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A Lélek vezérlete alatt.
"Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istenne:k fiai" (Róm. 8, 14). Ez a

pünkösdi üzenet eíöszörfs megxanitarra, hogy más a test és más. a lélek,
Nem arról Win szó, hogy az ember két k is vii ágbó] áll és a "mag3sabb-
rendű" az "ala<:sonyabbrendűveq" hadakozik az elsőségért. A test és lélek
az ernbernek nem' johb és rosszabb része. Sokkal intoább mínd a test,
rnind a lélek. az egész emberi létnek meghet.ározot tságát jerJ,eiHi. Vagy,
test az emberi, lét vagy lélek. Persze ekkor már a lélek nem azv.crnhe r"
szellemi erejét, tehetséget, magasztos gondolatainak forrását jeíenti, ha-
.nern azt a Lelket, amely mindenestüt Istentől való, aki magának. Istennek
Lellke! Vagy .a test határozza meg létünket sakkor a. test nemcsak 'az
ösztöniséget, húsnek -és vérnek indulatjait jel,enti, hanem rnagéban fog-

,falJa mindazt, amire az ember önmagából képes, - vagy a Lélek hetározza
meg létünket ~gy,hogyakkorez a rét nemcsak az áhitat óráira vonat-
kozik, hanem va legegyügyűbb mozdulatainkr a, tetteinkre, gondjainkr a,
érzéseinkre is. Ez a kettő tehát nem pusztán szembe;láUó életszemlélet,
hanem két kűlön élet, amelyek közül .az egyikben én élek, én akarok, ért
tervezek, én vagyok vallásos, a. másikban pedig Isten cselekszik hatal-
masan és jóságosan, bennünket annyira hataémába ejtve, hogy senki nem.

- téphet ki kezei közül. Éppen ezért Istennek irgalmát pünkösdkor láthatjuk
.meg a maga teljességében, Hiszen húsvét után magunkra maradtunk volna.
De lsten nem akarja azt, hogy mi elhagyottan éljünk ".isten-te,lcnül" és.
"ember-telenüJ!" Isten vígasztalót küldött, aki Jézus mennybernenetele és

'visszajöveteLe között velünk van. Sőt nagyobbról van szó. Pünkösd óta
lsten nemcsak velünk és érettünk van, hanern egyenesen ben n ü n ll: van,
az Ö híveiben, kicsi 'nyájáibart, szentjeiben, -:. ha ugyan létünk Isten Lelke
által meghatároz ott olét!

-Másodszor adjunk hálát pÜnlkösdkoraZ!ért, hogy Istennek világot
átí'ogó szeretete áttörte egyes népekneks fajo'kn ak a~ üdvösségrejutásban
való kiváltságos helyzetet. A 'hit többé ninos szar.mazáshoz kötve., am-int
Istennél nincs is szernélyválogetás!

Harmadszor vaililjull: meg bűrrbánatt.al, hogy mindedd'ig nem értettük
meg lsten pünkösdi kegyelmét.. Azt hittük, ,hogya Lélek az alkoto szel-
lemben, lelkesedésben mutatkoz ik megs nem tűrtük.vhogy valaki is egy
kaéap alá vegye a pusztán ösztöni, s a rnűvészien alkotó életet. Most
megvasljuk, hogy rnindezz el Istent szomorítottuk s a magunk kárhozatát
'kéiszít'Cttük elő. Bizony. a mi egész életünk gonosz ésjsterrtelen. Szfvünkböl
bánjuk a Lélek elíen való minden mi bűnünket és esedezünk bocsánatér t l

Végül könyörög jünk: Uram Istenem, segíts meg kegyelmeddel, hogy
ezentúl sehol .rnásutt ne keressünk Téged, csak ott, ah ol adod magadat aJ
Te aoyaszentegyházadhan l Egyetlen pillanatra se vond megegy,házadtól
.a Szeritlélek működését, hiszen egyedül .Altala él még 'a Te kis nyájad ezen
;a földön. Gondolj igehirdető szolgáddr a s a szomjazó emberi Ielkekr e.
Végezd 'bennünk naponta csodálatos munkádat, amellyel bűneink bocsa-
natát hirdeted, Te szerit Fiadnál tartasz és megszentelsz a Te napodig.
Hálát adok Néked, hogy engem 'is befogadtál Egyház adba.' Könyö rgök
hitért" hogy Lelked munk ája rajtam ne vesszen kárba, hanem Lelked!
\ ezérlete aJl'att járjak ezután Igéd és szerrtségeid á:ltaJl, arníg el nem jutok
kegyelmedból oda, ahol örölk maradásom lesz, a halottak 'közül való fel-
'támadás által, az örök életre. Ámen. Baliká Zoltán:
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Örállóul adtalak 'téged ...
A mai súlyos, valóban sorsdöntő időkben, bármiként forduljon js a

történelem kereke, nagyori sokunkra, minden népből, nyelvből .és ágaz at.
,ból, ránk nehezedik a kérdés, mi lesz az egyházakkal, mi lesz a rni egy-
házunkkal.

A napokban, testvéregyházunk egyik nagyon kornoly, hívó lelki-
pásztorának előadásában, . részben nagyon biztató, részben azonban vég-
telenűl lesujtó feleletet kaptam erre a kérdésre.

"Az egyházzal", az 'Or által magának, minden nemzetből és 'ágazat-
ból, és minden népből és nyelvből, kiválasztottak "egyházával" lényegé-
ben nem fog történni semmi. Az "idők kezdetétől az idők végezetéig, egy
végelátha1atlan, soha meg nem szakadó folyam vonul és hömpölyög; túl
minden tö rténésen.: a kitűz ött cél f elé, Az Or által az övéi számára elké-
szített örök üdvösség felé. Még akkor is, ha mi ezt a folyamatot nem
látjuk, vagy benne szakadásokat, megtorpanásokat látunk. Illés is azt
hitte, egyedül maradt az Or népébőlés az Or előtt mégis 7000 ernber
kegyelmet talált. Minden térd, mely nem hajolt meg a Baálnak.. Ezen az
"egylházon" még a pokol kapui sem vehetnek erőt.· A kerettel, rnelybe
időben és térben ez az "egyház" is beletartozik, azonban másként áll a
helyzet. Minél jobban megközelíti ez a keret az "egyiházat", minél köz e-
·lebb van' Istenhez és minél szerosabb kapcsolatot tart fenn az "egyház"
urával Krisztussal, annál biztosabb, megíng athatatlanabb a jövője. Minél
jobban távolodik el azonban urától, telítődik meg e világgal, alkuszik-meg
evilággal és terpeszkedik el a kényelem és megelégedettség párnáján,
biztos jövő vár r á. ítélet. Isten könyörtelen ítélete. Nem is kell a' törté-
nelemben messze visszamennünk, saját szemeink előtt következett már' be
ez .az ítélet és fog bekövetkezni a jövőben is. Isten nem ígérte egyházának,
hogy kényelmesen, hatalmasan, szenvedések és harcok nélkül fogja e
világban helyét betölteni. Krisztus János evangeliomának 15. részében a
18-20. versekben világosan rámutat mi vár az övéi re. Gyűlölet és szen-
vedés őérette. A szolga nem lehet nagyobb az ő uránál. És ebben benne-
van, az egyház jövője.

Nagyon rám nehezedett ez a bizonyságtétel. Rám nehezedett, mert
szeret ern az egyházamat, de különösen rám nehezedett most, hogy p resbi-
terré választattam.

Ha ma körül nézünk egyházunk életében (most csak a mi, a hívek;
egyházi életére gondolok). úgy reménytelennek látom a helyzetet és elke-
rülhetetlennek az ítéletet. Az "egyház'" számára lsten bizonyára lát és
talál 7000 térdet, mely nem hajolt meg a Baálnak, de az egyházra le fog
sujtani Isten könyörtelen ítélete, mint ahogy lesujtott Izraelre is. Nem
tudom mindenűtt így' van-e? De ahol én élek .és amit másutt tapasztaltam,
azt a határozott érzést kelti és keltette bennem, hogy nagyon eltávolod-
tunk az "egyház" urától. Valószínűleg így van. Különben nem hangzana
szószékeinkröl, sajtónkból és egyházunkat féltők ajaká ról a panasz. és
félelem, mi lesz velünk? Templomaink látogatottsága, ha az idők f élel-
metesség e miatt talán emelkedett is; bizony még rnindig 'nagyon nagyon
gyenge. Az úrvacsorárt való részvétel, eltekintve a nagy ünnepekről (kará
csony, nagypéntek, de húsvét-pűnkösd rnár nern.) egészen elszomorító képet



mutat. Közösségi alkalmak ról pedig talán jobb is nem beszélni. Még nőket
lát az "ember, de a férfiak egészen elvesznek mellettük és közöttük,
Egészen megdöbbentő volt az elmult bűnbánati hét. A férfiakat tíz ujjun ,
kon n:eg lehetett számolni. Érthetetlenül áll az ember ezekkel a tényekkel
szemben. Recseg ropog körülöttünk a világ, úton útfélen, társaságban 'nem
hall az ember mást mint aggódó félelmet a bizonytalan jövő míatt. A.
szirénák megszólalásako r hisztériás félélem . vesz erőt az embereken. É's
még sincs bűntudat, még sincs bűnbánat. Nem kell lsten kegyelme és
evvel az egyedüli lehetséges békesség és nyugalom: Az az érzésem, 'hogy
amint bedugta az ember eddig a fülét lsten ígéretei előtt, úgy 'süket most
az ítélet hallására és vak annak látására, És ebben a süketségben és
ebben a vakságban vezetnek a férfiak Es a férfiak között ott vannak a
presbiterek. Örállóul adtalak téged, .. Ahol vannak presbiteri padok, üre-
sek, ahol nincsenek, elvesznek a többi hívő között, Úrvacsora! alig alig
lehet presbitert látni. Közösségi alkalmak, bibliaóra, én még nem talál-
keztam persbiterrel. Örállóul adtalak téged . >. Ört állani! Vigyázni! Ébe-
ren, józanul, bátran, a rábízottakra és magára. Ha az őrségen álló katona
nem teljesíti híven kötelességét, büntetés, ha .megszalad vagy elalszik, golyó
vár rá. Megfutni még nem futottunk meg, nem volt rá alkalom, de ei-
aludni elaludtunk. És alszik velünk együtt az egész, ránk bízott nyáj is.

Hogy ez így van, oka 'részben az egyház is. E vHági érdemek alapján
(állás, közéleti szereplés, vagyon) került nagyon sok férfi a presbiteri-
umokba. Sokat hangoztatott érv volt emellett, "akkor talán közénk tudjuk
vonni". Mikor azután az illető a hozzáfűzött reményeket nem váltotta be,
az egyház, éppen e világban elfoglalt helyzetenél fogva nem merte vele
szemben fegyelmező hatalmát g~akorolni. Ezen a téren az egyház meg-
alkudott a világgal, me nt nemcsak a Bibliában mái meg található, de a saját
maga áltel megálíep ított Ieltételeket is figyelmen- kívül hagyta. A presbiter!
nem hite, vallásos élete, hanem e világban elfoglalt helyzete alapján jelölte
és választotta meg; virági előnyöket és támogatást reniélvetöle. Az ered-
mény' meg is van. Ez az egyház súlyos hibája, amiért bizonyára elég sok
a nehézsége és nyomorúsága. Ezért majd bizonyára az egyház fOg felelni
és ítéltetni. Ez azonban az egyház ügye. Ez a presbitert 'nem menti és

.szám ára az ítélet alól nem fog ,kibúvót jelenteni.
Senki sem kötelezhetö a presbiterség re. Oe akit presbiterré válasz:

tanak és azt elfogadja, az esküt tesz. Esküt tesz, még pedig az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szeritlélek. egy örök igaz Isten. "Egyházi törvényeinket
megtartom. egyházközségünk és annak iskolái és intézményei békességes
Fejlődését buzgón, szolgálom, az egy ház ih ű ség ben elő l jár ok, példá-
san élek és tisztemmet járó minden kötelességemet mindenko r híven és

'le'lkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgyseg éljen! Ámen." Ha a világban
valaki hamisan esküszik, büntetés, kiközösítés jár érte. Oe még csak nem
is kell hamisan esküdni. Ha valaki adott sz'avát . megszegi.iha kaszinótag
kigolyózz ák, ha nem, hitélét veszti és becsületét. Csak az Istennek tett
fogadalmat és esküt lehet büntetlenül megszegni ? A büntetés' már részben
itt, van. ,Az elhidegült egyházi élet, az oltár körül térdeolök kevés száma,
az egyházukat szeretök .és féltők panasza már, is az égig kiállt. Oe azért
a becsületünkön folt nem esett. Az úr gyors a ruegbocsá.itásra és kése-
delmes a haragra. Oe a ha-ragja nem múlik el, nem késik el. Isten ígéretei

,
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és figyelmeztetései nem pusztában elhangzó szavak, hanem f'élejmetesen
komoly valóságok.

"Imé napok jőnek, azt rnondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok a
földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való éhséget, sem víz
után való szomjúság ot, hanem a beszédnek hallgatása után. És vándorolni
fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy
keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg."

Jaj nekünk örállóknak, ha. ezek az idők bekövetkeznek.

"Embernek fia! Órállóul adtalak én téged Izrael házának, hogy ha
szöt hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben."

Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg és te ót
meg nem inted és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz
útjáról, diogy éljen: az ri gonosztevő az ö vétke rniatt hal meg, de a
vérét a te kezedből kívánom meg.

Oe ha te megintetted a hitetlent és ő meg nem tért hitetlenségéből
és gonosz útjáról: ő az ö vétke miatt meghal, de te megmentetted a te
lelkedet. "

Az Úr hangja és haragja, hatalmasan zúg é világ felett. Az éhség és
szomjúság már felütötte a fejét. Jaj minékűnk őrállóknak, ha futkosnak,
és keresnek és nem találják meg az Urat. Jaj nékünk presbitereknek, mert
az ó vérüket tőlünk is követelni fogja az Úr.

