il Golgota keresztjén nyert kegye- mennyire egyesít királyt, koldúst a
lemtől. S amióta meggyulladt, az a boldogsága, hogy ég. Ha nem tudna Mindenható már a földön is a mulan-
" h l Olth tatlan szerel ' . dóság gondolata által.egm, meg a na. a at an szere em égeti. Hír, dicsöség, test, gazdag- Néma csendben megy egy halottas
ság, tudomány, szépség és erő, minden szemét is tűzre, való néki, csak menet s közeledik minden halandók
égjen, lobogjon a forró szív! utolsó állomásához, a nyitott sírhoz. Az

A ásodik: " M tk" l~ á s k ' 1 egyházi szertartást én végzem s én. m~so 1 . a SIrO s.zem." e~ so an j a r n a k r~as ,eppe~, megyek a koporsó előtt. Egy kb. hat
k ik felol sokszor mond tam nek tek, most p e d ig SIrva IS éves gyermek hangos kérdezősködésére
mondom, hogy keresztj ének ellenségei." (Fil. 3:18.) Ez a be-Ileszek figyelmes, "Ugye Anyukám. a
fejezés: "sírva is mondom", nem nagyhangú kijelentés harsogó fráZiS) halottak .Ie~két azok a karácsonyi an-
P' 1 t II 1 tt C k ki , ' ' , " 1 gyalole VISZIka mennyekbe s azokat a
,a o a a a . ~a egy IS ma:gy~r,a~at ...Meg ak.~r magyarazm a ev~- kisgyerrnekeket, akiknek meg kellett

leben egyelmosodott foltot, ahova írásközben konny hullott a szeme- halni, azokat nagyon szeretik az an-
ből s elmosta a betűket: Ez a betű azért homályos, mert sír va is mon- gyalok?"
dom, .. - Ez a páli mísszióí lelkület. Nem tud boldog lenni a maga "Boldo.g gyermekek, de boldog .tel-
b 1 "k' '1 ' isok 'lk"l űkölköd 1 I h t tl h nottek JS, akik nemcsak ebben az elet-e so mcsevei. amig ma~o ~e u e s~u o o ne c ..,e e ..e ~.n" ogy ben reménykednek az Úrban.
nekem legyen Istenem, rmg masoknak nmcs, hogy legyen udvossegem, A sírnál utolsó imádság és áldás
míg mások elkárhoznak, hogy a hitnek gazdag birtokosa legyek, mig után bocsátj!;lk el a meghalt testvért,
mások koldúsok és Lázárok, hogy bíbor és bársony mennyegzői ruhám r,naJt felzendul ajkunkon a diadalmas
legyen, amig mások rongyokban járnak, hogy a kegyelem gazdagon ene L.. "

terített asztala mellett ülj ek, míg másoknak morzsák se jutnak. hogy ,,~ol~ yorabol vett porom
1 lk d kb' t kili 'lk"l' lotá 'b '1' k " '11' 'k Végórámmal porba ter meg,a e 1 g~z ago ezart, 1 mcs ne Ul pa o aja an e Je , amig mi 10 De feltámaszt egykoron

vesznek ehen... Üdvözítőm s Nála élek
A síró szem nem tud önzőn birtokolni, mert tudja, hogy az a maga Hol lá,~á~sá lesz ~, ~i~:'

számára is lelki halált jelent. Mely orokre UdVOZIt.
A harmadik: a könyörgő lélek. "Imádkozásaimban m irr- Meglepődve veszem észre, hogy tá-

denkor könyörögvén, vajha egyszer már jószerencsés ú t voli parcellákból is sokan jönnek hoz-
adódnék n é k em Istennek akaratából, hogy hozzátok mehes- zánk. Hallgatják az ének szavát, letör-lik könnyeiket s megvigasztalódva tá-
sek." (Róm. 1:10.) Az imádság mindíg passzivitás. Ha nem tudok mást voznak tovább, Oh, mert az Életnek
tenni, mint imádkozni, az nálunk az utolsó fok. Pálnál az első. Nála az Ura ott járt a holtak birodalmában.
imádság munkaeszköz. Pedig mennél aktivabb egy lélek, mennél job- Pásztor Pál.
ban szorongatja Krisztus szerelme, mennél inkább hajtja egy boldog belső ~.."..~--~
birtok kényszere, annál nehezebb meglátni az imádságot, mint munka-
eszközt. Pál a világtörténelem legaktivabb embere, akit nem lehet
nyugdíjba küldeni, börtönnel elnémítani s mégis, mikor Rómába akar
menni, nem utazási irodákat keres fel, nem jegyet vált, vagy pénzt haj-
szol a jegyváltáshoz, nem összeköttetések után járkál, nem beutazási
engedélyért szaladgál, hanem egyszerűen kopogtat az örök Isten ajta-
ján: "Szeretnék Rómába menni, ott Terólad bizonyságot tenni, engedd
meg és cselekedd meg! ... "

Három ige, három indokolás, hogy 'miért volt Pál, missziói mun-
kája olyan gyümölcsöző, s három ítélet, hogy miért olyan gyümölcs-
telen a miénk. Álljunk oda Pál forró szíve, síró szeme és könyörgő
lelke elé és kérdjük meg: vari-e jogunk felmentést kérni a missziói
kötelesség alól a mai nehéz időkre való hivatkozással? '

szentígét olvasott és áldó imádságot
mondott. Az ünnepi beszédet gyengél-
kedő Ravasz László püspök helyett
Muraközy Gyula Kálvintéri lelkész
mondotta. Stilkowski : Viktorné her-
cegné az egyesület fáradhatatlan buz-
góságú elnöke számolt be arról a hősi
munkáról, amely ennek a székháznak
ct megépítését eredrhényezte. .Ezután
több üdvözlés hangzott el a vidéki
leányegyesületek részéről: köztük Já-
rosi Andorné, a kolozsvári nők üdvöz-
letét tolmácsolta meleg szavakkal.

Székházavatás. A Magyar Keresztyén
Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége
Budapesten, Bocskay-u, 77, sz, alatt a
fővárostói felajánlott telken országos
gyüjtésből, 170,000 pengős költséggel
Lehoczky György építészmérnök tervei
szerint igen szép székházat épített. Kí-
vül-belül a magyarlelkű ízlés és gya-
korlatiasság jegyében készült. Előkelő
közönség jelenlétében november má-
sodikán avatták fel a leányegyesület-
nek ezt a régen szükséges székházát. A
felavató ünnepen D, Kapi Béla püspök

Divatba jöttünk
Az egyik szélsőjobboldali napilap

1940, X. 27, számában levelet közöl ar-
ról, hogyaM. alföldi városkában a
város politikai és egyházi vezetői
nagyszerű nyilatkozatokat adtak egy
nyilván nem árja italmérő érdekében,
akinek italmérési jogát a polgári ható-
ságok visszavonták. Sokan örültünk
annak, hogya váreskának evangélikus
eseperese ilyen pártoló íratot nem
adott ki.

Az Új idők 1940. XI. 2, számában
láthatjuk Dulovits Jenő fénykép fel--
vételét, melynek ez a címe: Úrvacsora.
A kép az ujság balsarkában helyez-
tetett el s négy magyarruhás leányka
térdel az oltár előtt s a felismerhetet-
len evangélikus lelkész a kelyhet
nyujtja az úrvacsorázóknak.

A Népszava 1940. XI. 3. számában
"Én is zsidózok" címen többek között
Kocsondy József evangélikus lelkész-
tanitóról emlékezik meg: "aki noha
kedélyes, szelíd ember volt, de ha úgy
hozta a sor, vastag nádpálcájával is
irtotta belőlünk a felekezeti, vagy ha
úgy tetszik a faji gyűlölködést".

A Hid c. képeslap 1940. X. 26. számá-
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ban a nagytarcsai népfőiskola munká-
[áról ad hosszú cikkbe szedett beszá-
molót. Az igazgató és a tanfolyam
résztvevői képben és írásban úgy sze-
repelnek, hogy abban a legszigorúbb
kritikus sem tud kivetni valót találni.

Ugyancsak a Híd 1940. XI. 2. szá-
mában a "Beszéljünk magyarul" c.
rovatban Pass László debreceni evang.
lelkész nagyon bölcs szavait olvashat-
juk. Sajnálatos az, hogy foglalkozásá-
nak megnevezése nélkül említi Pass
Lászlót.

S végül jóleső örömmel forgattuk a
képes Pesti Hirlap Raffay-számát,
amelyben Raffay Sándor püspök 50
éves lelkészi szolgálatát örökíti meg a

, szám méltató írásban s gyönyörű ké-
pekben. _

Bár sok alkalommal közölhetnénk
olvasóink számára ilyen lapszemléket.

G. L.

..
KONYVKRITIKA
Krman Dániel pöre. Levéltári kuta-

tások alapján írta Szimonidesz Lajos.
Kézíratból fordította Adamovic István.
Kiadta a Tranoseius egylet tót nyel-
ven. Liptószentmiklóson, 1940. 150 ol-
dal, 4 okmánymelléklet hasonmásban.
Ara 20 szlovák korona.

Szeptember 17-én volt kétszáz éve
annak, hogy Krman Dániel volt miavai
ev. lelkész és püspök 11 évi fogság
után a pozsonyi vár börtönében meg-
halt. Korában az evangélikus egyház-
nak egyik legkiválóbb tagja volt, aki
irodalmi, egyházi és politikai munkás-
ságával mély nyomokat hagyott maga
után. 1729-ben pörbe fogták, mert egy
Mlinaric Vencel nevű morva embert
felvett az ev. egyházba, miután belőle
kiűzte az ördögöt. Egyéb költött vádak
alapján is életfogytig tartó várfogságra
ítélte el egy rendkívülí bizottság sú-
lyosbítva azzal, hogy hetenkint három
napon át csak kenyéren és vízen éljen.
Frigyes Vilmos porosz király 1732 áp-
rilis havában kegyelmet kért számára
a királytól, de azt Krman nem kapta
meg. A haldokló aggastyántól eltávolí-
tották feleségét és magával tehetetlen
embert meggyóntatták és mivel a szá-
jába tett ostyát nem utasította el ma-
gától azt hirdették, hogy halálos ágyán
az egyedül üdvözítő egyházba vissza-
tért, nagy pompával temették el és
a székesegyházban vörös márványból
emléket állítottak neki, melyen ötven
évvel ezelőtt még jól olvasható volt a
felírás.

Krman életét már többen írták meg
magyarul. Kivánatos volna azonban,
hogy most miután sok levéltári anyag
került felszínre és könnyen hozzáfér-

.hető, újból írjanak róla teljesebb és
hitelesebb életrajzot. Etekintetben a
Luther Társaságra vár szép feladat.

Der Kleine Katechizmus
Dr. Martin Luthers

1.

címmel németajkú népiskoláink hasz-
nálatára egy 56 oldal terjedelmű tan-
könyv jelent meg a közelmultban
Spiegel-Schmidt Frigyes győri missziói
lelkész tollából.

Igen felelősségteljes vállalkozás Lu-
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Az ecset müfordítója
(Dr. Ravasz László emlékbeszéde Balló Ede festőművész síremlékének lelep-

lezésekor 1940. október 27-én.) I

A művészi tehetséget általában ösztönös, kiszámíthatatlan, élet-
emésztő tűznek képzeljük el. Csakugyan ezer bizonyítékot lehet fel-
hozni hogya művészi tehetség ilyen. De sok olyan művészt ismertem,
akinek tehetsége - éppen ellenkezőleg - csupa öntudat, rend és
fegyelem. Ezek azok, akik ismerik önmagukat, tudásukban bíznak és
nem az ösztönükben; mérhetetlen sokat tanulnak; kemény szellemi
munkával törvényeket állítanak fel s azoknak engedelmeskednek. Te-
hetségük tulajdonképpen a magukszabta törvények előtt való hódolás.

Ilyen volt Balló Ede is.
Ha elemezzük az ilyen tehetséget, azt mondjuk: ez a művészi és

erkölcsi tehetségek sajátságos elegyedéséből, összeszövődéséből szár-
mazik. Az az er k ö1cs i megítélés hozza létre, amellyel a műv ész ön-
magát és tehetségét nézi.

Balló Ede úgy fogadta az Isten kezéből a tehetséget, mint az evan-
géliumi szolga Ura kezéből az arany talentumot. Látta a nagyságát,
tudta, hogy ajándékba kapta s ahelyett.Tiogy hivalkodni kezdett volna
vele) vagy eltékozolta volna: alázatosan szaporította, kiváltképpen meg-
becsülte és közhaszonra kamatoztatta. Állandóan figyelte önmagát,
amíg egészen ki nem alakult, valósággal naplót vezetett tehetségéről.
Képességeit tudta összpontosítani és fokozni, például lemondott a zene-
művészetről, hogya festőművészetnek éljen.

Hű sáfára volt saját adományainak. Nézzük meg, mennyire irtó-
zott a látsz attól, tiltakozott, ha többen látták, de milyen szilárdan ki-
tartott igazsága mellett. Szerette az egyszerűséget és az őszinteséget,
a nagyvonalúságot és az erőt. Minden ecsetvonása vallomás s kenet-
ként csillog rajta legszentebb esküje. Szerette a jó munkát, a szolíd,
megbízható, lelkiismeretes alkotást. Nagyképűségnek, elnagyolásnak,
titánkedásnak nyoma sincs nála. Minden szava: igen és nem, a bibliai
parancsolat szerint.

Nem csak a maga talentumait látta. Látta és megbecsülte azokét
is, akiknek kevesebb jutott. De mély hódolattal nézett azokra, akik töb-
bet kaptak, mint Ő. Tanulmányozta őket, elmerült alkotásuk ismereté-
.ben s ő a művész, áhítatos műértő lett, aki letette az ecsetet, hogy
mások nagy alkotásait magyarázza, A Rafael képén Szent Cecilia eltöri
orgonáját, mert meghallja az angyalok énekét. Balló Ede is elhallga-
tott s azután kezdett halkan - utánaénekelni. Ez vitte reá a régi nagy
mesterek másolására. Alázatos és csodálatos munka ez, bizonyos mér-
tékig ecsettel végzett műfordítás. Az az ember, aki eredetiben
is műremeket alkotna, a tolmácsolás szent alázatával oda állt a nagy
mesterek művei elé és egymásután másolta, mintegy gyökerükből
újra alkotta. Önmegtagadásából így virult ki alkotó egyéniségének új
gazdagsága, alázatában így ért el roppant győzelmeket.

De ezt sem a maga mulatságára végezte. Művészetét nem tekin-
tette ragadmánynak, hanem ajándéknak, amellyel másokat kell szol-
gálnia. Igy áll előttünk Balló Ede a mecenás, szegény művészek segí-
tője, kezdő piktorok pártfogója. Oh, ő itta a kezdet keserű borát s
mikor aranypohárt adott kezébe az élet, eladta drágaságát, hogy mézet
és fűszerszámot vegyen fiatal piktoroknak a kezdet keserű kupájába.
Öregkor ára árvaházat épít szülővárosának. A fiatal rajztanár, aki ta-
nácstalanul indult el az életbe állástkeresni, élete végén a legnagyobb
rnesterrnűvek magakészítette másolatának felbecsülhetetlen értékű
gyűjteményével ajándékozza meg nemzetét. A filléreket rakosgató
takarékos ember félreteszi fénykorának fejedelmi honoráriumait s
élete alkonyán majdnem egy milliót kitevő alapítvánnyal ajándékozza
meg nemzetét. -

Akinek most síremléket körülálljuk: Balló Ede egy szerzetesi
alázatú miniátor, széles vonalú, nagyméretű művész, gazdag tudású
műkritikus, melegszívű, bölcs nevelő, _s a korszak egyik legnagyobb
mecenása. Mindenkinek jótevője, senkinek sem adósa. Szolgálatot csak
egy hű lélektől fogadott el, aki árnyéka lett, hogy ő ragyogjon, védő

. lombja, fáradt szeme megpihenjen s a szépségek kútjába újra leszáll-
jon; jó szelleme, hogy alkosson s még nála is nagyobb lemondó, hogy



.... ,
KULFOLDI HIREK
. Német egyházi statisztikai adatok:

A lakossság száma 98 millió. Ebből
protestáns 45 millió, róm. kat. 48 mil-
lió. Ebben a számban nincs benne a
lengyel korrnányzóság 12 millió lakosa.'
A 45 milliónyi protestántizmusnak
19600 gyülekezete van és a lelkészi kar
17000 gyülekezeti és 2000 intézeti lel-
készből áll. A róm. kat. egyházban
17183 gyülekezetet 35000 gyülekezeti
lelkész és 16596 rendi lelkész pásztorol.

Koppenhágában Grundtwig evangé-
likus lelkész 125 éves jubileuma alkal-
mával szentelték fel az emlékére épült
templomot. A hazai mozgóképszinhá-
zak híradó anyagában is láthattuk ezt
a cselekményt. Nagyon sok dán evan-
gélikus lelkész vonult el szemeink
előtt, de azt nem fedeztük fel s nem
olvashatta a magyar közönségből senki
sem, hogy a templom evangélikus
templom. Érdekes volna megtudni.
hogya dán híradó anyagban benne
volt-e ez a szó s ez esetben ez miért
nem került a magyar közönség elé is.

A román kultuszminiszter rendelete
szerint a következő egyházakat ismeri
el az új román államrendszer: görög-
katolikus. római katolikus, református,
evangélikus. örmény és mohamedán
felekezeteket. A zsidó egyház csak meg-
tűrt felekezet, s csak olyan városokban
folytathat istentiszteleti életet, ahol a
hívek száma eléri a 400-t, falvakban
pedig a 200-t.

Az Ostmark új egyházi törvényei
elkészültek. Ennek a sok újítást ma-
gával hozóúj törvénynek legnagyobb
érdekessége az, hogy a jövőben az egy-
házat vezető lelkész püspüki cimet nyer.

Tao Ken kínai lelkész a Shanghai-í
rádió kínai budhista lelké sze, aki Ja-
pán. uralomra jutása után hetenként
egyszer politikamentes vallásos elő-
adásokat tart a rádióban. Egy német
képes lap tanusága' szerint előadása
előtt imádkozik hallgatóiért.

A hadifogoly kérdés rendkívül ví-
gasztaló jelenségeiről a következő szá-
mokban is kifejezésre juttatott adato-
kat ismerhetjük meg: Németországban
az angol, francia és lengyel hadifog-
lyok lelkigondozását egy dán evangé-
likus telkész végzi, akinek segítségére
van 3 svéd, egy dán, egy amerikai és
egy nérriet lelkész. Ezek a lelkészek 93
hadifogoly tábort látogatnak állandóan.
A megszállt francia területen a hadi-
foglyok gondozását egy amerikai KIE
lelkész végzi. Angliában szintén egy
amerikai lelkész tevékenykedik. Leg-
jobb helyzetben a Kanadába átszállí-
tott hadifoglyok vannak.' A Sveicba
menekült 40.000 angol, francia és len-
gyel hadifogoly gondozását a svejci
egyházak vállalták. E nemes munkás-
ságnak vezetői a Diákszövetség ameri-
kai csoportjának kezdeményezéséből,
megbízásából és segítségével végzik
fáradozásaikat.

Antoneseu tábornok, román állam-
vezető felhívást intézett a keresztyén
lelkészekhez, hogy miután a román
állam a család és hit alappillérein
épül fel, munkásságukban legyenek I
erre külön tekintettel. Viszont arr" i~ l'
figyelmezteti a lelkészeket. hogy egy-
házi és szószéki szolgálataikban sem-
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tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a magáét, hanem mindenki a má-
sokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, me ly volt a Jézus
Krisztusban is ... " (Fil. 2, 3-5.) Szükséges, kell, meg is lesz a Magyar
Biblia Társaság, ha a magyar protestantizmus, mint egy em-
ber, egyazon indulattal, Istenre figyelő tekintettel,
imádkozá sz í vve 1, tiszta kezeket e me l ve az é g felé, áll oda
a biblia-kiadás szekerének rúdja mellé, hogy odaadással,
közös erővel húzza azt a szekeret, és ne tekintse elválasztó kerlát-
nak a szekérrudat, mintha az csak azért volna, hogy össze ne rúgjanak
sok pihenéstől vérmessé vált igások ... Talán· kicsit valóban túlhosszú
volt a pihenés, már régen maga húzhatná a magyar protestantizmus a
biblia-kiadás szekerét, talán nehéznek is tünik fel eleinte a teher és
kényelmetlennek az iga, de ez csak viszonylagosság, a bölcseség azt
mondja, hogy él ma is Az, Aki azt mondotta: " ... az én igám gyönyö-
rűséges, az é n terhem könnyű ... " Vel e valóban könnyű, nél k üle
valóban nehéz! "Ha az Ür nem építi a házat, hiába dolgoznak azon
annak építői. Ha az Ür nem őrzi a várost, hiába őriz az őriző. Hiába
néktek korán félkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal -szerzett ke-
nyeret ennétek! Szerelmesének álmában ád eleget!" (Zsolt. 127, 1-2.)
El hát az útból minden emberi akarást és dicsőség keresést, engedjük
az Urat is egyszer munkálkodni és meggyőződhetünk róla, hogy Ö él
és Ő az, aki munkálja mind az akarást, mind a munkálást. "Mert rnin-
den test olyan, mint a f'ű, és az embernek dicsősége olyan, mint il. fű
virága. Megszárad a fű, és virága lehull: de az Úr beszéde megmarad
örökké!" (1. Pét. 1, 24-25.)

Meg kell valósulnia a Magyar Biblia Társaságnak, az idők jelei
is mutatják, hogy Isten akarj a, most már szinte kényszerít rá ben-
nünket. De legyen az Mag y ar, a szó legnemesebb értelmében, legyen
Bibliai-í az Isten megítélése szerinti értelemben és legyen Társaság de
a keresztyén k.ő z ö s ség szellemének megfelelő értelemben. Igy lesz
rajta Isten áldása. "... Hogy mindnyájan egyek legyenek... miben-
nünk ... hogy elhigyje e világ, hogy te küldöttél engem ... " (Ján. 17, 21.)

-v.

Protestóns Napok
A II. "Országos Protestáns Napok" seregszemléje a megnagyobbo-

dott Magyarország legtávolabbi vidékeit is megmozgatta. Erdély dél-
keleti sarkából, a Kárpátaljáról, a Király-hágó mellékéről éppúgy,
mint a Dunántúl, Tiszavidék és Duna-Tisza tájáról ezres tömegekben
hozta a vonat az érdeklődő híveket. Az idegenforgalom szakértői 30-
40 ezer emberre becsülték a vidék részvételét. Hozzájuk csatlakozott
Budapest és környékének sokezres hívő serege. Igy a legtöbb össze-
jövetel zsúfolt látogatottság mellett folyt le.

D. Raffay Sándor okt. 27.-i megnyitó igehirdetésének messze-
hangzó szavaival mult számunk vezércikkében foglalkoztunk. Ugyanaz-
nap este a F'a s o r i Luther Szövetség Biblia-ünnepén 32 éves bib-
liafordító tapasztalatai alapján a bibliafordítás "műhelytitkai"-ba enge-
dett bepillantást s a szakember meggyőződésével állította, hogy Károli
b i b lia for d í t.á s a c s o.d á 1a tos rem ek, az eze r é ves mag y a r m ű-
ve It ség egy i k 1e g nag y ob b t el jes í t m ény e .

Evangélikus előadó szólalt meg még október 29-én, kedden, a Ma-
gyar Protestáns Irodalmi Társaság egyházzen ei sza kosztá ly ának
felolvasó ülésén. Dr. H. Gaudy László vallástanítási igazgató az
evangélikus egyházi zene feladatait a következőkben jelölte meg: Meg
kell old ni az "Erős vár a mi Istenünk" zenei és szövegi problémáit. "Ez
a nagy és szent .munka volna bevezetője az egyházi zene megújhódá-
sának." Kí kell adni sürgősen a korálkönyvet, az o 1csó eriekeskőnyvet
szöveggel és kottával, szükség volna rendszeres és fizetett énekkarokra,
gyülekezeti gyermekkórusokra, ki kellene írni új zenei pályázatokat
s be ke lIene vezetni a korálok ősi ri tmikus éneklését. G á r don v i Z o 1-
tá:r{, a soproni tanítóképző-intézet tanára az "Idegen énekek . sorsa a
magyar énekeskönyvekben" címmel adott elő, Pes c h k o Zol t ft n
orgonaművész, a fasori gimnázium zenetanára pedig németországi ta-
nulmányútjának ' tapasztalatai t ismertette.



Az Evangélikus Misszióegyesűlet évi közgyűlését és konferenciá-
ját Túróczy Zoltán. tiszakerületi püspök nyitotta meg, Ezt lapunk
más helyén bővebb en ismertetjük.

A közgyűlésen Danhauser László titkár az országos munkáról tett
jelentést. Az elmult esztendő kiemelkedő eseményei: Kunos J enőné
kínai útja, egy utazó titkár beállítása, a Népfőiskola II.' férfi tan-

. folyama, egy gyermeknya.raltatás, a háromhetes női tanfolyam, a II.
Orosházi Népfőiskola csatlakozása, a Gyermekszövetségek erőteljes
szaporodása (Dunántúl kivételével), a módosított alapszabály és Scholtz
Ödön: ,;Az ev. misszióügy fejlődése Magyarországona kezdettől fogva Zilahy Laíos : Hazajáró lélek.
az országos M. E. megalapításáig" c. füzet kiadása, a Missziói Lapok Valóban óriási érdeklődés mutatko-
olcsó és tehermentes megjelentetése, a kiskőrösi fiókegyesület évi be- zik meg a darabbal szemben. Talán a

- szerző sem sértődik meg, ha azt tesz-
vétele (jobbára kis adományokból) 8.545.56 P volt, vagyona pedig: szük hozzá, hogy még nagyobb .érdek-
3.729.49 P. A tagok száma 630-ra emelkedett., / lődéssel várja a budapesti közönség

A délutáni konferenciát Kiss György kiskőrösi lelkész bevezett) azt, hogya darab női főszereplője mi-
áhítata nyitotta meg, utána Németh Gyula, szekszárdi lelkész tartott vel fogja ismét ámulatba ejteni a kő-zönséget.
előadást a háború és a külmisszió jelenlegi helyzetéről. A mísszió külön- Várakozásaiban senki nem csalódott.
féle munkaterületein mutatta be a háború' szomorú következményét De nem tudjuk megérteni Zilahy La-
és a munka csökkenését, amit csak megerősített Kunos Jenő, misszioná- jost a mű két jelenete miatt.' Az eske-
rius legfrissebb levele, melyet a konferencia közönsége nagy érdeklő- tési szertartás egyházi beállításából

papi ember azt olvashatja ki, hogya
déssel hallgatott. Ebből értesültünk, hogy Kunos Jenő elindult fele- hűség fogalmát akarja aláhúzni. Ka-
ségével a finn munkaterület felé és Hankowig értek. Vitéz Sréter rády Katalin, amikor férje esküjét hal-
Ferenc evangélizációs előadása (Zsid. 12, 1-2.) és Harmati Béla ős- gat ja: érdeklődéssel, -jővőbe néző te-

, di 1 lk' ", hít t (86 lt 9) tá Z' k li k P' 1 kintettel, a kijelentett szavak elkőte-agar 1 e esz zaro a 1 a a . zso . . u an asz a lCZ y . ai esperes lező komolyságával figyel félig férje
imádságával fejeződött be a konferencia. felé fordult gyönyörű menyasszonyi

ABi b li a állott a középpontjában a fasori református templom- arcával. (A pesti fiatal lányok közül
ban lefolyt e van g é li z á 1ó elő adá sok nak. A Szeritirás !ekintélye, majd sokan akarják ezt lemásolni, de
szükségessége, világnézete, világossága, tökéletessége, hatása, stb., stb. ilyen arckifejezést kevés menyasszonytud majd arcára varázsolni.) Még-ne-
Ennek keretébe illeszkedett bele Ke m ény La j os budapestiesperes hezebben tudunk belenyugodni a te-
és Dr. Keken András hódmezővásárhelyi alesperes előadása: Mit metési szertartás jelenetébe. Nem tesz-
mondtak a nagy emberek a Bibliáról?, illetőleg: Mit .mond a Biblia szük fel Zilahy Lajosról, akinek az írói
önmagáról? címmel. A magyar bibliafordítás 350 éves évfordulóján szabadság szent meggyőződése, hogya

Halálos tavasz öngyilkossági motívuma
méltóképpen világították meg ezek az előadások azt, mit jelentett miatt magára vont haragot akarta
a multban, mit jelent ma és mit kell, hogy jelentsen Isten Igéje il jövő- volna kiengesztelni, azonban Kodolányi
ben a magyar élet megújhódása számára. " János ama meggyőződéséhez hű ma-

A t 1 ' . f'" , h 1 "1 k tt ö f' .,. radt cselekedete, hogy a Földindulás-an u Ol JUs a g negy e yen gyu e eze ,ossze re ormacici em- ban a temetési jelenetnél a református
lékünnepélyre: október 30-án délután a Vigadóban, a deáktéri és kál- és evangélikus egyházban egyformán.
vintéri templomokban és október 31-én délelőtt a Vigadóban. A teljes használt: Nincs már szívem félelmére
számban megjelent ifjúság örömmel figyelt a budapesti vallástanárok c. korált énekeltette, ezzel az egysze-
bizonyságtevő előadásaira. Evangélikus részről rajttik kívül dr. Vladá r rűbb hatásra való törekedéssel, a ma-

gyal' közönség gondolkodo részénél
G á bor kúriai tanácselnök,a budapesti egyházmegye felügyelője szólt jobb hatást ért el, mnit a Hazajáró
még az ifjúsághoz arról, hogy mily nehéz és mégis mily gyönyörűsé- lélek c. darabban nem a legszerencsé-
ges feladat ma protestánsnak lenni. Mekkorafelelősséget és boldogsá- sebben kiformált és megjelenített éne-

kes temetés,
got jelentő erőpróba úgy élni, hogy mindenki értékelje' "csendes hősi- Nem hisszük, hogy a darabnak Olyan
ességünket", nemcsak önmagunkért. de egyházunkért és nemzetünkért közönség sikere lesz, mint a "Halálos
vállalt önfeláldozó munkánkat s ezért ne bennünket, deo a mi mennyei tavasz"-nak volt. Karády Katalin az e
Atyánkat dicsőítsék. darabban mutatott játékával és alakí-

tásával kiérdemelheti joggal a legjobb
Az ir O dal m i é s műv ész e t i esteken Erdély lelke uralkodott és magyar drámai színésznő cimet s ha

szólalt meg, A Soh Deo Gloria Erdélyi estje kedves "ismerkedési este" ezt az értékelést még lehetne fokozni,
volt az erdélyi ~protestáns magyarság szokásaival és, művészetével. akkor Páger Antal méltán érdemelné
A N 1 ázáb . , meg a még nagyobb elismerést.

