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Vitéz nagybányai Horthy Istyán
Magyarország Főméltóságú KormányzóhelyeHe.e

a keleti harctéren hősi haláH halt.

Nem gondolt rangjával és méltóságával, hanem
önként az első sorba állt, amikor megindult az élet-
halál harc. Nem kereste állásának slönyelt, nem ma-
radt meg a biztonságot nyújtó helyeken, hanem beállt
a küzdők és harcolók közé. !:Ietét adta oda áldozatul,
mint annyi más névtelen társa.

Legyen hősi példája áldott magvetéssé, legyen
önfeláldozása és kötelességteljesítése egy jobb kor,
a megújÍJlt Magyarország záloga.

Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert Ö
szaggatott meg és Ó gyógyit meg minket.
Megaebeaített, de bekötöz minket! Ismerjük
hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az
Ó kijövetele bizonyoa, mint a hajnal, és el-
Jönhozzánk, mint az .s6, mint a kit_61e86,
amely megáztatja a földet.

Úr lsten; Tekints alá az égb61 és nézz
le szentséged é8 dics6aéged hajlékából!
Hol van buzgó szerelmed és hatalmad?
Szívednek dobogása és irgalmad megtartóz-
tatják magokat éntölem. Hi_zen Te vagy
Atyánk, Megváltónk, ez neved örökt61fogva.



EGYOTT ISTEN ELŐTT
Erős vár a mi Istenünk!

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyo-
morúságban. Azért nem Iélünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omla-
nának is a tenger közepébe: zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek
rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Forrásainak árja megörvendezteti
lsten városát, a Felségesnek szent hajlékait. Az lsten ő közepette van,
nem rendül meg; megsegíti lsten virradatkor. Nemzetek zajongnak, orszá-
gok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. A Seregek Ura
velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. Jöjjetek, lássátok az Úr
tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön; hadakat némít el a föld széléig;
ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és
ismerjétek el, hogy én vagyok az lsten! Felmagasztaltatom a nemzetek
közt, felmagasztaltatom a földön. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene
a mi várunk." (46. zsoltár.)

1. A zsoltár az 1s te fl r ő I énekel. Ot hirdeti. Róla tesz vallást. "Tárgya"
maga az élő Isten. Nem írójának az érzései vagy vallásos gondolatai. - -
Minden igazi istenes ének ilyen! Örök és változatlan témája Az, akinek
dícséretét az emberi szó legszebb és legfenségesebb eszközével: az ének-
kel zengi.

Ugyanakkor ahi t nek zsoltárával állunk szemben. A zsoltáros nem
hidegen és személytelenül pergő tanítást ad az Istenről. Mondatait a sze-
mélyes élő hit szöví, fénye világítja, melege hevíti.

Ott áll a zsoltár mög ött az író hitének bizonyossága. Szava biztos
és érces, Megállapításaiban nem ingadozik, nem tétovázik .. Rendíthetetlen
meggyőződéssel tör elő az énekből: ez bizonnyal igaz.

Ott áll a zsoltár mögött hitének tapasztalatával. Valóban megtapasz-
talta az Istent erős várnak. "Hatalmas segítségnek bizonyult Isten a nyo-
morúságban" - hangzik a zsoltár eleje az eredeti szövegben.

Ott áll a zsoltár mögött hitének tnerészségéyel. A zsoltár jórészt a
világ elmulásaval és az Isten- készítette jövendővel foglalkozik. Erről "ta·
pasztalata" nem lehet emberfiának. Honnét hát a bátorsága bizonyosan
hinni, sőt hirdetni azt, amit élmények alapján tapasztalati igazságként
nem mondhat? Az lsten szava ad ilyen merészséget, Az igazi hit örül
ugyan annak, amit megtapasztalhat az Isten munkájából, de végtére is
nem erre támaszkodik, hanem Isten igéjébe fogódzik. Szava meg nem csal
soha. Igéje akkor is igazság, ha egy darabka tapasztalat sem szól mel-
lette. '

A zsoltáros ott áll éneke mögött hitének közÖSSégével. Nem egyéni
líra ez a zsoltár. Közösség hordozza. Közösséget szolgál. Benne nem a
kegyes "én" élveleg vallásos önzéssei az ő boldogsága Istenének. "Isten
a mi oltalmunk", "azért nem félünk", "a Seregek Ura velünk van", -
szüntelenül .rni". Isten népével együtt énekel az Istennek.

Ilyen az Isten gyermekeinek éneke: hivő szívböl fakadva, az Isten-
adta tapasztalatokat boidogan számbavéve, mégis csak az Isten szaván
csüngve, a "Mi Atyánkot" együtt imádkozó testvérek kezét megfogva
szólal meg egyedül az Istenről és az Istennek.

2. Háromszor és háromféleképpen csendül fel a zsoltárban egy és
ugyanaz a vallástétel: Eros vár a mi Istenünk! A három versszakot a "szela"
szünetjel választja el.

Isten a hivő menedéke a válságos órákban! A változó élet sokszor
dönt bennünket nehéz helyzetekbe. Mindenkire jönnek nemszeretem napok,
A mi Istenünk menedékházat nyit fel nékünk zivatar, villámlás és vihar
közepette. - A zsoltárosnak gondolatai az emberi élet nyomorúságainak
vonalán a végső pontig futnak: a legnagyobb földindulásig ember és világ
életében, az ítéletíg. Isten örökre erős várunk marad. Akkor is, ha szét-
esik sokat dédelgetett porhüvelyünk. Akkor is, ha megremeg az öreg
földteke és megindul eresztékeiben az itélet világomlásában az egész min-
denség. "Azért nem félünk!" A keresztyén ember nem ismerheti a félelmet
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sem háborúban, sem a halál árnyékában, sem a megnehezült megélhetésben.
sem bűneiben, ha igazán megismerte a zsoltáros Istenét.

lsten virradat hozája az egyház éjszakájában! Isten városa mindig
támadott erősség volt. Amint a zsoltár keletkezése idején a szent város,
Jeruzsálem is ellenség súlyos támadását szenvedte áto Hol nyiltabban, hol
rejtettebben zajongnak az egyház ellen. Néha csak messzíröl nyitják meg
a tüzet reá, Máskor döntő rohamra indulnak ellene. Lehet azonban az egy-
ház helyzete egy-egy kerszakban akármily nehéz és sötét, Isten előbb-
utóbb hajnalt derít reá. Tárnadhatják, de meg nem rendülhet. Mert az Isten
védi. Az üldöztetések idejére legtöbbször a virágzás évei következtek.
De az egyház kisebb-nagyobb történelmi küzdelmein és győzelmein túl,
valami csodálatos fényességben, ragyogó tisztaságban ragyog felénk a küz-
ködő egyház utolsó hajnala, az éjszaka végső elmultával beköszöntő örök,
nappal.

Attól sem kell félnünk, hogy kiaszik az élet bent az egyházban.
Tikkasztó, száraz szelek de sokszor süvítettek végig az egyház városán és
tették sivataggá. A felvilágosodás vagy a liberalizmus aszályának nyomaival
ma is úton-útfélen találkozunk. Eltorzult evangéliuni a szószékeken, meg-
merevedett egyházi élet, merö negativummá vált evangélikusság hangosan
kiáltják, hogy a külsö ellenségnél sokkal veszedelmesebb a belső életerők
kiszáradása. Jó tudnunk, hogy "Isten forrásainak árja megörvendezteti az
6, városát". Isten kegyelme a leginségesebb korszakokban is rejt el itt is,
ott is kiapadhatatlan evangéliumi forrásokat az egyházban s e források
körül gazdag oázisok, lsten igéjének áldott kalásztengere terem az egyházi,
sivatagokon.

lsten békesség Igérete a háborús világban! - üzeni a zsoltár harmadile
szakasza. Szemünk előtt vérben és lángban úszik az orosz látóhatár. A..
tűz egyre jobban harapózik el a világon. A háború borzalmait közvetlenüt
látó szemünk most bekapcsolódik a zsoltáríró tekintetébe és messzebbre:
tágul: az lsten látóhatárára. "Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki ... hada--
kat némít el a föld széléig, ívet tör, kopiát ront, hadi szekereket éget el
tűzben." Egyszer majd felmagaslik láthatóan is az O alakja a földön.
Néki hajol meg minden térd. Es az Istennek meghódóló világon, a felülről
al'ászálló új ég és új föld birodalmában szétárad az O békessége.

Bizony, aki ilyennek ismerte meg az Igében, hittel az egyház és
világ, élet és ítélet egyedüli Urát, s hozzá még tudja, hogy ez a hatalmas
lsten vele van, - annak megrendíthetetlen bizonyosságává, élete diadal-
énekéve lesz a Luther Márton által evangélikus nyelvre fordított 46. zsol-
tár: Erős vár a mi Istenünk!

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy gyakran elfogyott Benne vetett bizodalmunk és megrendült

hitünk;
adjunk hálát Istennek,
hogy Szentlelkének forrásait megnyitotta egyházunkban s a forráshoz

bennünket is elvezérelt;
könyörögjünk Istenhez,
hogy egyéni életünk minden nehéz órájában legyen menedékünk, -

hogy takarj on be védő kezével az ítélet napján, - hogy derítsen hajnalt
egyházunkra, - hogy adjon békességet evilágnak, - hogy hozza el
Országát.

