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Az Igéből- élő egyház
Legutóbb arról írtunk ezen

a helyen, hogy az új egyházi
esztendőben hogyan kell egy-
házunknak egészen komolyan
és egészen intranzigensen kép-
viselnie Isten igéjét ebben a
világban.

Azonban félre ne értsük:
egyházunknak nem csak szól-
nia és hirdetnie kell az igét
ebben a világban. Mert, ha.

'csak ezt tesszük, könnyen el-
gépiesedik egész munkánk és
egyszerűen igeközlő és egyházi
közélet lebonyolító automa-
tákká válunk. (Ennek legegy-
szerűbb és sokat gyakorolt pél-
dája az, hogy idegenből, pl. né-
metből lefordítunk nagysike-
rűnek tartott teológiai munká-
kat és azokat közöljük gyüle-
kezeteinkkel.) Mert az egyház
nem arra való, hogy ilyen auto-
matává váljék. Az egyház el-
sősorban Krisztus teste, és így
maga Isten igéje építi egy-
házzá. Ott van egyház, ahol a
Szentlélek Úristen az Ige által
megújítja és szent közösségbe
forrasztja össze az embereket.

Tehát önismeretünk első fel-
fedezése az, hogy az Igének
nem csak szószólói vagyunk,
hanem mi magunk, az egyház
is Isten igéjének köszönhetjük
létünket. Azért van egyház,
mert van igehirdetés. Ebből
azonban az következik, hogy az
igehirdetés elsősorban magá-
nak az egyháznak szól. A tiszta
igehirdetésnek pedig rendsze-
rint az a következménye, hogy
megfájdul tőle a szívünk bű-
neink miatt. Bűnbánatnak is
szokták ezt nevezni. Értsük te-
hát meg, ahol tisztán és igazán
hirdetik az igét, ott elsősorban

magának az egyháznak kell
bűnbánatot tartania. Nem kö-
telességszerűen, hanem igazság
szerint. Mert igazság az, hogy
nem maradt a keresztyénség
egyház úgy, ahogyan egyház-
nak kellene lennie. Ehelyett
nagyon sokszor hasonlóvá vált
a világhoz. Azt jelenti ez, hogy
bará tságot kötött a világgal. És
a rosszul értelmezett baráti vi-
szony ,miatt nem akart elíté-

. lője lenni a világnak, hanem
szemet húnyt bűnei felett. '

Ennek lett a következménye,
hogy az egyház hitelét kezdte
veszteni az igazságot keresők
sokasága előtt. Velej árt ezzel
Krisztus hitelvesztése is. És
elkövetkezett az a szomorú ál-
lapot, hogy a felületesen ítélők
elfordultak Krisztustól is és
kimondottan álmessiásokban
kezdték keresni a saját új s
igaz életüket. Hogy ezzel a
világ csak cseberből vederbe
esett, az természetes." De szo-
morú helycsere miatt mégis
csak mi, a keresztyénség és az
egyház vagyunk felekezeti kü-
lönbség nélkül felelősek.

Ha pedig van valami, ami
miatt nagy és őszinte bűnbá-
natot kell tartanunk, hát ez a
helyzet az. A bűnbánat alatt
azonban nem csak a közegy-

"Az egyháznak nincs más ren- ri
deltetése és dolga, mint lsten Igé-
jének hirdetése. Ha nem ezt teszi,
nem egyház, legfeljebb névlege-
sen. Nem az Ige van az egy-
házért, hanem az egyház van az
Igéért. Nem azért van Ige, hogy
az egyház megszőlalhasson, hanem
azért van egyház, hogy az IgeII megszőlalhasson."

Luther.

ház közgyűlésein elhangozható
bűnbánati megnyilatkozásokat
értjük. Ez nagyon kevés. A
közegyház egyedekből áll. És
az egyedek élén a lelkipászto-
rok állanak. A lelkipásztorok
körül és a lelkipásztorok mö-
gött pedig a hívek serege van.
Az egyház bűnbánata tehát va-
lóban azt jelenti, hogy úgy a
lelkipásztoroknak, mint a gyü-
lekezet minden élő tagjának
bűnbánatot kell tartania.

Mi ettől a bűnbánat 'tartás-
tói nem félünk. Sőt szükségét
érezzük. Nem tartjuk magun-
kat csalhatatlannak és tekinté-
lyünkön nem esik csorba, ha
őszintén beszélünk. Sőt a mi
erősségünk éppen az, hogy nem
kötnek bennünket emberi te-
kintélyek és hagyományok.
Ezért bűnnek merjük nevezni
a bűnt és igazságnak az igazsá-
got. Még akkor is, ha ránk, ma-
gunkra is vonatkozik ez.

Mert tudjuk nagyon jól,
hogy a bűnbánó bűnösöknek
szól Krisztus igéje: "Térjetek
meg, mert elközelített a meny-
nyek országa". És ebben van
az igéből élő egyház egész jö-
vője. Nekünk, az egyháznak,
vezetőiben és tagjaiban napról-
napra meg kell térnünk. Nem
csak úgy általánosságban és
frázisképpen, hanem valójában
és személyszerint. Mert az Igé-
ből csak úgy tud megélni az
egyház, ha van és lesz bátor-
ság bennünk, hogy a bennünk
levő óember naponkénti bűn-
bánat és töredelmesség által
vízbefojtassék, hogy naponként
új ember jöjjön elő, aki Isten
előtt tisztságban és igazság-_
ban él. M. S.II
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A vasgarda
viselkedése hetek óta kedvenc témája
napilapjainknak. A korszerű eszme
sajtója a sorok közötti néma tisztelet-
tel hódol romániai eszmetársai hősi vi-
selkedésének. A konzervatív sajtó ezt
a viselkedést röviden és tömören gyil-
kosságnak nevezi. A kormánysajtó
egyszerű cn igyekszik tárgyilagos lenni
és közli H különböző beállítottságú és
érdekű sajtoirodák híreit a romániai
eseményekkel kapcsolatban. Nekünk
ilyen előre elfoglalt elvi álláspontunk
nincs. (Nem hiába tiltakoztunk mindíg
az előre elfoglalt álláspontú történe-
is egyszerűen egy öreg mérlegre: az
lemátértékelés saltó mortáléi ellen.)

Mi igyekezünk a napi eseményeket
evangéliúrn mértegére tenni. A vas-
gárda viselkedéséhez is csak ilyen
szempontból van szólni valónk. Hogy
egy régi politikai iránynak megfizet
az új? Számunkra ez nem existenciá-
lis kérdés. Mindíg így szokott lenni.
Ha valami új jött, akkor pusztulnia
kellett a réginek. De szólnunk kell
ebben a kérdésben, mert a vasgarda
indulásakor és azóta is a keresztyén-o
séget, mint jellemző és lényeget ki-
fejező igét tűzte a zászlaj ára. Követke-
zetes és életet is kcckáztató hívei ma-
gukat Mihály arkangyal légióiának
nevezték. A jámbor olvasó ezután fel-
tehette, hogy a vasgárda tört.énetében
egy komoly nemzeti és keresztyén újjá-
születési front mozgalmát és fejlödését
fogja látni. Olyan frontét, amely hívei-
nek belső, megujult életét és kÜlső,
építő erejét mutatja fel a csodálkozó
európai közvéleménynek. Ehelyett azon-
ban "Mihály arkangyal' légiójának
tagjai gyilkot és' golyószórót ragadtak,
s konok következetességgel fogtak
hozzá politikai ellenfeleik kiirtásához.
Ha pusztán csak politikai mérleg sze-
rint ítélkeznénk, helyeselnünk kellene
eljárásnkat. Hiszen azoknak az élete
után tettek pontct, akik a magyarság-
nak ártottak. (Jorga protesszorra gon-o
doljunk csak, aki a románok életéből
világot megtévesztő szinten hbrikált
román nemzeti történelmet!) De szem-
pontunk ennél sokkal tisztább. És meg-
írjuk őszintén, hogy a "Mihály ark-
angyal légiója" tagjainak nem volt
joga ezer meg ezer román állampolgár
életét erőszakkal kioltani. Lehet, hogy
ezek az emberek magasabb nemzeti
szempontból vétkeztek a román nép-
közösség érdekei ellen. De az Irás azt
mondja, hogy van állami felsőség.
Olyan felsőség, amelynek az a feladata,
hogy Isten megbízásából és nevében
ítélkezzék a bűnösök felett. Ezek azon-
ban nem gyilokkal és golyószóróval
ítélkeznek, hanem olyan törvényszéki
tárgyalásokon, amelyeken az ítéletet-
hozók felelőssége is tisztázva van.

Mivel mindez egy velünk szornszéd-
ságban élő korszerű államban nem így
történt, meg kell írnunk, hogy. minden
ultrajobboldali ú. n. keresztyén moz-
galornmal szemben bizalmatlanok va-
gyunk, amig csak tettekkel be nem bi-
zonyítotják, hogy jobboldali keresztyén
és nemzeti magatartásuk sokkal jobb-
oldalibb és sokkal keresztyénibb, mint
romániai testvérmozgalmuké. M.

···•••••• u ••••••••••• ·-
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Egyházpolgársága ? Rendezetlen I
Hazánkban a vallásszabadság törvényesen biztosítva van. S ez

nem csak a törvényesen bevet t vallásfelekezetek privilégiuma, hanem
az állam megadja ezt a törvényesen elismert felekezeteknek is. Sőt
tovább megy, mikor a törvényesen el nem ismert felekezetek és
közösségek számára is lehetővé teszi a vallás gyakorlatát a gyülekezési
jog szabályainak a keretei között. Természetesen itt érvényesíti azt a
kötelességét, hogy rendőri felügyel et alá helyezi őket. Összejövetelei-
ket úgy ellenőrzi, mint a politikai pártok, vagy a társadalmi egyesüle-
tek gyűléseit.

Miután ez a vallásgyakorlat az egyházi élet keretein kívül húzódik
. meg, sok lehetőséget ad a. szeszélyek és hangulatok érvényesülésére.
Az illetők legtöbbször megmaradnak az egyház névleges tagjainak, de
lelkük ahhoz a közösséghez húz, ahol lehetőségek vannak olyan kilen-
gésekre, melyek a gyülekezet életében nem történhetnek meg már azért
sem, mert nem f'eledkezhetűnk meg az apostoli intésről, hogy az egy-
házban és az istentisztelet alkalmával mindeneknek ékesen és szép
'renddel kell történniök.

Kilengésükre jellemző, hogy magánlakásokban bújnak össze s az
az örömük, ha minél több felekezetből vannak hív eik a közösségben.
Még a zsidókat is toborozzák. Azelőtt Pozsony ból, most Budapestről jön
hozzájuk egy futkározó atyafi s azt úgy hallgatják, mintha az Ég kül-
dötte volna. Annak előtte a közösség egyik tagja megjelent a lelkészi
hivatalban is és elmondta, hogy most X. Y. testvér érkezik városunkba
sörülnénk, ha a lelkész úr is megtisztelné megjelenésével összejövete-
lüket. Elmagyaráztam a jámbor atyafinak, hogy milyen helytelen uta-

.kon járnak, mikor elkülönülnek az egyházi életből, elmondtam, hogy
Somorján 1709-től 1781-ig nem lehetett gyülekezeti élet, mert az üldö-
zés miatt templomot nem 'építhettek s magánházakban gyülekezhettek
csak elődeink. Mindennek - hála Isten - vége van. Szabad vallás-
gyakorlatunk van. Ne szorongjanak magánházakban, hanem jöjjenek
az iskolába, az egyháznak megfelelő terme is van, hol megtarthatják
összejöveteleiket. A templomban kihirdetem s felhívom híveink figyel-
mét, ha vendégük jön, hogy mi is hallgathassuk őket. De - s ez a jel-
lemző - sohasem fogadták el az iskolát, vagy a gyülekezeti termet.
Hanem az volt az örömük, ha szűk lakásuk bútorát kihordták s más-
nap azt beszélhették, annyian voltunk, hogy el se fértünk, hanem még
az udvaron is álltak ...

Néhány héttel azelőtt különös értesítést kaptak Somorján a keresz-
tyén egyházak lelkészei a főszolgabírói hivataltól. Az átíratból meg-
tudták, hogy "Keresztyén testvérgyülekezet" . létezik városunkban s
ennek a gyülekezetnek a megbízottjai azzal a kéréssel fordultak a fő-
szolgabírói hivatalhoz, hogy vasárnap délelőtt lhll-kor és délután 5
órakor s csütörtökön délután 1/28-kor vallási gyakorlatot énekléssel,
imádkozással és Szentírás magyarázással tartsanak.

Az értesítés szerint az engedély megadatott bizonytalan' időre, a
"Keresztyén Testvérgyülekezet" pedig köteleztetett arra, hogya tagnév-
sort minden év január 2-án és július 2-án mutassák he.

Az Indoklásból azonban megtudtuk,. hogy hivatalos úton megálla-
pítást nyert, hogy a somorjai "Keresztyén Testvérg'yülekezet" meg-
bízottai az 1895. évi XLIII. t. c. kötelezettségeinek eleget tesznek, külön
szektát nem' képeznek, térítéssel nem foglalkoznak, tagokat nem gyűj-
tenek, mert azok tisztán önkéntes jelentkezéssel adódnak, ők maguk,
valamint gyermekeik saját bevett vallásfelekezetüknek rendes adó-
fizető tagjai gyermekeikkel együtt, akiket egyházuk szerinti vallásokta-
tásban részesíttetnek. Vallásgyakorlatuk kizárólag evangéliumi lelki
igazságokra, illetve azok megismerésére szorítkozik. Semmiféle jogi és
egyházi kérdéssel nem foglalkoznak. Gyülekezetükhöz való csatlakozás
semmiféle tagsági felvétellel, kötelezettséggel, vagy tagsági díjjal nem
jár és a tagokat tisztán a hitbeli lelki összetartozás köti össze.

Ez a megállapítás a "Keresztyén 'I'estvérgyülekezet" megbízottai-
nak a vallomását foglalja magában. Samint elolvastam, szinte önkén-
telenül felvetődött a kérdés, hogya felebarátaink voltaképpen hová is
tartoznak? Per analogiam az állampolgársággal megkonstruáltam ezt
a szót: egyházpolgárság s kénytelen voltam megállapítani, hogy az ille-



tők egyházpolgársága legalább is rendezetlen. S miután a "Keresztyén
Testvérgyülekezet" egyik megbízottja evangélikus volt -- egy éve
somorjai lakos - ez arra késztette egyházunk vezetőségét, hogya fő-
szolgabíró átirata kapcsán foglalkozzék ezzel az üggyel. Egyházi köz-
gyűlésünk pedig megállapította, hogy mikor egy közösség felveszi e
nevet "Keresztyén Testvérgyülekezet" és vasárnap délelőtt és dél-
után istentiszteletet tart, akkor túlmegy azon a hatáskörön, ami egy
egyesületet megillet és magát tolakodón a bevett egyházközségek
mellé állítja. Ha megteszi, abból bizonyos konzekvenciákat kell a ta-
goknak levonniok. Úgy, amint valaki egyszerre a róm. kat. és az evan-
gélikus egyház tagja nem lehet, nem foglalhat helyet hasonlóképpen
egyszerre az evangélikus egyházban és a Keresztyén Testvéregyesü-
letben. De ha valaki itt találta meg lelke nyugalmát és üdvösségét,
álljon ott egész szívvel' és ne takaródzék olyan állításokka.l, hogy ő

azért egy bevett egyháznak is tagja. Nem lehet két úrnak szolgální.
Egyházunk keretein belül híveinknek mindig van Iehetőségük a mun-
kálkodásra. Bibliákőröket és vallásos összejöveteleket tarthatnak az
egyház égisze alatt s az iskola termei arra mindig rendelkezésre álla-
nak. Azért elszomorító türletet lát abban, hogy akad olyan hívünk, aki
rendőri és csendőri felügyelet alá helyezi magát vallásgyakorlata vég-
zésében, mikor az egyház keretén belül teljesen szabadon élheti ki
vallásos buzgóságát.

Az egyházi közgyűlés határozatát közöltük az illetővel. A refor-
mátus egyház vezetősége is intézkedett. Mire megkezdődött a "Keresz-
tyén Testvérgyülekezet" megbízottai részéről akimagyarázkodás.
Orákon keresztül tárgyaltam. A beszélgetés során meglepő dolgok let-
tek nyilvánvalókká. Az én emberem pl.' jó evangélikus voltát azzal
erősítgette, hogy egyházi adót fizet s a prédikációmea úgy figyel, hogy
négy vasárnapra visszamenően is el tudná mondani azok tartalmát.
Jézusra hivatkozott, mikor rámutattam felemás gondolkodásukra és
álláspontjukra így mentegetőzve: Jézus se hagyta ott a zsidóságot,
pedig az evangéliumot hirdette. Ki nem fogyott a más emberek gyen-
géinek felsorolásából. Ö nem jár kocsmába, nem kártyázik, hanem az
.időt, amit mások szórakozással, azt ő a bibliakörben tölti el. Miután
róm. kat. vallású nő a felesége, felvetettem a kérdést, hogy gyerme-
keit milyen szellemben neveli s néhány hónappal az előtt született
leánykáját megkeresztelte-e már? Kellemetlen volt kérdésem. S ami-
kor azzal fordultam felé, hogy mondja meg, hol, melyik templomban
esküdtek, akkor a válasz szinte megdöbbentett, mikor így szólt: Mi
nem kötöttünk egyházilag házasságot, csak polgárilag keltünk össze.
Ha egy vallásilag közönyös embertől kapok ilyen választ, elszomorít,
de megtalálom .azt a hangot, amivel a lelkére tudok beszélni. De egy
magát evangélikusnak valló, Bibliát olvasó, a Keresztyén Testvér-
gyülekezet megbízottja szájából hallani ezeket a szavakat: Mi csak
polgárilag keltünk össze, "igazán megdöbbentő volt. Idegesen kérde-
zem őt: Dehát miért nem mentek templomba, már akár a katolikusba,
akár a mienkbe? Nem volt annyi pénzem, hogya stólát megfizethet-
tem volna - volt a kitérő válasza. De hiszen egyházunkban stóla nél-
kül is esketnek s ha minden áron stólafizetéssel akarta á templomban
házasságát megáldatni, azt a pár pengőt megtakaríthatta volna. Hiszen
már öt éve élnek együtt s itt van a harmadik gyerek', aki féléves,
nincs megkeresztelve és még most is egyházilag meg nem áldott há-
zasságban élnek - szóltam keserűen.

A beszélgetés során az is nyilvánvaló lett, hogy az Úr vacsoráját
egymás közt szolgáltatják ki.

Aki ilyen mértékben közömbös az egyházzal szemben, annál 'az
lenne a természetes, hogy levonja a konzekvenciát. Mikor ezt a kér-
dést érintettem, mintha egy pillanatra meghökkent volna. De láttam,
hogy se ereje, se bátorsága nincs az elhatározásra. Még arra se, hogy
számot vessen önmagával, I hogy voltaképpen egyszer rendet kell csi-
nálni egyházpolgárságával. Vannak emberek, kiknek a rendezetlenség
az életelemük. Maguk képtelenek, hogya rendezést Jlintézzék. Az
egyház keretei közt szépen megtörténhetnék a rendeződés, alkalom
nyílnék a munkálkodásra is. De nem kell nekik összejöveteleikre az
egyházi épületben lévő terem, nem kell nekik egyházi esküvő, az úr-

Je~~en Ú~V, mint~a "
A nagyközönség széles rétegei szá-

mára szerkesztett szépirodalmi folyó-
iratainkban gyakorta találunk diszkrét
hasábokat, melyeken asszony tanácsol
asszonynak. Ezek a mondanivalók
rendszerint a családi élet adottságai
körül csoportosulnak és nagyori tisz-
teletreméltó célkitűzéssel bölcs útba-
igazitások akarnak lenni a házasfelek
között idegességből, meg nem értésből,
önzésből, lelki-testi fáradságból stb.
fakadó súrlódások, visszásságok kikü-
szöbölésére, a házasélet megbillent
benső lelki egyensúlyának visszaállí-
tására és megőrzésére.

Legutóbb az "Ünnep" november 15-
iki számában olvashattunk a "férjne-
velés"-nek olyalén egyéni elgondolású
módjáról, melyet a lelki élet labirint-
jában magát nagyon járatosnak tudó
cikkírónő már "müvészet"-nek is haj-
landó minősíteni. Nem éppen csalafin-
taságoknak nevezhető képmutatások
az eszközei ennek a művészetnek, hi-
szen az asszonytársaknak tanácsotadó
cikkírónő visszatérő szavai ezek: "te-
gyen úgy, mintha ... " A boldog házas-
ság elengedhetetlen feltétele, néze te
szerint, a "lelki mimikri", amely nél-
kül az asszony elveszett. A lelki mi-
mikrinek pedig 12 változata van: 1.
kedves, 2. vidám, 3. szeretetreméltó, 4.
szerény, 5. nagyon csinos, 6. nőies, 7.
kicsit gyerek es, 8. nagyon szelid, 9.
sohasem élesnyelvű, 10. sohasem unal-
mas, 11. sohasem igényes, 12. tartóz-
kodó. Miután pedig e sok jótulajdonság
nincs meg minden nőben, erre cikkíró-
nő szerint, kinek-kinek "rá kell magát
nevelni".

A fenti jótanácsokra nem veszteget-
nénk sok szót, ha nem láttak volna
nyomdafestéket és pedig egy nagy 01-
vasótáború fővárosi szépirodalmi lap-
ban. Igy azonban missziójuk van, még-
pedig céltévesztett, áldatlan missziójuk.
A cikkhez az emelkedett stílus, jóízlés
és alaposság szempontjából való hoz-
zászólást másra bízzuk, a keresztyén'
erkölcsi szempontot azonban magunk-
nak tartjuk meg. Mert éppen erről az
oldalról nézve gyökerében elhibázott
a cikkírónő minden bölcsnek hitt ta-
nácsa.

Nem hisszük, hogy a férj nevelés eme
művészete megfelelne a keresztyén
magyar asszonyideálnak, hogy a ke-
resztyén házasság boldogságának titka
a képmutatásoknak cikkírónő által
ajánlott sorozata, a "tegyen úgy,
mintha" harnis fogásai, s a lelki mi-
mikri-zongora 12 billentyűjén való mű-
vészi játék lehetne. Nagyon is ingatag
alapon áll az a házasélet, ahol a har-
monikus együttélést egyéb nem bizto-
sítja, mint a lelki mimikri-táblázat 12
pontjának pontos szem előtt tartása: a
garde-róbejának előkelő választékos-
sága, csinossága, a kicsit gyermekes
modor, a csinált kedvesség, mesterkélt
vidámság, 'kiverejtékezett szelídség,
erőltetett tartózkodás es rikító szerény-
ség lelki erőlködései, amelyekre min-
den asszonynak "rá kell magát ne-
velni".

Bizton tudjuk, hogya keresztyén há-
zasság a maga éltető erőit mélyebb
alapokból szívja fel. Mert itt is igaz,
hogy "nincs más fundamentom, mint
amely egyszer vettetett". Majd ha a
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férj és feleség nem hátsó gondolatokat
rejtegető alakoskodásban, fondorlatos
képmutatásokban jut .el művészi fokig,
hanem mindenestől fogva növekszik
"Öbenne, aki fej, a Krisztus Jézus-
ban" a házasélet tömérdek problémája,
súrlódása és vísszássága fog megol-
dódni és kiküszöbölődni, szinte észre-
vétlenül. És majd ha hi tv esünk nem a
mimikri-táblázat 12 pont jához szabja
lelkét és életét, hanem Isten Igéjének
tükrében vizsgálja meg magát napon-
ként, hamarosan meglátja. hogy mi
sem fölöslegesebb, mint mimikri-elmé-
let festett lelki művirágai, mert Isten-
nek főként az Igén keresztül munkál-
kodó Szentlelke élő virágokat fakaszt
bennünk, mert "a Léleknek gyümölcse:
szeretet; öröm, békesség, béketűrés, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, mér-
tékletesség". Ezekre a tulajdonságokra
pedig hiába akarja magát bárki is
"ránevelni". Nem fog sikerülni. Ezek
csak a Lélek ajándékai lehetnek.

A családi élet áldott harmoniájának
titka sem egyéb tehát, mint az Ige előtt
megalázkodó hit. Nem Fregolt-epigo-
nokra és kameleon-rnűvészekre van
szükség, hanern :a Lélek által vezetett
hívő asszonyokra. mert csak az ilye-
nek tudják a családi fészket azzá a
meleg otthonná varázsolni, amelynek
üdvös hasznát látja egyház és nemzet.
amelynek meghitt tűzhelyéhez mín-
denünnen visszavágyik a hitves, s
amelyben a gyermek is Isten és ember
elötti kedvességben növekszik fel.

Dr. Szilády Jenő.

.... ,
KULFOLDI HIREK

I

A Kaliforniában 1930 körül alakult
Ballard A VAGYOK szekta (II. Mózes
3, 14. vers) vezetői 3,000.000 dollárt po-
esélcoltak el, amit a hiszékeny 20.000
hívőtől gyűjtöttek össze. Az amerikai
hatóságok a szekta vez.etői közül töb-
beket köröztek házasságszédelgés és
sikkasztás miatt. E szekta tanításának
legjellegzetesebb megnyilatkozása volt
a lélekvándorlás tanítása keresztyén
vona tkozásban.

Az arnertkat evangélikus egyház há-
rom hónapi megfigyelés után statisz-
tikát állított össze arról, hogy az ame-
rikai világi lapokban mennyi egyházi
vonatkozású hír és hirdetési anyag
jelent meg. Legtöbb sort a római egy-
ház kapott. Utána következett a me-
thodista s harmadiknak az evangélikus
.egyház.

A süketnémák részére egyetlen pro-
testáns iskolát Detroitban az evangéli-
kusok alapítottak. Ebben az iskolában
gondozzák Amerika és Kanada süket-
néma gyermekeit.

Litvániában a lefoglalt katolikus
tanítóképzőintézetben helyezték el az
istentelenek központí szerveinek hiva-
talait.

Az orosz istentelenek sajtoirodája
adja a következő hírt: Hollandiában
és Belgiumban f'eltűnően emelkedett az
egyháziasság. Az orosz istentelenek
ennek okát abban látják, hogya temp-
lom azokban az országokban az egyet-
len hely, ahol a nacionálizmust ápolni
lehet. Dániában és Norvégiában e
sajtoforrás szerint 130 istentelen agi-
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vacsorát is egymás közt veszik. A segélyt azonban elfogadják az egy-
háztól is. .

Ki rendezi ezt a rendezetlenséget? Sokszor gondolkodom ezekről
az Atyánk fiairól. Kérem is az Istent, hogy Szent Lelkének erejével
világítsa meg őket s vezesse' vissza rendezett egyházpolgárságukba.

Lic FizéJy Öclön.

Utolsó elötti lépcsőfok ...
Lapunk két hét előtti számában a kisebbségi kérdésekről szólva

megállapítottuk, hogy a kisebbségtől - a népcsoportig hosszú fejlő-
désnek útja telt el. De nem zárhattuk el szemünket annak megálla-
pítása elől sem, hogy a kisebbségi, illetőleg népcsoportkérdés végle-
ges megoldása majd csak akkor következik be, amikor mindenütt,
magától értetődően egyforma jogokat adnak a kisebhségekkel és ezek-
nek a kérdéseknek megoldásában nem kell majd államok közötti szer-
ződésekre támaszkodni. Mert ezek, legyenek a jelen helyzetnek bár-
mennyire is megfelelők, még csak az utolsó előtti lépcsőfokot jelentik,
de nem jelentik azt, hogy most már a tetőn lennénk.

Nekünk, magyaroknak ugyanis különösen nehéz al helyzetünk.
Egyrészt nagyszámú kisebbséggel rendelkezünk, amelyeknek kérdését
egyszer s mindenkorra meg kell oldani. Másrészt azonban mi magunk
is kisebbségi helyzetben vagyunk a határokon túl és szeretnők, hogyha
a helyzet itt is világos és tiszta lenne. Általánosan kötelező törvények
szerint lehetséges ez egyedül. Mert mindaddig, amíg csak az utolsó
elötti lépcsőfokon vagyunk, megtörténhetik, hogy egyik szomszédunk-
kal megegyezünk, illetőleg az megegyezik velünk, éli másikkal pedig
nem. Ahol nagyobb vagy kisebb szomszédokról van szó, ott a túlsúly
IS nyomatékos lehet, ahol egyenlők állanak szemben egymással, ott
hatalmi mérkőzés kerekedhetik ki belőle.

Az a szerződés, amelyik Magyarország és Németország között
jött létre a nérriet kisebbség, illetőleg népcsoport ügyében, nagyon
érdekesen .egyesíti mindkét fél érdekeit. És ezért, mert a magyarság
felszívó erejének megmérését is jelenti, kell vele foglalkoznunk. A
megegyezés ugyanis kizárja mindkét fél erőszakos lélekhalászasát és
3 hovatartozandóság megállapítására az egyénnek teljes döntési sza-
badságot ád. A megegyezés első cikkének 3. pontja ugyanis megálla-
pítja azt, hogy azokkal a jogokkal. amiket a jelen vagy a még ho-
zandó-törvények megállapítanak, csak az élhet, (most a német nép-
csoport szemszögéből nézzük) aki: 1. magyar állampolgár, 2. magát
a német népcsoporthoz tartozónak vallja, és 3. akit a 'népcsoporthoz
tartozónak ismer el a magyarországi német-népcsoport vezetősége.
Ebből világosan következik az, hogy akinek csak egy feltétele is
hiányzik, már nem követelheti magának a magyarországi német. I\ép-
.csoport számára biztosított különleges Jogokat. Aki magát magyarnak
vallja, azt nem ismeri el a német népcsoport vezetősége, és így egy-
szerre két feltétel hiányában tárgytalanná lesz számára az egész
megegyezés.

A kérdés a maga teljességében sokak előtt nagyrészt ismeretlen,
nagyrészt nem látszik fontosnak. Pedig lássuk egészen tisztán: semmi-
féle külpolitikai, vagy belpolitikai, hanem kizáróla,g és egyedül nem-
zetpolitikai 'szernpontból nagyon sok fordul meg a kockán, Most
jönnek az é elején a népszámlálások. Most fog meglátszani, hogy tíz
esztendei nemzetpolitikánk helyes volt-e vagy sem. Most fogkitünni,
mit is nyertünk az utóbbi két év alatt. Most fog kitünni, hányan is
vagyunk olyanok, akik magukat öntudatosan és határozottan, mid-
örökre kötelező erővel mgyarnak nevezik. És ebből a szempontból.
így, tisztán nemzetpolitikailag határozottan állíthatjuk: egyetlen em-
ber sem lehet közömbös a számunkra. Mindenki fontos, és mindenkit
számon kell tartani. A jövendőröl van szó. Most indulunk neki.

Kölcsonös megegyezéssel kötötték meg a bécsi egyezményt. A
miniszterelnök azóta arról is nyilatkozott, hogy nem állja útját annak
sem, hogy azok, akik most magukat ném et népcsoporthoz tartozóknak
vallják és nem régiben, vagy esetleg régebben is, magyar nevet vet-



tek fe'l, régi nevüket visszakaphassák, hogy ezen a téren is teljes le-
gyen a béke. Ne legyenek félre értések magyar nevű, de magát né-

.metnek valló ember megítélésében Húzzuk meg a határvonalakat és
éljünk békességben egymással. De viszont, és ezt tegyük mi is hozzá,
minden kényszer nélkül, hiszen a magyarsághoz való hitvallás is tel-
jesen szabad volt, jó lenne tehát, ha a hozzánk tartozók, most már
külsőségekben is hozzánk tartoznának. Hiszen semmi más okuk sem
lehetett arra, hogy magukat magyarnak mondják, ':mint az az egy,
hogy velünk éreznek és úgy érzik, életüket az a törvény igazgatja,
amelyik minden magyarnak szent törvénye, Akkor pedig tegyék meg
ezt az utolsó lépést is. Szabad akaratból, mint ahogy esetleg .szabad
akaratból a, másik oldalra is léphettek volna, anélkül, hogy bárki is
szemrehányást tehetett volna nekik.

Az utolsó elötti lépcsőfokon vagyunk. Mint kisebbséggel bíró
nemzet a kisebhséggel bíró nemzetek között. Mint határon túli kisebb-
séggel rendelkező állam hasonló államok között. De utolsó előtti lép-
csőfokon vagyunk, mirit nemzet is, önmagunkban. Fel kell lépnünk a
tetőre és tisztázni kell önmagunk előtt helyzetünket. Es utolsó elötti
lépcsőfokon vannak azok az egyesek is, akik számára kérdésse lesz,
hová tartozzanak. Azt mondják-e, hogy fellépnek, ,vagy azt mond-
ják-e: visszafordulunk. Mindenkinek magának kell döntenie.

, Várjuk a döntő lépést. Először az egyesektől, aztán önmagunktóI
és végül az érdekelt nemzetektől is, De legjobban azt szeretnők,
hogyha már most tisztán láthatnánk a magunk dolgában.

Kemény Péter.

Gyüjtőszenvedély, takarékossóg
és .egytál rendszer

Az első háborús. ijedtség alkalmával rősziritén bevallotta egy bib-
liás evangélikus ember, hogy a kamrájában 2 zsák lisztet és q cukrot
halmozott fel. Iskolában, templom utáni beszélgetés közben őszinte
lelkek arról beszélgetnek, 'hogy kinek hány kg. cukra, lisztje, burgo-
nyája és zsírja van. Keresztyén emberek, úgy látszi~, fan ultak a még
általános emlékezetben lévő háborús emlékekből s a magán háztartás
olyan önellátásszerű rendszerét építik ki, amelyeket ők a maguk
önös gondolkodás'a szerint megmagyarázhatnak másoknak, de amelyet
keresztyén ember sohasem helyeselhet.

Messze vagyunk még attól az időtől, amikor a rekvirálás szüksé-
gessége is reánk köszönthet, de ha ez a gyüjtőszenvedély még jobban
elhatalmasodik és mind általánosabb lesz, akkor Budapest, s hazánk
keresztyénei újólag arról tesznek bizonyságot, hogy kiki túlon-túl
aggodalmaskodik a holnapi nap iránt s lassan nem merik elénekeIni
azt az éneket "Az Úr gondot visel". '

A gyüjtőszenvedélyt menteni keresztyén embernél nem lehet. Az
élelmiszerek gyüjtése nem olyan ártatlan balgaság, mint a bélyeg-
gyüjtés. Ha a tehetősebb keresztyén embernek élelmiszer feleslege
van, akkor szűkölködnie kell más szegény evanaélikusnak. Leírhatat-
lanul kínos élmény volt látni az elmult hetekben; hogy a főváros
néhány üzlete előtt sort álltak keresztyén háziasszonyok és cselédek.

A keresztyén ember önzése bűn. S ha ezt az egyházak nem tud-
ták elég hangosan megmutatni, vagy ha intették is ezek ellen az egy-
házak híveiket, az eredménytelenség miatt hatósásri rendelkezéseket
kellett kibocsátani. Elindult hazánkban a takarékossági mozgalom.

Örülünk annak, hogy kialszanak a neonlámpák. Sok fővárosi em-
bernek nem fog hiányozni a sok bünre csábító reklám. Azt is öröm-
mel üdvözöljük, hogy hivatalokban a nagy meleg miatt nem kéll félig
felöltözött hivatalnokokkal értekeznünk. S örülni fog Budapest ke-
resztyén közönsége annak, hogy a hatalmak a parancs szavával kezdik
el s indítják meg a takarékosság szokásait.

A keresztyénség nevében őszinte együttérzéssel üdvözölhetjuk
valamennyien ezt a kezdeményezést so' annak várható folytatásait.

tátor van fogságban. Moszkva elvárja,
hogy ezek mielőbb szabadon bocsátas-
sanak, mert ez a gesztus előnyére szol-
gálna a német-orosz közeledésnek.

A lembergi istentelenek hivatalos
lapja az évforduló alkalmából vissza-
tekint a szovjet egyéves, volt lengyel
területen való működésére s a követ-
kező adatokkal mutatja az eredményt:
bezártak 300 templomot és 62 zsinagó-
gát, több, mint 3000 lelkészt utasítot-
tak ki az országból.és több, mint 100C
felekezeti iskolát zártak be s 19 olyan
újság megjelenését tiltották be, ame-
lyek keresztyén jellegűek voltak.

Paschukaitis (lehet, hogya nevét
nem is kell a német sch-val írni) a
litván istentelenek .mozgalmának vezé-
tője. Kownóban, 1923-ban kommunista
elvei rniatt halálra ítélték s mint ilyent
cseréltette ki a szovjet néhány elfogott.
litván pap ellenében. Amikor a szov-
jet Litvánlát megszállta. Pasukaitist
küldte haza különleges megbizatással.
A kiküldetésre méltó akart lenni, mert
július 12-től augusztus elsejéig 144
embert ítéltetett halálra és 4000 embert
hajtott Szibériába száműzetésre.

A finn keresztyénségről mind több
szó esik az istentelenek lapjaiban. A
skandináv helyzetet úgy látják, hogy
Dánia és Norvégia keresztyénségét
immár új hatások befolyásoják. A svéd
keresztyénség sorsa látszik egyelőre
még érinthetetlennek.

A ném et egyházi lapok állandó és
megújuló támadásokat folytatnak az
anglíkánizmus s általában az angol
keresztyénség ellen.

A francia keresztyénségről .adott be-
számolókból tudja meg a világ, hogy
Sedan félig elpusztult a háború folya-
mán, Maubeuge pedig majdnem el-
töröltetett a föld színéről. Mindkét vá-
rosban azonban ennek ellenére is újra
megindult az egyházi munka.