Magyar épműve és-Házá an tartott "Protestáns irodalmi és A jó magyar közönség pedig, miután
művészeti est"-et részben ia rádió is közvetítette. D, Kapi Béla az említett művet olvashatta, a Nem-
Erdélyt köszöntötte megnyitóbeszédében. Hódolt az erdélyi lélek hű- zeti Színházban végigsírta s most fil.,.
sége, tisztasága és ereje előtt, Köszöntő szóba foglalta az egész magyar men is élvezhette, azelőtt a nehéz. dön-

tés előtt áll, hogy szívét a háromfajta
protestantizmus köszönetét, hogya lábuk alatt maradt "kis karszti gyönyörűség közülmelyiknek adomá-
földet" (Reményik), a sírnak is kevés, maroknyi humuszt, a cserép- nyozza. Szerényen és egyszerűen azt
kancsót, vályogtűzhelyet meg darabka kenyeret, és a, felséges Isten meri vallani e 'sorok írója, hogyha
Erdély földön rejtett lábnyomát megvédték. Megvédték az írótoll és ilyen magyar művek. ilyen avatctt. mü-

- vész ihletésén keresztül s olyan kiváló
lant lélektüzet szító munkájával is. Ugy sírtak, beszéltek magyarul, művészek, mínt Karády és Páger részt-
mintha imádkoztak volna, úgy szolgálták a magyar kultúrát, hogy ál- "ételével kerülnek a közönség elé, ak-
landóan aranyat, tömjént és mirrhát, ajándékoztak. A magyar nyelv kor ez. a műfaj tökéletesen megfogja
munkájuk nyomán szent kehellyé lett. hódítani a magyar közönséget. -~

G. L.
A Protestáns Napok koronája, az október 31.-i Reformációi

Em 1é k ü n n e pél Y a Vigadóban, ezévben is nőtt jelentőségben és tar-
talomban. Az egyházi, politikai és művészi világ legnagyobb protes-
táns nevei szorongtak ott a zsúfolásig megtelt Vigadóban. Kedves fel-
.tűnést keltett egy nagy csapat tiszti egyenruha. A Ludovika Akadémia

minemű politikai tevékenységet nem
folytathatnak, , Felkéri a lelkészeket
arra is, hogy neveljék a népet a lehető
legnagyobb áldozaitkészséggre., G. L.

FILMKRITIKA

A' balfi egyházközség nagy áldozatok
árán tornyot épített régi templomához.
A felavatást Ziermann Lajos esperes
végezte.
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Az egyetemes közgyűlés bizottsági
tanácskozásokon való előkészítése már
a hét első naján kezdődött. Az egyház-
társadalmi egyesületek gyűlései és
ünnepségei lapunk zárta idején még
folynak s így ezekről, valamint az
egyetemes közgyűlés lefolyásáról leg-
közelebbi számunkban adunk hírt.

Evangélikus napok ·Sz~kesfehérváron.
Az Országos Luther Szövetség Székes-
fehérváron október 30. és 31. napján
tartott ünnepségei nagy sikerrel foly-
tak le. Az ifjúság előtt Szántó Róbert
bp est-kelenföldi, Friedrich Lajos kecs-
keméti lelkészek és Agoston Sándor
mérnök tartottak igehirdetést, illetve
előadást. A presbiterek értekezletén
Szántó Róbert "A Biblia és a presbi-

.ter", dr. Vácz Elemér, az Országos Lu-
ther Szövetség igazgatója "A Luther
Szövetség és az egyház" CÍmen, a fel-
nőttek konferenciáján pedig Rőzse Ist-
ván nyíregyházi lelkész és Hohenlohe
K. Egon herceg, a bányakerületi Lu-
ther Szövetség elnöke tartottak elő-
adást. Október 31-én Rőzse István vé-
gezte a főistentiszteleten az; igehirde-
tést. A reformációi emlékünnepen pe-
dig művészeti számok keretéhen Szehor
Pál nyíregyházi polgármester, Irányi
Kamill lelkészek és Teke Sándor tanár
voltak az előadók.

Lelkészavatás Nagyvelegen. D. Ko-
vács Sándor, a dunáninneni evangéli-
kus egyháikerület püspöke vasárnap.
avatta fel a nagyvelegi evangélikus
templomban Csernyei József és Görög
Tibor ;lekészjelölteket, Podhradszky Já-
nos esperes, Görög Ernő nagyvelegi.
Weinberg er Gusztáv pusztavárni lelké ..
szek közreműködésével. . Az ünnepség
végesztévei azúj községháza tanács-
termében átadták D. Kovács Sándor
püspöknek, Nagyveleg község szülötté-
nek, az egyház és közélet terén- szer-
zett érdemei elismeréséül a diszpolgári
oklevelet. Czermann Antal, a móri vá-
lasztó kerület országgyűlési képvise-
-lője, dr. Varsanyi István, a gyülekezet
másodfelügyelője . és Stettner Mátyás,
a község jegyzője köszöntötte a püs-
pököt, aki meghatva kőszönte meg a
kitüntetést.

Egyetemi istentisztelet van minden
vasárnap reggel fél 9 órakor az egye-
temi és főiskolai hallgatók számára
üllői-út 24. sz. alatti imateremben.

Halálozás. Dr. Gyapay Ede ipolyságí
kir. közjegyző, a felvidéki evangélikus
egyházi sajtónak a megszállás ideje
alatti években egyik buzgó munkása,
Ipolyságori' váratlanul elhunyt,

Átszervezték az aszódi gazdasági
leányiskolát. Az eddigi egy éves iskola
két, évf olyamból fog állani, s a közép-
iskola vagy nyolc osztályt végzett leá-
nyaink számára háziasszonyképző-inté-
zetté válik. Elméleti, de főleg gyakor-
lati úton háztartástaní, gazdasági,
·konyha-, vírág-, gyümölcskertészeti,
szabás, varrás, házimunka, főzés isme-
reteit tanítja. Itt ' említjük meg, hogy
az átszervezett iskolához tanárnőnek
meghívták a nádudvari gazdasági isko-
lából Görög Lenkét.

Harangszó-naptár. Az 1941. évre szóló
Harangszó-naptár megjelent. A gazdag
tartalmú naptár ára 50 fillér. Mindenütt
kapható a lelkészi hivatalokban.
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62 tagú küldöttsége. Egy kis jele annak, hogy jövendő tisztjeink lelki
nevelése jó evangélikus kezekben van jelen pillanatban.

Az ünnepély fénypontja dr. T a vas zy Sá n dor kolozsvári theo-
lógiai tanár, ref. püspökhelyettes ünnepi beszéde volt. A Lélek és Ige
reformáló erejéről beszélt az erdélyi magyarság életében: .Tsten meg-
ismételte Szentlelke által űzött reformációját a mi huszonkétéves babi-
loni fogságunk korában is: erdélyi magyar népünket felemelte az Ő
népének közösségébe s ezzel megóvta, hogy el ne vesszen a sorsos Er-
dély ködbevesző népsokaságainak nagy temetőjében". A templom és
iskola egymáshoz tartozása sohasem volt akkora, mint ebben a 22 esz-
tendőben. Sohse épült annyi templom és iskola Erdélyben, mint ezek-
ben az években. "Minél nagyobb volt a nyomás, annál nagyobb
lett a templom és iskola jelentősége és minél nagyobb je-
lentőséget nyert a templom és iskola, annál jobban nőtt az
erő a nyomás elviselésére."

Egy nagyon áhítatos perce következett ezután az ünnepélynek.
A vizsolyi bibliának egy eredeti és sok viszontagságon átment pél-
dányát adta át a Bethlen Gábor Szövetség az ottani ref. egyházközség-
nek. Az 1590-ben Vizsoly-ban fakadt Élet Vize úgy szét futott az or-
szág térein és mezőin, hogy ott egyetlen "cseppje" sem maradt. 350 év
után most tért vissza forráshelyére egy sokat szolgált vizsolyi biblia.
Nem tért vissza üresen. Az egész magyar protestántizmus hálája és
áldása kísérte.

A reformáció napjának kedves eseménye volt még a protestáns
nagyok emlékművének megkoszorúz ása is. Az istentiszteletek
után a templomok kapujától indult a budapesti protestáns cserkész-
csapatok futárlánca, hogy elvigyék a mai nemzedék emlékezetét,
háláját és fogadaimát azoknak, akik a reformáció lelkét hordozva épí-
tették a magyar haza ezeréves életközösségét. Igy érkezett el a protes-
tantizmus üzenete Arany János, Wesselényi Miklós, Báthory Gábor
püspök, Dévai Bíró Mátyás, Berzsenyi Dániel, Bethlen Gábor, Bocskay
István, Zrínyi Miklós, gróf Tisza István, Kossuth Lajos, Nagyatádi
Szabó István, Ady Endre, Darányi Ignác, Pósa Lajos, Kazinczy Ferenc,
Jókai Mór, Petőfi Sándor, Gömbös Gyula, Pap-Váry Elemérné. Kölcsey
Ferenc, Tompa Mihály emlékműveihez és a Hősök Emlékművéhez.

Nagy figyelem fogadta a Protestáns Napok idején az erdélyi re-
formátus püspök, megnyilatkozásait, aki okt. 31-én d. e. a Kálvin-téren
prédikált, este pedig a Gellért-szállóban a közvacsorán emlékbeszédet
mondott. Mindkét alkalommal Erdély üzenetét hozta, a testvéri szere-
tet és felekezetközi béke evangéliumi igazságait. A történelem nehéz
iskolájában tanulták meg, hogya "szabadság-egyenlőség-testvériség"
jelszavában első helyre tartozik a testvériség. Ezt pedig csak Krisztus
adhatja. "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek!"
S ez vonatkozik az egyházak közötti viszonyra is. "Mi lesz a sebesül-
tekkel, ha a segítésre hívatott samaritánusok vitatkoznak, veszeked-
nek, harcba szállnak egymással?" "Miért ne tudnák Krisztus magyar
egyházai nyiltan és becsületesen, a Krisztus szeretett lelke és tanácsa
szerint egymás jogainak és lelki érdekeinek teljes figyelembevételével
elrendezni valláskérdéseinket, igen, még a reverzális
annyi keserves fájdalmat okozó kérdését is, mint ahogy
azt Erdély elrendezte, hogy azután erejüket egyesítve, vállvetve
dolgozhassanak az egységes magyar nemzet lelki megújításán?"

Ifjúsági Missziói Intézetek (Népfő-
iskola). Okt.' 27-én tartotta az egy-
hónapos, leányok számára rendezett
tanfolyam záróünnepélyét. Igazgatósá-
gunk tagjai, a Táj- és népkutató ki-
szállott munkásai és a falubeli érdek-
lődők nagy figyelemmel hallgatták le- .
ányainkat, akik tantárgyként beszá-
moltak a végzett anyagról. Hétfőn
délben úrvacsoravétel után széledt
szét a kis csapat, mely egy hónapig
örvendhetett hitben, a magyarság sze-
retetében . és .a földhöz való ragaszko-
dásban. - Okt. 20-án intézetünk falai
között rendezte ,a pesti felső egyház-

megye kőrzeti leánykonferenciáját,
melyen több minf 300 vendég és érdek-
lődő vett részt. - Nov 1-2-án a nép-
főiskola végzett növendékei testvéri
találkozóra gyülekeztek össze Nagy tar-
csán - Nov. ;3-án körzeti fiúkonferen-
ciára várta a pesti felsőegyházmegye a
környező gyülekezetek fiatalságát Nagy-
tarcsára. -- Nov. 3-án tartotta megnyi-
tóját, az oros házai népfőiskola, mely
most kezdi meg működését. - A tar-
csai intézet pedig nov. 4-én kezdte
meg munkáját a harmadik fiútan-
folyamrnal.



Harmóniumok legolcsóbban FITTLEA-nél
Bpest, Damjanich-u. 38. - Képes áriegYlé~ díjlalan.

-1 Kovács Viktor
'1 ' kötött-szövöttáruk - harisnvák

IV., Szervita-tér 4. Kir ály-u. 2, (Anker-palota)
. Alapítva: 1896.

ROSZPEK JÁNOS
képesített szűcsmester

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

: Főh~~~l~itóudv, CSE R Y 'G Y UL A ~.
, " SZÜCSMESTEA I

11:II

, Kékrókák. ezüstrókák. szőrmedivat I
~ ~ uidonságok, szörrnebundák .

.,.~
. .. Budalll~st, •., Bástyasétány 2.

Alapítva: 1884. Legrégibb fővárosi evangélikus cég.

II

KUTNEWSKY~
ba közisrnert, megbizható' szőrmeszalon'l'

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

NAGY ANTAL szűcsmeszter
, szőrmeszalonía

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

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

/

o •... ...:::~
ii5!:~

NEIWEL T JOZSEF.
Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8-10.

, - -

Telefon
186-132.

Plissé, gouvré, ajour, gombáthúzás és .műhimzés

'Dr. INTZE 1. baromfi és
tojásüzlet.

PAPLANKÉSZÍTŐ.ÜZLET
FEHÉRHAJÓ-UTCA 8-10. FÉLEMELET. - FELEFON : 184-592.

Özv. KURZWEIL KÁROL YNÉ.
Legfinomabb kiállítású paolanok készítése és átdolgozáse igen iutá-
nyos áron, Hozott anyagból vállalok paplanok készítését, javítását.

Keresztyén cég.
VIlI., Luther-utca lIb.

..••• a._. ...••••...•...
II•• IIII' ••••••• ~
•• II•••••••• ~.......••..............~...•••..-

Bélyegzők - Zománctáblák - Vésetek
Domborcímkék

Rádíó, gramofon, zongorabillentvűs harmo-
.nika ~s az összes hangszerek legolcsóbb an

(3

Evarrgélíkusoknak nagy árengedmény

1Seli~mannJ.
KOVÁCS LAJOSNÁL

arany • ezüst· - ékszer r Bpest, VI!., Károly király-út 7. - Telefon: 423-321
Alapítva: 1853.T81.: 181-Z82. V" nádor-u. 3. H~ ,,~

.
Izléses kiviteli Elön!lös árak!

OMOGYI L(AJOS
szücsmester 'új helyisége
IV., Kossuth Lajos·u. 13.
fél em ele t (Fórum-mozíval szemben).

J6 minöség
elsörendü szablls

szolid érak.

PUSZTAI
ANTAL
órásmester

VÁCI.UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és ó r aj av itá so k:

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

Hitt8stVÉrBk08k árBog8dmÉoy r

·MARNITZ
hangszertelep

VUI., József-körút 37. sz.



Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
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 szeigál 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.
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Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON.
udvari szállítók. •

Alapítva

1816.
LBgBlsö tüzoltószBr-, kút, szivattJú- BS Alapítva:

gÉpgJiÍP, hilPOlIg-, fém- BS VilsöntödB. 1816.

•
A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállitott harangok, a Budapest Tísztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-o

. tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást, díjmentesen

eszközlünk.

r
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fLADÁS: IV. PRCHÁ;5ZKA OTTOKÁR-U. B.

VI. TER EZ' K RT. 8. f'
vlI.BAROSS· TÉR ~5

Az ország egyetlenőskeresztény posztógyóra.-------- --------

az első evangélikus szórványhittankőnyv :

tudnia kell"

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

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

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, .Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.

Neokratln Iájdalcmcaif lapité
POl ostyában. Gyorsan meg-
szűni eli a fájdalmakal es
lejíájást, 1-2 adag elegendő •
Vizzei könnyen bevehető,
Eredeti csomaqotasú dobo-
zokban 8 adag ár a P \.50,
3 adag 60 1.. I adag 24 fill.

Csak gyógyszerfárban kapható,

napvilágot

minden evangélikusnak
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 egyházegyelern 3746/1940. sz I'l, tankönyvnek engedélyezte. Szórványhitoktatóknak áldott segédeszköz.

Második javított

"Amit
kiadásban látott



;""' .

Ol H
1

1." • ~.: 1
1. -

, . ,f. " •• l'i 11',~ , \.}..~:J' ....f ••

•

. ÉVFOLYAM. 46. SZÁM. 1940. NOVEMBER HÚ 16..



VIlI. ÉVFOLYAM, 46. SZ. 1940. NOVEMBER HÓ 16.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztö-bízottség : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy Lászlo,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán. Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vetö 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-Szővetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Elöfízetéseket elfogad minden lelkészi hivat~1. Előfizetések és cimváItozások a kiadóhivatal ba küldendök.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

1940.november 17.

-•••••••••• Budapesti istentiszteletek sorrendje

Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Obuda

. Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Erdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 112 9 Dendely Károly
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. d. e. II Győry János
Deák-tér 4. d. u. 6 Scholz László
Fasor; Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Mórocz Sándor
Fasor ~ d. e. II Süle Károly
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5
Aréna-út 7. d. e. 11210 Kemény Lajos
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Lehel László
Kőbánya d. u. /4 Lehel László
Simor-utca 35.' d. e. II Dendely Károly
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Benezur László
üllői-út 24. (egyet. ístent.) d. e. 1/29 Dezséry László
DUői-út 24. d. e. 10 Dr .. Halász Kálmán.
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iQ Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e.1/dl vitéz Virág Jenő
Angel-u. 25. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Rédei Károly .
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Rimár Jenő

d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Bagár Iván
d, e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. 11 Mohr Henrik
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10.
d. e. l/!!l Zulauf Henrik '
d. e. 1/z12

'TARTALOM
Gyűlések után

A világrend tartó pillérei

. Az állam és az egyház

Az első diákkalauz

Belmissziói munkaprogramm

A kaland járványos betegsége

Az egyetemes kőzgyűlés

Pintér Jenő halálára

Külföldi hírek

Hírek

••••••••••



Gyűlések
Országos evangélikus egyhá-

zunk az elmult héten tartotta
évi közgyűlését, mely -.lezárta
ennek a munkaévnek az alsóbb
fokozatok gyűlésein megindult
számadásait. Mindenfelől ösz-
szegyülekeztek egyházunk kép-
viselői és a deáktéri zsúfolt
nagyteremben örvendező szív-
vel ott láthattuk közöttük a
most visszatért erdélyi részek
evangélikus egyházainak kép-
viselőit is. Ünnepélyes percek
voltak, amikor szinte valóban
visszafojtott lélekzettel és köny-
nyes szemmel hallgattuk a ko-
lozsvári lelkesz egészen a szív
mélyéről jövő szavait.

A gyűléssei kapcsolatosan
egyháztársadalmi egyesületek
és szövetségek ülései, vala-
mint- komoly munkát végző,
hosszú bizottsági ülések is foly-
tak le. Sok nehéz kérdés került
felszínre, sok érdemes gondo-
lat hangzott el. A felvetett
kérdések és elhangzott nyilat- I
kozatok sorából különösen ki
kell emelni az egyetemes fel-
ügyelő munkajelentésének azt
a részét, amelyik az államnak
egyházunkkal szemben való
magatartásáról szólott. Az ál-
lam és egyház viszonyának
kérdése -ma világszerte felve-
tett kérdés. Minket természe-
tesen közelebbről ennek a kér-
désnek itthoni helyzete érde-
kel. Megnyugvással hallottuk
azt, hogy a magyar állam a ke-
resztyén egyházakkal való
együttműködés alapján áll a
nemzetfenntartó erők és alap-
elvek tekintetében. Á mai idők

~

után
nehéz küzdelmeiben segítő
munkát végezni és a jövő ki-
alakításában minden fáradtsá-
got vállalni, szívünk szerint
való és örvendetes feladat,
amelyet -hűséggel fogunk lés
akarunk teljesíteni. De jó az,
ha ezt a készséget és segítséget
érdeme szerint tudják és be-
csülik.

A másik igen figyelemremél-
tó kérdés a nemzetiségi kérdés.
Örök baja és küzdelme nemze-
tünknek. Egyházunk is érde-
kelve van benne. Egyházi vo-
natkozásait nekünk kell meg-
nyugtató módon megoldani. A
lutheri egyház számára ezt
megkönnyíti az, hogy az anya-
nyelv használatát Istentől való!
jognak tekintjük egész hitéle-
tünkben -és emellett igazán és
hűségesen szeretjük mindenütt
azt a földi hazát, amelynek
szülöttei vagyunk. Bízunk te-
hát abban, hogy az egyházon
belül minden nemzetiségi kér-
dést kifogástalan nemzethűség-
gel lehet megoldani.

A harmadik kérdés egészen
a magunk kérdése. Az egyete-
mes egyház lelki gondozását
irányító püspök ajkáról- hang-
hangzott el, amikor ismertette

1- I"Ha-re nélkül nem lehetsz aI Krisztus híve. Azért, mikor fene-
kedik és dühöng- az ellenség, azt
mondom: így van ez jól. Mert
olyan királyunk van, akit örökö-
sen támad a világ, ördög, bűn és
halát!. Lehetetlen, hogy Krisztus-
nak ellensége ne leg-yen. Országa
a harc országa. A másik életben

I
majd békességünk lesz, itt azon- 1
ban harc a sorsunk." Luther.

•

azt a munkát, amelyet végzett
és végezni akar egész egyhá-
zunk belső erejének összefo-
gása, megerősítése és kifelé
ható erejének növelése érdeké-
ben. Amikor a társadalmi, po-
litikai és állami életnek leg-
biztosabbnak gondolt funda-
mentumai is mindenfelé ve-
szélyben vannak és mintha
még a földbe és a szívekbe épí-
tett fundamentumokat is meg-
ingató földrengés járna végig,
kimondhatatlanul megnöveke-
dett jelentőségűnek kell érez-
nünk nemcsak önmagunkra,
nemcsak társadalmi rendsze-
rekre, de egész nemzeti lé-
tünkre vonatkozóan annak a
változások felett álló erőnek
és kegyelemnek szolgálatát,
mely az Isten-hívőket teszi a
földnek savává és a világ vilá-
gosságává. Hogy az ideszolgáló
erőket hogyan lehet mind egy
kézbe fogni, azt a jövő fogja
megmutatni. De az együttépí-
tésre készséges lelkeket és az
apró célokon túltekintőket bi-
zonnyal egybe kell gyűjteni és
bizonnyal fel is lehet hasz-
nálni. Mert az egyházi munká-
nak, sőt az egyházi munka je-
lentőségének is egyik saját-
sága abban van, hogy sokszor
egészen láthatatlan a vetés és
sokszor egészen bizonytalan az
aratás és mégis mind a kettő-
nek a maga idejében meg kell
történni és meg is fog történni
annak a legmagasabb igazság-
nak a szolgálatában, amelyről
bizonyosan tudjuk, hogy meg-
győzi a világot.

1
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Játszanak most Pesten egy színdara-

bot, amelyet a középosztály egyik kiváló
bölcselkedő írója: Márai Sándor alko-
tott. A "Kaland" szimbolikus címet adta
neki, de nem csak a cím, a darab majd-
nem minden mozzanata is jelképies.
Társadalmunk egyik kóros tünetének, a
házasság válságának kegyetlen diag-
nózisa. Idősebb orvosprofesszor fiatal
felesége fellázad a családi élet csendje,
nyugalma, békés egyhangúsága ellen s
otthagyva az egészet, fiatal tanársegéd
oldalán akar elindulni a "nagy ka-
landra". Az orvosprofesszor felfedezi
szándékát. Egy fényes lélekelemző szó-
párbajban kiszedi felesége titkát és
megindítja a harcot ellene. De a férj
küzdelmébe egyszercsak beleszól az or-
vos ösztöne. Megvizsgálja, megröntge-
nezi s megdö.bbenve fedezi fel, hogy fe-
lesége súlyosan beteg. Csak pár hó-
napja van már hátra. Ezt a pár hóna-
pot hát hadd élje le kedve szerint a
"nagy élet" lázában. Pontos orvosi ta-
nácsokat ad ifjú vetélytársának és el-
bocsátja őket. Az agónia lázálma lesz
az egész, hadd higyje csak, hogy ő él
"felszabadultan", "felfokozottan", "ma-
gasabbrendűen" él. Pedig csak haláltán-
cot jár ...

Nem tudom, felfedezték-e a sajtóban
a darab szimbolizmusát (én legalább .is
nem olvastam róla egy lap kritikájában
sem), pedig ez a szimbolum mélységesen
igaz: a házasság válságának korszakát
éljük, mert társadalmunk legnagyobb ré-
szében súlyosan beteg. A házasélet csön-
des egyhangúságát, nehéz terheit és ál-
dozatait, folytonos lemondásait. megkő-
tőttségeit, a szülök lassú elkopását a
gyermekek fejlődése, virágzása érdeké-
ben ma már alig valaki akarja vállalni. '
Ennek az örömei, lassú tűzzel járó bol-
dogsága, barátságos melege iránt mintha
elsorvadt volna az érzék az emberek-
ben. Ma mindenki csillogni akar. Lázas,
"nagy életet" élni, amelyben egymást
hajszolják a féktelen örömök, érzéki
mámorok, bűnös idegfeszültségek. Nagy,
színes kaland, illetőleg kalandok egy-
mástérő sorozata legyen az élet, újabb
és újabb szerelmi regény. Mert: "csak
akkor ér az élet valamit, ha az ember
szerelmes", hallottam valakitől.

Nos, ez a lázas szomjúság az "élvező
élet" után a beiegség biztos tünete. Az
egészséges szervezet nem lázas és nem
szomjas állandóan. Eli a maga munkás,
áldozatos életét és észre sem veszi, hogy
ez "munka" és "áldozat". Mikor meg-
szomjazik, iszik és észre sem veszi,
hogy ivott. Más, fontosabb dolgok kötik
le figyelmét. Nem foglalkozik állandóan
őnmagával. Csak a betegek foglalkoznak
állandóan önmagukkal.

A betegség megállapítása tehát két-
ségtelen. Amit a statisztika rőntgen-
vizsgálata ehhez hozzátehet, az csak
megerősíti észleteinket. Budapesten min-
den ezer új házasság mellett ott állt. 148,
tehát majd 15010 felbontott házasság.
Minden száz élve született, törvénves
gyermek mallett 150f0-nyi törvénytelen,
1929-től 1938 végéig, tehát 10 'év alatt
több, mint 100,000 ember vált el, vagyis
felbontottak 52.703 házasságot. Viszont
vészesen csökkent a gyermekszületések
száma és egyre nő a gyermektelen há-
zaspárok tömege. A Családvédelmi Szö-
vetség közli azt a tapasztalatát, hogy

2

A 'Világrend tortó pillérei
D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő megnyitó beszéde

az egyházegyetem 1940, nov. 8-án tartott közgyűlésén.

Míg körülöttünk a világon csaknem minden égtáj on kigyúltak a
háború tüzei, hazánk béke és nyugalom színtere, ahol alkotó, békés
munka készíti elő annak az új világnak a születését, amelyben a népek
sorsát igazgató Isten, soha el. nem múló hitünk szerint, ismét vissza-
adja a magyar nemzetnek azt, amitől a világ egykori hatalmasai meg-
fosztani igyekeztek: Tőle vett történelmi küldetését. Mintha csak Isten
kárpótolni akarná ezt a népet azért, hogy az eddig átélt századok min-
den fergetege rajta vonult át, mintha csak isteni áment mondana nem-
zeti imádságunk megállapítására: "Megbünhődte már e nép a multat
s jövendőt", nemcsak távoltartotta mindeddig emberkéz rajzolta, szű-
kebb határainktói a háború vészeit, de igazságot is szolgáltatott nekünk
nagy barátaink, a Német- és Olasz-Birodalom és azoknak kiváló vezé-
rei által, akiknek döntésévei ismét tágított a mesterséges határokon
és ismét közelebb tolta azokat azokhoz az igazi határokhoz, amelyeket
egy évezred előtt folyamok és hegyóriások láncolatában maga vont
meg számunkra és kardcsapás, valamint magyar életek feláldozása nél-
kül engedte megérnünk elszakított véreink újabb nagy tömegeinek
boldog és boldogító hazatérését. A magyar lélek efeletti hazafias örö-
mében benne rezeg mindenekelőtt Isten nevének magasztalása s ezen-
kívül a baráti nemzetek és azok dicső vezérei iránti soha el nem múló
hála érzete is.!

De nem érdemeln é meg ez a nemzet azt, amit örömben, szellemi
és anyagi javakban, feladatokban és felelősségben kapott, ha szívének
dobbanásaból hiányoznék a hála, elismerés és bizalom Magyarország
Kormányzója, vitéz Horthy Miklós Öfőméltósága iránt, aki 'húsz évet
meghaladó nehéz időn át hittel, kitartással, bölcseséggel, a maga idején
helyesen alkalmazott mérséklettel és eréllyel az élen járt s a jövőnek
bizonytalanság ködébe vesző útjain tovább is biztos léptekkel vezeti
nemzetünket a végcél, a történelmi határok felé. Nem szabad azonban
megfeledkeznünk az ő volt és mostani bölcs tanácsosairól sem: a m.
kir. Kormány egykori és jelenlegi tagjairól és a magyar kir. Honvéd-
ség vezetőiről, akiket e próbás időkben szintén áldásul adott nekünk
Isten. Mi az ő nevüket is hálás szívünkbe zárjuk, bizalommal sorako-
zunk fel mögöttük és emberfeletti munkájukhoz számukra Istentől
erőt esdünk.