Mindenható Úr Isten, örökkévaló Atyánk! Te mindezideig megáldottál
minket a földi béke áldásaival, bár mi gyakran nem becsültük meg e
jóságodat. Most igazságod szerint háborúval büntettél meg minket. Urunk
bocsásd meg a mi hálátlanságunkat és bűneinket. Távoztassad el a háború
borzalmait és pusztításait. Seregek Ura könyörülj rajtunk. Te segítség
adója, szabadíts - meg minket minden nyomorúságunkból. Halld meg
könyörgésünket és adj nekünk ismét békét, hogy atyáink földjén Neked
adjunk hálát és Téged magasztaljunk és békességben szolgáljunk Neked
teljes istenfélelemmel életünk minden napján. Békesség Istene, hallgass
meg minket a Jézus Krisztusért. Ámen. (Imádság háború idején. A finn
agendából.)
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Értelmiségünk keresztyén felelőssége.
Noblesse oblige. A nemesség vagy rnondhatjuk: a vezető •.

hely kötelez. S mivel kisebb vagy nagyobb körben rninden értel-
miségi ember vezetöhelyet tölt be, érvényes mindegyikre az
.idézett francia mondás. Igen, a vezetőhelyek hozzájuk méltó
-életfolytatásra, viselkedésre köteleznek bennünket. Törődnünk
.kell tehát életünkkel ebből a szempontból s mivel nemcsak
"nemesek", hanem egyúttal keresztyének is vagyunk, törődnünk
.kell a vezetettek életével is. Vállainkon a keresztyén felelősség,
.amit semmi körülmények között sem hajíthatunk el magunktól.
Isten helyezte reánk. Rajtunk van valósággal, függetlenül attól.
hogy átérezzük-e vagy sein. -

A keresztyén felelősség legmélyebb értelmében véve: a lelke-
kért való felelősség. Felelős vagyok, felelnem kell másokért
lelki tekintetben; nemcsak családom tagjaiért, esetleg roko-
naimért, hanem mindenkiért, akivel kapcsolatba kerülök.

Kétségtelen dolog: Isten, aki bennünket vezetőhelyre állí-
tott és megadta azzal a vezetőhellyel együttjáró tekintélyt,
nagyobb keresztyén felelősséget ruházatt reánk, mint éltelében
az egyszerű emberekre. Sokan vezetőjüknek tekintenek bennün-
ket, ha nem is szószerinti értelemben, de olyan módon, hogy
számukra tekintélyek, példaképek vagyunk s szavunk, cseleke-
detünk, életfolytatásunk gyakran döntő súllyal esik előttük a
latba. Talán sokkal többen v-annak ilyenek, mint gondolnánk.

Tavasszal a f.-'Í polgári iskolában tartott hittanórán Jónás
próféta történetével kapcsolatban arról beszélgettünk, tniképen
szól hozzánk és ád nékünk utasításokat az Isten. Egyik IV. osz-
tályos leányka felállt és mint valami orákulumra, hivatkozott
egy tanítóra, aki (nem evangélikus volt az illető) beszélgetés
közben azt mondotta néki: Isten nincs, rnert őhozzá még nem
szólt sohasem... - Ezzel kapcsolatban csak arra akarok
rámutatni, hogy még a kisleány gyermeki hitének is komoly
nehézséget jelentett az emlftett kijelentés, mert tanult ember
szájából hallotta.

Azt szekták mondani: verba volant. Igaz, elrepülnek a
szavak, de nem mindegyik. Vajjon hány szavunk, kijelentésünk
él és rombol egysz-erű emberek lelkében?! ... Hát még a csele-
kedeteink!

Sokan így vélekedünk: én nem rombolom a hitét senkinek,
sem szóval, sem cselekedettel, én semleges maradok. Hinni nem
tudok ugyan, de azért a hívőket nem botránkoztatom meg hitük-
ben. Krisztus erre azt mondja "Aki velem nincs, ellenem van"
(Lukács 11, 23). - A mostani nagy világháborúban a semleges
államok számára egyre nehezebbé válik sernlegességük meg-
őrzése. Krisztus és a Sátán közötti harcban teljességgel lehetet-
len semlegesnek maradni. Vagy-vagy. Állást kell foglalnom
valamelyik oldalon. Itt nincs arany középút. A felelősség alól
nem lehet kibújni szépszerével. Vagy átérzem és eleget teszek
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neki vagy megszegem és vállalom a következményeket lsten
iránt való engedetlenségemért.

Gyülekezetemböl pár hónapja elköltözött egy fiatalasszony.
Isten igen kemény csapásokat rnért rá, amiknek a hatása alatt
közel jutott Krisztushoz. Teljes békességet még nem talált, de
öszintén kereste azt. Ebben a tusakodó állapotában távozott el.
Néhány héttel későbben írt levelében közölt egyet-mást új
gyülekezetének a helyzetéről. Egyebek között ezt írta: " ... meg-
figyeltem, hogy még egy uriember sem volt a templomban és
bibliaórán sem ... " S a továbbiakban írja, hogy vannak árn
pedig evangélikus uriemberek - ha csak kevesen is -, mert ő
is ismer már egyet-kettőt.

Ebből az esetből is láthatjuk, hogy nem lehetünk semlege-
sek. Ha nem építjük Krisztus egyházát, akkor romboljuk azt.
Az egyszerű emberek valósággal keresnek bennünket az isten-
tiszteleteken és egyéb igehirdetési alkalmakkor, nem azért, hogy
benső elégtétellel megróhassanak bennünket egymás között a
távollétunk miatt, hanem mert hitük erősítését várják tőlünk.
Azok 'az emlftett uriemberek aligha gondolfak arra, hogy lelki
kárt okoztak puszta távollétükkel. Pedig ezt tették. Ha talán
más nem is, de az a tusakodö lélek bizonyára így gyötrődött
magában: mégis csak bolondság az, amit én a fejemben forgatok
Isten szeretetéröl, bűnbocsátó kegyelméről, Krisztus váltságaról.
Öncsalás az imádkozás, bibliaolvasás. Lám azok a tanult okos
emberek nem sokat törődnek ilyesmikkel... .

A kár nagyságát ez esetben csak az Isten tudja, de bizonyos,
. hogy sok botránkozás történik nap mint nap értelmiségi emberek
hitetlen magaviselete miatt. Pedig "jaj annak az embemek, aki
által a botránkozás esik" (Máté 18, 7).

A magaviseletükkel másokat megbotránkoztató értelmiségi
emberekre ráillenek Jézusnak 'a farizeusokhoz intézett szavai:
"A mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivel-
hogy ti nem mentek be,akik be akarnának menni,azokat sem
bocsátjátok be" (Máté 23, 13).

Hadd számolj ak be utoljára egy örvendetes esetről. S.-i
segédlelkész korornban a városi iparostanonciskolában tartandó
egyik hittanórámra bejelentette részvételi szándékát néhány
KIE vezető. Megjöttek pontosan s közülök egy orvos, egy nagy-
birtokos (gróf) és egy tanár előadást tartottak a tanoncoknak.
Különf'éle témákról beszéltek, de valamennyien Krisztusról tettek
bizonyságot előadásukban. Jelen volt az iskola róm. kat. vallású
igazgatója is, aki előzetesen némi gyanuval élt az előadások
tartalma tekintetében (politikai célzatú előadásokat várt) és
mikor a vendégek befejezték mondanivalójukat, felszólalt. Ször-
nyen csodálkozott azon, amit hallott, de még inkább azon, hogy
nem Ielkészektöl, hanem egyéb értelmiségi foglalkozású embe-
rektől hallotta, akik Budapestről a fénynek es élvezeteknek
városából utaztak le szurtos tanoncoknak Krisztust hirdetni ...
Ami a fiúkat illeti, ök szinte mozdulatlanul figyelték az előadók
beszédét és a későbbi hittanórákon felvetett kérdéseikból láttam,
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rájuk IS Igen nagy hatást tett az orvos, nagybirtokos és tanár
bizonyságtétele. Számomra is hitbeli erősödés volt ezeknek az
embereknek a Krisztushirdetését hallanom.

Mit építettek? - nem lehet pontosan kimutatni, de bizony-
nyal i6 munkát végeztek és végez minden, Krisztusról bizony-
ságot tevő értelmiségi ember, aki mások lelkéért felelőssé-
get érez.

Ha felébred bennünk a keresztyén felelősségérzet, tisztában
kell lennünk azzal: hiába akarunk hitet ébreszteni, hitet- erő-
síteni, amíg nékünk magunknak nincs hitük. Romlott fa nem
teremhet jó gyümölcsöt, tövisról nem lehet szölöt szüretelni.
Ám akkor miért a keresztyén felelősségre való figyelmeztetés?!
Ha jó fává, hívővé lettünk, figyelmeztetés nélkül is megteremjük
a jó gyümölcsöket; ha pedig maradunk romlott fák, hiábavaló
a figyelmeztetés. Valóban így van, de Isten éppen azt akarja,
hogy megtérve jó fákká legyünk s gazdag gyümö!csöt terem-
jünk. - Ebben a vonatkozásban figyelmeztessen bennünket,
értelmiségi embereket a "nobi esse oblige" megtérésünk rnúlha-
tat 1an szükségességére.

Sághy'Jenő.

Egyházunk háborus szolgálata.
Egyik püspökünk adta ki a szállóigévé lett jelszót: az egyház mint

hadiüzem. Szokás szerint felkapták ezt a találó megállapítást és addig-
addig fogják emlegetni, arníg ráunnak az emberek és azután a szavak
nagy zenebonája után marad minden a régiben.

Nekünk azonban komolyabban kell szembe néznünk azzal a követe-
lésseI és lehetőséggel, amit ez az egyszerű képlet jelent: az egyház mint
hadiüzem. Benne nem a nagyszerű szónoki leleményt akarjuk méltatni,
hanem magunkat és szolgálatunkat ennek a lényegre tapintásnak nyomán
szeretnénk szemügyre venni és ennek a tömör, velős kijelentésnek sürgető
és igéretes tartaImát akarjuk kibontani.

Mi a különbség egy békebeli és egy hadiüzem között? Munka folyik
mindkettőben, anyagi javak átalakítása, tervek keresztülvitele, értékek
termelése. Mégis micsoda nagy a különbség! Nagyobb összefüggésbe kerül
a legkisebb üzem is, több céltudatosság és tervszerűség, takarékosság és
elszántabb lendület jellemzi a munkát. Ugyanazt a munkát végzik, de más-
ként és más célból.

Mit jelent mindez az egyházi életre alkalmazva? Nagyobb össze-
függésekbe kerül minden egyes nép keresztyénsége, minden gyülekezet,
minden lelkipásztori szolgálat, de minden hívőnek is a viselkedése és bl-
zonyságtevése. A történet folyama végső .szakaszához közeledik. Az em-
beriség nagy drámájának kifejlete előtt állunk. Hány különbség, sőt ellen-
tét veszíti el élességét és mennyire az egyetlen Igazi eIlentét kezdi ren-
ciezni a viszonyokat és sorsokat: Krisztus vagy az Antikrisztus. Vessük
csak fel komolyan azt a kérdést, ahogyan élek, amit mondok és teszek,
az Krisztus ügyét viszi-e előbbre vagy a sátán malmára hajtja-e a vizet?
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Szívügyem-e a lelkek megmentése vagy csak életem biztositása és szépí-
tése köti le minden igyekezetemet? Lehet, hogy céljaim az evangélium
világából fakadtak, de az elérésük végett használt eszközeim nem e-világi,
taktikából, számítgatásból, politikából használt eszközök-e vajjon? Hány-
szor csúszott" el Isten ügye jelentéktelen narancshéjjakon, azon, hogy em-
bérileg ügyes és bevált eszközöket alkalmaztak.