Angliában mozgalom indult meg a
kötelező iskolai vallásoktatás érdeké-
ben. A mozgalom egyik irányítój a és
szószólója a 'I'imes- Azt írják, hogy az
angol nép jövője függ a kötelező val-
lásoktatás eredményeitől. Ami eddig
főként szektás hatás eredményekép-
pen a vallástanítás ellen nyilatkozott
meg, azt zárjelbe teszi az angol köz-
vélemény. Az új Anglia gyermekei
azonban már nem laikusok vasárnapi
iskolai nevelésén. hanem lelkészek és
pedagógusok előkészítése és nevelő
munkáján keresztül illeszkednek bele
az angol és a világ keresztyénségébe.
(A háború akármilyen eredménye ese-
tén is korszakos jelentőségű ez a hatá-
rozat, különös en akkor, ha végre is
hajtják.) G. L.

Az Evangélíkus Nőegyesületek Orszá-
gos Szövetsége december 3-án a Deák-
téri leánygimnázium disztermében jól-
sikerült kultúrestét rendezett. melynek
előadója D. Kapi Béla püspök volt, a
művészi számokat pedig Pe try Kató,
Tangl Haraldné Szarvassy Olga, Zsám-
boki Miklós, Kapi-Králik Jenő és a
Lutheráma vegyeskar szolgáltatták.

A Celldömölkí Nőegylet december
l-én orgonahangversenyt rendezett, me-
lyen "Szent Muzsika" címmel előadást
tartott Szabo József győri lelkész, or-
gonaszámokat Amminger Kálmán sop-
roni karnagy és énekszámokat a csön-
geí gyülekezet! énekkar adott elő,
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Kismadár
MÓTicz Zsigmond színdarabját szo-

morúan gyér látogatottságú házak né-
zik végig a vadonatúj Madách-szinház-
ban. Pedig a darab sok hibája mellett
is a legkomolyabb, leginkább látásra
és gondolkozásra kényszerítő szórakozás
ma Budapesten. A szórakozást azonban
a mi Budapestünk, sajna, csak úgy
tudja elképzelni, hogy arra az időre
teljesen kikapcsolódjék az életlátó, át-
érző és vele harcoló szerve, mondhat-
juk röviden: a lelke s csupán a nevető-
izmai, a -testi jó álomszerű felfokozó-
dásában gyönyörködő érzékei tombol-
hassanak felelőtlenül. Pedig ez nem
szórakozás, nem belső megerősödés, fel-
üdülés, hanern egyszerűerr bódítószerrel
élés, ami után sokkal keserűbb az éb-
redés, sokkal nehezebb a való terhei-
nek viselése. A művészi gyönyörködés
egészen más valami. Az az egész em-
ber, a test és lélek, szellemi, érzelmi és
akarati világ legteljesebb jelenléte
melletti belső etizése. Ami a testnek a
sport: gyönyörűségge fokozott munka,
az a léleknek, a belső embernek (ami-·
ben bizony benne vannak sokat emle-
getett és agyonsajnált idegeink. is) a
művészi gyönyörködés. Szomorú és le-
sújtó jelenség, hogy közönségsikere ná-
lunk csak a "bódítószereknek" van s az
igazi művészet lélekedző dolgai iránt
alig néhány ember érdeklődik. Hogy
hol ennek a kórokozója? Nevelésben,
közszellemben, vagy éppen a vallási
"élet sekélyességeiben és eltorzulásai-
ban? Sokat lehetne arról vitázni. ne
rnost nem erről, hanem Móricz Zsig-
mond "Kismadár"-járól szeretnénk né-
hány szót ejteni.

Elhibázott mű, ezt a kritika nagy ál-
talánosságban megállapította. ne még
hibáival is többet mond, mint tíz nagy-
sikerű "tökéletes" operett. A "Kis-
madár" egy dolgos, életrevaló, nótás-
szájú, csupajókedv szegényleány. aki-
nek a szájáról azonban a könyörtelen
szegénység és a gazdagok szívtelensége
minduntalan letörli a nótát. Szíve vá-
lasztottja se bírja ezt a dühítő nyomo-
rúságot és reménytelenséget a faluban.
Otthagyja a falut, cséplőgépet, "kisma-
darat" s megy a városba (ezelőtt 30
évvel bizonyára Amerikát írt volna
Móricz), ahol talán ki tud kapaszkodni
léte gyűlölt eltiportságából. A .Jcísma-
dár" ittmarad reménytelenül. A gazdag
özvegyember befogja kalrtkájába, fele-
ségül veszi, tejbe-vaiba fürdeti sitt
kezdődik a .Jcísmadár" vergődése. A
rokonság nem fogadja be, a szegény-
ség nyúzza és szapulja, a férje durva
és. pipogya egyéniség, akinek egyetlen
érve minden külső és belső kérdésnél
a pénz. Az intrikus sógornő, hazahívja
az elbujdosott legényt, aki dühében

.durván szeretőjének kőveteli. Férje
nem tudja megvédeni vele szemhen,
gyávának mutatkoxik. A .Jcísmadár"
nvöszörög, vergődik, anyja rémülten
kérleli: ott ne hagyja a jómódot! Mí
lesz, ha újra visszazuhan az egész csa-
lád a mardosó, rémületes szegénységbe?
ne a "kismadár" egy nehézkesen ki-
bontakozó jelenet végén mégis csak oda-
vágja a gazdagságot és elmegy a le-
génnyel a boldogitó, "szép szegény-
ségbe".

A darab legnagyobb hibája nem az,
hogy Móricz Zsigmond régi patronok-
kal dolgozott,' bizony inkább 40-·50
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Öröini fogunk annak, ha a szegényember kamrájában is lesz ele-
gendő liszt, fa, cukor és burgonya, De necsak Budapesten legyen így,
hanem Kalocsán, Egerben, Békéscsabán és Pécsett is hajtsák végre
ezt a programot, Ezekben a városoktan is többen vannak, akik az új
intézkedés mellett, mint ellene szavaznak,

S keresztyénségünkllek örülni kell az egytál rendszernek is. Pilla-
natnyliag ne gondoljunk arra, hogy ez a szokás is külföldi import s
hasonlít a katolikus testvérek bőjti elgondolásaihoz, hanem gondol-
junk valamennyien arra, hogy sokunknak és sokaknak alkalmuk
lesz arra, hogy az egytálrendszer mellett meg tudják érteni annak a
szegény nincstelen, ligeti padon alvó embernek az életét, aki a fővá-
rosi léhússzékek legolcsóbb kolbászát vasárnap délben olyan sztoikus
nyugalommal és megelégedéssel falatozza szegedi bicskájával, mintha
a legfinomabb magyar pulyka hideg sült maradékát igyekezne elfo-
gyasztani. Ezektől a szegény emberektől sokat tanulhat ott volna a
magyar kőzép, arisztokrata és intellektuális fensíkokban élők sokrétű
társasága, s ha eddig csak lelkileg lehetett átélni a nyomort sarról
kellett szepen irni és beszélni, most itt van az alkalom arra, hogy a
leegyszerűsített egytálrendszer mellett önmagunkba nézve is tudjunk
őszintén beszélni a szegénységről.

Azok, akik ma betekinthetnek országok és fővárosok mindenkiről
gondoskodni akará ellátási munkálatába s látják azt, hogy nem ele-
gendő meggyógyítani a kis. gyermeket, _hanem táplálékáról is kell
gondoskodni s akik látják azt, hogy nem elég arnunkanélküli embert
jó órabéres napszámhoz juttatni, hanem olyan lakáshoz is kell jut-
tatni, hogy abban családja egészségéről és ellátásáról gondoskodni
tudjon, azok kezdik belátni, minden politikai befolyástólmentesen,
sőt csupán keresztyén lelkületek töprengő vizsgálódása alapján azt,
hogy csak az keresztyén ember, aki nem gyüjt el mások elől, azaz
testvérei elől semmi élelmiszert s csak az keresztyén ember, aki úgy
takarékoskodik, hogy azzal mindenkinek javára szolgál s végül az a
keresztyén ember, aki az egytál rendszert nem azért dícséri, mert ter-
mészetes fogyás céljait is szolgálja, hanem azért, mert így tudja azt,
hogy nálunk azt akarják, hogy közülünk egy is el ne vesszen ...

Sokszor alakul úgy az élet, hogy annak intézkedései párhuzamo-
san haladnak a keresztyénség rendszerével. A magyar keresztyénség-
nek az jutott osztályrészül ebben az évben, hogy ne csak templomá-
ban, hanem életfenntartásában is jobban lehessen keresztyén.

G. L.

Föld ,es a ,nepe
A gondolkozók arca, ma sokkal jobban, mint valaha, a falu felé

fordult. Újulásra, erők felfrissítésére, elvek és személyek cseréjére
lenne szükség. Építőmunkát kell kezdeni, már pedig ezen a mi kő és
szikla nélküli területünkön a legjobb építőanyagot évezredek óta
mindig maga il föld, az édes anyaföld szolgáltatta. Ebből döngölték
azokat a röghöz tapadó nádfödeles házikókat, amelyek századok viha-
rait vészelték át s őrizték az igaz magyarság lelkét a földből és föld-
nek élő nemzedékek. Csoda latos tanítása a magyar földnek, hogy a
.cőbő], sziklából és téglából emelt büszke várak és városok erősségeit
mindig hamaráb tudták az országot elöntő idegen inváziók bevenni,
n;tegszáUni s a maga mivoltából kiforgatni, sőt széjjelrombolni, mint a
földhöz tapadó kis vályogházakét. Ezek a földből nőit, vertfalu kis haj-
lékok voltak a magyarság igazi fellegvárai. Érthető, ha egy új ezredév
alapozási munkájánál megint feléjük fordul a nemzet figyelme: be-
építhetők-e .az új életbe és pedig hogyan?

A föld népének sokkal több nálunk a kutatója, mint az ismerője.
.Könnyü a magyarázata: aki a föld népét és a nép lelkét ismerni
akarja, annak földdel is meg kell ismerkednie. Mert a nép lelke olyan,
mint a föld, a szent anyaföld. Valami, senkitől egészen át nem tekint-
hető mélységben rejtőzik. Óriási és öntudatlan, hatalmas és akarat-
nélküli; vágyódástalan, kívánságtalan néha, halott és halhatatlan. De
néha eikapja a vihar, körülöleli és sodorja, maga sem tudja, hova ...
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És mint a földet 'tavaszra kelve felébreszti a nap melege, megterme-
kenyíti élettel, megrázza a tűz borzongásával. a szerelem vágyával s
terem, mert teremnie kell, dalol, uralkodik, alkot és pusztít, mert
mindezt tennie kell titokzatos erők parancsára.

Olyan a nép 'lelke, mint maga a föld' ... Olyan változatos is. Aki
csak a "tarka mezőt" látja és semit sem tud annak mozgó, nyüzsgő,
ezer életből összerakódó életéről, semmit sem tud a földről. Aki csak
ezt a gyüjtőfogalmat ismeri "nép" és sohasem nézett még bele egy
falu mindennapjába, hogy mennyi változat, micsoda különbségek,
milyen választófalak, hány színárnyalat és rikító ellentét lehetséges
egyetlen falu, néhányszáz ember életében, az még semmit sem tud az
igazi faluról. Csak ha közelebbről megnézzük, látjuk csodálkozva,
hogy van köztük gazdag és gőgős paraszt, van nincstelen zsellér, van
vándorló koldús, van rosszmájú hírharang, van forróvérű asszony,
akinek "sok fog megbocsáttatni" és van türelmes dolgozó gép, aki
sokat kénytelen megbocsátani; van furfangos mesterember, népnyúzó
módos, van kedvelt, vagy megunt pap, aki félrehúzódik a nagy össze-
ütközések elől, anyagias kántor, basáskodó jegyző, meg még sok más
külön egyéniség, akik mind a földön, földből s földnek élnek, mind
ú. n. "föld népe" s mégis mindegyik annyira más. Mi városiak csupán
csak típust látunk bennük, pedig mindenütt egyének élnek egyéni
bűnökkel, egyéni erényekkel, egyéni szándékokkal, akiket csak egyen-
ként lehet számbavenni, lemérlegelni.

De vannak mégis olyan nagy belső erők, amelyek szoros egy-
ségbe füzik őket. Ilyen például a föld szerelme. Néha szinte a vallá-
sos áhítatig emeli őket ez. az érzés, máskor gyilkosságba sodródnak
miatta. Néha szegénységüket osztják meg a még szegényebbel. más-
kor ölre mennek egy hüvelyknyi különbözeten. A világirodalomban
talán csak Reymont: Parasztok-ja ad egészen reális, se nem torzított,
se nem szépített képet a föld népéről, a társadalom örök alaprétegé-
ről. Aki falun született, falun töltötte ifjúságát, vagy néha-néha hosz-
szabb időre hazament, ezt a könyvet. elolvasva sokszor önkéntelenül
is felkiáltott: mintha a saját falumat látnám magam előtt minden bű-
nével, gyarlóságával és erényeivel. Reyrnont nepe talán egy kicsit
messze áll tőlünk, de mégis a vonások megegyeznek, közösek. (Akik
falukutatással foglalkoznak, olvassák el ezt a Nobel-díjas regényt.)

Egy azonban bizonyos: a jövőépités alapanyaga valóban ott talál-
ható: a .föLdben és . népben. De bizonyos' az is, hogy úgy, ahogy van,
nem kész építőanyag. Erők, hatalmas nagy erők rejtőznek benne, de
az erők tudnak éppúgy rombolni, mint építeni. Ha építésbe akarjuk a
víz erőit befogni, akkor medret kell ásni a pataknak. Legyen az a
meder az evangélizáció, aIT}ely a föld és népe erőit egy célra: Isten
országa építésére fogja egybe, mert csak ebben szolgálhatja önmaga
és fajtája örök életét. , Süle Károly.

Női arcképek a finnbelmisszióból
2. Az Ige és kard díakonlsszáia.

Cajander Amanda volt az első finn diakonissza. Mint életrajzírója
mondja, az Ige és a Kard házasságából született, mert atyja régi papi
családnak, édesanyja híres katona családnak sarjadéka volt. 1827
január l1-én látta meg a napvilágot. Tízen voltak testvérek. Ö a má-
sodik. A 'család napsugara, különösen az édesapa kedvence, mert igen
tehetséges, talpraesett gyermek.

Édesapjukat korán ragadta el a halál s mint legidősebb nővér,
nagyon hamar elkezdte diakonissza szolgálatát kistestvérei között.
Gondozta, nevelte őket, játszott velük s talán már ekkor megérezte
későbbi 'hivatását, mert legjobban szerette az Ú. n. "betegség-játé~ot".
De a játék gyakran fordult komolyra már akkor is.' Három testvérét
kellett koporsóba fektetnie.

Iskoláit messze a családi körtől, egy idegen városban végezte. Az
alapos és széleskörű műveltségen kívül önállóságot s a konfirrnáció-
ban olyan szilárd lelki alapot nyert itt, amelyet későbbi életének sok
vihara sem ingathatott meg.

év elötti, tipikus Móricz-féle paraszt-
alakok mozogtak a színpadon, mert
azért ezekben elég sok a realitás. Kü-
lönösen a szegények figuráiban. A leg-
nagyobb hiba, hogy Móricz el1írizálta
az önként kínálkozó legdrámaibb moz-
zanatokat s egy fínom lélektani tortát
kavart a jó fekete parasztkenyér anya-
gából. A .Jcismadár" azt akarja, hogy
az ura ne, csak első gazda, de "első le-
gény" is legyen. CA szereposztás is el-
hibázott, mert igazán VIsszatetsző, hogy
a vastagnyakú, drabális, csupaélet
gazda olyan gyáván meghunyászkodik
a cingár legény előtt.) Azt akarja, hogy
a gőgös sógornő vezesse anagygazdá -
nék díszhelyére, hogy azért is "puk-
kasszon" mindenkit és csak azért is
"megmutassa nekik". Legfájóbb az
egészben, hogyaszegénysors legáldot-
tabb stigmáival a testén hiú pávama-
dár kerekedik belőle a gazdagság ka-
litkájában s valóban kalitka, szár-
nyaira aggatott súly a számára. Bosz-
szantó nosztalgiával sóhajtozza az idők
patinájával "szép emlékké" nemesült
rémségeit szegénysorsának (hat éves
korában, hogy őrizte mezítláb a dér-
lepte mezőn a disznókat, hogy búitatta
éjnek idején a szénakazalba anyját ré-
szeg apja elől, stb., stb.), ahelyett, hogy
csak egy gondolata, érzése is lenne
azok megmentésére, akik ugyanazon
rémségek közt vergődnek még mindíg,
mint ő valamikor. Nagyba emlegeti a
gazdagok szívtelenségét, ami valami-
képp még csak érthető, ha egyszer nem
sajog se testükben; se lelkükben a sze-
génysors ezer fájdalma, de semmiképp
se érthető, hogy ő "első legény" és
"első hely" problémákkal vívódik a
hiúság polcán, ahelyett, hogy nekilátna
az élet emberségesebbé formálásának
ott a maga helyén, azokkal a meggyá-
rapodott anyagi erőkkel, amelyeket az
élet ölébe hullatott. A nagy "szegény-
szívét" nem használja semmire s amit
tesz a hozzátartozó szegénységgel, azzal
is inkább rontja, mint segíti őket. Az
egészből inkább azt a szomorú tanul-
ságot vonhatná le egy rosszmájú, "gaz-
dag" néző: "nem való a koldus condra
selyem paplan alá", azaz: úgyse tud-
nak mit kezdeni a jóléttel, ne is ad-
junk nekik.

Lehet ugyan, hogy a meggondolá-
sok végén megint csak odajutunk.
hogy nem a művés;;;;,de az élet fr rosz-
sz~i/. minálunk. A jóléthez jutott sze-
génység valóban így viselkedik: maj-
mol, felejteni akar és semmi gondja
többet az alulmaradottakkal. Ez az
önző, individuális szellem 'mérgezte át
az egész életet s nincsenek, akik akkor
tudjanak lemondani jólétről, szerelem-
ről, minden hiúságról, amikor duskál-
kedhatnának benne, hogy mindazt.
amiről lemondtak a többiek felemelé-
sére fordíthassák. Nincs testvéri, evan-
géliumi lelkület. A művész ott hibá-
zik, amikor nem él a művészet szabad-
ságával és nem birván elszakadni a rút
valótól nem állít elénk az igazi mű-
vészet elhitető erejével ilyen példákat.
Az élet pedig ott hibázik, amikor neru
ad ilyen anyaget a művész elé. Ki a
nagyobb bűnös? Bizonyára mi, akik 'a
magunk kis zugában szintén nem tet-
tünk meg mindent, hogy másmilyen,
lelkibb, evangéliumibb és szociálisabb
legyen a magyar élet. A. B.
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Evangélizáció. Az Országos Luther
Szövetség evangelizációja december hó
1-én este az Üllői-út 24. szám alatt
megkezdődött. Dr. Mády Zoltán tudo-
mányegyetemi előadó a mai élet nagy
kérdéseit veszi sorra ."Korfordulón"
címmel. Abevezető bibliamagyaráza-
tot D. Raffay Sándor püspök tartotta
a Zsidókhoz írott levél 10:19-25. alap-
ján. Az evangélizáló előadások befejező
része december 8-án, vasárnap este fél
7 órakor kezdődik és úrvacsoraosztás-
sal zárul.

Torkos József néhai győri lelkészről
érdekes cikket közöl a "Nagymagyar-
ország" című folyóírat. Feleleveniti a
200 év elötti győri lelkész emlékét és
részletesen ismerteti 174.7-ben kiadot:
munkáját, amelynek magyarra fordított
címe "Magyarországon belül es kívül
élő magyarokat összegyűjtő történelern-
földrajzi kézikönyv". Ez a munka ve-
tette fel legelsőnek a szétszóródott ma-
gyarság összegyűjtésének gondolatát.
A cíkk felhívást foglal magában arra
nézve, hogy a Magyárok Vílágszövet-
szövetsége, amelyik ezt a gondolatot ma
erőteljesen igyekszik szolgální, a győri
evangélikus paplakori emléktáblával
örökítse meg mozgalmának legelső kép-
viselőjét.

Az Országos Luther Szövetség de-
cernber 14-15-én, Tiszaföldváron evan-
gélikus napokat rendez. Az evangélikus
napokon résztvesznek: Kuszy Emil,
Uzon László, Kemény Péter, Friedrich
Lajos és Biszkup Ferenc lelkészek,
Szohor Pál polgármester, dr. Belo-
horszky Ferenc és dr. Sziklay László
gimn. tanárok, dr. Vácz Elemér.

Adventi estéli. A deák téri leánygim-
názium disztermében minden pénteken
este fél 7 órakor, a kelenföldi temp-
lomban minden csütörtökön este fél 7
órakor, az óbudai templomban minden
pénteken este 7 órakor ádventi előadá-
sok, illetve igehirdetések vannak.

Kitüntetés. A Magyar Tanítóegyesü-
letek Egyetemes Szövetsége 50. évfor-
dulója alkalmából "Hóm::m Bálint ern-
lékérem" címmel kitüntetést alapított.
A jubiláris ünnepélyen Hóman Bálint
míniszter személyesen nyújtotta át az
emlékérmet a kitüntetetteknek, közöt-
tük Somogyi Béla körmendi igazgató-
tanítónak, az Országos Evangélikus Ta-
nítóegyesület elnökének, továbbá Kar-
say István békéscsabai igazgató-tanító-
nak. Ugyanekkor adta át Budapest-
Székesfőváros tanügyi tanácsrioka a
TESz diszjelvényét Grieszháber E. Hen-
:rik majesi Igazgató-tanítónak.

Halálozás. Lipták Pál gépészmérnök,
néhai dr. Lipták Pál gyáros fia 38 éves
korában hosszú szenvedés után elhunyt

A Nyíregyházi Luther Szövetség de-
cember .9-én d. u. 6 órakor irodalmi
délutánt rendez. Az irodalmi délutá-
non előadnak: dr. Bánkúti Dezső leány-
glmn. igazgató, dr. Remport Elek gimn.
tanár, Zsolnay Vilmos gimn, igazgató,
Rőzse István ígazgató-Ielkész.

Háziáhítat. A nyíregyházi Luther
Szövetség kiadványainak második szá-
ma gyanánt jelent meg Rőzse István
lelkész "Háziáhítat" címü füzete, ame-
lyik a háziáhitat céljával, felelősségé-
vel, valamint annak módjával és eszkö-
zeivel foglalkozik. A füzet eleven és
mindenkinek figyelmébe ajánlható.

..
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Házassága eleinte olyannak látszott, mint egy gyönyörű nyáresti
hajókirándulás a tükörsíma tavon. De hamarosan megjöttek a viha-
rok. Férjén elmebetegség tört ki s a hosszú esztendők leggondosabb
és szeretetteljesebb ápolása sem javíthatott állapotán. Végül is öngyil-
kossággal végződött bomlott ·élete.

Cajander Amanda megértette Isten üzenetét ebből a mások előtt
talán sötétnek és tragikusnak látszó életsorsból. Nem futott sóhaj-
tozva az elveszett földi örömök után, hanem elfogadta az Úr kezéből
küldetését és odaáldozta életét a betegek, szerencsétlenek és segít-
ségre szorulóknak. Az előkelő, művelt és virágzó szépségü asszony
'Szentpétervárra utazik és felveszi a kórházi ápolódiakonisszák szürke
köntösét. Hamarosan ott is ő lesz a kórház napsugara.

Négy esztendőt tölt Szentpéterváron, amikor megalakult Helsin-
kiben az első finn diakonissza anyaház s meghívják annak vezetésére.
Egyetlen' poggyásza, amellyel új munkaterületére megérkezik, egy
hatalmas, fatáblás biblia, amelyet az orosz Bibliatársaságtói kapott
ajándékba. Ez volt mun.kaprogrammja is. Az Ige és a kard gyermeke,
az Ige és kard diakonisszája lett, de úgy, hogy az Ige lett a kardja is.
Kardja, amellyel harcolt a gonosz minden hatalma ellen. Önmagában
épp úgy, mint a világban.

Szorgalrna, fáradhatatlanság, ügyessége hamarosan meglátszoit a
finn diakonisszaintézeten. Fejlődni és virágz ani kezdett. A betegek-
nek nemcsak testi, de lelki gondozást is nyujtott .•Az lsten Igéje na-
ponként többször is megszelalt előttük. S így sokan áldották később
a betegséget, amely Amanda testvér keze alatt nemcsak testük gyó-
gyulását, de örökkévaló lelkük újjászületését is eredményezte.

'Másik terület, ahol Amanda testvér harcot inditott, a gyermekek
gondozása. Helsinki-i működésének már első éveiben alapít egy gyer-
mekotthont. Finnországban ez volt az első kísérlet egy magán gyer-
mekgondozó létesítésére. Amanda testvérnek mérhetetlen sok örömet,
az odakerült gyermekeknek életre szóló áldást hozott ez az intézmény.

De nem kerülte el figyelmet az a sok falusi lány sem, aki a mind-
inkább nagyvárossá, sót tengeri kikötővé fejlődő Helsinkibe kerülve
védtelenül állottak a legkülönfélébb kísértések ostromában. Ezért cse-
lédotthont alapít és foglalkozni kezd a lányokkal.

Hihetetlen a munkaereje és munkabírása. Munkatársak hiányá-
ban majdnem egyedül végzi a kórházi és gyermekgondozási munkát.
Később helyiségek hiányában a gyermekotthont Amanda testvér leg-
nagyobb fájdalmára rneg is kell szüntetni. De az intézeti munkán
kívül még sok mindent végzett. Gyakran hívják magánházakba is
súlyos betegek mellé. Mindenütt úgy jelent meg, mint az Úr szolgáló-
lánya, az Ige erejével és vígasztalásával a testiek szolgálata mellett.
Igen sokszor járt egy-egy szerencsétlen látogatására az akkori Helsinki
hírhedt lokáljaiban is. Egyetlen tekintete elég volt, hogy a züllött- és
vad alakok kezes báránnyá juhászodjanak előtte. Innét is sokakat
hozott elő gyógyultan az Ige hatalmával. .

Krisztus iránti szerelme a munka hatalmas lángjával lobogott.
Talán azért is égett el oly hamar. 44 éves korában hanyatlik halálos
ágyába, ahol nehéz testi fájdalmak és erős lelki harc ok tüzén keresz-
tül ragadta meg Krisztus üdvözitő igazságát és békességét. Nagy űrt
hagyott maga után, mind a munkában, mind aszívekben. De amit
Isten kezdett el, arra Neki van gondja, hogy folytatódjék és célhoz
is' érjen. (Folytat juk.) F. Z.

Püspöki egyházlátogató körút. Tu-
róczy Zoltán tiszakerületi evangélikus
püspök befejezte kéthetes egyházláto-
gató körútját a gömöri egyházmegyé-

..h<'!l. A körút alkalmával 22 egyházköz-
séget látogatott meg. Fölkereste a
leány- és fiókegyházközségeket is. Min-
denütt megvizsgálta az egyházi élet
minden vonatkozását. Kíséretében volt
Szent-Ivány József egyházmegyei fel-
ügyelő, országgyűlési képviselő, Smid
István esperes, Baráth Károly egyház-
kerületi főjegyző és Chovan Sándor

püspöki titkár. A körút Tornalján fe-
jeződött be, ahová a meglátogatott
gyülekezetek lelkészei és tanítói közös
értekezletre gyűltek össze, amelyen a
püspök tájékoztaita őket tapasztalatai-
ról és rendelkezéseiről.

Az Angyalföldi Luther Szövetség de-
cember l-én szeretetvendégséget ren-
dezett, melyen az evangélikus egyházi
zenéről tartott előadást Koch István
tanító, majd a kísérő műsor számai
közben egy vallásos színdarab elő-
adása is volt.
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Mit nyujt az Evangélikus EgyházkerüJetek I

Jóléti Egyesülete? ! _
A családban előforduló halálesetkor temetkezési

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

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

RIEGER OTTO' kir. udvari
r orgonagyár

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

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

KÁRMÁN ALADÁR
műszaki kereskedő

Bpest, VIlI., Népszínház-u, 13
Tel e fon: 144 - 3 8 6. s z á m.
Szállít mindennernű üzemanyagokaI, gépszíj,
gumiárukat, tisztítórongy, csiszolóárut stb.

70 éves e6g r
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany árúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezűstözött bronzbóL - _ Kérjen árajánlatot:

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

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

Özv. KURZWEIL KÁROLYNÉ.
Legfinomabb kiállítású paplanok készítése ésátdolgozása igen [utá
nyos áron. Hozott anyagból vállalok paplanok készítését, javításá

Bélyegzők - Zománcfáblák - Vésetek
Domborcímkék

KOVÁCS LAJOSNÁL
Bpest, VII., Károly királ y-út 7. - lEle!on: 423-32
Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

Z O N G O ~ Á K" harmóniumok eladása - vétele
ME N·D O L NE hittestvérünk zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411. '

PA U Ne z .vaj, sajt, tojás ..
FIÓKÜZLETEK : 1.: Krisztina-krt. 137.:r 152-168. - II•. Margil-krl. 45. T. 155-
459. - IV. Vámház-krt, 4. T. 185-45~. - V., Sat, lstvén-krt, 16. T. 120-380 _
V., Gr. Tisza I.-u. 7. T. 180-002. - IX . Ferenc-krt 5. T. 143-068 - XI.. Horth
M.-ut 35. T. 259-918. - IRODA é. RAKTAR : IV.. Szarka-u. 4. T. ISfi-79t"

SCHIKL REZSŐ .KÖNYVKÖTŐ 'M[SHR, BUDAPE ST
VII., KAZINCZY-U.30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és folyóiratok bekölése.
Díszdobozok. fotoalbumok és egyebek szakszerű készÍtése.

Hittestvéreknek árengedmény.

Divat-zsebkendő
Budapest, IV., Kammermeyer Károly-u. 8_

Telefon: 185-462.

Autó- . és motor-olai, mindenfajta
ipari feslék es lakk beszerezhető:::

MANN ENDRE,
Budapest, Pannonia-utca 9. - Tel.: 11-21-81-

Használt B É LY EGE KET
nagyobb rnennyiségben VES Z;

MILCH ZSIGMOND béiyeg~ereskedö, BUDAPEST~
VI., Mussolíní-tér 1. - Tel.: 126-109.

LÖVEY PÁL müasztalos, BUDAPEST, IV., FBhBrhajó-u. 8-10...
Alapítva: 1920 - Telefon: 186-177.

Vállal: Üzletberendezés, épület, portál. műbútor stb. készítését.
- és mindennemű javításokat.

Neokratin fájdafomcsillapitó
por ostyában. Gyorsan csu-
fapilja a fejfájás! és fájdaf-

"ma kat. 1-2 adag eleqe ndő,
Vizzef könnyen bevehető,
Eredeti csomagofású dobo-
zokban 8 adag ára P 1.50,
3 adag 60 f., 1 adag 24 fill.

Csak gyógyszertárban kapható.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengödy Lajos, Dezséry Lászlo. dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Feschkc ZoItán,-Scholz Lászlo,

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

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

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

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

A szerkesztő ség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

•••••••••• Budapesti istentiszteletek sorrendje
1940. december 15.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9 Győry János
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (rádió) d. e. '/412 Scholz László
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Halász Kálmán
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Farkas Zoltán

as or d. e. II Süle Károly
Fasor d. u. 4 Benezur László

- Fasor (német nyelven) d. u. 5
Aréna-út 7. d. e. 1/210 Benezur László
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Kemény Lajos
Kőbánya d. u. 4 Lehel László
Simor-utca 35. d. e. II Lehel László
Rákóczi-út 57. (t6t nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Farkas Zoltán
Ollői-út 24. (egyet. istent.) d. e. 1/29 Dezséry Lászl6
üllői-út 24. d. e. 10 Ruzicska László
Szvetenai-u. el. ísk.» d. e. iQ Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Rimár Jenő
Ango l-u. 25. d. e. 11 Grünvalszky Károly
Abonyi-utca 21. . d. e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út 10/b. d. e. 10 Dezséry László

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 Danhauser Lászlo
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Révész István
d. e. 11 Szántó Róbert
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. l/z11 Zulauf Henrik
d. e. 1/z12

templomban úrvacsoraosztás.

TARTALOM
Az ítélő Ige

A törzsökös magyarok

Menj el, Sátán . ."

Így örizzük mi a multat

. Forma és tartalom

Apróságok falusi gyülekezetekből

Kölcseyemlékistentisztelet

Blumhardt János Kristóí életrajza

Készülődes az új magyar karácsonyra

Könyvismertetés

Hírek

Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)

6buda (némel)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
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A Szentírás az Igét Isten azért, mert az "ítélő Ige" nem
"kétélű fegyverének" tartja, jutott kellő érvényhez az egy-
amely élesebb minden más ház igehirdetésében. A hadi-
fegyvernél, amely elhat a szív- állapot proklamálása nem ju-
nek és léleknek, ízeknek és ve- tott az emberek tudatába. Nin-
lőknek megoszlásáig és meg- csenek tisztában saját helyze-
ítéli a gondolatokat és a szív- tükkel. Ködvárakban és hazug-
nek indulatait. Számolnunk ságkastélyokban laknak, bó-
kell tehát azzal a gondolattal, dult rózsaszínben nézik a ma-
hogy Isten igéje számunkra guk világát és faj-, nemzet-,
elsősorban mindíg "ítélő Ige". sőt világépítő álmokat álmod-

Ha az "ítélő Ige" Isten fegy- nak saját erejükről. S az "ítélő
vere, akkor ez azt jelenti, hogy Ige" ütegel nem bombázták
mí hadiállapotban vagyunk szét ködváraikat, látszaterődít-
Istennel, Mert fegyverhez min- ményeiket, seholsincs erőiket.
díg csak akkor nyúlnak, ha va- Azt hiszik, hogy élnek, holott
lamelyik fél hibájából semmi- halottak. Azt hiszik, látnak,
kép sem lehetséges más meg- holott csak a vakok biztonsá-
oldás. 'S ez a "valamelyik fél" gával mozognak megszokott
semmiesetre sem Isten volt. tárgyak között. Azt hiszik
Évezredeken át kísérletezett egszségesek, holott mindenütt
más megoldásokkal. Végül sem előütköznek testükön a bélpok-
'maradt más hátra, mint pro- losság széthulló szövetrészei.
klamálni a hadiállapotot. S ahol "Folyjon az ítélet, mint a
ma Isten igéje megjelenik, ott víz!" - és mossa el ezt a lát-
legelőször is ez a proklamáció - szatvilágot! Lépjen elő az "ítélő
hangzik el. Ellenségei, sőt en- Ige" a maga hatalmában, fen-
nél is rosszabbak, lázadó alatt- ségében és csorbítatlanságá-
valói vagyunk Istennek. Ves- ban! Zendüljön meg, mint a
sünk tehát számot helyzetünk- jerikói harsona, hogya csupa-
kel, amíg meg nem indult a szon maradt világ meglássa
hadjárat, mert ellenfelünk oly végre való önmagát s elundo-
hatalmas, hogy csak egy szem- rodjék önnön rútságaitól!
rezdülésébe kerül a teljes meg- Pedig az elveszett világgal
semmisítésünk Két út lehet- szemben még nem is ítélő Ige
séges: felvenni a harcot, vagy az "ítélő Ige". Egyszerűen csak
minden feltétel nélkül megadni igazmondó, valóságleleplező.
magunkat. A harc rosszabbat" Ítélővé csak bent az anyaszent-
hoz a teljes és tökéletes meg- egyházban, a kegyelmezettek
semmisülésnél is: a kárhozatot. közösségében válik, ahol meg-
S ezt előbb-utóbb, de minden 'ítéli mindazt, amit valaki az
bizonnyal. A feltétel nélküli
megadás kegyelmet kínál. Tel-
jes, tökéletes kegyelmet: visz-
szafogadást, örökséget, trón-
örökösi méltóságot.

Válasszunk!
Hogy miért választják. oly

kevesen a kegyelmet s miért
mennek tönkre szemünk előtt
oly rengetegen az oktalanul
folytatott harcban? Éppen

Az ítélő Ige
egyetlen örök fundamentumra
épít. Az ítélet élessége, ízek és
velők megoszlásáig hatolása, a
gondolatok megszűrése és a

'szív indulatainak számonké-
rése még csak itt lesz igazán
hatalmas és félelmetes. Az
evangéli um csodála tos aktusa,
mellyel a halálos ítéletet ha-
tálytalanította és a kegyelem
ezer ajándékát a bizonyos üd-
vösség zálogával együtt reánk-
zúdította, semmit sem vesz el
az "ítélő Ige" érvényéből. Sőt
még csak felerősíti olyan hihe-
tetlen .fínomságok magassá-
gáig, amelyek megértéséhez
egy kívülálló már nem jut el.
Pál apostol figyelmeztetése a
"félelemmel és rettegéssel vég-
hez vitt üdvősségv-re vonat-
kozólag ide mutat, az "ítélő
Ige" munkájára az anyaszent-,
egyházon belül. Csak az a kö-
zösség marad egészséges, fej-
lődésképes és misszionáló
erejű, amelyben nem detroni-
zálták az "ítélő Igét". Mert
nehéz az embernek megérteni,
hogy mindaz bűn, halál és kár-

.hozat Isten előtt, ami belőle
származik. Istennek arra nincs
szüksége, fának, szemétnek és
pozdorjának nyilvánítja. Az ő

anyaszentegyházát csak az
építheti, ami Belőle való, Tőle
és Általa van. Ezért kell az
"ítélő Igének" állandóan égetni
és pusztítani, hogy az örök fun-
damentumra ne sárkunyhók
és szalmaviskók épüljenek, ha-
nem az igaz és egyetlen
"aninyváros". Hogy. megért-
sük: eszközök lehetünk az épí-
tésben, de a terv, az építő-
anyag, az erő, a munka, min-
den-minden Istené. Az "ítélő
Igének" tehát azért kell állan-
dóan "összetörni" , zúzni, el-
vetni, lerontani, hogy Isten
építhessen bennünk, rajtunk
és velünk. F. Z.