Cserháti Sdndor,

Beszélő számok.
Az evangélikus hittudományi kar húszesztendős történetének egybe-

áblitására nyervén megbizatást, úgy látom, hogy a jegyzőkönyvek és sta-
tJsztilk2li adatok között több olyan van, ametva nagy nyilvánosságot is
érdekH. .

Ezért szer etném rnegszólalt atni a néma számokat, hogy CI tanuságot,
amelyet magukban rejtenek, szélesebb kör ökben is megismerhessék.

A f'akultásnak, fennállása húsz évében (1923-1943) 605 haJllg"tója
volt. Ezek közül alapvizsgát tett 439, szigorlatot 395.

605-en keresték tehát jövendő pállyájukat a teológiai f akultáson.
A..belső elnívás és külsö arravalóság kettős kritjkájának súllya alatt azon-
ban már az alapvizsga elött, tehát az első két évben 166-an, 'az alapvizsga
útán még 44-en, összesen 210-en távozt ak a fakultásról tanulmányaiknak
befejezése előtt. Javltja azonban e statisztikét az a n{örü!mény, hogy e
210-es létszámban 27 hatlgató elszakított te rület ról, és 15 hal~gató külf őld.
ről: való. Ezek leszámításával 168 olyan 'magyar h31i'1ga,tóról kell szólnunk,
kik tanulmányaik b er eiczé se nélkül távoztak a fakultásról.

Ha a beiratkozott és végzett hallg atók között való ezt a 'nagy szá-
mot tekintjükúgy azt látjuk, hogya tanulmányainak befejezése előtt tavo,
zott 168 hallgató az összes beint hallgatóknak több mint egy negyede húl-
lott ki a rostán. Ez olyan erős szelekció, .arnelyhez hasonlót alig tarMlunk
más fakultásokon, ahol, ha idő és pénz áll a, diák rendelkezésére idővel
mégis csak megszerez.heti a megfelelő képesítést. Ez a magas kiesési szém
világosan rnu t at ja, hogy milyen gondosan őrködik a hittudományi 'kar
tanártestülete azon, hogy az egyház' számára '1leg-felelő lelkészi gárda
nevelődjék a ftakuil:ta.son, amelyre majdan nyugodtan lehet bízn; az egyház
sorsát,' még zivataros időkben is. Szeretnénk hinni, hogy a tanulmányaikat
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a fakultáson kezdő, de azokat máshol folytatá es remélhetőleg bef ejezö
168 volt hallgatönk sem hujlatra- ki sz ívéből teljesen azt, amit a fakultáson
hallott és tanult.

A sz igorlatot - az első években szakvizsgát - tehát 395 hallgató
ádlott a 'meg. Ez más szóval azt jelenti, hogy csekély százalék levonásával
magyarhoni evangéhkus egyetemes egyházunk Ikörén belül húsz év ~,htt
ennyien helyezkedtek el, illetve szolgálnak egyházunkban. .

Ez a szám meghaladja a megnagyobbodott,bár még miúdig csonka
ország p aróchiáioak sz árnát. Mivel a pa róchiális lelkészek egy tekintélyes
része még a f akubtás működését megelőző időben kerüld állásba, f elvetödik
a kérdés: hol és mjlyen rnínöségben helyezkedett el a tanulmányait be-
fejező e tekintélyes sereg. Ezt kutatva a következö kép tárul elénk: Üj
missziós közporitok alakulnak; nagy városi gyülekezetek új lelkészi állá-
sokat sz erveznek ; belmissziói lelkészi állások jönnek létre: filiák, szó rvá-
nyok egyesülnek és anyásulnak ; vallastanári és vallástanítói lelkészi állá-
sok egész sora keletkezik a fővárosban és nagyobb iskolavarosainkban;
új protestáns katonai lelkészi állások betöltésére kerül a sor; ~ végül ki-
alakul a szükségnek megf'elelően egy aránylag nagy létszámú segédletkészí
status, amelyböl gimnáziumi internátusok nevelöt anár ai és lelkigondoxói is
kikerülnek '.

Mi e tényállésbóí folyó örvendetes következmény? A fakultásró! ki-
kerülő magyobbszárnú végzett hallgatók szétf esz ítik a szűk kereteket, új
munkaallcalmakat teremtenek, illetve rlyenek létesítésére késztetik az ille-
tékes tényezőket. Új központok.. új Iókuszok alakutnak. hirdetve nemcsak
az élet erejét, hanern a hit életét is, bizonyítva, hogy egyházunk rugalmas
szervezete aránylag mjlyen nagy f elvevökép ességű, illetve, hogy eddig
aránylag milyen sok murrkaalk alorn maradt 'kíhasználetlanul. Alig csaló-
dom, ha száznál többre teszem, al' íly módon alakult új állások számát.
Érdemes volna ezzel kapcsolatban azt is meg átlap itani, hogy ennek követ-
keztében hány ezer eddig csak kallódó evangélikus ember juthatott az
evangéliommal újra szoros kapcsolatba és tudatosodott előtte, hogy ö is,
aki eddig a másvallásúak tengerében küzködött, vagy olvadt bele teljesen
a . körülötte levő vallésátél idegen köz.össégbe, evangélikus, aki vágyódik
evangélikus gyülekezet! életre.

Újabb időben - ez a Folyamat már 7-8 esztendeje tart - fogy a
teológusok száma. Amikor a legtöbben voltak, 131 volt a számuk,ma
45 körül van..

Különböző okokra lehet rámutatni ennek me'grnagyarázása céljából.
Más pályákon, főként a ruernöki és katonai páiyákon való elhelyezkedés
könnyebbsége, . egyéb állások jobb dotáltsága, világnézeti megfontolások,
amelyek nem kedveznek a lelkészi pályáknak. Ami az előbbit, a leonjunk-
túrát i,Heti, ez nem lesz állandó; hamarosan telítödnek a most nagyobb
anyagi haszonnal kecsegtető pályák, és a szabad, független lelkészi pályá-
nak ezekhez viszonyítva újból meg lesz a varázsa, Komolyabb a világnézeti
k rízis. De ez sem tart örökké, ki kell bőjtölnűnk ; át 'kell rajta vész elnűnk,
és amíg az egyház életen belül nincs baj, addig r-em jelenthet számunkra
katasztrófát ez scm.

Sürgős segítség egy vonalon lehets,' g cs és sz ükség es. A meglevő
munkásgárdát kell megfeIelően dotélni. Gondolok itt első sorban seg éd-
lelkésze ink re. Az álllami kongrua' és a helyi javadalo m : együttvévé sem
r úg igen sok esetben többre, mínt amennyit napjainkban egy jóravaló
háztartási alkalmazott keres. Ha átmeneti állásról volna szó, a békebeli

. díjtalan fog aímazói gyakernoki áliliás mintájára, akkor nem fenyégetne ez
a helyzet kornoly kövenkez ményekkel. Oe négy, sőt több évi káplánság az
említett dotáció mellett lebecsülése a segédlelkész munkájának, arnelv
végeredményben ugyanaz, rnint a paróchus lelkészé. Az anyagi kérdés
rendezése mellett, amelybe beletartozik a fizetés fokozatos emelkedése is,
lehetövé kell tenni a seg édlelkész ek házasságkötését is. Az e téren való
segítés nemcsak a jelen, hanem főként a jövő szempontjaból a legsürgő-
sebb feladatok közé tartozik. Nem vehetjük rossz néven, ha az egyetemre
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i~észülő ifjú jogos összehasonurast végez az ö várható helyzete és más
pályán elhelyezkedő társáé közt, Kirívó ellentétnek nem szabad lenni,
különben elveszti a lelkészi pálya a vonzó erejét a jobb 'képességű f'iúk
előtt.

A jelenlegi helyzet tehát ae, hogya tulajdonképeni utánpótlás nem
elég. Baj még hála Istennek nincsen, Annak idején Klebelsberg kultusz-
mjnisztert több ry!·datlró'I,vádolták, hogy .nern az élet szükségletét 'tartja
szem' előtt, és az egyetemek a szükségilete t messz e megtiaradó mértékben
ontják az álltástalan diplomásokat. Klebelsbe rg hallg atott, és járt tovább
a helyesnek tartott úton. É's .az idő neki adott igiaz at. Az ország területi
gyarapodásával bea.:ó t ise tviselői, tanári, orvosi, és egyéb szükségletct
vajjon honnain tudtuk volna előteremteni, ha a mjniszter nem gondol a
jövőre. Igya'készhez lehetebt ihozzányúl'ni, és azt lehet moridani zökkenő
nélkül sikerült a gondos előrelétás fOllytáln ezt a súlyos kérdést me goldani.
A k o rábbi évek feleslegéhez lehet rnost lelkészi vonatkozásban is hozzá-
nyúlni. Néháoy évig még nincs is baj, de gondolni ke:II a jövendőre is a
kérdés átfogó meg oldásával.

,A végzett halI!lgaltók közül kitüntetéssel 64, egyhangúlag 122, szó-
.többség'giel 209 tente le a záró szigorlatot. Kétségtelen, hogy az élet rész-
ben magától igazolja ellen eredményeket azáltal, hogy a jobb végzettségű
számara jobb ellihelyeZlkedési lehetőséget nyujt. Az is bizonyos, hogy az
egyszerüen 'végzetnek is túlnyomó részben hűséges munkásokká lesznek.
Mégis fel!:tétll,enm szükség esnek mut atkozik il. 1elIkész'i állások mcgf eletó
kataszterének elkészítése, és megállapltása ann aik, hogy bizonyos lelkészi
állások csak a kítüntetéssel végzettek számára nyílhatnak meg, mások a
kitüntetéssel és jelesen, ,ilii!. egyhangútag végzettek számára, és csak a
harmadik, ha mindjárt legmagyebb rész volna az összesség számára, nyitva
tartandó. Amíg a régi időben a gyülekezetek zöme a püspök által ajánlott
fiatal Tirnotheust hívta meg papjául, e tekintetben nem is volt hiba, mert
a püspök tudta, hogy kit mié rt ajánl. Napjainkhan azonban a gyülekezeti
autonómia terén armyi esetleges körülmény válhat döntővé a lelkészválasz-
tásnál, hogya legfőbb, az érdem, a tanulmányi eredmény alapján, sz inte
fiktív jellegűvé lesz. E téren való elvi döntés a teológiai pályán való inten-
zivebb munkát is biztosítana.
, A 'haúlg atóság zöme földműves, ip ar os-kereskedő, kisebb tisztviselő
és lelkész-tanító családokból Ikerült ki. Húsz év alatt lelkészi (lelkész-
tanári) családból 55, köz épiskoliai tanári családból 17, tanítói családból 78,
földműves családból 142, kereskedő-iparos családból 100, tisztviselő család-
ból 113, katonai (csendőr, rendőr) családból 25, egyéb helyről 75 h.all-
galtó jött.

Ha származás tekintetében e szerust elég sokoldalú is a hallgatóság,
megállapítható, hogya halUg.atólság zömét még-is a kisbirtokos-Iöldrnűvelö,
iparos-kereskedő és ,tisztviselő családok sz olgáltatják. Joggal keveselhetö
azonbari a tanári és Il'CllkJész-i,részben tanítói családokból származó halt-
gatók száma. Pedig 'ha vslaho], úgy ezen családokból kellene leginkább
vá nnunk - első sorban a lelkész 'családokból ,a kellő utánpótlást. Hol
keressük a megfelelő megértést egyházunk jövendő lelkész sz ükséglete
teloíntetében, hal 'keressük a megfelelő -nilíöt, a már a szülöi házból a
páll~a iránt magukkali Ihozot1 szeretetet és lelkesedést, egyéb diszponált-
ság mellett, ha nem a lelkészi cs aládo kb an ? Vajjon csak a lelkészi állás
aránylag szetény dotációja az oka-e ennek, hogy e szám jóval kisebb a
kelleténél, vagy már olyan szirnptóma, 'amelyből nagyobb bajok meglétére
kell következtetnünk ? Az bizonyos, hogy egészséges egyház bizonyos
ingadozás után gondoskodni tud a keNő szukreszccnciáról. De az egyház
egészsége a paróchián kezdődik. Kérünk minél több és megfelelőbb hall-
gatót papi családokból! Az az áklas, 'amit 8 protestáns papi család altalá-
tan a nemzet intelligenciájának kiiabkításánál jelent, rnutatkozzék meg
fokozott rnértékben a lelkészi utánpótlás sürgető kérdésértél is! Anyegi
nehézség nem lehet az oka a teológiai p ályától való tartózkodásnak. A
fakultáson a. különbözö címeken kiosztott segélyek, stipendiurnok, bandíj-
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elengedések összege évenként 30-40.000 pengőre rúg, - bekértve 'a
Teológusok Otthona segélyeit is.

Érdekes 'képet nyerünk, ha a hallgatóság kerületi megoselását nézzük.
Húsz év alatt a Bányai kerületből 246, a Dunántúli kerületből 233, a Tiszai
kerülebből 43, a Dunáninneni kerületból 41 hallgató jött. (Elszakított terü-
letről 27, külföldről 15.) Az utánpótlás tekintetében tehát a Bányai egyház-
kerüéet vezet, bár az önálló lelkészi állások száma a Dunántúli 'kerületben

. több. (Lélekszám tekintetében viszont megint a Bányai áll elől.) Oe amíg
a Dunántúbi kerület; hogy úgy mondjam már jobban kirnunkálta es beszer-
vezte a gyülekezeti életet, a nagy alföldi metropolisok jobb gyülekezeti
tagozódása, a másvallású tengerben eddig elvesző evang élikusságnak gon-
dos sz árnbavevése") lehetövé tette, hogya 'hitélet örvendetes fellendülése
f olytán sok-sok ú] gyülekezeti központ alakult es 'templlüm épült.