Mit jelent acéltudatosság és tervszerűség? Amikor simán zajlik az
.élet a maga megszokott medrében, könnyen kialakulnak megszokások,
életformák hagyornányból, presztizsböl, vetélkedésból és földi boldogulás-
vágyból. A háború azután az életformák megpróbálója, Leegyszerűsíti az
életet az elemi tényekre, a sallangokat, a fölöslegeset elveti, a megüre-
sedett, ál dolgokat összetöri, de az eleven, valódi, eredeti erőket felsza-
badítja és megedzi. A háború életforma-változást ir elő az egyházi "élet
számára. Az egyházi numkének az elemi dolgokra kelI szorltkoznia, a
lelki élet vezetőinek jobban együtt kell dolgozniok, minden egyes gyüJe-
kezeti tagnak tevékenyebb, cselekvőbb magatartást kelI tanúsltania. Állan-
dóan a legfőbb, legelemibb szükségeket kell szem előtt tartani. Meg kell
tanítani a modern embereket imádkozni, meg kell tanítani őket arra, hogy
figyeljenek és hallgassanak a Biblia üzenetére és végül meg kell tanítani
a gondolatokban könnyen megrekedő mai embert Krisztus követésében élni,
a gyülekezeti életben tagként tevékenykedni, közösségben és közösséget
létrehozóan szolgálni. Ez a fontos; minden más mellékes, Ezt a néhány
szükséges dolgot pedig nem lehet ötletszerűen, kapkodva, esetlegesen vé-
gezni, hanem csak tervszerű nevelői felelősséggel és a szakértő hozzáér-
tésével, Röviden megfogalmazva: több gyakorlatiasság és több" teológia!

Mindez azonban nemcsak követelrnény, a pillanat parancsa, hanem
egyszersmind új lehetőség is. Kínálkozó alkalom, hogy megújuljon egyhá-
zunk, visszanyerje szellemi rugalmasságát és tartalmasságát, amellyel nél-
külözhetetlen éspótolhafatlan szolgálatot végezhet, mint az evangéliumnak,

(

a Léleknek és Isten erejének egyháza. Nyugalmas, biztositottnak látszó
időkben a tömeg és az átlagos ember könnyen fölösleges fényűzésnek
tartja a szellemi életet, még inkább a vallást. Ellenben a háború meg-
próbáltatásai nyilvánvalókká teszik, hogy mennyire nem elég, sőt, mennyire
nem elsőrendű az anyagi .szükségletek kielégítése. Amikor a pergőtűz
idegtépő poklába jut valaki és nincs olyan szellemi [ava, amellyel színül-
tig megtöltene a lelkét, ideg-ronccsá lesz. Egy közismert tanárember szokta
mondogatni, hogy csak azért úszta meg ép idegekkel a többszöri pergő-
tűzeket, mert Arany Buda halálát és a többi kívülröl tudott klasszikusokat
mondogatta magában. Aki nem tudott egyébre gondolni, mint arra, hogy
no most üt belém a golyó, aki állandóan csak a halálos veszedelemre
meredt, mint a megbűvölt madárka a kigyó ra, az biztosan megsínylette,
Ámde a háború a tűzvonal ban még ennél is nagyobb próbákat tartogat.
Aki nem tud imádkozni, aki nem tud gyermeki bizodalommal belekapasz-
kodni a mennyei Édesatya kezébe, az kétségbeesik a háború értelmet-
lenségén és legfeljebb fásultan beletörödve, gépszerűen végzi dolgát, de
nem tudja szívvel-lélekkel teljesiteni kemény szelgálatat. Ugyanez a hely-
zet odahaza is. Hiába van meg a mindennapi betevő falat kenyér, ha üres
a lélek és megkeményedett a szív, Bízó kitartás, derűs lemondás, önkéntes
áldozatvállalás csak olyan szívböl fakadhat, amely felülről való erőkkel
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telik meg . .A háború odakint és idebent egyaránt kiált az evangéliura után
és csak az az egyház ismeri fel küldetését, az találja meg létjogát, amelyik
semmi mást nem akar, mint az evangéliumot hirdetni és szolgálni.

Békevilágban bőven van ember, pénz, idő. Meg lehet kockáztatni a
reprezentálast. Jut is, marad is. Háborúban azonban létparancs a takaré-
kosság. Gondoljuk csak végig, ki-ki a maga körében, hol lehetne taka-
rékoskodni? Mennyi elodázható, elhagyható kiadás kerülne napvilágra.
Viszont az igazi takarékosság nem' a bürokrata módszere, amely minden
tételt egyformán lefarag. Az igazi takarékossághoz hozzátartozik az elemi,
életbevágó szükségletek érdekében a fokozott áldozathozás. A missziói
munkára, a Biblia terjesztésére, a tanításra semmi áldozat sem sok. Sőt,
háborús időkben kettőzött odaadással és buzgósággal kell számukra elő-
teremteni a szükségeseket.

De nemcsak a pénzeket kell mozgósítanunk és gazdaságosabban fel-
használnunk, hanem az embereket is. Németországban sok egyházi szer-
vezet találta meg a háború; egyházi élet korszerú formáját. Nagyon sok
lelkész telieslt katonai szolgálatot, részint mint lelkészek és kórházi gon-
dozók, részint mint harcosok. Sok lelkészi állás üres ennek következtében,
holott a lelkek erősítése és vezetése fokozottabban szükséges ilyen nehéz
időkben. Úgy segítenek a dolgon, hogy új egyházi munkásokat állítanak
be. A nevük: Lektorat. A mi lévita tanftóinknak felel meg ez a tisztség,
azonban nemcsak tanítók kaphatják ezt a megbízatást. Az egyházi felsőség
arra való és alkalmas, a Bibliában jártas és tiszta életű embereket meg-
biz azzal, hogy egyes gyülekezetekben lelkészként szolgéllensk. Az úrva-
csoraosztásra és hitoktatás végzésére is kiterjed a megbízatásuk. Előzetes
vizsgálat után bocsáttatnak ki munkájukra és állandó felügyelet alatt
végzik azt. Gyárosok és parasztemberek, Irók és orvosek vannak ezek
között a "lektorok" között. Az ismert író, a Zeitwende szerkesztöie, Tim
Klein is ilyen lektorként szolgálja most az evangéliumot. Az egyetlen
különbség a lelkészek között és közöttűk, hogy a nyilvános istentiszte-
leten csak felolvassák a prédikáelót. A bizonyságtevésre nyilván meg van
a teljes szabadságuk, csupán a teológiai felkészülést és habitust feltéte-
lező prédikálás terül etén .szorítkoznak erre a kisegítö szelgálatra. Termé-
szetesen a prédikációk megválogatása, a megfelelő énekek és imádságok
összeállítása ugyancsak komolyelőkészületet és lelki rnunkát igényel és
ennek szabadsága megóvja ezt a megbízatást attól, hogy elgépiesediék és
elsekélyesedjék. Ilyen és hasonló átalakulásokra nekünk is fel kell készül-
nünk. A lelkészi szolg álat átrendezésére is sor kell, hogy kerüljön. Nagy-
városokban nincs elég lehetőség a kis lelkészi létszám mellett a lelkipász-
torolásra, viszont egyes helyeken különbözö beosztásban sok olyan lelkész
Van, akit gazdaságosabb beosztás mellett más szolgálatra lehetne szabaddá
tenni. Hány olyan kis falusi gyülekezet van, amelynek tőszomszédságában
ugyancsak lelkésszel élén küzd az anyagi terhekkel egy törpe gyülekezet.
Háborús egyházi életben hagyományos tekinteteket félretéve kell össze-
vonásta is gondolni, hogya döntő fontosságú helyeken új erők léphesse-
nek munkába. Súlyképzés kell, hogy az egyházi munkának is akialakítója
legyen.

Nagyon sok csüggesztö, leverő jelenség árad szét háborús időben. Aki
csak az álarcát elveszítö embert látja, a kiütközö bűnöket, az megbénul
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munkájában. Ilyenkor kell azonban megbizonyulnia a hitnek: a nem-
láthatókról való meggyőződésnek, a reménylett dolgok valóságának.
Nagyon egyszerüen fejezhetjük ki, hogy mi az igazi szolgálata egyházunk-
nak élet-halál harcunkban : egyszerüen - hinni. Ezt semilyen testület és
szervezet el nem végezheti helyette. Hitre csak az íge egyháza vezetheti
el az embereket. Hitben gyarapodásra és növekedésre sehol másutt nincs
tér és lehetőség, csak az egyházban. Vetkezzük le mituiezt a régi formát,
ami megakadályozza a Krisztusben való hitet és a Krisztusban való életet
és merjünk új útakra lépni, új eszközöket kézbe venni, új formákat ma-
gunkra ölteni, új szervezkedésbe fogni, azért, hogy meggyökerezhessünk
és továbbépülhessünk a hitben. Hadiüzemmé kell válnia egyházunknak.
Más szóval: főben és tagokban, előljárókban és hívekben hívő, élő, szolgáló
egyházként kell élnünk. Ezt az életlehetőséget kapjuk Urunktól és nekünk
nincs más dolgunk, mint élni ezzel az ajándékkal és élni ebben a lehető-
ségben.

Urbáll Ernö.

Lehetséges-e az önmegtartóztatás?
A történelmi idők most fénykévéjüket a családra, az ifúságra, az ön-

fegyelmező és önmegtartóztató életre vetik. Érdemes megkérdezni ezekre
vonatkozólag a korszerü orvostudományt is. Annál indokoltabb ez, mivei
a "n,emi élet" gyűjtő neve alatt a szinte áttekinthetetlenné felduzzadt iro-
dalombólolyan munkák is forognak közkézen és számos olyan megálla-
pítás él sokak emlékezetében, melyek ma már felülbírálatra szorulnak.