II Az Istennek beszéde élő és ható, t
és élesebb minden kétélű fegy-
vernél és elhat a szívnek és lélek 7

nek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig és megítéli a gondo-
latokat és a szívnek indulatait,

Zsidók 4:12.
Mert ha mi ítélnők magunkat,

nem ítéltetnénk el. De mikor ítél-
tetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy
a világgal együtt el ne k~rhoztas- II
sunk. 1. Kor. 11.31-32.-
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Kölcsey emlé~istentisltelet

/

Budapest utcáin nagy falragaszok
hirdetik, hogya Magyar Irodalmi Tár-
saság Országos Szövetsége a Mag var
Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárá-
nak Főigaz gatóságával együttesen 0[-

szágos emlékünnepeket rendez Kölcsey
Ferenc születésének 150'. évfordulója
alkalmából. Orörnmel olvastuk a tárgy-
sorozatot, mert úgy éreztük, hogy el
Hímnusz költőjéről megemlékeznünk
hazafias kötclesség. Még nagyobb volt
örömünk, mikor az ünnepségek beve-
zetőjeként a Lipótvárosi bazilikában,
Kálvin-téri református és . Deák-téri
evangélikus templomban emlékistentisz-
teleteket hirdettek.

Annál sajnálatosabb az, amire lapunk
hasábjain a figyelmet fel kívánom
hívni, mivel nem egyedülálló eset ez
ünnepi istentiszteleteink történetében.
Csak egyet említek:' Kossuth Lajos ha-
lálának napján, március 20-án rende-
zett istentiszteleteinken' is igen kevesen
szoktak hivatalosak és nemhivatalosak
résztvenni. Azt az érdeklődéshiányt
azonban, amely a szombati, dec. 7-iki
Kölcsey istentiszteleten mutatkozott,
szó nélkül hagyni hiba lenne. A temp-
lomban az óda helyes elgondolással el-
vitt evangélikus fiú- és leánygimnázi-
umi felsőosztályos növendékeken és
tanáraikon kívül csak néhányan voltak
jelen. . Nem láttuk a fent említett ÜlI-
nepségeket rendező országos szövetség
egyetlen tagját sem. Pedig a falragaszo ..
kon hirdetett ünnepségek előadó között
több evangélikus nevét is olvastuk. De
nem jelentek meg a hatóságok hivata-
los képviselői sem. És hiányoztak az
egyház presbitériumának, képviselőtes-
tületenek tagjai, akiknek - úgy -érez-
zük - jó példával kellene az ifjúság
előtt járniok; és nem jöttek 'el a hívek
sem, akiknek ,a figyelmét templomban
felhívták.

Bizonyafelvezetett ifjúságra nem le-
het nevelő hatású ' az ilyen ünneplés,
sőt ellenkező hatást érhet el könnyen.
Azt tartanók kívánatosnak, ha egyhá-
zunk' ilyen emlékistentisztelet tartására
való feikérést csak abban az esetben
teljesítené, ha a rendező alakulatok
kellő számú megjelenés által és a ható-
ságok képviselet ének biztosításával is
igazolnák az. országos ünnepségek
tenlj::"'omi bevezetésének kívánatos lé-.
lekemelő és a jövő nemzedékre nevele.
hatását. ., / Dr: Bánkúti Dezső,

A veszprémi egyházmegye lelkész-
egyesülete Pápán értekezletet tartott,
melyen Lukács István diakonisszainté-
zeti lelkész tartott előadást a díako-
nisszamunkáról.

Kegyeletes megemlékezés. A porreg-
szentkirályí gyülekezet néhai Balogh
István lelkész sírjára szép sírkövet állí-
tott s ugyanakkor a gyülekezet régebbi
lelkészeinek síremlekét is reneváltatta.

Halálozás. Szelényi Endre köles ei
(Szatmár m.) evangélikus lelkész, a
tiszavidéki egyházmegye tb. esperese
hosszas betegeskedés után, 58 éves ko-
rában, december l-én elhunyt.

Igazgatói cím. Dr. báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő dr. Loisch
János és Kovács János ny, fasori gim-
náziumi tanároknak az igazgatói cimet
adományozta.

,A törzsökös magyarok
Néhány evvel ezelőtt új mozgalom indult meg hazánkban. A moz-

galmat a törzsökös magyarok csinálták. Tehát azok, akik nem idegen
származásúak, nem asszimiláltak, nem elmagyarosodtak, hanem vérük
és eredetük szerint is magyarok.

A 'mozgalom megindulását számos kételkedő, kritizáló, sőt gúnyo-
lódó hang is követte. A mindent jobban tudók kifejtették aggodalmu-
kat, hogy nem lesznek a mozgalomnak követői, mert vannak-e egyál-
talán törzsökös magyarok és ha vannak, hát hol vannak? Azóta jólálcá-
zott aggodalmukra rácáfoltak a tények, mert akadtak még törzsökös
magyarok Magyarországon, akik a mozgalmat fenn tudták tartani, sőt
növelni is tudták.

A keresztyén magyarság a kezdet kezdetén ingadozó volt a mozga-
lom megítélésében. Mert, amint már szár:ntalanszor írtunk róla eze-
ken a hasábokon, mi a hiánytalan magyarságot nem tudjuk csak a faj-
.ban és csak 'a vérben felfedezni. Hiszen vannak nyilvánvaló példái
annak, hogy a test és vér szerint magyarok közül sokan, éppen azért,
mert idegen szellemmel és kultúrával telítődtek meg, magyar szem-
pontból rosszabbak lettek az idegeneknél. (Mint ahogyan a történel-
münk folyamán is mindíg voltak labanc-magyarok.) Viszont az idegen-
származásúak közül nem egy vált igazi magyarrá, azért, mert szakítani
tudott régi faj- és kultúrközösségével és maradék nélkül át tudta venni
azt a külső és belső magatartást, ami a valódi magyarságot jelenti:
(Mint ahogyan a történelmünkben is mindíg voltak idegenszármazású
jó kuruc-magyarok.) Természetesen itt nem a hercegferenci irodalom-
ban szereplő és Németh László által híg magyaroknak nevezett seké-
lyes magyarságra gondolunk, hanem Petőfi Sándorokra, Herman
Ottókra és azokra a névtelenekre, akiket a magyar parasztság töretlen
ereje tudott maradéktalanul magába olvasztani és maradéktalanul ma-
gyarrá tenni.

A második szempont kezdetben az volt, hogyakeresztyénség nem
tehet különbséget ember és ember között fajuk és eredetük szerint.
Az Apostolok Cselekedeteiben ugyanis azt olvassuk: " ... nem személy-
válogató az' Isten; hanem minden nemzetben kedves őelőtte,' aki őt
féli és igazságot cselekszik".

Világosan kell látnunk, hogya törzsökös magyarok szervezkedése
nem irányul senki ellen és nem fajimádásból, hanem egyszerűen ko-

.runkból fakadó szükség.
A magyarság természete szerint nem volt soha türelmetlen, vagy

ellenségeskedő az ide betelepülő idegenekkel szemben. Még csak kisebb-
ségeknek sem nevezte őket, hanem a nagy megbecsülést jelentő ven-
dégnép elnevezéssel illette őket. Azt pedig nagyon jól tudjuk, hogy a
magyar ember a saját portáján mindíg többet engedett meg vendé-
geinek, mint Önmagának

Európa történelme azonban úgy fordult, hogy a közösségi életben
legmagasabb fogalommá, sőt valóságga emelkedett a faj. Minden állam
fokozott mértékben vette védelmébe és gondozta mindenütt az állam-
alkotó fajt. S: ezt nem csak saját határain belül végezte és végzi el,
hanem határain kívül is, ahol csak a saját vérét és fajtáját megtalálja.
A mi számunkra ebből egy egészen különös helyzet állott elő. Külön-
böző kisebbségek, vagy ha úgy tetszik vendégnépek laknak közöttünk.
Ezeket a magyar törvények éppen úgy védtek, őrizték, élet-, vagyon-
biztonságukat, sajtó- és szólásszabadságukat, kultúrális és fizikai to-
vábbfejlődésüket éppen úgy biztosították, mint a született magyaro-
két. A fokozott faj- és népvédelem azonban az itt élő vendégnépek szá-
mára új és új~törvényeket alkotott s az új törvényekkel minden élet-
és fejlődési lehetőségüket kitágította.

Az így megalkotott törvényekből és kisebbségi egyezményekből
megszületett vendégnépeink megszervezése. A németeket a németek,
a szlávokat a szlávok igyekeznekmegszervezni úgy, hogy az a szervező
fajnak minél több előnyt biztosítson. A Volksbundok és egyéb nem-
zetiségi egyesületek mellett azonban hiányzott egy tipikusan fajmagyar
érdekeket véd? magyar egyesület. Ezt tudomásulvenni és egyszerűerr
belenyugodni: bűn lett volna a törzsökös magyarság részéről. Mert
nekünk is vannak olyan magunkkal hozott és felülről kapott népi vagy
faji karizmáink, amelyek arra valók, hogy őket megőrizzük, fejlesszük



s azokat Európá kultúrképének kialakításába beledolgozzuk. Ezért kell
a törzsökös magyarok mozgalma. Tehát nem lehet egyszerű en érdek-
védő intézmény, hanem nagyon is magyar lélek és magyar kultúra,
magyar életmegőrző intézménynek kell lennie.

De mondjuk csak ki magyarán, hogy éppen ennyire magyar érdek-
védő mozgalommá is kell lennie. Mert az ezeréves és egyedüli állam-
alkotó faj mégis csak mi vagyunk itt a Kárpát-Duna-medencében.
És ha vendégeink hivatali elhelyezkedését, gazdasági és szellemi életét
szervezett alapon karolják fel, a mi életünket s a magyar nemzet veze-
tésében szükséges helyünket is legalább ugyanennyire meg kell védeni
s biztosítani, mert másképpen egy szép napon arra ébredünk, hogy a
sok szék között a pad alá esünk és idegenek leszünk a saját hazánkban.

Végül azt is látnunk kell, hogy a mai magyarságot vészesen meg-
osztották, sőt egymással szembeállították a különböző pártpolitikai
érdekek s meggyőződések. Van a' született magyarok között szociál-
demokrata, nyilas, kormánypárti, kisgazdapárti, stb. Ebben a meg-
oszlásban nagyon szomorú az, hogy tisztán pártpolitikai- meggyőződé-
sek szerint itt vagy amott álló magyarok halálos ellenségei tudnak lenni
egymásnak. Nagyon kell már egy olyan mozgalom vagy olyan szerv,
amely ezeket a született magyarokat pártpolitikai meggyőződésre való
tekintet nélkül összeforrasztja abban, hogy ők magyarok. Mert elég
volt már abból, hogy hazaárulózzuk egymást jobb vagy baloldali poli-
tikai állásfoglalásunk szerint. Mert nincs itt a született magyarok között
más hazaáruló, csak az, aki nem a saját fajtájának a boldogulásáért
dolgozik hivatalos és magánember minőségében egyaránt. S boldog,
sőt áldott lesz magyar szempontból az az idő, amikor pártállások :fölé
tudunk emelkedni abban az egy központi felismerésben, hogy magyarok
vagyunk. Mórpcz Sándor.

, .~~~~~-
Menj el,' Sátán.

- Adventi beszélgetés. -

- Elismerem, hogy azok a lélektől áthatott beszédek, amik Krisz-
tus követésére buzdítanak, javukra válnak az embereknek, de nem
látom bennük az utalást a mai élet kérdéseire.

- Valamennyi a lélek békességét hirdeti. Ez pedig csak elég idő-
szerű figyelmeztetés ma, mikor népek és társadalmi osztályok úgy el
vannak telve egymás iránt gyűlölettel, mint még sohasem.

- Mi az a lélek békessége? Elvonulás az élet küzdelmeiből? Olyan
élet, mel nem akar résztvenni a vajúdó kor kérdéseinek megol-
dásában?

- Ez nem lehet a keresztyén ember kötelessége. jézusnak az a
mondása, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, nemcsak azt
jelenti, hogy meg kell adni az adófilléreket. A keresztyén embernek
kötelességei vannak hazájával és korával szemben. Hogy' Jézus meny-
nyire szerette hazáját, elég arra hivatkozni, hogy megsiratta J eruzsále-
met, mikor előrelátta a bekövetkező végzetét.

- Tehát állapítsuk meg, hogy a keresztyén ernbernek Jézus taní-
tása alapján kell állást foglalnia. I

- Természetes. Az ő tal'"tása az életnek legmagasabb szempont-
ból való megítélése.

- Ez egyetemes igazság. De nem kevésbbé fontos, hogy mi követ-
kezik ebből az egyetemes igazságból az élet egyes jelenségeire. Pél-
dául a mai nehéz megélhetésre.

-- Először is az, hogy a gazdagság veszedelme az embernek. Minél
szarényebb életformák között tud élni valaki, annál kevésbbé van ki-
téve annak, hogya gazdasági nehézségek megtámadják életét. Akit
szerencsétlenség dönt le gazdagságból szegénységbe, az lebukott em-
ber. De aki belátja, hogy a szerény élet kevesebb gonddal. jár, az anya-
giak mellett több időt enged a lelki életre, nem nevel irigyeket és tol-
vajokat, az nem viseli el nehezen a kényszerítő életkörülményeket.

- Szóval, kitérni a gazdasági küzdelem elől?
- Dehogy. Teremni kell embernek és fügefának. De a kitermeÍt

eredmények megtölthetik raktárunkat, csak ne töltsék meg a szívün-

8Ium~ar~tJános Kristóf életrajza
Irta Zündel Frigyes, fordította Szerb

Anna, a költeményeket fordította Tur-
mezei Erzsébet. 223 oldaL A könyv
bolti ára 4.60 P, lapunk ovasóinak ka-
rácsonyig 3.90 P. Megrendelhető a for-
dító címén: Szerb Anna, Siófok, Appo-
riví-utca 5. sz., vagy a 44.940. számú
csekklapon.

Blumhardt János Kristóf egyike az
egyháztőrténelem legérdekesebb és ]eg-
áldottabb hithőseinek. Hitének egyik l á-

bával szilárdan áll a biblia· multjában.
a másikkal a jövőben, az utolsó idők
várakozásaiban. A biblia valóság SÚI-
mára a szó kézzelfogható értelmében
és nemcsak szimbólikusan. Ezért okoz
néki súlyos kérdést, hogy az apostoli
idők erői és kegyelmi ajándékai miért
hiányoznak a jelenbőL Az utolsó időkre
vonatkozó tanítás és Krisztus visszajö-
vetelének várása sem a mával elége-
detlen emberek vágyainak a jövőbe
való kivetítése az ő szemében, hanem
olyan bizonyosság, amelyre rá meri épí-
teni életét. Hitében azért válik teljesen
a jelen emberévé, életközelségben élő
hivő lélekké.

Egyéniségén kívül külön érték a
munkája is. Csodálatos lelkipásztori
képességekkel megáldott ember. Mun-
kája nyomán ébredés támad s imádsá-
gára gyógyíthatatlan emberek gyógyul-
nak meg. Nem lehet azon csodálkozni,
hogya kőnyv német eredetije oly nagy
példányszámban jelent meg. Ha a for-
dító előszavában közölt számok valószi-
nűleg tévedésen alapulnak is, tény az,
hogy a mü eredetijének kezemben lévő
13-ik kiadása 1936-ban az 59.000-től d

63.000-ig szóló példányszámot tartal-
mazza,

A nagy művet a fordító 3 kötetben
szándékozik kiadni, most az első kötet
jelent meg, ez is teljes betekintést ad
már Blumhardt jelentőségébe. A 'könyv
nem puszta életrajz. Benne eleven szí-
nekben és széles ecsetvonásokban ábrá-
zo lódik ki a XIX-ik század életének né-
met theologiai és egyházi képe, a theo ..
logusélet, a közösségi körök kegyes-
sége, a principális ával, a szektás gyü-
lekezettel, az állástalanság nehézségei-
vel és a gonosz lelkekkel küzdő lelki-
pásztor minden nehézsége és győ-
zelme .. Bár nem könnyű eledel, életrajzi
regénynek is érdekes, építő áldása
pedig' igen nagy. Beszerzésre melegen
ajánlom. Túróczy Zoltán.

Diakonisszaképesítő vízsga.. A Fébé
diakonissza egyesület növendékei közül •
december 5-én 28-an tettek kénesítő
vizsgálatot. A vizsgálaton D. Raffay
Sándor püspök elnökölt, aki a növen-
dékek kikérdezése után örömét és meg-
elégedését fejezte ki a mínden tekin-
tetben gondos s alanos előkészítés és
felkészültség felett. ..

A bányakerületi lelkészvizsgálóbizott-
ság decembe!' l.O-én tartott vizsgálatot,
melyen az első lelkészi vizsgálatot 9-en,
a második lelkészi vizsgálatot pedig
8-an tették le.

Halálozás. Várady Etelka' író és elő-
adóművésznő 35 éves kcrában. Buda-
pesten, hosszú szenvedés után elhunyt.
- Abaffy Ildikó, Abaffy Gyula békési
lelkész másféléves Ieánykája rövid
szenvedés után meghalt.
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kozásomnak, mely régi magyar énekeinkkel való foglálkozás közben
elfogott. '

Azonkívül, hogya leggyönyörűbb magyar énekek hihetetlen el-
hanyagolásának és figyelembe nem vételének megrökönyödött tanúj a
voltam, meglepett az is, hogy milyen indokolatlan szabadsággal bán-
tak az Énekeskönyv szerkesztői azokkal. az. énekekkel is, amelyeket
mégis felvettek könyvükbe. Az átdolgozás' sok helyen olyan méretű,
hogy az eredetivel csaknem semmi kapcsolata sincsen. Az például egé-
szen kérdéses, hogy mondjuk a "Mely igen jó az Úr Istent dicsérni"
kezdetű Sztárai éneknek az Énekeskönyv 5. éneke jelmezében meg-
jelenő formája 'alá oda lehet-é írni, hogy az Sztárai éneke?

Hamarjában most csak egy Rimay Jánostól fennmaradt éneket, s
az egyik névtelen magyar Jeremiáda szövegét közöljük le összehason-
lításul a Dunántúli Énekeskönyv, párhuzamosan adott énekével.

Rimay János éneke:

A Dunántúli Énekeskönyvben
található szövege szerint.

Balássa és Rimay istenes éne-
k=inek 1635-ben megjelent együt-
tes kiadásának szövege szerint.

Mi Urunk s édes Atyánk!
Add nekünk szent lelkedet,
Szent Fiadért közöld is
Úgy vélünk bő kedvedet:
Hogy ismerhessük épen
Te igaz törvényedet,
Es hamis tudomány tul
Ójjuk is szent igédet.

Mi Urunk s édes Atyánk,
Add nékünk Szentlelkedet,
Szent Fiadért áraszd ránk
Gazdagon kegyelmedet,
Hogy tisztán megismerjük
Te igaz törvényedet
Es hamis tudománytul
Megőrizzük igédet.

Krisztus! ki híveidnek
Küldtél mennybül szent lelket
Kiket atyád őröktül
Választott és eljegyzett:
Nékünk is azon lelket
Mostan közinkbe küldj ed,
Ki által szent igédben
Ismerjünk épen téged.

Krisztus, ki híveidnek
Küldtél mennyből Szentlelket
Kiket Atyád tebenned
Választott és eljegyzett,
Ontsd ki lelked reánk is,
Buzgón könyörgünk néked,
Hogy általa igédben
Ismerhessünk meg téged.

Oh szent és édes lélek! Vígasztaló Szeritlélek.
Légy mi kedves vendégünk, Légy mi kedves vendégünk,
Ki sok kinccsel gazdag vagy, Ki sók kinccsel gazdag vagy,
Lakozzál együtt vélünk, Lakozzál együtt vélünk,
Készíts nyelvet szólásra, Szólásra készíts nyelvet,
Adj kedvet tanulásra, Adj tanulásra kedvet,
Hajts fület a hallásra, Hajts fület a hallásra,
Gyujts szívet megtartásra. Gyujts szívet megtartásra.

De ~g nagyobb az eltérés egy 1550 előtt keletkezett magyar siral-
mas ének szövegeiben. A névtelen magyar Jeremiás nem ismerne rá
az énekére, amit kűlőnösen sajnálhátunk azért, mert éppen tömör ma-
gyar vonatkozások maradtak ki így ebből a gyönyörű énekből. A jere-
miáda hosszú, az énekeskönyv csak egyes verseket közöl belőle, s sok-
szor külön művészet rájön'lJl, hogy melyik verset "ülteti át mai nyelvre".

" •
Az eredeti ·szöveg: A Dunántúli Énekeskönyv szövege:

Emlékezzél mi történék Uram mirajtunk,
ts tekints meg mily nagy. szidalomban mí vagyunk.
Mi bűnünkért Uram tőled ostoroztatunk,
Azér t szükség, éjjel nappal hozzád kiáltsunk.

Emlékezzél mi történék Uram mirajtunk,
És tekintsd meg, .mily nagy itten a mi siralmunk.
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.

Orökségünk édes hazánk másra fordula,
Az a mi gazdánk, jószágunk idegenre szálla,
Ugyünk juta jaj .minékünk nagy bujdosásra,
Mert Istennek nem akaránk térni útjára.

Ezer inség környékezi a mi lelkünket,
Keserűség, bánat fojtja a mi. szívünket, '
Az Úr vetett ime minket nagy árvaságra,
Mert Istennek nem' akarán-k témr útjára,

téffy Ilonka diakonisszatestvér vezeté-
sével Jáckel: Zsoltárát adta elő, majd
Gartai István segédlelkész olvasott igét,

,Kárpáty Lóránt szavalt, Vílezsál Richárd
hegedűszólója után Garami' Lászlo
Fahler amerikai lelkész: Miatyánkját
adta elő. Avegyeskar énekszáma után
dr. Csengödy Lajos mondott zárszót,
amely után a Himnusz fejezte be a ma-
gas színvonalú adventi estét.

Dr. Csengödy Lajos:

~~~~~

Dibelius attó: Jézus egykor és most.
Győr, 1940. Keresztyén Igazság kiadása.

88 1. Ára egy pengő.
Jézusról' írni. mindig kockázatos vál-

lalkozás. Úgy írni róla, hogy a tudo-
mány mérlegén is súlyos legyen a szó
s a bibliai tanulságtételnek is egyenes
vonalában maradjon: roppant nehéz.
S mindezt röviden és szemléletes könv-
nyedséggel megírni: ritka siker. DibeÍi-
usnak .síkerült. A tudós és hívő írónak.
Nem csoda, hogy néhány hónap alatt
több mint 20.000 példányban kelt el
könyvecskéje. Elragadtatássalolvastam
tavaly, azonnal. hogy megjelent; s hogy
most magyar nyelven olvasom, semmi-
ben sem csökken csodálatom.

Szempontja történeti. Kezdi Jézus fel-
tíínésének rajzával. Mi történt vele,
körülötte; mit hirdetett, mit mondtak
róla. mi lett a sorsa; tanítványai' mí-
ként viszik szerte a feltámadás hírét.
Azután mikép kezd el élni Jézus Kele-
ten, jő át Nyugatra, hogya római bi-
rodalmat, a német népet és a többieket
meghódítsa. Egy-egy példája többet
mond könyvnyi fejtegetésnél. Végül hites
vallomást tesz: mit köszön őmaga
Neki. A szempontja, mondom, történeti;
csakhogy' éppen a szent történet szálait
húzogat ja ki elénk evilág szürke .szö..
vetéből! S nem erőszakosan. Egyszerü
hírmondás formájában! (Kár, hogy ez a
"hírmondás" nem került be a magyar
címbe; az eredetiben igen jellemző:
"Bericht von Jesus aus Nazareth".) S
hiszünk neki, mint hírmondóknak.

A magyar és finn keresztyénségre
vonatkozó betoldásokat Sólyom Jenő és
Podmaniczky Pál írták, ügyesenalkal-
mazkodva Dibelius stílusahoz. A fordí-
tás becsületes rnunkáj áért, sok helyütt
igazán zamatos ízléséért Szabó Lajos
kissoml y ói lelkészt illeti a dícséret .
Külön meg kell dícsérnünk Révesz Ist-
ván boríték-lapját; egyházművészeti íz-
lésre és tudásra vall.

Ilyen egypengős könyvet érdemes
volna sokat kiadni Csak vásárlói és ol-
vasói akadjanakt S. L.

Kerecsénví Dezső: Kölcsey Ferenc.
Franklin- Társulat, 1940. 142 lap.

A Magyar Irodalmi Társaságok Or-
szágos Szövetsége december 7-8. nap-
jain rendezte a Kőlcsev-emlékriapokat
is tentiszteletek, kiállítások s az író és
költő Kölcsevt méltató előadásokat hir-
detett. Bizonyosan az ünnepség kiegé-
szítése, mondhatnánk megalapozása ér-
dekében jelentette meg e Kölcsey ·köny-
vet.

Kerecsényi Dezsőt nemcsak a fasori
gimnázium. volt. növendékei ismerték
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úgy, mint a legkiválóbb tanárok egyi-
két, hanem most már az ország tanár-
képző iskolájának növendéki és tanár-
jelöltjei is tudják ezt. Ezenfelül ahány
magyar-irodalommal foglalkozó folyó-
írat értékeket gyüjtött maga köré, az
elsők között hívta meg Kerecsényi De-
zsöt, Remélni lehet azt, hogy a Protes-
tens Szemle olvasó közönsége is azon a
véleményen lesz, hogy Kerecsényi De-
zső, mint szerkesztő is a legkiválóbbak
közé tartozik.

Ilyen mult után természetes az, hogy
a mindent olvasó érdeklődök különös
figyelemmel fordultak a könyv felé. A
könyv az első sorokban legyőzött, sőt
felülmult minden várakozást. Mint va-
lami érdekfeszítő dráma indul a könvv,
ahogy a 18 éves Kölcsey Kazinczyhoz
írott levelével belekényszeríti olvasóit
abba a XIX. század eleji irodalmi életbe,
amelyben hamarosan megjelennek meg-
újuló emlékeinkben Kis János, Berzse-
nyi Dániel s a többi neves kortárs. Át-
éli az olvasó Kölcseynek Kazinczyval
szemben tartózkodó várakozását, Köl-
csey kritikai szemléletben való fejlődé-
sét s maga előtt látja azt az őszinte
embert, aki a maga szellemi és anyagi
függetlenségében őszinte tud lenni ön-
magához, kortásaihoz és író társaihoz js.

Ezek az egymás mellett s egymástól
mégis világokra elvált irodalmi emberek
az író látásán és vezetésén keresztül
úgy szerepelnek . a mai kor olvasója
előtt, mint kevésbbé szenvedélyes, s il

nemzeti ügy érdekében hallgatni is tudó
férfiak; mind olyanok, akik a maguk
külön küldetésének bizonyosságát
egyéni sérelmeik alig hangoztatott el-
szólásaival igyekeznek beletemetni az
irodalom eszmei célkitűzéseibe.

Úgy érezzük, hogy a Hymnusz alko-
tóját Kerecsényi művén keresz-tül mi
mai emberek jobban magunkénak tud-
juk, mint e-t ig. Ez a megállapítás je-
lenti a szerzó vállalkozásának teljes
eredményességét.

Dr. Csekey Sándor: Ámos Próféta Könyve.
Budapest, 1939. 231 lap.

A magyar nyelvű protestáns theelo-
giai irodalomról egyik korban sem volt
elmondható, hogy kiadványokban gaz-
dag és olvasókban bőséges lett volna.
Jelentek meg időnként kiváló magyar
nyelvű önálló theologiai művek, egyik
másik theologusunk elég tekintélyes 01-
vaso-tábort is szerzett és szervezett ma-
gának. Azonban az is szomorú igazság,
hogy az ószövetségi theologiai iroda-
lomnak alig volt művelője hazánkban.
Mert egy héber nyelvtan, néhány
Ézsaiás fordítás, vagy a prófétákról tar-
tott s írásban is megjelent kivonatolt
előadás után senki sem állíthatja azt,
hogy van ószövetségi irodalmunk. Az
elmult években a' Kallav-Sípon-féle
ószövetségi kérdésekben kezdeményezett
irodalmi és theologiai harcot nem te-
kinthettük olyannak, amelyből a theelo-
giának haszna lett volna. .

Viszont korunk orthodox" vagy re for-
mátori, vagy dia lektikai theologiai cso-
portjai nem szünnek meg hangoztatni
azt, hogy az Oszövetség diminuálása
ellen küzdelmet kell folytatni s altalá.
ban az Oszövetségnek az Újszövetség-
gel való teljes értékegységét kell ki-
hangsúlyozni minden theologiai meg-
nyilatkozásban. Ha ez szükséglet, akkor
ennek bizonyítására nem csupán theo-
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A következő két verset összevonja:

Bizalommal vagyunk benned felséges Isten,
Mert megmaradsz' mindörökké dicsőségedben
Ha gyötretünk bűnünk szerént az mi testünkben,
Azért nem hagysz elszakadnunk tőled lelkünkben.

Mire Uram míndörökké, hogy elhagysz minket,
Ily sokáig kesergeted búsult lelkünket,
Kérünk téged térítsd hozzád a mi szívünket, .
Mert nem nyerjük nálad nélkül üdvösségünket.

Bizodalmunk vagyon benned fenséges Isten,
Mert megmaradsz mindörökké igéretidben:
Kérünk téged térítsd hozzád a mi szívünket,
Hogy elnyerjük irgalmadból üdvösségünket.

A magyar reformáció ilyen jellemző sorainak leközlésére a Dunán-
túli Énekeskönyv kevesli a helyet:

Nagy haragja vagyon rajtunk az Uristennek,
Természeti ellen élünk szent igéjének,
Es ellene járunk mindenben szerzésének,
Ezzel adunk okot minket büntetésének.

Vedd le rólunk kérünk téged nagy haragidat,
És újítsd meg minékünk a mi napinkat.
Kegyelmes úristen tartsd meg az mi hazánk,
Dicsérhessünk mindörökké te Szentháromság.

Hasonló jelenségek ismertetésére még visszatérünk. Most csak
annyit jegyzűnk meg, hogy ezeket a változtatásokat nem indokolhatja
a .Jcönnyebb énekelhetőség" egyszerű szempontja sem. Ezek az énekek
az egész magyarságnak is büszkeségei, s nekünk sincs jogunk azokat

; kiforgatni a mivoltukból. Mert ilyen alapon az evangélikus gyermekek-
nek Berzsenyit -is modernizálva taníthatnánk, vagy akár a Himnuszt
is, vagy a régi magyar népdalokat is. Dezséry László.

Forma és tartalom
;

Sok minden van, amit másképp szeretnénk. Sokszor érezzük, hogy
a tartalom, amit kifejezni akarunk nem tudja megtalálni a maga kife-
jezési formáját, mert megjelenési alakja tulajdonképpen elfedi igazi

.mondanivalóját. Ennek oka azonban csak nagyon ritkán az, 'hogy az,
aki valamit kifejezni akarna, nem rendelkezik a kifejezés eszközeivel
bizonyos hiányok miatt. Sokkal többször az az oka, hogy az idő, vagy
az alkalom, vagy a koreszme eddigi divatos kifejezési módjai nem felel-

, nek meg, elégtelenek. Ilyenkor következik be a formakeresésnek, a
lázas kutatásnak ideje, amit sokan a kiforratlanság, kezdetlegesség
megbélyegző szavaival szeretnének lebecsülni. Újabban ugyan sok min-
den ilyen nehézségen túl vagyunk, tudunk gyönyörködni már és tudjuk
értékelni a népi művészet első pillanatra a modern művészeti eszmétől
pár éve még talán elütőnek ható alkotásait is. De nagyon sok minden
van még, amiben műveltségünk lebecsüli azt, ami magyar, ami népi

. és amihez tulajdonképpen vissza kellene érkeznünk, anélkül, hogy az
ú. n. műveltségből valamit is elhagynánk, sőt, azzal, hogy azt ennek
megértésére is felemeljük.

Itt van példának magyar nyelvünk, amit annyira szeretnénk ki-
pallérozni, hogy anagy igyekezettől mindent, ami első pillanatra ért-
hetetlennek hangzik, mint ósdit. elvetnénk. Holott Karácsony Sándor
világosan rámutatott arra, hogy mi a magyar nyelv sajátsága a többi
kultúrnyelv társaságában és hogy ez a sajátsága nem hiány, és szégyen-
lendő primitívség, hanem ellenkezőleg ennek a népnek, e nép mondani-
valójának legpompásabban kiegyensúlyozott eszköze. A magyaros
mellérendelésnek van a legnagyobb nehézsége, amikor az idegenes
alárendeltségi viszonyt igyekszik önmagára kényszeríteni. Ami persze
nem sikerülhet neki soha. '

De itt van második példának a magyar város is, amiről Erdei' Fe-
renc írt. A külföldet járt, vagy a képes lapok és folyóiratok fényké-.
peitől utazási vágyat kapott magyar, aki a jelen viszonyok között ha-



zája földjén kell, hogy utazzék, úgy érzi, valahányszor vidéki városain-
kat járja, hogy nem is városban, hanem csak holmi nagyobb faluban
jár, amiben azért itt is, ott is meglátszanak a nyugatlas kultúra
nyomai. Aki nem ismeri azonban ennek a lebecsült városképnek szer-
kezetét, az nem is fogja megérteni azt, hogy tulajdonképpen ez a meg-
jelenési forma az egyetlen, ami ezen a területen, ezen a földön, a
jelen viszonyok között jó és megfelelő. A magyar lélek és a magyar
ügyesség megoldotta azt a nehéz kérdést is, amit senki más nem tudott
megoldani, hogy elválassz a egymástól a munkát és a lakóhelyet úgy,
hogy mind a kettő a magasabb követelményeknek is megfelelő legyen.
A tanya, mint munkahely, a városi lakás, mint a színvonalasabb élet
alapja, csak magyar földön található meg. Ma, sajnos, erősen visszafej-
lődőben van, nem mintha jobbat adott volna a külföld és azért át kel-
lene térni reá, hanem mert a szociális nehézségek sü,llyedésre kény-
szerítették ezt a régi vívmányt. Egészséges földreform ezen a terüle-
ten nem a tanyára, elhagyatottságba kényszerített és földdel vívó em-
bereket és településeket kell, hogy eredményezzen, hanem olyan erős,
de egyúttal a földhöz kötött polgárosult parasztságot, amelyik egy-
szerre ül két nyeregben: munkáját munkahelyén végzi és polgárosult
színvonalát a modern és magyar kultúra helyén, a városban tartja fenn.
Mert a lélek és az akarat meg van erre benne, csak a "tehetség", azaz
a pénz, a mód hiányzik hozzá. Reméljük, csak egyelőre.

De harmadik példának vehetjük a magyar vallásosság kérdését is.
Amint a valláspszichológusok kimutatták, igazi vallásosság csak ott fej-
lődhetik ki, ahol a vallás megtalálta a néplélekhez vezető utat és anél-
kül, hogy lényegéből bármit is megtagadott volna, kifejezte vallásos
módon, annak transcendentális élményét. Magyar népünk sok helyen
megtalálta már ezt a formát. A reformátusságban olyan <magyaros voná-
sokat találunk, amelyek semmilyen más külföldi nép reformátussá-
gánál nem találhatók. Evangélikusságunk azonban még túlságosan a
külföldi, a reformáció hazájának vallásos és pszichológiai gondolko-
dása alatt áll és annak a kb. 400.000-nyi magyar evangélikusnak, aki
sem a német, sem' a szlovák telepesek származékaihoz nem csatolható,
még nem adta meg azt az igazi formát, amiben lényegét megmutat-
hatja. Ennek sok a van, amikről nem akarok e helyen bővebben
szólni. Elég az, hogy evangélikusságunknak meg kell találnia egészen
tudatosan, vagy tudományosan is azokat az indítékokat, amik ennek
kialakulásában döntő szerepet játszanak. Mert azt az égyet nem lehet
állítani (sajnos, egyesek megtették már), hogy az evangélikusság ide-
gen lenne a magyar nép lelkétől. Nem idegen az ettől tartalma szerint,
csak éppen a kifejezési formákban találhatók olyan Hibák, amik ne-
hézzé teszik a kettőnek, a lényegnek és a formának összeolvadását és
a magyar evangélikusság .lelki képének megjelenését. Ebben sok szere-
pet játszik egyrészt az osztályszerű gondolkodás (a paraszthoz. közép-
osztályi gondolatokkal és kifejezésekkel közeledik, hogya problémák-
ról ne is beszéljünk), másrészt pedig az idegen világ vallásos és kegyes-
ségi formáinak próbálgatása. Ezek mind akadályai annak, hogy a kettő,
a forma és tartalom egybeolvadjon. .

A forma és tartalom, a test és lélek egységének kérdése. Ma ezt
az egységet mindennél jobban kell, hogy keressük és követeljük, Pró-
bákban és viharokban csak az a gát marad épen, amelyiknek belső
törnőrsége van, és kívülről úgy készült, hogy lesikoljék róla és ne talál-
jon támaszpontot az ostromló áro Kemény Péter.