A két nagy kerület utánpóttésa tehát egyelőre biztosítva van. Az
erősödő két kisebb ,kerüle<tnél is úgy hisszük, hogyamélyponton túl
vagyunk, és nem keH már sokáig meglevő missziói központok szüuet el-
tetését fájó szívvel elrendelni. A Tiszai kerületnél bizonyos mér tékben a
tavoíság kérdése is szamítáoba veendő, mert a fakultás szélehelyétől Sop-
rontói e kerület esik legrriesszebbr c. Bár a helybeli bánya- kohó- erdő-
mérnöki kar is az egész országból 'kapja üiallgatóit.

Figyelemreméltó a ballg'atóságmak anyanyelv szerint való megoszlása,
vagy rnondjuk a kü.önbözö gyülekezeti isterrtrsz teleti nyelveket beszélő
hallgatóság összetétele. Magyar ság, nemcsak magyar anyanyelvűség szem-
pontjábó l hála Isten nem volt baj. Ellenben igenis ko rnoly la helyzet .a
németül és szlovákul-vendül tudó hallgatók számának folytonos fogyása
miatt. Arról nem lehet szó, hogy a f'akultáson a tiszta magyar nyelvű
hallgatók tökéletesen elsajáttthassák anémet és szláv nyelveket. A ve~yes,
vagy tisztára német és szláv gyülekezeteknek maguknak kebl a megfelelő
lelkészi utánpótlásról gondoskodniok ; ezek szamara azután a fakultáson
meg van a lehetőség, hogyaleldori érs nyelvmesteri állások segitségével,
valamint a 2. sz ámú gyakorf ati .tanszék gyako olatam a nem magyar nyelvű
istentiszteleti nyelvben is képezhesséle magukat. Több esetben minden-
esetre megható, hogy magyar fiúk miképen igyekeznek a számukra egy-
formán nehéz német és sz.láv nyelveket egyházi érdekből elsajátítani.

Amint évtől-évre külf ördról is voltak fakultásunkon harHgalÍók - Né-
met-, Dán-, Norvég-, Svéd-, Észt- és Firmorsz ágbót - úgy nallgatóink 'is
tekíratélyes számban keresték fel ezen országok evang ébikus egyetemeit,
Svájcba és Amerikába is eljutva. Húsz év alatt a kűlf'öldet járt hallgatók
száma megközelíti a százat. A külföldi Collegium Hung'aricumok sze rve-
zéséve'l iaz állam is követí egyházunket e századokon M bevált gyakor-
látában. , .

Meg·említjük még, hogya haélg atóság újabb egyházi intézkedés foly-
tán teljes számban az Otthonban lakik, az igazgató-tanár gondos fel-
ügyelete és lelki vezetése meliett.

A mondottakat össz.efog laíva 3!Z,t rncndhatjuk, hogyha az utánpótlás
kérdésében egyelőre nincs még haj, a jövőre gondolva kérnünk kell Jézus
szavaival az aratás Urát, hogy k üldjön munkásokat az ő aratásába, me rt
az' aratnívalóhoz viszonyítva az arató bizony már ma is kevés.

Dr. Kiss 'Jenő.

*) Elöf ordult, hogy a hjv3!t~l()s kírnutatás szerint 7-8.volt egy helyen
az evangélikusok száma, a Isatal buzgó lelkész házról-házra járva 197
evang élikust tudott megállapítani és megmenteni!
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A légiháború
és a németországi evangélikus egyház'.'

.'ft, napilapok tudósításaiból is értesülünk közben-közben arról, hogy
a légiháború rnilyen súlyos megpróbáltatásokat ró az egyházi munkára
Legutóbb a .Protestantische Rundschau" 1943. évi 3/4. füzetében áttekintést
adott arról a helyzetról. melybe a németországi evangélikus egyház a légi
háború legújabb alakulása következtében került. Mivel az emlitett cikk
bizonyára érdeklődésre tarthat számot nálunk is, legfontosabb részeit az
alábbiakban közöliük.

A légiháború legujabb f ejleményei a németországi egyházakat Ú!

Hehéz feladatok elé állítottak: ezek a háború okozta egyéb gondokat is
sok. tekintetben háttérbe szorítják. Hiszen a gyülekezeti élet is halálos
sebeket kap, amikor nagy összefüggő -városrészek, különösen a nagyváro-
'sok lakónegyedei elpusztulnak. Templomok és egyéb egyházi épületek
különösen nagy számban mennek tönkre. A németországi evangélikus egy-
ház a háborús helyzet okozta megnehezült viszonyok közepette is igen
nagy erőfeszítéseket tesz il célból, hogy igehirdetői szolgálatát a sokszor

'.gyökeresen megváltozott viszonyok közepette is fennakadás nélkül telje.
sítse. A következőkben néhány szemelvényt adunk a gyülekezeti élet igen
nagy nehézségeit szernléltetö, nagyszámú tudósításból.

Tüg el hamburgi püspök írja: "Elvesztettünk 25 templomot ill. isten-o
tiszteleti helyet és kb. 70 Ielkészlakot. Ezek elpusztultaik vagy lakhatat-
lanná váltak .. .' "Sok okunk van tehát mélységes gyászra, ha a legköz .
vetlenebbül érintett gyülekezetekre, lelkészeikre és rnunkatársaikra, vala-
mint. arra a virágzó életre gondolunk, me ly az evangélium-hirdetésnek
mindezeket a helyeit betöltötte ... Leginkább az szomorít bennünket, hogy
egész gyiilekezetek megszűntek létezni és belátható időre kihalt terüle-
tekké lettek ... "

Az ébredési mozgalom történetéből közismert elberf eld-barmeni (Wup .
pertal) gyülekezetből ezt írják: "A május 3O-i es június 25-i két ellensé-
ges légitámadás okozta szörnyű pusztítás a gyülekezetre is súlyos csapást
mért. Kilenc templom teljesen elpusztult, kettő súlyosan megrongáló-
dott, A híres Ielkészi szemmárium és a református gyülekezet 20 ezer kö-
tetes leLkészi könyvtára elveszett. Tizenöt lelkészlak megsemmisült, mások
megsérültek. Nincs meg többé hat gyülekezeti ház, valamint az ifjúságet
gondozó hivatal. A május 3G-i támadásban a gyülekezet húsz belmissziói
intézetet, diakonisszaállorn ást, a.ggak házát, óvodát stb. veszített el. Az
Evangelische Fraúenhilf'e otthona teljesen elpusztult, hat asszony az égő
házban veszett. Az egyesületi házak elvesztek, még a temetőket is végig-
bombázták. A 'két nagy gyülekezet csak kis tör edékre zsugorodott össze
és szinte pótolhatatlan értékei megsemmisültek."

Oberhausenban nyolc templom pusztult el, Essen óvárosának . minden
temploma használhatatlanná lett a m. é. márc. 5.-i légitámadás alkalmával.
Berlinben a m. é. márc, l.-i terrortámadás alkalmával 20 templom pusztult
·el, ill. sérült meg. Kilenc lelkészlak és II más egyházi épül~ ugyancsak
megsérült. Augusztus 23-24-én további három templom pusztult el teljesen
és , ki!encolyan súlyos an megsérült, hogy belátható időn belül hasznátha-
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tatlan. Ugyancsak megsérült a Ielkészlakoknak, valarnint más egyházi épü-
leteknek egész sora. November utolsó hetében több mint harrnincevangéltkus
gyülekezet veszítette el templomát, köitük' a közismert Vilmos esészár-
emléktemplom, a régi helyőrségi templom és a Szenthárómság-templom.
Egyházi épületek és lelkészlakók ugyancsak nagy szémban meatek tönkre,
Hasonlóan súlyos veszteségeket szenvedtek a protestáns szabadegyházak ,
és a katolikus egyház is. A lipcsei gyülekezetek hasonlóan súlyos veszte-

ségeket szenvedtek, Elpusztult a Gusztáv Adolf. Egyesület székháza is.
Ez a néhány példa szemléltetheti, hogyan szorítja egyre szűkebb terü-

letre es teszi tönkre a sok terrortámadás az istentiszteleti és gyülekezeti
étet számára szükséges helyiségeket és hogyan bénul meg az egyház élete.

Több országos egyház központi hivatala, valamint vidéki konzisztóriurnok
egész sora' ugyancsak bombatámadásoknak esett áldozatul. Nem is lehet
felrnérrri, hogy mekkora veszteségeket szenvedett az evangélikus egyház
ssámos kisebb és nagyobb teológiai könyvtár elpusztulásával. 'a·z egész
világon ismert. teológiai könyvkiadóvallalatok megsernmisülésével, valamint
teológiai f'akultások bombakárosodása révén. Egyebek közt elpusztult az
egyirk legrégebbi németországi evangélikus teológiai fakultásnak rnínden
épülete cs gyüjteménye. Elpusztult a Protestáns Világszövetség berlini
központi épülete kb. 20.QOOkötetes kűlőnleg es, pótolhatatlan értékű szak-
'könyvtárával stb.' Ezek a veszteségek nemcsak a németországi evangélikus-
s,áji!'ot, hanem a világ keresztyénségét érik.

A gyülekezetek azonban csodálatos tetterővel fognak hozzá az újjá-
építéshez. Barmenben a légitámadást követö vasárnapon ugyan nem Iehe-
tett Istentisz teletet tartani, de már a !következö vasárnapon több helyen is
tartottak i tentiszteletet. Sokszor szükséghelyiség ek szolgálnak összejöve-
teli ;;ükalmul, helyenként szabad ég alatt tartottak istentiszteletet, A sú-
lyosan érintett gyülekezetekben mindenütt elemi erővel tört fel a kívánság'
lsten igéjének vigasztalása és erősetése után. Igy a berlini Vilmos császár-
emléktemplom pusztulását követő vasárnapon egy félig rombadőlt ház
udvarán gyl~leil{ezett össze c a gyülekezet, hogy istentiszteletet tartson
A gyülekezet egy másik része pedig a templomnak egy valamennyire
megmaradt mellékhelyiségében gyülekezett össze, majd a rombadőlt temp-
lom oltaránál járult úrvacsorához.

A papok, mint a ,gyüJikezet tagjai sokszor ugyancsak; elveszítették
minden vagyonukat, de ennek ellenére helyükön maradtak. A Raina-vidéki
szuper intendensek egypk, az Elberfeldet ért súlyos támadás után tartott
értekez letük ön egyértelműen arról, a szilárd elhatározásukról tettek bi-
zonyságot, hogy az egyházi szelgálatot a lehetőségek végső határáig fenn:
tartják Érthető, ha e területeken a lelkipásztort szolg álatra van a súlyos
szenvedések jármában élő lakosságnak a legnagyobb szükség e. Mindenün-
nen jönnek hírek arról, hogy milyen hálával fogadja a lakosság a lelki-
pásztori szelgálatot. "Álllandóan igénybe veszik a lelkészeket és szuper-
íntendenseket a személyes lelkipásztori szolg álat, a lelk.i erősítés .és teme-
tések számára", - mondia egy másik tudósítás ugyancsak a Rajna-vidékről,
A temetési szolg álaf az ilyen borzalmas időkben különösen is fontos, - a
lelkészek az ártatlan emberi életeknek a borz aimas elpusz tít ásáról sok-
szor szinte apokaliptikus képeket rajzolnak. A temetések a pusztulás
szörnyű rombolásai" közt akárhányszor már nem, is történhetnek meg
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valamennyire is illendő formában. A halálos áldozatok köz t nagy SZá111lÚaI
várinak lelkészek, több esetben családjaikkal együtt.

. Az egyházi" vezetők mindent meg tesznek, hogy a lelkészeket erősít-
sék nehéz hivatásukban és hogyagyülekezeteket együtt tartsák. Igy pl.
Tügel, 'hamburgi 'püspök azt írja az alája rendelt lelkészeknek: "Most
meg kell maradnunk rnurrkahelyünköh és ahol még áll valamiféle egyház!
épület és laknak még emberek, ott fáradhatatlanul szolgálnunk kell Isten
igéjével, nemcsak istentiszteleteken és bibliaórákon, hanem mindenek előtt
a lelkipásztori látogatások szaporitasavaí. Közben nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a pincék és a szükség lakások is várnak a lelkészre.
Csodálatos, hogyan éled újra a súlyos csapás után' a sokat szenvedetf
milliós város. Ez szolg áljon biztatásui az egyhálnak es legyen ú tmut at ás
néptársainkon végzendő leliki szolgálat számára is" ."

Több egyházi vezetőség üzenetekkel fordult a támadások által sújtott
gyülekezetekhez. A vígasztalás mellett e.sö sorban tetterős segítségre szó .
litjak fel a ter rort ámadások által eddig még nem, vagy csak kevéssé suj-
tott gyülekezeti tagokat: "Legyünk minden erőnkkel azon, hogy enyhítsük
testvéreink szükségét s gondoljunk a bibliai igére: Egymás terhét hordozo.
zátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A gyülekezetek vasárnapon-
ként istentiszteleteiken imádságukban könyörögjenek a légitámadások által
veszélyeztetett testvérekért: Erősítsd őket, hogy állhatatos legyen szívük.
Hadd ismerjék fei minden veszteségük ellenére, hogy Te vagy legnagyobb
kincsünk s hogy Te teszei gazdaggá rninket minden külső szegénység
ellenére. Vígasztaid meg azokat, akik szer etterk hirtelen' halálát gyászol-
ják. Erősítsd a sebesülteket. Segéld a veszélyeztetett területek gyülekeze-
teit, hogy mindenben egyek legyenek. Tedd erősekké a lelkészelket hitük-
ben és szeretetü!kben, hogy félelem nélkül, bátorsággal hirdessék igédet
es valóban erösíthessék gyülekezeteiket."