Sorra véve őket: legfontosabbikuk az önmegtartóztatás kérdése. He-
lyes megvilágítása választ ad arra, hogy a megfelelő időpontban kötött
házasságig tiszta életet élhet-e az ifjú, azután rnegelégedhet-e mindenki
a maga élettárs ával. Magyarán mondva: természeti szükségességböl fakad-é
a házasságon kívüli nemi élet, vagy pedig csak egyéni bűnök és társadalmi
visszásságok következménye?

Nagy horderejű itt az orvos állásfoglalása! Mert bizony sokan van
nak, akik szabados életüket természetes dolognak szeretnék feltüntetni
és ezért a tudományra hivatkoznak. Mintha az ember nemi élete a belső
elválasztásos mirigyek működésének szükségszerű folyománya lenne. ~s
mivel a mirigymúködés akaratunktói független s rendszerint átörökölt
hajlamokon s szervezeti adottságokon alapul: az önmegtartóztatás szerin-
tük olyan jámbor óha], mely megvalósíthatatlan; megkísérlése, eröltetése
pedig káros és természetellenes.

Ez az állítás túlvezet önmagán. Mert emberi mivoltunk szempontia-
ból döntő kérdést vet fel: ura vagyok-e testemnek, örökölt képességeim-
nek, haj lamaimnak, vagy csupán csak tehetetlen eszköze? Lélektanilag
nézve pedig nem kevesebbről, mint az "én" jelentőségének tisztázásáról
van szó. A szervezet termeli-e ki magából az "én"-t, vagy pedig feltéte-
lezhető annak valamiféle önállósága, felelősségteljes szabadsága?

Az orvostudomány az élettani síkon a belső elválasztásos mirigymű-
ködést az alkattan egyik fejezetének tekinti. Itt lélekzetvisszafojtóan ér-
dekes meggyőződés-változást érhettünk meg. Az alkattan első felismerései
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ugyanis arról szóltak, hogy az átörökölt konstitució az. egyén végzetét
jelenti. Nagy tudományú kutatók állították, hogy az újszülött testében, mi-
rigyeiben, azok kölcsönhatásában, szövetei, szervei felépítésében, rnínösé-

- gében előre megpecsételt sorsát hordozza. Mint megfellebbezhetetlen birói
ítélet hangzott és forgott közszáion Tetidler meghatározása: a konstitució
az egyén szomatikus fátuma!

A tovább haladó kutatás ezt - mindnyájunk megkönnyebbülésére -
megdöntötte. Kiderült, hogy az alkat "áthangolható" és ez a belátás az or-
vosi tevékenységnek teljesen új utakat nyitott. Az első lépést talán éppen
hazánkfia tette meg. StiIIer nemcsak a róla elnevezett asztheniás tesfalkatot
ismerte fel, hanem azzal a felhívásával, hogy "napimádókká kelJ nevel-
nünk az aszthéniást", meg hogy "tegyük ízornatlétává": megmutatta az
átörökölt alkat tervszerű megváltoztatásának célravezető módszerét is. És
tényleg azóta se szeri se száma azoknak az aszthéniás alkatú ifjaknak, akik
a rájuk váro és kikerülhetetlen végzetnek tartott gümőkóros senyvedés
helyett a testedzést választva, annyira "áthangolták" szervezetüket, hogy
még olimpiai bajnokok is akadtak közöttük.

Az orvostudomány természetesen nem elégedhetett meg az életkörül-
mények, a táplálkozás, foglalkozás, környezet stb. megváltoztatásának se-
gélyével elérhető eredrnényekkel, hanem gyógyszereknek, hormonoknak
a szervezetbe juttatásával sokkal szembeszököbb -eredményeket ért el.
Mindenki ismeri például az insulin ielentőség ét. Ennek alkalmazása sem
egyéb az átörökölt alkat Iegyözésénél. A hasnyálmirigy veleszületett gyen-
gesége a cukorbetegség forrása: állatok mirigyeinek felhaszná-lásával füg-
getlenítjük hát betegünket saj át szervezetének fogyatékosságától.

_A sebészet diadalmas előretörését is sok esetben az a szándék heví-
tette, hogy betegeink. átörökölt alkatát műtétekkel változtassuk meg. Is-
meretes, hogy veleszületett torzképződmények, daganatok kiirthatók, mű-
ködésbeli rendelJenességek (pl. veleszületett csípőficam) kijavíthatók, a
belső elválasztásos rendszerbe pedig - mely mögé szívesen bújtatnák pedig
sokan egyéni felelősségüket - közvetlenül beavatkozhatunk. 19y egyes túl-
zottan működó mirigyeket megkisebbíthetünk, mint pl. basedov-kórban a
pajzsmirigyet, a hiányosan működőket tevékenységre serkenthetiük, sőt a
teljesen elsorvadtakat, mint pl. a közismert Voronoff-műtéttel, átültetéssei
pótolhatjuk.

Semmiképpen sem állhat tovább fenn az a széltében, hosszában ter-
jesztett s a tudomány mezébe öltöztetett álJítás, hogy az egyén, mirigyei
világra hozott alkatának tehetetlen játékszere. Természetesen nem akarok
itt senkit sem rábeszélni, hogy véres beavatkozásokkal. vagy bódító anya-
gok bevételévei csökkentse mirigyműködését, hanem csak azt kívánom
megvilágítani, hogy ezen a téren sem kell tehetetlen bábnak tartani ma-
gunkat. Hogy ez az állításom mennyire nem önkényes, azt a világ minden
részén élő emberek százezrei bizonyítják. Mert mi egyéb lenne, mint bi-
zonyító erejű élettani kísérlet az a sok hormon befecskendezés, melyet
életük delét meghaladt nők és férfiak is igényelnek, hogy sorvadt rniri-
gyeik csökkent munkaképességét mesterségesen pótolják?

Ez. a néhány száraz adat már önmagában véve is eleget mond és
minden gondolkozó embernek bizonyit ja: az "én" nem a test terméke!
Mert ami ennyire fölibe tud emelkedni valaminek, az nem lehet azonos

,..
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azzal. Gyermekkorunkban mindnyájan olvastuk Münchhausen báró csodá-
latos esetét, amikor mocsárba kerülve saját hajánal fogva húzta ki ön-
magát. Ugyanezt tenné az "én" is, ha nem lévén megelégedve azzal a szer-
vezettel, melynek nem volna egyebe valamiféle megnyilvánulásánál, vagy
tulajdonságánál, mégis orvost keresne fel, hogy változtasson átörökölt
alkatán. ,

Kétségtelen tehát, hogy az "én" nem testi eredetű és nem anyagi
megnyilvánulás. A testet fizikai és kémiai törvényekkel jellemezhetjük,
az "én" tevékenysége és tulajdonságai viszont lelkiek, vagyis szellemi ter-
mészetűek. Az emberi szervezet két, egymásra vissza nem vezethető ösvalö-
ságnak, az anyagi testnek és a szellemi eredetű léleknek összetett egy-
sége. Igy érthetjük meg az újabb lélektani kutatások eredményeit, melyek
arról tanúskodnak, hogy bár az "én" a legszorosabban az élő szervezet-
hez kapcsolt valami, mégis külön felette áll és csak észleli a külvilág és
a testi szervezet reá ható változásait, a nélkül, hogy velük azonos volna.

Az "én" nem azonos tehát testével, hanem azt csak birtokolja, nem
azonos cselekvéseivel, hanem azokat csak végrehajtja, de nem azonos, ösz-
töneivel, hajlamaival, képességeivel sem. Mindezek felett még saját magá-
val szemben is bizonyos tárgyilagosságra képes és Igy látja, mérlegeli,
meg- és elítéli a maga hibáit, szemleli a maga szenvedéseit, sajnálja magát,
vagy kegyetlen magához.

Szemléltetően bizonyit ja a tudományok egységét az, hogy a fenti
megállapításokat, melyeket a lélekkutatók megfigyeléssei és önészleléssei
szereztek: az élettan kísérletekkel igazolta. Igy például kimutatták, hogy
a feldühftett kutya vérében felszaporodott az adrenalin, a mellékvese ter-
méke. Mások pedig bebizonyították, hogy ha delejes álomban lévőnek
ivást sugalmaznak, ugyanúgy felszaporodik vérének viztartalma és ugyanúgy
megindul veséinek kiválasztó működése, mintha igazában vizet ivott volna.
Kétségtelen tehát, hogy a lelki élet hullámzása, az "én" magatartása be-
folyással van a belső elválasztásos mirigyrendszerre és a hormonok ter-
melésére.

Éppen fordítva van tehát a dolog, mint ahogy szárnos előadó, iskola
és rendszer az elmult évtizedekben hangoztatta. Nem szolg ái, hanem urai
vagyunk testünknek és nem az átörökölt testalkat s mirigyrendszer pe-
csételi meg sorsunkat, hanem vágyaink, céljaink, elképzeléseink alakitják,
formálják testünket és annak rnűködését.

De nemcsak a tényállás derült ki, hanem tisztázódott annak kiala-
kulása is és ezzel egy csapásra kiderült a félreértések oka. Ugyanis eddig
figyelmen kívül hagyták azt a döntő fontosságú körülrnényt, hogy az "én"
nem olyan felszfnes és külsőséges kapcsolatban van testével, mint a kül-
világ tárgyaival, hanem ez az elképzelhető legbensőségesebb viszony. Nem
akaratunkkal hatunk testünkre, mint a kezünk ügyébe eső tárgyakra, ha-
nem annyira átéljük, hogy szinte teljesen azonosak vagyunk vele. Minden
futó gondolatunk, minden hangulatunk átrezeg rajta és képzeletünk csapon-
gásai, éber álmaink fodrozódasal átjárják minden sejtünket és minden
porcikánkat.