~~~

. A szentgotthárdi e~yházkö:zsében no-
vember utolsó hetében gyülekezeti hét
volt, melynek szolgálatait Veöreös Imre
egyházkerületi misszióí másod lelkész
végezte. !

Áthelyezés. D. Kapi Béla püspök Zá-
molyi Gyula segedlelkészt a surdi gyü-
lekezetbe adminisztrátornak küldötte, a
porrogszentkirályi-csJrgói gyülekezetbe
pedig segédlelkésznek Pusztai Lászlót.

Mi a Luther Szövetség? címmel az
Országos Luther Szövetség bővített
alakban adta ki az ilyen címen már
megjelent ismertető füzetet. .Ezt a
hasznos kiadványt, amelyet dr. Vácz
Elemér, az Országos Luther Szövetség
igazgatója készített, annakidején is-
mertettünk, most megjelent bővitett
tartalma még inkább alkalmas a Luther
Szövetség szervezésével és működésé-
vel kapcsolatos összes kérdések meg-
ismerésére.

logusok előtt, hanem az Otestamntum
ellen hangolt nagyközönség számára is
könyveket, felvilágosító és meggyőző
íratokat kell megjelentetni, addig fő-
ként, amíg arra idő volt, vagy .dő van.

Csekey Sándor református theologiai
-tanár, egyháztörténész is, ószövetségi
tárgykörben professzor s a gyakorlati
egyházi . szükséglet számára dolgozó
ember, aki nem akart csak másokelt az
Oszövetség értékelésére buzdítani, ha-
nem könyvet írt és adott a theoiogusok
s részben a nagyközöuség számára is.

Könyvének első fejezeteiben meg-
alapozó bevezetést adott, későbbi feje-
zeteiben pedig a puritán református
theologus korrekt exegézísét mutatja
fel mesteri módon. Szö vegrnagva rázarat.
a kritikai vélemények útvesztőiben való
biztonságos járása, minden sarból elő-
retörő biblicitása s míndeueken felül a
nehéz szöveg fölött is megmutatkozó
biztonsági érzése az, amelyek külön-
külön és együttvéve nagyon értékessé
teszik a könyvet.

A nem szakember csak egy lényeg--
telen kérdés bővebb magyarázatanak
örült volna: annak, ha az Ámós könv-
vében szereplő elefántcsont heverő k\-
fejzésnek szimbólikus és valódi jelen-
tőségére rámutatott volna. Ma, amikor
filozófusok és esztétikusok az elefánt-
csonttoronyról néha frázisokban írnak s
amikor a nagyközönség azt hiszi, hogy

'tudja, hogy mit akarnak ezek a kifeje-
zések jelenteni, ennek az egyetlen
pontnak külön tisztázásával sok olva-
sót örvendeztetett volna.

Csekey Ámós prófétáról írott könyve
határozottan nagy értéke és nagy nye-
resége a magyar protestáns theologiai
irodalomnak. G. L.~."..........~

,
HIREK

Kormányzógyűrűs doktoravatás.
Gyóni Mátyást, az aszódi gimnázium
tanárát és vitéz Pesthy Jánost sub
auspiciis gubernatorís dcktorrá avat-
ták.

Evangélizáció. Az Országos Luther
Szövetség egyhetes ' evangélizációja,
melyet dr. Mády Zoltán kere sk. isk.
tanár, tudományegyetemi előadó vég-
zett s amely nyolc estén át tartott,
december 8-án este úrvacsoraosztással
végződött. Az úrvacsoraosztáson az ál-
landó hallgatók valamennyien részt ..
vettek.
. Az Országos Luther Szövetség köz-

ponti választmánya december 17-én,
IV., Bástya-ú. 12. szám alatti szövet-
ságí helyiségében, délután 6 órakor
választmányi ülést tart, melyre ezúton
is meghívja a tagokat.

Oltárképavatás. A kőbányai templom
részére az egyházközség megfestette a
bécsi szépművészeti múzeumban lévő
Van Dyck: Krisztus a Keresztfán című
híres képének másolatát. A gyönyörű
oltárkép felavatása december 15-én
délelőtt 10 órakor lesz.

Egyetemi magántanári próbaelőadást
tartott dr. Sárkány Sándor fasori gim-
náziumi tanár a növény szövettan je-
lentőségéről, továbbá Kárpáthy Zoltán
dr. néhai Kárpáthy Sándor fia növény-
rendszertanról egyhangú elismeréssel.

Kegyelem és élet címmel karácsonyra
megjelenik D. Kapi Béla püspök két-
kötetes műve, mely prédikációkat, elő-
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adásokat, evangélízálásokat tartalmaz.
A könyvet a Dunántúli Egyházkerületi
Lelkészegyesület adja ki. Az ezerolda-
las díszmű ára kötve 1ó.- pengő, mely
három részletben törleszthető. Megren-
delhető a kerületi lelkészegyesület el-
nökénél, Németh Károly esperesnél,
Lébény, Moson megye.

Adventi vallásos estéken a rima-
szombati templomban Lovas Kovács
András s. lelkész, Baráth Károly lel-
kész, Smid Lehel gimn. vallástanár és
Járosy Mihály ny. lelkész tartanak va-
sárnaponként sorozatos előadásokat.

Csepel. Az Egyesült Női Tábor nagy-
szabású magyaros ruhabemutatót ren-
dezett az Ev. Ifjúsági Otthon javára a
csepeli Kultúrházban. Jelen voltak -
többek között - dr. Pesthy Pálné, az
ENOSz elnöke, dr. Kesserű Béláné, az
ENOSz alelnöke, Petneházy Lászlóné
államtitkár neje, dr. dúlnoki Veress
Júlia, Bodor Aladárné, dr. J. Krepuska
Zsuzsa, dr. Szalay Lászlóné, Orosz Imre,
a Nemzeti Munkaközpont orsz. ügyv,
elnöke, a Nemzeti Munkaközpont Női
Osztályának 15 tagú diszszakasza. az
egyházak s a község vezetősége, Az
előadásra minden jegy elkelt s az
Evangélikus Ifjúsági Otthon javára
'400.- P-t eredményezett.

"A keresztyén ember és a háború"
(Fegyverfogás) címen most jelent meg'
Harmati Béla ev, lelkész mélyreható
tanulmánya. Szerző azt a sokat vitatott
kérdést taglalja részletekbe menő ala-
possággal, hogy a hívő kereszt:"· em-
ber foghat-e fegyvert és harcolhat-e?
Erre a nagy horderejű kérdésre Luther
írásai, az "evang. hitvallási iratok, fő-
ként pedig az ó- és újszövetségi Szerit-
írás alapján megnyugtató feleletet ad.
A füzet ára portóval együtt 14 fillér,
amely bélyegben is beküldhető. Cím:
Harmati Béla ev. lelkész, Ösagárd, up.
Keszeg, Nógrád m.

Új népiratok. Kiss Samu nagybarát-
falui lelkész szerkesztésében megjelenő
hiterősítő népies röpiratokból újabban
négy jelerit meg a következő címek kel:
Az örökkévaló evangélium. Időszerű-é
még a Biblia? Tudakozzátok az Iráso-
kat, Érted-e, amit olvasol? A terjesz-
tésre nagyon alkalmas röpiratok ára
darabonkint 2 fillér.

Az Orsz. Magyar Protestáns Diák-
szövetség 1940. november 30-án tartotta-
ez évi rendes tisztujitó közgyűlését,
melynek során a következő tisztikart
választotta meg: tiszteletbeli elnök: dr.
Soós Géza, országos elnök: Karig Emil,
ügyvezető elnök: dr. Székely György,
egyháztársadalmi és kultúrális alelnök:
Gyarmathy László, belmissziói alelnök:
Sallay Gergely. külügyi alelnök: Er-
délyi Ferenc, szocíális alelnök: dr. D.
Tóth Attila, pénzügyi alelnök: Szell Jó-
zsef Imre, főtitkár: Piri József, főpénz-
táros: dr. Kupa László, f'őjegyzö: Kál-
mán Lajos, ellenőr: Zsilli János,
ügyész: dr. Kardos János.

MOST JELENT MEG!
KAPI-KRÁUK JENÖ:

Krisztus Urun~na~áloott születésén.
Könnyű kórus kétszólamú gyermekkarra

herrnonium vagy .zongorakisérettel.
Ára: 1'80 P.

Kapható a Luther Társaság könyvkeres-
kedésében, Budapesi, VilI.. Ullöí-út 24.
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A.pr:·ós,~gok~falu.si gy.ü·lekezetekből
(Folytatás.)

Képzelt szerénység. Egyik dunántúli faluban történt, hogya
hősi halottak -emlékére a templom falába táblát állítottak. Mielőtt el-
készült volna az emléktábla, újra és újra szóbeszéd tárgya volt minden-
felé, milyen formában készüljön el;milyen betűkkel véssék márványba
az elhaltak neveit s hol helyezzék el az emléktáblát: kívül-e vagy belül?
A tervekhez különösen azok szóltak hozzá; akik nagyobb összeget aján-
lottak fel a kivitelezéshez.

Útnak indul a falu segédlelkésze s megkérdi az egyik hadiözve-
gyet, hogy mit szól az emléktábla létesítéséhez. -Az illető azonnal dühö-
sen válaszolt: "Azt már még sem engedem, hogy az én férjem nevét
odaírják a templom falára, az emléktáblára, 'noha nagyobb hős volt,
mint bárki más a faluban". Válaszol a .segédlelkész: "Hát miért nem
engedi, nénikém? Tudnia kellene, hogy férje nemcsak a magáé volt,
hanem 'a községé is, a 'hazáé is, s nem azt fogják feIírni, hogy Varga
Jánosné férje, hanem a községnek és a hazának egyik becsületes fia
volt. .." Hiába, az asszony váltig hangoskodott, hogy ő bele -nem egye-
zik a dologba, bár férje volt a falu katonái közül a leghősiesebb.

Ezt a kis történetet hallva, eszembe jutott, hogy kétféle szerény-
ség van. Van olyan is, amelyikben a nagyképűség és az elbizakodott-
ság mutatkozik meg. Állandóan a fülembe cseng: "Az én férjem nevét
nem fogják az emléktáblára feIírni, noha ő volt a falubeliek közül a
leghősiesebb."

Bíróválasztás a faluban. Evangélikus népünk nemcsak abban
a tekintetben vezet, hogy országos viszonylatban a legtöbb tanult em-
bert adja s értelmiségi pályákon mindenütt vezetőszerepet játszunk,
fölényünk megnyilatkozik falusi bíróválasztások alkalmával is. H.
nevű községben "most már 65 év óta állandóan evangélikus bírót válasz-
tanak. Olyan természetes, hogy a soron lévő bíró legtöbbször kiszemeli
utódját. A,másvallásúak körében megelégedéssel és megnyugvással
hallgatják azt, hogy a bírónak csak evangélikus ember való. Ebben a
faluban az is előfordult, hogy egyházunkba betérni kívánók a bíró
urat és feleségét viszik el tanúknak a plébános elé. Ez a bizonysága
annak, hogy áttérésük komoly dolog.

Szép szokások. Nem mindenütt tapasztalja azt az ember, amit
az egyik nyáreleji vasárnap délutánon láttam valamelyik gyülekeze-
tűnkben. A buzakalászok már sárgulni kezdtek. Amint. a parasztern-
-berek mondják, készült az áldás, a nyári gabona. Délutáni templomo-
zás után a falu apraja-nagyja ,útrakelt, kimentek a határba. Útjukon
énekszótói lett hangos az egész vidék.' Megálltak a gabonatáblák előtt,
a lelkész kint a természet templomában imádságot mondott, rövid írás-
magyarázatot tartott s elénekelte a gyülekezet: "Járuljunk buzgó
háladással, Az aratásnak Urához ... "

Sokan vannak, akik vidékenként meglévő jó szokásainkat, kegyes-
.ségí alkalmainkat szeretnék máról-holnapra eltörölni, Ezekhez az a
szavunk és kérésünk, hogy nyugodtan tartsák meg ezeket a jó szoká-
sokat s ragadjanak meg minden alkalmat, amikor csak hirdethetik
az Igét.

kis emberek nagy dolgai. Amerre csak jártam, mindenütt
típusok a harangozók és az egyházfik, Ök tudják legjobban a , gyüle-
kezet történetét, ők vannak leginkább otthon az egyházi dolgokban.
"Szép hivatás a mienk - mondja S.-ban a harangozónk -, amikor mi
megszólaltatjuk a harangot, mindíg azt üzenjük a híveknek: lelkek, tér-
jetek az Úrhoz, emelkedjetek a magasságok felé, a földön nincs igazi
hazátok." "Mienk az első szó hajnalban és mienk az utolsó szó este is
mikor az ember pihenni térnek."

"Tessék csak rámbízni a továbbiakat - moridja egyik egyházfink
előfizetőgyűjtő körutam után -, én biztosítom Tisztelendő Urat, nem
fut el senki a díjjal. Meghozzuk mí áldozatunkat szórványainkért,
hiszen, ha mi nem segítünk magunkon, akkor senki nem segíthet raj-
tunk. Egyedül vagyunk mi és kevesen, éppen azért kell összefognunk
mindenütt."

Kis emberek, akik azonban szolgálatukban mindíg hűségesek és
hűségüknek jutalmát minden bizonnyal megadja. az ·Úr.

(Folytat juk.) Pásztor Pál.
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Mit nyújt az Evangélikus Egyháziterületeit

Jóléti Egyesülete?
A családban előforduló halálesetkor temetkezési

segélyt. Kiházasitási, 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 Egyestilet gondos
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.
Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti.
Egyesületre.

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

Neo"talln Iájdalomcaillapitő
por ostyában. Gyorsan esi!-
!apitja a fájdalmakat. VizzeI
könnyen bevehető. Egy-két
adag elegendő. Et e det i
csomaqolésú dobozokban 8
adag ara P 1.50:!' '} adag
60 lillét. 1 adag 24 lillét_

Csak gyógyszertárban kapható.

70 éves c6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és;

aranyárúk napi. áron. Kegyszerek valódi ezüstből.
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatott.

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

Heller Erzsébet
női divatszalonia

Budapest, IV., Váci-uo 17.1. em.
Telefon: 187-468.

MIAKITS LAJOS VENDÉGLŰJE:

BUDAPEST, IV., FEHÉRHAJÓ·UTCA 5.
Elsőrendű konyha, Kitünö italok.,

Polgári árak.

Garab' József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Milyen jó, hogy a karácsony
előtt ádvent van. Igy legalább ott
van előtte az ígéret, amelyben
már előre lehetett hallani Róla, s
mikor eljött, már csak meg kellett
ismerni. S így legalább ott van
előtte a várakozás, s a vágyakozás
Utána, s így mikor eljött, már
csak elfogadni' kellett. Igy leg-
alább nem kell törnöd a fejedet,
hogy v;ajjon valóban az Ige lett-é
testté Krisztusban? Hiszen így
láthatod, hogy az ígéret egészen
ilyennek jövendölte, amilyen Ö
volt, s a várakozásod egészen arra
vonatkozott, amit Ö hozott: mentő
hatalmat bűnből, betegségből, ki-
sértésbőL halálból,. örök szenve-
désből. Öt nem lehet félreismerni,
mert előtte ígéret járt, s előtte
emberi várakozás feszült az égre.
Itt nincs kétség, az Ige lett testté!

És Isten vala az Ige. Vagyis a
karácsonyban Isten született a
földre. Milyen jó, hogy Jézus
Krisztus élete, az elküldött Mes-
siás élete a gyermekségnél, a'
születésnél kezdődik. A harminc
éves. náz~reti Mester körül törhet-
néd a fejedet, nem egy zseniális
vallásalapítóprédikálja-e itt ma-
gát Istenfiúnak, sőt földreszállt
Istennek? Az a kis gyermek a já-
szolban nyilván nem határozhatta
el, hogy maga fölé vonja az Isten
égi Jeleit, s hódolt at magának
zsidókkal és pogányokkal, hogy
már előkészítse ezt a vallástörté-
neti akcióját. S a rozoga jászol kö-
rül nyilván nem lehet feltételezni
az épen-szült anyáról. vagy az
amúgyis sok gondú Józsefről,
vagy az éjjeli menedékhely többi
lakóiról sem, hogy Istenfiúnak
kiáltsák ki a jászolban síró gyer-
meket, s megkockáztassák egy
olyan legendának az elterjesztését
felőle, melyet, ki tudhatta, 'hogy
a felnövekvő csecsemő el tud-e
hordozni képességeí 'szerint? Ez a
gyermekségi történet jó arra, hogy
mindig biztos lehess ebben: itt
nem az ember lett, vagy tette
magát "Istenné",' hanem Isten lett
emberré. Isten lakozott mikőzőt-

,
testte lett Ige

tünk, s láttuk az ő dicsőségét.
De miért kellett ez az emberré-

létel? Miért lett Isten emberré?
Maradjunk csak annál, hogy mi-
kor az Isten emberré lett, akkor
az Ige lett testté. Vagyis akkor az
Isten mondanivalója, nekünk való
Beszéde testesült meg. Ez meg
annyiv , mintha azt mondanám,
Isten maga jött a földre, hogy Ö
saját maga beszéljen magamagá-
ról, azoknak, akik Őróla semmi
bizonyosat, örvendeteset, igazat
meg nem tudhattak volna más-
ként. Vagyis az Isten felől "sötét-
ségben ülő" ember így láthatott
"világosságot". Ez az emberek-
hez való kegyelmes eljövetel,. ez
az "önmagát megüresítő, szolgai
formát felvevő, magát megalázo"
isteni hozzánk-hajlás maga a ke-
gyelem. Isten megszánta az em-
bert és felvette vele az Élet kap-
csolatát. Az ember előtt új kor-
szak áll. Megismerheti Istent, s
együtt élhet az Istennel. Milyen
jó, hogy ez a testté létel ilyen va-
lóságos volt. Ilyen valóságos, hogy
emberek vele vacsorálhattak, vele
beszélhettek, ruháját érinthették,
keze által gyógyulhattak meg,
szava után támadhattak fel, szeme
nézésében tisztulhattak meg! Igy
legalább te is nyugodtan és ,biza-
lommal keresheted ezt a hozzád
valóságosan eljött Istent, s vele
ilyen valóságos életviszonyba ke-
rülhetsz.

De miért ilyen fontos ez, hogy
az Isten emberré lett, az Ige testté
lett, s mi megismerhetjük őt, kap-
csolatunk lehet az életével? Ok-

Kezdetben vala az Ige, és az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az
Ige.

Es az Ige testté lett és lakozék
miközöttünk (és láttuk az ő dicső-
ségét, mint az Atya egyszülöttjé-
nek dicsőségét), aki' teljes vala
kegyelemmel és igazsággal.

Es az ő teljességéből vettünk'
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vetlenül szükséges az, hogy az em-
ber tudjon Istenről; s összekösse
vele az életét? Nem veszünk ezzel
magunkba felesleges megkötöttsé-
geket? Nem lenne jobb kicsit
önállóbban élni? Azt már Ádám és
Éva hasonló próbálkozása óta ke-
servesen tudjuk, hogy nem! Mióta
ezt és ilyenféléket próbálunk,
azóta kérlelhetetlenül kívül va-
gyunk a paradicsomkerten. Azóta
az asszonyaink fájdalommal szül-
nek, a férfiaink orcaverejtékükkel
küzködnekaz életért, azóta ember
ember ellen támad, a teremtett
világ leselkedik az emberre, a Sá-
tán garázdálkodik közöttünk, s
borzasztóan csunya, és kilátásta-
lan, tönkretett az életünk. Azóta
az életünk ezer szenvedése állan-
dóan nyilvánvalóvá teszi előttünk,
hogy rászorulunk az Istenre, akit
elvetettünk. A teremtett világ só-
hajtozik s nyög az Isten után, és
várja az Isten fiainak megjelené-
sét. Várja a szabadulást, a mene-
külést az élete ártó hatalmai elől,
Azóta bűnből, veréjtékből, csömör-
ből, .vérből, halálból és jajgatás-
ból, a kárhozat irtózatos igézeté-
ből kiált az életűrik mentő szere-
tet után. Ha valami nem történik
értünk, ha Isten bele nem avs't-
kozik ebbe a végzetes történetbe,
amit egyénenként és összesen
írunk bölcsőtől a kárhozatos ko-
porsóig, akkor - elvesszünk.

Hát ezért kellett az Istennek
emberré lenni. Ezért kellett az
Igének megtestesülnie, hogy meg-
menekiilhessünk. Hogy kihirdet-
hesse Isten az örvendetes üzene-
tet az emberek között: "Úgy sze-
rette. Isten, a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hisz őbenne, e 1 neves sze n,
hanem örök élete legyen!" És kínos
halál kiontott vérével megpecsé-
telte Isten ezt az Új Szövetségét
az emberrel. Senki sem vész el,
aki hisz őbenne, akit elküldött.
Te sem veszhetszel, ha hiszel
Abban, aki karácsonyban testté,
emberré lett, akit érted küldött
a mentő szeretet Istene! ...



Nem lesz
fegyverszünet

karácsonykor a hadviselő felek között.
Kárbaveszett az a pár bátortalan kísér-
let, amely kétnapos karácsonyi békét
szeretett volna teremteni a hadviselő
felek között. A hadviselők az indít:
ványt egyhangúan elútasÍtották. Igy a
bombavetőgépek, hadi- és búvárhajók
és minden hadi szerszám csakúgy végzi
pusztító munkáját karácsonykor, mint
végezte addig.

Mi nem azt sajnáljuk, hogy elmarad
'a karácsonyi fegyverszünet. Hisz a két-
napos béke úgyis csak egy farizeus
gesztus lehetett volna. Mert vagy min-
dennap úr felettünk a Krisztus és akkor
a nemzetek minden 'nehéz, sorsdöntő
kérdését el lehet intézni békésen, vagy
nem engedjük Krisztust magunkban s

, magunk felett uralkodn! és akkor ural-
kodik rajtunk a sátán, a világ és a sa-
ját testünk. Ennek pedig nem lehet más
az eredménye, mint harag, gyülölség,
náborúság és halál. Ezért nekünk csak
az fáj, hogy két évezred igehirdetése, s
minden keresztyén munkája visszautasí-
tásra talált" mert nagyon kemény és
nagyon bünös volt a világ és benne a
mi szívünk is. Sőt azt is tudjuk és saj-
náljuk is, hogyamíg a világ világ lesz,
mindig lesz gyülölség és . háborúság.
Lesz, mert van és lesz bűn.

Mi . keresztyének mégis előáilunk a
karácsonyi örömhírrel: Krisztus megszü-
letett. Valljuk, hirdetjük és tanítjuk
azt.. hogy benne a világ Ura öltött 'tes-
tet. Hisszük és valljuk, hogy O ma is
k őzöttűnk van. az Igében és .« szentsé-
gekl:ien. És valljuk, hogy korlátlan Ura
életünknek ma is. Mert országló fejede-
lem O. Dc míndjárt hozzátesszük az O
szavaival: "Az én országom nem e vi-
lágból. való" .. Hisz ennek az országnak
a fejedelme is másképpen született
meg, rnint a többi királyok és vezérek.
Istállóban, alomszalmán pólyálták. be
gyermek testét. Halálánál nem voltak
jelen a világ orvosai, hanem durva' ró-
ma! zsoldosok voltak haláltusájának
tanúi. Temetésén sein vettek részt a
világ fejedelmei, mert éjjel, lopva kel-
lett eltemetni. S mi mégis az O dicső-
ségét hirdetjük, mert halottaiból feltá-
madott és az Atya Isten dicsőségébő!
jön el ítélni eleveneket és holtakat.

Mi ezzel a szerény, de mégis min-
dennél nagyobb örömhírrel kopcgta-
tunk be karácsonvra minden olvasó aj-
taján. ,És kérdezzük, hO'gy számot vc-
tettél-e Te, Kedves Olvasó, azzal, hogy
karácsoay életed szuverén ·Urának a
születésnapja? S mivel az O születés-
napja, a Te legnagyobb ünneped is,
hiszen r Ö hordja kezében vagy O ejti
el életedet.

Ezért. van még egy tanácsunk is. Ne
úgy ünnepeljük karácsonyt, ahogyan ez
a világ szokott ünnepelni. Karácsony-
fája, ajándéka, dínom-dánomja és mu-
latsága van a pogányoknak is. Nekünk
sokkal több kell ennél. Oszinte és meg-
hitt együttlét az ünnepeltteI. Ennek csak
egy módja van. Az, ha O szólal meg
elsőnek és utolsónak a karácsonyfák
alatt. Tanécsunk, sőt kérésünk tehát az,
hogya karácsonyi meleg szobákban,
ajándékok között és fenyőágak alatt a
döntő mondanivaló az Ové legyen.

Ha otlhonainkon kívül a ,fegyvereké,
~ politikáé va,.gy akár a propagandáé is
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ft na~y~árolyi eYan~éliKUS e~yMz története
Nagykároly városában az 1750. évben már laktak evangélikus

családok. Az 1753. évben 8 evangélikus család jött a városba. Majd a
vidéken lakó nemes Petróczy és Szartóry evangélikus családok jelen-
tették be több béresükkel anagykárolyi evangélikusokhoz csatlakozá-
sukat. A bártfai rendkívül vallásos lelkű Koeler Sámuel Nagykárolyba
jövetelével megindult az egyházias élet. E férfiú "tulajdon házánál az
Izráelnek szétszórt juhait minden vasárnapon összegyűjtögette vés az
Irásokat jól ismervén, segítőtársaival együtt tanítgatták, oktatták egy-
mást a Szentírásból - buzgó énekekkel, imádságokkal, szeritbeszédek-
kel vígasztaiván az őszíveiket és lelkeiket, amint az Úr parancsolta".'
Ekegyes összejöveteleket és istentiszteleteket azonban azon a címen,
hogy az zavarja a katolikusok istentiszteleteit, a világi hatóság betil-
totta, sőt Koelernek távoznia kellett a városból. Ez az eset az evangé-
likusokat még nagyobb összetartásra és erősebb szervezkedésre kész-
tette és buzdította. Imételt kérésre megengedték az evangélikusoknak,
hogy a biharrnegyei svábolaszi evangélikus anyaegyházhoz tartozás-
sal fiókegyházzá alakulhassanak. Ez alapon tartotta meg az anyaegy-

Nagykárolyi evangélikus templom.

ház lelkésze: Zolnay András Nagykároly városában az első nyilvános
istentiszteletet, 1788. november első vasárnapján. Majd, hogy gyerme-
keiket evangélikus tanító taníthassa, leányegyházzá alakultak, s az első
tanító 1798~február 10-én foglalta el állását.

Most már hő vágyuk volt, hogy lelkészük legyen. Ismételt kérésre
a vármegye, a kiküldött bizottság ajánlatára, 1807. június 15-én tartott.
közgyűlésén megengedte, hogy "templomot építhessenek és Prédiká-
tort hívhassanak". A 399 lélekszámú és 2250 p. forinttal bíró hívek fel-
építették a ma is meglevő lelkészlakást s 1808. évben megválasztották
első lelkészüket: Barts Andrást. E lelkész két év mulva távozott, utóda
a buzgó Mateják György lett. Ö szervezte meg az egyházat. Alatta épült
a templom is, szegénységük és a mostoha viszonyok folytán 8 és fél
évig, 1815. március 9-étől 1823. év közepéig. Az eléggé nagy templo-
mot 1823. év szeptember 7-én szentelték fel három: német, tót és ma-
gyar nyelven tartott istentiszelettel.

Az egyház élete ezután csendes mederben folyt. Nevezetesebb
nagy események nem voltak, megrázkódtatások nem érték a gyüleke-
zetet. A lélekszám azonban lassan, de egyre apadt. Az 1913. évben a'



gyülekezet lélekszáma már csak 230 volt, majd a román uralom alatt
leapadt a mostani. 116-ra. Igy az egyház anyagilag is meggyengült, de
a hitbuzgóság, vallás- és egyházszeretet s ebből kifolyólag az áldozat-
készség nem gyengült, sőt talán talán még erősbbödött. Minderre né-
hány példa. A vasárnapi istentiszteleteken a gyülekezet tagjainak fele
állandóan jelen van, nagy ünnepeken pedig 120-130-an vannak a temp-
lomban, tehát másvallásúak is sokan. E maroknyi kis gyülekezet az
1921. évben bevezette a templomba a villanyvilágítást, részben a lel-
kész által felfedezett és megszerzett nagyértékü "Petőfi-csmárokba"
is. A háború folyamán elvitt két gyönyörű hangú harangja helyébe az
1924. évben két ugyanolyan hangú acélharangot öntetett. Az elvitt cin
orgonasípokat újakkal pótolta s a karzat átalakításával az orgonát elől-
játszóvá alakíttatta az 1925. évben. Az 1927. évben templomát renovál-
tatta, s szeptember 4-én Frint Lajos püspök úr megáldotta. Az 1928.
évben egy evangélikus nőtestvér oltárképet festetett és ajándékozott
a templomnak. Az 1929. évben bevezette a templomba a fűtést. A város-
ban ez az egyetlen fűthető templom. Az 1935. évben egy kisebb örök-.
ségből a lelkészlak tetejét újonnan fedette, majd 1937. évben szintén
örökség útján a lelkészlakást új, modern ablakokkal látta el, s az egész
épületet megújíttatta. A román uralom alatt évről-évre emelt városi és
állami adók és a drágaság emelkedése folytán az egyház nehéz anyagi
helyzetbe jutott. A hívek igen magas egyházi adója és tekintélyes ön-
kéntes adománya nem volt képes már évek óta fedezni a szükséges
kiadásokat. Az áldozatkészség nagyságát pedig bizonyítja az, hogy a
romániai zsinat-presbiteri evangélikus egyházkerületben anagykárolyi
hívek fizették a legmagasabb egyházi adót kivetés nélkül, önként fel-
ajánlott adóként. E mellett az egyházi adónak évenként csaknem fele-
nagyságú összegét adták s adják önkéntes adomány címén. A kis egy-
házat, nemeslelkű és jószívű férfiú kérésére és közbenjárására a győri
evangélikus fogadta örömmel testvérévé. A nagykárolyi 'gyülekezet
mellett már most erős testvér áll, meleg érdeklődéssel, részvevő, jósá-
gos szívvel és támogatni kész, segítő kézzel. Áldassék érette Istennek
nagy és szent neve! (Tk)

ft na~yMnyai~yüle~ezet~elyzct~é~e
\ .

1. A nagybányai gyülekezetről is elmondhatjuk, ami minden meg-
szállás alá került evangélikus· egyházközségre áll, hogy az elmult 20
esztendő kemény próbát jelentett számára. Gyülekezetünk a trianoni
békeszerződés előtt nagyobbára tisztviselőkből állott. A román állam
ismert magatartása folytán ez a tisztviselőosztály leszegényedett, ami
nagy veszteséget jelentett számunkra. Nagybánya a magyar evangéli-
kusságnak olyan végvára volt, amely főleg a tisztviselőosztályra támasz-
kodott. Az elbocsátott vagy igen csekély nyugdíjjal rendelkező tiszt-
viselők az imperiumváltozás után itt maradtak ugyan, de gyermekeik
elszármaztak, ott kerestek megélhetési lehetőséget, ahol nem szúrt
szemet "kisebbségi" voltunk. - Nagybánya különben is még Trianon
előtt azokhoz a gyülekezetekhez számított, amelyben rendszerint egy
generáció élt. A tisztviselők gyermekei nem alapítottak önálló existen-
tenciát, jobbára tisztviselők lettek. Ugyanaz a sors várt rájuk is, mint
apjukra: áthelyezték őket. De amíg 1920-ig a gyülekezet javarésze
szepességi bányaalkalmazottból állott, addig 1920. óta a határ lezárásá-
val a felvidékiek is lemaradtak. Új emberek nem jöttek, mindössze
3-~4 szász családdal szaporodott azóta a bevándoroltak száma.

1920-ban még 83 - nagyobbára családos .- adófizetője volt egy-
házközségünknek, ezzel szemben ma már csak 62 adófizetőt számlálunk
s ezek javarésze ötvenedik életévén túl van s csak önmagáért fizet adót.
Mindössze hét családja van ma gyülekezetünknek.

Ha az elmult 20 esztendő után édesanyánkkal, a Tiszai Egyház-
kerülettel szembenézünk, azt hiszem, a szembesítés elszomorítj a az
édesanya szívét, mert gyermeke ugyancsak megfogyott. A szórványok-
kal .együtt 79 felnőtt és 20 gyermek. tagja van ma egyházközségünk-
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minden' hatalom és dicsőség, a mí ke-
resztyén hajlékaínkban akkor lesz csak
igazi karácsony, ha az Úr Jézus szólal
meg bennük karácsony ünnepén és min-
den napon az O igéje által. M.

Ma~ócs Károly ~alálára
A pozsonyi liceum tornatermében

"dolgozik" a pozsonyi teológus ifjúság.
O a legharsányabb hangú, ideális atléta-
alakú fiú, aki a közép magasságok fe-
lett csak úgy röpül a lécen .át s amikor
labdát kerit valamelyik fiatalabb kor-
osztályból való fiú, akkor ő az, aki az
együttes játékban utánozhatatJan baj-
társiassággal és szeretettel van együtt
a gyöngébbekkel és fiatalokkal.

Mint teológus szorgalmas, diáktársai-
nak osztatlan szeretetét élvezi, tanárai
által megbecsült főiskolai hallgató, sze-
nior, a háborús időkben nemet egye-
temre vágyó, tanulni akaró buzgó fiatal
Timótheus. Leipzig és Berlin egyetemein
tanul, utána segédlelkész a Fasorban.
katonalelkész a háború utolsó évében,
majd lelkész Irsán s később 10 éven
át Budapesten, mint D. Raffay Sándor

. püspök lelkész-helyettese.
Mint falusi lelkész mintagyülekezetet

vezetett s mint egy bizalmi állást be-
töltő férfiú, hosszú időre szólóan és
sokak . számára megmutatta azt, hogy
miként kell hűségben élni és állni.
Pesti gyülekezetét éppen olyan pompá-
san akarta vezetni, mint falusi híveit.
Szolgálata itt olyan sokoldalú és szét-
ágazó lett, hogy a tíz éves szolgálat
alatt régen benne lappangó betegsége
teljesen hatalmába kerítette. Sokan lát-
ták rajta s sokan észrevették a vele
való beszélgetés alatt, hogy betegsége
fojtogatja, melynek rombolását emberi
s orvosi szeréttel s segítséggel sem
lehet megakadályozni, vagy meggátolni.

S ez a régen közele'dő halál 1940.
XII. 15-én bekövetkezett. A pesti ev.
egyház templomai és iskoláira elhelye-
zett feketezászlók alatt, megállnak az
evangélikusok s egymás között beszél-
getnek elhalt kedves lelkészűkről. S
ahogy a rádió s a napilapok világgá
viszik, hogyadeáktéri rádiós-istentiszte-
letek nyugodt hangú, mindig komolyan
készült s mindig épiteni akaró és tudó
lelkésze meghalt, talán éppen a teme-
tése pillanatában a pesti hívekkel
együtt ezrek és ezrek imádkoznak azért,
aki oly sokat imádkozott értűk.

Aiig 50 esztendős élete hosszú küz-
delmek sorozata. Úgy indult teológus
korában, mint aki egészen bizonyosan
katedráról fogja nevelni a lelkészi pá-
lyára készűlő pályatársait s minden
vele egyűtt növekedő szolgatársa azt
várta tőle, hogy teológiai műveket fog
megjelentetni, melyekből, táplálkozni
fognak lelkésznemzedékek s vele is az
történt, mint sok evangéliumi lelkületű
egyházi emberrel, hogy az ifjú korban
személyes en vagy mások sugallatával
megfogalmazott programmokat át kel-
lett alakítsa. Ez nem mehet senkinél
s nem lehetett nála sem fájdalomnélkűl
való, de férfiú volt s keresztyén lélek
s amikor temetési énekeket adott ki,
úgy tudott örülni ennek a munkácská-
jának, mintha új dogmatikát írt volna,
s amikor prédikációs kötetét barátainak
osztogatta, úgy cselekedte azt, mintha

3



életének egy-egy kincsét adta volna
oda szerényen, de mint a baráti szeretet
zálogát -- talán már akkor érezte -
búcsúzóképen.

Életét kora ifjúságától végigkísérhet-·
tem s csodálattal nézte minden vele
együttélő azt a békességre törekvést,
melynek megvalósításához mindig volt
ereje. Soha senki ellen erős szót nem
használt s haragot emberek iránt nem
érzett. Mosolyával s csendes derűjével
törülte el s temette el örömeit és kese-
rűségeit is. Bizony valamennyiünk kö-
zött talán ő törekedett a legjobban bé-
kességre. Talán akkor is, amikor beteg
teste ebben a szándékában akarta leg-
erősebben megkísérteni.

Istennel való békességre még inkább
törekedett. Úrvacsoraosztások alkalmá-
val, amikor többen szolgáltunk vele
együtt, abban a kézfogásban, ahogy az
úrvacsoraosztás elején kezet fogott test-
véreivel s ahogy néma békességgel vé-
gezte s végeztette társaival is a leg-
szentebb emberi cselekedetet, megmu-
tatta, hogy csak azért élt, hogy békes-
sége legyen Istennel. G. L.