A szétbornbázott gyülekezetek vénkeringésének új meg inditásánál .,
felekezetek egymásr : segítik, jeléűl annak, hogy a közös szükség közös
védekezésre indítja őket. Kűlönféle helyekről jelentik, hogy ha 'valahol az
evangélikus templom elpusztult,' a k ato.ikus 'gyülekezet épen maradt temp-
lomát átengedi 'használatra az evangélikus gyülekezetnek. Ugyanez áll for-
dítva is,

Bármilyen súlyosak is azonban a pusztulás következményei a gyüle-
kezeti életre, szinte még ennél is súlyosabb az a kérdés, amely az egyhá-
zak számara annak révén áll elő, hogy a veszélyeztetett területek gyüle-
kezetei sokszor szétszóródtak a szélrózsa minden irányában. A 'bomba-
háború ,következtében olyan mértékü belső vándorlás k övetkezett be,
amilyen a nérrietség történetében eddig még nem fordult elő, Hogy lehes-
sen' egyházifag számba venni és pásztorol ni a gyülekezeteikból szétszórt
ernberek ezreit? Az egyház ezt a. feladatot is igyekezik teljes erejével meg-
·-,g-adni. A lelkészek igyekeznek az elvandorolt gyülekezeti tagok GÍmCt
megtudni; hogy velük érintkezésben maradhassanak. A hamburgi egyház,
néhány lelkészét utána küldötte eik öltöztetett híveinek, hogy új otthonuk-
ban lelkipásztori szolgálattal gondoskodjanak róluk.

Ugyancsak új nagy fela~ll~ok elé' kerülnek azok a' gyülekezetek ahol
a bornbakárosultakat elhelyezik. E felaáat~k megoldása sokszor azért is
nagyon nehéz, rnivel a háború következtéber» sok gyülekezetben alig van,
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vagy nincs is munkában állandó lelkész.") Oe így is felhívásokkal fordul-
nak a kitelepített lakossághoz, hogy új lakhelyén látogassa az istentisz-
teletet, jelentkezzék a lelkésznél. A nehézséget növeli, hogy a kitelepltet-
tek sokszor olyan területekre kerülnek, amelyeknek Iakosság a túlnyomó-
részt katolikuso Igyebelső vándorlá következtében új, részben nagyon
kiterjedt szórványok keletkeznek. A Gusztáv Adolf Egyesület és az .Evan-
gelischer Bund"':'''') ily módon új, nagyon súlyos feladatok elé kerűlnek.

Végezetül néhány szóval rá kell mutatnunk azokra a lelki problé- I

mákra, melyek az evangélikus hívek számára a légi háború következtében
előállanak. Hogyahadviselésnek ez, a fajtája nemcsak hadi szempontból
fontos ipartelepek 'elpusztitására törekszik, hanem a polgári lakosságet is
meg akarja puhítani és ellenállókészségét megtörni igyekezik, az kétség-
telen Viszont az is éppen olyan bizonyos, hogya hadviselésnek e'z a bor-
zalmas kiteriesztése az érintett lakosságban az vellenállásnak a rejtett erőit
is rnozgósitja-

A lakosság - köz te evangélikus híveink is - úgy érzik, hogy .a had-
vis~lésne,kez a módja nem egyeztethető össze a keresztyénséggel. A ke-
resztyén ember is ismeri a háború keménységét és hogya totális háború-
ban a polgári lakosságnak is sok szenvedést kell magára vállalnia. Oe a
számunkra legértékesebb kul túrkincseknek - és egyuttal szellemi javak-
nak' - ez a válogatás, nélküli pusztítása semmiképen sem egyeztethető
össze a keresztyén leJil.dismerelte'i. Innét származnak a kinzo kérdések.

Az egyik abból indul ki, hogy régi szokás szeri-nt "keresztyén il~-

pekről" szoktunk beszélni. Az utolsó évtizedek tapasztalatai ugyan kér-
désessé tették a "népegyház" fogaI mát, de legalább a "keresztyén nyugat"
fogalmához, ragaszkod tunk A "bombaszőnyegekkel" és "foszforesővel"
lakóterületeket elborító hadviselés és nevezetesen az a körülmény, hogy
ez magukat nyomatékosan "keresztyén"-nek mondó népektől indul ki, új,
erős tápot ad a keresztyénség iránti bizalmatlanságnak. Keresztyének és
a keresztyénség ellenségei kérdile nem bizonysága-e ez a hadviselés annak,
hogyakeresztyénség nem bír már ki semmiféle kornoly erkölcsi teher-
próbát? Valjon nem jelenti-e mindez a keresztyénség csődjét? Egyszerű :
híveink nem tudnak különbséget tenni a keresztyénség és a keresztyének
csődje +;öz:t: mit feleljenek ilyen kérdéseikre?

Még fontosabb a másik kérdés: "Miért engedi meg lsten, hogy ra
háború ilyen fordulatot vegyen?" Evvel a kérdéssel a németországi evan-
g élikus 'egyházak vezetőségei ismételten foglalkoztak. O, Wurm wür ttem .
ber g i püspök pl. egyik, a légitámadások által súlyosan sujtott gyülekezetek-
hez írt pász to.rlevelébcn eztírja:- keresztyén ember számára súlyos csapások
közepette is megnyugvás, "flogy a legnehezebb sorsot is annak a kezébő!
fogadja, akinek szent szeretete bizodalmának és naponkénti erőújulásának
az örök forrása,., Ha keresztyének egymást vígasztalják, akkor első sor-
ban egymásért kell könyörögniök: Uram, add megismernünk, hogy a Te
kezed látogat meg bennünket, '.. " Majd arról szól a püspök, hogy a ke-

,:') Németországban az evangélikus lelkészek is fegyveres szolgálatot
teljesítenek a hadseregben.

"":') Az .Evangelischer Bund" Németországban némileg a mi Luther-
Szövetségünkhöz hasonlítható egyháztársadalmi szerv,
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résztvének mindenkor a tisztulás eszközének tekintettél, a szenvedest.
Vele lsten a gyülekezetet szolg álatának jobb, tisztultabb végzésére akarja
felkészíteni. Majd így folytatja: "Isten azt akarja, hogy igéjének hitelt
érdemlő tanúivá legyünk. Azt akarja, akkor is bizonyságai legyünk annak,
hogy az Ö békességét s az Ö örömét senki el nem ragadhatja tőlünk; ha
mindent nélkülöznünk kell, amit életünkhöz és boldogságunkhoz elenged-
hetetlennek tartottunk. Azt akarja, hogy hitünknek az istentiszteleteken
énekelt csodálatos gazdagságú énekei életünkben teljesedienek be. Most
.érezzük, milyen nehéz ez s hogy erre a Szeritlélek ajándéka nélkül nincs
erőnk. "

Az evangélikus egyház így ar-ra törekszik Németországban, hogy a
légi háboru szörnyű pusztításai közepette is elmélyedjenek és hitükben
erösödienek a gyülekezetek. Ma még nem lehet áttekinteni azoknak a fel-
adatoknak a sokaságát, amely elé a háború még elkövetkezendő ideje az
'cg-yházat állítani fogja. Világosan látni kell azonban már most, hogy az
ecyhaznak . az evangéliumhirdetés feladatát erősen megváltozott, részben
a jelcnlegitól telicsen elütő szociológiai előfeltételek közeptte kell majd
te lj esitende. A. polgári világ letűnt. A légi háború Európában sok millió
ernbernek összetöri nemzedékeken át felépített egzisztenciáját. Vér' és
l(önny iorrnáliák l(i az ú] világot. Az egyház sem ragaszkodhatik letűnt
és kihaló életformákhoz. Hitelt érdemlő módon kell hirdetnie, hogy az
evangelium nem bizonyos társadalmi rétegek és életformák rügye, hanem
Istennek örök kegyelmi üzenete minden időkben és minden idők számára.

A .Prctestantíschs Rundschau' fenti tudósításában sok olyan mozza-
nat van, mely bennünket ma egészen közelröl érint: sok megszívlelésre
érdemes dolgot mond, sőt számunkra is útbaigazításul szolg álhat, ha ben-
nünket a jelenleginél is erősebben kap el a háboru forgószele.

Kanter Károl)'.

Nincs talán sersk i sem közülünk, aki még nem hallotta volna ezt a
kérdést. Arnilyen szomorú és sivár, olyan gyakori is napjainkban. Szinte
úton, útfélen halljuk. Meglepő, hogy" sokszor olyanok ajkáról is halljuk,
akikről sohasem tételeztük volna fel, hogy ilyen kérdésre még gondolni
Í; tudnak, sőt nemcsak gondolnak, hanem becsületükkel könnyelmű mődon
játszanak és 'kockáz tatják azt. Mindenesetre háborús társadalmunk sz o-

. rnorú erkölcsi felfogásának. nagyon is hűséges 'tükre ez a fenti kérdés.
,\ mindel1'tüzl·eti alapori rnérlegeéö és azérdekszabta gondolkodás taMil:.
nem 'is tudott volna pontosabb és reálisabb szegénységi bizonyítványt
·!{iáJUí.t,aniönmagáról, mint ezt: "hát érder.ies ma becsületesnek lenni?"
Mintha bizony ma minden az "adsz-e, nesze' alapján menne és az embe-
rek hem törödnénele mással, csak avval, hogy miből mennyi hasznot húz-
hatnak. Mept egyre többen sajnos itt tartanak már.

Szomorú, hogy sokaknal a szóinf láció következtében rnermyir e "de-.
valvá'ódott" 'sok erkölcsi- fog almunk. Igy vagyunk a becsülettel is. .Volt
idő, amikor az embereknekIegf'éltettebb és legg')'fIdosabban' őrzött értélcet
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jele:p;tette a becsület A tarsadatornnak, a velünk együttélőknek az érté-
'kelése, megbecsülése kinek-kinek olyan jelentős volt, hogy többre tartot-
ták azt rninden vagyonnál és gazdagság nál. És ma? Ma 1a~lyha.kezlegyjn"- .'.
réssei mondogetják, kérdezik egymástól társadalmunk "nagyrahivartO'tt"
és jó példát rnutató tagjai, hogy egyált~lában megéri-e ma becsületesnek
lenni? Ott tartunk, hogy all"i ma becsületre gondol, azt nagyon hamar
naiv, álmodozó és élhetetlen embernek tartják, mert hiszen ma becsületes-
nek lenni nemcsak hogy nem érdemes, hanem felületesség, l11eggondola;t·
lanság. És nemcsak .a legtöbbet vádolt kereskedő és iparos, továbbá ter-
-melőrétegröl esik evvel kapcsolatban szó, hanem társadalmuruk minden
i'aIgjtárM Minek is ma becsületesnek lenni, lelkiismer etesen dolgozni, az
előirt 'rendeleteknek és utasításoknak megfelelőn adni és :venni, amikor
~,senki más 'nem' ,t3'rtja be, csak éppen én?" - kérdezik ma rnéndunt alan .
.Evvel a másmte!ktintéssed is hiba van azonban. Érdemes ma becsülettel dolo
g'ozni, adni, venni akkor, amikor mások semmit sem adnak a tisztességre,
becsü let re, amikor mások fölényes kézlegyiotéssel elintézik az ügyet, gond-
tafuJ<nul élnek, meggazdagsz anak, megszedik magukart és senki mássai nem
törődneJk? Akiknek ma "semmi sem drága", akiknek ma "az ár nem sza-
mít", akiknek "nem fontos, hogy mermyiért adja" és akik hebzsolásu kkal ,
lijrteJlen meggazdagodási vágyulkkal lehetetlenné és életképtelenné akariék
tenni embertársaikat Sokan avval vigasztalják . magukat, hogyha becsű-
letesek lennének, bizony még éhen is balhatnának.

Súlyos erkölcsi kérdések ezek, amelyek mögött roppanrt züllés elő-
jdei mutatkoznak. Ennek a félelmetes erkölcsi romlásnak csupán egyik
tanere az a sokat emlegetett "feketepiac". Hogy az árkormányhatóság'i,
illetve maximált árak éppen a be nem tartás miatt mennyire UluzóPikussá
v alit ak, azt általánosan tapasztaljuk. Súlyos baj, hogy az árak felső határa
mennyire kerlátlan és a maximált árat még minimális árnak sem hajlandok
sokan elf og adoi. Kétségbeejtő azután, hogy nélkülözhetetlen fontosságú
2rukból 'nem "tudnak sokan vásárolni, riiert helyzetük egyszerüen nem

. bírja az iramot, amelyet lelkiismeretlen és becstelen eszközökkel diktál-
naJk egyesek. Megindul a kíméletlen "mindenek harca mindenek ellen" és'
.az ezzel együttjáró pénzszerzési rnohóság, amely mindent megengednetö-
nek és megindokoltnak tart. És ennek azután már ezer és ezerféle Io r-
mája lehetséges. Kezelődhetik a hivatali laz ább köteíességt eljesitcssel.
.megvesetegethetőség gel, csereke reskedelermnel, elha\llgatással,. p rot ekció- _
val, stb. stb. Ha ugyanis a négy-öt esztendővel ezelőtt meginduló nehezebb
.idök erkölcsileg felkészültebben találtak volina bennünket, akkor a "job·
bak", lelkiismeretesebbek és becsületesebbek nem engedték volna at telje ..
sen az irányítást éppen azoknak a kezébe, akik már akkor fontolgacták,
Mgy "érdemes lesz-e becsületesnek lenni?"