A nagy nemzeti örömben számunkra, evangélikusok számára,
külön öröm, hogy visszacsatolt honfitársaink sorában olyan, részben
egyházközségekbe tömörült, részben diaszporában szétszórtan élő ma-
gyar evangélikus hittestvéreink is vannak, akiket egyházegyetemünk,
mint idegenből súlyos viszontagságok elszenvedése után hazatért, drága
gyermekeit, boldogan öleli keblére. De vannak kivülök, sőt náluknál
sokkal nagyobb tekintélyes számban szász evangélikus hittestvéreink
is, akik az integer Magyarország idejében sem tartoztak egyházegye-
temünk körébe, hanem ősi királyi privilégium alapján önálló egyházat
alkottak. Örömmel üdvözöljük az ősi határokon belül őket is. Hogy
más Ilyelven szól hozzájuk az evangélium, mint Magyarországi Evan-
gélikus Egyházunk híveinek túlnyomó többségéhez, mitsem változtat
azon a tényen, hogy Krisztusban testvéreink, hogy Luther lelkének
hordozói ők is, aminthogy mitsem változtat azon a tényen sem, hogy
sorsuk négy évszázadon át a mienkkel közös volt, a jövőben is az lesz,
s hÚb ők is velünk egyerődrendszert alkotnak: alu the l' i egy ház
keleti végvárát.

Nyelvük, Luther nyelve egyébként a. nép és szolgálat nyelve a
magyarországi evangélikus egyházunk több gyülekezetében is. Így van
ez négy évszázada anélkül, hogy ezáltal egyházunk egysége szenvedett
volna, hiszen a Reformátor nyelve evangélikus hívek között ' nem is
lehet szétválasztó erő,' hanem csak összekötő kapocs.

Az új helyzetből, amely Kelet-Magyarország és Erdély egy részé-
nek visszacsatolásával bekövetkezett, mindnyájunkra, nemzetre és egy-
házra, közösségre és egyénre nézve csak úgy származhat igazi áldás,
ha, mint a multban, a régi apostoli intéshez alkalmazkodunk: "Tartsá-
tok meg a lélekben való egyetértést a békesség köteléke által",
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Ezt az egyház és nemzet szempontjából egvaránt örvendetes sors- "számtalan esetben a férfi kívánja a

fordulatot, bár Isten a pátriarkák kerának szép és ékes koronájával gyermekáldást és az anyai ösztőneiből
övezte homlokát, fájdalom, nem érhette meg hazánk és egyházunk kivetkőzött nő az, aki meghiúsítja".

A statisztika tehát megerősíti a diag-
nagy fia, D. báró Prónay Dezső, aki 34 éven át volt egyetemes felügye- nózist, sőt annyiban javítja is, hogy a
lőnk,s akinek ennek az évnek április havában bekövetkezett haláláról betegséget járványos betegségnek mu-
ebben a keretben megemlékeznünk, áldott emléke iránti kegyeletes tatja be. Akkor pedig az elintézés semmi-
kötelességünk. • ; kép se lehet az öreg orvosprofesszor

fatalista módszere: járja el színes halál-
Ép a mai napon van 23 esztendeje annak, hogy erről a helyről táncát és haljon meg. Nem, nem, mert

utolsó beszéde elhangzott. Szinte megdöbbentő az az éleslátás, amely- a Kaland "haláltáncosaival", vagy mond-
lyel a bajok gyökeréig hatolt és az a prófétai meglátás, a,mellyel előre hatnánk úgy is: "táncos haldoklóíval"

vele hal a nemzet is és sírjuk "a sír"
látta az elkövetkezendőket. Mintha Röntgen-szernmel vizsgálta volna lesz, melyet "népek vesznek körül",
a kor vonagló testét és látta, elemezte volna az annak. belsejében lap- A kaland "járványos betegség", ellene
pangó kórt. Mintha a próféták ihlete áradt volna a lelkébe' abból a fel kelJ vennünk a harcot mind a most
magasabb világból, amellyel hívő lelke állandó kapcsolatban állt. élő, mind a most növekvő nemzedék-

ben és el kell fojtanunk,' ki kelJ irtanunk
Amikor róla emlékezem, mintha Ieltárulna egy legendákkal kö- ezt a járványt, kiiIőnben rámegy a nem-

rülvett, elvarázsolt, ősi magyar kastély kapuja, s jellegzetes alakja zet jövendője. .,
azon át lépne elém. A termete szikár, puritán, aszkéta lélek jellemzője; Járványos betegségről lévén szó, elő-
tartása egyenes, mint a jellem, amelynek kifejezője; mozgása fürge, ször a "kórokozó bacillust" kell meg-

. h találnunk. Nem nehéz, Van jó mikro sz-mint pi. enni nem tudó, nyugtalan lelke; szemében láng lobog, a lelké- k ópunk: az lsten Igéje. Ezzel szempiI-
ben égő tűzé; szava határozott, akárcsak az ítélete. Öltözéke nem hagy lantás alatt lehet felfedezni minden tár-
kétséget aziránt, hogya hagyományokhoz hű egyéniség áll előttünk. sadalmi betegség kórokozóját. A "ka-

land járványos betegségének" se másA harc embere volt; mint egy kuruc generális, a szabadságért for- ,a k órokozója, mínt a szociális és egyéb
gatott kardot, elsősorban azért harcolt a politika porondján és az egy-' bajoknak: az őnzés. Ez fertőzi a levegőt
házban is. körülöttünk, ezt szívja be ifjú és leány,

Még ninocs eléggé a történelem tá~latában ahhoz, hogy tel,'es tár- ezt adagolják neki szülői jótanácsok,
barátok és barátnék, megfigyelt példák

gyilazossázgal, helyesen ítélhetnők meg. Még nem látiuk tisztán, jog- és öntudatlan hatások. A bacillusokat
gal féltette-e az egyház szabadságát az államtól s jövőiétaz állam- ezerszámra képviseli az ember minden
sezélvtől. Nem is ez a hely és alkalom az, ahol és amikor ezekkel a pillanatban. A legfőbb feladat tehát a
ké dé kk 1 f levegő egészségesebbé tétele. De ez azer ese e oglalkoznunk kell. állami közegek feladata, akiknek hatal-

Egy bizonyos" s ezt itt, e kegyeletes emlékezés keretében tel ies muk van a bacillustermelő központok
egyértelműséggel állapíthatjuk meg: hívő lelke egész buzaósázával, lecsapolásáréj vagy megtisztítására. Az'
éles elméie tudásának ritka sokoldalúságával, meggvőzödésének hat al- egyes egyénnel csak azt teheti az orvos,

hOI!Y 'megerősíti szervezetének ellen-
mas ereiével. közéleti tekintélvének telies súlvával és áldozatkészsé- állóképességét. Aki pedig már lázas be-
gének bőkezűségével állt az egyház szolgálatában. Eszményi meates- ,teg, azt klinikai eljárásoknak veti alá.
tesítő ie volt az egyházban szerepro hivatott világi férfiúnak. Igazolása Ez a három eljárás lehetséges, illető-
a világi elem egyházi szerepre való elhivatottságának és tilalomfa leg szükséges a "kaland járványos be-
.minden olyan törekvés útj ában, amely' a világi elemet az 'egvházi szol- tezséze" elleni harcnál is. Áll iot: elő az

államhatalom es "tisztítsa a levegőt"!
gálat színterén háttérbe, vagy arról leszorítani. igyekszik,de egyben Ne csak személyi kérdésekben, de szel-
példakép és buzdítás is: világiak, szolgáliatok és pedig magatok teljes lemi és erkőlcsi tekintetben is. Sajtó,
odaszentelésével, így szolgáljatok az egyházban az egyháznak! irodalom, film, színház sugározzon való-

ban más szellemet. Tőrvények védjék,
Báró Prónav Dezső hozzánk intézett üzenetet erről a helyről el- illetőleg ne védjék, hanem segítsék, tá-

hangzott beszédéből veszem, amelyben a tul aid on jogi n t é zm é - mogassák, erősítsék, minden jogot oda-,
nyének, a családnak, a hazának és a v a ll á sn ak.j rnin t a vi- adjanak az egészséges családi élet kép-

I "1 '1 d viselőinek. Ha kell. szervezze át a gaz-lágrend tartó p il l é r ej n e k veszélyeztetett vo taro szo ott, mono- dasági, szociális és társadalmi' életet,
ván: "Nem érzik, hogy immár remeg a föld a lábaink alatt?" Valóban úgy, hogy abban csak annak legyen
remegett, és lett is földindulás és van ma ismét. Úgy vélem, nem téve- életlehetősége, aki az egészséges életet
dek, ha azt mondom, hogy miként akkor, úgy ma is c sak ezzel a képviseli.
négyeszmével, elvvel való helyes sáfárkodás} állíthatja Ezt teheti az állam. Sőt ennél is töb-

, bet tehet. A társadalmi és erkölcsi életmeg a föl d i n du 1á s t és teremhet mindeneket boldogító; békés,. nvu- orvosait, az egyházak szolgáit kiemel-
galmas helyzetet a világon; ha a tulajdon, a család és a haza megőrzi heti abból a mostoha elbánásból, amely-
Isten rendelte hivatását. és ha a vallás nem lesz ielszóvá, hanem össze- ben eddig részesítette és minden esz-
fogó erővé válik, aminek a hazatért keleti részeknek az igegen elnyo- közzel támogathatja őket népnevelő

, 1 r k d ld" ' ,II 1" .. k munkájukban. Az ifjúságot pásztoroInimas .a atti történetében szamos öveten ő pé aj a a e ottun . kellene. Van erre időnk, módunk, alkal-
Báró Prónay Dezső lelke szól. Emelkedjünk fel helyünkről, pilla- munk? Híveinket látogatni kellene, a

natnyi néma csendben halljuk meg szavát, idézzük példáját és áldoz- családokat gondozni. Van hozzá lehető-
ségünk? Nincs. Mindezen segíthetne

zunk kegyelettel áldott emlékének.' azonban az állam, ha egyszer felismern é,
Minden emberi szónak, legyen az élők beszéde, vagy holtak izenete, hogy az erkölcsi élet orvosai a maguk

csak annyiban van igazi súlya és jelentősége, amennyiben összhangban gyógyszeréveI: a hittel, fontosabb védői
A d '1' . k az állam létének, mint a legjobban fel-áll Isten kinyilatkoztatott igéjével. II ez min arro IS, ami enne a szetelt hadsereg. Ha meglátná, hogy egy

megnyitóbeszédnek a keretében elhangzott. Megnyugtató, önbírálatra evangélizációs hadjárat tőbbet tehet a
indító és felelősségérzetet keltő 'tudat, hogy azzal mérhetünk és azzal magyarság új ezetévéért a Dunameden-
mérettetünk. S áldás, hogy ez az ige mindnyájunk által érthető han-' cében, mint a leqjobb békeszerződés.
gon, .mazvar nyelven is szól hozzánk immár három és fél évszázada, A magyar életnek azonban az is
Károli Gáspár magyar bibliafordításában. Hála legyen Istennek, aki egyik betegsége, hogy míndenki min-

dent mindíg az államtól vár. A "kaland
őt magyar tolmácsává méltatta és áldott legyen haló porában a biblia-, járványos betegségének" gyógyításánál
fordító, aki magát teljesen átadta Istennek engedelmes eszközül.' ne essünk mi is ebbe az ellenbetegségbe,
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hanem kezdjük el az önzésböl gyógyu-
lást önmagunkon és a példával gyógyí-
tást abban a kis körben, ahová Isten
állitott. Az ilyen "picike tüzekböl" lesz
Végvári szerint a "tűzlánc", amely képes
lesz majd kiégetni a nemzet testéből a
"kaland kelevényét" is. F. Z.

nz e~~etemes~öz~~ülés
napjai nagy érdeklődés mellett folytak
Ie. A közgyűlést megnyitó gyáminté-
zeti istentiszteleten Kuszy Emil losonci
tb. esperes mélyenj áró és nagyhatású
igehirdetést tartott, II. Kor. 12:7-9.
alapján. A deáktéri leánygimnázium
nagytermén külsőleg is észrevehető
volt, hogy az ország és abban egyhá-
zunk megnagyobbodott. A közgyűlést
D. Kapi Béla püspök imája után D. báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
nyitotta meg, kinek megnyitó beszédét
ebben a számunkban közöljük. Kelet-
Magyarország -és Erdély egy része ha-
zatérésével kapcsolatban az egyetemes
közgyűlés ünnepélyes nyilatkozatot tett,
majd Járosi Andor kolozsvári lelkész
mondott megindító szavakat, amit min-
denki szeretettel és örvendező szivvel
fogadott. Az egyetemes felügyelő évi
jelentését terjesztette ezután elő Kuthy
Dezső főtitkár, mely jelentésből több
érdekes részletet közlűnk. Az egyház-
egyetem lelki munkájáról D. Kapi Béla
-püspök adott képet. Kifejtette, hogy a
világtörténelem legnagyobb formálója
ma is a Szeutirés. Egyházunkban hatá-
rozottan felismerhetők a megújulás jelei.
A püspökök az Igére épitett hitvallásos
ig'ehirdetést mindenütt ellenőrzik. Sta-
tisztikai adatokat közölt a belső' egyház-
építő munkáról. Általános helyeslés fo-
gadta azt a bejelentését, hogy az egye-
temi lelkészi állást megszervezik, a
KIE-Ielkész állását biztosítják és hogy
a. missziói gyülekezetak és szórványok
segélyezésére jelentős intézkedések tőr-
téntek.

A gyűlés tárgysorózetának folyamán
a visszatért· keletmagyarországi és er-
délyi magyar anyanyelvű evangélikus
egyházkJözségeket újból a tiszai egyház-
kerülethez csatolták. A lelkészek OTBA
ta gságát, illetve e kérdésnek mielőbbi
megoldását az egyetemes presbitériumra
bízták. Jelentették, hogy több egyete-
mes szabályrendelet, köztük a lelkész-
választási és tanitóválasztási szabály-
rendelet is elkészült, megállapították
azok életbelépésének idejét. Bizottsá-
goknak és egyesületeknek egész sor je-
lentését tárgyalta ezután az egyetemes
közgyűlés.

A közgyűlésseI kapcsolatosan a Gusz-
táv Adolf Gyámintézet Laszkáry Gyula
és Ziermann Lajos elnöklete alatt tar-
tott közgyűlést, melyen az újból egyházi
elnőkké választott Ziermann Lajos rész-
letes jelentést tett a gyámintézeti mun-
káról. Orömmel állapította meg, hogy a
gyűjtés ezévben ismét nagyobb összeg-
gel zárult, mint az előző évben.

A Lelkéezeqv esűlet Fábián Imre be-
vezető áhitata után előbb zártkörű ér-
teke zIetet, majd nyilvános közgyűlést
tartott, melyet D. Raffay Sándor püspök
nyitott meg, aki meleg szavakkal kö-
szöntötte a visszatért erdél yi lelkésze-
ket, majd a ,miskolci jogakadémia kér-
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Luther azt mondja, bár minden írása elveszne, csak német Bib-
liája maradna meg.

Minden nyereségben legfőbb nyereségünk, minden veszteségben
megmaradt kincsünk, erőtlenségünkben erőnk, vészek között biztos
fedezékünk, tanácstalanság és bizonytalanságok útvesztőjében útmuta-
tónk, hitünk forrása, üdvünk útegyengetője: a' Magyar Biblia a miénk!

Azt szívünkre szorítva, vágjunk neki az új munkaévnek további
századoknak, nézzünk szemébe az apokaliptikus időknek, Isten 'nevében.

Az állam és az egyház
(Részlet D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek

az egyetemes közgyűlés elé terjesztett évi jeJentéséből.)
I.

Az állammal való jóviszony és harmonikus együttműködés ápo-
lása, mint egyházpolitikai programmom sarkalatos pontja, változatla-
nul egyik főtörekvésem volt, s az az állam minden tényezője részéről,
amellyel csak érintkeztem, teljes mérvű viszonzásra talált. Meggyőző-
désem, hogy alig volt még idő, amely az állam és az egyház közötti
teljes megértést mindkettő érdekében parancsolóbban követelte volna,
mint a mostani, amikor mindkettő olyan súlyos kérdések halmazával
áll szemben, amelyeknek megoldása egymás kölcsönös támogatása nél-
kül mindkét fél számára szinte lehetetlen. Megnyugtató a kormány-
zat élén ilyen időkben olyan hívő lelkű és puritán jellemű férfiút tud-
nunk, mint gróf Teleki Pál miniszterelnök, a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri székben pedig olyan egyházához hű és mások hit-
beli meggyőződését tiszteletben tartó férfiút látnunk, mint dr. Hóman
Bálint, akinek munkatársai is Fáy István államtitkárral és dr. Bernáth
Géza miniszteri osztályfőnökkel élükön az egyház minden jogos kiván-
ságával és méltányos kérésével szemben a legteljesebb megértést és
segítenikészséget tanúsítják. Egyébként is jóleső érzéssel jelenthetem
ki, hogy egyetemes felügyelői működésem több, mint másfél évtizede
alatt nem volt egyetlenegy olyan egyházi vonatkozású kérdés sern..
amelyben a ITI. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter és miniszté-
riuma részéről' közönnyel vagy megnemértésseI találkoztam volna
Mivel sokszo~ kérünk és sokszor nehézményezünk, úgy érzem, tartoz-
tam ennek nyilt és őszinte megállapításával.

A részletekre térve, elsőnek örömmel jelentheiem, hogy az 1940.
évi XXVII. t.-c. 1. §-ának 4. pontja részben kárpótlást nyújt azzal a
hátránnyal szemben, amelybe egyházunk az egykori főrendiházban
élvezett képviseletünkhez viszonyítva a felsőházi törvény megalkotásá-
val kapcsolatban került. Ugyanis ez a következőket tartalmazza: "A
magyar országgyűlés felsőház ának méltóságuk, illetőleg hivataluk alap-
ján és annak tartama alatt tagjai ... " "a Magyarországi Evangélikus
Egyháznak hivatalban legidősebb két püspöke, továbbá egyetemes fel-
ügyelője és hivatalban legidősebb egyik egyházkerületi felügyelője,
végül az a püspöke, vagy egyházkerületi felügyelője, aki hivatalában
a felsoroltak után legidősebb". Tehát eszerint eggyel több egyházi
vezetőférfiúnk bír hivatala alapján felsőházi tagsággal, mint ennek a
törvénycikknek a megalkotása előtt. Különös öröm számomra, hogy ez
a férfiú ezúttal dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület kiváló felügye-
lője. Hálásan kell megemlékeznem arról, hogy ennek az eredménynek
biztosítása körül a m. kir. miniszterelnök részéről kivételes méltányos-
ságot tapasztaltam. S ha ez a megoldás nem is elégíti ki teljesen egy-
házunk igényét, aminek a törvénycikk felsőházi bizottsági tárgyalása
alkalmából D. Raffay Sándor püspök hangot adott, s ami mai közgyű-
lésünkön is határozathozatal tárgyát képezi, mégis mulasztás volna a
miniszterelnök jóindulatát itt hálás említés nélkül hagynom.

Az állami költségvetéssel kapcsolatban igényeink bejelentését tar-
talmazó felterjesztéssel éltem a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez, részetesen kiterjeszkedve abban nemcsak az egyházegye-
temnek nyújtott államsegélyekre, de a lelkészi és segédlelkészi java-,
dalmi kérdésnek legégetőbb problémáira is, nem mulasztva el az alkal-



mat arra sem, hogy ezeket a kérdéseket illetékes helyen ismételten
élőszóval is áttárgyaljam.

Az 1933. évi 12.000 M. E. számú rendelet az 1927. évi július hó
1-étől 50°/0 erejéig folyósított, majd 1932. évi július hó 1-étől kezdődő-
leg 45-0f0ra csökkentett lelkészi korpótlékot 1940. évi január hó 1-étől
kezdődőleg újból a csökkentés előtti 500f0-osösszegekb'en engedélyezte.
A kormány, amely a felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolá-
sával hazatért lelkészek congruájának az 10.900/1939.M. E. sz. rendelet
alapján történt folyósításával kapcsolatban azokon congrua-különbö-
zeti segély nyújtásával igyekszik' segíteni, nagy megértést mutat ezen
lelkészcink egy részének még mindíg fennálló rendkívül súlyos hely-
zetével szemben is, és megvan minden reményem arra, hogy azok
ügyének részéről való gyökeres rendezése sem várat soká magára.

A hazatért nyugdíjas lelkészek, kántorok, özvegyek és árvák el-
látmány ügyét reményen felül kedvezően rendezte a kormány. Bizo-
nyos fenntartásokkal ugyanis mindazokat, akiknek ellátmányra való
igénye- a visszacsatolt felvidéki, területen az 1938. évi november hó
2-ika előtt, a visszacsatolt kárpátaljai területen pedig az 1939. €vi már-
cius hó 15-ike előtt nyílt meg, sőt azokat is, akik a nyugellátásra az
1!138.évi november hó 2-ától, illetve 1939. évi március hó 15-étől 1940.
évi augusztus hó 3-áig terjedő időben szeréztek igényt, 1940. évi szep-
tember hó 1. napjától kezdve a m. kir. államkincstár terhére a mi nyug-
díjintézeti. szabályrendeletünkben megállapított ellátás mértékének
megfelelő ellátásban részesíti.

A nyugdíjintézetre eső államsegélyrész megfelelő felemeléséveI azt
is lehetővé tette a kormány, hogy a hivatalban álló hazatért lelkésze-
ket 1939. évi január hó 1-étől a nyugdíjintézet kötelékébe felvehes-
sük. Most már ·a felvidéki és kárpátaljai területvisszacsatolással össze-
függésben csak a müködő lelkészi állomány 1939. évi január hó 1.
előtti szolgálati ideje beszámíthatásának biztosítása van az állam ré-
széről függőben. Ha ebben a vonatkozásban is hasonló jóakarat. nyil-
vánul meg, úgy ez az egész nehéz kérdéskomplexum megoldást nyer
és közmegnyugvást keltve kerül le a napirendről.

Lelkészi karunknak az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési
Alapba való bekapcsolása ügyében is szoros érintkezésben álltam a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterrel. Bár az ügyet a mult évi
egyetemes közgyűlés az egyetemes presbítérium hatáskörébe utalta,
annak megoldása a felmerült s feltétlenül egyetemes közgyűlési hatá-
rozatot igénylő pénzügyi vonatkozású problémákra való tekintettel még
nem volt keresztülvihető. Biztos a reményem, hogy közgyűlésünk a
kérdést kedvező megoldásra juttatja és áldozatok árán is lehetővé teszi,
hogy lelkészcsaládjaink, ideértve nyugdíjasainkat is, az OTBA nyúj-
totta nagy szociális előnyöknek részeseivé lehessenek. Mindíg panasz
tárgya volt, hogya széleskörű társadalombiztosítás lelkészi karunkr a
nem terjed ki, amely minden ilyenirányú gondoskodás áldásait nélkü-
lözni kényszerül, miértis ennek a törvénybiztosította lehetőségnek
alkalmát, nézetem szerint, feltétlenül fel kell használnunk a kérdés
közmegnyugvást keltő megoldására. (Foly tat juk.)-~ •.

március 22-én: A pedagógus és a tár-
sadalom, április 26-án: A pedagógus és
az iskola, május 17-én: A pedagógus
és az egyház. Az előadásokon való részt-
vétel minden evangélikus egyházi szol-
gálatban álló nyíregyházi pedagógus
számára kötelező, Az első előadáson
igen sokan jelentek meg más iskolák
evangélikus pedagógusai közül is.

Uj tanárok. A rozsnyói kereskedelmi
középiskolában Frivaldszky Melinda és
Adriányi László, a rozsnyói polgári
iskolában Boros Erzsébet nyertek tanári
aIkalmazást.

Athelyezés. Túróczy Zoltán püspök
Lovas Kovács András nyíregyházi se-
gédlelkészt Rimaszombatba helyezte áto

Esküvő. Bándy Katalin okI. tanítónő
és Jakab Sándor gecsei lelkész október
17-én tartották esküvőjüket a győri ev.
templomban.

Pedagógus előadássorozat Nyíregy-
házán. A pedagógus hivatásban való el-
mélyülés és a pedagógus lelki közös-
ség kialakításának elősegítése céljából
a közel százfőnyi nyíregyházi evang.
pedagógustábor részére Túróczy Zoltán
tiszakerületi püspök előadássorozatot
rendez, melyen a pedagógus személyi-
sége kerül tárgyalásra. Az előadások
helye a Kossuth gimnázium. Előadó dr.
Belohorszky Ferenc. Minden előadást
megbeszélés követ. Az első előadást az
előadó október 21-én tartotta meg "A
pedagógus hivatása" cimen. Az előadás-o
sorozatot Túróczy Zoltán püspök nyi-
totta meg. A folytatólagos. előadások
rendje a következő: november 16-án:
A pedagógus és a gyermek, december
14-én: A pedagógus és az ifjú, január
18-án: A pedagógus és az ifjúság, feb-
ruár 22-én: A pedagógus és a szülők,

désével. az új felsőházi tőrvérinvel kap"
esclatosen nyilatkozott, általános he"
Iyeslés között állapította meg, hogy a
lelkészek p ártpolttikával egyáltalán ne
foglalkozzanak .. Jelentést tett a lelkészi
becsületszék jól végzett. rnunkájáról,
Az ORLE részéről dr. Ravasz Lászlo
püspök, az ORLE elnöke köszöntötte a
MELE-t s arra mutatott rá, hogya két lel-
készegyesületben 2000 meggyőződéses
ember áll olvan őrhelyen, a.hol sokezer
emberre viheti át 'a maga hatását s
ahol élethivatásánál fogva a lelkek és
a kőzfelfogás alakításáre egészen párat-
lan alkalma es lehetősége van. A Iőtit-
kári jelentést Kemény Lajos terjesztette
be, majd Marcsek János lemondásával
megüresedett főtitk ári tisztségre Lic.
Fizély Odönt választották meg.

A papnék szövetsége D. Kovács Sán-
dorné elnöklete alatt ülésezett. Matos
Pálné, szatmárnémetl lelkész neje, a
visszatért testvérek nevében szólt. Fő-
titkári jelentést Marcsek Jánosné, tit-
kári jelentéseket Rírnár Jenőné, Gyalog
Istvánné, Schulz Aladárné és Túrmezei
Sándorné terjesztettek elő. A papnék
hajdúszoboszlói gyógyházának megépí-
téséhez a jövő évben hozzáfognak. A
papnék evangélziciós összejövetelén
dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár, Kuszy
Emilné losonci lelkész neje tartottak
előadást.

Az Evangélikus Nőegyesületek Szö-
vetsége, dr. Pesthy Pálné elnöklete alatt
tartotta közgyülését, melyen dr. Kesserű
Béláné, Mikler Edit, Tiefbrunner Karola
és Irányi KamiJlné adtak jelentéseket,
Vargha Sándorné pedig előadást tartott.

A Tanáregyesület és a Misszióf'gye-
siilet választmányi és felolvasó, illetve
tanácsülést tartott.

Az Országos Luther Szövetség köz-
gyűlése báró Radvánszky Antal dr. el-
nöklete alatt örömmel állapította meg a
helyi Luther Szövetségek számának nö-
vekedését és a szövetségi munka fejlö-
dését. Elhatározta a közgyűlés, hogy az
egyesületi lelkészi állást megszervezi
és a szervezés jóváhagyása után dr.
Gyimesy Károly főtitkárt hívja meg
erre az állásra. A szervezési munkála-
tokróI dr. Fritz Lász íó, az evangélikus
napokról dr. Vácz Elemér, az Evangéli-
kus Eletről Kemény Lajos, a számadás-
ról és költségvetésről Artner Oszkár
tett jelentést. Az egyetemes közgyűlés
gyüléssorozatát a Luther Szövetség Lu-
her-serlegva.csorája zárta, melyen a
Gellért-szálló márvány termét egészen
megtöltő közönség, melynek soraiban
országos egyhá.zunk vezetői rnínd ott
voltak, dr. Pesthy Pál egyházkerületi
felügyelő serfegbeszédét hallgatta meg.
A kollektivizmus és a nacionalizmus
nézőpontjából vizsgálta Luther világ-
felfogásának jelentőségét és szembe-
szállt az eltorzult individualizmus és a
túlhajtott kollektivizmus hibáival. Az
érdekes előadást nagy figyelemmel hall-
gatták.

A gyűlések sorozatáról, az ott elhang-
zott érdekességekről a Magyar Értesítő.
egyházunk kőnyomatos sajtótudósítója,
részletes és bő anyagot bocsátott napi-
sajtónk rendelkezésére, a napilapok
azonban most is csak rövid és külsősé-
ges dolgokra vonatkozó részleteket vet-
tek iit belöle.
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Londoni levél, amelyet október 1S-én
kelteztek, arról számol' be, hogy meg-
szűntek a felekezeti ellentétek. Az an-
golok a katholizáló s eddig elég hatal-
mas agitációt teljesen leépítették, s ma
az .egész angol keresztyénség egységes-
nek látszik. Ha a bombatámadás követ-
keztében valamelyik templom megsem-
misül, a szomszéd templom rendelkezé-
sére áll az elpusztult templom híveinek.
London közönsége egyháziasabbnak lát-
szik, mint valaha is volt. Az egyházi
egyesületek, főként az ifjúsági 'egyesü-
letek mozgókocsi szolgálatot kezdtek.
Az éjszakai támadások után szétrohan-
nak a nagy város valamennyi részébe
és forró te ával és élelmiszerekkel erő-
sítik a támadásban elfáradt katonákat
és lakosságot. .