"Mél~~e- mé~isfölfelé"·
Bakó József versei. Magyar Élet ki-

adása, 1940. Ára: 2 P.
Bakó József a mélyböl jött. "Nagyon

mélvröl s messziről." A gyökérvüágból,
ahol a hantok alatt "szaladnak szét a
gyökök", ahol "egy a törvény: táplálé-
kot szerezni a törzsi fának". Körülné-
zett a fönti világban, belátogatott a
"bőrszékes világba" is, megjárta e mesz-
szi útakat. amely "mint a nagy pióca
kiszívta izmaiból az erőt", meghallgatta
a "bércek sikolyát" s most újra ballag
vissza a mélybe, de úgy érzi: mégis
fölfelé. Körülötte fojtó aróma lebeg,
örök: a fajé és a léleké.

Ez a "mélybe" jelenti először az em-
lékek világát.

Az emlékek ma rám csepegnek,
olyan vagyok, mint kíváncsi gyermek
égőgyertyás karácsonyfa alatt.

Visszatér a gyermekkora világába, az
uraság parlagára, ahol vén kandisznó
volt a lova,' a napszámos házak közé,
ahol "egy-egy falat súlyosabb törvény
minden törvénynél", a fonnyadozó
dülők közé, hol a mesgyéken pipacsok
alszanak, a kanállal kavargatott égető
leves mellé, a toronybéli halottas ha-
rangozások, inasfüttyök és gyermekj á-

tékok közé. Abba az időbe .és világba,
"ahol még hittem, megváltoztatom a
tájat" ."

Jelenti aztán ez a "mélybe" a sze-
gény emberek világát, hol kátránypa-
piros vityilók közt ébred a hétfő,
gyárkémények, mínt kisorsolt bitók les-
nek az emberekre, az utcán gebék von-
tatnak, fahordók nyögnek' krajcáros ro-
botban.

Jelenti aztán ez a "mélybe" a lélek
világát.

Hozzád űzött sorvasztó szomj.
Úgy tapadok rád, mint a szösz
a guzsalyra. Uram, csak fonj!

S jelenti végül a kicsiny dolgok vilá- I
gát. Bakónak jó szeme van, egész pará-
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nek! Nincs utánpótlás es az állandó csökkenés nálunk mar sorva-
dást jelent.

A gyülekezet ennek ellenére elég élénk. Az állandó templomláto-
gatók száma 35-45 között mozog és elég jó arányban vannak ezek
között fiatalok is. Úrvacsorával alkalomról-alkalomra 20-25 lélek él.

Tekintettel arra, hogy az egy vasárnap délelőtti istentiszteleten
kívül egyéb gondozásban nem részesülnek a hívek, a lelki életet szuny-
nyadó félben levőnek minősíthetjük. Elődöm próbálkozott Biblia-órá-
val, de néptelensége miatt abbamaradt.

2. A gyülekezet anyagi helyzete ezzel szemben egyenesen jónak
mondható. Templomunk és temetőnk kifogástalan állapotban van.

A parókia kb 3/4 hold területen fekszik A négyszobás, fürdőszobás
paplak mögött virágos- és konyhakert van. Ehhez tartozik még egy
nem messze fekvő kb. 1 holdas gyümölcsös.'

A parókia mellett közvetlen, két teljesen jó állapotban lévő bér-
háza is van, ez az egyháznak havi 73-73 pengőt jövedelmez. A régebbi
4 szobás, fürdőszobás. A másik 1937-ben épült, teljesen modern. Ezen-
kivül van még egy multszázadbeli barokk úriházunk, amit nagy jól-
tevőnk, Robellyné Thaisz Fanny hagyott az egyházra. Ezt a Beteg-

Nagybányai evangélikus templom.

segélyző, jelenleg Ö. T. 1. irodahelyiségnek bérli évi 2.185 pengőért.
Az egyház összes anyagi terheit e három ingatlan fedezi, mert az

egyházi adóból befolyó évi 300 pengő alig jelent valamit.
1937-ben, amikor megépítették az új bérházat, a brassói Segélyző

Intézettől kölcsönt vett fel az egyház és erre még ma is 33.000 lejjel
tartozik, ami 1100 pengőnek felel meg és ennek az összegnek megfelelő
70/0-oskamat. Ezenkivül még egy 10.000 leus (333 P) kamatmentes tar-
tozásunk is van egyik hívünknél. Adósságainkat jelenleg a lelkész-
választással felmerült, előrenemlátott költségeink miatt nem tudjuk
tör leszteni.

Pillanatnyilag anyagi helyzetünk kedvező, de félő, hogy az O. T. I.
jan. 1-től nem fogja tovább bérben tartani a Robelly örökségből szár-
mazó házunkat, mert a román impérium idején, 6 év alatt úgy tönkre-
ment, hogy egészségügyi intézetnek nem felel meg.

3. Amint e rövid helyzetkép bevezetés éből kitűnik, gyülekezetün-
ket, amelyet még Kopácsi István és Erdősi Szilveszter János alapított,
ma az elnéptelenedés, kihalás veszélye fenyegeti. Ezért a legsürgősebb
telepítésre lenne szükség. Sokat várunk attól, hogy az egyházközsé-
get a pesti evangélikus egyház testvéregyházává fogadta.

Schuller Ödön lelkész.



Közösség
,es egyházhűség

Az "Evangélikus Élet" 1940. évi december hó 7-iki számában Lk.
Fizély Ödön olyan jelenségekre hívja fel a figyelmet, melyet a leg-
nagyobb éberséggel és vigyázással kell követniök mindazon gyüleke-
zeteknek, amelyekben akár az evangélizáció nyomán, akár pedig a
szekták befolyása következtében az ébredési mozgalmak nagyobb hul-
lámokat vertek fel.

Sohasem volt annyi kereső lélek és olyan nagy lelki éhség egyhá-
zunkban, mint éppen mostani időkben. A mohó lelkek nagy szomjúság-
gal, kimondhatatlan üdv utáni sóvárgással keresik nemcsak a tiszta
evangéliumot, hanem elfogadják a mindenféle téves alapokon induló,
sokszor egyéni felfogásokon felépülő .Jcözösségí mozgalmak" elgondo-
lásait, önálló szervezkedési törekvéseit és különcködő elzárkózásait
nemcsak a nagy gyülekezeti közösségtől, hanem az egyházban már ki-·
alakult hitvalló és hitvallásos alapon álló egyháztagok lelki közösségét
is kerülve, s önálló útakon indulva.

Ha ennek okait keressük, megtaláljuk benne sokszor a lelkész sze-
mélye eileni személyes antipátiák· mellett az önálló vezetésre való
törekvést, a másoknak - a még nem egészen "megtért" személyeknek
- a kiközösíteni akarását és kerülését. elmellőzését, sőt gyűlölését, sőt
sokszor olyan kijelentéseket is hallunk, hogy "az egyházban nem lehet
megtérni", mert az egy olyan háló, amelyben mind a jó, mind a gonosz
halak egy bizonytalan konglomerátumban vannak összekeverve. A már
érett, megtért keresztyéneknek pedig ezekkel nem lehet semmiféle
közösségük és szeparálódniok kell tőlük! Elvárják a Ielkésztől, hogy
egészen az övék legyen és hagyja veszni a "massa perditionis"-t. Ezzel
nem kis mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a még távol állók
egyáltalán nem kapnak kedvet az ilyen szeparatisztikus törekvé-
sekben való részvételhez. Azt hangsúlyozzák, hogy közösségnek kell
lennie, közösségen belül is, ahol bírálat tárgyává teszik az egyes kereső
lelkek és közösségi tagok magatartását is és a kötelező fegyelem szük-
ségessé teszi azt, hogya közösség tagjai között ne találtassanak olya-
nok, akik nem egészen asszimilálódnak a közösség keretei és vezetője
köré. Ha a lelkész, mint a közösség vezetője nem akceptálja ezt a fel-
fogást, akkor inkább ő is maradjon távol az így alakult közösségi kör-
től és hagyja őket magukra elgondolásaikkal és önálló munkájukkal
együtt.

Mivel hazánkban nincsen sem 'diakonusképző, sem megfelelő veze-
tőket a laikusok közül nem lehet találni, ezért gyakran külföldön ké-
peztetik ki magukat bizonyos misszionáriusok a sokszor egyházi jellegű
intézményekben, mint a béthelt, báseli, vagy liebenzelli missziói stb.
missziói intézetekben és amikor egy-egy ilyen "kész ember" hazajön,
az a prédikátor igényével lép fel es egészen a maga kezébe kívánja
venni a vezetést, ami igen sok súrlódásra ad okot. Megtörtént. hogy
két ilyen "kiképzett" vezető egymásközötti nézeteltérésnek eredménye-
ként a közösség kettészakadt. s egyik részük beállt a baptistákhoz, má-
sik részük a maga módja szerint, az egyház takarójába burkolva foly-
tatta tovább önálló munkáját: az egyházi vasárnapi iskola mellett külön
vasárnapi iskolát szervezett, külön ifjúsági egyesületet tartott, külön
végezte a felnőttek közötti munkát és biblia- és imaóráit sem tudta: az
egyházban lévő imaközösség mellett fenntartani, mert oda még félig
'megtértek is jártak, s ezekkel "nem lehet közösségben élni!"

Ha az ilyen közösségek mellett az egyház is minden irányban ki-
. fejti a maga munkáját, elkerülhetetlen, hogy akár a munkaidő beosz-
tása terén, akár egyéb okok folytán a két közösség külön ne válj on és
el ne távolodjék egymástól. A közösség tehát saját állítása szerint
"kényszerülve van" arra, hogy külön vezetőt keressen és külön utakon
járjon, esetleg párhuzamosan az egyházi munkával, fejtse ki munkás-
ságát. Van rá példa, hogy a magát kinevezett prédikátor még hadi köte-
lezettségeinek sem akart eleget tenni, mert szerinte a hadügyminisz-
térium felmenti a prédikátorokat a katonai kötelezettség alól. Ha a
lelkész nehézményezi e dolgokat - még erre is van példa - egyszerűerr
kijelenti, hogy az egyházi főhatóság tehet, amit akar, ő mégis foly-
tatni fogja különckődő munkáját és tovább vezeti az egyház mellett, az

nyi apróságból hozza ki a legszebb
gondolatokat. Klasszikus szépségű egy
régebbi kötetében az a vers, amelyet
egy kis sárban meglátott fehér gyöngy-
házgombról írt. Ebben a kötetben
ugyancsak sűrűn villannak fel a leg-
szebb gondolatok egészen apró élrné-
nyekból, mint pl.

Egy szivárvány szemembe vágtat,
melyet : egy rohanó gépkocsinak
fényszórója festett hirtelen
a szertecsapódó cseppeken.

A mélybeszállás tehát határozottan
helyes iránya Bakó költészetének. Ki-
fejezésmódja mind tömörebb lesz, sza-
vai mind zamatosebbak s gondolatain
megfekszik már a mélység ősi nyu-
galma. Rég nem látott faluját így jel-
lemzi:

A fák megemberesedtek.
Az emberek megfásodtak.

S ebben minden benne van. Általában
a magvas, szép részletrajzokban van
legnagyobb ereje. Témáit nem tudja ki-
hegyezni, hogy csattanjon, mint az os-
tor, de egy-egy képe, sora, hasonlata
napokig visszhangzik bennünk. Zene-
érzéke sem kitűnő. Ritmusa bizony
gyakran mcgdöccen s : inkább ballag,
mint szökell. De azért a Bakó-vers fém-
jelzett aranyértéknek számít a magyar
irodalomban. Legjobb műértőink: Mó-
ricz Zsigmond, Németh László nyilat-
koznak lelkesedéssel értékeiről. Jó
hinne, ha mi evangélikusok is meqbe-
csülnénk értékeinket s azt a pár fillért
akkor is odadnánk ezért a verses köte-
tért, ha egyébként' ez lenne könyvtá-
runkban az elsö verses kötet. Akkor
nem kényszerülne a szerző ilyen kísérő
sorokkal küldeni el új kötetét e sorok
írójának: " ... a kötet ára 2 P. Van
benne, 85 vers. Tehát gazdasági szem-
mel nézve egy vers 2-3 Iíllérbe kerül.
Csupa olcsóság, nemde! Ennyibe kerül
a Iesték, amivel kinyomtatják. Hát még
ha egy kis tartalom is van a betűk mö-
gött! (S hogy van, azt fenntebb eléggé
megmutattuk. Szerk.) Vagy a mi népünk
már nem ezt keresi?" Mily jó lenne, ha
így felelhetnék neki: Nem, barátom, mi
evangélikusok megbecsüljük a belőlünk
nőtt értékeket! Nézelődj, érezz, gondol-
kodj és írj tovább ott a mélyben ősi
magyar zamattal. fajtánk és lelkünk
magasán, s amit írtál, nézd, mind meg-
vették hited testvérei s megveszik ez-
után is, hogy lábad s· tüdőd tovább
birjen menni a .unélvbe - mégis föJ- I

fejé". (Bakó József kötete kiadóhíve-
talunkban is kapható.) F. Z.

·Evangélikus nap volt dec. 14-15-én
Tiszaiöldváron. A meghívott igehirde-
tők és előadók a gyülekezet minden
rétegéhez szóltak. Külön összejövetel
volt a férfiak, asszonyok, ifjúság, a .
belső és külső templom körzetéhez tar-
tozók részére. Vasárnap este egyszerre
két helyen tartott vallásos estéllyel
zárultak le az összejövetelek. Az egyes
alkalmakon mindenkor nagyszámú
gyülekezeti tag vett részt. Irásmagya-
rázatot, illetve megbeszélést a lelké-
szek: dr. Gyimesi Károly, Kemény Pé-
ter és Uzoni LászJó tartottak, míg az
előadásokon Szahor Pál, Belohorszky
Lajos, dr. Vácz Elemér és dr. Sziklay
László.
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KÜlFÖLDl H'ÍREK
Rochester amerikai város unitárius

gyülekezete lelkészt avat és iktat. A
szertartás végzését Bermstein Fülöp S.
rabbi végzi. A beiktatandó unitárius
lelkészt James Harnest a szertartás.on
ang.ol nyelven óhéber szövegü 'és dal-
lamú énekkel és nem az Irásból, hanem
a zsidó bölcseleti művekből vett idéze-
tek alapj án tart.ott beszéddel iktatták
be. Ez is csak Amerikában történhet s
a hírt kü!önösen figyelmébe ajánljuk a
Bethlen Gábor Szövetségnek.

Dr. Glondys Viktor romániai szász
evangélikus püspök igen hosszú beteg-
szabadsága után átvette hivatala veze-
tését.

A Kirchliche Blaetter der evang..
Landeskirche A. B. in Rumanien az
1940. XII. 3. számában lapunkból átvett
hírt közöl. első ízben.

Előadások a berlini gvülekezetekbem
Althaus prof: A keresztyén hit és a
halál, Fezer prof: Mire való még Jézus,
Krisztus, Köberle pr.of: K.orunk vallás.os
keresése az evangélium fényében, Díbe-
lius prof: Német és ang.ol vallás.osság.

A La Luce .olasznyelvű waldens egy-
házi hetilap öthónapi papírhiány miatt
való. betiltás után újra megjelenhet.

Angliában a légvédelnü pincékben az
est beáltával lelkészek jelennek. meg a
beszorult emberek között és áhítat.okat
tartanak. Ma, amikor angliában nagy.on
sok templ.om omlott be, ezek a légvé-
delmí pincék a pap.ok megállapítása
szerint azért nagy.on alkalmas helyisé-
gek egyházi szemp.ontból, mert itt .olyan
hívekre is hathat az ige, akik különben
más alkalmakk.or a templom közelébe
sem mennek. Ebből a tapasztalatból ki-
indulva az ang.ol egyházi hatóságok azt
kérik a városoktól, h.ogy a légvédelmi
pincék építésekor már gondoljanak
arra, h.ogy azok jórésze legyen alkal-
mas egyházi használatra is.

A Camridgei egyetemen megindultak
az előadások, A te.ológiai előadások
zsúf.olt termekben folynak, amelyekben
nemcsak a te.ológus.ok, hanem az egye-
temi hallgatók nagy része is részt vesz.

G. L.

~..""."".~
A bábonymegyeri templom felépíté-

sének 100. évfordulója december 8-án
volt, Az ünnepen megjelent D Kapi
Béla püspök, aki ünnepi igehirdetést
tartott és felavatta az új oltárképet.
amelyet a gyülekezet felügyelője, Rud-
nay Gyula festőművész készített, to-
vábbá az új úrvacsoraí edényeket, me-
lyeekt a gyülekezet egykori lelkészé-
nek Szenteh Gáb.ornak gyermekei
ajándékoztak. a templ.omnak.

A váci Evangélikus Nőegylet fenn-
állásának tíz éves fordulója alkalmából
dr. Raffay Sándor püspök meglátogatta
a gyülekezetet; malynek nevében Gosz-
tonyi 'I'ibor egyházfelügyelő, felsőházi
tag üdvözölte.' A Nőegylet és a Luther
Szövetség üdvözletet Zsello Elemér
Luth. Szöv. igazgató tolmácsolta, Ez
alkal.ommal rendezett műsoros estén a
püspök ádventi előadása után műsor
keretében Sült Eta, a m. kir. Operaház

'tagja énekelt, Bartalos Karola szavalt
és dr. Sim.onyiné Groó Klára hegedű-
művésznő és Pall.oss Marcell opera-
házi tag működtek közre.

6

egyházban megkezdett munkát. Sőt, hogy mindennemű gyülekezési
tilalmat kijátsszon, igyekszik egy nagyobb országos szervezetet keresni
(Bethánia, C. E. stb.), melynek védelme alatt feljogosítva érzi magát
természetesen ~arra is, hogy külön úrvacsorát osszon és olyan egyéni
theológiát .képviseljen, amilyen érdekeinek éppen megfelel. Igy kerül
ellentétbe az egyházi tannal és mérhetetlen károkat okoz az egyház és
a hitvalláshű munka számára. Lehetetlen, hogy ellentétbe ne jusson
valamelyik egyházi tannal, vagy hitvallási irattal s az a központi szerv,
amelynek védelme alatt áll, \alán maga sem tudja, hogy milyen űzel-
mek folynak a neve alatt.

Az egyházi adó pontos megfizetése és a minden vasárnapi isten-
tiszteleten való részvétel még nem lehet jogcím arra, hogy az egyház
engedélye és tudta nélkül öncélú közösségek bontogassák az egyház
egységét; s nem valószínű, hogy az így szeparalt egyháztagok mindíg
hű és igaz evangélikusok is, akik az egyházat erősíteni és védeni akar-
ják és tudják. Viszont a történelmi egyház jelenleg nincsen abban a
helyzetben, hogy különbséget tehessen megtért és meg nem tért egy-
háztagok között, mert ha ilyen veszélyes alapokra helyeznénk az egy-
háztagságot, akkor nagyon szomorú konzekvenciákat kellene levonnunk
az egyházunk jövőjét illetőleg.

Ha a közösség nem tud sóvá lenni az egyházban, akkor elveszítette
jelentőségét és hivatását. Ha elzárkózik a térítés munkája elől, akkor
passiv, negativ munkát végez és nincs értelme és jelentősége a köz-
egyház számára. Ezt minden közösségi tagnak meg kell érteni és ettől
nem szabad önálló kezdeményezések felé elhajlania.

Viszont a lelkésznek is olyan gyülekezetekben, amelyekben ilyen
irányú törekvések megnyilvánulnak, minden lelki erejével és karizmái-
val olyan magatartást kell tanúsítania, hogy az semmiféle szempont-
ból kifogás alá ne essék; vagyis a lelkésznek is százszázalékig öntuda-
tosan és minden tekintetben olyan határozottsággal kell képviselnie
az evangélikus egyház álláspontját és felfogását, hogy rajta keresztül,
vagyis az ő saját személyén át tegye vonzóvá az egyházhoz való ragasz-
kodás, a mellette való kitartás és a szentségekkel való élés, valamint
az Ige szuverénitásának a halálig való szerelmét és nagyrabecsülését.
Vagyis a lelkész reprezentációjától és egyházszerelmétől várja a közös-
séget kereső hívő a maga lelki igényei irányvonalának a vezetését. És
itt nem a nagy dolgokon van a hangsúly, hanem a kicsinyen való hűsé-
gen! Csak akkor szabad felemelnünk a szavunkat panaszra, ha már
magunk mindent megtettünk, s a haszontalan szolgák alázatával vall-
juk, 'hogy semmit sem tettünk. Itt olyan fínom nüanszokról van szó,
amelyeket mi magunk talán észre sem veszünk, de amire a közössé-
giek szeizmográf ja érzékenyen reagál. Csak egy dologban kell minden
körülmények között hajthatatlanoknak lennünk és ez a hitvallásos alap.
Ettől a felavatott lelkész egy lépésnyit sem távolodhat.

A hivalláshűség pedig megköveteli, hogy minden közösségi egyén
tartsa legelemibb -kötelességének a Káté és a Hitvallási Iratok isme-
rését. Éppen itt távolodnak el a közösségiek rendszerint az egyház-
tól, mivel nem tudják, vagy nem is akarják akceptálni sokszor a hit-
vallás egyes tételeit. Színtelen és felekezetközi közösség pedig még
soha egy lépéssei sem járult hozzá ahhoz, hogy akár a történelmi egy-
házak, akár pedig az egyes felekezetek között megegyezést hozzon
létre. Ereje mindíg inkább szétforgácsolta az egyház erőit; sőt újabb és
újabb szakadásokra vezetett.

Tény az, hogy az evangélizáció munkája nyomán mindenütt meg-
alakul a közösség, a hívők közössége, ha az evangélizáció csakugyan
komoly munkát végzett. Vigyáznunk kell azonban a veszedelmekre,
amelyek ezzel összefüggésben az egyház egységét megbontani és külön-
böző érdekközösségek közösségét akarják létrehozni és előbb vagy
utóbb gyengítik az egyházat. Egyházunkért égő szeretetünk nem tűr-
heti, hogy a hitvallási alapot bármilyen megmozdulások gyengítsék
Efelett őrködni nemcsak eskünk, hanem lelkészi becsületünk is kötelez.

Az egyéni ambícióktól fűtött és magasabb szellemi inspirációk
képzelt megbizatásától vezetett, önállóságra törekvő közösségvezető
pedig még gyakran még arra is képes, hogy az egész közösséget kiviszi
és kiszakít ja az egyházból, ha az nem úgy viselkedik, ahogy az ő igényei
megkívánják. Ezért kell nagy éberséggel vigyáznunk arra,hogy kinek
a kezében van a. közösség vezetése, s az állandó kapcsolatot tart-e fenn
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az egyház illetékes vezetőivel? Ha nem vagyunk eléggé éberek, akkor
egyházunk nagy kárát vallhatja az egyéni kezdeményezések nyomán
támadt "közösségek" munkájának, s egy szép napon könnyen a vagy-
vagy kérdése előtt állunk: vagy hagyjuk a közösség~t szertelenül el-
kalandozni, vagy engedjük kiszakadni az egyházból!

Örállók, vigyázzatok! Fuchs János.

Egy évvel ezelőtt.
(Egy külföldi riporter beszámolója a tavalyi finn karácsonyról

a "Láttam a finn csodát" c. könyben.)

. .. Karácsony estét Turku kikötővárosban töltöttem. Itt van aztán
csak igazi fehér karácsony. Tíz napig esett a hó egyfolytában. Ebből
némi képet alkothat magának mindenki, hogy milyen a helyzet ma
Finnországban, ahol normális körülmények között is :60-7Ó ern. vas-
tag hótakaró borít be télen mindent. Idén pedig mar eddig is több,
mint egy méter az átlagos hóvastagság. Egyes vidékeken azonban, kü-
lönösen az ország északi részében olyan hőmennyiség esett, ami meg- I
bénít minden harci tevékenységet. A finneknek eddig a leghüségesebb I
és legeredményesebb segítő szövetségese a hó' volt, mert tulajdonkép-
pen ez akasztotta meg az országot már-már összeroppantással fenyeget5
orosz erők előnyomulását.

Hogy miért csak a finneknek segített a nagy hó; annak egyszerű
a magyarázata. A finn hadseregnek talán egyetlen embere sincs, aki
ne lenne a mi fogalmaink szerint nagymestere a sinek. A si-léc, ez a
szemre gyenge fadarab most erősebb fegyvernek bizonyult a legerő-
sebb acélszörnyetegeknél, a 30 tonnás tankoknál is. Mert amíg a tan-
kok egyszerűen elmerültek a méteres finom porhóban, addig a sitalpas
finn katonák fürgén, könnyedén mozogtak, sőt sokkal fürgébbek vol-
tak, mintha nem fedte volna nagy hó az egész hadszínteret.

Nem valami víg kedvvel üldögéltünk a karácsonyfa alatt. Tea-
szürcsölés közben, finn józansággal mérlegelték a helyzetet: sikerül-é,
nem sikerül-e? Az Isten és Mannerheim velünk van, mondotta valaki,
de az orosz olyan erős, mint maga a sátán.

Én arra voltam kíváncsi, tekintettellesznek-e az oroszok kara- I

csony estéj ére, vagy talán éppen ma fognak legerősebben támadni?
A finn ek az utóbbira készültek fel. És nekik volt igazuk. Alig mult el
tizenegy óra, felbődültek a légvédelmi szirénák s le kellett vonulni
az óvóhelyre. Egyszerre 80 gép jelent meg a kis finn város felett és
zápor módjára hullottak a robbanó- és gyujtóbombák mindenhová,
csak katonai célpontokra nem. A gyermekkórházra is esett két bomba.
Az egyik a kertben robbant és bezúzta az összes ablakokat, amik addig
még épek voltak, a másik telitalálattal átütötte az épület tetejét, de
nem robban fel, hanem keresztülhatolt az épület két emeletén és a
földszinten állt meg robbanás nélkül egy fáskamrában. Másnap is ott
állt, megnéztem. Két újszülöttnek az ágya között zuhant le a bomba,
átütve a mennyezetet és hatalmas lyukat fúrva a padlóba, de csodák-
csodájára egyiknek sem történt semmi baja. "A mai .Heródes jobban
siet az újszülöttek után, mint a hajdani, mondotta egy bibliás finn
öreg. De épp úgy nem ölheti meg őket, mint az a szerit Gyermeket.
Ez Isten üzenete. A sátán csak rémítheti a hívőket, de el nem veszejt-
heti őket!"

Csak később állapították meg, hogy halottja mégis volt ennek a
karácsonyéjszakai bombatámadásnak a kórház ellen. Az öreg ház-
mester éppen abban a fáskamrában foglaltoskodott, hoi a bomba meg-
állt. Ott feküdt holtan egy láda mögött, azért nem vették észre azonnal.
Semmi külső sérülést nem találtak rajta. Az orvos megállapította, hogy
a halál oka szívszélhűdés és agyvérzés. Úgy látszik, az ijedelem ölte
meg, amikor a hatalmas repülőbomba hirtelen odazuhantmelléje.

Borzalmas képet mutatott a város, amikor támadás után kimen-
tünk körülnézni. Nemcsak a romokban heverő házak tették sivárrá és
borzalmassá a képet, de az üresen tátongó ablakok és néptelen utcák is.
Turkuban már nincs egyetlen ép ablak sem. Ahol még benn maradtak
a házakbancés középületekben, ott bedeszkázzák az ablakokat és csak
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KÖNYVISM[RT[T[S
{rich Seeberg: lulhers lheologia in ihren Grundzügen.

Stuttgart, 1940. 240. iap. Ára kötve
6 Márka, azaz 8:22 P.

Seeberg iö oldalori sorolja fei a ieg-
utóbbi évek, az úgynevezett Luther
renaissance ideje alatt megjelent s Lu-
therrel foglalkozó műveket, Ez az iro-
dalmi utalás egyszerre bizalmat ébreszt
a szerző vel szemben, nemcsak azokban,
akik minl a régebbi theologiai iskolák
hailcrat6i hosszú. idő óta ismerik őt, ha-
hént" azokban is, akik mint ci. fiatalabb
nemzedék .tagjai már he:n yehett~~
időt arra, hogy. a régebbI theologlal
rnűvek szerzőível foglalkozzanak.

A könyv beosztása: Á bevezéiésl::!e~
tárgyalja a következő kérdé~e~et; .LU"
ther utja akolostorig, megklsertesel, Ll
nehézségek megoldása s a wittenbergi
torony szoba tudományos élménye. A
második fejezetben a fiatal Luther theo-
logiájáról s annak a tudományos theole-
giában való hel yérő l ír. Ae további feje-
zetek círnei: Luther' theologiai és ftlo-
zófiai alapgondolatai, Isten, Krisztns, fl
bűn, a megigazulás, az Ige és a szeritsé-
gek, az egyház tanítása, az etik? .~5 il.'l
utolsó fejezet a Lutheri reformáció VI-

Iáotörtéueti jelentőségével foglalkozik.
Ez a vázlat a theologusok előtt. kije-

löli a mű tartalmát. a theologiától tá-
volálló. V.3gy idegenkedőkben pedig fel-
kelti az érdeklődést, amely ebben a
mondatban volna adható: ezt a köny-
vet csakugyan érdemes voJna\elolva.sni.

Azoknak. akik így gondolkoznak Iga-
zat kell adnunk. Olvasási próbát végez-
tem e könvvön keresztül egy olya~
egyetemet végzett emberrel. ee aki ab-
sztrakt tudományokkal fo~lalkozott s
aki az olvasás folyamán mind intenzí-
vebb érdeklődest mutatott a megírot-
takkal szemben. Bebizonyosodott, hogy
a könvv nem theologusok számára eis
haszonnal való.

·Erich Seeberg eme Lutherről írott
könyve a legvilágosabb s leg:ért.hetőbb
tiszta theologia. Mondanivalóibart nem
excluziv, minthogy maga Luther Sem
volt az, idézeteiben a gondos s szor-
gos kutató megbízhatóságával gyü [tő-
getett s tételeinek érthető megfogalma-
zásaival elérte azt az eredményt. hogy
akik e könyvön keresztül először talál-
koztak Luther theologiájával, azt magu-
kévá tették, akiknek számára pedig
igen józan összefoglalás és ismé:lés
volt e mű a többi Luther tanulmánv
után, azok talán még inkább nyereség-
nek tekintik il művet. Olyan ez a
könvv, hogy az idősebb theologia~ ne~-
zedék számára az első elolvasasra is
bebizonyitja, hogy a minden theolog~a~
iránvtól független. régebbi theologlal

.gond·olkoc1ásra szüksége volna koru~~
theolocusainak is, e fiatal theologíaí

-nernzedék pedig. ebben a könyvben ed-
digi Luther tanulmányaival bizonyos
mértékben nem egyező tanításokat kap,
legalábbis úgy véli az első elolvasás
után. azután a műbe való komolyabb
belemélyülés után azt érzi, hogy ez il

theologie+ munkálkodás minde~~ifl~l
inkább mecvvőzö móríon adja tamtasalt
és felvilág~~Úásait. Élmény és öröm
gyúl minden sor elolvasása után. Ezért
lehet a legmelegebb en ajánlani a ~ön~-
vet elolvasásra: theologusoknak es hl-
veknek egyaránt., G. L.



Virginio Gayda: Mit a~ar Olaszország1
Atheneum kiadása.

V. Gayda könyve Olaszország teljes
képét rajzolja meg a világháború tóI
napjainkig. Világosan és érthetöen cs0-

portosított tények sorozatai vezetnek
be a kérdések mélyébe. A .könyv elsö
fejezetében Olaszország világháborús
szerepét és csalódásait, a másodikban
Olaszország helyzetét a béke rendsze-
rében mutatja meg a szerző. A hanna-
dik résztől kezdve Olaszország akarata
tárul elénk. A Földközi-tenger, a Bal-
kán, valamint az Olasz-birodalom kér-
dései azok, amik során bepillantást ka-
punk ez ország életébe és fejlődésébe.
A könyv maga teljes és átfogó képet
ád Olaszországról. Olyan képet, amit
eddig sehol sem kaptunk meg. Nem is
csoda, hiszen olasz ember beszél benne,
saját hazájának sorsáról és terveiről.
Az "olvasó úgy érzi: új megvilágítást
kapott minden tekintetben és megért
sok mindent, ami eddig érthetetlen
volt. Olyan könyv ez, amit mindenki-
nek olvasnia kell, aki a jövő kérdésé-
ben nem akar tájékozatlanul állani.

K.. P.

Arvid Járnefelt : Koivikko lakói.
Regény. Athenaeum kiadása. 1940,

274 oldal.
A finnek kissebbségi problémáját tár-

gyalja ez az igazán izig-vérig északi
regény. A svédek zárkózottságával és
hallgatagságával szemben a finnek bö-
beszédűek, kedélyesek, mozgékonyak,
minden igazságtalanság ellen Iázadó,
mindig szebbre jobbra törekvő és az új,
modern eszmékre könnyen hajlamos
emberek. Az első nemzedék nehezen si-
mul egymáshoz, de "a finn-svéd há-
zasségokból bámulatosan egészséges és
szép gyermekek születnek. Az ilyen h á-

zasságokban bizony sokszor hiányzik
az egyetértés, de a gyermekek egész-
ségesebbek, csinosabb ak, szebbek, mint
más szülők . gyermekei".

Helge, a finn felföldre vándorolt svéd
Anders fia, atyja halála után kénytelen
újra felépíteni a családi otthont. Ot
lány testvére elköltözik hazulról s szol-
gálatha mennek; mig minden rendező-
dik s hazajöhetnek. Helge azonban
beleszeret egy finn leányba és édes-
anyja, Greela minden praktikái ellenére
Is azt viszi haza asszonyául. Gteeta, a
bibliás svéd asszony és Maija, a szép-
érzékű és meleg érzésekkel teli finn
menyecske már-már összecsiszolódnak,
mikor az otthon élő legidősebb lány,
Titta ostobán gyermekes levelei re meg-
érkeznek a lánytestvérek s felkavar-
ják Koivlkkó (ez a családi ház neve)
békéiét. Éspedig olyan alaposan, hogy
a lelkiismeretétől és a külső békétlen-
ségtől két malomkő közt őrlődő Helqe
nem talál más kiútat, mínt az öngyil-
kosságot. De akkor már útban van ket-
tejük gyermeke, akiben kiengesztelőd-
nek a faji ellentétek ősi nehézségi tör-
vényei s szép, harmonikus élettel illesz-
kedhetik belé az ezer tó országának
népközösségébe.

Ezzel a megnyugtató akkorddal vég-
ződik a regény tragikus és komor
hangjai után. A svéd és finn néplélek-
ból többet láthatunk meg ebben az első
betűtol az utolsóig érdekfeszítő regény-
ben, minhá bejártuk volna Finnország
összes néprajzi múzeumait. Kűlönösen
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kis kémlelő nyílásokat hagynak rajtuk, celofánnal beragasztva. Igy
aztán nem fagynak meg a 30-35 fokos hidegben. Igy is 800 ház áll
üresen, gazdátlanul. ,

Még jó, hogy a szovjetrepülők minden célzás nélkül hajigálják le
bombáikat. Legtöbbször óvatosságból olyan magasságban járnak, hogy
onnét nem is lehetne célozni. Vannak azonban közöttük harci repülők,
akik egyenesen egyes emberekre pályáznak. Ezek leereszkednek néha
még 100 méterre is és úgy támadják meg a személyszállító vonatokat.
Végigpuskázzák az összes kocsikat, sőt a környező erdőket is, mert a
vonat utasai rendszerint odamenekülnek be. Egyszer egy hadifoglyo-

"kat szállító vonatot támadtak meg így az orosz gépek. Az orosz foglyok
nem mentek be őreik után az erdőbe, hanem a vonat kétoldalán, az
árokparton sorakoztak. A szovjetgép pilótája azonban nem sokat törő-
dött azzal, kik a "vonat utasai. Először, szokás szerint, magát a vonatot
árasztotta el géppuskatűzzeI, aztán végigpásztázott az árokparton áll-
dogálókon is. Alig egy-két fogoly menekült meg a vérszomjas repülő
golyózáporából.

Másnap hallottam egy kis tanyai leányka karácsonyi kalandját.
Sitalpon igyekezett az ünnepi istentiszteletre, amikor egy szovjet harci-
gép jelent meg felette. Zuhanórepüléssel ereszkedett le föléje és alig
50 méter magasságból gépfegyverrel támadt a védtelen kislányra. A
leányka sikoltozva menekült. Az' első gépfegyvertűz szerencsére nem
talált, de a repülő tovább folytatta a számára valószínűleg remek spor-
tot. Egy-két kör után újra lecsapott a kislányhoz. A megrémült kis-
lány azonban ekkor már jó ösztönére, vagy az iskolában kapott utasítá-
sokra hallgatva, mélyen beásta magát a hóba, úgyhogy egyszerre el-
tűnt a lecsapó repülő szemei elől. A pilóta igen dühös lehetett, mert
még vagy tíz percig ott keringett a terep felett, s várta, nem bukkan-e
fel áldozata valahol. A kislány persze nem mert előbújni a hó alól és
alaposan összefagyva, de szerencsére mégis épsé?,ben érkezett meg a
templomba.