Felesleges ezt már így tovább boncolg at nunk. Tény az, hogy a bün,
lsten igéjének és akaratának a semmibevétele, a, holnapért való egyéni,
önző,' bűnös aggodalmaskodás odajuttatott minket, hogy rnost üzletileg
valiik számunkra Ikérdé'Sessé a becsülete ség. A kérdésben ugyan rejtetten
benne van, hogy igenis becsületesnek kell lennünk, de miretha a mai idők-
ben erre nem is illene adni, mintha ina mentesühne parancsa alól az ember,
vagy I>egahJbb is szörnyű rövidlátás volna vele törődni. Elismeri ugyan ez,
~l 'f€'lfogás;' hogy életünkhöz nagyon is köz e van a be'csü:etnek,' de ma
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evvel jobb, hasznosabb nem törődni, kifizetőbb nem becsületesnekleí111i,·
jobb minden ügyünket, gazdasági, beszerzési ügyeinket önzően magunk-
nak. fenntartani, ,mintha Isten ne~ll is akarná a javunkat és nem akarná,
.hogy a Tő~e· kapott javakkal éljünk. Feleslegessé válik a teremtő és
gondviselő Isten.

A mai idők tőlünk is teljes, egész embert iköve telnek. Nem hangos-
ko dast, lármás beszédet, hanem csendes, szívós, áHandó munkát, A hábo tús

.idök 'igen nagy kísértéseket hoznaik mindig az emberiségre es ezek a
kísértések a most ani dráborúból sem maradtak el. Különösen gazda-
sági erkölcsünikben tapasztalhatjuk ezt szomorúan. Ugyanakkor azonban
a háborús idők alkalmassá teszik a lelkeket arra is, hogy életünk úgy-
nevezett "rejtett dolgait" is meglassuk és életünk körü'lményeinek ailaku-
lásában a mindenható Isten .ak aratát ismerjük fel. Sajnos, kevesen vannak,
akik ezt ·megl,áltják. De hogy egy példát említsünk, a légvédelmi intéz-
kedések meanyire megtanítottak bennünket egymásrautaltságunk ra, azt
itt felesleges ·is részletezni. Mintha sok dologban szorosabbá válnék .az
embereik köz ötti kapcsolát. Sajnos azonban, még mindig sokkal nagyobb
·az a terület, ahol tombolhat az egyéni önzés es kizsákmányolás. Ez az
önzés tagadja meg a felebarátjával való viszonyt, ez feledkezik meg a
másikról, ez szervezkedik a feketepiacon, ez halmoz fel árukészleteket, ei.
tékozol ma, ez dorbézol, mulat, ez zülleszt! gazdasági életünket és ez teszi
f'elesleg essé az Istent sokak szemében. Ez az önzés 'leg'könnyebbell az
egyéni. f'elelótlenséggel társul. Az, egyén úgy érzi, hogy nem tekintenek
Tá eléggé, mert hiszen ma mindenki a maga dolg-ainak a biztosításával
van elfoglalva, i-t1: van tehát az ajkalom arra, hogy kiki menjen arra,
Emerre -neki tetszik 5s még csak gondolni sem akarnak arra, hogy vajjon
az egyenes úton haladnak-c, vagy tilos utakon járnak, tisztességes, e rköí-
(SöS eszközökkel dolgoz nak-e, vagy bűnös módon g arázdálkodnaüc.

Érdekes evvel kapcsolatban egy pihlantást : vetni a bűnügyi kirnuta-
tásokr a, statisz tikára. Az egyéni bűnözések, visszaélések nem azért' sza-
porodtak el ma 'annyira, me rt rossz az' egyén szeeialis helyzete. Ezelőtt
néhány évvel még így volt általában. A'ki alkar és tud dolgozni, az ma
dolgozhatik és keresetéből ha szerényen is, de uneg élhet. De ezek a mai,
jelíegz etesen háborús bűnözésck anyagi ok ok helyett inkább l,e:Jki okokra
H:zethetők· vissza. Az előbb ernlttett önzésre, irígységre és a kivánás
bűnére. (Egyre jobban a k ívánás bűne tombol ma. Pedig a Tfzpararrcso-
latból éppen a 9. és .a 10. parancsolatokat .szoktuk a legkevésbbé kemo-
ly an venni! Isten rnost ezekre is figyelmeztet mink e t.) Ilyen időkben válik
nyilvánvalóvá, hogy msnhyire tudjuk sz e rebni egymást, mennyire vagyuu'e
valóban keresztyének. Most látszik meg, hogy csak 'a magunk hasznaval
törődünk-e, vagy Krisztus ijgy~vel.· (Filippi 2, 4 és 21.) Ebben a bzony-
t alan vvlá:gban válik nyilvanvalóvá az· is, hogy vajjon mennyi bennünk '<1.

keresztyén türelem és hogyha van ruháziatunk és élelmünk, meg tudunk-e
elég edrti vele? (1. Tim. 6, 6-8.) Mert a gazdaságií életben is meglátszik a
keresztyénség és ott is kitűnjk, .hogy az a kis vagy nagykereskedő, iparos
minek tartja a kereskedését, iparát: másokat megnyúzó eszköznek-e, a
maga meggazdagodás' '-<igyának kielégítésé.> szolgáló eszköznek-c; vagy
pedig Istentől a, rnagt, be esnietes megélhetésére és embertársai javára
sz o.g áló .megb iz atásnak-e, amellyel az !stentől kapott javalkkal sáf árkodik,
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Egy nemzet gazdasági élete élő, eleven szervezet.' Ne'm az er;y fFti
éJ dek, nagyobb haszon határozza -ueg, hanern az c~ész nemzet SI.JI,séé-
lete és helyéte. Be' sokat beszéltek pedig már erről, ele sok szép Igéret
és biztatás elhangzott már evvel kapcsotatban! És rni az eredmény? ,Ak',
hogy az arr ahivatottak nem törődtek a tisztességes, hecsületes ker esk e-
delemmel.Addig pec\ig igen kevesen jutottak el, hogy ,Jl~lagtlk c rkö.csi
belátása es becsülete késztette volna őket arra, hogya maguk gazda ag'i
életét más, erkölcsi alapokra . helyezzék. Mindig egyéneken múlott ez.
Nézzünk csak körül a magunk falujában, vagy városában, Hol ez 'az eni-
ber, hol amaz, hol ez a kereske dö, vagy iparos, hol pedig az' az értelmiségi
cmber élt vissza a háborúval és csalt meg másokat. Ilyen összefűggéshe»
mi is személy sz e rint ér deke.ve vagyunk ezekben a kérdésekben. Nen~
húznatjuk ki magunkat, nem tolhatunk át minden felelősséget a "korra':,
az "emberekre", a "vil,ágra" - me rt rni is idet ar tozunk l Nem húzhat juk
ki magunkat "em miből sem, legyen az akár rnunk a, akár valamiról való
lemondás. ·JÓ, ha számolunk már egyszer avval is, hogy minden .. víssz a-
elesnek, Ielkiismer etlenségnek megvannak a k á rosult jai is:

Látjuk tehát, hogya becsületesség üres üzleti f ogalornruá válik, söt
sokszor ha megvan. még hátrányt is jelent. Ott vagyunk, hogy bécsüte.
tesert dolgozni és megélni ma hősi küz delmet jelent. Pedig - ha csak
üz.etí alapon vesszük is szemügyre a becsületesség kérdését - (például a
kereskedelemben) rögtön szembetűnik a tisztességtelen kereskedelem rop-
pant rövidlátása, me rt nem látja be, hogy llen} lesz rnindig háboru, nem
lesz mindig feketepiac, nem látják be azt, hogy a kereskedőknek később,
l ékés időkben is szükség ük lesz a megbizható vevök re, piacra, ahol majd
árúikat ebheiyezhetik. A közönség is bizonyára majd annál a lcereskedönét
(ogLa jobban áruját beszerezni, akiról tudja, hogy a nehéz időkben bec~ti-
le tes, lelkiismeretes vol: és a tisztességesen előírt árak meliett szolgaita'
ki, 'nem pedig felhalmozott, "eldugott áruból. Rövidlátás tehát a keres-
kedelem részéról be nem .látni, hogyabecsületesség minden időben a leg'
jobb üzlet volt es az is lesz, Természetesen 'ez éppúgy vonatkozik az
iparr a, de meg. egyéb fOg'ilalkozási ágakra is.

Mindenesetre nagyon sokat kell tennünk szeeialis nevelesünk érdeké-
ben is, Mert bizony sajnos evvel édeskeveset törődtünk, Iskoláinkban ism'c:
retek elsajátítására tanítottuk és er ösz ak oltuk if'júságu nk at, de azt ma'r
nem láttattutc meg velük, hogy például a kü.önböző. Iog.alkoz ási ágak
meanyire egymás érdekében vannak és kiki a maga legjobb minóségi
munkáiával azon legyen, hogy a másikat szolgálja és ezáltal mi is épül-
jűnk. Fényes, jóljövedelmező és úri állásokrói beszéltek, de nem törődtek
például avval, hogy az egyes pályák lenézése és elnépteleuedése gazdaság:,i
életünk egyensúlyának elveszítéséhez vezetett.

Többet várhatunk az egyéni jópéldát ól is. Ezt mindenki maga ruutatja
és erre mindnyájunknak Istentő! kapott parancsa van. Nem élhetünk gaz-
dasági vonatkozásban sem másképpen, csak. mint keresztyének, Keresz-
tyérrség ünkuek meg ken latsz ódnia életünkön, munkánkon, Az' egyéni '3ó
példának is megvannak a veszedelmei, az bizonyos, Oe, hogy sok sz ó n ál
többet ér, az bizonyos, Nemzeti erkölcsünk megóvása érd ~kében azonban
elvárjuk. sőt követ eliiik a korrnányz attól a keniény rendlenntartást és a
lelkiismeretes, becsületes munkának a méltánylá at.
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Sünteglty József

Munkánkban, javaink becsületes rnegszerzésében, jó példarnut atásunk-
ban ne gondoljunk azonban arra, hogy - ezekért aJkár jelenleg, akár a
jövendőben m411ő nagy jutalmat kapunk. Ne töltsön el bennünket jóleső,

. hiú önzés, hogy mi milyen derék, erkölcsös emberek vagyunk. Nem erről
,vaJl szó. Távol á'llIunk az ilyen, gondolatoktól! Ez a mi megatartásuok
. öJlIként foHyék, legyen spontán, magától értetődő. Sem gazdasági életünk.
ben, de sehol sem hirdet keresztyénségünk erkölcsi idealizrnust, üres em-
beri erőfeszítést, délibábos, megvalósithatatlan eszményeket. Keresztyén-
ségünk csupán azt a t én.y t hangoztatja, és ezt mindenütt megteszi, hogy
megváltott emberek vagyunk. Keresztyénségünk igenis azt hirdeti, hogy
Krísztus Urunk megvéltott minden bűntől, gonosztól, a Sátán hatalmából
megszabadított minket. Hatalmas dolog ez. Az a tény, hogy megváltott
emberek vagyunk, arra kötelez minket, hogy rninden eszményekért való
hevüléstöl függetlenül, önként, Krisztus Urunknak engedelmeskedve me r-
jünk becsületesen, sz entül élni. . ,

Isten Szeritlelke juttasson el rninket ezekben a számunkra nag'yon
sokat [elentő időkben arra, ~ogy mint megváltott, drága áron megváltott
emberek között fel se vetödhessék az a sátáni kérdés: "érdemes-e ma
becsületesnek lenni?" Mert igenis érdemes!

,.
Reformtörekvések \

a finn eqyházkormányzetban.
Mint ismeretes, a finn egyházkormányzati rendszer"püspöki, vagyis

;ti· egyház gyakorlati és lelki életét és munkáját lelkészek, irányítják.
Elöljáróban meg kell említeni, hogy az egész egyházkormányzati rendszer,
valarnint az 1686-ban hozott és a különbözö években (legutoljára 1930)
megújíto tt, de .még napjainkban is érvényben levő egyházi törvények svéd
eredetűek, vagy legalább 'is' a svéd rendszernek m'egfelelöen iépltették ki
azokat. Hogy azonban a szóban forgó reformtörekvéseket megismerhessük,
rsmertetní kell, legalább is 'nag y vonásokban, a finn egyházkormányzati
rendszert. ,

1. 1. - Legfelsöbb szerve ennek az egyházkormányzatnak a minden
~ödik. évben összeülő EgyHázi Gyűlés (Kirkoliiskokous), melynek helyét
i:s "idejét az előző Egyházi Gyűlésen elnöklő érsek javasolja a korrnány-
nak, Már -ebből is érdekes következtetéseket vonhatunk le az egyház. és
az állam egymáshoz való, viszonyára vonatkozólag, melyről azonban az
alábbiakban részletesebben szólunk. Tagjait az előző egyházi gyűlés vá-
lasztj a, kik sorrendben a következök : a) az egyházkerületek püspökei,
h) annyi lelkész, hogy számuk egyenlő legyen az összes csperességek
számának kétharmadaval. e) minden egyes esperességbö] egy világi, d) a
kormány egy tagja, (ki legtöbbször a vallás- és közoktatásügyi rniniszter),
továbbá a legmagasabb törvényszék, a legmagasabb felügyeleti bírósag, az
ország különbözö udvari törvényszékeinek egy-egy tagja, végül a hittudo-
mányi és a jogtudományi kar egy-egy professzora. Ezeket saját hivataluk
'\i~Jasztja az Egyházi Gyűlés követéüí.