Rómában is betiltották az Üdvhad-
sereg működését.

Kagawa japán származású keresztyén
lelkészt és evangélizátort letartóztatták,
majd ismét szabadon bocsátották. A ja-
pán megszállás alatt levő Kínában ren-
geteg keresztyén tanítót és növendéket
tartóztattak le.

Noyonban Calvin szülőházát és az
emlékmúzeumot a nagy német támadás
alatt valami csoda mentette meg a
pusztulástól. E házak körül 40 ház. tel-
jesen elpusztult. A két egyházi épüle-
tet csak annyi kár érte, hogy az épüle-
ten 40 ablak betörött.

Romániában a lakosság száma: 13mil-
lió 291.000. A német evangélikus egy-
ház lélekszáma: 255.000.

Németországban a fronton levő ka-
tonák úgy köthetnek házasságot, hogy a
menyasszony a vőlegény nyilatkozatá-
nak birtokában, nnak felmutatása alap-
ján házasságot köthet a polgári hatósá-
gok előtt. Ehhez a rendelkezéshez hoz-
zájárult a hannoveri, württenbergi és a
bajor egyház vezetősége. Az ilyen há-
zasságokat feljegyzik az egyházi ható-
ságok azzal a fennt.artással, hogy az
egyházi házasságkötés kötelezettségének
személyesen pótlólag tesznek eleget a
felek. Amennyiben az így egyházi há-
zasságkötésben nem részesülhetett ka-
tona férj a harct.éren elesik, a halotti
anyakönyvbe már mint érvényes házas-
ságban élt személyt vezetik be .. G. 1.
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A Luther-szobor bizottság az egye-
temes közgyűlésseI kapcsolatban ülést
tartott, amelyen sajnálattal vette tudo-
másul, hogy az egyébként már megszer-
zett bronzanyagnak szoborrá öntés éhez az
engedélyt nem adták meg. Ennek követ-
keztében elhatározta, hogy a szobor Iő-
alakját piszkei márványból készitteti el. .

Evangélizáció az intelligencia szá-
mára. Az Országos Luther Szövetség
Budapesten, az Ullőí-út 24. sz. alatti
imateremben december 'l-től 8-ig min-
den este fél hét órai kezdettel a férfi
intelligencia számára evangélizációt tart,
melyet olvasóink figyelmébe a legmele-
gebben ajánlunk. Legközelebbi számunk-
ban pontos tájékoztatót közlünk.

Az Orsz, Protestáns Arvaház igazga-
tójává Vargha Sándor volt rozsnyói lel-
készt választották meg.

Presbiteri nap. A pestmegyei felső-
egyhézrnegye.cnovember 20-án, Pécelen
presbiteri napot tart.
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való foglalkozás", azonban az az érzésünk, hogy a belmissziói aiapelvek
szempontjából mégis csak hiba van valahol az iránytű körül. Mert a
Bibliáról beszélünk benne, ahelyett, hogy a Bibliát engednénk beszélni
általa, A Biblia ugyanis Isten Igéjének erőtartálya s mint ilyen, csak
eszköz jelentőséggel bír. Akkor bánunk vele helyesen, ha használjuk
abban' a munkában, amelyre rendeltetett. Ahogy az ásóval is akkor
bánunk helyesen, ha forgatjuk vele a kert földjét és nem pedig disz-
helyre tesszük a kertben és dicshimnuszt zengünk ércének kiválóságá-
ról, vonalainak nemes ívéről, a régmultban tett szolgálatairól, mert
ettől még a gazok és dudvák gyönyörűen gyarapodhatnak. De ha az
ásót nekieresztjük a földnek, pusztul a dudva, újul a föld, porhanyó
lesz a talaj és termi gyümölcsét.

Úgy volna jó, ,ha a Munkaprogramm címeiben található kis "ten-
gelyferdülést" a gyakorlatban egyenesre kalapálnák lelkészeink, s a
"Bibliáról való beszéd" helyett, minden alkalommal a Biblia üzenete
szólalna meg.

A felnőtt egyháztagok gondozásában különösen jó szolgálatot tesz
az evangélizációs hét előadásaival. Nagyon örvendetes dolog, hogy
a gyülekezeti evangélizáció annyira polgárjogot nyert egyházunkban,
hogy évről-évre. egyik középpontját képezi a Munkaprogrammnak.
Azonban az előadások szerzője a jegyzetrovatban maga jegyzi meg:
"Evangélizáció tartására semmiként sem lehet elegendő. Lehetetlenség
evangélizáló előadásokat adott anyag felhasználásával úgy tartani,
mint egyéb előadásokat, vagy igehirdetéseket." Amiben a szerzőnek
tökéletesen igaza van. Az evangélizáció sokkal komolyabb dolog annál,
mint néhány színes és megrázó előadás elmondása. Tegyünk azonban
még egyet hozzá. Ezek az evangélizáló előadások is ugyanabban a "ten-
gelyferdülésben" szenvednek, mint a Bibliáról' szóló belmissziós elő-
adások. A Szentírás két versére nyolc előadás épül. Egy-egy előadás-
nak majdnem csak egy szó az "alapigéje". Lehet ez jó is, áldásos is,
de megint csak nem az Isten Igéjének megszólaltatása a gyüle-
kezetben, ahogyan pl. Luther "evangélizált" .. Lehet a dologról
vitázni, de nekem többbizalmam van ahhoz, ahol a Szentírás szól az
evangélizálás területén is, mint ahol az Irásról szólnak.

Egyébként a Belmissziói Munkaprogramrnban olyan hatalmas tar-
talmi, gondolati anyagot, módszeres segítséget kap munkája végzésében
minden lelkész, hogy szolgálata emberi oldalán igazán nem nélkü-
lözheti senki. Csak meglegyen hozzá az ist eni old a 1 segedelme, a
Lélek áradása is, mert nélküle bizony hiába szántunk, vetünk, aratunk
és cséplünk - csűrbe nem takarhatunk. Legyen tehát aBelmissziói
Munkaprogramm kézbevétele és használata lényegében könyörgés
1s ten Sze n t l e1k é ért, mert ha ez megadatik nékünk, szántóföldünk
mindenképpen teremni fog s a Gazdának csak ez az egy fontos. Min-
díg a gyümölcs igazolja a munkamódszert. Süle Károly.

Szigethy Lajos és Bőhm Károly em-
léke. Az Orsz. Evang. Tanáregyesület
1940. nov. 7-én választmányi ülést tar-
tott. Utána dr. Bánkúti Dezső elnök fel-
olvasó ülés keretében áldozott az egye-
sület tavasszal elhunyt tb. elnöke, dr.
Szigethy Lajos emlékének. Pályakezdé-
sének a tanításban egykori mestere, ké-
sőbb atyai jóbarátja iránt érzett szere-
tet és hála hangján szólt az evangéliumi
lekületű neve lőről, aki nemcsak életé-
vel és alkotásaival, hanem hajlott ko-
rában a közélettől való csendes vissza-
vonulásával is az evangélikus magyar
tanár eszményképe marad. A Bőhm
Károly-szakosztályban dr. Zelenka Mar-
git, a Herman Ottó-szakosztályban Le-
vius Ernő tartott nagy érdeklődés mel-
Iett előadást. A Bőhm Károly-szakosz-
tály elhatározta, hogya kolozsvári egye-
temnek ősi székhelyére való vísszaköl-
tözése alkalmából a nagy magyar böl-
cselő esztétikáját kiadja. Az ülésen je-
lenlevő Hittrich Odön a Budapesti Ev.
Gimnázium Volt Növendékeinek Egye-

sülete nevében e nemes cél anyagi tá-
mogatását ígérte meg.

Tanítóegyesület. A bányai egyház-
kerület tanítóegyesülete november ll-én
Békéscsabán tartotta évi közgyűlését.

Brocskő-Szövetség, Brocskó Lajos
árvaatya volt növendékei szövetségbe
tömörültek, .hogy egyrészt az egymás-
közötti baráti viszonyt ápolják, másrészt
erkölcsi és anyagi támogatást nyúj tsa-
nak egymásnak és a Protestáns Orszá-
gos Árvaháznak. Minden csütörtökön
este 8 órakor összejönnek az Árvaház-
ban és kegyelettel megemlékezve a volt
árvaatyáról, annak szellemében tovább
munkálkodnak az árvák felkarolásán.

Csővár. Nov. 3-án este 6 órakor re-
form,ációi emlékünnepély volt a temp-
lomban. Közreműködtek dr. Bánkúti
Dezső budapesti leánygimnáziumi igaz-
gató előadással, Lőr incz Zsuzsa ének-
számokkal, Weltler Jenő kelenföldi kar-
nagy orgonaszólamokkal, valamint Du-
dás Zsuzsanna és Petrovics Johanna
szaval attaI.



Harmóniumok legolcsóbban FITTLER-nél
Bpest, Darníanich-u. 38. Képes árjegyzék díilalan;. KUTNEWSKY I

I ' a közismert, megbizható szőrmeszalon'l
IV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.1Kovács Viktor . . I

I kötött-szövöttáruk - harisnvák t IZSA' K
. IV., Szervíta-tér 4. Kb-ály-u. 2. (Anker-palote)

. Alapítva: 1896,L.- . ~,------1 rövidáru, harisnya, kesztyű

BUDAPEST, 'Rákóczi-út 57/b.
-Temp-Iom mellett.

GARAS JÓZSEF
KÖNYVNYOMDA
KÖNYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANG. BAZÁR. Hege~ü - Zongora - Harmonium
harmónika, gramofon, rádió

hangszertelenén

REMÉNYl VI., Király-ulca 58
Ingyen 107 árjegyzék.Főh;~~Ii\itóUdv CSE RY GY ULA~

SZÜCSMESTER l'-. Kékrókák, ' ezüstrókák. szőrme divat l'
'. ff ujdonságok, szőrmebundák. .

.~ ,Budapest, 1., BAstyasélany 2.
Alapítva: 1884,Le g r é g Ib b fő v á r os í evangélikus cég. •~gl""""""""""".

MIAKITS LAJ O Si Valódi ezüstből és ezüstözött' ürvacsorakelvhek, kan csók, tálak,
. VENDÉGLŰJE ékszerek, evőkészlet, csatt, gomb, serleg stb. tervező és

BUDAPEST, IV., FEHÉRHAJÓ-UTCA 5. ~é~h~?y Kíss Ferene ~t~~~~:zá;; fU~~P:E~14.lr7:
Protestáns cég

Kitűnő italok. .-------------------

__ o

KÁLLA Y ~~d~;e~t,~~., SF~2~t!j~-~~8~k?~.
1Telefon: 184·071.1:---

Coboly, nerz colierek, divatos bundák. keppek pellerinek, rókák,
mindennemű szőrrnék készítése, szakszerű alakítása [utányos áron.

Megóvás. Kész bundák állandó raktáron.

- "_" .' Ele g á n s női é s f é ff i CIpO m é rt é k utá n

·FEHERNEMUSZALON ~~~W~~TlLlA; POTTYONDY cipőszalonjában, HUOnrm, Károly ~irály-úl lD.
Budapest, IV., Kammermaver K. u. 10. lEOyház énUletében,l Hittestvéreknek árengedmény.

TELEFON: 386·072.
Férfi fehérnemű, pyjama, ágynemű specialista.

Kézi- és géphirnzés, monogramm elsőrendű kivitelben.
Hozott anyagból is vállalom. Átalakítást és javítást vállalok.

Elsőrendű konyha.
Polgári árak.

LAJOS
szücsmester UJ helyisége
IV., Kossuth Laios-u. 13.
fél eme let (Fórum-mozival szemben).

OMOGYI

J6 minöség
elsörendú szabAs

szolid érak. -1'

PU'SZTAI
ANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, .órakülönleges-
ségek és ó re iavl tás ok.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

HittBstvBrBhnBh árBngBdmÉny!

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

•
MARNITZ

,

Evangélikusoknak nagy árengedmény
hangszertelep

VilI., József-körút 37; sz.
40,



SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA.
Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek. BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

Jóléti ,Egyesülete?

Ha elismert, jó munkát és becsületes kiszolgálást akar.
. keresse tel bizalommal

FOTO SCHWEIGER
tényképészt és totocikk kereskedőt. Alkalmi gépek állandóan
raktáron, IV.. Egyetem-tér 5. Kqzponti egyet:mmel szemben.

R lEG E ROT TÓ kir.o~~~~!yár

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

Homlokzatsípok készítését, mindennemű orgona-
javításokat mérsékelt áron, .szakszerűen elvállal.

tleller Erzsébet női ~iYatszalon I
. Budapest, IV., Váci-uo 1(. 1. em. I

Tel.: 187-468.

•
HAVA SIS T VÁ N HfClOŰK[SzífŐ M[SUR

BUDAPEST, VIlI., ÜLLŐI·ÚT 16/b.

Specialista: vonós hangszerek készítésében.
Elfogad: mindennemű hangszerjavítást.

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 rmndenki a hittestvérek fígyelmét a Jóléti
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szo.gál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-tI.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, 'Debrecen, Érsekujvár,
Györ, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben' megbízottai vannak az
egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-
tatu nk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

Neokralin fájdalomcsillapító
por ostyaban. Gyorsan csíl.
lapilja a lejfájásl és lájdal-
makal. 1-2 adag elegendó.
Vízzel könnyen bevehető,

Eredeli csomagolású dobo-
zokban 8 adag ára P 1.50.
3 adag 60 f.•. 1 adag 24 lill.

Csak gyógyszertárban kapható•

/'
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70 éves Cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
2S ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot;

Második javított kiadásban látott napvilágot az első evangélikus szórványhittankönyv :

"Amit minden evangélikusnak tudnia kell"
. Olvassa és terjessze minél szélesebb körben!

Tegye oda' templomtól, lelkésztöl, gyülekezeti közösségtől távol élő hittestvéreinek asztalára.
Ára 1 pengő 20 fillér. - Kapható az ÜZENET kiadóhivatalában. Kecskemét, Luther-palota.
A könyvet 8Z egyházegyelem 3746/1940. sz a. tankönyvnek engedélyezte. Szórványhitoktatóknak áldott segédeszköz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus ba~ár .
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Nem. vcqyunk egyedül
Az egyházi esztendő utolsó I

vasárnapjáhaz értünk. Most
mi is úgy csinálunk, mint a jó
gazda .' Számot vetünk. Mi tör-
tént 'velünk egy esztendő alatt?
Nehéz volna mindent felsorol-
nunk. Egy biztos: küzdöttünk
a céljainkért. Először azért,'
hogy Krisztus legyen diadal-
mas ebben a vérésen küzdő vi-
lágban. Szűkebb - körben: azt
akartuk, hogy Krisztus első-
sorban a mi magyar hazánk-
ban legyen urrá az életekés
lelkek felett. Ezért írtunk és
szóltunk a kimondottan egy-
házi kérdéseken kívül nemze-
tünk kérdéseiről is. Ilyenkor
nem tettünk mást, mint leg-
jobb igyekezetünk szerint az
evangélium mérlegére tettük
.nemzetünk és sorsunk nagy
kérdéseit, s azt vizsgáltuk, hogy
mit szól ezekhez a kérdések-
hez az élő Isten? De mert tud-
tuk, hogy minden megújulás
az egyes ember megújulásából
fakad, ezért mindenek felett
az egyes embert akartuk sza-
vaink és soraink által az élő
Istenhez vezetni. Hogy hogyan
végeztük a munkánkat, jól-e
vagy rosszul? Erről a végső
ítéletet legfőbb Urunk, a Jé-
zus Krisztus kezéből várjuk.

Egy esztendei munkánk alatt
sok örömmel és sok szomorú-
sággal találkoztunk. Öröm volt
a számunkra az, hogy láttuk
a jeleit: Isten beszéde nem tér
vissza eredmény riélkül. Hol
innen, hol onnan jött a meg-

.értés. Mondanivalóink emberi
szíveket találtak el és embere-
ket késztettek megújulásért
való tusakodásra. Ami ered-
mény született ebből, az nem
a mi dicsőségünk, hanem az
Istené. De az öröm a mienk is.

De adott nekünk >••az Isten

I

más örömöt is. Ismét sokan I
tértek vissza közénk erdélyi
véreink közül házastul, földes-
tül, mindenestül. Nagy volt a
mi örömünk, hisz ep egybetar-
tozó élő része és tagja vagyunk
mi is annak a magyarságnak,
amelyik tele volt hallel uj ával
haza térésükkor.

. De ahogyan volt örömünk,
úgy volt szomorúságunk is.
Láttuk, hogy munkánknak
sokkal kevesebb volt az ered-
ménye, mint arrierinyit remél-
tünk tőle. Őszinte önvizsgálat
és bűnbánat volt rá a felele-
tünk. De mégis fájt a. szívünk,
amikor azt láttuk, hogy egy-
egy cikkért, sőt néha egy-egy
sorért, emberek, evangélikusok
és hívők tudtak elhagyni ben-
nünket, csak azért, mert nem
értettek egyet mondanivalónk-
kal. A szívünk nem az elvesz-
tett előfizetők ért fájt. Hiszen
a másik oldalról nyertünk egy
helyett kettőt-hármat is. De
fájt nekünk az, hogy evangé-
likus emberek annyira "bele
tudtak esni a ma igézetébe,
hogy a legelemibb emberi jo-
got: a vélemény szabad nyil-
vánítását sem tudták elviselni,
nem is beszélve arról, hogy
nagyon sokszor Isten igéjétől
érezték magukat méltatlanul
megbántottnak.

Sajnáltuk azt is, hogy egy-
házi sajtótermékeink között
sem volt meg az az összhang,
amit egyetemes ügyünk meg-
kíván. Pedig egyesült erővel
és együ ttes célkitűzéssel sok-
kal több lehetett volna az ered-
ményünk. De ami nem volt
meg az idén, meghozhatja azt

I~em vagyok egyedül". mert ve-ll

1

1em van az Atya.. I
Janos 16:32.
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a következő egyházi esztendő.
Az elmult év legnagyobb

felfedezése mégis csak az volt,
hogy nem vagyunk és nem le-
hetünk egyedül, mert velünk
van az Isten. Hűtlenségekkor
és eredménytelenségek láttán
sokszor eszünkbe jutott: érde-
mes-e tovább folytatni? És
ilyen tusakodásokon mindíg
megkaptuk kellő időben a vá-
laszt: folytatnunk kell, mert
velünk van az Isten, akinek
nagy céljai vannak' velünk.És
csak azért mutat elszomorító
jeleket, hogy rádöbbenjünk:
először és mindennap nekünk'
kell megújulnunk, mert csak
így lehetünk méltók az ő szol-
gálatára. Ebben fedeztük fel
egész egyházunk hivatását is.
Sok az ellenségünk és sokszor
nagyon, de nagyon egyedül va-
gyunk. S egyházunk mégis
dolgozik és mégis szólja az élő
Isten szavát, mert velünk van
az Ú r, aki ezer megújuláson
keresztül ezer új munkára küld
bennünket ..

Ebben a látásban pedig bát-
ran szólunk, sőt prófétálunk
nemzetünk hivatásáról is. Tud-
-juk jól, hogy emberi látás sze-
rint mi, a szegény magyar
nemzet nagyon egyedül va-
gyunk. Ezer év óta egyedül va-
gyunk. De azért hagy Isten
bennünket így egyedül, hogy
egyedül az ő ereje által újul-
junk meg újra, mint ahogyan
általa újultunk meg nemzeti
történetünk nagy fordulóin.

Ezért a számadás végén csak
azt tudjuk mondani, hogy meg-
újult hittel, Isten kezébe tett
élettel küzdünk tovább a lel-
kek, egyházunk és szegény
árva nemzetünk megújulásá-
ért, szabadságáért és emelke-
déséért.

1



"Haegész életemben
öltögetnék is ... "

"Nagyapáink zsoltárokat hagytak
ránk. De nagy anyáink érzései is élnek
rég porladó kezük munkájában. Ne
engedjük elfoszlani ezeket a munkákat. -
Vegyük át e gazdag örökséget és ad-
juk tovább a mi unokáinknak azt az
érzést, melyet ősanyáink régi udvar-
házuk fehér falu szobáiban megálmod-
tak, szorgos kezük belevarrt a maguk
szőtte vászonba. Nekünk, késő utó-
doknak kell megőriznünk és tovább ad-
nunk mindent, hogy soha el ne vesz-
szen, de hirdesse a magyar asszony lel-
kének gazdagságát, kezének szorgos-
ságát, s érzéseí tisztaságát." A soproni
gyámintézeti Nőegylet tagjai üzenik
ezt a magyar evangélikus nőégyesüle-
teknek, s rajtuk keresztül minden ma-
gyar asszonynak. Az üzenet pedig nem
puszta szóban, vagy szép körlevélben,
hanem nagyszerű, példaadó munkában
járja körül az országot.

A soproni evangélikus magyar asszo-
nyok ugyanis hatalmas albumban
mintagyűjteményt adtak közkézre
templomdíszítő kézimunkák készítésé-
hez. Dunántúl minden számottevő nép-
művészeti tájáról gyűjtötték a magyar
.motívumokat, s azokból terveztek pom-
pás paramentumokat, igazi magyar ol-
tárra valókat. Laikus férfiszemünk
ámuldozík az album lapjain. Ez az,
amit kerestünk. A templomért s abban
történtekért mi vagyunk felelősek. De
éreztük, hogy van a templom "ékes és
jó rendjének" egy részlete, amelyben
az asszonyoknak kell felvállaini a fe-
lelősséget. A templomi kézimunka igazi
magyar formanyelvét nekik kell meg-
találniok. És hittünk is benne, hogy
most, mikor ruhában, s kézimunkában,
egyszerű lakásdíszítésben asszonyaink
újra felfedezték a népi-magyart, .meg
fog születni a népi-magyar templomi
kézimunka is, s ki fogja szorítani a sok
ízléstelenséget, s gyökértelenséget, ide-
genséget az oltárainkról és szeszéke-
inkről. Sokszor elképedve láthatta az
ember, hogy új templomokban, hatal-
mas összegekért. jobb ügyhöz méltó
buzgalommal, jóakaratú asszonyok, sőt
nőegyletek milyen szerencsétlen para-
mentumokat -hoztak össze. Vártuk a,
népi, magyar - izlésfelszólalását ebben
a kézimunka-hangzavarban. A felszó-
laláshoz a soproni asszonyok kértek
szót és nagyszerű jelszóba fogalmazták
a magyar ízlés üzenetét: ,.Magyar
asszony, magyar szívvel,magyar kézi-
munkát varrjon az Ür dicsőségére."
És közszemlére tették az egyház aszta-
lára; jelszó mellé tettnek a mintagyűj-
teményt. .

A magyar kézimunkák egyházi, ke-
resztyén bizonyságtételeknek is számí-
tanak. Beleszőtt.ék a soproni asszonyok
a magyar minták közé az egyház ősi
szimbólumait is, mint pl. a pelikánt, a
keresztet, s a gyönyörű minták nem-
csak a magyarság ősi lélekgazdagságá-
nak tolmácsolói, .de keresztyén asszo-
nyok kezében arra alkalmas eszkö-
zökké is lettek, hogy általuk keresz-
tyén gondolatok és élmények tolmá-
csolása is folyhassék. Minden kézi-
munka készítője egy hívő bizonyság-
tétel szimbólumát készítette el a dús-
gazdag magzar művészet őselemeiből.
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Fontos kérdések
. .

(Részletek D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek az egyetemes
közgyűlés elé terjesztett évi jelentéséből.)

II.
A felekezetközi helyzetben enyhülés jelei mutatkoznak.

Túlfűtött emberek kisiklásaitól ennek a munkaévnek a története sem
mentes, de általánosságban mintha elcsendesedett volna a harc. Az idők
vészei talán mégis a józan belátás felülkerekedését eredményezik, hogy
jobb, ha ki-ki a maga portáján hozza rendbe a dolgait és helyesebb,

_Istennek tetszőbb, ha nem egymás szeretetlen ítélgetésében, hanem a
reábízott isteni küldetés minél hiánytalanabb teljesítésében kel a má-
sikkal versenyre. Ennek a belátásnak érvényesülése a sok oldalról ve-
szélyeztetett keresztyénségnek, merném mondani, létérdeke.

A finn testvérekröl akkori súlyos helyzetükben mult évi egye-
temes közgyűlésünk, a viszonyunkból természetesen folyó melegséggel
emlékezett meg. Az együttérzés azonban nemcsak szavakban, hanem
tettekben is megnyilatkozást keresett. A finnek javára tartott gyűjtés
és offertórium közel 44.000.- pengőt eredményezett, amelyet küldött-
ségileg adtunk át Finnország akkori budapesti követének a Finn Vö-
röskereszt javára.

Úgy érzem.vmulasztást követnék, el, ha ugyanezen a helyen, ahol
egy évvel ezelőtt szorongó érzéssel gondoltunk finn testvéreinkre, nem
szólanék arról, hogy nehéz létharcuknak békés befejezése lett, amely
ugyan országuk egy részének elvesztését jelentette, de nemzeti létüket
és fennmaradásukat biztosította; Az egész művelt világ értetlenül állt
a csoda előtt.ramelyet ez a kis nép művelt. Mi tudjuk, hogy nemcsak
fegyvereivel, de hitének erejével is vitte azt véghez. Ugyanannak a hit-
nek erejével, amely a mienk. Lelki büszkeséggel tudjuk és valljuk
mi a finneket hitben is testvéreinknek és hősies megállásukból bizony-
ságát vettük annak, hogy ennek a hitnek -ma is megvan a csodatevő
ereje. Igyekezzünk tehát ezt a hitet magunkban és utódainkban ápolni
és erősíteni abban a biztos tudatban, hogya megállást ezekben a vész-'
terhes időkben s azokban, amelyek még elkövetkeznek, emberi erő
nem, hanem Isten kegyelméből csak ez az egy biztosíthatja. Szívünk
nagyrabecsülése és szeretete országokon és tengereken, át feléjük száll
és azzal a rokonérzéssel, amellyel tavaly értük aggódtunk, ajánljuk
őket most, sorsuk felől megnyugodva, Isten atyai oltalmába.

Ha a háború végetér, nemcsak a magam, de a nemzetközi egyházi
érintkezésekben résztvevő külföldi szakférfiak megítélése szerint is
előreláthatólag igen fontos szerep vár a magyar protestantizmusra s
annak körében evangélikus egyházunkra, ezen érintkezések újbóli fel-
vételének munkaterületén. Meggyőződésem, hogy ezt a szerepet -öröm-
mel vállaljuk, "és boldog érzés lesz számunkra, ha mi fonhatjuk ismét
össze testvéri szorításra azokat a kezeket, amelyek most hidegek, mint
a szívek, és nem nyúlnak kézfogásra egymás felé. Erre a szerepre hiva-
tottá tesz minket nemcsak nemzetközi helyzetünk, s a világ protestan-
tizmusának életében elfoglalt poziciónk, de az a virágzó hitélet is,
amely nemzetközi viszonylatban is az elsők sorába helyezi a magyar
protestantizmust. Ez a hivatástudat fokozza erőinket egyházi köteles-
ségeink buzgó teljesítésére.
_ A zs ina t_bezárásával az általa elindított munka nem ért véget.

_Szabályrendeletek egész halmaza áll előkészítés alatt.
Itt csak egy örvendetes bejelentésre szorítkozom. Egyházi Tör-

vénygyűjteményünk német fordítása nyomdakészen áll. A fordítás
nehéz munkáját Spiegel-Schmidt Frigyes dunántúli egyházkerületi
missziói másodlelkész végezte nagy odaadással és szakértelemmel. Re-
ményem szerint a mű kinyomtatása is mielőbb megtörténhet, és köz-
kézreadása lehetővé válik.

Úgy vélem, hogy amennyiben a közszükséglet megkívánja, az
Egyházi Törvénygyűjtemény tót nyelvre való lefordításáról és tót
nyelven való kiadásáról is gondoskodnunk kell. Az egyházi élet folyá-
sának síma menetét nagyban előmozdítja az, ha a törvények az egy-
házunkban használatos összes nyelveken hiteles szövegben állnak ren-
delkezésre.



Nagy veszteség érte egyházunkat annak következtében, hogya
Ferenc József Tudományegyetem Kolozsvárra való visszahelyezéséről
szóló törvény javaslatban nem sikerült azt a pontot megváltoztatnunk.
amely a jogakadémiálc működését két évfolyamra szállítja le s így
azokat előkészítő ,akadémiákká teszi. Figyelemmel ennek a kérdésnek
rendkívűli jelentőségére, azt szakférfiak bevonásával az elnökségek
értekezlétével részeletesen áttárgyaltam. Tanácskozásunk eredménye-
képpen egyházunk erre a kérdésre vonatkozó kérelmét és kívánalmát
a Kormányzó Úr Öfőméltóságához intézett felíratba foglaltuk és eljut-
tattuk azt a m. kir. miniszterelnökhöz, valamint a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez is. Gondoskodás történt arról is, hogy
ebben az ügyben a képviselőház bizottságában megfelelő felszólalás
hangozzék el. Betegségem miatti távollétemben a Felsőház közoktatási
bizottságában D. Kapi Béla szólalt fel jogakadémiánk érdekében, a
Felsőház ülésén pedig D. D. Raffay Sándor püspök. Sajnálattal kell
bejelentenem, hogy egyházunk kíván almának teljesítése elől a kor-
mány elzárkózott, és a törvényjavaslat változtatás nélkül törvényerőre
emelkedett. Nem kell részleteznem, hogy ez a tény milyen veszteséget l'

jelent egyházunkra nézve, mint az egyházjog művelése legfontosabb
intézményének elsorvadása, birtokállományunk csökkenése és evangé-
likus egyetemi jogtanárok intézményes kitermelésének úgyszólván tel-
jes megszűnése. Különösen fájdalmasan érint, hogy a törvényjavaslat
egyházunkal való előzetes tárgyalás nélkül került az országgyűlés elé.
Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy e befejezett tény-
nyel kapcsolatban mentsük, ami menthető s a korrnány egyházunkat
ezért a veszteségért iskolai téren megfelelő ellenszolgáltatással kár-
pótolja.