Jól tudja mindenki, hogy az újszülött csecsemők úgy hasonlitanak,
mint egyik tojás a másikhoz. De minél öregebb lesz az ember, annál In-
kább elkülönül -a másiktól. Nemcsak a táplálkozás, a használat mértéke
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edzi, vagy koptatj a-sorvasztj a a testet s nemcsak a külvilág behatásai,
az érvényesülésért való küzdelem sebei tarkítanak, hanem a mimika ekéje
szántja arcunk barázdáit és vágyaink, álmaink, céljaink fejlesztik ki belső,
rejtett alkatunkat. Minden testi alak és formaváltozás mögött az "én"-t
találhat juk meg, mert az ö magatartása, szellemi elszánásai formálják
olyanná a testet, ezt a csodálatos életműszert, mint amilyen ennek gaz-
dája. Úgy kopik hát hozzánk testünk, mint ahogy a mesterember keze-
[árásához folyton használt szerszáma. És ezzel nemcsak megkönnyíti a
munkát, hanem megszokott munkamódszerünk folytatására is rákényszerít.

Helyrehozhatatlanul tévednek hát azok, akik az önmegtartóztatás tit-
kát az akaraterő edzésében szeretnék feltalálni. Belső szerveinket, miri-
gyeink működését sokkal inkább az elképzelés, a fantázia nekihevülései
irányítják, mint értelmünk vagy akaratunk munkája. Ne csodálkozzon hát
senki, hogy nem uralkodhat akaratával azon a lángon, amit éber álmaival
szított hatalmassá. Hű szolga a test és alig várja, hogy valóra váltsa a
lélek titkos sóvárgásait, a magános órák rejtekén színezgetett ábrándok
igézetét.

E részről is igaz hát az Irás figyelmeztetése: aki aljas kívánsággal
tekint az asszonyra, már házasságtörést követett el vele szívében.

Lehetséges az önuralom, keresztülvihető az önfegyelmezés, de nem
az akarat ötletszerű felbuzdulásával, nem a hűvös, józan értelem érveivel,
hanem az egész élet neki áldozásával. "Gondolj merész et és nagyot s tedd
rá éltedet" - írta időt, teret áttörő látomásában a költö, - iparkodj
egész ember lenni, irányítsd életedet értelmed, akaratod és képzeleted össz-
hangba hozásával és akkor tested olyan engedelmes életműszerré formá-
lódik, hogy ura lehetsz, nem pedig tehetetlen játékszere: tanítja korunk
lélektana és élettudománya.

Dr. Reők Iván.

Lelkészek a nemzetnevelés szolgálatában.
Az új magyar nemzetnevelés egészen független bármelyik külföldi

"mintá"-tól. Egészen magyar tényezőkből és lehetőségekből fogamzott
és születik meg. A magyar nemzetnevelés, mint leventeintézmény meg-
elözte azokat a "totális" ifjúsági nemzetnevelő mozgalmakat, melyek a
tengely-hatalmak mai utánpótlását jelentik. Magyarország trianoni sorsá-
ból született meg a levente mozgalom. Bár igaz az, hogy még ma is új
és új születés re van szüksége, mégis az első világháború után megújuló
Magyarország képéhez hozzátartozik. - A csérkészet nagyon sokat vett
át angol eredetijéből és idestova már népi szolgálatokat vállalt és végzett,
úgy hogy senki meg nem tagadhatja tőle azt, hogy a világháború utáni
erőteljes munkája egyenesen az új magyar nemzetnevelés eszközévé vált
bizonyos internacionális vonásai ellenére is. - Az evangéliumi, vagy álta-
lában vallásos ifjúsági rnozgalmak rnind végeztek egyben nemzetnevelő
munkát. Sőt mondhatjuk, hogy a szolgálatot a gyökerében fogták meg.
De mi tagadás, magyar és nemzeti szempontból mégis csak részeire ta-
golták ifjúságunkat és bizony az egész nemzet ifjúságának csak kis há-
nyadához fértek hozzá. Igaz' az is, hogy egyházunk puszta létezése is már
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nemzetnevelés, mert a Iényegünkhöz hozzátartozik ez. A magyar refor-
mációtói mind máig nemzetnevelők voltak az evangélikus és református
lelkipásztorok és pedagógusok. Mégis, épen a pusztán lelki-szellemi nem-
zetnevelés folytán, annyira egyéni nevelés volt, hogy népünk nagy rétegei
elszigetelödtek és nem vált egységessé a nemzet képe. Iskolai nemzet-
nevelésünk is hiányos, bár az egyházak e téren többet mutattak fel, mint
az állam. Azóta az új idők, új lehetőségek, új háború, de az örök magyar
hivatás - megmaradni jellegzetesen, valóságosan magyarnak és magyar-
ságunkban rninél erőteljesebben növekedni - új hangja is többet, átfo-
góbbat, a nemzet minden rétegér megmozgató ifjúsági nemzetnevelő rnoz-
galmat követelnek.

Bizonyára ezeknek a meglátása vezette a felelős tényezőket, hogy
megalkossák az 1939. évi II. t-c-nek a leventeintézményre vonatkozó ren-
delkezéseit. A magyar nemzetnek, mint minden nemzetnek nemzeti élete
biztosítása szempontjából katonanemzetnek is kell lennie. Katonanemzet
pedig, - tapasztalatok bizonyítják, - első sorban nem fegyver által lesz
egy nép, hanem erkölcsi, jellembeli és így lelki fegyverek által. Ezért nem
elégséges a katonai, hanem ennek mintegy feltétele a lelki, erkölcsi neve-
lés. A levente, mint egységes magyar honvédelmi nernzetnevelés, ezért első
alapfeltételének jelenti ki a vallás-erkölcsi nevelést. Bizonyos abban, hogy
erkölcs vallás nélkül elképzelheteten. Ennek egyenes következménye tehát,
hogy munkájában a keresztyén Magyarország áll alap- és celként előtte
és pedig úgy, ahogyan azt a magyar történelem és a magyar nép törté-
neti egyházakban és nemzeti jellege szerint Isten világkormányzó hatalma
révén magából mintegy kitermelte. Ami pedig a fent vázolt ifjúsági moz-
galmakat illeti, azokat igyekszik minden értékes vonásukkal belekapcsolni
a leventemunkába.

Az emIltett törvény és a megfelelő végrehajtási utasítások a levente-
rnunkát két vonaira állítják. Az első a kötelezö levente-csapatmunka heti
négy órában, rnelynek van külön erkölcsi oktatásra szánt negyedórája. Ezt
a" levente vezetői kar irányítja levente ifjú-vezetők közrernűködésével. Kü-
lön a csérkészethez hasonló próbázási rendszer adja meg nemcsak a test-
nevelési, hanem az erkölcsi, a nemzeti, az ügyességi, közhasznú, de leg-
főképen a katonai, elsősegély, legvédelmi ismereteket. A kötelezö csapat-
munkában ez képezi az anyagot, rnelyröl négy próbaban vizsgázik minden
levente a 12-23. életévig. A levente-csapat munkájában, mint oktató és
parancsnok is résztvehet bárki, tehát a lelkész is, aki a levente vezetői,
parancsnoki tanfolyamot elvégezte. Ahogyan a csérkészetben kívánatos
volt, hogy minél több lelkész aktiv parancsnok legyen, vagy csérkésztiszti
munkát végezzen, úgy talán még fokozottabban fontos volna ez a levente
munkában,' ahol még nagyon kevés a lelki és pedagógiai irányú vezető"
A római katolikusok e téren is erősen kiveszik részüket. De a levente-
csapatok munkájában más alkalmak is vannak, hogy közvetlenül részt-
vehessenek a lelkészek. E téren senki ne várjon külön felhívást, hanem
vállalkozzék. Menjen ki a lelkész, különösen városi leventekkel kirándulá-
sokra, gyakorlatokra. Itt ne csak Istentiszteletet tartson nekik, hanem játsz-
szan és nótázzon velük. Igy olyan lelki közelségbe is juthat levente ifjú-
ság ával, amilyenre máskor talán soha nem adódott volna alkalom. Ezzel
nemcsak a nemzetnek tesz szolgálatot, hanem mintegy ennek folyománya-
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képen egyházi ifjúsági munkát is végezhet különösen azok között, akik
más ifjúsági mozgalmakban soha nem vettek részt. Városon különösen ez:
a rész mindig a nagy többség.

A leventeintézmény másik vonala az önkéntes levente-egyesületi rnunka,
mely a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek nagyszerű munkamódszerét fel-
ismerve, gondoskodni akar az ifjúság testi,' értelmi, lelki és társas életéről.
Ez a levente-egyesületi otthonban folyik különösképen főként az iskolán-
kívüli ifjúság számára. Ez az a terület, melyben különösen fontos rész:
juthat egyházunknak, lelkészeinknek. A levente-egyesületi elnöki tiszt ezen-
túl nemcsak megtiszteltetést jelent a lelkésznek, hanm fontos lelki, nevelői
és irányító szolgálatot kíván hordozói tói, nemcsak előadásokat, hanem sze-
mélyes pedagógiai munkát is. A levente-egyesületek kb. harmincötféle
szakosztályt alakíthatnak, melyekben a cserkész különpróbákhoz hasonló
többlet-ismeretre, ügyességre tehetnek -szert, zenét, nyelveket stb. tanul-
hatnak, rnűkedvelö, kultúrális előadásokat rendezhetnek, szociális, vallásos
szolgálatokat vállalhatnak. Aki ismeri a KIE és a cserkészet ilyen irányú
áldott tevékenységét és sok lehetőségét, az felmérheti, mit jelent ennek
a módszernek az egész ifjúságra lehető kiterjesztése. Ebből a munkáböf
a mi egyházunk sem maradhat ki" amelyik a magyar kultúrának már sok
szelgálatot tett. A gazdaifjúság számára a levente is felállítja a maga
népf'öiskoláit és tanfolyam ait. Külön gondot fordít a levente-ifjúság szabad-
idő mozgalmára. Leventetáborokon, üdültetések alkalmából kész örömmel
veszik igénybe a lelkészek szolgálatát is. - A levente-egyesületekben
semmi akadálya nincsen annak, hogy-különbözö felekezetű lelkészek szol-
gáljanak. A törvény és a központi vezetőség semmiféle vallási villongást
nem tűr meg 'és minden ilyent igazságosan bírál el. Ott, ahol a protestáns
ifjúság kisebbségben van és történetesen épen a katolikus plébánost vá-
lasztották. meg levente-egyesületi elnöknek, ott külön bibliakör jellegű
protestáns vagy evangélikus vallási szakosztály alakíthatö, vagy a meglévő
KIE-ben folytathatják tovább munkájukat az ifjak. Különben is, ahol már
van Ifjúsági Egyesület, vagy egyházi népföiskola, ott azok továbbrnűköd-
hetnek tagjaik között, de megvan minden Ifjúsági Egyesületnek a joga
arra, hogy teljes egészében, mint vallási szakosztály alapszabályai és jogai
megtar.tásával bekapcsolódhassék a levente-egyesület munkájába, sőt a le-

. vente-otthont is igénybe vehesse. Az evangélikus ifjúsági munkára így még'
nagyobb felelősség hárul. Mintegy "missziói" területet kap, hogy bizony-
ságtételévei és lelki munkájával azoknak is szolgáljon, akik eddig nem
vettek részt ifjúsági mozgalmainkban. Természetesen ennek a hódításnak

. nem egyesületi missziónak, hanem a Krisztushoz való vezetésnek kell lennie.
Az Ifjúsági Egyesületek nyári, vagy téli konferenciáit, táborait nemcsak
hogy elismeri, hanem szükség esetén támogatui is fogja a Levente Köz-
pont.