. 2. 'Fentebb említettük, hogy az .Egyházi Gyűlés, elnöke az érsek, aki
azonban egyuttal az egyik kerület püspöke és éppen ezért csupán prirnus
inter pares ;") a többi kerületek püspökeire semmiféle' befolyást s a,zok

*) Magyarul: egyenlőrangúak. közt az első.
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felett semmiféle hatalmat nem, gyakorol. így a második szerye. a finn
egyhazi korrnányzatnak a minden egyes egyházkerületben működö Dom-
káptalan (Tuomíokapitulí). Elnöke a kerület püspöke, "tagjai: a) két tanács-
tag, kik hittudományi végzettséggel bírnak, b) a Domkáptalan titkára.
aki azonban mindenkor jogtudós. A két tanácstagot 3-3 évre, (ugyanazt
a személyt legfeljebb két ciklusban lehet megválasztani), míg a Domkan-
talan titkárát életfogytiglan választják. A választást lelkészek végzik. Tagja
még a Dórnkáptalennak c) a püspöki székhelyen levő gyülekezet igazgató
lelkésze (tuomiorovasti), ,ki a Domkaptalan mindenkori helyettes elnöke:

3..A harmadik szerv az esperesség (Rovastikunta). Elnöke az esperes,
kit az illető esperességhez tartozó gyülekezetek lelkészei választanak, akit
azután a kerület püspöke nevez ki. Segítőtársa hivatalosan nincs. .
, 4. És végül a negyedik szerv, az egyházközségi tanács és az egyház-
községi bizottság: Mindkéttö ' elnöke a gyülekezet vezető lelkésze (Kirkko-
herm). Az egyházközségi tanács tagjai 30 éven felüli, feddhetetlen életű
választott egyének. Számuk 12-14. Minden tagot 4 évre választanak, de
úgy, hogy a tanács fele két évenként változik Feladatuk a lelkész rnellett
.az egyházközség erkölcsi -és vagyoni életére' való felügyel et, valamint az
egyházfegyelmezés gyakorlása. Az egyházközségi bizottság tagjait az
egyházközségi tariácsból válasz tják, feladata, hogy az egyházközség va-
gyonkezelését irányítsa és arra felügyeljen ..

A fentiekben felsorolt szerveknél, amint megfigyelhetjük, a finn egy-
házkormányzati rendszer azt az Ú. n. presbitériumi rendszert, mely n13'-
gyarhoni evangélikus egyházunkban érvényben van, nem ismeri. Az is ki-
tűnt az elmondottakból, hogy a finn egyháznak nincs olyan szerve, rnely-
az egyházkerületeket közigazgatási egységként összefoglalná. Van az Ú. n.
évenként összeülő püspöki gyűlés (Piispankokous), ez azonban csak tanács-
kozási joggal rendelkezik. Tagjai az egyházkerületek püspökei. és rninden
egyes kerületból egy-egy domkáptalani tanácstag,

Az a reformtörekvés. melyről éppen szó van, arra irányul, hogy léte-
süljön olyan szerv, mely évenként összeül és határozathozatállal rendel-
kezik. Ezzel az Egyházi Gyűlés munk ája meggyorsulna -és egyszerűbbé
válna. Ez a törekvés már 50 esztendeje nagy kérdése a finn egyháznak,
mely valószinűleg az idei törvényhozó napokon megvalósul. Az elmult év
öszén ugyanis az Egyházi Gyűlés elhatározta, hogy megvalósítja azt a
szervet, mely összekötő lenne az Egyházi Gyűlés és a Dórnkáptalanok
között, Ezért azt javasolta a korrnánynak, hogy nevezze ki az Ú. n, Kibő-
vitett Püspöki Gyűlés és az Ú. n. Egyházi Kormány tagjait, valamint a
fentebb em\ített szerveket, mínt az egyház határozathozó szerveit ismerje
el. (Finn néven Laajennettu Piispankokous és Kirkkohallitus.) A Kibővített
Püspöki Gyűlés elnöke az érsek lenne. Azonban tagjainak száma kétszere-
sére növekednék, ugyanis míg az előbbi Püspöki Gyűlés csupán 12 tagból
állt (hat püspök és hat dórnkáptalani tanácstag, Turku, Tampere, Viipuri,
Kuopio, Oulu és Porvoo egyházkerületekből) addig ez a Kibővített Püspöki
Gyűlés 24 tagból állna, miután rninden egyes kerületból az előbbiek rnellé
még két világit is beválasztan.ának. Az Egyházi Kormány elnöke ugyancsak
az érsek, tagjai azonban egy lelkész, egy jogtudós és még két tag lenne,
kik ugyancsiak világiak s a közg azdaság i kérdésekkel tisztában vannak

Az elmult öszön megtartott Egyházi Gyűlésen szó volt arról is, hogy
a fent em\ített két új szerv behatóan irányítaná az egyház lelki, közigaz-
gatási és gazdasági életét. Ezt azonban az Egyházi Gyűlés püspök és lel.'
kész tagjai ellenezték és így a határozatct úgy hozták meg, hogya meg-
alakítandó két új szerv kiz árólag az egyház közigazgatási és gazdasági
életét lesz hivatva irányítani. Ugyancsak javasolta 'az Egyházi Gyűlés il
korrnánynak, hogy a fent említett két szerv tagjait· az Egyházi Gyűlés
tagjaiként is ismerje el.

II. 1. Az Egyházi Gyűlés idejét és helyét az előző Egyházi Gyűlés
határozza' meg s a határozatc t az érsek javasolja a korrnánynak, mely
azután össze is hívja az Egyházi Gyűlést. Ezzel kpcsolatban szólnunk kell
azután az egyház és az állam viszonyáról. Az Egyházi Gyűlés által hozott
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határozatok még nem jogérvényesek. Érvényüket csak akkor nyerik el, ha
az á'llam elnöke, a korrnány és a törvényhozó napokat tartó képviselőház
együttesen jóváh agy ja, azokat. Azt merem itt mondani, hogy bár a.jelen
esetben semmiféle kifogásolni való ném merüit fel a kölcsönösen barátsá-
gos viszonyban, mégis úgy látom, hogy az egyház. autonómiája bizonyos
mértékben itt csorbát szenved, Mert akárhogy is nézzük az Egyházi Gyűlés
haiározathozatali es törvényhozó jogát, az egyház mégis CSák az állam
gyátusága alatt él.· . . .

Azért kell ezt 9 szót használnunk, hogy. bizonyos fOKig, mivel. egy
.ponton az Egyházi Gyűlés egészen' önállóan hozza meg határozatait és
lépnek azok ugyancsak jogerőre. A finn Egyházi Gyűlésnek ugyanis meg-
van az a joga, hogy új egyházi énekeskönyvet, új biblia-fordítást, új 'egy-
házi kézikönyvet ismerjen el és tegye azokat a közhasználatban is tör-
vényes erejűvé. A legutóbbi Egyházi Gyűlésen éppén az 1938. Egyházi Gyűlé,
által érvényesített éneke könyv dallarnait s ezzel egyidejűleg az új korál-

könyvet ismerték ei és hagyták jóvá, Az 1938. Egyházi Gyűlés az Énekes-
könyv szövegr részét; az 194:3. Egyházi Gyűlés az Énekeskönyv zenei részét
hagyta jóvá. Itt van azonban a svéd egyházkormányzattal való éles ellen-
tet, ahol az összes fent emlitett egyházi könyveket kizárolag a király
hozzájárulásával lehet használatba venni,

Az pedig, hogy az Egyházi Gyűléseken hozott határozatok, tör-
vények jóváhagyás végett felterjesztendök az előbb már említett állami
szerveknek (elnök, korrnány, képviselőház), már implicite magában foglalja
azt is, hogy ezen állami szerveknek az Egyházi Gyűléseken hozott hatá-
rozatokkal szemben vétó joguk is van.

2. Ez a vétó-jog igen érdekesen jelentkezett a közelmultban az egyház
gyakordati életében. Es itt apüspökválasztásróf kell röviden szólnunk,
A püspököt az illetékes kerület lelkészei választják. Megválasztható min-
den tényleges lelkész. Itt ugyancsak' eltérést mutat a finn gyakorlat a
svédtöl, A svéd evangélikus egyházban ugyanis püspökke megválasztható
miriden evangélikus vallású kornoly és feddhetetlen életű egyén. Nem' ok
vetlenül szükséges a lelkészi végzettség. Pl. éppen Stockholm első püspöke,
Björkvist sem lelkész, hanem tanári oklevéllel rendelkezö .svéd egyháztag.

Mikor a püspöki szék megürül, a Dómkáptalan azonnal köteles azt
az állam elaöleének jelenteni, ugyanakkor azonban javasla:ttal fordul az
elnökhöz, mely a püspökválasztás napjára vonatkozik. Ha az államelnök
helyesli a javaslatot, a Dórnkáptalan az elnök határozatát azonnal tudatja
az összes tényleges esperesekkel (Laaninrovastit), kik azután összehívják
li maguk esperességében szolg áló lelkészeket egy bizonyos helyre és idő-
ben, ahol a választást titkos úton megejtik. Minden egyes lelkész egy
lapra három nevet ír fel, ahol a sorrend nagyon fontos. Miután minden
egyes esperességből beérkeztek il szavazólapok (felbontatlanul) a kísérő
jegyzőkönyvvel együtt, a Domkaptalan az összehívott gyűlésen felbontja
a szavazólapokat. meg állapítja a sorrendben legtöbb szótöbbséget kapott
jelölteket s azt késedelem nélkül felterjeszti al korrnánynak, A Domkáp-
talan által fel terjesztett legtöbb szavazatot elnyert három első személy
közül azután az elnök választ és nevezi ki az illetőt püspöknek.

Éppen a legutóbbi püspökválasztásnél történt, hogy az elnök a má-
sodik helyen legtöbb szavazatot elnyert V. Malmivaara esperest nevezte ki
püspöknek és nem az első helyen legtöbb szavazatot kapott Heliövaara
assessort.

Ha magyar szemrnel nézve ez az egyházkorrnényzati rendszer idegen
is tőlünk, ne feledjük, hogy finn testvéreink szemében éppen olyan idegen
pl. a mi szernünkben olyan megszokott társelnökségi rendszer gyűléseinkén.

Meg kell azonban végül állapítani, hogy ott, ahol az egyház kor-
mányzati rendszerét ref'orrnálni akarják, ott egészen bizonyosan liiJkttjtó
életnek kell lennie. Mert a status quo ante: néha a Jel. 3, lfi-ra enged
következtetni. E helyről is kérjük finn testvéreink egyházépítő munkájára
lsten áldását és békességét.

lYlolnár Rudolf.

..
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SZÉL -.JEGYZETEK'
A háborús helyzet
alakulása új és nehéz feladatokat
ró egyházurikra is. A feladat súlya
első sorban egyházi vezetöinkre,

. gyülekezeti lelkészeinkre, és min-
den más egyházi szolgálatban álló
tisztviselőre hárul. De kérni keH
gyülekezetcink nunden tagjának
tettrekész segítségét is. A különö-
sen sürgős feladatok közül hadd
emeljünk ki néhányat.

1. Súlyos gondot és feladatot je-
Lent istentiszteleteink megtartása.
Különösen városi gyülekezeteink ta-
pasztalhatták már eddig is, hogy
éppen az istentisztelet idejéül szel-
g'áló órák vannak veszélyeztetve.
Meg kell keresnünk a módját an-
nak, hogy a légi riadók nyugtalan-
sága közepette is szolg álhassunk
Isten : igéjével gyülekezeteinknek.
Városokban sürgősen szaporítani
kell az istentiszteleti helyeket és al-
kalmakat. Biztosítani kell azt, hogy
az" emberi lehetőség határai közt
minden gyülekezeti tag minden va-
.sárnap könnyűszerrel, azaz lakása-
tói nem túlságosan távol istentisz-
teletet látogathasson. Szórvány jel-
legű gyülekezeteink számára ez he-
Iyenként különösen nehéz feladat és
helyenként a lelkészhiány is nehe-
zíti a feladat megoldását. Viszont
a tanév megrövidülése miatt elég
sok lelkészi munkaerő szabadult fel:
jogos az a követelés.. hogy necsak

. a gyülekezeti lelkészek vállaljanak
többletrnunkát - aminthogy más'
ruunkaágakban sok tisztviselőnek
kell többletmunkát vállalnia, - ha-
nem, hogy a hitoktatók és vallas-
tanárok felsz.abaduló munkaereje
a nyári hónapokban fokozottan a
gyülekezet szolgálatába állíttassék.

2. Talán még az elmondottaknél
is súlyosabb feladatot jelent egyhá-

, zunk számára, hogy igyekezzék 'gon-
doskodni azon híveink lelki szük-
ségleteiről, akik bombakárosultakká
lettek vagy lakóhelyük veszélyezte-
tettsége miatt elköltöztek. Ezeknek
a híveknek a nyilvántartása, ill. fel-
kutatása az őket befogadó gyűlé-

. kezetekben elsőrendű lelkipásztori
szükségesség. Egyházi sajtónk, is-
tentiszteleti hirdetések, templomok
ajtajára kitett hirdetmények seg ítsé-

gével ismételten fel kell hívni. hí-
veinket, hogy egyrészt az elköltözö
hívek jelentsék be eltávozásnkat a
lelkészi hivatalban és megérkezésük
után jelentkezzenek a legközelebbi
lelkészi hivatalban. Ezeknek a hí-
veknek fokozottan szükség ük van
Ieíkipásztori vígasztalásra és erősí-
tésre, ezt bizonyára hálával is ve-
szik, De másfelől ez különlegesen
nehéz lelkipásztori szolgálat: nem
szabad az egyes lelkészeket maguk-
ra hagyni, ha.nem az egyház veze-
tőségének meg kell találn! a rnód-
ját arra, hogy e szolgalathoz meg-
felelő segítséget adjon a lelkészek-
nek.