Hallottam egy másik karácsonyi hírt is. A Ladoga-tó felett állító-
lag megjelent a két front között a karácsonyi angyal, a "Ladoga-tó
Angyala". A néphit szerint a Ladoga-tó angyala csak akkor látható,
amikor valaki nagy veszélybe kerül a tavon és Istenhez fohászkodik.
Úgy látszik, most a finn katonák karácsonyi imádsága hívta elő, mert
a szemtanúk elbeszélése szerint a felhők alján, fehér köntösben volt
látható és két karját áldólag terjesztette a finn csapatok fölé. A jelen-
séget az orosz vonalon is látták s mint a hadifoglyok elmondták, nagy
rémületet keltett közöttük. Az a hír kelt szárnyra köztük, hogy azért
hiúsulnak meg mindazok a támadások, amelyeket a tó jegén vezetnek
a finnek ellen, mert a finnek védőangyala nem engedi át a szovjet-
csapatokat a tavon. Még azt is tudták, hogy a "Ladoga-tó Angyala"
azért haragszik rájuk, mert ágyúzták a híres Valam o szigetet, ahol év-
századok óta szent életű szerzetesek laknak, s amelyet a "béke szigeté-
nek" is neveznek. Vajjon a "Ladoga-tó Angyalá"-nak a megjelenése
csak a hetek óta szüntelen küzdő frontharcosok megviselt idegeinek
játéka-e csupán? Vagy a szörnyen leleményes finn hadviselés egyik
ügyes fogása volt ez megint a babonás oroszokkal szemben? Vagy talán
tényleg haragszik az Isten azokra, akik ágyúval és bombával támadtak
erre a "béke szigetére", a derék finn népre? Azt hiszem, ez az utóbbi
az igazság. De akkor nem is kell félnie a finn népnek, hisz ők szekták
idézni a Szentirásból: "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"

szavalt Szabolcska verseiből, ifj. Siki
Béla zongorázott, (ME.)

Halálozás. Keve Lajos postafőfel-
ügyelő 58 éves korában, Budapesten
elhunyt. Az elhunytban ifj. Keve Lajos
nagymágócsi lelkész édesapját gyá-
szolja. "

A nyíregyházi Evangélikus Nőegylet
december 15-én vallásos estét rende-
zett, melyen megnyitotta "A világ pro-
testantizmusa" című előadássorozatát.
A kísérő műsor központja Johnson
Gisle norvég lelkész előadása volt, aki a
norvég egyházi viszonyokat ismertette
Joób Olivér lelkész tolmácsolásában.

Szabolcska Mihaly halálának tízéves
emléke. A Szarvasi Öregdiákok nerries-
hangulatú estélyt rendeztek Szabolcska
Míhály halálának tizedik évfordulója
kapcsán. Raffay Sándor dr." püspök, a
szövetség elnöke megnyitófában arról
beszélt, hogyaszarvasi öregdiákok
egykori társukban, Szabolcska Mihály-
ban látják a szeretet nem múló hatású
és értékű dalnokát. Vitéz Zerinváry
Szilárd dr. orsz. gyül. képviselő em-
lékbeszédében végigvezetett a "kob-
zos-költészeten" Szabolcskáig, Palán"-
kay Klára Szabolcska-dalokat énekelt,
Weltler Jenő kíséretével, Koch Olga



Női arcképek a finn belmisszióból
3. A munka diakonisszája.

1883-ban Snellmann Lina lesz a helsinki-i diakonissza intézet veze-
tője és "arasz~yi ideig", 40 évig állott az élén. Ö alatta fejlődött az
intézet modern, nagyvonalú és sokoldalú intézménnyé. Kórháza, temp-
loma, anyaháza épül, megszervezik az intézeti lelkészi állást, állandó
betegápoló tanfolyamot tartanak fenn, gyermek- és szegénygondozó
munkát vállalnak, egyszóval elviszik Krisztus szeretetét az élet min-
den vonalába.

Lina testvért a fáradhatatlan munkásság, folytonos cselekvés jel-
lemzi leginkább. Sokat követel munkatársaitól, de maga még többet
nyújt. Értett azonban ahhoz is, hogy kell áldott ünnepi órákat elővará-
zsolni a legnehezebb napi munkában is az. Ige drága üzenetével. Nem-
csak munkatempót diktált tehát, hanem munkaerőt is közvetített.

Sneüsrums:' Lina abból a kiterjedt Snellman családból származott,
amely az egyháznak, kultúrális, művészeti és politikai életnek igen sok
kiváló egyéniséget adott. Az ő elődei papok voltak több generáción áto
Csupán édesapja szakította meg a sort. Hajóskapitány, majd hajózási
vállalkozó és fűrészteleptulajdonos Ouluban. Itt született Lina is, 1846.
november 7-én.

Már gyermekkorában feltűnt határozott jelleme, akaratereje, taka-
rékossága, erős intelligenciája és zenei képessége. Játszótársai előtt
tekintélynek számított. Iskoláit otthon végezte. Oulu már akkor jelen-
tős kereskedelmi központ. Változatos az élet, a kikötőbe befutó hajók
távoli világok lehelletét hozzák, minden tűnik és újul s a földi dolgok
mulandóságáról erős benyomást vés a kis Lina szívébe.

Isten felé egy kedves haldokló nénije tereli legelőször, aki azt a
testamentumot hagyja számára: "Ne feledkezz meg Istenről!" Már kora
fiatalságában rendszeresen olvassa aBibliát és megszokja, hogy tit-
kos kamrájában térdenállva tárja fel Isten előtt minden gondolatát.

Meleg szíve van a szegények és szükségetszenvedők iránt. Már
serdülő korában látogatja az inségesek hajlékait és segít rajtuk anya-
giakkal és lelkiekkel. De mindezt a legnagyobb csendben, feltűnés nél-
kül. Különös öröme, ha valahol Bibliát olvashat és lelki kérdésekről
beszélgethet. "Bárhová ment, mindenütt igen mély benyomást hagyott
maga után az emberi szívekben" - mondja róla egy fiatalkori pajtása.

Ifjúkori fejlődésében csak pár hónapra állt be egy szakadás. 1871-
ben, Stockholmban végezte zenei tanulmányait s itt kűlönös melan-
kólia, vagy búskomorság fogta el. Alighanem valami szerencsétlen sze-
relem következtében. Azt hitte, Isten elhagyta s így vége. Teljes cse-
lekvési tehetetlenség tespeszti. Hozzátartozóit, barátait könyörögve
kéri, hogy imádkozzanak érte, még a nyilvános templomi istentisztele-
ten is. S az imák valóban meghozták Isten kegyelmének csodáját: fé-
lelme, lelki sötétsége eloszlik s a kísértés mélységéből egészen meg-
újult lélekkel kerül elő. "Csak bízd magad Krisztusra, s egyszerre meg-
jön beléd a készség a meghallgatására. Ha nem tudsz hinni, gondold
meg, hogy benned a hitet is Krisztus munkálja. Várd meg csendes ki-
tartással, amíg megajándékoz vele" - írja később erre az időre gon-

Harmincnégyéves, mikor apja, anyja és testvére meghal, s a szülői
otthon feloszlik. Mit kezdjen életével? Ekkor ébred benne a gondolat,
hogy diakonissza lesz. 1881-ben meghívást is kap, hogy vállalja el a
helsinki-i Diakonissza Intézet vezetését, de az alapos Lina testvér el-
hárítja a megtisztelő ajánlatot, mivel "mind a külső, mind a belső fel-
tételek hiányzanak" belőle ilyen fontos megbizatáshoz. Utána azon-
ban külföldi útra indul, és pedig azzal a céllal, hogy tanulmányozza
a külföldi diakonisszamunkát. Stockholm, Lübeck és Hamburg a fő
állomásai. Hamburgban nagy hatást tesz rá a Wiechern-féle Rauhes
Haus. Majd Hannover és Béthel bei Bielefeld száz csodája ömlik át
rajta, aztán Svájc hegyeinél találja nagyobbnak Isten kegyelmét a bel-
missziói intézményekben. Ez az utazás meggyőzi arról, hogy neki is
a diakonissza munkában van Isten rendelte helye. Stockholmban lesz
növendék, ahol 18.83.pünkösdje előtti napon avatják fel Isten hivatott
szolgáló leányává. Még az év szeptemberében átveszi a helsinki dia-
konissza intézet vezetését s megkezdi Isten kegyelmének az intézmény
modern kiépítését. (Foly tat juk.) F. Z.

érdekes a svéd anya és fia, Greeta és
Helge felszín alatti lelki élete. Mély
érzések, becsületesség. erős öntudat,
kemény önfegyelem és hatalmasan mar-
dosó lelkiismeret a jellemzőik. Kifelé
semmi se látszik, de minden kis rnoz-
dulatnak, hangsúlynak, arckifejezésnek
jelentősége van. S ők úgy olvasnak
ezekből az apró kis jelekből, mint mí a
nyitott könyvből, kimondott, sőt sok-
szor talán eltúlzott szavakból. A finnek
sokat vettek át ebből az északi lelkület-·
ből, de éppen ez a könyv helyezi éles
világításba, mennyire délies, velünk ro-
kon mégis ez az északon akklimatizáló-
dott testvér.

Kedves és igazán művészí élmény ez
a regény, minden finneket szerető evan-
gélikus háznak szerettei ajánljuk

. A. B.

Giovanni Papini : Az én Itéliám.
Fordította: Kállay Miklós. Athenaeum

kiadás. 154 lap.
Nagyon jó meglátásokkal megírt

könyv. Aki Itáliát, így az olaszok el-
gondolásait röviden és tömör összefog-
lalásban akarja maga előlt látni, az
feltétlenül olvassa el ezt a könyvet.
Mint az író mondja: "Az volt a vá-
gyam, arra törekedtem, az a szándék
fűtött, hogy az olaszok - és az idege-
nek részére is - valamely összefogla-
Iását, leglényegét, vázlatos és mégis
teljes látomását ajánljam fel a mai Itá-
liánk külső megjelenésének, népének,
történetének és szellemének". Az író a
könyv első fejezetében Itália testi meg-
jelenését tárja olvasói elé. A második-
ban az olasz szellem jellegzetességeit
adja, ahogy egy idegennek kell látnia,
a harmadikban Jtáli a- rövid történetét, a
negyedikben ennek a történetnek a je-
lentőségét, az ötödikben az olasz szel-
lemi élet megnyilatkozásait. Legérdeke-
sebb és legaktuálisabb és sokatmondó
része a könyvnek a hatodik fejezet,
amelyben Olaszország európai küldeté-
'séröl beszél a civilizáció megmentése
érdekében. Végül az olasz ifjúsághoz
intéz szózatot .a hazafiasságról. Állan-
dóan kicsendül az író minden sorából
Itália iránt érzett forró szeretete, de
igazi keresztyénies gondolkozása is.
Nagyon ajánljuk olvasóink figyelmébe.

S. K.
~~tP'A~

A csonka pozsonyi egyházmegye 1938-
ban megbízott esperese, Szalontay Osz-
kár, megköszönve a kerületi Elnökség
és az egyházközségek eddigi támogatá-
sát, kérte az esperesi teendők alóli fel-
mentését. .

A tisza vidéki egyházmegye Lelkész-
egyesülete szokásos értekezletet dec.
4-én, Kisvárdán tartotta a hazakerült
részek lelkészeinek részvételével, Csákó
Gyula helyi lelkész úrvacsoraoszása
után, Rőzse' István. elnök kegyeletes
szavakkal emlékezett meg Szelényi
Endre volt kölcsei lelkészről, kit az Úr
haza szólított. Üdvözölte az erdélyi lel-
készeket. s Isten áldását kérte a nyu-
galombavonuló Mar gócsy Aladár ung-
vári lelkészre. Matos PtI szatmárné-
metii lelkész "Az erdélyi evang. egy-
ház élete az elmult 21 év alatt", Csákó
Gyula pedig "A szórványsors" címmel
tartott előadást. Este a templomban
gyülekezeti ünnepély volt, amelyen
Túróczy Zoltán püspök tartott előadást.
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Lapunk kedves olvasőtnak Istentől
áldott karácsonví ünnepeket kívánunk!

Karácsonyi istentiszteletek Budapes-
ten. A deáktéri templomban december
25-én délelőtt fél 10 órakor német
nyelven Broschko G. A., 11 órakor ma-

. gyar nyelven D. Raffay Sándor püspök
prédikál. Karácsony második napján
templomban december 25-én délelőtt
11 órakor Scholz László. - A Fasori
fél 10 órakor Süle Károly, 11 órakor a
templomban Kemény Lajos, ugyanak-
kor a gimnázium disztermében Kemény
Péter. December 26-án délelőtt fél 10
órakor Benczúr László, 11 órakor Süle
Károly. - A kőbányai templomban 10
órakor, december 25-én Szabó Aladár,
december 26-án Lehel László. - A
Simor-utcai templomban december 25-
én 11 órakor Majba Vilmos, december i
26-án 11 órakor Szabó Aladár. - A
Fóti-úti templomban december 25-én
délelőtt 10 órakor Dezséry László, de-
cember 26-án 10 órakor Rimár Jenő. -
Aréna-út 7. szám alatt december 25-én
fél 10 órakor Benczúr László, december
26-án fél 10 órakor Kemény Lajos. -
Gyarmat-u. 14. szám alatt december
25-én fél 11 órakor Szuchovszky Gyula,
december 26-án fél 11 órakor Dezséry
László. - Angol-u. 25. szám alatt de-
cember 25-én 11 órakor és 26-án 11 I

órakor Grünvalszky Károly. - Űllői:-út
24. szám alatt december 25-én délelőtt
10 órakor Csaba László, december 26-
án d. e. 10 órakor dr. Halász Kálmán.
- Szvetenai-utcában december 25-én
délelőtt 10 órakor Falvay Jenő, decem-
ber 26-án délelőtt 10 órakor Farkas
Zoltán. - A vári templomban decem-
ber 25-én délelőtt 11 óra 15 perckor
(rádió) dr. Varsányi Mátyás, december
26-án délelőtt 11 órakor Bagár Iván.
- Az óbudai templomban december
25-én 9 órakor német nyel ven Mohr
Henrik, 11 órakor' Mohr Henrik, de-
cember 26-án 11 órakor Danhauser
László, - A kelenföldi templomban
december 25-én 11 órakor Szántó Ró-
bert, december 26-án II órakor Révész
István. - Báthory László-úton decem-
ber 25-én délelőtt fél 11 órakor Zulauf
Henrik. - Rákosfalván december 26-án
fél 12 órakor Májba Vilmos pré-
dikál. A délelőtti istentiszteletek min-
den templomban úrvacsoraosztással
végződnek.

Az Országos Luther Szövetség köz-
ponti választmánya december 17-én
tartott ülést dr. Bencs Zoltán elnök-
lete alatt. A szervezési munkáról szóló
jelentés meghallgatása után az evan-
gélikus napokról dr. Vácz Elemér igaz-
gató, az Evangélikus Életről Kemény
Lajos szerkesztő, a pénztári helyzetről
Artner Oszkár pénztáros tett jelen-
tést. Foglalkozott a választmány a
Luther Szövetség egyesületi lelkészi
állásának betöltésével- is.

Halálozás. Magócs Károly, a bányai
egyházkerület . központi lelkésze, de-
cember 15-én déli 12 órakor, hosszas
szenvedés után elhunyt. Már ez év fo-
lyamán betegeskedett, szeptember hó-
nap elején szabadságot kért és két
hónapig a belgyógyászati klinikán ke-
resett gyógyulást, hozzátartozói és köz-
vetlen munkatársai azonban már akkor
tudták, hogy felépülésére nincs 1'e-
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.Apróságok falusi gyülekezetekből
(Folytatás.)

Levél, amely tele van ü d v ő z Le t ek k e l . Nem mindíg hoz a
-posta olyan levelet, amilyet a tavasszal kaptam. Egyik gyülekezetből
írták. Sokszor megfordultam közöttük, szeretettel emlékeztek rám.
Legkedvesebb azonban az volt, hogy a .levélnek nagy része tele volt
üdvözletekkel. Elmondták sorba, hogy kik gondolnak rám, kik köszön-
tenek; se vége, se hossza a sok üdvözletnek. Legközelebbi levelemben
megkérdeztem, hogy hát miért is ez a sok üdvözlet? Miért sorolják fel
névszerint az összes ismerősöket? "Tisztelendő Ür - volt a válasz -,
mi azt tanultuk Pál apostoltól, hogy ő is éppen a Római levélnek a
végén egész csomó nevet említ és a köszöntések, üdvözléseknek egész
sorozatát hozza példaként számunkra. Nékünk is így illik üdvözletet
küldenünk egymáshoz.

Ide gen ben ism erő sar c-o k. Vonatban utaztam. Egyszerre va-
laki megfogja a vállamat s megkérdezi, hogy hova megyek. Alig ismer-
tem. rá az illetőre - egyik leánygyülekezetünkből való B. Sz. K. R. T.
munkás volt. Ritkán hallhatta az igehirdetésemet. Arra azonban em-
lékezett, mit mondtam náluk egyik nagypénteken. "Poros országutak
mentén, templomtornyok tetején, Luther-rózsánkban, a szívünk fölött
mindenüt ott van a kereszt, de egyszer különösen szembe kerülünk
vele, egyszer döntésre késztet, egyszerre mindennél hangosabb prédi-
kációt mond nékünk, nagypénteken." Amikor ebből a nagypénteki be-
szédből idézett előttem, akkor tudtam csak visszagondolni reá: igen, ő
volt az, aki ott ült az utolsóelötti padban és olyan buzgón hallgatta a
beszédemet ... Az egyik fővárosi iskolába mentem hitoktatást végezni.
Útközben rendőr állít meg, megkérdi, hová tartok s mit csinálok Pes-
ten. Majd beszámol annak az evangélikus Iapnak a tartalmáról, melyet
néhány hónappal azelőtt a kezébe nyomtam. "Tessék elhinni, hétről-
hétre várom azóta ezt a kis újságot. Bent az őrszobában, hazautazóban,
vagy kint a poszton is, elő-elő veszem s mintha templomban lennék,
szól hozzám az Isten."

Én pedig elgondolkodom: lám, idegenben is, hány ismerős arcot
lát az ember!

Te m p l omta tar ozá s. Szélvihar dühöngött szerte az országban
s B.-on olyan hatalmas pusztítást végzett, hogya 'templomtetőt csak-
nem teljesen lesodorta. Összeült hát a presbitérium s azon tanakodtak,
mitévők legyenek, pénz kevés van (mindenfelé rossz termés járta abban
az évben), viszont az Úrnak házát illenék rendbehozni. Senki sem siet
megajánlani a maga 'szerény adományát a nemes célra. Egyszerre azon-
ban felpattan egyik idősebb testvér, alaposan helybenhagy ja az egész
presbitériumot; ráolvas kire-kire: "otthon, ugye, rendbe hoztátok a ház-
táját, folyton tataroztok. építitek, az Istennek háza legyen csak el-
hagyott a faluban? .. " Megajánlotta az egész összeget egymaga azzal,
hogy ha már a magunk házát rendben tartjuk, nem lehet az Istennek
háza rendetlenül. "Egy csárdának lehetnek. rozoga falai, lehet akár-
milyen teteje, de az Úr házának nem. Én ugyan nem megyek nagyon
templomba, de csak szégyenlem, hogy az a templom, melyben keresz-
teltek, melyben konfirmáltam és melyben Istennek Igéje hirdettetik,
ilyen állapotban legyen ... "

Milyen sok gyülekezetet szégyenítenek meg ezek a szavak és mi-
lyen sok mulasztást kellene pótolnunk szerte az országban, hogy min-
denjrtt ékes és az Istenhez méltó legyen a templom.

Nem az em ber t néz i k, han eni a z Úr sz o1gáj á t. Sok vezető-
állásban lévő ember, sokszor lelkészek, tanítók is megfeledkeznek arról,
hogy mire kötelezi őket a felvállalt szolgálat. Egyik falu lelkésze azt
vallotta, hogy csak addig pap, míg a szószéken van, vagy az Isten dol-
gaival foglalkozik. Ennek következményeit le is vonta. Beszélgetek
egyik idősebb hívőnkkel. Beszédéből meg tudom, hogy templomba nem
nagyon jár s kérdezősködöm, miért. Családja ott van minden vasárnap,
bizonyos mértékben hagyomány is náluk a templomozás. "Nem me-
gyek én, kérem, mert amióta a papomat ittas állapotban láttam, azóta
beszélhet nekem százegyig, úgyse hiszem szavait. Ha magamfajta, egy-
szerű emberrel történik olyan, ami vele szokott .megtörténni, akkor
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-egy-két kézlegyintéssei elintézzük a dolgot, mondván, hogy: na, G. bácsi
megfeledkezett magáról, de ha vele történik meg) az, kérem mégis
mindenki előtt szembötlő s akkor azt mondják: ilyet te~t a papunk."

Vajha minden keresztyén embernek az élete példaadó élet lenne
.s mindenki tudná, mire kötelezi Öt a hivatása!

Énekelgetés az istentisztelet előtt. Nálunk evangélikusok-
nál csak vidéken, református testvéreknél fővárosban is láttam, milyen
szép szokás az, amikor vasárnapi istentisztelet előtt egy-két órával is
.az akkor más összegyűlt hívek dícséreteket és zsoltárokat zengedez-
nek az Úrnak. Persze ilyenkor egy-egy jobb hangú vezetőénekes kezdi
az éneket, előzőleg is ő állapítja meg, mit kell énekelni. lVL-onis be-
mondja valaki a számot s utána vár néhány pillanatig, míg kikeresi
'míndenki a maga könyvéből. Ezalatt azonban a templom másik oldal-
szárnyában más valaki is bemond egy másik számot. Meglepetten
várom, mi lesz most, melyik éneket fogjuk énekelni. Egyik énekre sem

"kerül sor, mert a tulajdonképpeni előénekes, ki aznap későbben érke-
zett meg a templomba s kinek egyedüli joga volt vezetni az éneklése-
ket, rákezd egy nyilván békéltető énekversre: .

"Menjünk csak szerettim, Vídáman karöltve ...
S miként József inte, Testvérek az úton, Mi se vesskünk össze".
Kevesen tudj ák, hogy sok falusi gyülekezetünkmultjának tör-

-ténetkönyvében milyen fontos és nevezetes lapok vannak.
Sámsonházán; ebben a kis nógrádi gyülekezetben volt 23 esztendeig

egyházfelügyelő hazánk nagy fia: Kossuth Lajos. A lelkészi hivatalban
ma is őrzik azt a levelet, melyet Kossuth száműzetéséből írt s melyben
elfogadta a felügyelőséget. Hadd álljon itt a levél szövege a maga egész
-terjedelmében:

"Tiszt. Wladár János ev. lelkész úrnak. Sházán,
A sámsonházi ágostai hitv. evangel. Egyház Gyűlés m. február 17.-

.ikei határozata, mellyel azon egyház Főfelügyelőjévé megválasztattam,
'Tiszt. Lelkész Ur Mareius 16.-ikai levelének kíséretében kezemhez
jutott.

Van szerenesém az irántam mutatott bizalomért őszinte hálámat
jelenteni:

E választást megtiszteltetésnek tekintem és teljes készséggel el-
fogadom, csak azt sajnálva, hogya számkivetés, melyre Hazánk poli-
ticai viszonyai által kárhoztatva vagyok, meg nem engedik, hogy az
:Egyház javának előmozdításához oly hatályosan hozzájárulhassak, mint
.azt tehetni óhajtanám. De mit és mennyit a körülményekhez képest
-tennem lehetend, azt teljes készséggel felajánlom. amiért is lekötelezve
érzendem magamat Tisztelendő Uraságodnak, ha engem híveinek egy-
házi s iskolai ügyei és szükségei felől időnkint felvilágosítani méltóz-
-tatandik. . j .

Hálás köszönetem megújítása mellett van szerenesém hitrokoni
-testvériességgel tiszteletemet jelenteni s magamat Tiszt. Uraságod s az
:Egyház gyűlés jóindulatába ajánlani.

Kelt Turinban, Olaszországban, april 6-kán .1871.
Kossuth Lajos."

Ke ves en tud j á k, hogy Szirák nevű nógrádi gyülekezetünk ha-
-talmas temploma nagyrészt annak a Róth Johannának adományaiból
-épült, akinek ösztöndíj alapítványát évről-évre élvezik evangélikus
'tanulóink. Emlékét a sziráki templomban emléktábla örökiti meg.

"Ez a tábla gróf Teleky Józsefné szül. Királyfalvi Róth Johanna
1741-1831. emlékét hirdeti. Aki ezt a templomot építette és ev. tanu-
Jók számára nagy ösztöndíjalapítványt tett. II. Tim. 4:7-8. - Állította
.a Magyarhoni Ev. Egyház, 1928." Pásztor Pál.

"Krisztus azoknak született, akik félelemben és rettegésben
vannak. Országába is csak ezek tartoznak. Ezeknek kell prédikál-
nunk is, mint az angyal tette a megijedt pásztoroknak: "Ime hir-
detek néktek nagy örömet." L u the r .

mény. Eltávozása elsősorban a pesti
gyülekezetnek jelent fájdalmat és vesz-
teséget, de veszteséget egész evangéli-
kus egyházunknak. amelynek egyik
kiválóan képzett és minden feladat-
nak mindenkor megfelelni tudó lelki-
pásztora volt. Néhány héttel ezelőtt
töltötte be 50. életévét. Oroszlányban,
Nógrád megyében született, középisko-
láit és a theológíát Pozsonyban vé-
gezte, 1-1 évet töltött a lipcsei· és a
berlini egyetemen. Segédlelkészi évei
után az irsai gyülekezet választotta
meg lelkészévé, ahol II évig működött,
majd 1930-ban D. Raffay Sándor püs-
pök meghívta a Kendeh-Kirchknopf
Gusztáv halálával megüresedett bánya-
kerületi lelkészi állásra. Ebben a mi-
nőségben szolgált a Deák-téri templom-
ban, illetve a pesti gyülekezetben. Ige-
hirdetői szolgálatának nemcsak a Deák-
téri gyülekezet volt hallgatója, hanem a
rádiós igehirdetések révén mindenütt
voltak, akik nevét ismerték és meg-
becsülték.

Halálá't hitvese, Kovács Magda,
édesatyja és testvérei gyászolják. Te-
metése december 17-én délben volt a
Deák-téri templomban, ahol Kemény
Lajos esperes mondotta a gyászbeszé-
det Róm. 14:7-8. versei alapján. A
sírbatétel délután 3 órakor volt a Ke-
repesi-temetőben, ahol Scholz László
gimnáziumi vallástanár végezte a szer-
tartást. A korán elhunyt nagytehet-
ségű és szolgálatban mindíg hűséges
lelkipásztor emlékét kegyelettel fogjuk
megőrizni.

Túróczy Zoltán püspök Debrecenben.
Az "enyinghi Török Bálintné fillér-
egylet" Debrecenben nagysikerű elő-
adást rendezett a Déry-múzeum disz-
termében, melyen Révész István dr.
református püspökkel együtt a város
társadalmának vezetői nagy számmal
jelentek meg. Megnyitó beszédet mon-
dott Fux Antalné, a filléregylet főtit-
kára. Nagyhatású előadást tartott Tú-
róczy Zoltán püspök, aki a szívről be-
szélt, ahol egyedül maradt még meg az
ember felségjoga. az egyéni különvilág,
amelyet maga az Isten is elismer. Ezt
a szívet kéri Isten. Ezt a szívet ostro-
molja az Isten és szeretettel akarja
meghódítani. Isten minden módon irá-
nyítja a szívet maga felé és a szívnek
végül meg kell magát adnia Istennek.
A kísérő műsorban a debreceni városi
dalegylet, dr. Nagy Zsoltné szerepel-
tek. Az előadás után a nőegylet társas-
vacsorát rendezett a püspök tiszteletére,
amelyen Pass László tb. esperes üdvö-
zölte a püspököt, aki válaszában hang-
súlyozta, hogy minden közjótékonyság
mellett is szükség van a nőegyleti [ó-
tékonyságra, mert ez munkájába lelket
és szeretetet is visz, amire pedig a
megsegített szegénynek éppen olyan
szüksége van, mint az anyagi megsegí-
tésre.

Legszebb ajándele a karácsonyfa alatt
megszólaló Isten igéje. A K01'á~ hang-
lemezek karácsonyi csomagolásban kap-
hatók: 1. Dr. Ravasz László püspök:
Karácsonyi áhítat; 2. Dr. Raffay Sán-
dor: Karácsonyesti áhítat;3. Dr. Ra-
vasz László: Öévi áhítat; 4. sz. leme-
zen Koréh Endre énekli a legszebb finn
egyházi és népi dalokat. A Korál hang-
lemezek 4.50 P-ős áron kaphatók: VIII.,
Salétrorn-u. 5. Telefon: 136-865.

1l



lVANGbll~U~~LIT
Evangélikus nap Jolsván; A környék-

'beli evangélikus egyházközségek bevo-
násával Jolsván a Tiszakerületi Lu-
ther Szövetség igen jól sikerült "evan-
gélikus napot" rendezett, a többi közt
Szontagh Vilmos dr. debreceni egye-
temi tanárnak, .Iolsva cseh megszállás-
előtti utolsó polgármesterének s evan-
gélikus egyházfelügyelőjének, továbbá
Rőzse István és Vető Lajos dr. espere-
sek nek közreműködésével. Megjelent
az ünnepen Smid István rozsnyoi es-
peres is. Szontagh professzor előadásá-
ban azokról az élményeiről szólt, ame-
lyeket a csehek uralma alatt a jolsvai
magyarokkal együtt át kellett szenved-
niök. Hangsúlyozta, hogy mint magya-
roknak és mirit evangélikusoknak
egyaránt össze ken fogniole magasabb
rendeltetésük érdekében. Baltazár Já-
nos jolsvai lelkész magyar vendégsze-
retettel rendezte az ünnepet. (MÉ)

Oltárképavatás. A pesti evangélikus
egyház kőbányai temploma részére az
egyházközség megrendelte Van Dyck:

Krisztus a keresztfán című, Van Dyck-
nek művészettörténetileg is első helyen
ismert festményének másolatát, mely a
bécsi művészettörténeti múzeumban
van. A másolatot Obálné Gyurátz
Karola készítette. Az oltárkép felava-
tása december 15-én volt. A felavatást
Kemény Lajos esperes végezte, az ige-
hirdetést pedig Majba Vilmos, a X.
kerület lelkésze.

A budapesti leánygimnázium székely
ref. falusi iskolák részére közel 200 kg
könyvadornányt küldött, Megható leve-
lek igazolták a nagy jótéteményt, me-
lyet ez a küldemény ott jelent, ahol
eddig a gyermekek magyar könyvet
nem láttak. Nem egy helyen könyvtár
alapját' vetette meg az. adomány. Kis
gyermekek, tanítók, lelkészek hálája
nyilatkozott meg az onnan érkezett
sorokban, ezekkel hívják a Székely-
földre a küldőket. - Még fontosabb az
a kapcsolat, melyet az iskola a maros-
vásárhelyi református leánygimnázium-
mal létesített.' Testvérintézetévé fo-

gadta, szükségében támogatni óhajtja ..
A két iskola növendékei .leveleznek:
egymással, karácsonyi kedves ajándé--
kocskák mennek a "messzi székely vá-·
rosba. S ha majd feljönnek ide a 600,
növendéket számláló iskola tanulói,
kalauzolni, mindenben segíteni igyek-
szik az itteni iskola őket. Viszont mi-
lyen jóleső tudat az, hogyamesszL
székely földön mindenfelé kedves és
barátságos arcok fogadják majd ki-,
rándulóinkat, ha tavasszal sikerül oda-
jutniok. Ez a munka szervesen bele-
illeszkedik a leánygimnázium jótékony"
tevékenységébe, s nevelő hatása két-
ségtelenül nagy lesz.

Ádventi és karácsonyi levelezőlapok.
A Harangszó ádventi és karácsonyi
levelezőlapok új sorozatát adta ki,
amelyek tervezője Révész István bpesti
segédlelkész és Böröczki Vilmos győrí
tanító. Darabja 8 fillér. Az igen szép-
kiállítású levelezőlapok a Harangszó-
szerkesztőségében, Győrben rendelhe-
tők meg.

PAUNCZ
.

vaj, sajt, tojás.
FIÓKÜZLETEK : 1•. Knazfína-krt. 137. T: 152-168. - Il., Margit-krt. 45. T. 155
459. - IV, Vámház-krt, 4. T. 185-455. - V., Szt, Istvan-krt. 16. T. 120-3150· -
V., Gr. Tisza l.-u. 7. T. 180-002. - IX, Ferenc-krl. 5. T. 143-068 - XI.. Horthy
M.-ú! 35. T. 259-918. - IRODA és RAKTAR : IV.. Szerke-u. 4. T. 185-791.

PAPLANKÉSZÍTŐ-ÜZLET
FEHÉRHAJÓ·UTCA8·1O. FÉLEMELET. - FELEFON : 184-592.

Özv. KURZWEIL KÁROL YNÉ.
Legfinomabb kiallítású paplanok készítése ésátdolgozása igen [utá-
nyos áron. Hozott anyagból vállalok papl anok készítését. javítását.

NAGY ANTAL szűcsmeszter
szőrmeszalonja

9 legújabb modellek szerint készít e szakmába vágó munkákat
mjnden időben.

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

NIEWEL T JÓZSEF
Budapest, IV., Fehérhajó-u, 8-10;

Teléfon
186-l32.

Plissé, gouvré, ajour, gombáthúzás és rnűhimzés.

Dr. INTZE 1. baromfi és
tojásüzlet.

Keresztyén cég.
VIlI., Luther-utca 1lb.

Valódiből ezüs! és ezüstözött úrvacsorakelyhek. kan csók, tálak,
ékszerek, evőkészlet, csatt, gomb, serleg stb.: tervező és
készitő KI·ss Ferenc ötvöstanár. BUDAPEST iV.,
mühely Harisbazár 3. Tel.: 384-447.

Protestáns cég

Bélyegzők - Zománctáblák Vésetek
Domborcímkék

KOVÁCS LAJOSNÁL
Bpest, VII., Károly kírály-út 7. - Telefon: 423-321.
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SZ. KOCSIS LÁSZLÓNÉ

m űk e r f é s z e t e
BUDAPEST: Xl., NÉMETVÖLGYI-ÚT 132.
n f(jr~asréli lemelőnél. - Tel.: 456-902. - Sírüllelése~ és díszíléseL

Divat-zsebkendő
Budapest, IV., Kammermeyer Károly-u. 8~.

Telefon: 185-462.

LÖVEY PÁL műasztalos, BUDAPEST, IV., Fshérhajó-u. 8-ID•.
Alapítva: 1920. - Telefon: 186-177.

Vállal; Üzletberendezés, épület. portal. mübútor stb. készítését
és mindennemű javításokat.

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKÖTŐ M[SHH, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON; 135-451.

Szépirodalrni könyvek és folyóiratok bekötese.
Díszdobozok. fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

Autó- és motor-olai, mindenfajta
ipari festék és lakk beszerezhető:.

MANN ENDRE,
Budapest, Pannonia-utca 9. - Tel.; 11-21-81.

RIEGER OTTÚ kir. udvari
orgona gyár

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

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

-,



Harmóniumok legolcsóbban FITTLER-né
Bpest, Damjanich-u. 38. - Képes árjegyzék díjtalan

ILLOWSZKY ESEHftY~ÜZEME,
Bpest, VII., Wesselényi-ú. ll.
ft il gyr il k t á r nap- BS BSBrnyökbBn. I

Javításokat és áthúzásokat szakszerűert
és jutányosan véllalok

sÁGI IST VÁ N BpülBt- BS tüzhBly-lilkiltOS ÜZBmB,
Bpest, VilI., Baross-utca 2. szám.

Tele!on: 138-517. Tiszta és igen jó munkáért kitüntetve l
Hittestvéreknek árengedmény.,

ZS EB- ÉS KO NY HAKÉ SEKET,
-ollókat, borotvákat legfinomabb kivitelben készít, köszörül és
raktáron tart. Mindenléle javítást sz-ikszerűen és olcsón eszközöl
.sCHUBERT JÁNOS, Bpest, IV., V árosház-utca 20.

Alapítési év: 1816.

·Magyarország arany~oszorús cége. lAHUUaÁH 6USZTÁV rézművesüzeme
BudilPBSt, XIII. kBrülBt, Országblró-utcil 35. szám. lel.: 498-582:
-Gyártménvaí : Főzőkonyhai berendezések. Főzőedények vasból,
..alumíniumból. rozsdamentes anyagból. Gyógyárú. laboratoriurni

berendezések. Sterilező készülékek. Thermostatok stb.

( ALAPITAsI ÉV: 1853. '\

@) IZK~JE~tzJfr-~~Y@)
Tel: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-u. 3.

Izléses karácsonyi és újévi ajándékok
előnyös árakon.

KUlmán~i Vi~lor ::~k~~:~:~a
Budapest, X.,- Sírkert-utca.

NÖIÉS
URISZABÓ

TERMEI
IV., MAGYAR-U. 44. és IV., MUZEUM·KRT. 35.

Híttestvéreknek árengedmény.

KISS LnJOS HUOBPESI
Klein~1Máluás mŰ'!~~zko_szo~_

, es fatyoluzem
BUDAPEST, VI., Vilmos cs. ut 6, földszint. az udvarban.