. Mindezeknek nagyszerű propagálója volt az az ötnapos ifjúsági ve-
zetőképző tanfolyam, melyet 120 evangélikus és református lelkész rész-
vételével május 26-ával kezdődőleg rendeztek Budapesten a "Toldi MIklós"
központi testnevelési intézetben. 35 evangélikus lelkész vett részt. A tan-
folyam hallgatóságát a Honvédelmi Minisztérium felkérésére a Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége hívta össze és a Honvédelmi
Minisztérium finanszirozta. A KIE nagyon jó előadó gárdát hozott össze.
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A levente tárgyakat a Levente Országos Központiának vezetősége ismer-
tette. A tanfolyam résztvevői az ország legkülönbözőbb vidékeiröl gyűltek
össze és igazi testvéri egyetértésben töltötték együtt az öt napot. A Le-
vente Országos Központja gondoskodik arról, hogy' a KIE-vel karöltve
még több ilyen tanfolyam ot rendezzen az evangélikus és református lel- (
készek számára. Igy kb. 600 lelkész nyer még kiképzést. :- A Levente
Országos Központia különben minden olyan kérdésben, rnelyben a kisebb
leventeparancsnokságok nem tudnak felvilágosítást adni, vagy amelyek
vitásak, vagy igazságszolgáltatást igényelnek, készséggel ad felvilágosítást,
tanácsot és siet kinek-kinek segítségére.

Sok tanulság közül különösen jól meg kell szívlelnünk ezt: A le-
ven te-rnunkára vonatkozólag megvan a törvény, mely lehetőséget nyujt
arra, hogy' a levente keretében folyó nemzetnevelő munkából egyházunk
is kivegye a maga részét. Ha ezt elmulasztja, magunkra kell vetnünk. A
levente-munka nem vár arra, hogy mi beállunk-e. O kiképzést ad és hív
segítségül. Egyházunkori és ifjúsági mozgalmunkon múlik az, hogy rnilyen
szervezettséggel álJ oda az új magyar ifjúsági nemzetnevelés szolgálatába.
Vagy itt is csak esetenként akarjuk megoldani azt, ami már épen elodáz-
hatatlan? Nem elég e téren felhívás és egyéni [ötetszéstöl függővé tett
vállalkozás csupán. KelJenek egyetemes rendelkezések is arra vonatkozó-
lag, hogy mi mindent köteles megtenni a leventemunkában a lelkész az
egyház érdekében. Egyházi vezetöségűnk bizonyára foglalkozik ezzel a,
kérdéssel, de magunk is legyünk készen vállalni és hűséggel teljesíteni
mindazt, ami a leventében, mint nemzetnevelő feladat előttünk áll. Külö-
nösen nagy fedadat .hárul a kipróbált evangéliumi ifjúsági és a csérkész
vezetőkre abból a szempontból, hogy a levente könnyen a "totalitas" kísér-
téseíbe tévédö beállítottságát és médszerét az egyéni, személyes lelki munka
mélyebbre ható, igazabb gyümölcsöket termő áldásaival kellő módon ellen-
súlyozza és gazdagítsa.

/ttllés Mihály.

Testvérek vagyunk-e mi, emberek?
Koronként, amikor már nagyon eltávolodtunk egymástól, újra és újra

fel kell vetnünk: Testvérek vagyunk-e mi, emberek?
Ma· ez a kérdés megint felkívánkozik.
A Szentírás ugyan időtlen idők óta hirdeti a testvérséget, de az ember

néha szabadulni igyekezett e tudattól. Mert aránytalanul többször töreke-
dett az erősebb legyőzni a gyengébbet és igába hajtani, mint támogatni,
felemelni. Szívesebben akart elvenni, mint adni. Többször akarta az egyik
ember a másikat kirabolni, rnint megajándékozni. És még valami, amit
Bartucz-cal") így fogalmazhatunk meg: faji e16itélet!

Mihelyt egy embercsoport tőle különbözö emberekkel találkozott, a
másikat teljesen idegennek és rendszerint alsóbbrangúnak tartotta. Igy
gondolkodtak a görögök, rómaiak a barbárokról. a hinduk a bennszülött
öslakosságröl, a japánok az ainukról, a zsidók a többi népről s így tovább.

Amikor a keresztyénség elterjedt, az emberiség többé-kevésbbé át-
érezte, vagy legalább is elfogadta a testvériség gondolatát. Az újkor ele-

*) Bartucz: Fajkérdés, fajkutatás.



jén azonban, amikor a felfedezett új földrészeken a legkülönbözőbb színes
fajták bukkantak fel az emberi látókör peremén, ébredezni kezd az aggo-
dalom, vajjon ezek a furcsa teremtmények csakugyan igazi emberek-e,
lehet-e, hogy ök is Ádám és Éva gyermekei? es van-e joguk mindenre,
amire a fehér embernek van; szabad-é például nekik is keresztyéneknek
lenniök?

Ez az aggodalom nagyon kapóra jött nemcsak a kalandoroknak, db
nem ritkán a gyarmatosító kormányoknak is. Az öslakosság sok helyen
nagyori útban volt, gondot és bosszúságot jelentett. Elkezdték hát irtani
a "vadakat". Az Egyház azonban irgalmába fogadta őket. Több zsinat. tár-
.gyalta és pápai bulla hirdette, hogya négerek, indiánusok és a többi zsínes-
börű épen úgy lelkes emberek, mint a fehér s az Egyház tagjaivá fel-
vehetők.

A különbözö eredet gondolata azonban mind gyakrabban jelentkezett.
Isaac de La Pey rére Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelére s Mózes
könyveinek több fejezetére utalva azt iparkodott bizonyítani, hogy Ádám
és Éva csak a zsidó nép ősei; hogy velük egyidőben és megelőzően is
éltek emberek s hogy a Mózes által Irt teremtéstörténet nem ezekre, hanem

csupán a zsidók ra vonatkozik. Ádámtól és az adamitáktól származtak volna
a zsidók, az Ú. n. praeadamitáktól pedig a többi emberfajta.

Henry Home is azt hirdette, hogy az Isten több embertörzset terem-
tett, felruházta őket a mai napig is öröklődő vonásokkal és mindegyiket
hozzáillesztette ahhoz az éghajlathoz. amelyben való élésre szánta őket.

Oe támadtak bőven szószólói a közös eredetnek is, mint II nérnet
Blumenbech János Frigyes, ö az emberiségen belül mutatkozó különbsé-
.2'eket elfajulással magyarázta. Ennek okát pedig egy titkos erőben, a
"nisus Iormatívusv-barí látja. Ezt a form'áló erőt a klima, táplálkozás stb.
eltértthetik eredeti irányától. Ilyestélét látunk a háziállatokon is.

Valóban óriási a különbség például a kutyafélék közt; sokkal na-
Jlyobb eltérések akadnak, mint az emberek között, pedig a kutyák kétség-

'telenül közös őstől erednek.
Egy Sömmering nevű orvos (1755-1830) a hesseni csapatokban szol-

gáló, tüdővészben elpusztult néger dobosok és siposok hulláit kezdte bon-
colgatni s a következö véleményt nyilvánította: "Hogy rninden gyűlölködő
következtetésnek és visszaélésnek elejét vegyük, még egyszer ismétlem,
bogy a négerek igazi emberek, úgy mint rni, és a természetrajz, fizio-
lógia, filozófia és Irásbeli hírek alapján nagyon valószínű, hogy az összes
többi emberrel együtt közös ösatyátöl származnak - ugyanúgy és nem
kevésbbé, mint a legszebb görög nők bármelyike." ,

A véleményt nyilvánítók közt szerepel Kant, a filozófus is. Csodálatos
éleslátásával minden előzetes vizsgálat, vagy adatgyűjtés nélkül, egyedül
filozófiai alapon levezette, hogy a külön eredet sokkal kevésbbé valószínű,
mint a közös származás, mert az előbbi esetben az alakltó kezdő okoknak
többször is meg kellett volna ismétlödniök ugyanúgy.

A kétféle felfogás hívei életre-halálra küzdöttek a maguk igazáért.
Az igazi harcot az robbantotta ki, hogy szóbakerült arabszolgaságnak,
az emberiség szégyen ének megszüntetése.

John C. Calhoun washingtoni külügyrniniszter, hogya rabszolgaság
intézményét főleg az európai támadások ellen hathatósabban védhesse,
egész tudós táborkart mozgósitott. Legfőbb érvük a közös eredet ellen
az volt, hogy az egyiptomi ábrázolások ugyanolyannak mutatiák a zsidó-
kat, arabokat, négereket, mint amilyenek manapság. Az embertipusok
ennyi idő alatt nem változtak, tehát nem is eredhetnek közös ösöktöl.

Jellemző az amerikai felfogásra, hogy a közös eredetet vallók is haj-
landók voltak a négert kizární a rokonságból. Bucbsnen charlestoni pap
pl. azt hirdette, hogy az összes emberi rasszok egyeredetűek. kivévén a
négert. ,,0 a mi védelmünk alá van helyezve s a Biblia engedelmességet
rendel el arabszolgáknak."

Darwin volt az, aki a megfigyelések óriási tömegéből leszűrt szelle-
mes elmélettel, a kiválogatódással megdöntötte a fajok állandóságának
régi tételét s a fejlődésnek, az evoluciónak -eszméiét annyira népszerűvé



tette, hogy a származástan alaptételéve lett. Utána Vogt, Huxley és mások
a fokozatos fejlődés érvényét több-kevesebb sikerrel az emberre is be-
bizonyították.