3. Az előbbi vel függ össze, hogy
a közegyháznak kell sürgős intéz-
kedéseket tennie céltudatos irat-
ruisszió megszervezésével, az ehhez
szükséges összegeknek - akár egy-
házi közadakozás útján való - elő-
teremtéséveI, hogy híveink zavarta-
lanul részesedjenek az igehirdetői
szolgálatban Akármilyen gondosan
megválogatva szaporít juk is az is-
teruisz teleti helyeket, akármennyire
igyekezünk is a szórványgondozási
hálózatot híveink számára kiépíteni,
lehetetlen lesz, hogy sok igére éhe-
ző hívünke t összegyüjtsük istentisz-
teleteinken. Különösen is áll ez
azokra, akik állandó Iakóhelyükről
elköltözve másvallású környezetbe
kerülnek. Nem lesz meg egyházunk-
nak a fizikai Iehetösége- arra, hogy
ezeket a híveinket gondozzuk. Ha
őket gondozatlanul hagyni s esetleg
különf éle őket hitükben meg tántorí-
tan.i igyekvő kísértéseknek kitenni
'nem akarjuk, akkor feltétlenül szük.
séges, hogy állandó és rendszeres
iratmisszióval gondoskodjunk ró-
luk. Nem elég az egyházi sajtót el-
juttatni hozzájuk, hanem arra van
szükség, hogy hétről hétre felke-
ressük őket nyomtatott vasárnapi :
igehirdetéssel, házi áhitatok tartá-
sára adott útbaig azítással, sth. A
szórványgondcz ásnak már régóta
meg kellett volna szerveznie valami
hasonló iratrnissziói szolg álatot:
most halaszthatatlan a feladat. '

Bizonyos, hogy ezekben a mcs-
taní időkben fokozottan szüksége
van híveinknek s az egész magyar-



lill

ság nak az egyház szolgálatára. Min-
denféle emberi terv, tanács és olyan
berendezkedés, amelyben biztonsá-
got kerestünk, egyre inkább bizony-
talanná lesz, mindjobban kisiklik ke-
zünk közül. Csak egy nagy bizo-
nyosság van: Isten, élők és holtak
Ura s ítélő bírája. Az Ö kezében va-
gyunk, az Ö kegyelmes, Krisztus-
ban· megjelent szeretetétöl semmi-
féle földi vagy földöntúli hatalom
el nem választhat minket, ha hi-
tünkkel ragaszkodunk Öhozzá.

Mit tehet a lelkipásztor,
akinek gyülekez.etéből százak, sőt.
ezrek kököztek el a légitámadások
elől? A ternplornp adok most igazán
üresek, a· kóruson nem zendül a
gyermekének és a 'leghűségesebb
gyülekezeti tagok, a nők, sőt éppen
ók elsösorban, hiányzenak. A nö-
egyleti rnurrlca is szünetel, az ifjú-
ság szétszéled, a háziahrtatokon
alig-alig vannak s így marad ma-
gára, <nyáj nélkül a pásztor ... Úgy
kell helyzetet, feladatát felfognia,
míntha egy nagy, idegen városban
reábíznák az evangélikusok össze-
gyűjtését. Háztól-házíg kell men-
nie. Ezek a forró, fájdalmas napok
a lelképásztori munka egyik legna-
gyobb akadályát szüntették meg:
a mellébeszélést, a folytonos politi.
z álást, a társadalmi, anyagi helyzet
megvit atását. Most van ideje an-
nak, hogy az Úr megjelenjék ott,
ahol .az Ö nevében ketten-hárman
egybegyülnek. Minden gondolatunk
a látott pusztulások. -a háborútól
és az ismeretlen ellenféltől "való
félelem és a halál ~rül forog, er-
ről kell tehát lsten üzenetet elmori.
dani. Igaz; a lelkipásztor sem von-
hatja ki magát a űelki helyzet sú-
lyos terhe a'161, ö rnagia is óvatos,
nem veti bele magát a rnunkába,
nincs ."mindenütt ott", - de azt
hisszük, ez csak a kezdet jellemző
veriása. Isten kegyelme maidennél
nagyobb és aki elfogadja, különös
erővel és hittel végezheti munk áját,
összegyüjthetí a szétszórt híveket,

.ha nem is a gyülekezet istentisz-
teletére. de ",I'egaJlább" a láthatat-
lan, imádikozó gyülekezetbe. Hisz-
szük, hogy a nyáj nélkül maradt
pásztorok sckmegtérésnek lehet-
nek tanúi ...

A zsidó áUérések
'ismét olyan jelenségekkel járnak.
mint az első zsidótörvény megjele-
nésekor, sőt már előtte is. Tömege-
sen ikivánják felvenni a szent kereset-
séget s jelszavuk. amilyen gyorsan
csak lehet. Annaik idején az egy-
házakat, közöttük termésietesen a
rniénket is, súlyos váddal illették
azért, mert a lelki előkészítés egyes
gyülekezetekben nem felelt meg az
általános és természetes követelmé-
nyelenek. Nem 'az egyházi rendelke-
zéseknek, me rt ilyenek az egész
vonalon. csak .utólag jelentkéztele
Nem egyénenként folyt a lelki ar-
ravalóság megítélése és sok kedvez-
ményt biztosított. Ennek következ .
ménye lett az "elözönlés", amelyről
az anyakönyvek tanúskodnak! A nél-
kűl, hogy ennek a megoldásnak más
súlyos oldalát is f'eszegetnénk, nem
annyira a multról,hanem inkább a
megismétlődő jelenről kívániuk
megjegyezni, hogy jelen esetben
igen üdvösegyházvédelmi intézke-
dés lenne, ha a zsidók áttérésének
lehetöségét ideiglenesen megszün-
tetnők. Ugyanis: legyünk őszinték!
Ugyan ki hiszi el azt, hogya jelent-
kező zsidók között egy is akad, aki
a Krisztusés a 'keresztyén közösség
iránt való vágyódásból kíván meg-
kereszteltté lenni? Napnál is vilá-
gosabb, hogy most is a kényszerítő
hatások alatt és valamííven horná-
lyos célzatossággal és reménység-
gel cselekszik ezt... Fel kell ten-
nünk a kérdést: ha a zsidóság nem-
zeti életünkben nem volt üdvös akár
gazdasági, aká r kereskedelmi, sőt
ruűvész i, társadalmi; politikai téren,'
akkor mi jót remélhet tőlük ·az·
egyház? Megtennők-e azt, hogy egy
másjk krisztusí egyházból átvennérrk
tömegeket, amelyek nem meggyő-
zödésből jelentkeznek? Igaz: az
egyház joga és 'kötele~sége a ke-
resz tség szentségének kiosztása, de
vari-e szó a Szentírásban olyan zsi-
dóról vagy pogányról, sőt zsidók-
ról és pogányokról, akik nem "IC/Hd
kényszerből" lettek krisztusköve,
tökké? Az egyház joga és köteles-
sége nem lehet tehát 'könnyelmű,
humanista eltiírátás tárgya. Éppen
ezért szükségesnek látszilk ennek a
kérdésnek teljes szigorúsággtál való
megítélése és az eddigieknél sokkal
hatásosabb tiltó rendelkezes ...



Nagyiparunk átállítása
megkezdődött. Egyike a Iegnehe-
zebb- tcnnivalólonak. Egy őserdőt

kelJ kivágni úgy, hogy minden fá,-
o hoz külön erőt kell gyüjteni. Ha
valaki megírja az ú: 'n. "magyar
nagyioar" , történetet 1914-től nap-
jainkig, apénz rnindenhatóság ának,
II gyalázatnak, a kizsákrnányolás-
nak, az úri gengszterkedésnek tör-
tén-etet írja meg, amelyből csak
igen kevés vállalatunk hiányzik. Bi-
zonyára eljön ennek is az ideje.
Sokan .tudják azonban azt, 'hogy
vállallataink száz és százezer pen-
.gőket száritak minden évben a saj-
rötérfoglalásra, elöf'ízetésre, tiszte-
letjegy megváHásra, könyvvásárlás.
ta. Kisebb lapok, 'könyvkiadók es
hang-versenyrendezök egyenesen eb-
böí éltek, tegyük hozzá - jól ...
Ez a nagyipar egy évben sokszoro-
san, többet áldozott az Aladárole

tiszteletdíjána, mint a rnu nká so 1<
.saociális góndjainak megszünteté-

. ,

IR O K,

sere. A Gyáriparosok Orsz. Szövet-
ség e tizezreket szánt rá egy-egy
szirrház bérbevételére vagy sport-
ünnepélyek lebonyolítására, a sza-
badidő szq'vezetek kérdéseinek meg-
beszéléset Paradon tartotta, de
egyetlen ankétot sem rendezett pl.
a kisház kiskert rnoz g alo rn
munkás vonailon vsló megvalósitá-
sára. Egyik vállalat első 3 legjob-
lban fizetett vezetőjének évi összes
jövedelme felülmúlta a másfel rnillió
pengöt, de az első világháború óta
még csak tisztviselő 'lakást se épít-
tetett. Amit a rragyrpar tudatosan
művelt, .az a kapitalisták bolsevizáló
tevékenysége volt... A 'kormány
megadja az újrakezdés Iehetöségét,
de hogy az ipar népünk dolgozói-
nak biztos kenyeret, egészséges la-
kást, egyszóval jó életfebtételeket
teremtsen, ahhoz szükség es a n103-
gyar társadalom lelki átalakulása
és ebben jut nagy es nehéz feladat
egyházunknak i.

KONYVEK
. Griinvalszky Károly: Az evangé-

tiku« vaJ/ástanítás célja tárgyi szem-
PontöÓI. Budapest, 194'3. A Luther
Társaság ki,aqása.'Q8 lap.- A szer.
zö a vallástanitás tárgyát minden
fokon, az igében látja, ceUát pedig
az ige hívő rnegisme résében. Ezt
azután a racionaliz mushoz, az orto-
doxiához és pietizmushoz, valamint
a Szeritlélekhez való viszonyban
vizsgálja. Megállapítja, hogy a he-
lyesen felfogott vallástanítás pozi-
tiv viszonyba' lep az értelemmel es
kultúrával, a nélkül, hogy intellék-
tualisztikus moralizmusba süllyedne
le; tiszta evangélikus tant kell' ta-
rut ania, a nélkül, hogy dogmatíz-
.nusba esnek; nem azonosítható a
rnisszionálással és evangélizálással,
bár céljanal fogva kapcsolatban van
velük; a Szentlélekr e való utaltsá-
gánál' fogva az egyházzal a lehető
leg-szorosabb kapcsolatban van és:
az ige, a keresztség es az úrvacsora
yjncseiből táplálkozik. Ebből a rö-
vid ismértetésböl is kitűnik a szerző
szempontjainak 'bősége. Ezeknek
er-Jenyésítesevel'a vallástanitás kér-
déseinek tisztázása érdekében jó

szolgálatot tesz, bár a dolog ter-
mészeténél fogva új kérdések fel-
vetesere késztet. B. O.

Várkonyi Nándor: Az írás tör-
ténete. Budapest, Turul-kiadás. -
Az emberi szellemnek talán legna-
gyobb, fontosság tekintetében első
helyen álló alkotása az írás. Törte-
nete a kultúrtörtériet változásainak
egyik legérzékenyebb szeizmográf ja,
kialakulása pedig a legizgalmasabb,
de egyúttal legvitatottabb problé-
m ák körébe tartozik. Magyar nyel-
\ en' ezekről a kérdésekről nem volt
(.s'·lefoglaló munka, ezért Várleonyi
relentcs 'Feladat megoldására vállal-
«ozot; könyve megírasaval. A szer-
ZI~ ;l~ll, ör.alló kutató munkaterüle-
ten, de igyekezett a korsz erű fel-
dolgoz ások f'elhasz nál ásával a' nagy-
közönségnek szóló s mégis tudomá-
nyos szempontból is megbízható
összefoglalást nyujtani az írás tör-
ténetere vonatkozó kutatások ered-
ményeíröl. Feltűnő hiány leginkább
csak az esémita írás történetének a
tárg yalásánál jelentkezik: szerzö
nem ismeri arasz samra-í lelete-



ket, holott ezek igen nagyjelentő-
scvúek, az ósérnita. s vele a mi irás-
rendsz erünk kialakulása' szempont-
jából. Hogy olyan sokat vitatott
kérdéseknél. mint az írás keletke-
zése a "nézetek szer teágaz nak,' ter-
mészetes s. ezért nem mindenki fo-
gadja majd el Várkonyinak az ál-
láspontját. De e problematikus moz..
xuna tok ellenére is értékes, tanul-
ságos könyv V árkonyi írása.

Kerner.

Vitéz Nagy Iván: Nagy Kelet-
Ázsia. Budapest, 1943. - A Magyar-
Nipport 'Társaság' égisze alatt meg-
jelent ezen munka olyan területre
vezet el bennünket, ahol a magyar
olvasóközönség majdnem teljesen
tájékozatlan s ahol ma a háborús
viszonyok következtében nehéz is,
demeg fontos is a helyes tájékozó-
dás: ,A kötet jó] megválog atott ér-
tekezések gyűjteménye. 'Közűlök
bennünket a mostani világban első
sorban H. Somogyi József "Nagy-
keletázsia", v. Németh Lajos: "Ja-
pán katonai helyzete", v. Nagy Iván:
"Mandsukuo" és "Magyar Japán
kapcsolatok" c. cikkei érdekelnek.
Mindegyik alapos, tárgyilagos, igen
.sok .értékes mozzanatot magában
fo:!aló cikk, Mezey István a japátri
shinI017mUS, buddhizmus és keresz-
tyéuség 'ügyét tárgyalja; .kár, hogy
éppen a keresztyénségre vonatkozó
közlések nagyon vázlatosak. Fel-
vrnci 'I akács Zoltánnak a japán rnű-
,VésZ'>fc1, Suga Hirco-nak pedig a
já;Já:1 il ol];;;lmat. tárgyaló cikkei, va-
Iamint a többi Kelet-Ázsia világába
bevezcfö tanulmány is nagyon ta-
nulságos. - Melegen ajánljuk a jól
sikerült kötetet olvasóinknak

Kerner.