Tele!Qn: 384-248.

~~~~~~~RüIRODABÚTOROK
IPARI ÉS KERESKEDE;:LMI KFT.

Mindennemű iroda bútor raktáron.
Budapest, Vili., Magdolna-u. 6.

Telefon: 143-932.

KOTRÁS, ANTAL egvensap~a~észítő,
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 75. szám.
(B e jár a t aBe r z sen y i-u t c a i old a Ion.)

Saját készítésű sapkák. - Egyenruházati cikkek.

80CSKnI és fORMA NYAKKENDŐ ~ülönleuesséDe~
nagyban és kicsinyben

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

la közismert, megbizható szőrmeszalon.
IV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.

Rádíó, gramofon, zongora billentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény

OMOGYI LAJOS
szücsmester új helyisége
IV., Kossuth Lajos·u. 13.
'féle m ele t (Fórum-mozival szemben).

J6 minöség
elsörendü szabés

szolid érak.

órásmester

PUSZTAI'
ANTA'L

VÁCI-UTCA 49~
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sításí alap támogatésával.

HittBstvBnkoBk árBngBdmÉny I

MARNITZ
hangszertelep

VIlL, Jözsef-körút 37. sz.
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Ele g á n s n ői é s f é r í i CIPO m é rt é k utá n

POTTY ONDY cipöszalonjában, OUDAPfST, Károly ~irály-út 10.
Hittestvéreknek árengedmény. I

IIKOVá~:tö~~~ö~~t~áruk - harisnvák II ~
. ~;p~~~~v:~9t'4. Kir ály-u. 2. (Ank,,-pa'o~11:....--K-A-·ULICHALAJOS

Használt B É LY EGE KET ' I CÉGTUL. özv. D'ALBINI LAJOSNÉ.

nagyobb rnennyiségben VES Z I Készít minden e szakmába vágó Iűzőket.
MILCH ZSIGMOND bélyeg~eres~edő, BUDAPEST, I Bpest, IV., Deák Ferenc-tér 4. - Az ev. egyház épületében."~~~~-~-=-=~~~~~~~~~~~~~~. VI., Mussolini-tér 1. - Tel.: 126-109.

Z O N G O RÁK, harmóniumok' eladása - vétele
MEN D ÖLN É hittestvérünk zongoratermében.

Bezerédí-u. 10.- Tel.: 146-411.

HOLLYNÉ TOLNAY LENKE

"UNIVERSAL" fEH[RNfMO SIUONJA,--
Bpest, IV., Sütő-u. 2. 1. 6. - Tel.: 382-193. - Női- és férfi-
fehérnemű, valamint ágy-, asztalnemű és függönyök. KeIengyék.

-r

Neokratin fájdalomcsillapiló .
por ostyában. Gyorsan meg-
szünteti a fájdalmakat é s
feilajasl. f -2 adag elegendő.
Vizzei könnven bevehető.
Eredeti csomagolásu dobo .•.
zokban 8 adag ára P, '.50.
3 adag 60 f •• f adag 24 fill.

Csak gyógyszertárban kapható. ••

70 éves cég IMit nyújt az Evangélikus Egyházkerületelt
jóléti Egyesülete?

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

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

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA.
BUDAPEST, II.,Olasz-fasor 35. (Saját ház.}
",~.4&.4&.4&.4&.4&.4&.4&.4&.4&.4&~.4&.4&.4&"V:................................... '

ALBERT GUSZTÁV
műhimző

Budapest, IV., Irányi-u. 9. L 4.
Elvállal modern ruhahimzéseket és a szakmába vágó összes-

* munkákat, sport- és iskolajelvények rnűvészies kivitelben.

Márkás gép, film és tökéletes kidolgozás r

SO LTI G IZ ELLA fOTÓSIAKOllH[OfN,
BUDAPEST, KÁRO"LY-KRT. 3/A ..

fRÓGÉPELAOÁS. ·OPTIKA.

ALAPíTÁSI ÉV:. 1875.

tudnia
látott napvilágot az első evangélikus szórványhittankönyv :

evangélikusnak
Olvassa és terjessze minél szélesebb körben I

Tegye oda templomtól, lelkésztől, gyülekezeti közösségtől távol élő hittestvéreinek asztalára.
Ára 1 pengő 20 fillér. - Kapható az ÜZENET kiadóhivateléban. Kecskemét, Luther-palota.
A kőnyvel az egyházegyelem 3746/1940. sz. a, tankönyvnek engedélyezte. Szörvényhiloktatóknak áldott segédeszköz.

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

Második javított kiadásban

"Amit minden kell"
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EGYHÁZTÁRSADALMl, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
- AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztö-bizottség : Bácsi Sándor, dr. Csengödy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy Lészlö,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesehko Zoltán, Seho lz László,

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

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

Kiadja az Országos Luther-Szövetseg. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László. <,

Elöfízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba Iküldendók.
Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhi;atal csekkszámlájának száma: 20.412 ..-
•••••••••• Budapesti istentiszteletek sorrendje

TARTALOM

Krisztus parancsa az újévben

Az egyházak háború alatti tevékenysége

Kívülről és belülről

A nagyváradi evangélikus gyülekezet

Így őrizzük meg a multat

"

Mi lesz az újévben ?

J:.. nagy alkalom

Az egyetemes imahét

MegalakuIt a Kassai Luther-Szövetség :

. Hírek

••••••••••

1940. december 29.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/2 9
Deák-tér 4. (német nyelven) ci.e. 1/210 Broschko G. A. <
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Deák-tér 4. d. u. 6 Győry János
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Krisztus parancsa az újévben
Ha újesztendő napj an m~g- még sem volt béke. Most ne-

kérdezzük ezt a világot: "Oh, künk is van olyan háborúnk,
te szegény világ, te háború amelyik nem háború és mégis
újabb esztendejébe induló az. Lehet utána megint olyan
annyi bút, kínt és félelmet hor- békénk, amelyik mégsem béke.
dozó világ, mit kérsz ettől az A valóság eltolódott az eredeti
újesztendőtől?" - mit is felel- fogalomtól. Lassanként meg
hetne mást, mint egyetlen szót: kell tanulnunk, hogy békesség
"Békességet!" ... Mint a szom- akkor van a földön, ha emberi
jazó ember, aki már élesen für- egyetértés van az élet legna-
késző tekintettel nem tud ma- gyobb és kisebb dolgai tekinte-
ga elé tekinteni, hanem már tében is az emberek és nemze-
homályosodó látással valóság- tek között. Emberi egyetaka-
nak veszi a csalfa hűséggel mu- rás, egymás szükségleteinek
tatkozó délibáb árnyékos lige- megértése és méltánylása, ön-
tét és annak mélyén elképzeli zésen túl emelkedő testvériség,
a rejtőzködő forrást.. úgy gon- kölcsönös jóakarat: ez mind
dal a harmadik háborús újesz- nem járuléka, hanem előfelté-
tendő napján ennek a földrész- tele a békességnek. Mindez
nek az embere a békességre, azonban nem emberi kiokosko-
amelybe beleképzeli mindazt dása valamely állapotnak, ha-
a bőséget, vidámságot, meg- nem a legmélyebb emberi
pihenést és nyugalmat, ami ta- szükséglet, amelyet Isten tör-
lán ezelőtt sem volt meg életé- vénye állít az emberek elé.
ben teljes mértékben. Ami hi- Ezt a nagy tanítást helyesen
ányzik, az mindíg többnek lát- ezért a keresztyénség képviseli
szik, mint ami megvan s ami az emberek között. A keresz-
elgurulóban v~n, ,az veszendő- tyénség az az egyetlen hang,
ben v~?,. az mmdI~ ~.ecsese~b-I amelyik nem tud helyeselni
nek tűnik .,' fel előttünk, .mmt és örvendezni a pusztításnak
akkor, amikor meg semmi ve- I és öldöklésnek még akkor
szedelem nem fenyegette. sem, ha szemben álló ellensé-

Nagy .tanítást kell találniok geinket éri. A keresztyénség az
az embereknek abban, hogya
szíveket a háborús időkben
ennyire eltölti a béke utáni
szomjazás. Az emberi élet bé-
kessége mégis csak a legóhaj-
tottabb javak közé tartozik. De
ha így van, akkor látni és tudni
kellene a béke és háború kö-
zötti kapcsolatot is. Több, mint
húsz olyan év telt el a leg-
utóbbi háború óta.vamelyikben

egyetlen tudomány, amelyik
azt tanítja, hogya megélheté-
sért folyó küzdelem, az élet-
harc, az emberek és érdekek
szembenállása nem természeti
törvény többé reánk nézve, te-
hát nem az élet módja, hanem
a bűnnek a következménye,
tehát megrontott életmód. A
föld örökségül Istentől a békes-
ségre igyekezőknek adatott.
Krisztus azért járt közöttünk,
hogy a bűnből kiszabadítson és
megszelídítse az életet. A meg-
szelídített élet az Isten gyer-
mekeinek az élete. Sok nehéz
tanítást hordoz magával min-
den háborús nyomorúság, de
közöttük a legnagyobb mégis
az, hogy a háború mindíg nagy
bűnök, soká tartott mulasztá-
sok és igazságtalanságok ki-
kerülhetetlen következménye
gyanánt jelentkezik és mert
senki nem szedheti a bojtorján-
ról a füge édes gyümölcsét, va-
lóságos és szent békét nem tud
hozni maga után.

I Ha tehát békességet szeretne
kérni mindenki az újesztendő-

I
től, kérje az emberi szívek és
közöttük a tulajdon szíve tisz-
tulását. Az élet joga ne a fegy-
verek erejétől, ne a gazdasági
erők megoszlásától, ne az idő-
szerű eszmék egyeduralmától
függjön, hanem mindenkire
nézve az igazabb élet szelgála-
tától. Ez az igazabb élet egye-
dül a Krisztussal járó élet.
Egy parancsa van. Ezt Krisz-
tus mondotta: "Jer és kövess
engem! ... "

Szeressétek ellenségeiteket, te- I
gyetek jót és adjatok kölcsönt,
viszonzást nem remélve. és nagy
lesz a ti jutalmatok és a Magassá-
gos fiaivá lesztek, mert ő a hálát-
lanok és bűnösök iránt is jóságos.

Lukács 6:35.

Akik mégis befogadták öt,
azoknak erőt adott arra, hogy az
Isten gyermekei legyenek, akik I

I
hisznek az ő nevében.

János 1:12.

1



'Mi lesz az újévben~?
Ez a kérdés az emberek szívében úgy

hangzik fel mcstan. míntha megtestesi-
tése volna az aggodalmaskodásnak.
Semmi sem biztos az életünkben. Leg-
nilárdabbaknak hitt dolgaink, számítga-
tásaink egyaránt egészen bizony tala-
nokká lettek. Nem tudunk számítani a
kenyerünkkel, a gyermekeiIl;kkel, az
enÍlivalónkkal, a munkáinkkal. Es ebben
a maga egészében bizonytalanná lett
földi világban egészen jogosan hangzik
fel ez a kérdés mindenkinek a szívében.
bármilyen vonatkozásban teszi is lel:
vajjon mi lesz velem és velünk ebben
az újévben?

De az emberi természet örök tulaj-
donsága az, hogy ha senki más nem is
felel kérdésére, ő maga igyekszik fele-
letet adni. Ez a felelet rendszerint a
jobbik lehetőséget tartalmazza. Még il

legsötétebben gondolkodó ember sem
tudja jövendőjet úgy találgatni, hogy
saját maga csupa legroszabb lehetősé-
get felelne reá. Elvégre a sok nemc.'~ak
a jóból, de még a rosszboJ IS megart.
Ezért az emberek nagy része önma-
gának rendszerint alkudozva. sz~kott
felelgetni és feltételezi, hogy altaJ~?<ll1
nem fog minden jól menni, de lehetoleg
a legnagyobb dolgokban mégsem fc:g
minden rosszul menni.

Érdekes, hogy az ilyen aggoctalmas és
találgató kérdéseknek az idejében mi-
lyen keletjuk van a legkülönbözőbb jö-
vendöléseknek és jóslatoknak. .Szinte
mohón és készséggel elhisz az ember
képtelen jövendöléseket is. Mint na-
gyon érdekes dolgot említjük meg,
hogy nemrégiben arról hallottunk egy
társaságban beszélgetni, hogy Budapes-
ten egy ismertnevű tenyérjós, aki tehát
a tenyérnek a vonalaiból állapít meg
állitólagos szabályokat és bizonyossá-
gokat, már sorszámokat osztogatott,
mert nem győzi a jelentkezők kiszolgá-
Iásat. Ezek a hozzámenő emberek túl-
nyomó nagy részben arra a ké.rdésre.
kérnek választ, vajjon be vari-e irva ct
tenyerükbe az erőszakos halálnak a je-
gye? Tehát ebből az tűnik ki, hogy
emöcött a kérdés mögött valójában az
a kérdés izgatja az embereket, hogy
nem kerülnek-e a háborús viszonyok-
kaI kapcsolatban életveszedelembe ?

Mi ezeket a találgatásokat, aggű-
dalmaskodásokat és kíváncsl jövendöl-
tetéseket a hívő. embernek a felsőbb-
ségével látjuk és hallgatjuk. Mi azt az
egyet egészen bizonyosan tudjuk, hogy
nekünk gondviselő édes Atyánk van,
aki szerető szívvel nézi földi életünket
és azt nem emberi rendszerek szerint
igazgatja,. hanem az üdvösségre ve-
zérlő szándékai szerint. A hitetlen em-
ber elkerülhetetlenül hiszékennyé válik
olyan dolgokban, amelyekkel pótolni
szeretné a hiányzó hitet. Minden hitet-
len ember a szive mélyén babonás,
akármennyire tagadja is. :es itt azután
élesen megmutatkozik az óriási nagy
különbség il. hívők és a hitetlenek kő-
zött. De ennek a különbségnek igen
mély következményei is vannak. A
hitetlen ember' akár tudja, akár nem
tudja, . igazában magára hagyatott álla-
jotban van és ezért aggódik annyit és
ezért keres neki úLbaigazításnak tetsző
jövendöléseket. A hivő ember soha nem
érzi magát egyedül. Maga körül érzi
Istenének '~minden nagyságos erejét és
ezt különösen közelről érzi maga mel-
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, Az e~yMza~~á~orúalatti tevé~enysé~e
A téli hónapok alatt megmerevedik a front. Harcoló katonák mind

jobban kiépítik hadi állásaikat és azon vannak, hogy az időjárás viszon-
tagságai miatt rájuk kényszerített pihenő alatt felkészüljenek az el-
következendő tavaszi nagy összeütközésre. Természetesen a háborús
kényszerfegyverszünet .alatt nem pihen a szellemi küzdelem. Uj talál-
mányok lehetőség ei születnek meg a legelrejtettebb kísérleti helyisé-
gekben. Diplomáciai sakkhúzások kezdőlépései idejében elindulnak.
Az atombontás megoldásával elkövetkezhető anyagtakarékosság olyan
új megoldásai vannak a levegőben, melynek valóra válása után a ma
felraktározott hadiszerek töredékrésze elegendő lenne arra, hogy el-
végezze azt a borzalmas pusztítást, amelyet eddig is és azután is bor-
zasztó nyersanyagtömeg felhasználásával végeztek el egymás kárára a
szembenálló felek.

Ebben a látszólagos csendben, de mégis óriási mértékben felfoko-
zott hadikészülődésben az európai egyházak munkájáról sem lehetne
azt mondani, .hogy abban a merevedés, vagy passzivitás volna észre-
vehető. Sőt.

Az egyik. amerikai képeslapon látható egy templomi jelenet. A
washingtoni állami katedrális imádkozó, térdelve könyörgő nagy isten-
tiszteleti közönségét láthatjuk. Az áhitatba merült templomi közösség
imádkozott Anglia diadaláért. S amít ez a kép kifejezésre akart juttatni,
azt Amerika keresztyénségének nagy része, az egyházak többsége mun-
kálja. Vannak ott német keresztyén gyülekezetek, amelyek talán sz0-
morúan vesznek tudomást erről az egyházi cselekményről segyházi lap-
jaikban szelíden ellenakciókat is kezdeményeznek talán, de ez a kezde-
ményezésük jelentőség tekintetében nem hasonlítható az Angliáért
imádkozó angolnyelvű keresztyénség szándékaihoz.

A hollandiai keresztyénség bűnbánó alázattal vallja azt, hogy 'or-
száguk jelen helyzeteért felelősséget éreznek az egyházak. Azért a
vállalkozásért. amellyel az ország már a szenvedést is megszokta, min-
den egyházi ember bűntudattal vállalja a felelősséget, de amikor ezt
teszi, megmeri vallani azt, hogy a holland keresztyénség hűséggel
várja haza királynőjét, annak családját s őt tekinti ma is Hollandia
uralkodójának. Messziről nem tudjuk megállapítani azt, hogy ez az
egyházi kijelentés milyen bátorságot igényelt a nyilatkozatot meg-
tevők részéről, de bátor keresztyén cselekedetnek látszik ez a nyilt ki-
állás a keresztyén uralkodó mellett.

A román állam egyház püspökei és papjai nem szűnnek meg napon-
ként felhívni a figyelmet indítványaikra és szándékaikra. A román gö-
rögkeleti egyház a legszorosabb közösségben levőnek tudta magát a vas-
gárda születése óta annak minden társadalmi megmozdulásával s ma,
amikor ez a politikai rendszer részben forradalommal, részben forradalom
nélkül uralomra került Európában nagyon is ismert cselekedeteivel, való-
ban nagy gondja lesz a román görögkeleti egyháznak az, hogy kapcso-
latainak további erősítéseit miképpen biztosíthatja és erősítheti úgy,
hogy az ne járjon keresztyénségének egészben, vagy részbeni feláldo-
zásával. Megítélésünk szerint az európai keresztyén egyházak között a
romániai görögkeleti keresztyénség került a legnagyobb válságba. So-
kat remélnek a fölöttük is uralkodó rendszertől s érthető, hogy a bojá-
rok és parasztok eddigi kiszolgálása után a közelkeleti veszedelem
miatt kényszeríttetnek arra, hogy ez a rendszer vegye őket oltalmába, de
nekünk, távolabb állóknak az az érzésünk, hogy az ott ismeretes egy-
házpolitikai gyakorlat a világi politikai rendszerek várható változása
esetén az egyházra is igen súlyos következményekkel járhat.

A svájci protestáns és római katolikus egyházak is teljes mérték-
ben politizáló egyházak. Ez a multban katonai szellem nélkül élő állam
aránylag nagyobb hadi felkészültséggel rendelkezik józan pénzügyi
gazdálkodása miatt, mint sok más kisebb állam. ProtestántizmusábóJ
következő kapitalista felfogása s életmódja szerint kialakult takaré-
kossága lehetővé tette, hogy hadseregének fejlesztése érdekében a leg-
nagyobb áldozatokat. is meghozhassa. Amíg éz a fejlődés s a nemzeti
függetlenség megóvása érdekében történő intézkedések folyamatban
voltak, addig az egyházak és a papság mindenét odaadta a szabadság



oltárára. Mióta azonban a katonai nevelés, alapjait rakja le az állam s
az ifjúságot már az iskola padjaitól számítóari erős katonai előkiképzés-
ben akarja részesíteni úgy és azzal a törekvéssel, hogy ezzel az ifjúsá-
got az egyházak hatása alól vonják el, azóta elég erős harc folyik az
állam intézkedései ellen. Valamennyi egyház együttesen és közösen til-
takozik az állam ilyen, az egyházak munkaszabadságát gátoló intézke-
déseik ellen. Amikor az ausztriai menekült jezsuiták letelepülése ellen
valamennyi szabad protestáns közösség egyszerre emelte fel a szavát,
most az állam új nevelési céljainak napvilágra jutása alkalmával, vala-
mennyi egyház azonos gondolatkörben élvén, együttesen próbálnak
szembeszállani az állam intézkedéseivel.

Finn testvéreink gyászolják hőn szeretett államelnökük elhunytát
s a lelkesedni igazán tudó kis népek örömével köszöntik az új állam-
elnököt, aki az egy év előtti háborúban, mint miniszter, a legnagyobb
áldozatossággal szolgálta hazáját. Megválasztása után nyilatkozott.
Nyilatkozatának az a lényege, hogy barátságban akar élni országa
Német-, Svéd- és Oroszországgal. Ez a nyilatkozat rendkivül korrekt
volt. Bizonyos lehet felőle az egész világ, hogy a finn államelnök s az
egész nép őszintéri így is akar cselekedni, de az a tény, hogy olyan
háborús időben, mint a mai, ilyen megnyilatkozás megtétele elkerül-
hetetlen, a finn egyházakat a legelhatározóbban figyelmezteti arra,
hogy mit és hogyan kell cselekedniök az elkövetkezendő időkben.

Európa és Amerika protestáns teológiáin diplomáciára nem nevel-
ték a lelkészi pályára lépő ifjúságot. Püspökeink és politikai szerepkört
betöltő lelkészeink autodidakta módon járnak el európaszerte ebben a
ráiuk kényszerített s a hordozásban rendkívül felelősségteljes és nehéz
szolgálatban. De a legnagyobb alázatosság elhatározásaiban is lépten-
nyomon arra kényszerülnek, hogy nem annyira az egyházak jövője, mint
inkább Krisztus szentügyének egyszerü hangoztatása miatt nem térhet-
hetnek ki ilyennemű cselekedetek elől, csak azon egyszerű parancs
miatt sem, hogy nekünk, egyházi embereknek minden körülmények kö-
zött s mindenkivel szemben ki kell jelentenünk, hogy Krisztus a mi
Urunk. Ebből a nyilt kiállásból egyetlen egy egyház és egyetlen egy
keresztyén ember soha nem engedhet.

,S ez az, ami az európai keresztyén egyházak tevékenysége tekin-
tetében az óriásira nőtt feladatokat még megtetézi: lehef~tlen hallgatni,
lehetetlen nem nyilatkozni az élő Isten mellett. ,

A búcsúzó óévtől ezzel válik el s a következő újévben ezt a fel-
adatát látja maga előtt a keresztyénség pusztán azért, mert minden-
áron keresztyénség és egyház akar maradni. 'G. L.

Kivülről és belülről
Mindent, ami ebben a magyar hazában történik, két szempontból

lehet nézni. Az egyik szemléleti mód azoké, akik az ország határain túl
élik magyar életüket. A másik azoké, akik az ország határain belül küz-
ködnek a magyar lét kérdéseivel. A Romániában élő 800.000, az U. S. A.
600.000, Jugoszlávia 580000, Szlovákia 10D.OOO, Németország 50 ezer
és a többi európai ország kb 85.000, valamint a világ egyéb tájainak
kb 106.000 magyarja másképp látja a Haza kérdéseit, mint az, aki itt
él napi gondjai között. Kívülről nézve néha magasan föltornyosuló-
nak, néha meg' a féltő szeretet gondjai között viharban küzdő, meg-
tépett országnak látszik az. Aki kívül van, szeretné mind azt a jót és
újdonságot, amit az új "haza" ád, hazavinni a régi "Hazába" és elvetni
ott, hogy gyümölcsöt teremjen. Aki meg itt van, retteg midentől, ami
kívülről jöhet, mert félti azt, ami gyökeresen magyar. Nem maradiság
ez mindíg, bár kétségtelen, hogy sokszor lehetne így nevezni, hanem
az itteni dolgoknak ismerete, és az a mély belátás, hogy a nehéz kocsit
nem lehet egy rántással mozgásba hozni, hanem folytonosan ható erők
kellenek hozzá, hogy. legyőzve az ellenállást, a nehézségi törvényt, meg-
mozduljon az eddig mozdulatlan. ,

Németország magyarjai, amint azt velük való beszélgetések mu-
tatják, szeretnének mindent abból a rohanó, áramló életből kiindulóan
megítélni, ami ott folyik. Egységes felfogást keresnek nálunk is, az élet

lett az ő személyes MegváJtója, őt az
Atyához vezető Krisztusa által. Mi tud-
juk azt, hogy sokszorosan rászolgálunk
arra az ítéletre, hogy ennek a szent
Istennek bűnös gyermekei vagyunk, De
ugyanakkor mégis az ő gyermekeinek
érezzük magunkat. És Krisztus által
hisszük minden bűneinkre a kegyelmes
szeretetet, hogyha meg tudjuk bűnein-
ket bánni és .akarunk azoktól elsza-
kadni, Mi tehát Isten gondviselő hatal-
mát hitünk által felismerjük, eddig le-
folyt életünkben is, azt egész bizonyo-
san érezzük jelenvaló életünkben is és
minden erőnkkel tudjuk és hisszük,
hogy Istennek a gondviselő kegyelme
alá tartozunk jövendőnkben is. Ezért le
tudjuk küzdeni aggodalmainket. nem
keveredünk találgatások útvesztőjébe,
nem vizsgáltatjuk ~a tenyereinket, ha-
nem alázatosan magunk próbáljuk meg-
látni a szívünk és életünk igazi helyze-
tét. "E világban nyomorúságotok lehet,
de bízzatok, én meggyőztem a világot."
Ezzel a hittel gondolunk jövendőnk
elé ésezzel a reménységgel nézünk
mindazokra és ezt a reménységet sze-
retnénk odaadni mindazoknak, akik
olyan nyugtalanul kérdezgetik: mit hoz
az újesztendő? . K I..

A nagy alkalom
Majd egy évtizede már, hogy a ma-

gyar közvélemény a "faluk,utatók"
pionír munkája folytán fölfedezte a
"hárommillió k oldúst", a magyar falu

-k isemberemek és nincstelenjeinek vég-
telen nyomorúságát. Az évi 180-200
P-ős összjövedelmeket, a fejenként napi
12-14 fillérből élő 8-10 tagú családo-
kat, a cselédházak rémségeit, stb., stb.
Azóta lavináj a indult meg a tudomá-
nyos és nem tudományos, hivatalos és
félhivatalos javaslatoknak, hogyan kel-
lene a "hárommillió koldúsi-ból három-
rnillió földbegyökerített, erős és egész-
séges kisexisztenciát csinálni. A javas-
latok hangzsivajában két ísmétlődő alap-
ütem mindenütt azonos: földreform és
belterjes gazdálkodás.

A földreform szükségességének gOH-
dolatát a hivatalos tényezők is elisme-
rik, programmjukba iktatták, megvalósí-
tuséhez hozzá is kezdtek, csak olyan
lassú ütemben, ami erősen próbára
leszi a nemzet türelmét és idegeit. Kü-
lönösen azokét, akikről tulajdonképpen
szó van ebben a dologban. Meggyőződe-
sünk, hogy mitidenléle szélsőséges pro-
paganda alól azonnal ki tudná' húzni a
talajt a kormány, hogy ha a földreform
kérdésében a leggyorsabb és leg erélye ..
sebb intezícedeseícre tudná magát el-
szánni. Nem kerűlqetv én, mint a macska
a forró kását az egyházi és világi hit-
bizományok ügyét' sem, sőt legelőször
oda eresztvén bele az opetúlo kést.
A vitéból. hogy a nagybirtok termők é,

• pesebb-é inkább s tud-e tőbb személy-
nek kenyeret adni, vagy pedig a kis-
birtok, 'már éppen elegűnk van. Mind-
egyik vélemény pártolói ugyanolyan
hiteles statisztikákkal tudják kimutatni
a maguk igazát. De úgy sem ez dönti
el a, kérdést, hanem az, hogy könnyen
sodorható, gyökérnélkűli proletár ma-
radjon-e a hárommillió, vagy pedig II

magyar földbe mélyen meqkaposzno-
dott testvér, aki ha kell, olyan orosz-
Jánbátorsággal és harci kedvvel védi a
magáét, ahogy a finn paraszt védte egy
évvel ezelőtt?
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A másik vitadöntő érv a belterjes
gazdálkodás. A nagybirtok sohasem tud
belterjes gazdálkodást végezni, mert
ahhoz annyi munkaerőre és befektetésre
volna szüksége, amennyit sohasem tud
elöállítauí. De nem is akar, mert a jö-
vedelme éppen elég neki a mai gazdál-
kodási módszer mellett is, míg a kis em-
bernek szüksége van a belterjes gaz-
dálkodásból származó nagyobb jövede-
lemre. Ez pedig százszor, ezerszer na-
gyobb hajtóerő.

Csak a belterjes gazdálkodás, a fel-
fokozott termelés ellenzőinek volt a ma-
gyar földön egy olyan érvük, ami előtt
a leghevesebb kisember-pártiaknak is
el kellett hallgatniok. Azt mondták
ugyanis: Tegyük fel. hogy a hithizomá-
nyokat földreformosítják és óriási
mennyiségű földet adnak kisemberek
kezébe. Adnak hozzá befektetésre való
tőkét, átképzik őket tudományosan és
elindul a magyar belterjes gazdálkodás,
többtermelés. Vajjon kí. veszi meg azt
az irtózatos mennyiségű kertterméket,
gyümölcsöt, mézet, vajat, húst, stb.,
stb.-t? Ilyesmit megcsinálhatnának a
gazdák Budapest körül egy bizonyos tá-
volsági körzetben (ha a távolabbról
szállítást teljesen kizárnák) és más na-
gyobb városok körül. De nálunk kevés
az ipari és városi lakosság. Kü'Iföld pe-
dig? Külföld nem tőlünk vásárol. Dánia
és Finnország számára ott van Anglia
és az északi államok, mint állandó biz-
tos piac, az mindent felvesz, ők tehát
könnyedén belterjeskedhetnek. De mi?
Megfulladnánk a saját terményeinkben
és egy óriási bukás, nemzeti csőd lenne
a kísérlet vége.

Hát ez bizony igen szót belénk fojtó
érv volt. Bele kellett nyugodnia min-
den józanul gondolkoló embernek,
hogy az "öreg daruk"-nak van igazuk s
nem tehetünk mást, mint hogy Ady-
ként "csak cammogva fonjuk éltünk".

De közbe jött most a kollektív és
individual-kapitalista világnézet gigászi
mérkőzése, mondjuk egyszerűen: a ten-
gely és Anglia világháborúja. Úgy ala-
kult az európai helyzet, hogy Anglia az
egész európai kontinens et vette éhség-
zár alá. Es Európa gyomra most arany-
nyal fizetne meg minden termény/o Ha
tízszer, ha százszor annyit tet metnénlc
is, mindennek lenne piaca. És a hely-
zetkép olyan. hogy nem lesz egyhamar
vége ennek az állapotnak. Most jöll
meg tehát a "nagyaikalom", hogy o
magyar észbe és munkába kapjon s
a hagyományos "első rohammal" meg-
hódítsa magának azt, amit évtizedek és
emberőltők bűnös hanyagsága, nemtö-
rődömsége és tehetetlensége vétkezett
a magyar föld népe ellen. Most kellene
az erélyes és alapos földreform, most
kellene a népvándorlásszerü telepítés,
most kellene az ezer meg ezer népfő-
iskola, hogya föld népét kiképezze a
korszerü belterjes gazdálkodásra, meg a
gazdasági ipar százféle ágára. Mert a
belterjes gazdálkodás sal mindenütt
együtt kellene járni a gazc/asági ipar-
nak (konzerv, vaj. sajt gyártás, anyag-
feldolgozás, stb., stb.), hogy ez az ipari
jövedelem is a nép. kezében maradjon.
Most kellene beszórni a magyar falukat
kis ipari és gyári üzemekkel. .amelyek
a föld termékét szállításképessé teszik.
Most kellene ehhez tőkét adni minden
vállalkőzó szellemű iparosnak. Most
kellene megindulni annak a hatalmas
lendületű nemzeti munkának, amely
a "hárommillió koldúst" kiemeli a íöld-
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minden terén, holott erről egyelőre szó sincsen. Számunkra, ha vonzó
is, ha sokszor példát is tud mutatni a németség sok eredménye -- sok-
ban mégis idegen .. Habár a magyarságot nem lehet olyan mértékben,
mint éppen a németséget egységes, egyvérű fajnak mondani, a különb-
ség mégis meg van mérsékletben és gondolkodásmódban, társadalmi
és egyéb szempontok szerint is. A mi embereinknek, ha nem is kimon-
dottan unalmas, de sok tekintetben idegenszerű mindaz, ami ott az
élet egyik vagy másik döntő tényezője. Ök már megtanulták azt, hogy
belül egységesnek kell lenni, mint egy embernek kell egy vezér mögé
sorakozni - és ebben követi példájukat az ott élő magyarság is -, mi
meg keressük azt a közösségi formát, amibe a magyar ember számára
döntő fontosságú egyéniség a magá útjáival szerves egészként olvad be.
Az ott élők eleven példái annak, éppen azzal, hogy utánozzák a német-
séget formai tekintetben, hogya kis magyar kolónia milyen pompásan
tud alkalmazkodni, hogy fenntartsa magát. Magyarnak és egyénnek.
Ez az ő döntő sikerük. De ami számunkra ez a magyar nemzet egészét
nézve, éppen nem döntő siker lenne, hanem megalkuvás. Erre pedig
nem szabad hajlandónak mutatkozni. A magyar mindíg csak melléren-
delt tud lenni, alárendelt, önként; magától, soha. Ezért nem volt még
viszonylagos nyugalom sem a Monarchiában a kiegyezésig és ezért jött
azzal együtt egy viszonylagos fellendülés.

Ugyanez a mellérendelésre való törekvés mutatkozik meg most is,
az erdélyiekkel kapcsolatban. A ,,8 órai újság" dec. 20-iki számában
hírt olvasunk arról, hogy miért is volt szükség a külön erdélyi párt
megalapítására és megszervezésére. "Imrédyék és a nyilasok miatt kel-
lett külön Erdélyi Pártot alakítani" mondja a cím. A cikk pedig el-
mondja, hogy a visszatéréskor a megegyezés az volt, hogy Erdélyben
nem lesz semmiféle belpolitikai pártpropaganda. A kormánypárt bele-
egyezett, Imrédyék azonban csak úgy járultak hozzá, ha is csatlakoz-
nak. Utóbbiak nem fogadták ezt el, erre az előbbiek munkába léptek.
Ennek az lett a következménye, hogy Erdély érdekében külön pártot
kellett szervezni, ami várható is volt. Erdély és a Partium hazatért
része egy ideig országhatáron kívül élt. A magyar életet kívülről nézte.
Nem jutott el hozzá annak minden rezdülése. Csak egy pár. Ö maga
kívül a magyar-közösségen, idegen államtesten viszont belül élvén,
kénytelen volt arra törekedni, hogy magát megőrizze. Kifejlesztett hát
egy olyan életformát, amelyik az idegen államtestben külön tag igye-
kezett maradni, hogyamagyarságnak elválasztathatatlan tagja marad-
hasson. Nagy erőfeszítéseket tett, kicicomázta, felékesítette magát né-
piségének minden rejtett értékével. Úgy, mint amikor nyíratkozáskor
az ember fejének egyszerre csak egyik felét veszik munkába. És most,
a visszatéréskor valahogy felemásnak érzi magát. Úgy érzi, hogy meg
kell állnia a rendbehozatallal. Azt azonban mégsem akarja, hogy már
rendbehozott részét újra a régi állapotba tegyék az egyformaság ked-
véért. Inkább vár addig, amíg a másik felére is sor kerül. Az nem segít
semmit, ha a borbély helyett, esetleg csizmadiák jönnek és körötte arról
méltatlankodnak, hogy igazán ne hagyja, hogy ez így maradjon. A bor-
bély még nincs itt, várni kell. De meg kell tartani legalább azt, ami van.
Ami kívülről szépnek látszott, az közelről, belülről talán nem egészen
olyan. Itt más erők hatnak, vagy legalább is más a köntösük. Pártok és
pártpolitika a nevük. Az erdélyiek tehát azt teszik, mint amit a német-
országi magyarok tettek: alkalmazkodnak, hogy megmenthessék azt,
ami bennük egyéni érték. Külön útakon járnak, hogy mégis egy cél-
hoz jussanak el.

Lehet kétféle a szempont. Más kívülről és más belülről.. De ne
legyen más a lélek, ne legyen más acél. "Ahogy lehet", de meg kell

, tartanunk magunkat. Kemény Péter.

Már most is látjuk,' hogy kormányok rendülnek meg s biro-
dalmak vannak szétesőben, mert meginogtak és töredeznek a tartó
oszlopok. Aminthogy nem is lehet ez másképen, ha egyszer a vi-
lág nem szívleli az Igét, üldözi, sőt elemészti az árt~tlan keresz-
tyéneket és szünet nélkül dühöng saját tartó oszlopai ellen, míntha
őrült házigazda mödíára maga akarna míndent halomra dönteni.

Luther.



.ft na~vyára~ievan~éli~us~~ü1e~ezet
nem messze a Király-hágótól, Erdély kapujában terül el, több,
mint 14 kilométer hosszúságban, a Sebes-Körös partján, nyugati részé-
vel Szalonta felé már belenyúlva a nagy Magyar Alföldbe. Nem tarto-
zott soh? Erdélyhez, még a partiumhoz sem, mégis az erdélyi fejedel-
mek szívesen tartózkodtak itt, sőt Bethlen fejedelemnek ma is megvan
a hatalmas, bár csak egy emeletes udvarháza. Az országút mellette
vezet a magyar földről Erdélybe. Erdély, ma annyira emlegetett er-
délyi szelleme, erdélyi gondolkodása, erdélyi irodalma stb. soha itt
nem kerekedett felül, mindég inkább a magyar viszonyok érdekelték,
vonzották a várost, melyen, mivel fekvése kedvező volt, sokan nemcsak
átmentek vagy átjöttek rajta, hanem le is telepedtek benne. Ilyen
település volt a földesurak hívása folytán az evangélikusoké is Olasziba,
Margita mellett, melyet Dráveczky László
cs. és k. alezredes népesitett be a Rajna
vidékéről behívott földmíves és iparos
egyénekkel, mely községet Sváb-Olaszi-
nak neveztek el, sváb telepeseiről, csak
később lett s ma is Evolaszi. Ez volt az
evangélikusok első komolyabb jelentke-
zése Biharban, Köleséri Kristóf Luther
szellemében történt prédikálása után (Vá- '
rad, 1558). Ez önálló egyház volt, temp-
lommal, parókiával, iskolával (Viesner
Sámuel), innen jött. át Váradra olykor-
olykor a lelkész istentisztelettartásra, me-
lyet legelőször a várparancsnok Roth
György ezredes neje, báró pddmaniczky
Johanna a ma is meglevő vár 1. sz. pa-
villonjában tartatott meg három nyelven,
mi is mutatja a különféle vidékről való
beszivárgást a mindjobban fejlődő s gaz-
dasági s kereskedelmi fontos hellyé erő-
södő Váradon. A váradi evangélikusok
ezen első összegyűjtése ébresztette fel a
hívek önállóságra való törekvését s nem
elégednek meg az egyesek tágas lakásá-
ban való istentiszteletekkel, avagy egy-
egy értelmesebb hívő Postilla lovasásával,
hanem egy kizárólag istentiszteleti célra
szolgáló helyiség után vágyakoznak. Ezt
meg is találják a jelenlegi paróchiális fa- A nagyváradi evangélikus
lakban, melyet nagy áldozatkészséggel templom.
4000 rhénus forint ért vesznek meg (1811.
jan.). Innen már csak egy lépés az önálló gyülekezetté való alakulás.
Ámde, ez volt a legnehezebb lépés, mert a róm.kat. kaptalan, mint földes-
úr; nem hagyja jóvá a vételt, még kevésbbé, hogy a telken egy oratóriu-
mot építsenek, hisz ezcsak egy "árnyék gyülekezet". Aváradi hívek ekkori
gondnoka vagy felügyelője, a nagyműveltségű vaskereskedő, városi ta-
nácsos Fidy István volt, ki nem hagyta a dolgot annyiba, hanern folya-
modványával felment egész a királyig, 340 ,híve érdekében (ma 2000
lélek körül) s ki is vívta az engedélyt a teleknek az ev. hívek nevére való
átírására s egy oratórium építésére, melyben 1811 febr. 17-én tartják
meg az első istentiszteletet, hála- és örömkönnyek között. Az esperes-
ség kiküldöttjei Nagy Sámuel nyíregyházi lelkész, Szirmay Árpád fel-
ügyelő megvizsgálták az egyház ügyeit s 1812 aug.-ban meg is nyerik
önálló egyházzá való alakulásukat, egy évre rá már van is lelkészük a
kassai születésü s Tordáról idehívott Greskovits József személyében.
Ezóta nem szakadt meg az igehirdetők lánca, mert utána következett
Lányi Sámuel, dr. Glatz Sámuel, Rimler Károly s a jelenlegi lelkész
Materny Imre. Az egyházéoítő Fidy István után még jött e nemes csa-
ládból két felügyelő, ugyancsak István és aztán Imre, ki nőtlen ember
lévén, az egyházban e család neve letűnik, de kiket hálásan érnieget a
mai kor fia is. * .* *

hözragadottság testi-lelki nyomorúságá-
ból s az egész magyar társadalmat fo..
kozott gazdasági jóléthez juttatja.
(Mert hiszen az gazdasági egyszeregy,
hogy mindenki jól él, ha a föld népe
jól él.) S végül most kellene .az egész
magyar földet átszőni egy hatalmas
népi szövetkezésnek, amely minden árú
értékesítését kezébe veszi, s minden

·belőle származó jövedelmet a nép ke-
zébe juttat. Ahogy arra kisded példát
szolgáltat az evangélikus Lajoskomá-
rom gazdasági szövetkezete.

Most kellene, itt a nagy alkalom. Ha
a kollektív világnézet győz, az Új Euró-
pában állandóan megmarad ugyanaz a
szerepünk, ami a háború alatt. Ha·
nem győzne, akkor is ki tudjuk har-
colni a piacot a már meglévő átszerve ..
zet! gazdasági életünkhöz. Ez már ki-
sebb gond., mint egy reménvtelen piaci
helyzetben az átszervezést elkezdeni.

Itt .a nagy alkalom. Kíváncsian vár-
· juk, milyen munka indul. "Csúcs mi-
niszterünk" már van a' gazdasági élet
élén. Szeretnénk remélni, hogy onnan
a csúcsról ő jobban látja ezeket a nagy
lehetőségeket es megfúvatja a kürtö-
ket az "általános gazdasági mozgósi-
tás ra" , akár tetszik némelyeknek, akár
nem. Farkas Zoltán.

Az egyetemes imahét
Az egyetemes imahetet, mely minden

évben az első vasárnaptól kezdődik, 90
· év óta az egész világon az összes fele-
kezetek megtertjak. Rendezhetik gyüle-
kezetek és egyesületek. Megtartható
rninden egyházban külön-külön, vagi'
megtarthatják a kü lönböző protestáns
felekezetek közösen. Ott, ahol ennek
megvan a lelki feltétele, vagyis a kü-
lönböző felekezetek között a lelki össz-
hang, zavartalan békesség és szeretet,
ott éppen a mozgalom természeténél
fogva az utóbbi megtartási mód a kívá ..
natos. Egyesületek' is megtarthatják kü-
lön-külön, vagy együttesen, -:- a maguk
körében vagy az egyházakkal együtte-
sen. A kivitelre vonatkozólag a követ-
kező gyakorlati tanácsokat adhat juk:

1. Nagyon fontos, hogy erre a hétre
(1941 január 5-től 12-ig) semmiféle más
összejövetelt ne tüzzünk ki, vagy ha
már eddig kitüztük volna, sürgősen he-
lyezzük át későbbi időpontra.

2. Presbiteri vagy választmányi ülé ..
sen határozzuk el az imahét megtartá ..
sáto Ve az előkészítést már addig is
megkezdlletjük, hiszen a megtartás el-
len senkinek sem lehet kifogása.

3. Ahol jelentősebb számban vannak
írrradkozó életet élő keresztyének, ott
minden nap a nyilvános gyűlés elött
vagy után,. vagy esetleg csak a hét
eg ves napjain imaórákat lehet tartani.
melyeken a bevezető beszéd vagy bib-
liamagyarázat után a jelenlevők egy-
másután hangosan imádkoznak.

4. Az ősszejővetelek perselypénzét
· fordítsuk a mozgalom céljaira. Ez .ösz-
szeget és a külön adományokat küldjük
be -a Magyar Evangéliumi Szővetség cí-
mére (VI., Andrássy-út 83., fsz. 2.), --
legcélszerűbb a Szövetség postatakarék-
pénztári be fizetési lapja segitségével
(a postatakarékpénztári csekkszámla
száma: 38.681). A helyi rendezési költ-
ségek természetesen levonhatók.

Kivételt talán egyedül csak a küI-
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misszió napjával (jan. 9.) tegyünk, raelv-
nek perselypénzét küldjük okvetlenül
külmissziói célra.

5. Ha az imahét lezajlott, küldjünk be
arról rövid tudósítást a Magyar Evan-
géliumi Szövetség ügyvezető alelnöké-
hez (dr. vitéz Csia Sándor, máv. igaz-
gatósági főorvos, Budapest, VI., And-
rássy-út 83., fsz. 2.) s. ha a programm
nyomtatva is megjelent, mellékeljünk a •
jelentéshez 2-3 példányt. Ezt a beszá-
molót azért kell nyomatékosan kér-
nünk, mert mi is küldünk ezek alapján
összesített beszámolót a világközpont-
nak. A beszámolókban közöljük, hogy
milyen helyiségben átlag hány ember
részvételével, milyen előadók közremű-
ködésével, mely egyházak részvételével
tartottuk meg a gyűléseket és milyen
említésre méltó körülmények vagy ese-
mények forogtak fenn, illetőleg fordul-
tak elő.

Megalakult
a Kassai Luther Szövetség

Az Országos Luther Szövetség helyi
szervezeteként vasárnap alakult meg a
Kassai Luther Szövetség. Az Országos
Luther Szövetség dr. Bencs Zoltán, dr.
báró Radvánszky Antal, herceg Hohen-
Johe Károly Egon, Ostffy Lajos, Lasz-
káry Gyula és Pazár István elnöksége
alatt, valamint az evangélikus püspöki
kar vezetésével már esztendők óta fej t~
ki áldásos tevékenységét. Célkitűzése-
ként az egyházi élet felvirágoztatásán
működik és azt az egyházias szellem
megteremtése, a kultúrális és szociális
feladatok megoldása által valósíthatja
meg. Már eddig is az egész ország terü-
letén gazdag tevékenységet fejtett ki.
Különösen az egyházi napok rendezésé-
ben mutatott életerős lendületet. Ezt
Kassa evangélikus társadalma is hálá-
val. tapasztalhatta, amikor ez év máju-
sában az Országos Luther Szövetség
Evangélikus Napot rendezett sennek
keretében D. Raffay Sándor bányakerü-
leti püspök, Szohor Pál nyíregyházai pol-
gármester, Zsedényi Béla dr. a tiszai ke-
rületi Luther Szövetség elnöke fejtették
ki a modern élet evangéliumi munke-
lehetőségeit és parancsát.

Most a Kass-ai Luther Szövetség ala-
kult meg. A helyi szerveze,t közgyűlése
a lelkész, mint a Szövetség alapszabály-
szerű elnöke, mellé nagy lelkesedéssel
dr. Engel Rudolf egyetemi tanár, k ór-
házi főorvost választotta meg társel-
nökké, alelnöknek pedig Kontsér Ár·
pád kir. itélőtáblai bírót és ifj. Oel-
schláger Lajos okI. mérnököt. Az alap-
szabályszerű szakosztályok is megala ..
kultak, melynek elnökeivé dr. Ruttk av
György városi tanácsnokot, dr. Farkas
József ügyvédet es Zimmermann Aladár
villamos vállalati igazgatót választották
meg. A Szövetség elnöksége az evangé-
liumi lelkület készségével fogadta el il

feléjük egyöntetűen megnyilvánuló bi-
zalmat.

Az alakuló közgyűlés vendégei vol-
tak dr. Zsedényi Béla jogakadémiai ta-
nár, a tiszai kerületi Luther Szövetség
elnöke, Marcsek János, a hegyaljai
ev.. egyházmegye esperese, valamint
Marcsek Jánosné. Dr. Zsedényi Béla
meleg szavakkal üdvözölte a meg-
szervezett helyi Szövetséget és ismer-
tette a megoldásra váró feladatokat.
Gömöry János egyházközségi felűgyelő
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Az elődök buzgóságán fellelkesülve az újabb s legújabb kor hozzá-
látott az egyház jövőjének megalapozásához, mindenekelőtt a régi kis
irriaház helyébe építendő templom emeléséhez, melyet Petz egyetemi
tanár terve alapján az egyház meg is épít 1903-ban. Zelenka Pál püs-
pök szenteli fel azt s melyben az első igehirdetést boldogemlékü Ge-
duly Henrik akkori kerületi főjegyző végzi. 1906-ban megépül az
iskola, a miskolci származású Tverdon Istvánné Brczányi Borbála ha-
gyományából. 1927-ben a háborúban leszerelt orgonát újjáépíti az egy-
ház az 1904-ben alakult Női Gyámintézetünk gazdag segítségével.
1934-ben megépül a templom udvarán a lelkészözvegyi kényelmes la-
kás. 1940-ben pedig átadja az eg.yház szomszéd telkünkön épült emele-
tes bérházát a használatnak, melyet egy buzgó szalontai hívünk olcsó
törlesztéses kölcsönéveI építhetett meg.

* * *
A 22 éves román uralom alatt csendben, békességben várta a város,

mely mindég magyar volt, várta az egyház, mely már magyarra lett
minden kényszer nélkül többnyelvüségéből, hogy visszatérhessen az
anya, a Tiszakerület kebelére. Ez az öröm 1940 szept. 6-án megtörtént
a mi hálás örömünkre s elbúcsúzva lélekben az aradi zsinatpresbiteri
kerülettől, megindul a lassú beilleszkedés a nekünk most már, ha kí-
vánt is, de mégis új viszonyokba. Isten segedelmével s a vezetők jó-
indulatával ez is meg fog szép rendben történni s az elmult román
uralom minden lelki fájdalmával, iskolát gyilkoló intézkedéseivel, mint
egy rossz álom fog feltünni nekünk, kik átéltük azt, tanulságul az utó-
doknak, hogy az Isten csak egy szempillantásra fordította el orcáját
rólunk! Ésaiás 54, 7. M. I.

Igy őrizzük meg a multat
Igy panaszkodik Dezséry László e lap 50.-ik számában afelett,

hogy milyen szegény ami énekeskönyvünk régi magyar énekekben,
. pedig himnológusok szerkesztették, akik azonban főként ném et énekes-
könyvekből merítve, alig adtak helyet a magyar reformáció énekeinek.

Ne-feledjük, a Dunántúli énekeskönyv kezdeményező volt a régi
magyar énekek felvételében. Sok százados mulasztást egyszérre helyre
nem hozhatott. Igy is 600 éneke közül 329 a magyar -- ha nem is mind
régi magyar -, 228 anémet, 20 a szláv, 17 a latin és 6 a francia szár-
mazású. A dallamok közt 42 a magyar.

Míg első énekeskönyveink uralkodó többséggel származásra is
magyar énekkel teljesek voltak - Szegedi Gergelyében 131 énekből
11 anémet, 5-6 a szláv; Bornemisszáéban 3-4 némettel több 2-300
magyar énekkel szemben -, addig Aáchs Mihály Zengedező Mennyei
Karában 1696-tól, az elnemzetietlenedés korában, amikor a török világ,
ellenreformáció, elszegényedés, a nemtörődömség rágta a nemzet élő
fáját, fokozatosan megindul anémet invázió: a pietizmus köpönyege
alatt német énekekkel borítja el istentiszteleteink et. Mire a Zengedező
1743., 1768-ra gráduállá duzzad, elveszett a magyar ének a német éne-
kek erdejében. 614 éneke közül csak 240 magyar, 296 anémet, 37 a
latin, 20 a szláv, 21 a francia. A 302 dallam közül 116 magyar, 132
német, a többi szláv, latin, francia, lengyel származású. A szerkesztő
lelkökre is köti az oskolák tanítóinak és kántor ainak az idegen dalla-
mok megtanulását és megtanítását. amit maguk sem tudtak, korál-
könyvük sem volt. A racionalizmus még szomorúbb cenzurát végzett,
mutatja a régi Dtúli 1805., a Nagy-győri 1811-ben, a Beliczay Jónás
Ker. Halotti Énekeskönyve 1839-ben; a reformátusoknál 1806-ban.

A 16-17. század nem volt elfogult az énekek átvételében: felvett
minden énekkincset, ami magyar volt, mert érezte, hogy az konzerváló
magyar érték. S amit mi protestánsok elmulasztottunk több, mint száz
éven át, azt pótolták a Cantus Catholicik 1651-től, lekótázva a 16-17.
század nagyobbrészt prot. dallamait, így hagyva ránk, utódokra.

Látható ebből, hogy ennyi érték elpusztulását, elkallódását egy
énekeskönyv nem pótolhatta, azóta eltelt majd harminc esztendő, az-
alatt több énekeskönyv jelent meg nálunk, de egy sem kutatott fel régi
magyar énekeket, csak a Dtúliból táplálkozott, egyedül a jugoszláviai
ref. énekeskönyve - magyar hírnnológusok és zenészek szerkesztésében
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- gyűjtött, kutatott fel újat, ismeretlen magyar énekkincset. s tette
közös kinccsé.

Árnyékot vet ránk az a szabadosság, ahogyan lefordítottuk, átdol-
goztuk, átalakítottuk sok-sok énekünket akár német, akár más idegen-
ből, akár hazai költőtől. Sokszor eltűnik a szerző neve, fennmarad a
fordító neve. Sokszor a dallamot is neki tulajdonít juk. Ez se újkeletű:
ezzel éltek eleink is úgy a magyar, mint anémet reformációban. I

A Jövel Szerulélek Isten (Dtúli 286.) Prudentius latin ker. költő
himnusza (Ades pater supreme), mit a német reformáció fordított
németre (1533.) s használt fel. Szegedi Kiss István fordította magyarra.
Eddig Szegedinek tartottuk dallamostól; így is jelzik énekeskönyveink.

Az említett Rimay-ének: Mi Urunk s édes Atyánk, Rutatásom sze-
rint szövegében valószínű,' dallamában azonban bizonyosan idegen.
A 17-18. században együtt énekeltük a reformátusokkal, nekik más
dallamuk volt hozzá. Ezt az éneket az Uj Zengedező így nótajelzi: Ach
Herr! mich armen. Ez a jelzés elvezet az Aldjon meg már mi Atyánk=
Nun last uns in dieser Triest 1544-ből származó cseh-morva énekes-
könyvhöz (Günther János), ott a szöveg és a dallam a Csabai énekes-
könyvben (217., Chovan 9.). A dallamot a sokszázados magyar egyházi
gyakorlat úgy alakítgatta, hogy az ének 1., 3., 7. sora 3-4. és -utolsó
hangját, az egyvonásos c-ét, felcsapta kétvonasos c-vé, a 2. és 4., meg
az utolsó sora második hangját, a c-ét, megkettőzte. Igy keletkezett a
Mi Urunk s édes Atyánk dallama s lett magyar gyakorlatban külön
dallammá. A tót egyházak a Felséges Isten magad dallamára éneklik.
Az ének a Cith Sanctoriumban is ott van: Otce nás mily Pane =
Atyánk, kegyes Istenünk (332.), Bosszák Kelement téve meg szerzőjéül,
inkább hinném: szlovák fordítóul. Szilády Jenő munkája 56-57. lap-
ján (A hazai tót prot. egyház irodalma, 1939.): Az 1571-ben Lipcsében
nyomtatott cseh' ágenda istentiszteleti rendjét átvette a hazai tótság.
Itt olvassuk: "Prédikáció, közbe ének: Octe nás mily Pane= Atyánk,
kegyes Istenünk". Valószínű tehát, Rimay ;János a cseh ágendából le-
fordította abban a formában, ahogyan az 1679-es Gönczi énekesben
megjelent először (átvette az Uj Zengedező, a ref. '1778. énekes is),'
Boszák Kelemen szlovák átültetését pedig felvette a Cith. Sanct.

Ar. Emlékezzél, mi történék dallama Szabolcsi szerint cseh eredetű
(A 16. század magyar históriás énekei, XI. lap). Az éneket így nóta-
jelezte Bornemissza és a Bártfai énekeskönyv: "Magyar nyelven. Má-
tyás vala az prédikátor (Dévai Bíró Mátyásról elveszett históriás éneke
után). A Hofengreff-énekes könyvben is ott található, mint Jeremiás
próféta siralmas panasza, 1552-53.

A szép magyar dallamú: Az én időm, mint a szép nyár (Dtúli 590.),
németből fordítása a Richter Frigyes Kristóf (1676-1711.) Halle-
Waissenhauseni költő és orvos énekének, aki azt a 38. zoltár dalla-
mára (6=8. 4.7.8.4.7.) írta: Hüter, wird die Nacht den Siiruien: Ma-
gyar átültetője Szőnyi Benjámin (1717-1794.) hódmezővásárhelyi ref.
esperes, aki a Szentek hegedüjé-ben adta ki azt 1762-ben. Ebben ref.
zsoltár-, dícséret-, evang. német dallamokra írt és fordít ott énekeit
adta ki, közel tíz kiadást érve meg. (Dtúli 138., 414., ref. énekes: Hogy
eljött az idők teljessége.) A német eredeti Freilinghauser-féle 1704-es
énekeskönyvben jelent meg (dallama: Unter Lilien jener Freuden).

"Hüter, wird die Nacht der Sünden nicht verschwínden?
Hüter, ist die Nacht schier hin?
Wird die Finsternis der Sinnen bald zerinnen,
davon ich umhüllet bin?'.' 1-9. v.

Szőnyi Szentek hegedüjéből:
"Az én időm, mint a szép nyár, menten eljár,
nem messze tőlem a vég.
Tudom, a lélek el nem vész, sőt bére lesz
jó, vagy, jaj, pokol, vagy ég". 1-7. v. .

Dtúli 590. Payr Sándor átdolgozása:
"Az én időm, mínt a szép nyár, menten eljár
és eljő a hosszú tél.
Amde az Úr szebb tavaszra felt.ámasztja
azt, aki berme hisz, remél." 1-7. v.

Szőnyi, mint olvasható, Richter alapigéjétől (Ézsaiás 21, ll.) el-
térően fordította az-éneket szabadon, mint Jeszenszky Pauli Joachim-
tóI a Térj magadhoz drága Siont. Az Az én időmnek magyar dallamát

az egyházközség nevében üdvözölte a
megalakult Szövetséget.

Ezután sor került a Luther Szövetsév
első vallásos est jére. Krivánszky Lóránt
mély átérzés sei két Reményik verset
adott elő. Az est előadója Marcsek Já-
nosné volt, aki "Az evangélikus nö
egyházi és nemzeti küldetése" címmel
a jelenkor égető kérdéseit állította az
Evangélium fényébe. Ertékes szavai és
gondolatai mély benyomást gyakoroltak
a jelenlevőkre. Utána Marcsek János
esperes mondott imát. A vallásos est a
lelkész zárószavaival ért véget.

A Kassai Luther Szővetség 1941 ja-
nuárjával már el is' kezdi tevékeny-
ségét.