Nagy hatással voltak a felfogások kialakulására az ősember-leletek.
Kitűnt, hogyarasszok mai különbségeit sokszorosan felülmúló alakok is
éltek. Még a nagy Yirchow is meglepődött, amikor az első neandervölgyi
koponya a kezébe került s csak a torzító köszvény hatásával tudta magya-
rázni a nagy csonttani különbséget, mígnern Schwalbe új leletek alapján
bebizonyította, hogy valóban egy primitívebb alakkal van dolgunk. Kezd-
ték belátni, hogy a legkülönbözőbb embertipusok közt is vannak, vagy
voltak átmenetek s a származás szálai közös csoportba futnak össze.

Ezer és ezer bizonyíték mellett újabban az örökléstani vizsgálatok
is a közös eredet mellett szólnak, kimutatván, hogy az öröklésanyag az
összes emberfajtáknál teljesen azonos. Az emberiség gén-állományában
egész sereg olyan öröklődő tulajdonság van képviselve, amelyek a rasz-
szokon túl, az egész emberiségben közösek, az összes állatoktól különböz-
nek s az emberiség ősi egyeségességére vallanak. Az emberiség ma élő
csoportjai egymás közt szabadon kereszteződnek és keresztezödések ki-
mutathatóan már a jégkori ősemberfajták közt is történtek. Ebből is jog-
gal következtethetünk arra, hogy az egész élő és kihalt emberiség lénye-
gében testileg, lelkileg egységes és szorosan összetartozó zárt biológiai
alakkört alkot, melynek minden tagja egymással aránytalanul közelebbi
rokon, mint az élővilág bármely más faj ával. Az emberhez szorosan hozzá-
tartozik a szellemiség és a kultúra s ez lényének annyira jellernzöje, hogy
kultúra nélküli embert eddig nem is ismer a tudomány. Még a legrégibb-
emberek is használtak eszközöket, tűzet gyújtottak és művészi törekvéseik
voltak.

A kutatás eredményeinek figyelembevételével az egész élő és kihalt
emberiség testi és lelki egysége tagadhatatlan. Most még csak az volna
hátra, hogy megmagyarázzuk, miként alakultak hát ki azok a különbsé-
gek, amelyek szakadást teremtettek az emberek között, _

Kétségtelen, hogy kezdetben a vér köteléke összetartotta az első kis
embercsoportot a létért való küzdelernben. Később, amint a szaporodás
mind nagyobb tömegeket termeit, a táplálékhiány, esetleg helyszűke, kli-
matikus viszonyok, stb. mind távolabbi területekre hajtotta egymástól ar.
eredeti törzsből leszakadozott csoportokat. Az anyatörzstél messze távol-
ban, esetlegévezredekig elszigetelődve az egyes csoportok nyelve, szo-
kásai, etnikai jellege lassan megváltozott. A huzamos elszigetelődés alatt
mód volt arra, hogy a környezet, akár kiválogatódás révén, akár más
módon az öröklést befolyásolja s új jellegeket termeljen ki. Különösen
lehetséges volt ez az öskorban, amikor az ember szervezete új variációk
létrehozására sokkal inkább hajlott, mint ma.

~redet tehát közös, akár szöke északi az ember, akár törpe busman;
akár fehér a bőre mint a tej, vagy fekete mint a szurok. A forrás egy.
a lélek közös. Ami különbség van köztünk, azt az ezredévek formálták
rajtunk, amikor az ősi bölcsőtől és egymástól elszakadtunk.

Frenyó Vilmos.

Men; ki a mi setegűnkkel, mi Urunk Jézusunk és édes Istenűnk, az.
ütközeiekre és ostromokra! Viaskodjál együtt mivelünk az pogányok ellen
és tanftsd az mi vitézinknek kezeket az harcra és újjokat az viadalra.
Te vagy, Vr Jézus, minden Tebenned bfzóknak paizsa és oltalma, annak-
okáért az mi vitézinknek fejeket fedd el az ellenség dOhössége eJ/en és
oltalmazd meg minden veszedelemtúl az harcoknak helyein és napjain •..
Hogy mi megmenekedvén az sok InségtóI, Te Szent felségednek békes-
ségben szép dicsérettel nagy hálákat adhassunk! Amen.

M oR)lori 1studn : Az országokban való sok romlá. oknak okairól. 1602.
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Éneklő s imádkozó gyülekezet.
A zsoltárok könyve az ószövetségnek bizonyára legjobban

ismert, legtöbbet forgatott része. Márcsak azért is, mert az új-
szövetség legtöbb kiadásához hozzá vannak kötve a zsoltárok
s ha teljes bibliája nem is, de újszövetsége jóformán minden
keresztyén embernek van. Mindenesetre, a zsoltároknak így
külsőképen az újszövetségi kiadásokhoz való csatolásával, annak
a meggyőződésének akart kifejezést adni az egyház, hogy a
zsoltárok könyve az ószövetség legújszövetségibb könyvei közé
tartozik s az ószövetségból legalábbis ezt, s ezt elsösorban,
ismernie kellene minden keresztyén embernek.

Valóban, minden idők hívő keresztyén emberének kedves
<olvasmánya volta zsoltár. Ma is közel érezzük szívünkhöz a
legtöbb részét, sokszor mintha a mi lelkünkből beszélne a zsol-
táríró. -

Pedig közel háromezer esztendő irdatlan távolából szól
hozzánk a zsoltár szava. A legrégibb zsoltárok Dávid, Salamon
király idejébe vezetnek, némelyek talán még régebbi keletűek.
A legfrissebhek pedig nemsokkal a Megváltó születése előtt
keletkezhettek.így közel ezer esztendőt ível át a zsoltároskönyv.
Királyok, próféták, papok s egyszerű hívők éneke egymás mel-
1ett megfér benne.

Mert ének nunden egyes zsoltár. Versben, dalban elmondott
imádság. Dallama volt minden zsoltárnak; ezeket ma már nem
ismerjük, csak következtetünk reá a zsoltárok bevezetéséből
(pl. a gittithre, a muthlabbén szerint, a seminithre, stb.; ezek a
szavak nyilván a dallamra vonatkozó utalások voltak). Izrael
népének istentiszteleti énekei voltak a zsoltárok s a zsoltáros-
könyv maga az énekeskönyvük. A legrégibb gyülekezeti énekes-
könyv - s egyben .az egyes hívő imádságoskönyve is.

Sőt ennél is több: az izraeli gyülekezet o}vasókönyve és
tankönyve is. Hiszen a zsoltárok énekeiben nem a dallam volt a
legfontosabb, hanem a szöveg, a tartalom. Az egyes hívő és
a gyülekezet hitét fejezi ki a zsoltár. Változatos tartalma min-
denképen hívő bizonyságtevés. Ezért épült, erősödött rajt-a, aki
csak kezébe vette. Nemcsak Izrael, hanem azóta is a keresztyén
egyház. Legdrágább építő iratunk minden időkben, minden
kegyes ember számára a zsoltár volt. Vigaszt, erősítést, buzdítást
talált benne az óegyház (Kolosse 3, 16) s a középkor embere, s
kiváltképen a reformáció. Luthernek tudjuk, milyen kedves
könyve volt. S ne feledjük: a zsoltár szavaival imádkozott Jézus
Urunk. A keresztfán is utolsó fohásza zsoltáridézet volt.

Mi minden is van a zsoltárokban! A hívő ember kegyessége-
nek..a vallásos életnek kimeríthetetlen kincsesbányája. Megtalál-
juk itt a törvény dícséretét (1, 19, 119. zs.), a teremtő -Isten
magasztalását (8, 104, 29. zs.), a népek Istenének, IzraelAtyjá-
nak dicsőítését (77, 78, 105, 33, 68, 93, 96;98; 100, 24, 72. zs.).
Halljuk a templomát szeretö gyülekezet ujjongását (26, 27, 42,
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43, 68, 84. zs.), az igaz istentiszteletről való bizonyságtevését (40,
.50,51. zs.), a templomától megfosztottfoglyok sóvárgását (42-43.
137, 63, 84. zs.). Mély bepillantást tehetünk az egyes hívő szívébe
is: kétségek közt hányódva, megpróbáltatásban, Istennél keres
vigaszt a kegyes (107, 37, 73. zs.). Bizodalmát egyedül Öreá veti
(3, 4, 23. zs.), Nála védelmet talál (31, 34, 46, 73, 77, 91. zs.).
Neki ad hálát a szabadításért, csodálatos megtartatásáért vesze-
delemben (121, 146, 18, 90, 107, 118, 136, 138, 150. zs.), tőle vár
gyógyulást betegségében (6, 38, 88, 22. zs.). De kiváltképen Tőle
várja bűneinek bocsánatát, kegyelmet, irgalmat (6, 32, 51, 102-
103, 130. zs.).

Találkozunk keresztyén fülnek különös hangokkal is: bosszú,
ellenség gyűlölete, saját ártatlanságának erősítgetése (58, 59,
109, 137, 26, 5, ll, zs.), A bűnös, tévedő ember hangja ez a
zsoltárokban. Isten igéje sohasem leplezi a bűnt! Követendő és
elrettentő példaként állanak előttünk a zsoltárosok is mint
általában a biblia emberei. Hitükkel éppen úgy mint bűnükkel
a kegyelmes és bűnt gyűlölö, büntető, de irgalmas Istenre mutat-
nak s Róla tesznek bizonyságot. .

Éppen ezért s éppen így sokkal több számunkra a zsoltár.
mint emberi kegyesség szép emléke, Izrael vallásosságának meg-
nyilvánulása. lsten igéje a zsoltár nernkevésbbé, mint a szeritírás
egyéb része. -Jóllehet itt nem Isten maga szól, nem Jézus beszé-
dét halljuk, nem prófétai, apostoli igehirdetést, mégis Istenre
mutat, róla tesz bizonyságot az egész zsoltároskönyv. Akkor
értjük meg igazán a zsoltárírókat, ha t-ekintetünket róluk elfor-
dítjuk s arra függesztjük, akire ők is néztek, akihez könyörög-
tek, akinek dicsőségét zengették. Isten hatalmas cselekvését
hirdeti a zsoltár, az- egyes hívő s a gyülekezet, Izrael népének
életében. S mert az egyház, a lelki Izrael, magát Izrael folytatá-
sának, Isten mostani népének tudja, azért a zsoltárokban a saját
sorsát látja tükröztetve. Ezért mondja Luther a zsoltárokhoz
írt előszavában: "Ha a keresztyén egyházat egy kis képben le-
festve akarod látni, vedd elő a zsoltárt s ebben, mint tiszta tükör-
ben megláthatod azt. Sőt magadra is reá fogsz benne ismerni."