A tavalyi közgyűlés 53. jegyzőkönyvi pontj ával kapcsolatban saj-
nálattal kell megállapítanunk, hogy am. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter nem hajlandó olyan törvény javaslatot terjeszteni a törvény-
hozás elé, hogy evangélikus egyházunk két tanítóképző akadémia he-
lyett háromnak a felállításához kapjon jogot.. Figyelemmel az ország
elcsatolt területei újabb részének hazatérésére, nemkülönben arra a
tagadhatatlan. tényre, hogy egy tanító- és egy tanítónőképző-intézet
egyházunk szükségletét kielégíteni nem tudja, ki kell tartanunk
amellett, hogy három tanítóképző-intézetre van szükségünk.

Nemzetiségtől népcsopor+iq
A nacionalista érzéseket még a tiszta, szellemi értelemben vett

liberalizmus ébresztette fel. Ez követelt jogokat és önirányítást a nem-
zetiségeknek és okozott nagy problémákat a nemzetiségekkel bőven
ellátott államoknak, mint amilyen a szabadságharc, majd a kiegyezés-
korabeli Magyarország is volt. Ma már jól tudjuk, hogy ezeket a moz-
galmakat akkor nem csak a felvetett koreszme fűtötte -;- hiszen csak-
hamar más irányba csapott az át -, hanem az uralkodóház politikai
taktikázása is, amely a magyar követeléseket igyekezettl ellensúlyozni
es vitássá tenni vele. A szabadságharc korában békességben élt egy-
más mellett az államalkotó magyar és a sors csapásait vele együtt
szenvedő, az uralkodóház elnyomó szándékait éppenúgy a saját bőrén
érző nemzetiség. Jellemző az is: a szabadságharc tüzében égő magyar-
ság ellen nem a tót, vagy német nemzetiségek keltek fe) fegyveresen,
hanem a szerb és román. Mi mást mutat ez, mint azt, hogy ennek
felülről, mesterségesen szított ellentétnek kellett lennie?

A kiegyezés éveiben, a szellemi, eszmei liberalizmusnak gazdasági
szabadelvűséggé való válása és így elsekélyesedése idején egyáltalán
nincsen szó, vagy legalább is csak ritkán, a népcsoportok önállóságá-
ról, önrendelkezési jogáról. Nem is lehet, mikor· a koreszme ajtót-
kaput tár mindenki előtt, aki az államalkotó néphez közelít és a leg-
főbb jónak az abban 'való teljes felolvadást, beolvadást tartja. Nem is
lehet, mikor Rákosi Jenő 30 millió magyarról ábrándozik és nemzeti-
ségi hovatartozóság nélkül ide számít minden állampolgárt. Csak a
világháború ellenséges propagandája, majd pedig a központi hatalmak
felbomlását célzó wilsoni elvek azok, amik először felvetik ezt a kér-

A bizonyságtételt aztán oda is írták a
kézimunkák alá ékes írással, mintegy
magyarázva a "nyelveKen szólás egy
nemét". Mert a magyar templomi kézi-
munkában a nagyon valóságos nyelve-
ken szólás egyik örök formáját ismer-
hettük fel. Lehet dicsérni, az Urat ze-
nével, szoborral, oltárképpel, s ime
kézimunkával is. Nyelveken szólás ez,
mert csak az Úr ügyének értelmesei
vehetik ki a stilizált vi1'ágok és mada-
rak szövevényéből, hogy itt a hívő lé-
lek emlékezik az Úr nagyságos dol-
gairól, de nyelveken szólás azért is,
mert ez az -oltárterítő-gyűjtemény csak
magyarul szólalhatott meg, magyar
asszonyok keresztyén lelkéből-kezéből.

De halljuk a terítők keresztyén üze-
netét is!

Székely Jánosné rábaközi mintát
hímzett az ismétlődő' minta közép-
pontjába helyezve a keresztet, amit
stilizált virág- és gyümölcsdíszítés fon
körüL Mintha a keresztből termő ál-
dott élet bontakozna ki az oltár díszén
is. Sass Lászlóné, Petrik Ilona és Oppel
Ernőné szintén rábaközi mintát dol-
goztak fel a pelikán ősi egyházi szim-
bólumával, s az Úrban elrejtett életre
való emlékeztetéssel. Dr. Ruhmann
Jenőné bűnbánati paramentumot ké-
szített lila színűt, rábaközi mintával;
lehajló és bátran emelkedő virágokkal.
mintha a bűnbánat és a bűnbocsánat
reménysége harcolnának egymással az
oltár terítőjén. Vitéz Magassy Sándor-
né a jócselekedetek szép virágait hí-
mezte meg rábaközi motívumokból. '
Dr, Deák Jánosné höveji mintát készí-
tett el csillagos égnek, hogy emlékez-
tessen a végtelen Isten jóságára, aki
a világban a porszemnyi ember gond-
viselője, s egy másik mintát, mely a
jóság napját sugároztatja virágokba.
Németh Sámuelné gyönyörű darabja a
hála kifejezője akar lenni. Ö írja ezt:
"Ha egész életemben öltögetnék is, és
minden öltés egy hálafohász lenne,
mégsem tudnám századrészét sem ki-
fejezni a ezeretetnek és hálának, amely-
lyel néked tartozom, Uram!" Spanner
Gézáné torockói mintát készített, mely-
ben a jó és rossz között egyenlőkép-
pen irgalmas Isten hűségét dicsőíti.
Szabó Kálmánné, aki különben az egész
mintakönyv összeállítója, írásos min-
tát hímzett az életünk cserépedényé-
ből kihajtott szeretetvirág szimbólu-
mának kifejezésére. Dr. Schaeffer
Oszkárné írásos mintájában a remény-
ség virágait hímezte az oltárra. Leit-
ner Józsefné sárközi mintában a hit,
remény, szerétet hármas csillagát sti-
lizálja meg. Hamar Gyuláné sárközi
darabja az Isten gondviselésének áll-

. hatatosságát dicsőíti. Merész Károlyné
sárközi munkája büszke a háziszőttes
vászon puritán lelkére: "Nem selyemre
és arannyal, hanem egyszerű vászonra
varrom rá, hogy szeretlek Istenem!"
Matheidesz Istvánné fertőmelléki min-
tája a szílárd és örökkévaló Istenre
való támaszkodás lelki élményéből szü-
letett, Szebbnél-szebb kézimunkák az
egyháznak és a magyarságnak lelkét
lehe tik, s odakívántatják magukat a
magyar evangélikus templom oltárára.

Még arra is gondoltak a soproni asz-
szonyok, hogy olcsó legyen a tervűk.
Legtöbb minta háziszőttesen, egyszerű
vásznon van. Ez illik a puritán evan-
gélikus templomba. Jólenne, .ha más
vidékek nőegyletei is kikeresnék azo-
kat a magyar motívumokat, melyek al-
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kalmasak arra, hogy egy új nept ma-
gyar templomi kézimunka-míívészet
alapjává váljanak.

A soproni asszonyoknak pedig legyen
köszönet ezért a szép munkáért. Külö-
nös öröm volt aztán végül az is, hogy
ezeket az asszonyokat theológuskorunk-
ból ismerjük, s legtöbben közülünk
legtöbbet közülük láttuk is kézimun-
kázni vendéglátó házukban, de láttuk
vasárnaponként mindnyájukat temp-
lomban ülve, s így hisszük és tudjuk
azt, hogy az ő munkájuk igazán a
templomért égő szolgálólélek boldog
munkája volt. Dezséry László.

Egyháztörténeti
. reviziót!

•

Lapunk nov. 9-iki számában, a
"Könyvkritika" rovatban már megír-
tuk, hogy Kerman Dániel evangélikus
mártír-püspök halálának 200-ik évfor-
dulója alkalmából a szlovenszkói
"Tranos.cius" egyházi könyvkiadóválla-
lat a mult nemzeti és egyházi esemé-
nyeit, valamint kimagasló nagyjait
megörökítő kiadványsorozatában min-
ket is érdeklő, figyelemreméltó köny-
vet jelentetett meg .Proces s Danie-
lom Kromanom" (Kerman Dániel bűn-
pere) címen. Szerzője a magyar Szi-
monidesz Lajos, akinek kéziratából for-
dította tót nyelvre Adamovics István
beszterce bányai tót vallástanár. A
könyv érdemét illetően hadd álljanak
itt még az alábbi sarok.

Tudvalevő, hogy Kerman Dániel mía-
vai evangélikus lelkész és dunáninneni
püspök nagy tudományánál, hatalmas
szervezőerejénél s kimagasló egyház-
vezéri ráterrnettségénél, de különösen
azon oknál fogva, .hogy Rákóczitói kö-
vetségi megbízást fogadott el XII. Ká-
roly svéd kírályhoz, kezdettől fogva
szálka volt a hatalom és a katolikus
papság. szemében. A kőnyv által tár-
gyalt "bűnpert" mégis apostasiapárto-
lás címén indították meg ellene, mi-
után egy Mlinárics nevű morvaországi
katolikus egyént, aki lelki betegségét,
búskomorsá gát panaszolta nála, buzgó
imádságaival megyógyította s azután -.
kívánságára - feleségével együtt az
evangélikus egyházba felvette. Ettől
kezdve az eredeti vádiratokból kitűnő-
leg valóságos vádlavina zúdult Ker-
man fejére. Itt csak a legkimagaslób-
bakat említjük: a római katolikus egy-
házat perverznek, fanatikusnak és té-
velygőnek (perversa et fanatica ac
erronea), Szent István nem apostoli,
hanem ördögi királynak (non aposto-
licus, sed diabolicus) Nepomuki Jánost
kéjencnek (scortator publicus), s az ő
Csehországban áhítatos tiszteletben ré-
szesített nyelvét kutyanyelvnek (lingva
canina) mondotta, az' eucharistiát pe-
dig azzal az állítással s sértette meg,
hogy azt a katolikus papok kutyatej-
ből (ex lacte canino) készítik el, stb.

A Gotsecz Gábor ügyvéd által kép-
viselt védelem zseniális könnyedséggel
és alapos érveléssel tudta a Kerman-
nak szegzett vádak alaptalanságát bi-
zonyítani. Pl. a Szerit István emléke
megsértésének vádját a védelem Ker-
man egy 1704-ből való, Szent István-
napján mondott prédikációjának tárgyi
bizonyítékával veti vissza. Ennek az

4

dést. Azonban valóban nem arról van szó, hogy juttassuk el a nemzeti-
ségeket, a népcsoportokat népiségük szabad kiélésére - nem arról
van szó, hogy adjuk meg nekik azt az alkalmat, hogy egy erős állam
keretein belül (amennyiben szám vagy műveltség tekintetében hiányok
lennének) népiségüket fenntarthassák, ápolhassák, tovább fejlesszék,
anélkül, hogy az államalkotó nép sajátos, az ő érdekeikkel összhang-
ban álló terveit kereszteznék -, hanem arról, hogyan lehet a termé-
szetes, történeti egységeket felbontani, hogy a vállalt politikai köte-
lezettségeknek eleget tehessenek.

A nacionalista mozgalmak törekvése azonban kezdettől fogva a
népcsoportok kérdésének teljesés valódi megoldására irányult. A nem-
zetiszocialista Németország először is felébresztette külfőldön élő nép-
csoportjainak összetartozandósági öntudatát. Világossá tette számukra,
hogy ha valaki el is szakadt az anyaországtól. legyen az kivándorolt,
vagy békeszerződéses határok által elszakított, nem veszíti el állam-
polgárságával együtt népi kapcsolatait is. Mi is tudtuk és tudjuk ma
is, hogy a határokon túl élő magyarok nem vesztek el számunkra, ha
ébren tudjuk: bennük tartani ezt a tudatot: hozzánk tartoztok igazán.
Ezt a hozzátartozást először úgyanémet, mint a magyar állam kisebb-
ségvédelmi . egyezményekkel igyekezett biztosítani. Csakhamar ki-
derült azonban az, hogy kisebbségvédelmi egyezmény csak ott tud
hatásos lenni, és csak ott érhet el szemmel látható eredményeket, ahol
a. kisebbség mögött erős anyaország áll, amelyik nem a jog kénysze-
rítő erejével, hanem a jog mögé odaállított kivont karddal tudja bizto-
sítani kívül maradt egyedeinek jogait.

Kisebbségvédelmi intézkedések tehát csák ott lehetségesek, ahol
legalább is egyenlő erősek állanak szemben egymással, különben nem
egyenlőség alakul ki, hanem fogcsikorgatva tűrt kényszer. A fejlődés
iránya azonban nem ez. A fejlődés folyamán annak az időnek kell el-
jönnie és annak az állapotnak bekövetkeznie, amikor a népi hovatar-
tozandóságot mindenütt, mint a természeti adottságok egyik legszen-
tebbikét tisztelik és feladatnak nem annak lemorzsolását, hanem meg-
tartását tekintik. Ehhez azonban .kettő kell. Először is az, hogy minden
állam egészen egyformán bánjék kisebbségeivel és őket talán ne is
ezen a néven nevezze, hanem "jogara alá tartozó idegen népcsoport"-
nak, és mindent megtegyen arra, hogy államrendszerébe ezek népi-
ségük fenntartásával illeszkedjenek bele. Mert amelyik állam, amint
azt Csehszlovákia példája mutatja, ezeknek felőrlésévei igyekszik
létét biztosítani, az nem csak a népcsoport mögött álló anyanépet

ingerli maga ellen, hanem felőrlés közben .olyan erős ellenállásokra
találhat, amelyik létét veszélyezteti. De kell ehhez másodszor az is,
és ez különösen a mi számunkra, magyarok számára nagy követel-
mény, hogy az anyanép úgy álljon idegenben élő vérei mögött, mint
valódi anya. Ez pedig a teljes, és komolyan végzett önmegismerő kultú-
rális munkát jelenti, amelyiknek nem szabad megszűnnie egyetlen
percre sem. Eddig talár: kicsinyek voltunk és sok tekintetben tehetet-
lenek; most nagyobbak vagyunk és többet látunk, fel kell ezt a ma-
gunk javára használnunk. A mérlegnekkét karja van és ha a követel
rovatba sokat vetnek, az egyensúlyhoz a tartozík rovatba is legalább
annyit kell vetnünk. Kemény Péter.--~-

Pécs. Nagy örömünnep volt novem-
ber 17-én a pécsi gyülekezetben. A
gyülekezet Baldauf Gusztáv Szeretet-
otthona részére 'vásárolt hajlékot avatta
fel és adta át rendeltetésének D. Kupi
Béla püspök. Lk. 24:36. alapján szólott
az avató püspök az igazi otthonról és
megállapította, hogy a hajlék akkor
válik otthonná, ha urrá válik benne
Krisztus Lelke. Azzal <1 kívánságga'l
és imádsággal adta át rendeltetésének
a Baldauf Gusztáv Szeretetotthont,
hogy legyen az olyan otthon, melyben
él és úr Jézus. Az esti vallásos ünne-
pélyen a templomban Fábián Imre, az
egyházmegye' főesperese - tartott elő-
adást.

Vasárnapi iskola-vezetöi tanfolyam
indult meg a budapesti egyházmegyé-
ben, melynek tanfolyamát 52 hallgató
látogatta és szerzett készültséget a va-
sárnapi iskola vezetéséhez. A tanfolya-
mon az előadók Móhr Henrik alespe-
res, Zulauf Henrik diakonisszaegyesü-
leti lelkész, Scholtz László vallastanár
és dr. Farkas Mária, Fébé diakonissza
főnöknő voltak. Az egyházmegye va-
sárnapi iskolai munkájának vezetésére
Zulauf Henrik kapott megbízást.

Az óbudai (Dévai Bíró Mátyás-tér)
templomban november 24-én délután
6 órakor zenés áhítat lesz, melyen igét
hirdet dr. Schulek Tibor, orgonán ját-
szik Wehner Géza, énekel Fehérpataki
Ervin.



"Der Kleine Katec~ismusDr. Martin lut~ers"
II.

Lapunk november 9-iki számában közölt bevezető kritika után
vegyük sorra Spiegel-Schmidt Káté-magyarázatának' leginkább kifo-
gásolható részeit és szempontjait.

. Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a Tízparancsolat Igéi
által a fenséges, szent és örök Úr Isten az Ő igazságos akaratát: í tél e-
tét és kegyelmét nyilatkoztatja ki a vele szemben engedetlen,
bűnös és halandó ember számára. De mert a megigazult, a keresztyén
ember is bűnös ember (Luther: "homo simul justus et peccator!"),
Isten akaratának a törvényben történő kinyilatkoztatása számunkra is
kegyelem és ítél e t marad. Nem fogadhatjuk el, mert nem is értel-
mezhetjük e kinyilatkoztatott akaratot - a tankönyvíróval - egy-
szerűen' "Isten ajándéka" gyanánt, aminek birtokában mi egyedül és
állandóan csak örvendezhetnénk, miként pl. a gyermek örvend a szü-
lőjétől kapott ajándéknak. Hacsak nem akarjuk Isten kinyilatkozta-
tott lényének és kegyelmi akaratának szentséges és fenséges volfát
teljességgel elhomályosítani s ezáltal egy erőtelen "Isten-képzethez"
jutni. 'Luther Tízparancsolat-magyarázata világosan kifejezi, hogy
Isten "f é It őn sze r e t ő Úr ", aki bennünket e lí tél es kegyelmébe
fogad. A Reformátor Istennek minden egyes hozzánk intézett paran-
csolatát ebben a "nagy parancsolatban" foglalja össze: "Istent fél j ü k
é s sze res s ü k!" Ezzel szemben Spiegel-Schmidt magyarázatában az
Isten kegyelmi ítéletének a Tízparancsolatba rejtve' kinyilatkoztatott
belső feszültség erejét teljesen elveszíti. A "féltőn szerető Úr Isten"
így annyira tulajdonunkká válnék, hogy szinte rendelkezhetnénk már
Vele. Mert szerinte Ő önmagát (1. parancsolat), nevét (2. paran-
csolat) és ü n n ep nap j á t (3. parancsolat) "odaajándékozza nekünk"!
Ezen, a rajongókra elmékeztető tanítást az ajándék-elméletnek a további
parancsolatokra való alkalmazása kapcsán helyenkint logikai képtelen-
ség váltja fel. Megtudjuk ugyanis, hogy "Isten szülőket ajándékoz
nekünk" (4. par.), de azt is, hogy ami életünk (5. par.), a házasság
(6. par.), a tulaj don unk (7. par.), jóhírnevünk (8. par.), a meg-
elégedettség és a közösség (9. és 10. parancsolat) mind-mind
"Isten ajándéka". számunkra.

A dolgok ilyetén való beállításának és leegyszerüsítésének szinte
természetes következménye, hogy a tankönyv író az első parancsoJat-
ban rejlő, ellentmondást nem tűrő kö vet elé s t (N e legyenek más
isteneid!) - ami által Isten egyébként kétségkívül nem csupán ítélő
és büntető igazságosságát, hanem ugyanakkor irántunk való végtelen
kegyelmét és szeretetét is kinyilatkoztatja - a következőképpen értel-
mezni: "S zab ad neked mindenkor hozzájönnöd, sza bad neked Tőle
bármit kérned". Pedig ez a parancsolat számunkra nem a lehetséget
hangsúlyozza, hanem inkább határozott k ö v e t e Ié s t, sőt kötelezést
tartalmaz (ami á lehetőséget is magában foglalja). Isten megköveteli
tőlünk, hogy Öt "mindennél jobban féljük, szeressuk és Őbenne bíz-
zunk!" Más szóval: Ő legyen a mi egyetlen Istenün.k; tehát nékünk
mindenben és mindenkor hozzá kell jönnünk, mindent Tőle kell kér-
nünk! Kikapcsolva az etikai szempontot, amely helyes értelmezés
mellett egyáltalán nem is a saját, természetes akarásunk erejé-
nek, hanem a L éle ker e j éne k, a reá való felfigyelésünk mértéké-
nek, tehát végső sorban hit ü n k nek megbizonyítása, akkor ezzel az
isteni kinyilatkoztatás értelmét önkényesen megváltoztatjuk, tartal-
mát megszűkítjük, megfosztván azt a bűn miatt szükségképpeni ítélet-
jellegétől. Ugyanakkor és ezáltal azonban Isten kegyelme is elveszí-
tené számunkra értelmét és erejét.

Ugyancsak az első parancsolat magyarázatánál találkozunk a tan-
könyvben a következő kitétellel: "Isten azonban csak, akkor a te Iste-
ned, ha te is mindíg az Ő gyermeke vagy". Ez a megállapítás már a
tévtanítás határát érinti. Az első parancsolatban foglalt kinyilatkoz-
tatás szerint: "Én vagyok az Úr, a te Istened", ami azt jelenti, hogy
Isten minden körülmények k ö z ö t t :a mi Urunk, Istenünk,
tekintet nélkül arra, vajjon. mi ezen kinyilatkoztatást elismerjük-e,

eredetileg tót nyelven írott, majd la-
tinra fordított prédikációnak a partí-
tiójában állítja ugyanis Kerman, hogy
Szent István háromféle koronával ko-
ronáztatott meg: 1. a győzelem vas-
koronájával, 2. a tudomány ezüst-arany
koronájával és 3. az élet gyöngykoro-
nájával.

Ez a prédikáció azért is fontos fel-
fedezést jelent, mert a Szent István-
kuitusz ellen Szlovenszkón politikai
érdekből megindított hadjórattal szem-
ben értékes tárgyi bizonyítékot, tudo-
mányos érvet nyújt.

Kerman életrajzának, elfogatása kö-
rülményeinek, s a pozsonyi' börtönben
töltött utolsó napjainak forrását mínd-
ezideig főként a családi krónika, a
"Fata familiae Kermannianae" ismert
anyaga képezte, mely sok intim és fi-
gyelemreméltó adatot tartalmaz ugyan,
de Kerman életének valóságos tényeit
költészettel és fantáziaszülte megálla-
pításokkal elegyítette. Ezek a kortár-
sak és családtagok megfigyeléseiből,
tapasztalataiból összeállított adatok
különben is csak Kerman elfogatásá-
nak időpontjáig tájékoztatnak. A "bün-
per" zárt ajtók mögötti tárgyalásának
részletei: a bíróság, a királyi ügyész
vádírata, a helytartótanács kiegészítő
vádpontjai, a tanúk vallomásai, a vé-
delem stb. mindezideig,' tehát 200 éven
át ismeretlenek voltak az egyháztörté-
net tudománya előtt.

A szerző tehát olyan tárgyat dolgoz
fel, amelyre sem" a Zsilinszky-féle
Kerman-életrajz, sem az újabb, Ker-
man életével és művével foglalkozó
cikkek, értekezések nem terjeszked-
nek ki. A '"bűnper" egész lefolyását
pontosan szemléltető eredeti latin-
nyelvű dokumentumok ugyanis a
szerző szerencsés [etiedezéséiq eikeriü-
ték a figyelmét, amit azzal lehet jó-
indulattal menteni, hogy ezek az Or-
szágos Levéltárban a megtévesztő
.Proceesus Gerrrummuiruis cum suis
accessoribus" cím alatt rejtőzködtek.
Ugy látszik, hogy ennek az egyetemes
evangélikus egyházi levéltárban talál-
ható másolata sem fordult meg a Ker-
man-kutatók kezén.

A felfedezett eredeti latin dokumen-
tumok ezek szerint felbecsülhetetlen
adalékkal szolgálnak Kerman tragikus
élete pontosabb megismeréséhez, a
"Fata" anekdotikus adatai, s az ezen
alapuló felületes és hiányos Kerman-
életrajzok, értekezések egyháztörténeti
reviziójához és kiegészítéséhez.

Itt jegyezzük fel a szerzőnek azt az
örvendetes közlését is, mely szerint
egyéb fontos iratcsomókat is felfedezett
az Országos Levéltárban. Ilyenek: Ba-
hir Mátyás levelezése, Brunswik püs-
pök eljárásának íratai, Komáromi Csip-
kés György bibliafordítása cenzurájá-
nak anyaga, a gályarabok ellen a per
előtt lefolytatott vizsgálatok jeyyző-
könyvei stb., stb. Dr. Szilády Jenő.

Csak azt tudom, .hogy .vala-
hányszor igazán komolyan imád-
koztam, míndannvíszor bőséges
meghallgatást nyertem, s többet
kaptam, mint amennyit kértem.
Ha olykor Isten halasztotta is.
végre mégis meglett. Lu the r.
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"Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is,
de a lelkében kárt vall."

Meghivó.
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG
egyházunknak az értelmiséghez tartozó
világi férfiai részére december 1-8-ig,
minden nap, este 1/27 órai kezdettel,
Budapesten, az 'Evangélikus Egyház-
egyetem székházának imatermében
(VIlI., Üllpi-út 24, udvaron át a II.

emeleten

evangélizáló
konferenciát

rendez, melyre az érdeklődőket tiszte-
lettel és . hittestvéri szeretettel hívja.

* }je *
Korunk megállást alig ismero Ira-

mában egész emberi élet.ek futnak el
anélkül, hogya lélek és az örökkévaló-
.ság kérdéseivel kornolyan és elhatá-

. rozottan szembeállnának. A mai nehéz
idők új világrend et formáló küzdelme
azonban az emberi lélek örökös nyug-
talanságát újra nyilvánvalóvá tette 's
ebben a lelki nyugtalanságban különös-
képpen megérezteti velünk az Isten.
hogy az élet legfőbb szükséglete lel-
kiekben van. Az élet békességét a ki-
alakuló világban is csak a lélek békes-
sége biztosíthatja. Az Országos Luther
Szövetség e mindennél elsőbb és sür-
gősebb szükséglet kielégítésére kíván
komoly alkalmat nyújtani egyházunk-
nak az értelmiséghez tartozó világi
férfiai részére.

* * *
Az evangélizáció megnyitása decem-

ber l-én este 1127 órakor lesz, melyen
D. dr. Raffay Sándor püspök tart írás-
magyarázatot. Az evangélizáló előadá-
sokatdr. Mády Zoltán tanár, tudo-
mányegyetemi előadó tartja. Az evan-
-gélizáció utolsó előadását december
8-án este úrvacsoraosztás kö,;eti. Az
előadások sorozatcsak és ezért kívána-
tos, hogy azokon kihagyás nélkül ve-
gyünk részt.

Adventi áhítat cimen jelent meg az
Énekes áhitatok második füzete Ke-
mény Péter összeállításában. A körül-
belül egy óráig tartó ádventi esti össze-
jövetel vagy délutáni istentisztelet
anyagát tartalmazó füzet ára 24 fillér,
az Ú. n. gyülekezeti összeállításban két
füzet és 100 drb éneklap van, melynek
együttes ára 2 P és portó. További
énekl apok darabonkénti ára 2 fillér.
Megrendelhető a szerzőnél: Bpést, VII.,
Damjanich-u. 28b.
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vagy sem; és azt is jelenti, hogy Isten mindenkor a te Istened,
még akkor is,' ha te nem vagy "mindíg az Ö gyermeke". Éppen ebben
nyilvánul meg. Istennek az ember iránt való örö k hűs ég e. Tehát
Isten mindenkor és mindenképpen a mi Istenünk, de valahányszor csak
megtagadjuk Öt, vagyis nem akarunk az Ö "gyermekei" lenni, mind-
annyiszor megfosztjuk önmagunkat kegyelmének és atyai szereteté-
tének teljességétől, ugyanakkor azonban ítéletéről és bűngyűlölő szi-
goráról hatalmasan meg kell bizonyosodnunk! Isten lényének és aka-
ratának az első parancsolatban történő kinyilatkoztatása tehát egy~fel-
tétel nélkül általános érvényű igazság és követelmény. Ezen kinyilat-
koztatásérvényességének egyik következménye és eredménye: a mi
istengyermekségünk. - Népiskolai tanulók számára írt tankönyvben,
egyfelől Isten felettünk való feltétlen uralmának és tekintélyének té-
nyére, másfelől a mi feltétel nélküli alárendeltségünk szükségességére,
a tankönyvírónak annál inkább hangsúlyozottan reá kellett volna mu-
tatnia, mert a tanulógyermekek - köztudomás szerint -- igen hajla-
nak arra, hogy az élet minden megnyilatkozásába egymásközti pajtás-
viszonyuknak igazolásátés visszatükröződését lássák.