Erdős Károly-Pongrácz József:
Ciszovetség! bevezetés. Második ki-
adás. Pápa, 1942: Főiskolai nyomda.
544 lap. Ára 25 P. - A református
teológiai tudományok neszto rának,
Erdős Józsefnek művét fia Erdős
Károly debreceni és Pongrácz Jó-
zsef pápai professzorok átdolgozva
immár a második kiadásban bocsát-
ják. közre. Az első kiadás szerint a
Pongrácz J. álltal átdolgozott és bő
irodelmi utalással ellátott művet
Erdős' K nézte át. A második ki:
adásnél a munkarneg oszlásról nincs
i ész letesen szó, de valószínű, hogy

az eddigi elvek szerint történt. ll.
mű határozott nyeresége aniagyar
teológiai Irodalomnak. Külön elis-
me rés illeti a szerzöket, hogy ilyen
háborús időkben vállaékoztak rIyen
terjedelmes' mű kiadására. Ha ke-
zünkbe vesszük; első pillaoatrarf el..
tűnik a gazdag irodalmi . re sz,

. amelyben még la folyóiratokban
megjelent és a' tárgyra vonatkozó
cikkeket is figyelemre mélt atják,
Kívánatos lett VOIIna az is, hogy .az
igazán irányadó művek dőlt betük,
.kel sz edve figyelmeztebhet ték vol-
na a ,kezdő teológust, hogy hol
kezdje meg a tanulmányoz ast. Tar-
talmi szempontból sz erzők nevevés
eddigi munkája blztosít]a a:' mű
megbízható pozitív irányát. E. 'té-
ren az óvatossaguk-itt-ott kíssé túl-
zottnak- is rnondható, mik o r pl a
1. cvangélium . keletk ez csi ;,öriii m»,
nyeiről, ,Márk evangéliumának be,
~eJ(]l'~'cről, ,1 2, Peter-levélről, vagy
Jakab leveléröl és : általában a ke-
letkezesi időről szóln.ak, rnely kér"
desekben a pozitiv k ritika képvi-
selői is alapos érvek hatása alatt
részben más álláspontot képvisel.
nek A tartalmi ismertetésre is nagy
gondot fordítanak, de a köz ölt for-·
ma, amely nem .Ieiez etek, hanem
szakaszok a:l1apjá'l1 tárgyalja ezt, a'
megtanulást, iH. emlékezetben tar.
tást kissé megnehezíti. Kíss J.enoc

Révay József: Séták a rómaf
Magyarországon. Budapest. Frank-
lin Társulat. - A középiskolai '!a-
tin-oktatás .a nyelv-t anttéson tútj s
igyekezük kapcsolatba hOZn1 ben-
nünket az ókori rómaisággal. De
arra ,al'ig-alig van tekintette], hogy
hazánk jelentős területei részei és
pedig jel,entős részei voitak a római
birodalomnak. Mtizeumairnk római,
kori gyűjteményei, sok ernlékünk
ma is beszédes bizonyságaí ennek a.
ténynek. Révay József könyve , al-
kalmas arra, hogy rnűvelt olvasókö,
zönségűnkkel könnyedés élvezetes,
de mégis komoly formában megis-
mertesse a rómaikorbeli Magyarcr.
szágot. Leírása helyenként riovel-
lisztrkus jellegű: átfűti a szerzö
gazdag képz c'ete, és művészkéz re
valló mesteri ,a~kotásokkal jeleuítí
rr.c!:! ;, rég le!üpt, fö:tl mélyébe tc-
metett ókort. Ezzel Révay a római.
korí ~agyaro.~szág felidézésének
c;;;'y egesz en sajátos, egyenl es ;0.0111-



pás műformáját alkotja 'lnt'g. Egyes
fejezetek, mint Savaria vagy Aquin-
etim leírásai leülönösen is sikerül-
tex. Számunkra külonosen is .i~!(·n.
'tös, .arnít a hazai keresztyénség
'i','tr;iilw'oeli emlékeiről ír: ezeket
-minden igazi evang élikusnak, de
kiváltképen lelkészeinknek jól kel-
lene ismerrriök. Az ókori vallastör.

'téneti vonatkoz ású részletek ugyan
elég soványak, nem is kielégitöek
rnindig, de ez a könyv értékét nem
csökkenti, éppen úgy, rnint aho-

·gyana római-magyar kontinuitás
'kihangsúlyoz ása erőszakoltnak lát-
szik, különösen . a helyneveknél. -
Révay könyvét nyomatékosan ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. Karner.

., .

· Czakó Jenő: A' isnzenizmus.
'Egyetemes egyháztörténeti tanul-
'mány. Cegléd, 1943 .. (Szerzö kiadá-
sa.) 8-r.222 Iap. -' A janzenizmus
·a 17. sz. közepétöl jó f élsz ázadon
át elsősorban Franciaországban a
római katolíkus egyház belsö meg-
újhcdásár a törekvő mozgalom; ha-

·tasa Európa-szérte érezhető volt.
A jezsuitizmos azonban pápai és
uralkodói segítséggel elfojtotta ezt'
az Augustinusr a támaszkodo s neki
kelíernetlen mozgalmat. Czakó Jenő
református lelkész benső rokon-

'szenvvel fordul a janzénizmus felé,
amely - mint mondja - "a maga
igazi mivoltában erőteljesen evan-
géliumi rnozg alorn volt... Éppen

'ezért nem felekezeti történeti ese-
mény, hanem egyik nagyszerű fe-
jezete Krísztus egyetemes egyháza
történetének", - A tanulmány vé·
gig vezet a janzenizmus küzdelrnes
történetéri egészen a janzenizmusra
döntő csapast mérö .Llnigenltus"
bulláig (1714), illetve . a hollandiai .
janzenista egyház megalakuláséig
.(ez később egyesült az Ú. n.ókato-
likus egyházzal). Különösen részle,
t.esen Idglaékozik a janz enizrnus leg-
fontosabb. irodalmi megnyilatkozá-
saivai: Janseníus, Arruauld, Pascal,
Quesnel irataival. Utolsó fejezeté-
ben ,pedig a magyar janzenistákról.
ííletve voltaképen Il. Rákóczi Fe-
Iericnek a janzenizmushoz való vi-
zonyáról szól,-kissé röviden. Füg-

g elékben közld r.I ansenius "Augusti-
nus" c. könyvének részletes latin
tryelvű tart alornjegyzékét, az érin-
tett kerszak pápáinak jegyzékét, a
bibliográfiát, valamint tanulrnányá.
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nak magyar, ,ari,gol, francia és ' né-
.rnet nyeívű taritatrni kivonetát. -
Czakó érdemes munkát végzett az-
zal, hogy a janzenizmus történetét
a legjobb Feldolgozasok és a leg-
fontosabb eredeti iratok gondos
á,(it'anulm~nyozása .alapján magyar
nyelven megismerhetövé tette.

. W. 'D.

Hackel, Alexej A.: Von ostkirch-
licher Kunst. Freiburg i Br. Herder

kiadás. 8-r. 17 lap + 16 sz'mes kép.
tábla .. Ára 4.20 RM. - A keleti-
orthodox keresztyénség hite és ke-
gyesség e liturgiája rnellett legszem-
léletesebben a "szent képekv-ben,
az Ú. n. ikónokban nyiletkozik meg.
Ezeknek az ikóncknak vallásos áhí-

tattal törtértö készítésébe, sz íneik
szirnbolikájáha és maguknak a ké-
peknek a szellemébe vezet be 16'
kiválasztott sz ínes reprodukció kap-
esán ez a szép k iállf tású kis könyv.

W. D.

Kempis Tamás: De imitatione
Christi. Krisztus követéséről. Páz-
mány Péter fordítása. Budapest,
Franklin-Társulat, Hi·r. XVI, 555
lap. Ára 20 P . ...:-. Szerenesés gon-
dolait volt ennek a 15. századbeli
híres rnisztikus építö iratnak az
újabban igen megkedvelt bilingvis
kiadványok sorában latin-magyar
nyelven való megjelentetése, és
hogy magyar sz övegül Pazmany
i'el"rm.k jz ujabb magyar fordí:á-
solehoz Ioépest is az eredetinek szel-
lernét vlegjobban Viiszasugárzó for-
ditasát adták. Azonban jó lett volna
Pázmány egyik-másik szavához, ki-
f'ejeziéséhez rövid rnegyaráz atot is
csatolni. A bevezetésben ifj. Hor"
várh János ismerteti röviden Kem-
pis (helyesen: Kernpeni) Tamás ira-
tának szerkezetét, illetve rnisztikus
sajátságait. A finom bibiiapapfrosra
.nyomott, csinos kiál\llítású könyvet
bizonyára sokan fogják örömmel
olvasgatni. W. D.
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Huber Lipót: Biblikus olvasmá-
nyok (Újszövét:ségiirodalomtörté-
net, kortörténet, Palesztina földraj-
za). Kalocsa, Árpád r. t. 428 lap,
ára 20 P. - Huber Lipót a kato-
likus biblikus tudományok egyik
legrégebbi és legkiválóbb művelője.
Kiváltképen a rabbiniz.rnust tar-
gyaJD munkái ismeretesek. Most
megjelent műve az első részben az
újszövetségi iratok keletkezését tár-
gyalja röviden, hagyományos kato-
Hkus felfogásmódban .. így sokszor
inkább a katolikus nézetet, mint a
tárgyilagosan adott szempontokat
szólaltatja meg. PI. a Római levél
tartalmaként azt je,löH meg, hogy'
."niegigazulás. " csak az evangéli-
umban, a Jézus Krisztus engesztelő
haláléban való hit áltai nyerhető
és e hitnek jámbor cselekedetekben
kell megnyilvánulnia". Ez a k ato-
lrkus egyház szernpontjából helyes
tanítás, de : semmiképen sem fejezi
ki azt, amit Pál apostol a római
levélben ír. Jakab leveléhez azt a
megjegyzést fűzi, hogy azt Luther
"mint .szalmaievelet' ... egyszerűen
elvetette". Akárki belenézhet bár-
rnelyik Luthe r-f ordítású Bibliába,
hogy megláthassa: ez az ál+ítás ha-
mis. Ma, amikor katolikus részről
is igyekeznek keresni a "keresztyén
egység" útját, fokozottan 'kellene
figyelni, hogy ilyen' tradicionális
f'erdeség ek, sőt könnyen rágalom
jellegét öltő téves vélemények ki-

küszöböltessenek. A második
rész bibliai .Jcortö rténet"; amin a:
katolikusok 'nem a Biblia koranak.
p ogany poli+ikai, művelődés- és
valIástörténetét értik, mint mi, ha-
nem részben a zsidóság helyzetének
a leirását a babiloni fogság utáni
időtől egészen Jeruzsálem pusztulá;
sáig, részben pedig Jézus történe-
tének és az apostoli kernak kato-
likus értelemben vett történetét. A
helyenként erősen éreztetett kato-
likus apologetikus szempontok rnel ,
lett (pl. a Jézus testvéreiről szötö.
f e.jteg'etéseknél) ez a rész jó segít-
ségül szolgálhat 'külöriösen a vallas-
oktatásnál. - Végül a harmadik

. rész Palesztina föld rajzát tá rgyalja,
Szerző nagy olvasottságánál, a rab-
binisztikus -irodalorn alapos ismere-
ténél fogva ez a könyv ,J.egértéke~
sebb és a mi számunkra is jól hasz-
nalható része (furcsa "magyarítás'"
a "Fl·áviusz József" forma!). - E.
helyen említjük meg szerzönek ré-
gebbi, de a mi körünkben is figye-
lernrernéltó művét, a "Jahve-
Adonáj-Jézu-s" c. tanulmányt: ez:

'a rendkívül magy készültségról ta-
núskodó tanulmány azt a tételt bi ;
zonyítja, hogy Jézus az "adol1áj"_~.
amit az Újszövetség az "Úr Jézus":
megjelöléssei tükröztet. Kár, hogy
a tudós sze rzö az "Or Jézus"
(,,'kyrios") fogalomkörére vonatkozó,
úiabb (első sorban protestáns) ku-
tatast teljesen meltöz i. Karrier;



A HARANGSZÓ
könyv-, papír- és Irőszerkereskedése

megnyilt.

HJbaigazJtás. Áprilisi számunkban a 84. tap felülről számított 8. sorá-
ban "igazságos érzéssel" helyett "igazságos itélettel", a. 16. sorban pedig
"Sátánnal együtt" helyett "Sátánnal szemben" olvasandó.

Célja, hogyelsősorban a vallásos irodalom termékeivel lássa
el evangélikus népünket. Bibliák, énekeskönyvek, vallásos tárgyú
olvasmányok, papír, rajz- és írószerek nagy választékban kap-
hatók. Bárhol megjelent minden könyvet is szállít,

Címe: Harangszó könyv-, papír- és írószerkereskedése,
Györ, II., Petőfi-tér 1. Csekkszám. 31.141. Telefon: 17-91.

A könyvkereskcdést olvasóinknak pártfogásába és támoga-
tásaba ajánljuk!



Terjeszd!Olvasd!

A Keresztyén Igazság kiadványai:

Megrendelhetők a.. "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában; Sopron.

A könyvek ára befizethetö a Keresztyén Igazság kiadóhivatal, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Baron.nyomda: U•• aly b Koncz (Haranfuó nyomdája) Gy6r. Andrálly.6t 24.

Dr. Luther M.:

Pröhle Károly:
Groó Gyula:
Bali1i:ó Zoltán:

" "
Scholz László:
Dibelius Ottó:
Kamer Károíy:

" "

" ."
" "
" "Kiss Jenö:

Scholz LászIó:

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 30 fillér.
HaJál, feltámadás, örökélet. 30 fill. (II. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 30 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott, .
Evangélium, magyarság. 10 P.
lsten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
fűzve 10 P, kötve 14 P.
Máté evangéliuma. Elfogyott.
Al/am és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai -levél
magyarázata.) 3 P.
Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)