Legfőbb értéke azonban a zsoltárnak, hogy az ószövetség-
nek ez a része is Krisztust hirdeti. Nemcsak az úgynevezett mes-
siási zsoltárok (2,16,110. zs.), melyek kifejezetten Isten eljövendő
felkentjére utalnak, melyeket Jézus Urunk is magára alkalma-
zott s idézett. Hanem a többiek is, bár közvetve, de végered-
ményben Jézusra, a törvény betöltőjére. bűneink eltörlőjére
mutatnak (pl. 8,22,24,45,72. zs.). Luther szerint: "Márcsak azért
is sz-eretned kellene a zsoltárt, mert az Úr Jézus haláláról, fel-
támadásáról és országáról olyan világosan jövendöl, hogy kis
bibliának nevezhetnők, melyben az egész biblia veleje röviden
össze van foglalva."

A zsoltárok könyve ma is a legjobb imádságos könyv. For-
gassuk hát szorgalmasan és tanuljunk belőle imádkozni. Minden
élethelyzetünkben, háborúban, betegségben, szenvedésben, bizony-

,n~.'!J.r ••?L-'-;""'-.~~ ••••••----:
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talanságban, kísértések között keressük magunkat benne, s meg
fogjuk találni az éppen nekünk szóló üzenetet. A küzdő egyház
s a bűnnel küzdő hívő ember könyve a zsoltár. így tekintsüks
így használjuk.

SZÉLJEGYZETEK
Kezdodik az új tanéT!
Még alig csukták be kapuikat a tu-
domány hajlékai, máris újra kitár-
ják azokat. A kicsiny falusi elemi-
ben, a hatalmas fővárosi egyetemen
egyaránt megindul az det. Nem
szabad elfelejtenünk, tudásukat a
rnostani és az elkövetkezendő év-
járatok egyaránt jórészt az isko-
),ában merítették. Amikor hosz-
szú sorokban megindulnak a diá-
kok - a jövő vezetői -, hogy
megkezdlék az 1942-43. tanévet,
gondoljunk egy kicsit az iskola
fontos munkájára, történelemfor-
máló erejére. Már az iskolában
meg ke\1 oldódni az összes magyar
sorsproblérnaknak. Mert azok, akik
az ősi iskolák falai között lelkükbe
igazi magyar szellemet szívtak,
azoknak az élete a köz javára fog
majd gyümölcsőzni. Nem szabad
megfeledkezni a sok-sok nevelő
rnunkájáról sem. Azokról az embe-
rekről, aikik lelküket, tudásukat
szeretetüket, az életüket osztják
széjjel tanítványaik között, hogy
ú], egészséges magyarság álljon
őrt a Duna-Tisza partján. Még min-
dig nagy kárt okoz a nemzeti élet-
nek, hogy nem minden vidéken
van elegendő és megfelelő fajtájú
iskola, vagy pedig a meglevők hiá-
nyos felszerelésükkel nem tudnak
eleget tenni hivatásuknak. A majd-
nem színtiszta magyarságú Nagy-
Alföldön rnég az elemik száma is
kevés. Sokszor, különösen az őszi
esőzések, téli hófúvások idején, le-
szakad a "tudomány emlőjéről" a
tanyai gyerek. Agrárállarn vagyunk,
és alig van pl. gazdasági közép-
iskolánk. Fejlődő iparunkat nem
tudják kielégitő módon szolgálni
kisszámú szakiskoláink. Sokat be-
szélünk a kultúrfölényünkröl kUlI·
turális 'hivatásunk ról. Amikor erről
van szö, ne felejtsük, nekünk is
meg kell tenniazt,amit abban az

irányban megtehetünk, hogy ma-
gyarságunk szellemi színvonala men-
nél magasabb legyen.

"Szoc:iáliselitu•

Miniszterelnöki rendelettel életre-
hívták egyeterneirrk meUett az egye-
temi szociális tanfolyamokat. Hall-
gatói az egyetemisták, vagy az
érettségivel jelentkezők közü! ke-
rülnek 'ki, akik három féléves el-
méleti és féléves gyskorlati kikép-
zésben részesülnek. Egyúttal azt is
megszabja a rendelet, hogy váro-
sok, vármegyék, vagy egyéb köz-
igazgatási testületek szociális elő-
adói, vagy ilyen tárgykörben alkal-
mazott tisztviselöl csak azok lehet-
nek 1946-t61 kezdve, akik ezt a tan-
folyamot sikerrel elvégezték, vízs,
g áikat letették. Ujabb korszerti
rendelkezést ke\1 látnunk ebben a
rendeletben. Hogy a gyakorlatban
milyen eredménnyel fog járni, még
nem tudhat juk, azt azonban már
most megállapíthatjuk: ebből a ma-
gyar közéletriek csak haszna lehet.
Lesznek !képzett emberek,akik szo-
ciális problémáinkat, megoldásra
váró kérdéseinket tudományos meg-
alapozottságg al Iátják, Szociális
elit alakul ki. Rernélnetöleg lénye-
ges változásokat fog majd létre-
hozni egész közéletünkben, ha a
kellő hozzáéntéshez párosul "a lel-
kesedés és a munkakör szeretete.
Bizonyos, hogy a kormányzat is
nagyobb anyagi támogatással fogja
a nagyobbszabású szociális munkát
lehetövé tenni, ha saját elgondolása
szerint kiképzett munkaerök állnak
rendelkezésére. Másrészt elérjük ez-
zel azt, hogy társadalmi vezetöré-
tegeink is tá jékozottak lesznek ezen
a téren. Már pedig, ha képzett mun-
kaerök rnunkásságát tájékozott kö,
zönség támogatja, akkor bizalom-
mal tekinthetünk szociális problé-
máink alakulása elé.



y"yháztársadalmi kongresszus.
Az Országos Luther-Szövetség az egyháztársadalmi kérdések
megvitatására folyó évi szeprember hó 23-25. napjain Buda-
pesten egyháztársadalmi kongresszust rendez. A kongresszus

programmja a következö:
Szeptember 23-án:Jstentisztelet. Prédikál: D. Raffay Sándor püspök.

Megnyitó ülés. Megnyitót mond: Dr. Benes Zoltán az
O. L. Sz. elnöke.

ELÖADÁSOK:
Egyház és állam. Előadó: D. Kapí Béla püspök.
Hozzászólók: Németh Károly esperes és dr. Zse-
dényi Béla jogakadémiai tanár.
Evangélikus közösség. Előadó: dr. Benes Zoltán.
Hozzászólók: dr. Pass László tb. csperes és dr.
Mády Zoltán keresk. isk, c. igazgató,
A külföldi evangélikusság egyháztársadalmi mun-
kája. Előadó: Wolf Lajos tb. esperes. Hozzá-
szólók: Egyed Aladár tb. esperes és Joób Ölivér
lelkész.

Szeptember 24-én: A református egyház egyháztársadalmi munkája.
Előadó: Zászkaliezky Pál esperes. Hozzászólók:
Járasi Andor esperes és Dezséry Lászlo egyetemi
lelkész.
A katolikus egyház egyház társadalmi munkája.
Előadó: dr. Halász Kálmán lelkész. Hozzászólók:
Líc, Fizély ödön esperes és dr. H. Gaudy László
vallásoktatási igazgató.
Mi tartozik az egyháztársadalmi rnunka keretébe?
Előadó: Kemény Lajos esperes. Hozzászólók:
Zászkaliezky Pál esperes és dr. Váez Elemér vm.
Iölevéltáros,
Ki végezze az egyháztársadalmi munkát? Előadó:
Túróezy Zoltán püspök. Hozzászólók: D. Kapi
Béla püspök és dr. Benes Zoltán az OLSz. elnöke.

Szeptember 25-én: Az egyháztársadalmi munka egyházvédelmi része.
Előadó: dr. Keken András tb. esperes. Hozzá-
szólók: Kuszy Emil tb. esperes és Ajkay István
földbirtokos.
Az egyháztársadalmi munka kulturálís része. Elő.
adó: dr. Sólyom Jenő egy. ny. r. tanár. Hozzá-
szólók: dr. Sehulek Tibor tábori fől eikész és
Kemény Péter vallastanár.
Az egyháztársadalmi munka szociális része. Elö-
adó: dr. Mády Zoltán keresk. isk. c. igazgató,
Várady Albert lelkész és dr. Reök Iván kérházi
főorvos.

Az egyetemes egyházhoz benyultandö határozati javas-
lat előterjesztése.
Záróáhítat. Végzi: D. Kapi Béla püspök.

A kongresszus meghívólt a Szövetség szeptember hö elején küldi szét.



Olvassuk, terjesszük
a "Keresztyén Igazság" kiadvAnyalt!

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
5.20 P.)
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

" "

" "
"K er esz t y é n Iga z s á g" f üzet ek:
1. Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér.
2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga. IQ fillér.
3. Prőhle Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
5. Dr. Luther M.: Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél ked-

vezmény!!)
Kiss Jenő: Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél

magyarázata.) 2 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve 1.50 P.) .

Scholz László: Jézus Krisztus. 1.40 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak, a kiadóhivatalban rendelve 1 P.
25 példány rendelésértél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénel 80 fillérért szállftjuk.)

Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.

Urbán Ernő: Krisztus keresztje. (Elfogyott!)
Ezeken kfvfil a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

c

A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszál1ftott ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.'~
Jézus halálának napja. Leszál1ftott ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállitott ára:
3 pengő.

MegrendelhetOk a "Keresztyén Igazség" kiadóhivataléban, Sopron.

Dr. Karner Károly:

" ""

" " "
" " "

I könyvek éra belizelheil a "Keresztyén Igazság" kiadóhivalala, Sopron
45.031. sz. csekkszámléiára.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). Gyar. Andráaay-út 24.