A hatodik parancsolat értelmezése során, miután megállapította,
hogy "a házasság Isten ajándéka" (Luther "Ordnung" kitételévei
szemben), az egész parancsolatot a házasságra, illetőleg a házastársi
életre vonatkoztatja a szerző. Nevezetesen: egyebek között azt a köve-
telményt állítja magyarázatával a népiskolai tanulóifjúság elé, hogy
"tiszta élet által a házasságra helyesen előkészüljön". Ezzel kapcsolat-
ban mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a parancsolat értelmé-
nek elsősorban a házasságra, illetőleg házaséletre való vonatkoztatása
erősen megszűkíti azoknak a körét, akikkel szemben e parancsolat
követelményeket támaszthat. Annak igazi értelme egészen más, érvé-
nyessége pedig mindenkire nézve kötelező. Életünk teljességének, min-
den gondolatunknak, szavunknak és cselekedetünknek Isten akarata
és tetszése alá való maradéktalan rendelését, testi-lelki tisztaságun-
kat, érzéki bűnöktől és kívánságoktól való tartózkodásunkat követeli
meg e parancsolatban. Luther ezeket így fejezi ki: "Isten féljük és
szeressük: szavainkban és cselekedeteinkben tiszták és szemérmesek
legyünk: ..", amiből azonban az is következik, hogy a tiszta életre ben-
nünket egyedül Isten hatodik parancsolata kötelez, nem pedig - mi-
ként a tankönyvíró azt magyarázza - "a házaséletre való helyes elő-
készület" szempontja. Továbbá azt is meg kell jegyeznünk, hogy a
házasságra Istennek eme parancsolata nem kötelez bennünket fel tét-
len ül, abban az értelemben, mintha a házasélettől való tartózkodás
egyértelmű lenne az Isten akaratával való szembehelyezkedéssel. Gon-
doljunk csak azokra, akik akár hitből folyó elhatározásképpen (apos-
tolok, diakonisszák), akár életkörülményeik kényszerítő hatása követ-
keztében (megélhetési okok), végül akár még más okból kifolyólag is
(betegségek, testi alkalmatlanság) házaséletre sohasem lépnek. Végül
pedig azt is meg kell még jegyeznünk, hogy lélektani és pedagógiai
szempontból sem tanácsos a népiskolai tanulóifjúságnak felfoghatat-
lan és életétől idegen tanítást adni. Luther maga is a hatodik parancso-
latnak a házasságra- való vonatkozását csák más ods or ban tárgyalja:
" ... és hitestársát mindenki szeresse és megbecsülje!"

* * *
Kiegészítés. E tankönyvkritikai ismertetés első része (november

hó 9.-i "sz.) utolsó bekezdésének teljes szövege ez:
"Ezen fogalom ok ta tási célt szo 19 á l ó , fenn te b b emlí tett

ö ssze fü gg ésben val ó se g í t ség ülv éte l e é s has zn á lat a , úgy
lélektani, mint pedagógiai szempontból naiv, meg nem indo-
k olt k í s érle t s népiskolai tanulók körében félreértésre ad-okot."

(Befejezése következik.) Lehel László.

A keresztyén ember éljen úgy, hogy cselekedetei ne szégyel-
[ék magukat, még ha az egész világ látja is őket. Mert, ha valaki
úgy él, hogy nem szivesen venné, ha a cselekedeteit valaki meg-
hallaná, vagy nyilván meglátná, az bizony nem él keresztyén
módra. Lu the r.



Apróságok. falusi gyülekezetekből
Harangmegaj ánlás. Sok egyszerű hívünknek könnyharmata,

zokogása kísérte el a világháború idején messze idegenbe falusi temp-
lomok kedves harangjait. Már a rekviráláskor ígéretet tett A.-on is
néhány jobb gazda, hogy mihelyt alkalmuk lesz rá, adnak egy-egy
harangot, ne legyen árván az ottmaradt egyetlen harangocska. Teltek
az évek. Pénzük volt bőven s egy szép napon János bácsi megajánlott
egymaga valami 6 mázsásat. Volt öröm az ekklézsiában! Lesz haran-
gunk! "Iratunk is rá valami szépet, esetleg egy bibliai verset, meg az
én nevemet" - mondotta a nagylelkű gazda. "Ráírjuk, szívesen" -
felelte a lelkész. Teltek-múltak a napok, János bácsi azonban még nem
hozta ·a harang összegét. Összenéztek a paróchián. Mindíg valami baj
származott olyankor, amikor ember.eink gondolkodni kezdtek a meg-
ajánlás után. Visszajön János bácsi néhány nap mulva és megszólal:
"Kérem szépen, úgy gondoltuk otthon, nem adom én magam azt a
harangot, hanem hozzájárul a sógor is. Rá lehetne-e íratni az ő nevét
is?" "Nagyon szívesen megtesszük" - hangzott a válasz. Egy-két napi
várakozás után a gazda ismét jelentkezik. "Adnak az árához a többi
sógorok és a rokonság is, rá lehetne-e íratni az ő nevüket is?" Hangzott
a válasz: "Miért ne, elfér a harangra akármennyi név". Látták a lelké-
szék, hogy itt aligha lesz valami a harangból, mégis bizakodtak, hátha
győz a szívekben a~ adakozókészség? ... Többszöri üzengetés után
végre eljött hívünk a lelkészhez és bejelentette, hogy: "Hát tetszik
tudni, ha: már az egyháznak lesz az a harang, úgy gondoltuk, ne adjuk
csak mi, a rokonság, hanem vegye meg maga az egyház ... "

Kicsiny történet, mely azonban beszédesen igazolja, mennyi min-
den történik addig, míg a tervből valóság lesz. A köz számára adni,
igen nehéz dolog.

Hogyan vélekedik a falusi ember lelkészeiről? Sokat
kijártam X anyaegyházból Y filiába. Mivel a filiában a község lakos-
sága három felekezetű, igen gyakran megnyilatkoznak az emberek lel-
készeikről. Igen gyakran hasonlítják őket össze. Egy-két távolabbi,
vagy szomszédos papot is gyakran emlegetnek. Elhallgatom. Legérde-
kesebb és legjellemzőbb, ahogy a helybeli egyik felekezetnek lelké-
szét, a szomszéd faju másvallású papját és a saját anyaegyházuk lelké-
szét összehasonlítják. Az először említett okos ember, a szomszéd falu
másvallású 1elkésze tal e n tu hl os ember; míg az ő lelkészük b ö 1cs
ember. Jellemző az észjárásukra mindhárom megállapitás.

Okos jelzővel azt illették, aki lelkészi képesítésével felruházva
végzi a maga hivatását, nem annyira híveinek lelki szükségleteit ellátva,
mint ügyes-bajos dolgaival elintézve. Talentumos az, aki szent elhiva-
tással dolgozik az Úr szőlőjében. Bölcs az, aki atyjuk és pásztoruk egy
személyben. Nem tudományával, hanem szeretetével' vezeti a nyájat.

Falusi bibliaórák. Eleinte inkább házi áhítatokat tartottak,
mint bibliaórákat. Később .azonban, amikor észrevettem, hogy híveink
is olvasnak, felkészülnek az áhítatokra, engedtem, hadd szóljanak ők
is hozzá némely dologhoz. Valamelyik idézet helyét kerestük. Az egyik
asszony megszólal: Az kérem Jakab közönséges leveléből való. A má-
sik, aki jobban ismerte a Bibliát (egy időben "hívő" is volt), szinte
megpirongatva válaszolt: "Nem olyan közönséges idézet ez. Nevezett
hely a római levélben van. Jakab és a többiek csak olyan közönséges
dolgokat írtak; ez ellenben fontos kijelentés".

Bibliaóra végén mindíg annak a családnak kedves szentírási sza-
kaszát olvassuk és énekeljük, amelynek körében eltöltöttük az estét.
"Mit olvassunk?" - kérdem M.-nál is. "Olvassuk el az emmauszi tanít-
ványokat. Ez világít. rá legjobban emberi bűneinkre. Valahogyan ma
is úgy van, hogy nem ismerjük fel a mellettünk jelenlevő Krisztust.
Minden mennyrre másképpen lenne, ha soha nem felejtenénk, hogy
mellettünk halad és velünk van az élő Krisztus." Elővesszük a kedves
eneket is: "Jézus ölébe bizton hajtom fejem-le én".

Az Igére szomjazó lelkek. Másvallású lelkész H.-n gyakran
felhasználta a mi megmozdulásainkat arra, hogy egy-két időszerű dol-
got a saját maga által helyeselt szempontból világítson meg. A leány-
egyházunk tagjai egy szomszédos templomszentelésre mentek. Azalatt
otthon arról prédikált: Mivel szentelik az evangélikusok templomaikat,

KÜLFÖLDI HíREK
Párisban, 1940. X. 20-án német evan-

gélikus istentiszteletet tartottak. A re-
formációi istentisztelet XI. 3-án volt
úrvacsorai istentisztelettel egybekötve.

A német evangélikus egyházban is-
meretes hochkirchliche Bewegung em-
berei (azok, akik az evang. istentiszte-
leten majdnem katolákus liturgiát
akarnak bevezetni), nov. 2-4. napjain,
50 női résztvevővel tartották meg ez-
évi gyűléseiket Berlinben. Az egyik
előadó: lic. Hoerschelmann azt mondta,
hogy Luther reformációi műve ellenére
is katolikus s a protestántizmus a ke-
resztyénségnek bomlásat jelentő jelen-
sége.

Bécsben a reformációi ünnepségeken
minden templomban nagy tömegek
vettek részt s a tanulóifjúság valóság-
gal elárasztotta a-templomokat.

Dr. Ottó Eckert berlini prépost (ev.),
mint őrnagy és megfigyelő' osztag pa-
rancsnoka hősi halált halt. Kitünteté-
sei: 1. és II. vaskereszt 1914-ből, sebe-
sülési érem és 1939-ből való II. o. vas-
kereszt.

A német állam az ezévi reforrriációi
ünnep tartását takarékossági okokból
november 3-ára helyeztette. A refor-
máció ünnepe Németországban állami
ünnep.

A romániai szász egyházi lap egy
napihírben jelenti be Molitórisz vezér-
esperesnek a főrendiházba történt ki-
nevezéset.

Anémet pedagógusi kar felekezeti
megoszlása: evangélikus 59°/0, római
katolikus 34010,istenhívő 7010.A növen-
dékek közül 61°10 evangélikus, 38010
róm. katolikus és 1010istenhívő.

Barcelona evangélikus gyülekezete
a bombázott béthelt intézmények ja-
vára offertóriumot tartott, melynek
430 pezeta volt.

A kopenhágai evangélikus templom-
építő egyesület október 15-én ünne-
pelte 50 éves jubileumát. Az ünnepsé-
gen D. Fuglsang kopenhágai érsek
42.000, Bruuns-Rasrnussen püspök 60
ezer dán koronát ajándékozott az egye-
sületnek, amely eddig a fővárosban 50
templomot épített.

Hollandia egyik kultúrális összejöve-
telén Seyss Inquart a következőket
mondta: Örömmel vallom azt, hogya
vallás a legfelsőbb szellemi megnyilvá-
nulás. Mi igenéljük ezt a meggyőző-
dést. Hogyan vállalkozhattunk volna
arra a nagyméretű újjáépítésre Euró-
pában, ha a mi munkánk nem volna
Istentől függő? Ez a mi hitünk talán
inkább félelem nélkül való, s az alkotó
szándékban nyilvánul meg. Viszont til-
takozunk minden olyan dogmatikai
politikai megkötöttség ellen, amely a
népi egység megbontására vezetne.

A hollandiai egyik egyházi egyesü-
let 57.000 hollandi forintot gyüjtött lel-
készek és evangelisták számára.

A norvég pűspékök új egyházi imát
készítettek. amelyből kihagyták a ki-
rályi családért való könyörgést. Mun-
kaprograrnmjuknak pedig azt tartják,
hogy biztosítsák a norvég nép számára
a nyugalmat, békét és rendet.

Eidem svéd érsek elrendelte, hogy a
megsegítésre szoruló norvég evangéli-
kusoknak a svéd gyülekezetek állja-
nak rendelkezésére.
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Hollandiában minden olyan egyházi
összejövetel, amelyen a várható jelen-
levők száma a 20-t meghaladja, a gyű-
lés előtt 8 nappal bejelentendő.

Jugoszláviában megalapítottálc az
istentelenek főiskoláját. Az iskolának
célja az, hogy ebben, az országban is
híveket szerezzenek az ·ateizmusnak.

Litvánia új iskolareformjának lénye-
ges pontjai: Minden magániskola meg-
szüntetendö., A vallástanitás eltörölte-
tik. .A teológiai fakultásokat be kell
zárni. A tanítók átképző tanfolyamra
rendeltettek be.

A Slovákiában megjelenő Prawos-
lawnaja Russ (Orosz. orthodox világ)
ismerteti legújabb számában a lengyel
kormányzósági területen létesített há-
rom görögkeleti püspökség működését.

Skóciában a koraí 'és gyakori elsöté-
títések miatt az az egyházi gyakorlat
van kifejlődőben, hogy nem a hívek
mennek el az esti istentiszteletekre,
hanem a papok mennek el magáriosok
házaíhoá snaponként és óránként más
és más helyen tartanak házi áhítatokat.

A yorki hercegérsek rádióelőadás-
sorozatot kezdett, melynek címe: Az
új világ reménysége. Első előadásában
arról értekezett, hogy miben és meny-
nyiben volt hamis a régi világ. G. L.

Két család sorsa
Egy pestkörnyéki lelkész mondta el:

"A napokban egyszerre jött be. a let-
készi hivatalomba két 14-15 éves fiú.
Szinte a lélekzet em is elállt, .amíkor
ilyen végzetszerűerr egymás mellett
láttam őket. Ez a két fiú ugyanis meg-
döbbentően ábrázolta két evangélikus
család sorsát. Az egyik pirospozsgás;
jól öltözött ötödikes gimnazista és cser-
készfiú. A másik sápadt, vézna, ron-
gyos csavargó. Már volt dolga a gyer-
mekbírósággal is. Javítóintézetbe utal-
ták .és most azért jött, hogy járjak
közbe, ne kelljen oda bevonulnia.

De hadd mondorn el a történetüket.
Szegény emberek mindennapi törté-
nete. A gimnazista fiú apja gyári mun-
kás volt. Nagyon keveset keresett, öt
gyermekével éppen hogy (csak meg tu-
dott élni. De mint józanéletű, hívő
ember, elsők között iratkozott be az
Evangélikus Egynázkerületek Jóléti
Egyesületébe. Nehezen nélkülözte még
azt a havi 1.- pengőt is, defizette
pontosan. S' ime alig egy-két esztendő
mulva egy gyári baleset következtében
életét vesztette. Özvegye ottmaradt az
öt neveletlen gyermekkel. Kétségbeejtő

,helyzetben és mégsem kellett kétségbe
,esnie. Férje balesetből eredő halála

miatt a Jóléti Egyesület a temetkezési
segélyüle kétszeresét fizette ki neki
azonnal. Mintegy 700.- pengőt kapott
kézhez. Ebből nyitott egy kis vegyes-
és gyümölcskereskedést. Mindenkí is-
merte a tragédiáját, tehát mindenki

'pártfogolta a kis üzletet. S ma, hála
Istennek egészen jó viszonyok 'között
él. Gyermekei vele .maradhattak, sőt
középiskolába járatja őket. Öröm be-
nézni hozzájuk.

Annál szomorúbb a' másik család
sorsa. Ott jól kereső, önálló iparos volt
az apa, mikoriban a Jóléti Egyesület
tagszerzői nálunk jártak. Még magam
is szóltam neki" hogy lépjen be tagnak,
hisz' egy önálló "iparosnak nincs nyug-
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hiszen nincsen szentelt vizük? Egy másik alkalommal: Hogyan lehetett
Luther reformátor, mikor kitért az egy katolikus egyházból?

Nem lepődtem meg, .amikor néhány hónap mulva azt hallottam,
hogy hívei névtelen levélben kérték, beszéljen saját egyházuk dolgai-
ról, másokat hagyjon békességben, hiszen ők is kéz a kézben akarnak
haladni az életúton. Kenyér helyett követ, hal helyett kígyót adhatunk,
de nem elégíthetünk meg vele szomjazó lelkeket.

A szokás hajtalma .• Nagy ünnepséggel készültünk szintén egy
filiánkban a gondnok :unokájának 'megkeresztelésére. Éppen husvét
előtt álltunk és egymás után többször is esedékes volt a lelkész kijöve-
tele. Örült, hogy személyesen keresztelheti meg az újszülöttet. Vége
van, az istentiszteletnek, keresztelésre azonban nem hozzák a kisdedet.
Kérdezősködik a lelkész, miért maradtak el? Hosszas hallgatás után
megszólal az egyik fiatal asszonyka: "Tegnap volt a nyolcadik 'napja,
hogy megszületettés - kérern - mit szólnának az emberek, ha nem
akkor kereszteltettük volna meg. Inkább elvégeztettük a tanító úrral,
nem akartuk, hogy a falu szájára vegyen". Pásztor Pál.

díja, egy netaláni tragédiaesetén a bi-
zonytalanságban hagyja itt a család-
ját. Rossz éleekkel felelgetett és nem
volt hajlandó "hiábavalóságokra ki-
dobni. a pénzét". S pár évvel később
rnúnkaközben megvágta a kezét, a se-
bet elhanyagolta, vérmérgezést kapott
és pár nap alatt meghalt. Felesége
minden támogatás' nélkül maradt a
négy gyermekkel. Rövidesen mindenét
eladogatta. Két kisebb gyermekét"
kénytelen volt menhelyen elhelyezni.
Neki magának nagynehezen szereztünk
munkát egy gyárban, ahol csak annyit
keres, hogy éppen éhen nem halnak.
Mig ő dolgozott, két nagyobb gyermeke
állandóan őrizetlenül csavargott. S
ime az eredmény: az. egyik már a gyer- '
mekbíróság elé és javítóba került! -
Mennyire más lett volna a sorsuk, ha
ők is tagjai a Jóléti Equesiiletnekl S
én őszinte szívvel nem is tudok mást
izenni minden evangélikus családnak,
mint csak azt: Vétek, halálos vétek
meg nem ragadni még jó időben azt a
s,egítő kezet, amelyet egyházunk a Jó-
léti Egyesületben nyújt mindenki felé."

F. Z.

,
HIR E K

A Luther-szobor ügyéről szóló mult-
heti híradásunkat .helyesbbítenünk kell:
a beszerzett bronzanyag felhasználá-
sának tilalma miatt a szobor piszkei
kőből fog készülni, illetve a kész és el-
fogadott minta kőbe lesz faragva.

Kerületí Luther-&zövetségi evangéli-
kus nap Jolsvan. A 'tiszakerületí Luther
Szövetség nov. 24-én, vasárnap Jolsva-
tapolca és Süvete bekapcsolásával
Jolsván evangélikus napot tart. A Lu-
ther Szövetség részéről közremüködnek
Szontágh"" Vilmos dr. egyetemi ny. r.
tanár, dr. Zsedényi Béla jogakadémiai
tanár, Rőzse István alesperes, dr. Vető
Lajos alesperes,' dr .. Weiszer Elek mís-
kolci vallástanár.o Solyrnár I András
ózdi segédlelkész, Baltazár Dezső diós-
győri tanító, orgonaművész.
/Evangélikus nap' Diósgyőr- Vasgyár-
ban. A tiszakerületi Luther Szövetség
decem.ber 1-én a diósgyőr-vasgyári
evangélikus egyházközségben tart evan-
gélikus napot. Közreműködnek a ker.
L. Sz. részéről s felkérésére Túróczy

. Zoltán püspök, Marcsek János esperes,

Marcsek Jánosné, dr. Zsedényi Béla
jogakadémiai tanár. Az evang. nap
programmja: Reggel 9 órakor vasár-
napiiskola, vezeti Marcsek Jánosné, 10
órakor' istentis!telet, igét hirdet Mar-
csek János. Délután 5 órakor vallásos
est a templomban Túróczy Zoltán elő-
adásával.

Egyházlátogatás. Túróczy Zoltán ti-
szakerületi püspök november 14-17.
napjain a rozsnyói egyházközségben
egyházlátogatást tartott.

Irodalmi pályázat. A dunántúli evan-
gélikus egyházkerületi lelkészegyesü-
let pályázatot hirdet konfirmáltak szá-
mára írandó Útravalóra (Vademecum).
A könyvecske legyen az életbe kilépő
ifjúságnak vezérkönyve, mely határo-
zott célt jelöl előtte s annak elérésére
- az élet nagy kérdéseinek evangé-
liumi megvilágításávalés az evangéli-
kus öntudat, hithűség ápolásával
biztos útmutatást, Irányjrást ad. Ter-
jedelme 6 nyomtatott ív; pályadíj 100
P; határidő 1941 április 1. A gépírásos
pályamunkák jeligés levél kíséretében
Németh Károly esperes, kere lelkész-
egyesületi ügyv, alelnök címére (Lé-
bény, Moson m.) küldendők. /

Halálozás. Brandtner Pál, Kispest
város ny, polgármesterhelyettese, a
kíspesti evangélikus egyház felügye-
lője, 76 éves. korában, rövid' szenvedés
után elhunyt.

úf egyetemi tanár ... Dr. Sövényházi
Ferenc min. osztály tanácsost a kolozs-
vári egyetemre rendes tanárnak nevez-
ték ki.

A "Virágszövetség Otthona". A Be-
thánia Egylet tart fenn Budapesten
ezen a címen egy csendes és békés ott-
hont. Benne minden helyeI van fog-
lalva. Fájó szívvel rnenriek el azok,
akik ott helyet keresnek és nem talál-
nak. Kőzéposztálybeli idősebb nők kö-
zött, mint most kiderül, igen sokan
vannak olyanok, akik örömmel helyez-
kednőnek el ilyen keresztyén, családias
szellemű otthonban, melynek nem az
üzleti haszon az első, hanem az evan-
gélium levegőjét nyújtó kis közösség,
ahol ritka békesség uralkodik. Több
oldalról hozzánk intézett kérelem alap-
ján hangot. adunk annak 'a vélemé-
nyünknek, hogy különösen a nagyvá-
rosi gyülekezeteknek kellene igyekezni
arra, hogy az ilyen keresztyén -. szel-
lemű otthonok száma megnövekedjék,
mert lakókat minden bizonnyal bőven
kaphatnának. . .
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BUDAPEST, IV., ÖEÁK FERENC~TÉR 1.
(Az udvaron jobbra IL 7.) Telefon ':.284-0,41.

Vésetek\'.

De, 'INTZE .1. baromfi és
tojásüzlet.

I Keresztyén cég.
VIlI., Luther-utca lIb.

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

J6 minöség
,elsörendú szabAs? .

szolid érak.

KUTNEWS'KY~

nagyban és kicsinyben
DUDINSZKY, VII., Csányi-u.···4., n: '18.

Keresztény cég.

ó r á s mes' ter

VÁCI.UTCA 49,
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások., ' .

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

HittBstvBPuknBk íPB.ngBdmBny I

, ,

Rádíó.igramofon, zongorabille-ntyűs narmo-
nika és az' összes hangszerek legolcsóbban. . . I .• •

Ev~itgélikusoknak

MARN1TZ'
nagy árengedmény

hangszertelep
VilI., József-körút '37. sz.



RIEGER OTTO' kir. udvari
. orgonagyár

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

Homlokzatsípok készítését, mindennemű orgona-
javításokat mérsékelt áron, szakszerűen elvállal.

NEIWELT JÓZSEF
Budapest, IV., Fehérhaió-u. 8-10.

Telefon:
186-132.

Plissé, gouvré, ajour, gombáthúzás és műhimzés.

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

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legqlcsóbb 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 II Jóléti
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szeigál 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.

Neokralin fájdalomcsillapiló '
por ostyában. Gyorsan esil ..
lapilja a fajdalmakat. Vizzei
könnyen bevehelő. Egy-kél
adag elegenIló. Ere á eli

to' csomagolású .dobozokban 8-
adag ára P 1.50, 3 adag
60 fillér. I adag 24 fillér.

Csak Oyógyszertárban kapható.

uanVÉRm€:s
mÚV€SZ€K orrcn.

HITELESITeTT
mŰTáRGyaK K€PEK

ES SZOBROK
1< I ZÓRÓLOG OS
BESIERl€SI FORRása
a mocvoc I<€PZO-
művE:SZ€1{ ouonnó
SaJáT TáRLaTa

UNGmn

Vl.anORÓSSY ÚT "'4.

Második javított kiadásban

"Amit minden
látott napvilágot az első evangélikus szórványhíttankőnyv :

evangélikusnak tudnia kell"
Olvassa és terjessze minél szélesebb körben!

Tegye oda templomtól, Ielkésztöl, gyülekezeti közösségtöl távol élő hittestvéreinek asztalára.
Ára 1 pengő 20 fillér. - Kapható az ÜZENET-,kiadóhivatalában, Kecskemét, Luther-palota.
A könyvet 8Z egyházegyelem 3746/1940. sz. a, tankönyvnek~engedélyezte. Szörvénvhitoktetóknak áldott segédeszköz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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VIlI. ÉVFOLYAM, 48. SZ.

r
IVANG~lI~U~flg 1940. NOVEMBER HÓ 30.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, -BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkes~tő: 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 Lászlo,

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

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

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László. _ ,
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.-
••••••••••. Budapesti istentiszteletek sorrendje

1940. decemb~r 1.
d. e. 1/2 9 Ruzicska László
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 1/412 D. Raffay Sándor
d. u. 6 Dr. Halász Kálmán
d. e. 1/21.0Benezur László
d. e. II Kemény Lajos
d. u. 4 Benezur László
d. u. 5
d. é. 1/210 Kemény Péter
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Lehel László
d. e. II Majba Vilmos
d. e: 10,Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Dr. Szilády Jenő
d. e. 10 Dendely Károly
d. e. 1/29 Dezséry László
d. e. iO Scholz László
d, e. 10 Győri János
d. e. 1/211 Farkas Zoltán
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Borbás Antal -
d. e. 10 Rímár Jenő
d. u. _ 5 Rimár Jenő
d. e. 11 Dr. Varsanyi Mátyás
d. e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e, 9 Mohr Henrik
d. e. 11 MohrHenrik

d. u. 4 Stovicsek -Gusztáv
d. e. 9 Révesz István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5- Révész István
d. e. 10 Pap Ferenc
d. e. 1/211Zulauf Henrik
d. e. 1/812 Lehel László

templomban úrvacsoraosztás.

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)
Ul1ői-út 24.
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Az Ige
Ádvent első vasárnapján a

keresztyén egyház új eszten-
dőt kezd. Nagyon figyelemre-
méltó megkülönböztetés van
abban, hogy másképpen szá-
mítja az esztendőket a földi vi-
lág és másképpen a keresz-
tyénség. A világ Szilveszter-
esti zenebonával és' heje-hujá-
val zár egy-egy esztendőt és
kábult fejjel indul az új esz-
tendőnek. A keresztyén egyház
az ítélettartó Krisztusra füg-
geszti szemeit az egyházi esz-
tendő végén, előtte való ko-
moly számadással foglalkozik
és világosságot keres új fel-
adatai számára vagy megma-
radt szolgálatai részére az egy-
házi új esztendő kezdetén.

Minden oka megvan a ke-
resztyén egyháznak arra, hogy
nehéz szívvel tegyen szám-
adást az elmult esztendőről.
Háború és háború és ezzel
együtt minden-minden, ami
együttjár a háborúval. Ország-
határok mozogtak, városok
rommá dőltek, hajók ezrei a
tengerek mély vizébe sűlyed-
tek és néha úgy hullott alá a
halál és a pusztulás a felhők
magasságából, mint máskor a
nagyszemű eső. Aszívekben
annyi félelem, nyugtalanság
és hitben-gyengülés terjedt el,
amennyi nemcsak _ egy-egy
szívnek sok, de egy-egy kor-
szak számára is. Ebben a fel-
zavart időben úgy álltam-e a
helyemen, mint ahogy állnom
kellene - kérdezi önmagától

esztendeje
a keresztyénség. Az emberek
könnyen adnak erre igenlő
vagy tagadó választ, de az
erről való ítélet. mégis csak
Isten kezében van. Ennek az
egész világnak az ítéletében
bizony benne van az ítélet a
keresztyénségnek ebben az
időben való szolgálatáról. Nem
törődünk a hitetlen világ íté-
letével, de nagyon alázatosan
várjuk az egyház Urának íté-
letét.

És a kezdődő egyházi esz-
tendő reánk váró eseményei
és azokkal együttjáró feladatai
elé éppen ezért azzal a felte-
véssel tekintünk, hogy az
megint kegyelmi alkalom és
arra szolgáló idő, hogy a leg-
szigorúbb reánk váró ítéletet
jobb és több szolgálattal eny-
hítsük. Tudjuk, hogy van az
egyháznak szent kötelessége a
világ erkölcseinek nevelése és
erkölcstelenségei gyomlálása
tekintetében. -Tudjuk, hogy
elől kell járnia az igaz keresz-
tyénség minden testvéri tör-
vényében, akármiféle világi
nevet és szociális kötelessége-
ket hord is magával. De ezek

rMint az aranyalma ezüst tá- II
. nyéron: olyan a helyén mondott

Ige." Péld. 25:11.

"Az én beszédem, amely szám-
ból kimegy, nem tér hozzám üre-
sen, hanem megcselekszi, amit
akarok, és szerenesés lesz ott,

I ahová küldöttem." I
Es. 55:1~

tulajdonképpen mind csak kő-
vetkezmények. A változatlanul
nagy, vagy pedig úgy is mond-
hatnánk, hogy soha semmivel
meg nem kicsinyíthető feladat:
mindíg előállani az Isten Igé-
jével, hirdetni azt alkalmas és
alkalmatlan időben, szólni azt
a hívőknek és hitetleneknek, a
békességben élőknek és a hábo-
rúskodóknak, a segítőknek és
az ellenségeknek egyaránt. Az
Igének minden erejét bele kell
dobni a világba. Az Igének
minden fegyverét forgatni kell
a világ előtt. Az Igének min-
den vígasztalását bőségesen ki
kell tárni a világ előtt. Szol-
gálni és mindíg szolgálni és
mindíg jobban szolgálni kell az
Igével.