~~~~W'II

,
HrREK

Kedves olvasőínknak, munkatársa-
inknak és barátainknak Istentől áldott
újesztendőt kívánunk.

Szegények karácsonya. A most el-
mult karácsonyi ünnepek előkészítése
különösen nehéz feladatok elé állította
a szegényoek gondozásával foglalkozó
jótékony egyesületeket. Egyfelől· a
máskor összeszedhető ruhaneműek
gyűjtése ütközött leküzdhetetlen aka-
dályba, mert az elmult év először az
árvízka tasztrófa segítség kiáltásá val,
majd pedig a hazatért erdélyi részek
testvéri kérésével vette igénybe mind-
azokat, akiknek volt bármilyen elaján-
dékoznivalójuk. Másfelől azoknak az
élelmiszereknek a beszerzése volt lehe-
tetlen, amelyekből rendszerint minde-
nütt készülni szoktak a karácsonyi sze-
retetcsomagok. Zsír, cukor, rizs, liszt,
szappan, tüzelőszer juthatott máskor
az inségeseknek, most pedig mindeze-
ket felesleges mennyiségben sehol nem
lehet találni. Ezzel szemben azonban
a jóságra kész szívek legalább pénz-
ben igyekeztek segítséget nyujtaní és
olyan híreket kapunk sokfelől. hogy a
karácsonyi jótékonykodásra küldött
vagy gyűjtött összegek tetemesen fe-
lülhaladták az előző évek eredményeit.
A többi azután a nőégyletek és a buzgó
segítők leleményességétől függött és
így mindenütt a körülményekhez ké-
pest most is megtettek mindent a nél-
külöző szegény testvérek karácsonyá-
nak sikere érdekében. Ebben az évben
is sok megható bizonyságával találkoz-
tunk annak a szeretetnek, amellyel a
gyermekek tudnak gondolni a szegény
gyermekekre. Legyen Isten áldása min-
den buzgó és áldozó szíven.

Püspöki konferencia. Egyházkerüle-
teink püspökei Budapesten, december
1S-án konferenciát. tartottak, melyen
több nagyfontosságú kérdést beszéltek
meg.

Kallió finn állam elnök magas kora
miatt nehéz tisztéről lemondott és meg-
rendülten olvassuk, hogy ünnepélyes
búcsúztatásakor, amikor a tiszteletadó
katonai sorfal előtt a pályaudvar on el-
haladt, hirtelen meghalt. Temetése or-
szágos gyászünnep volt. Nehéz időben
nagy szolgálatokat tett nemzetének s
mi is áldással és tisztelettel gondolunk
reá.

Újévi üdvözlés. Az esztendőfordulás
alkalmából egyházunk vezetőit most
jókívánatokkal keresik fel híveik és
mynkatársaik s kérik tőlük az újesz-
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tendő munkáihoz az útmutatást. Győr-
ben D. Kapí Béla püspököt, Budapesten
D. Raffay Sándor és D. Kovács Sán-
dor püspököt, Nyíregyházán Túróczy
Zoltán püspököt fogják köszönteni. D.
Raffay Sándor püspök üdvözlése a
Deáktéri leánygimnázium dísztermében
lesz január l-én déli 12 órakor.

Az Országos Protestáns Arvaház ka-
rácsonyi ünnepélyén dr. Pesthy Pál el-
nökkel az élén a férfi és nőválasztmány
tagjai és a termet teljesen megtöltő
nagyközönség jelent meg. A növendé-
kek énekszámai és kedvesen előadott
jelenetei után Vargha Sándor, az Arva-
ház igazgatója mondott meleghangú,
szép beszédet, me ly után a gyermekek
ajándékaikat kapták meg és örömmel
látták, hogy legnagyobb kívánságaikat
mind teljesíteni tudta a karácsonyi ün-
nep buzgó rendezősége.

Evangélizáció. Az ácsai egyházköz-
ségben ádvent negyedik hetében tar-
tott evangelizáción a résztvevők száma
fokozatosan emelkedett és csakhamar
kétszeres számot ért el. .

A székesfőváros evangélikus rendőrei
és tűzoltói, valamint a javaáalmi őrség,
aBeszkárt és a posta alkalmazottai
külön-külön csoportokban vettek úrva-
csorát a karácsonyt megelőgő napok-
ban.

Szép új bunda egy pengő ért. Az Or-
szágos Protestáns Arvaház karácso-
nyára Kutnewsky szűcsmester hittest-
vérünk szép új csikóbőr bundát aján-
·dékozott. Az értékes ajándékot az Arva-
ház vezetősége egy pengős sorsjegyek
útján értékesíti. Sorsjegyek vásárolha-
tók az igazgatóságnál, Bpest, VII., Ró-
zsák-tere 1. Telefon 424-174.

A második' nép főiskola. Evangélikus
egyházunk második népfőiskolája Oros-
házán megkezdte működését. Hallgatói
szép számmal jelentkeztek.

Salgótarjánban az Evangélikus Nő-
egylet és Leányegylet ezévben is meg-
rendezte karácsonyi kiállítását és vá-
sárját, amelyre a régi hűséggel sora-
koztak fel özv. Pántyik Arpádné, Mo-
ticska Nándorné, Köntzey Ferencné
nőegyleti és dr. Csengődy Lajosné és
Medzihradszky Márta leányegyleti el-
nöknők köré a két egyesület odaadó
tagjai. Az eredmény 2000 pengőn felüli
bruttó és 860 P tiszta jövedelmet ered-
ményezett. A saját készítrnényű árúk on
kívül volt kiállítási anyag a zagyva-
pálfalvai, a bocsárlapújtői fiókegyesü-
letektől, amelyek id. Jenőffy Zoltánné
és Dani Istvánné elnök nők vezetésével
vonultak fel, a környékbeli falvakból.
A megnyitot dr. Csengődy Lajos alespe-
res mondotta, Diviaczky Márta tanító-
nő szavalt, közreműköd tek az óvodá-
sok Csarba Mária óvónő vezetésével,
az elemi iskolások Veszelovszky Vilma
betanításában, a .gírnnazisták, az ifjú-
ság műkedvelőgárdája, Garami László
ifj. titkár, Kovács Juci, Sproch Márta,
Kosári Pál, Dombi László, Szántó
Gyula, Novák József, Kovács József,
Sturman Gyula és Botos József. Az ér-
deklődés oly nagy volt, hogy az acél-
gyár nagy terme háromízben egészen
megtelt.

Karácsonyi templomi muzsika cím-
mel december 2'9-én délután 6 órakor
zenés áhítat lesz az óbudai evangélikus
templomban. Igét hirdet Ruzicska
László vallástanár. Közreműködik
Peschko Zoltán orgonaművész, Breznóy
Judit énekművésznő, a fasori és az
óbudai énekkar:
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- mert sose énekeltük a 38. zsoltár dallamára -- ott találjuk korán
az 1805-ös Dtúli és az 181l-es Nagy-györi énekeskönyvekben, mint
dallamjelzést (a Dtúli, 1911. hozta szövegét először). Zathureczky Sá-

_muel több éneket is írt e dallamra (Dtúli 191., 577.). A dallamot 1818-
ban jegyezte fel Honéczy Mihály, a révkomáromi evang. eccL kántora
"Psalmodiájában" s Luttenberger János paksi tanító 1840--49. közt
készített kézíratos Chorálkönyvében. E dallamot énekeljük ma is, de
az említett két feljegyzés a 3. és a 6. sort melizmák nélkül közli.

Mit mondjunk a dallamok önkényes átaLakításáróL? Csak néhány
színmagyar használatos dallamra hivatkozom: Gondviselő édes Atyám,
Győzhetetlen én kőszálom ... , Mintha szárnyon szállna ... Nem eredeti
formában közíi az egyet. korálkönyv. A Gondviselő 1. és 2. sora tel-
jesen más, mint az eredeti. A Győzhetetlent nem énekelhetnénk együtt'
a ref- és a katolikusokkal, mert ők is éneklik. Befejező három hangja
eltér az eredeti befejezéssel éneklő ref. és kat.-tól. A Mintha szárnyon
szállna 3. és 6. sor utolsó hangja nem g, mint az egyet. korálkönyvben,
hanem f-f. E három dallam egyike sincs ritmikus formában írva, mint
ahogy nincs ritmikusan átírva: Mely igen jó ... , Kegyes Jézus, én
imádságomra ... , Örül mi szívünk , Ne szállj perbe ... , Dicsőült he-
lyeken ... , Semmit ne bánkódjál , stb.
. A dallamok önkényes felcseréLése is bántó: magyar, kuruc dal-
lamra tősgyökeres német énekfordítást énekelnek, még rádiós isten-
tiszteleten is, vagy ahogy a Dtúli jelzi: Már elmegyek az örömbe ...
.tót dallamra: O felséges Atya Isten, mikor ennek az éneknek - 1550
körül írták - több különböző dallama van! Magyar ének (Dtúli 4.)
latin dallamra! Lévay József éneke német dallamra.

Eredeti magyar énekeket átalakítottak más dallamra:. a 157., 158.,
199., 258., 564., 565. stb.

Német fordításokat más, német és kuruc tiaúarnra: Dtúli 168., 177.,
179., 208. és 210. stb.

Az eredeti népköltésű: A pünkösdnek jeLes napját átgyúrták a
Dícsérd Istent,' keresztyénség német dallamára.

Azonban ne csak énekeink és dallamaink' magyarságát őrizzük
meg, hanem az egykorú költőket, zeneírókat is tartsuk nyilván, mert
azok nevét is elszínteleníti a közöny, az értékeinkkel nemtörődő ma-
gyar gondolkodás s elhalásszák mások.

SyLvester Jánost, az európai hírű 16. századbéli tudóst és reformá-
tort, egy tavaly megjelent munka megtette tót költőnek; azt a Sylves-
tert, aki az Újszövetség első magyar fordítója, Nádasdy újszigeti isko-
lájának tanítója, az első magyar nyelvtan irója volt, Silván Jánosnak
nevezik, mert tótra is lefordította egyik-másik énekét, mert menedék-
helyén cseh énekeskönyvet szerkesztett.

Rimay Jánost az említett munka megteszi nemzetiségére és szár-
mazására nézve tótnak, azt a Rimayt, aki nagy műveltségével Bocskai,
Bethlen, a magyar király követségében járó diplomata volt, aki Balassa
rajongó famulusa, ideálja költőiségben, aki így írt magyarvoltáról:

"Ó, kedves nemzetem, hazám, édes felem!
Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem:
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem,
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem".

Örizzük meg hát a multat: ne járjon magyar ének német ruhában!
"Ne tépjük le nemzeti bélyegünket" énekeinkről!

ELefánty Sándor.

Házasság. Solti Károly cinkotai se-
gédlelkész karácsony másnapján tar-
totta esküvőjet Csite Máriával az új-
pesti templomban.

Orgonaavatás. December 22-én a rá-
kosszentmihályi templomban új orgo-
nát avattak. Az avatási szertartást
Zászkaliczky Pál, a pestmegyei felső
egyházmegye esperese végezte. Az or-
gonát, Weltler Jenő, a kelenföldi egy-
ház ergonistája mutatta be s ugyan-
csak ő szerepelt művészi orgonajáték-
kal az este tartott egyházzenei hang-
versenyen is.

Halálozás. Frank Károly csíkóstöt-
tösi lelkészt nagy gyász érte: 18 éves
lánya, Ilona, tanítónőképző-intézeti IV.
évf. növendék nyolc hónapi súlyos
szenvedés után elhunyt. Temetése de-
cember 23-án volt.

Pályázat vallástanári állásra. A buda-
pesti evangélikus gimnázium fenntartó
hatósága pályázatot hirdet vallástanári
tanszékre. A kellően felszerelt kérvé-
nyek a Deáktéri evang. testvéregyhá-
zak közös képviselőtestületéhez CÍ-
mezve 1941. évi január 15-ig nyujtan-
dók be az intézet igazgatóságánál (VII.,
Vilma királynő-út 19).



Harmónlumok legolcsóbban FITTLER-né. HAVAS 1STV ÁN HEG[o~KfSzíI~ MESTER·
Bpest, Damianich-u. 38. - Képes áriegyzé~ díjtalan BUDAPEST, Vili., ÜllŐi-ÚT 16/b..

ILLOWSZKY ESERHYŐÜZEME,
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"Coboly, nerz colierek. divatos bundák. ke ppek pellerinek, rókák,
mindennemű szőrrnék készítése, szakszerű alakítása jutányos áron.

Megóvás. Kész bundák állandó raktáron.

Kitűnő italok..Elsörendü konyha,
Polgári árak.·
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KÁRPITOS ÉS otszrrö
.BUDAPEST, IV., SEMMELWEIS-UTCA 23.

Specialista: vonós hangszerek készítésében.
Elfogad: mindennemű hangszerjavítást.

SCHlftG[R CYD"HGY Iskolai, Ü;zleti.és könyv!ári. ~öté-
" L II sek. Doboz- es albumkészítések.

KÖNYVKÖTŐ Kézi és présar~n~ozások a leg-
szebb kivitelben.

HUOAP[ST, V., [rzsébet-lér 15. Hittestvéreknek árengedmény.

REISS LAJOSNÉ
MŰVIRÁG ÉS DISZTOLL ÜZLETE
BUDAPEST, SÜTŐ-UTCA 1.

Mindennemű irodabútor raktáron. .
Budapest, VilI., Magdolna-u. 6.

Telefon: 143-932.

KOTRÁS ANTAL eoyensap~a~észítő,
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 75. szám.
(B e jár a t aBe r z sen y i-u t c a i old a 1ci n.)

Saját készítésű sapkák. - Egyenruházeti #cikkek.

MIAKITS LAJOS, VENDÉGLÚJE
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Budapest, X., Sírkert-utca.
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sitási alap támogatásával.
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nika és az összes hangszerek legolcsóbban .
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Evangélikusoknak nagy árengedmény
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti
Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési segélyt .
. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt. Élet, nyug-

díj, tüz, jég, betörés, baleset, szavatosság,' gyár, autó bizto-
sításainak a legolcsóbb díjtételeit. A tagok érdekeit a Jó-

. léti Egyesület gondos figyelemmel segíti elő. Evangélikus
egyházát támogatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet fel-
karolja. Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmét a Jó-
léti 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 Érsekújvár, Győr, Kassa, Mískolc, Pécs, Szeged,
Szombathely. Minden egyházközségben megbízottal vannak
az egyesületnek. - All~ndóan felveszünk és foglalkozta-
tunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is. I

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

Z O N G O:R Á K, harmóniumok eladása - vétele
MEN D ÖLN É hittestvérünk zongora termében ,

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 146-411.. "
Elegáns női és férfi CIpO m é r t é k után

POTTY ONDY Cipőszaíoniában, BUDftPfST, Károly ~irály-úl lD.
Hittestvéreknek árengedmény.

IKovács Viktor

I kötött-szövöttáruk - harísnvák
IV., Szervita-Iér 4. Király-u. 2 (Anker-palote)
Alapítva: 1896.

Valódi böl ezüs! és ezüstözött úrvacsora kelyhek, kancsók. tálak,
ékszerek, evőkészlel, csatt. gomb, serleg stb. tervező és
készítő K·ss Ferenc ötvöstaná,r.· BUDAPEST IV..
műhely 1 Hansbazar 3. Tel.: 384-447.

Protestáns cég

RIEGER OTTO' kir. udvari
orgonagyár

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

Homlokzatsípok készítését, mindennemű orgona-
javításokat m é r s é k e l t áron. szakszerűen elvállal.

Ha elismert. jó munkát és becsületes kiszolgálást akar.
keresse fel bizalommal

FOTO SCHWEIGER
fényképész! és fotocikk kereskedőt, Alkalmi gépek állandóan
raktáron. IV.. Egyetem-tér 5. Központi egyetemmel szemben.

Heller Erzsébet
női divatszalonia

Budapest, IV., Váci-uo 17.1. em.
Telefon: 187-468.

FEHÉRNEMÚSZALON ~~~~R~~T1L1A
Budapest, IV., Kammermayer K. U. 10. (EGyházéDületében.>

TELEFON: 386-072.

Férfi fehérnemű. pyjama, ágynemű specialista.
Kézi- és géphimzés, monogramm elsőrendű kivitelben.
Hozott anyagból is vállalom. Átalakítást és javítást vállalok.

Neokralin lájdalomcsillapitó
por ostyában. Gyorsan csu-
lapitja a lejlájást és lájdal-
makat. 1-2 adag elegendó.
VizzeI könnyen bevehetö.
Eredeti csomagolású dobo-
zokban 8 adag ára P 1.50,
3 adag 60f.. 1 adag 24 lill.

Csak g,ógyszertárban kapható. .J

Márkás gép, film és tökéletes kidolgozás r
SOL TI GIZELLA fOJOSlaKUllHf8fN,
BUDAPEST, KÁROLY-KRT. 3/A"

fRÓGÉPELAOÁS. OPTIKA.
ALAPíTÁSI áv . 1875.

IZSÁK
rövidáru, harisnya, kesztyű:
BUDAPEST, Rákóczi-út 57/b.
-Templom mellett.-

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.]-