Az egyházi új esztendőt te-
há t azzal az elszánással kell
kezdeni, hogy az Istennek a
kegyelmes Igéjét lankadatla-
nul, bátran, hangosan, tisztán
és igazán kell hirdetnünk gyü-
lekezetekben, bibliaórákon, vi-
lágnézeti vitatkozásokban, szó-
ban és írásban, védekezésben
és támadásban. Akik az Isten
Igéjét szolgálhatják, érezzék
magukat hadvezéreknek. Har-
coljanak az Igével és akarja-
nak győzni az Ige által. Mi tud-
juk, hogy Isten Igéje önmagá-
ban elegendő erő és felette áll
minden emberi erőlködésnek.
De válságos idők új esztende-
jében éppen ezért telistele van
a szívünk ezzel az alázatos kő-
nyörgéssel: Szólj, Uram, a Te
Igéddel, szólj ennek a világnak!
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Advent előtt ...
Évekkel ezelőtt az egyik budapesti

templomban a négy adventi igehirde-
tést négy látszólag különböző theolo-
giai stylus szerint élő férfiú végezte.
Mind a négy tudta az egymásután kö-
vetkező sorrendet s hogy ki miről fog
beszélni. A végén az derült ki, hogy
mind a négy lelkész az advent eschato-
logikus vonását dolgozta ki. Az adventi
vasárnapokon így ebben a templomban
Hem az öröm, hanem az ítélettartás va-
lószerűsége rajzoltatott meg. A közön ..
ség nagyjában a négy vasárr.apon azo-
nos volt. S a négy vasárnap elteltével
mérleget készíthetett a néyy lelkész is
és a közönség is s akkor amikor még
a háborúnak előszeléről lehetett be-
szélni, mindenki azt érezte meg, hogy
megyűnk Isten ítélete elé ...

Ma felfokozottan ezt érezheti min-
denki s advent előtt, az igehirdetésre
és hallgatásra készülők egyformán csak
arra gondolnak, hogy miként fogadják
az ítélettartásra érkező Krisztust ...

*
Az adventi igehirdetés keretén és

idején túl a világ figyeli az egyház
hangját és cselekedeteit. Milyen ez a
hang? Félelmet árul-e el, vagy bátor-
sággal megszólaló bizonyosságot? Irók
és művészek, pásztorok és menekültek,
megvénhedett és a fiatalságtól megcsö-
mörlött ifjak, nyiltan és eltitkoltan kér-
désekkel, feleleteket váró kérdésekkel
állanak az egyház kapui előtt.

Ahogy a mai kereső európai ember
nyito gat ja az egyház kapuit s ahogy
innen a Szentlélek hangját várja, azt
lehetetlen meghatódás nélkűl nézni. Az
egyik budapesti börtönben a halottak
vasárnapját komor mondanivalóival
együtt tárta fel a hallgatóság előtt a
lelkész s a nem könnyekre törö beszéd
alatt elájult egy nő, majd egy férfi s a
gyülekezeten az élet és halál lehelete a
bűn és halál közelségének olyan érzés-
skáláját állította a bűneiben vezekelni
akarók előtt, melynek egy hosszú dél-
utáni biblia-olvasás lett a folytatása s
annak a folyton megismétlődő kérdés-
nek hangoztatása: mitől féljek jobban:
életemtől vagy halálomtóI?

*
Az új Európa felépítése megköveteli

a népek közötti kiengesztelődést. Ad-
venti gondolat volna ez? Világiak be-
szélnek így és erről. Hazánk egyik ki-
váló református vallású írója ugyanek-
kor Európa pusztulásának vizióját látja
maga előtt. Majdnem ezzel azonos gon-
dolatokat olvashatunk ki az egyik re-
formátus püspök előadásából közölt uj-
ság részletekböl.

Középeurópánkban is megrövidültek
a világos nappalok. Advent idején mín-
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Az ünneplésröl
Isten igéje nemcsak serény munkálkodásra ösztökél bennünket

(Ján. 9, 4), hanem bölcsen gondoskodik pihenésünkről is. Már a biblia
első lapjain azt a hallatlanul meglepő kijelentést olvassuk, hogy Isten a
teremté" nagy művének befejezése után, a hetedik napon megpihent
(1. Móz, 2, 2-3). Az ótestamentum ettől fogva a harmadik parancso-
lat alapján is szüntelenül hangoztatja a nyugalom ("szombat") nap-
j ának fontosságát s még sok próféta is attól várja a világ szörnyű
viszonyainak jobbrafordulását, hogy a nyugalom napja ismét szent lesz
a választott nép életében (És. 58).

Jézus Krisztus megjelenése a szombatnap ünneplésében s általá-
ban vfve minden ünneplésben szinte forradalmi fordulatot jelent.
"Nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért" -
hangoztatja (Mk. 2, 27) s igyekszik tetteivel is bizonyítani. Mind-
amellett, vagy inkább éppen ezért, ai ünnepek nagy jelentősége meg-
marad a. keresztyén vallásban is. Később a zsidóktól való megkülön-
böztetés céljából a vasárnapot ülik meg a szombat nap helyett. Kele-
ten és Nyugton, protestánsoknál és katolikusoknál egyformán beletar-
tozik a keresztyén életfolytatás keretébe az ünnep és az ünneplés.

A mai ember is ünnepeL Ünneplés és ünneplés közt azonban nagy'
a különbség ...

Néhol és néha, az igazán romlatlan falusi nép' idillikus vasárnap-
jain még át lehet élni valamit abból, amit méltán nevezhetünk ünnep-
lésnek. Itt a hétköznapok és a vasárnapok között roppant éles a különb-
ség. Az ilyen falu és a falusi ember szombatról vasárnapra szinte újjá-
születik. A ház eleje és az udvar felsöpörve. A ház népe megtisztál-
kedott s ünneplőt öltött. Minden mozdulatuk elárulja, hogy vasárnap
van. Emelkedettség, méltóság, komolyság s mégis valami derűs, boldog
fény ömlik le a falun és népén. -Teljes a munkaszünet. Még az állato-
kat is pihentetik. Mindenki csendesen örül, s átadja magát a vasárnap
békés nyugalmának komoly belső örömmeL Az utcán, hol hétköznap
recsegő szekerek döcögnek végig, most harangzúgás közben ki virág-
csokorral, ki énekeskönyvvel a kezében, szétszórt s mégis fegyelmezett
.csoportokban, családonként vonulnak az emberek. Mindenki egy
irányba igyekszik: a templomba. Mert templombamenetel nélkül nem
ünnep az ünnep, nem pihenés a pihenés. Templom után a férfiak még
elbeszélgetnek egy kis ideig, délután, ,estefelé pedig ellátogatnak egyik-
másik rokonhoz, ismerőshöz. A fiatalok ilyenkor már örvendező élet-
kedvüknek adnak kifejezést a játék s illedelmes tánc formájában.
Végeredményben öregek és fiatalok mind jól kipihenik az elmult hét
nehéz fáradalmaits hétfőn hajnalban frissen, megújult életkedvvel
látnak ismét munkához.

Az ilyen ünneplés nemcsak egyházi szempontból nagy
értékű, de általános emberi, élett ani és lelki, sőt n em zet-
gazdasági tekintetben is felbecsülhetetlen és pótol hat at-
lan jel en t ő ség Ű. Erről az oldalról véve szemügyre ünnepeink et,
szinte új mélységei tárulnak fel előttünk az Úr Jézus szavainak, hogy
a nyugalom napja az emberért van. Amilyen fontos az éjszakai
jó alvás ahhoz, hogy nappal az ember jókedvűen s eredményesen
végezhesse teendőit, éppoly szükséges az is, hogy hetenként egyszer
egész napon át, nagyobb időközökben pedig több. egymást követő
ünnepnapon is megtalálja nyugalmát, kikapcsolódjék az élet taposó-
malmából s megpihenjen.

Pár esztendővel ezelőtt egy roppant ügyes kisnémet könyv (F.
Klatt, Die schöpferische Pause) igen meggyőzően mutatott rá a helyes
pihenés nagy értékére. Tulajdonképpen az alkotóképesség, a
munkabírás regenerálódásának az érdeke kívánja meg,
hogy tudjunk pihenni. A kis könyv szerint a nagy tettek mindíg
az ilyen elcsöndesedésekből születnek. És ki ne tapasztalná, hogy az,
aki nem tud pihenni, nem tud dolgozni sem? Az idegorvosok azt állít-
ják, hogyalelkibetegségek sok esetben úgy kezdődnek, hogy az ember
éjjel nem tud pihenni és felfrissülni, emiatt persze a következő napon
sem tud kifogástalanul s jókedvvel dolgozni, s még nyugtalanabb, ide-
gesebb és - tehetetlenebb lesz. Ezért a következő éjjel még keve-
sebbet alszik, s így tovább, egészen az "idegösszeomlás"-ig.



Ki tagadná, hogy a mai ember már pusztán élettani szem-
pontból is sokat vétkezik "ünneplései"-vel? Vétkezik ön-
maga, az egészsége, munkabírásának s életkedvének megőrzése, tehát
az ötödik parancsolat ellen. De vét a közösség érdekei ellen is, mint
látni fogjuk. A mai ember egyenesen analfabéta igazán ~ihentető, fel-
frissítő, erőtadó ünneplés dolgában. Elég egy pillantást vetnünk ünnep-
lés-módjára, hogy állításunk helyességét belássuk. A ma embere szinte
sajnálja a pihenéstől az időt. Van, aki éppen ünnepnapon fog neki el-
mulasztott teendőinek elvégzéséhez. Főleg a munkaszünet terén köve-
tünk el komoly hibákat. A mai ember legfőbb isteneinek
egyike a munka. Kezdve az iskolától az állami életen át az egyházig
újabban mindent ez a bálvány határoz meg (Klatt). Mondanunk sem
kell, hogy a munka szükségessége és szépsége, áldása és erkölcsi jogo-
sultsága ellen eszünk ágában sincs beszélni. Azokhoz sem intézzük sza-
vainkat, akik kerülik a munkát s örökké ünnepelni szeretnének. De rá
kell mutatnunk arra, hogy ma sokszor megfordul a helyes viszony az
ember és a munka között. A munka lenne az emberért s nem megfor-
dítva. A munka azonban önállósítja magát, fölibe kerekedik az ember-
nek, bálványává lesz, mely pórázon tartja rabszolgáit.

Ez annyira így van, hogy némelyek ellentétben Isten nyilvánvaló
parancsával, egyenesen szégyenlik, hogy pihenésre van szükségük. Allí-
tólag bűntudat gyötörné őket, ha nem munkálkodnának folytonosan.
Holott sok esetben "fékezhetetlen munkaked vünk" -nek
vannak igen bűnös indítékai. Az éjszakát nappallá, a vasárna-
pot hétköznappá tesszük ... Miért? Hogy minél több legyen a pénzünk,
nagyobb a hatalmunk, a hírnevünk, s minél többet habzsolhassunk az
élet örömeiből. Tehát azért szolgáljuk a munka istenét,' mert feneket-
len telhetetlenség tölti el bensőnket. A munka szellemétinég a pihené-
sünkbe is belevisszük. Báltermeink - fiatalságunk "ünneplés"-ének
legfőbb helyei -- pl. valamilyen gyár fárasztó műhely éhez hasonlita-
nak, melyben izzadva, verejtékezve törik-strapálják magukat az em-
berek (Klatt).

Egy másik oka ünneprontó "munkakedv"-ünknek a -
hi tetlenség. Semmit sem akarunk a gondviselésre bízni. Mindent és
pedig jó előre, magunk akarunk biztosítani magunknak. Anyagiakban
- ha módunkban állna - három emberéletre valót is felhalmoznánk.
Nem hiszünk Isten gondviselő szeretetében és hatalmában. S ez a hitet-
lenség fűt-hajt előre. Hiszen: nyugtalan a szív mindaddig, míg meg
nem nyugszik Istenben ...

S az eredmény? Sok-sok keserűség, aggodalom, gyötrelem és szo-
ciális igazságtalanság. Korunk idegessége, sok korai sírhant,
sivár és örömtelen k u l t úr á n k őrült hajszája, nem egy csa-
ládi otthon feldúlt békessége, elhanyagolt gyermekek és
élettársak nyiltan és titkonsírt könnye, korán megörege-
dett emberroncsok ideges rosszindulatú s bogaras össze-
férhetetlen viselkedése nagyrészt mind innét szárm azik.

Az Isten ugyanis ma sem csúfoltatik meg s amit vet az ember, azt
aratándja is (Gal. 6, 7). A természetnek Istentől akart örök és bölcs
rendje kívánja, hogy megemlékezzünk az ünnepnapról, tehát ne feled-
kezzünk meg róla, hanem tartsuk és szenteljük meg. Úgy, ahogyan Isten
igéje parancsolja, ahogyan vallásunk dicső elei cselekedték, s ahogyan
minket ist tanítottak. .

És legfőképpen úgy, ahogyan erre evangélikus egyházunk int,
amikor a harmadik parancsolatot így magyarázza: Ist en t fél j ü kés
szeressük, igéjét és nnak hirdetését meg ne vessük, hanem
szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk (Luther
M.: Kiskáté). Az ilyen ünneplés nyitja meg pihenésünk igazi mélvsé-
geit s testi-lelki újjászületésünk igazi forrásait. Az által, aki maga a
látható és kézzelfogható, a testet <Ütött Ige. Hiszen senki olyan szere-
tettel s oly édes ígérettel nem szólt még emberhez, mint 0, amikor
hívja magához a megfáradtakat és megterheltetteket, hogy nála igazi
nyugalmat találjanak... =. Vető Lajos.

~~ ~

Krisztus nem fegyverrel és· földi hatalommal akarta meg-
győzni a világot, hanem-az Igével. L'ut her.

dig hosszabbak lesznek az éjszakák.
Amikor a legtöbb világosságot igényli
a világ, akkor borul a világra a legna-
gyobb sötétség. Mint ahogy soha any"
nyira nem pusztították Európát, mint
napjainkban s soha nem beszéltek
annyit Európa újj áépítéséről, mint ép-
pen napjainkban. Radikális építészeket
ismerünk, akik hajlandók egész város"
részeket elméletben aláaknázni. hogy a
romokon annál szebb új boulevardokat
tudjanak építeni. Elismerhetjük azt,
hogy sok mindent le kell rombolni
Európában, hogy azt ismét újjá lehes-
sen építeni, de ki veszi észbe azt, hogy
amikor Krisztus is rombolni akart s
éppen a templomot akarta lerombolni,
önmagára gondolt és nem mások rom"
lására.

Sok gondolat lát naponként napvilá-
goto Mindegyik uj Európát kér és akar.
Mi benne akarunk élni ebben az Euró-
pában. Mi magyarok és mi magyar ke"
resztyének. Az újjáépítésről pedig csu-
pán annyi a mondásunk, hogy más ala"
pot, és más szögletkövet senki sem he"
Iyezhet Európa földjére, mint az Úr
Jézus Krisztus. Ezt különösen sokan
érzik advent előtt. Talán azok is, akik
felelőseknek tudják magukat Európa
mai életéért, de azok is, sőt még in-
kább azok, akik azt vallják, hogy
Európát Európává ez a keresztyénség
tette, mely most adventi ünnepre ké-
szül.

*
S ebben a mi adventre való készülő-

désünkben kezünkbe került az amerikai
egyik evangélikus' egyházi ujság. Ame-
rika evangélikus keresztyénei már ok-
tóber harmadikén elolvashatták, mi csak
másfél hónapi késéssel. De nekünk az
egyik cikk legalább annyira időszerű
ma, mint a megjelenéskor volt az ame-
rikai evangélikusok számára.

Minden evangélikusnak szóló felhí-
vás. E cim alatt ~gy rajzot láthatunk.
A földrajzilag érzékelhető földgömb
mellett áll kezében kereszttel egy ke-
resztes vitézhez hasonló férfi. A kép
cime: Lutheran World Action. A hosz-
szú, rendkívül meleghangú cikk veleje
ez: A világon szétszóródott állapotban
is testvérek vagyunk mí lutheránusok.
A közülünk szegénységben élők kizá-
rólag a testvéreikre számíthatnak. Gon-
dolj testvéreidre. Keresztes hadjáratot
kell viselni Krisztusért. Egyházunk a
rombadőlés állapotában lévő világgal
szemben a multban is teljesítette hiva-
tását. A világ a jövőben sem mondhat
le erről a segítségről. Szent feladat,
amit így egyházunk vállal. Általános
szeretettevékenysége mellett az a
gondja ma, hogy 47 missziói vállalko-
zást fenntartson, a maga emberein ki-
vül anyagiakkal ellásson 2005 missziói
lelkészt s közel egy millió lélekszámú
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olyan missziói közösséget, amelyek
anyaegyházaiktól, európai közösségek-
től a közel jövőben semminemű segít-
séget nem várha.tnak. Amerika evangé-
likussága Európa evangélikus egyházi
céljaira gyüjtött eddig 240.000 dollárt.
az év végéig még össze akar gyüjteni
500.000 dollárt, hogy a növekvő európai
és missziói egyházi nélkülözéseket csil-
lapíthassa. Ezenfelül a legnagyobb test-
véri szeretettel gondozza az Európából
Amerikába menekült evangélikusokat.
Az amerikai evangélikus lelkészek a
közel ezer menekült evangélikus férfiú
közül több, mint 400-at helyeztek állásba
s hasonló módon igyekeznek gondos-
kodni a jelenlegi s a jövőben esetleg
növekvő számú menekültekről. Ezt a
tényt azzal a gyakorlati s félreérthetet-
len felszólítással tetézik meg: ebben a
tevékenységben a Te adományodra is
szükség van. Isten megköveteli tőlünk
evangéJikusoktól az. egész világért való
felelősséget. Amerikai evangélikusok
egyesüljünk Isten nevében azzal, hogy
együtt haladunk előre a világ.ért érzett
s a világot átfogó felelősségünkkel ...

*
Az egész világ lelkiismeretét szeron-

gatá kérdések alól senki sem mentesít-
heti magát. Protekciós helyzete sem
földrésznek, sem népnek, sem egyház-
nak nincsen. Ezt különös en érzi ma ad-
vent előtt mindenki.

Az egyházunkban • élő minden lélek-
nek tudni és látni kell ezt. Azoknak
különösen, akik szeretik az egyházat.

Az egyház Ura a világ embereinek
sok mindent megenged. Sok bün meg-
'büntetésével várakozik. Az átalakulá-
sok . lehetőségeit türelemmel nézi. A
történésekben való· kedvezményezési
jogát határozottan visszatartotta önma-
-gának. Krisztus jön evilágra, ítélettar-
tás okából, - mi tudjuk ezt. És ezért
valóban advent előtt _vagyunk ...

Evangélikus nap Tápiószentmárton-
ban. Az Országos Luther Szövetség
november 16-18. napjain T'ápiószent-
mártonban evangélikus napokat tar-
tott, melyen nagy látogatottság mellett
az igehirdetői és előadói szolgálatokat
Keve Lajos és Bonyai Sándor lelké-
szek végezték.

Az Evangélikus Nőegyesületek Orszá-
gos Szövetsége december 3-án este 6
órakor a Deáktéri leánygimnázium
nagytermében jótékonycélű kultúrestét
rendez, melyen D. Kapi Béla püspök
tart előadást, a művészi számokat pe-
dig Petry Kató operaénekes, Zsámbokí
Miklós gordonkaművész, Kapi-Králik
Jenő orgonaművész, 'I'arigl Haraldné
Szarvassy Olga és a Lutheránia vegyes-
kar adja.
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Női arcképek a finn belmisszióból
A férfivel való egyenrangúság érzete mindíg igen erős volt a finn

nőben. S ugyanilyen erős a munkakészsége is. Ahogy az "új Suomi"
felépítésében ott találjuk a zsellérfiúból lett államelnök mellett a cse-
lédlányból lett minisztert és "Lotta-vezért", úgy "Isten országa" épí-
tésének legragyogóbb eredményeinél is mindíg megleljük a finn nő
szolgáló áldozatkészségét. A finn nő önmagában jelentéktelen, gyönge
és kicsiny, de mérhetetlenül erőssé tud lenni benne: Krisztus. Két
hatalmas fegyvert kap Tőle: hitet és szeretetet. Hite a hiábavalóság
világának sok zűrzavaran keresztül mindíg örökkévaló célokra
szegeződik, szeretete olyan komolyan veszi a. jelent, hogy a reája
háromló kötelességek legkisebbjét sem hanyagolja el. Tegyünk egy
sétát a finn belmisszió arcképcsarnokának női termében. Olyan arcok-
kal fogunk ott találkozni, amelyeken ott sugárzik a legnagyobb női
szépség: Krisztus szeretetének visszfénye.

1. A csillagkeresztes diakonissza.

1867-ben J alakult meg Helsinkiben az első finn Diakonissza Anya-
ház. Alapítója Karamsin ezredesné, Stjernvall Aurora. Ko~ának
egyik legragyogóbb egyénisége. Atyja Viipuri kormányzója. Mint a
finn főnemesség tagja, leányát a cáriudvarba küldi, ahol felveszik a
cárné Alexandra Feodorovna udvarhölgyei közé. A feltünően szép
és tehetséges iAurora kezéért Oroszország leggazdagabb és legdaliásabb
nemesei versengenek. Demidoff Pál fővadászmester, valóságos "orosz
Krőzus" nyeri ell836-ban. A boldog házasélet azonban csak igen rövid
ideig tart. Férje hirtelen meghal. l839-ben visszatér kisfiával Finn-
országba. Szívenüti a finn nép nyomora. Ahol lehet, s ahogy csak tud,
segít a finn népen. Valósággal legendák szállnak szájról-szájra jó-
szívűségéről. Már ekkor foglalkozik a gondolattal, hogy egész életét
népe szolgálatára szenteli. De l849-ban Karamsin ezredes kiragadja
özvegyi magányából s visszaviszi a cári udvar fénykörébe.

Isten azonban más hivatást rendelt neki, minthogy a szentpéter-
vári és párizsi szaionok ünnepelt bálványa, irodalmi körök szellemi
középpontja, a társadalmi élet koronázatlan királynője legyen. Ossze-
töri ragyogó boldogságát. Karamsin ezredes 1854-beI1elesik az orosz-
török háborúban s a szomorú özvegy újra visszatér a nyomorúság sötét
földjére: Finnországba. Megértette és megcsókolta Isten sújtó kezét és
egészen hátat! fordítva a cári udvar ragyogásának, a szegényeknek,
betegeknek és a testi-lelki nyomorúság szerencsétlenjeinek ajándékozta
életét. De.bármit tett, az eredmény csak az volt, hogy mindíg több el-
végzendő feladatot látott meg. Sokat forgatta szívében azt a gondolatot,
hogy lehetne a többi hívő finn nő hitét is átváltani cselekvő szeretetre.

Isten megint csak valami rosszon keresztül ajándékozott neki jót.
Nagy beteg lett, s a szentpétervári német evangélikus kórházban kezel-
ték. S itt ismerkedett meg a diakonissza-munkával. Szíve fel-
újjongott. Ez az a keret, amelyen belül a finn nők is megtalálhatják
helyüket Isten országa építésében. Rögtön Kai s e r swer t h be utazott
Fliedner Theodor diakonissza intézetének tanulmányozására s még
az évben, 1867-ben megalapította Helsinkiben az első finn Diakonissza
Anvaházat. Attól kezdve ez az intézmény lett a szivügye. Elhalmozta
adományokkal, szeretetének ezer jelével. 93 éves koráig számtalan
más jótékony, és belmissziói intézményt is alapított vagy támogatott.
Hatalmas vagyonát majdnem teljesen elosztogatta, úgyhogy csaknem
szegényen halt meg 1902-ben. Halála pillanatában senki sem állt ágya
mellett, csak Az, aki sok szenvedés, gond és csalódáson keresztül for-
málta ennek az asszonynak a szívét, hogy hitből és szeretetből csele-
kedni tudjon Isten országáért. (F oly tat juk.) F. Z.

Zenés áhítat. Az óbudai egYháZkÖZ-1
ség november 24-én tartott zenés áhí-
tatán Igét hirdetett dr. Schulek Tibor,
énekelt Fehérpataki Ervin, az új or-
gona szépségeít: pedig Wehner Géza
Zeneművészéti Főiskolai tanár rnu-
tatta be.

Ifjúsági napot tartott az ózdi és a
környéken élő evangélikus ifjúsági. Az
Igehirdetést Foltin Brunó végezte. Elő-
adásokat tartottak Solymár András,
Foltin Brunó és Schulek Dóra. A záró
áhítatot Marcsek János esperes tar-
totta.



"Der Kleine Katec~ismusDr. Marti~ Lut~ers"
Ill.

"A hitágazatok is kezdettől fogva vegig csak Isten ajándékairól
szólnak." Eme szokatlan megállapítással Spiegel-Schmidt Frigyes ma-
gyarázatos Kis Kátéja második főrészének kezdősoraiban találkozunk.
Indokolt vajjon ez a megállapítás? Mindenesetre: fel kell tennünk a
kérdést, hogy a ter e m t é s, meg v á It á s é s meg sze n tel é s t ény e i
valóban "Isten ajándékai" csupán? Vajjon nem egy objektive már
végbement kinyilatkoztatás-történet áll itt inkább előttünk,
melynek egyetlen-egy eseményét, elemét sem képes az ember termé-
szetes adottságai, érzékszervei vagy akárcsak természetes vallásossága
útján is- mint "ajándékot", mint valami "tárgyat" - felfogni, fel-
ismerni, elfogadni és birtokba venni, de ami sz á rou n k r a is ese-
ménnyé, valósággá válik akkor, ha Isten e hármas művéről magát e
ténysorozatban kinyilatkoztatott Isten az ÖLe 1k e á Hal biz on y s á-
got tesz nékünk és elfogadására hitet ébreszt bennünk?!

Az első hitágazat magyarázatát a tankönyvíró a következő meg-
állapítással vezeti be: "Isten első ajándéka én magam vagyok". Ez a
szempont azonban - eltekintve attól a körülménytől, hogy nyitva
hagyja a kérdést: ki volna ebben az esetben "a megajándékozott"
- a teremtés tényét egyszerűen - figyelmen kívül hagyja. Bizo-
nyára nem volt az tudattalan vagy önkényes eljárás, hogy Luther Isten-.
nek mint Atyának velünk és világunkkal kapcsolatos alapvető m ű-
v ét összefoglalólag ter e m t é snek mondta vonatkozó magyarázata
kezdőszavaiban: "Hiszem, hogy Isten teremtett engem -rninden teremt-
ménnyel együttl"

A harmadik hitágazat magyarázatának a Szent Lélekre s az Ö
művére vonatkozó tanítása több szempontból kifogásolható.

"A Szent Lelket birom, ha az Úr Krisztus szívemben kormányoz.
Az az Istennek különös ajándéka számomra, hogy Krisztus nem csak
egykor halt meg és támadt fel, hanem most is lejön az én szívembe."
Ezeket mondja a tankönyvíró a 3-ik hitágazat további kifejtése során.
Luther Krisztusnak szívünkbe való ezen misztikus lejöveteléről mit
sem mond! Ö arról szól, hogy Krisztus az Atya jobbján ül a mennyek-
ben, de a Szent Lélek által az Igében és a Szentségekben jelen van.
Másfajta "eljövetelről" pedig csak az "utolsó napon" lesz majd szó!

A tankönyvírónak az Egyházra, mint "Isten népére" vonatkozó fej-
tegetései kapcsán nem jut világosan kifejezésre az a, tény, hogy az
Egyház "Krisztusnak a teste" és, hogy az egyes "tagok" -a maguk egyéni
"megvilágosíttatását" ebben a köz ös ség ben nyerik. Szerző ezzel
szemben szinte az egyes keresztyéntől húzza meg a vonalat a
közösség, az Egyház felé: "Isten azt akarja, hogy necsak a ma-
gunk számára legyünk keresztyének, hanem, hogy belehelyezkedjünk
az Ő népébe, az. Egyházba". Luthernél mindenesetre más felé mutat
az irány: " ... amiképpen a földön az egész keresztyénséget
hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál meg-
tartja az egy igaz hitben". Ez a különbség pedig nem a módszer kér-
dése csupán!

A biblikus értelemben vett "csoda" jelentését önkényesen meg-
másítja a tankönyvíró, midőn a harmadik hitágazat további kifejtése
kapcsán az Egyházról és annak legkülönbözőbb megnyilatkozásairól
beszél. Nevezetesen: az Egyház létrejöttét, annak diadalmas előre-
törését és terjeszkedését éppen abban az értelemben tartja és mondja.~

Hét n:apig
böjtölt a pápa a békéért, adják hírül
újságjaink. E hír mellett mi is meditálva
állunk meg. Mert kár lenne a pápa
vállalkozásáról tudomást se venni, vagy
egy fölényes kézlegyintéssel elintézni.
Ez a hét napi böjt nem kis dolog. Jó
nekünk is látnunk, hogy az, aki az em-
beriség egy részének lelke és hite fe-
lett uralkodik, mennyire szereti és
akarja a békét. Nem is tehet mást az,
aki a Jézus Krisztust vallja urának. EI-
határozásában mi egy nagy és komoly
emberi vállalkozást látunk. Olyan vál-
lalkozást, amely valami emberi érdemet
akar felmutatni Isten előtt azért, hogy
"essen véget a világ nagy Ura az éle
teket és országokat megemésztő ször-
nyű láng és vértengernek. Vállalkozá-
sát megcsodáljuk, békeakaratával egyet-
értünk, imádságaival együtt imádko-
zunk;

De mi nagyon jól tudjuk, hogy nincs
ol yan emberi cselekedet, amely Isten
előtt érdemmé válhatnek. Nincs. Csak
egy volt. Az Isten eg'yszülött Fián~k
a cselekedete. Az, amikor meghalt er-
tünk a golgotai kereszten. ÉS. azóta mi
hisszük azt, ami megíratott rola, hogy
aki benne hisz, annak van új és örök
élete.

Ezért a jövő kibontakozását, a békét
és a sokat emlegetett igazságos és új
Európát is csak úgy tudjuk elképzelni,
hogy megnövekedik azoknak az embe-
reknek a száma, akik igazán hisznek a
Jézus Krisztusban, Hisznek, de úgy;
hogy életüket is felteszik hitükre és
egész életük Krisztus-követéssé válik.

Igen, lesz igazi béke, lesz a szó helyes
értelmében vett új és igazs'ágos Európa,
de csak akkor, ha Jézus Krisztus köl-
tözik be a szívekbe. Azoknak a szí-
vébe, akik vezetik a mai és a holnapi
világot. Azok élia, akiknek hatalma van
háború kezdésére és megszüntetésére.
Azokéb a, akik majd megkötik a békét,
de nem a győztes gőgjéveI eltelve,
hanern Krisztus igazi szeretével aszi-
vűkben. Tudjuk és hisszük, hogy csak
akkor lesz itt jobb, igazabb és szentebb
élet, ha a bűn helyett Krisztus vesz la-
kást az emberi szívekben.

Akikhez Krisztus eljött, és akik elju-
tottak Krisztushoz, azok mind az Ige
által lettek eggyé az élet Urával. Ezért
mi nem az emberi érdemekbe vetjük
reménységünket, ha megcsodáljuk is
azokat, ha-nem az életújító Isten Igé-
jébe. Es a papa bőjtje bennünket arra
tanít, hogy nekünk még több imádság-

. gal, még több tusakodással és még
több, nagy elszántsággal kell tisztán és
igazán hirdetnünk az Igét. Ez pedig
gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az
egyházunknak bűnnek kell neveznie a
bűnt, Sátánnak a Sátánt és igazságnak
az igazságot. A világnak pedig valóban
Krisztusnak kell neveznie és ismernie
magát a Krisztust... M.

A Fébé Evangélikus Diakonissza-
egyesület anyaházát megnagyobbít ja s
ezzel az építkezéssel kapcsolatosan
templomot is épít, amely nemcsak az
egyesület céljait fogja szclgálni, hanem
a pesthidegkúti és környékbeli hívek
gondozását is. ·D. Raffay Sándor püs-
pök a gyűjtést a bányakerületre enge-
délyezte s ezt a gyülekezetek és az
egyházhívek áldozatkészségébe ajánlja .

5A Luther-Szövetség evangélizációja dec. 1-8. napjain az Üllői-ut 24. sz. a. imateremben.



KÖNYVISMfRTfTfS
Baloghv Mária: Lányok könvve.
(Atheneum kiadás. 250 old. Ára: 5.- P.)

Régen láttunk olyan hasznos ifjúsági
könyvet, mint ez. Játékos, kedves, él-
vezetes formában neveli a 10-15 éves
kislányokat rengeteg olyan dologra,
amelyre mindennapi életben olyan
szüksége lehet, mint a falat kenyérre.
Amelyik kislány sokat forgatja, s me-
lyik ne tenné ezt nagy örömmel, ha
karácsonyi ajándékul ezt kapja, hisz ol-
vasása csupa derű és szórakozás, - az
kész cserkész, vöröskeresztes ápolónő,
kismama, háziasszony, társaság ked-
vence, állatbarát. virágkertész, stb., stb.
lesz a végén. Szóval: talpraesett, szo-
ciális felelősségű, önmagát mindenütt
feltaláló és hasznosítani tudó modern
leány, aki nem gyámoltalan, iruló-pir-
ruló cukorbaba, hanem mindenütt biz-
tosan mozgó, szolíd, kedves úrileány.
A játszva tanítás és nevelés nagyon
ügyes átvitelét jelenti tehát ez a könyv
a gyakorlatba. Óhajunk csak egy le-
hetne még irányában, hogy a legköze-
lebbi kiadásnál vagy hasonló könyv-
nél a nevelés belső tényezője, a lelki
élet ápolása is megfelelő mértékben
nyerj en helyet. Szépek Benedek Kata
rajzai, leleményesek Undi Rózsa kéz-
ügyességi és kézimunka tervei. Kará-
csonyi ajándékkönyv után kutató lá-

. nyos mamáknak szeretettel ajánljuk
figyelmébe.

,
HIR E K

Evangélizáció a budapesti intelli-
gencia számára. Lapunk mult számá-
ban közöltünk részletes meghívót az
Országos Luther Szövetség evangéli-
záló konferenciájáról, melyet a buda-
pesti intelligencia részére december
l-től december 8-ig tart az üllőiúti
imateremben. előadó: dr. Mády Zol-
tán tanár, tudományegyetemi előadó.
Az előadások minden nap fél 7 órakor
kezdődnek. "Korfordulón" címmel egy-
más után sorra kerülnek a következő
kérdések: Az örök válság, Az ember
és a válság, Isten és a válság, Itélet
alatt, A váltság, A ráadás, Üj vliág-
rend, Üj szövetség. Az evangélizációs
sorozatot az első napon D. Raffay Sán-
dor püspök bibliamagyarázattal nyitja
meg, az utolsó előadást pedig úrva-
csoraosztás zárja, melyet Kemény La-
jos esperes végez.

Ádventi esték. A Deáktéri Luther
Szövetség minden pénteken este fél' 7
órakor a Deáktéri leánygimnázium
termében "Jézus eljövetele" közös cím
alatt ádventí estéket tart. Előadók:
Zászkaliczky Pál fóti esperes, D. Raffay
Sándor püspök, Scholz László vallás-
tanár és Kósa Pál rákoskeresztúri lel-
kész. - A kelenföldi egyház minden
csütörtökön este a vkelenföldí temp-
lomban igehirdetési sorozatot tart: "A
bethlemi gyermek" címen. Kezdet min-
den alkalomkor fél 7 órakor. Igehir-
detők: Mohr Gedeon kassai, Szántó
Róbert kelenföldi, Jávor Pál hatvani
és Botyánszky János mezőtúri lelkész.

Az óbudai - egyházközség minden
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cs odának, mint azt a tényt, hogy az Egyház tagj ai Urukért éle-
tüket is odaáldozzák. Helyes, biblikus értelmezés szerint "csoda" alatt
kizárólag Isten cselekedeteit érthetjük. Amit ember visz véghez,
a szó elsődleges értelmében csodának nem nevezhető. Hiszen
súlyos áldozatokat hozni, sőt meghalni: nem csak Isten ügyéért, hanem
még sok más ügyért is képesek az emberek! És ezt az áldozatot mégis
egészen természetes dolognak tartják!

A Keresztségről szóló rész magyarázatát a tankönyvíró a követ-
kező szavakkal vezeti be: "Eddig azt láttuk, hogyan ajándékoz meg
Isten bennünket mindannyiunkat az Ö kegyelmével. A most következő
két főrészben (Keresztség és Úrvacsora) ezt a kegyelmet egész szemé-
lyesen tapasztaljuk meg ... Ahol Isten nekünk 'az Ö kegyelmét egész
különösen ajándékozza oda, ott tudjuk először, hogy az valóban az
enyém is és nem csak másoké". Meg kell jegyeznünk ezzel kapcsolat-
ban, hogy a kegyelmi javak, közelebbről az Ige és a Szentségek között
a Szentségek javára történő ilyetén különbségtétel sem a Szentírásra,
sem Hitvallási Iratainkra nem alapozható. Istennek a Törvény, az Apos-
toli Hitvallás és a Miatyánk Igéi által kinyilatkoztatott kegyelmi íté-
lete "személyesen" a mi ügyünk, külön-külön mindegyikünké, tehát
az én ügyem is! Ugyanakkor a Sz en ts égek által közölt kegyelem
vétele alkalmával sem vonatkozhatunk el a gyülekezeti k ö z ö s-
ségtől!

Az Úrvacsoráról szóló 5-ik főrész magyarázata a következő kité-
tellel kezdődik: "A Keresztségben Isten ajándékot ad neked, az Úr-

'vacsorában azonban önmagát adja ajándékul". Ez a különbségtétel
könnyen arra a helytelen következtetésre vezethet, hogy a Keresztség
és az Úrvacsora között értékkülönbség van. Ezt elkerülendő, hang-
súlyozni a kellett volna a tankönyvírónak, ebben az összefüggésben, a
Keresztségnek a keresztyén élet, tehát az Úrvacsora szempontjából is
alapvető és elengedhetetlenül szükséges voltát és jellegét! Másrészt
arra is reá kellett volna mutatnia, hogy Krisztus az Ö Vacsorájában
a -k e n y é r és a bor színe alatt (in, cum, sub) - mint ahogy azt
Luther magyarázza - valósággal jelen van s hogy az úrvacsorai Igék
által a Szentségben "bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerünk!"
Ezzel szemben Spiegel-Schmidt Jézus Krisztusnak a s z iv ű n k b e n
való jelenlétéről beszél: "Krisztus az Úrvacsorában maga jön le
a szívünkbe. Akinek Krisztus a szívében van, annak bűnbocsánatban
van része .... Akinek Krisztus a szívében van (Wer Christus im Herzen
drinnen hat ... ), annak élete van ... Akinek Krisztus a szívében van,
az boldog ... " Nyilvánvaló, hogy ez a két tanítás kétféle, egymással
nem azonos tanítás.

Összegezve, a fentebb mondottakat és vonatkoztatva kritikai
tanulmányuk bevezető részében (november 9.-i szám) felállított. alap-
követelményekre - meg kell állapítanunk, hogy - bár a rendszeres-
ség követelményeinek, valamint a hivatalos Tanterv vonatkozó formai
utasításainak igyekszik eleget tenni -

1. a tankönyvíró Káté-magyarázata Luther Kis Kátéjával sok
lényeges ponton összhangban nincsen;

2. e magyarázatban a meg nem indokoltan alkalmazott és ural-
kodójellegű "vallásos elmélet" folyományaképpen a Káté erőteljes
üzenete elsikkad sannak objektiv tartalma helyébe egyéni szempon-
tok és "meggyőződések" lépnek.

Következőleg: Spiegel-Schmidt Frigyesnek népiskolai használat
céljából kiadott németnyelvű magyarázatos Kátéja egyházunk tiszta
tanítását nem tükrözteti vissza híven. Lehel László.



Magyar radikalizmus
Nemcsak egy diákegyesület eseménye volt az a dísztábor, amit a

Turul Szövetség Werbőczy Bajtársi Egyesülete nov. 22-én rendezett a
Turulvárban, hanem az egész magyar ifjúságé, sőt az egész országé.
Érezhettük ezt az ifjúságnak az érdekelt szövetség keretein is túllépő
számából s több kiváló, az ország sorsáért, egészségesebb jövőjeért fele-
lősséget érző vezető politikusunk megjelenéséből, de mindenekfelett az
elhangzott előadások nagyszerű, önálló gondolataiból. Sajnos, e gondo-
latok tömegét az egész napi munkában kifáradt agy nem jegyezhette
meg mind, úgyhogy ezek teljes felelevenítése helyett csak törmelékek
összeszedegetésére vállalkozhatom.

Az első előadó, Németh László a műsor egyik kiválóságának, a be-
tegsége miatt távolmaradó Kodolányi Jánosnak Ievelét olvasta fel,
majd rátért tanulmányára. Szólt arról, hogy bármennyire nem tud
személyeikben összeállni a fiatal magyar írónemzedék, mégis céljaik
egyek, s irodalmuk ugyanazért küzd. Uj, öncélú, tisztább, egészséges
magyar életért. Mindaz, ami a magyarnak idegen, ami erejét leköti,
fejlődésének útját szegi, bomlasztja, a négyszázéves Habsburg uralom
hagyatéka: Ezt akarjuk mostmár végleg levetkezni. A mai magyar szel-
lem önmagába néző, saját sorsát öntudatosan szemlélő s irányítani
akaró fejlődésének elinduló szálai a mult századba nyúlnak vissza.
Zilahy G~bor,_Tolnai Lajos, Vajda János érezték először, hogy belső
életünk helytelen irányba fejlődik, de orvosságot még nem láttak rá,
ezért életük aggodalom és vergődés volt csak. Ebben a korban a ma-
gyar társadalom régi erői elernyedtek, ezt használta ki a zsidóság, hogy
az ország egész vérkeringését magának hasznosítsa. A zsidó radikaliz-
mus kora ez. A magyar írók, a magyar radikalizmus beleilleszkedve az
idegen érdekekbe: tette látta és írta, amit lehetett. A két nagy ébresztő
Ady és Móricz Zsigmond. A magyar radikalizmus a zsidó radikalizmus-
ban született meg, s nem az ellenforradalomban, amely végeredmény-
ben csak a Habsburg életszemlélet felújítása volt Habsburgok nélkül.
A magyar radikalizmust a zsidó radikalizmus burkából Szabó Dezső
vágta ki egyedül, egymaga az ő Elsodort Falujával. Ezóta fejlődik
önálló életútján, hordozója már egy egész írógárda Kodolányival, Veres
Péterrel, Erdélyivel, Sinkával az élén. Szabó Dezső egyedül jár
továbbra is: ő úgy érzi jól magát. Gömbös Gyula idejében nyílott alka-
lom, hogy ez az akkor még erős új szellem kiterjeszkedett volna a ma-
gyarság egész köztudatá nak vezetésére, de ekkor egy álébredés ütötte
el a tömegek várakozását. Azóta ezek mindmáig kielégítetlenek, ezt
aknázza ki tömegek szerzésére az az újonnan támadt írány, amely kor-
szerű ugyan, de idegen példákból, idegen szellemi termékek alapján
alkották meg. Most - s ez a tragikus helyzet fájhat nekünk - a ma-
gyar radikalizmusban megvan a magyar talajon nőtt .tiszta szellem,
megtermettek az azt hordozó kiválóak is, csak tömeg' nincs, viszont
azoknál tömeg van, de magyar szellem és kiválóság nincs. A jelen
helyzetképének ismertetésében ma három irányt lát. Először a zsidó-
feudális-klerikális összetételű szerzemény- és kiváltságőrző érdekelt-
séget, amely titokban még mindíg a régi jó Habsburg világot álmodja
vissza. Ez a legitimista front. A másodiknak látja a kormányfrontot, a
harmadiknak a szélsőjobboldalt, amely épp azért, mert 'idegen ideoló-
giájú, a forradalmiság látszata mellett a legreakciósabb lehet.

A második előadó Veres Péter. Az ő személye egyben még mélyebb
értelmet adott Németh László előadásának. Mert nincs még egy valaki
az országban, aki a magyar radikalizmusnak teljesebb, maradéktala-
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pénteken este 7 órakor tart a temp-
lomban ádventi Istentiszteleteket:
"Szent nevek a szent munkához" cím-
mel. Igehirdetők: Mórocz Sándor val-
lástanító-lelkész, Médvegy Mátyás gal-
gagyörki, Zászkaliczky Pál fóti és Zu-
lauf Henrik egyesületi lelkész. - A
Fébé evangélikus diakonissza egyesület
minden vasárnap délután fél 5 órakor
ádventí estét tart az Üllői-út 24. szám
alatti imateremben.

A bányai egyházkerület püspökének
most kiadott hivatalos körlevele öröm-
mel emlékezik meg az újabb ország-
gyarapodásról. Majd közli a rádiós ige-
hirdetések közvetítése körül felmerült
nehézségek elsímulását; azután a bel-
missziói munka programm használatára
nézve rendelkezik. Közli a lelkészek
korpótlékának folyósítására vonatkozó
legújabb rendeletet. Értesíti a kerület
lelkészeit, hogya most kezdődő egy-
házi évben a püspöki kar határozata
alapján az eisenachi perikoparendszer
használandó, a délutáni istentisztelete-
ken pedig kátéprédikációk tartandók.

A Deáktért Luther Szövetség D. Raf-
fay Sándor püspök elnöklete alatt tar-
tott ülésében meghallgatta a szövet-
ségi munkáról szóló jelentést, majd ér-
dekes határozatot hozott, amely szerint
a szűkös sorsú főiskolai hallgatók eddig
is folytatott segítésén kívül újabb szo-
ciális munkát indít. Nevezetesen el-
határozta, hogya Luther Szövetség
tehetősebb tagjai nagycsaládú mun-
kásemberek legalább minden ötödik
gyermekének keresztapaságát vállal-
ják és neveltetésükben, lelki fejlődé-
sükben is támogatják őket. A négy és
többgyermekes evangélikus családok
összegyűjtését és nyilvántartását meg-
kezdik.

A Deáktéri Nöegylet az erdélyi nél-
külözők segélyezésének javára a Deák-
téri templomban művészi hangversenyt
rendez, melyen Basilides Mária, Dul-
lien Klára, Kapi-Králik Jenő és a
leánygimnázium énekkara szerepelt. A
kiváló művészi színvonalú estély tiszta-
jövedelme 98 P volt, melyet a Nőegy-
let elnöknője, D. Raffay Sándorné 200
pengőre kiegészítve juttatott el az
"Erdélyért" országos gyűjtőbizottság-
nak. -

A Fasori Lutheri Szövetség és Nö-
egylet a szegények karácsonya javára
december 8-án ádventi estét rendez a
fas.ori gimnázium nagytermében, este
6 órai kezdettel.

A nagytarcsal népföiskola intézmé-
nyét meglátogatta és az ott folyó
munkát megtekintette D. báró Rad-
vánszky Albert, egyetemes felügyelő.
Végigjárta az épületeket, megismerke--
dett a növendékekkel, a gazdalege-
nyekkel, részletesen érdeklődött az in-
tézet helyzete és tervei iránt. Örömé-
nek adott kifejezést, hogy az evangéli-
kus egyház volt az első, amelyik ha-
zánkban ezt az iskolatipust életrehívta.

Teológus-munkajelentés. Az Erzsébet
Tudományegyetem Hittudományi Kara
hallgatói most adták ki ifjúsági körük
munkajelentését az elmult tanévről. A
terjedelmes és minden munkával rész-
letesen foglalkozó jelentésből nemcsak
az ifjúság belső életét ismerhetjük
meg, hanem azt a munkát is, amelyet
leendő lelkészeink részben a soproni
gyülekezet körén belül, részben orszá-
gos missziói útjaikon fejtettek ki. A
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missziós szemmarrum és a falu szemí-
nárium komoly munkát végzett. Az
ifjúság élénken résztvett a soproni
életben és az ott lefolyt ünnepélye-
ken is.

Házasság, Ifj. Balikó Lajos m. kir.
honvédfőhadnagy, Balikó Lajos tábori
főesperes és neje Stiegler Margit fia,
november 23-án tartotta esküvőjet a
kelenföldi templomban Ittzés Irma
okl. ének tanárnővel, Ittzés Zsigmond
dr. ny, vm. tisztifőorvos, egészségügyi
főtanácsos és neje Kring Irma leányá-
val.

Halálozás. Sztik Gusztáv csanádal-
berti lelkész neje született Falb Paula
46 éves korában, hosszú szenvedés után
elhunyt.

A Luther Társaság által Kis János
életrajzának megírására hirdetett pá-
lyázat határidejét több oldalról érke-
zett óhajra a Luther Társaság elnöke,
tus 31-ig meghosszabbította. A vallá-
D. Kovács Sándor püspök 1941. augúsz-
sos, népi es irat pályázati határideje f.
évi december 31. marad.

Az aszódi gimná.ziumban november
22-én az ifjúság csendes 'napot tartott,
melynek előadói Agoston Sándor, Ben-
czur László és Kühn Ernő voltak.

A· soItvadkerti egyházkbzségben tar-
tott evangélizáción a templom teljesen
megtelt, még a bejáróban is álltak a
hallgatók. Az evangélizációt vitéz Sré-
ter Ferenc végezte és segítségére volt
dr. Mády Zoltán és Héricz Mária.

Lelkészek és orgonisták figyelmébe.
"Krisztus Urunk születésének törté-
nete" a próféciák és az Ujtestámen-
tum alapján folytatólagos összeállítás-
ban, gyülekezeti énekkel váltakozva
nyomtatásban kapható. Karácsony első,
de inkább másodünnepén a délutáni
istentisztelet vagy ünnepély keretében
a legkisebb gyülekezetben is könnyen
felhasználható. Egy példány ára portó-
költséggel együtt 50 fillér. 10 pld. után
egy ingyen. Megrendelhető: Danhauser
László vallástanár cimén: Budapest,
VI., Bajza-u. 45.

Előfizetési felhívás! December elején
jelenik meg dr. Csekey Sándor buda-
pesti ref. theol. akad. tanár Ige és
Lélek círnű munkája, 20-21 íves ter-
jedelemben. Tartalma: 1. Előadások,
II. Prédikációk, Bibliamagyarázatok,
Ill. Ürvacsorai, esketési és temetési
beszédek. Ara 6 pengő azoknak, akik
december 1-ig megrendelik s a könyv
árát legkésőbb december 10-ig 20 fil-
Iér portádíjjal együtt a 20.729. sz.
csekklapori címére (IX., Ráday-u. 28.)
beküldik. A könyv ára később 8 pengő.

A magyar ébredés ügyét kívánja
szolgálni a Bethánia Könyvkereskedés,
amikor kiadja anémet ébredési moz-
galmale egyik nagy alakjának, Stock-
mayer Ottónak életrajzát. A kb. 200
oldalnyi terjedelmü könyv még kará-
csony előtt megjelenik. Előfizetési ára:
2.~ pengő. Aki legalább 5 példányra
előfizet, 1 ingyen példányt kap. Elő-
fieztési határidő: november 25. Meg-
rendelhető: a Bethánia Könyvkeres-.
kedésben, Bp.> VIlI" Gyulai Pál-uo 9.
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nabb megtestesítöje lenne, mint Veres Péter. A magyar parasztság
szülötte, a végtelen magyar Alföld neveltje, arcában, természetében,
gondolkodásában és életsorsában a magyar faj prototipusa. Az alföldi
kubikus nép rideg sorsát, s embertelen elhagyatottságát átél ve ment
át a szociálizmus iskoláján, ahonnan, szígorú :valóságérzését s a teljes
szociális igazság s a munka alapján felépített társadalom akarását hozta
magával, kitágítva érdeklődését európai szélességüvé. De Veres Péter
még ma is - most már mint megbecsült író is - ragaszkodik faluja
földjéhez, nehéz kenyere sorsosaihoz, nem tágít mellőlük, s ebben mu-
tatja meg nekünk az ő példaadó nacionalizmusát, s hogyan kell ten-
nünk, ha egy egészen új Magyarországot akarunk a régi helyett. Ha-
talmas beszédét avval kezdte, hogy minden oldalról gyakran leszöge-
zik, hogy pusztul a parasztság. Nem akar megmaradni a földnél. Ez
természetes, hisz az egyes nemzetek ipari fejlődésével együttjár a pa-
rasztság arányszámának rosszabbodása. De azért akármi lesz az emberi-
séggel, ameddig kenyérre lesz szükség, addig paraszt is lesz. A falu és
város ellentétére rátérve szélsőségnek tartotta azt a véleményt, mintha
a technika fejlődésével minden városias lesz, még a mezőgazdaság is,
de a város létjogosultságát tagadá ellenvéleményt is. Annyi azonban
bizonyos, hogy a falu a maga természettel küzdő életének erőfölöslegé-
ből ad új és új erőket a városnak, mert, míg a falusi munka és élet
évezredekre megőrzi és gyakorolja a népi erőket, addig a város nagy
változatossága, kényelme elpuhít ja, mesterséges örömök keresésére,
majd ebből perverzióra hajtja. A városi népességnek pár generáció
mulva cserélődnie kell, ha életképes akar maradni, ezért van szükség
állandóan a faluból való felfrissülésre. Ahol ez a felfrissítő áramlat
megszakad, vagy kiapad, mert körülötte a paraszti nép paraszti jellege
és éJete már eltünt, ott feltartóztathatatlan a városok s egész nemzetek
pusztulása. Az antik nagyvárosok: Babylon, Róma, Bizánc életéből tisz-
tán illusztrálható mindez. Azt is megállapíhatjuk, hogy míg a város
mindíg az ideges újító, addig a falu a megtartó s megőrző. Ahol e kettő
nincs egyensúlyban, ott vagy tespedés, vagy talajtalan újítási láz lepi
meg azt a népet. Ezután az akarat és képzelet egymástkiegészítő szere-
péről beszélt a népek életében. Beszéde végén szólt arról, hogy a faj
túlságosan leszármazási alapon való megítélésével nem érnek el mást,
minthogy az országban nagy erőket lázítanak egymás ellen. A népben
van valami sajátos életszemlélés-mód, valami közös szépségideál, ame-
lyet ha vajaki ösztönösen magáévá tett, magában hordoz, idegen szár-
mazása ellenére is magyar. De hajoljon meg ez előtt, engedje át magát,
s ne akarjon idegenül, idegen gondolkodással vezető lenni. Legszebb
példa erre, Petőfi Sándor. De őt, szüleit a falu alakította áto Paraszt-
ságunk őrzi meg legtisztábban a magyarságnak ezt az ősi, sajátos szem-
léletét, .tehát az átalakulásnak is legjobb fokmérője. Szép gondolata
volt még az is, hogy az ország öntudatának, felelősségének hordozóit
nem a "középosztály" , hanem az "értelmiség" név illeti meg, amelybe
valamennyi osztály valamennyi gondolkozni képes tagja beletartozik.

Az ifjúság lelkes tapssal éltette az előadókat. Köszönjük a Wer-
bőczy B. E. vezérségének, hogy megszervezte ezt a találkozást.

Jánosy István.

Krisztus dicsősége rejtett dicsőség. Ezért aztán sokszor be-
csapják előtte az ajtót és nem kívániák bebocsátani Őt.' Luther.

Erdélyi példa. Anagyenyedi ref. Kollégium az épület katonai
célra történt lefoglalásával hajléktalanná vált gyulafehérvári róm. kat.
gimnáziumnak felajánlotta a ref. Kollégium épületét s most a két iskola
egy épületben - és testvéri békességben - végzi munkáját.

•
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' ' uidonságok, szőrmebundák.

- ~. Budapest. 1., Baslyasélány 2.
Alapítva: 1884. Legrégib b fővárosi evangélikus cég.·..•• I! _

FEHÉRNEMŰSZALON ~1~~R~~TILlA
Budapest, IV., Kammermayer K. u. to. (Egyház BDUletBben.)

TELEFON: 386-072.

Férfi fehérnemű. pyjama, ágynemű specialista.
Kézi- és géphímzés. monogramm elsőrendű kivitelben.
Hozot! anyagból is vállalom. Átalakítást és javítást váIIalok.

MIAKITS LAJOS VEN~ÉGLÖJE'

BUDAPEST,. IV., FEHÉRHAJÓ-UTCA 5':

KUTNEWSKYi
la közismert, megbizható szőrmeszalon'l

IV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.

Valódiből ezüsl és ezüstözött úrvacsorakelvhek, kancsók. tálak.
ékszerek. evökészlet, csatt, gomb. serleg stb. tervező és
készítő Kl-SS Ferenc ötvöstanár. BUDAPEST' IV..
műhely Harisbazár 3. Tel.: 384·447

Protestáns cég

IHa elismert. iö munkát és becsületes kiszolgálást akar. I
keresse lel bizalomrnal

'llénY~éPéSZ~é~l~k ~r~k'jő~;all~ ;p~ állandóarl 1
raktáron. IV.. Egyetem-tér 5, Központi egyetemmel szemben.

HAVA SIS T VÁ N HEGmŰKfSZím MESTER
BUDAPEST, vm., ÜllŐI-ÚT 16/b.

Specialista: vonós hangszerek készítésében.
Elfogad: rnindennernű hangszerjavítást.

. "
Ele g á n s n ői é s f é r I i CIPO .m é rt é k utá n

POTTY O ND Y cipöszalonjában, BUOBPfST,· Károly ~irály-út 10.
Hittestvéreknek árengedmény.

BOCSKül és fORMn NYAKKENDŐ ~ülönlegességeK
nagyban és kicsinyben

DUDINSZKY, VII., Csányí-u. 4., II. 18.
Keresztény cég.

.Radíö, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
.níka és az összes hangszerek legolcsóbb an

Ee
Evangélikusoknak nagy árengedmény

Elsőrendű konyha, Kitűnő italok.
Polgári árak.

OMOGYI LAJOS I
szi:icsmesler UJ helyisége I
IV., Kossut~ Lajos·u. 13.
fél eme let (Fórum-mozival szem ben).

Ja minöség
elsörendü szabés

slolid érak

PUSZTAI
ANTAL
órás.mester

VÁCI-UTCA 491
Telefon : 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
. ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap témogatásával.

HittBstvBrBknBk árBngBdmBny r

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., Józaeí-körút 37. sz.



Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.

RIEG.ER OTTO' kir. udvari
orgonagyár

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

Homlokzatsípok készítését. mindennemű orgona-
javításokat mérsékelt áron, szakszerűen elvállal.

KÁRMÁN ALADÁR
műszaki kereskedő

Bpest, VIlI.,Népszínház-u. 13
Tel ef on: 1.44 - 386. sz á m.
Száll it mindennemű üzemanyagokat, gépszii,
gumiérukat, tisztitórongy, csiszolóárut stb.

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

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-e

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 rmndenki a hittestvérek figyelmét li Jóléti
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szeigál 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, Szombathély.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. -,- Allandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.
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·TRUNKHAHN
HiJtJe1.efl

Az orszóg egvetlen ős keresztény posztó gyára.-
KÁLLAy ~~d~~~t,~~.,SF~2!t~~~11k?~

1Telefon: 184-071. 1---
Coboly, nerz colierek. divatos bundák, keppek pellerinek. rókák;
mindennemű szőrmék .készitése, szakszerű alakítása [utányos áron ..

Megóvás. Kész bundák állandó raktáron.

Heller Erzsébet nő j ~ jvatszal o n
Budapest, IV., Váci-uo 17. 1. em.

Tel.: 187-468.

IZSÁK
rövidáru, harisnya, kesztyű:
BUDAPEST, Rákóczi-út 57/b_

Templom mellett.

fájdalmak
. pl~Jl,

Neokratin fájdafomcsillapiló
por oslyában. Gyorsan meg-
szűntetl a fájdalmakal és
fejfájásI. f -2 adag elegendö.
Vizzel könnyen bevehető,
Eredeli csomagolású dobo-
zokban B adag ára \. 1.50'.
3 adag 60 1., I adag 24 filf.

I Csak G,ógrszertárban kaphat ••


