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Péterpál után Pesttől Szegedig
Pesttől Szegedig néztem a ma-

gyar rónál. Áhílatlal és érdeklődés-
sei rajta tartottam a szememet. A
lelkét kerestem. Mint általában mi
városiak. Három óráig tartott. gyors-
vonaton ültem, sőt étkezőkocsiban.
Arra nem volt időm, hogy leszáll-
jak akárcsak egy pipacsért, vagy
belérjek egy bezsaluzott há-zba;-
vasv szemébe nézzek egy arató-
nak. Jöttem a Városból és városba
mentern a dolgom után. Mert ne-
künk általában csak városban van
dolgunk. Csak a parasztnak van
dolga a rónán is. meg a Város-
ban is. Tudtam, hogy Szegeden
sem lesz több időm, minthogy el-
végzern a dolgornat. s legfeljebb
megnézem kutyalutlában a foga-
dalmi templomot. meg a paritheont.
megint csak a "Nyugatot" az Al·
földön, a cilindert a tanvasi ma-
gyar szűre fölött. Csak úgy, az ab-
lakon keresztül is éreztem a forró
közelséget azokkal a hajladozó
parasztokka 1, s tudtam, hogy eh-
ben a lelki szerető érdeklődés ben
a magvar ifjú értelmiséget képvi-
selem , de kellemetlenül szimbo-
likus volt mégis ez az utazás. Gyors-
vonaton utazom és étkezőkocsi-
ban, a magunk ügyében. Ott lenn,
jobbra. balra, az elmaradó kis pon-
tocskák mindnyájunk kenyerét ve-
rejtékezik.

A többi utast egyáltalában nem
érdekelte a magyar föld. Pesti dol I
gokai beszéltek, pesti ujságot ol-
vastak, tele voltak a Várossal. sa
Magánüggyel. Lehuzták a függö-
nyöket az alföldi nap előtt, s néz-
ték az órájukat, mikor robogjuk
át ezt az egyhanguságot. Valaki
meg is Jegyezte, hogy unja ezt a
sok síksázot, meg ezt a sok akác-
fát. En szerettem volna megsirno-
gatni az akácfákat. s biztat ni őket.
Tanultam róluk, hogy minden haj-
szálgyökerükkel kapaszkodnak a
földbe, kötik a futó homokot, a
földet a magyar lába alait. S sze-
rettem volna velük együtt erősíteni
.az akácfaküldetésű parasztokat is.

Péterpál körüli izzó forróság resz-
ketett a gabona felett, s a vibráló
kék levegő a friss magyar kenye-
ret prófétálta. De a két asszony ez
étkezőkocsi asztalánál már túl volt
a prólécián. Kétszersüllre kenték
lassan a vajat, - s a gabona útja
a kun löldektől a Mónath sütődéig
nem érdekelte őket. Három keres-
kedő jött még Szegedre. ezeket is
csak kötvény ben és erszényben
érdekelte a gabona. A löutas pe-
dig, a: Vezérigazgató Úr, épen
miatta dühöngle végig az utat, mert
tegnap égeti le a malma Szeged
határában. A kenyér történelme
hozzá is csak Pesten ér el, csekk-
kerszakában. Nem is gondolt rá,
hogy az a fehér kenvérdarab. amit
apró galacsinokra gyurkál ideges-
ségében, ugyanaz a Kenyér, amiért
ott lenn verejtékeznek. A földön
egyenletes ringásban dolgoztak a
magyar derekak. dőltek engedel-
mesen magyar lábak elé a rendek,
s hullott rájuk a paraszt-verejték.
mint anyai körmyek az újszülött
aranysárga hajára; s láttam a mag
útját a földtől ezer kézen át a Ve-
zérigazgató Úr aszfaláig, de ő szó-
rakqzottan fricskázta vissza a ke-
nyérgalacsinokat a földre ...

Minél magasabbra hágott a nap.
annál idegesebbek lettünk. Az egy
pincért dróton szeretle volna rán-
gatni az 'izzadó intelligencia. A
hölgyek legyezték magukat, két
katonatiszt a lábát táncoltatta és
sokat pihegtunk.

. A .kibirhatatlen" hőség a dob-
hártyánken doboltatla lüktető vé-
rünket. Odakint azonban kérlelhe-
tetlen ritmusban lendültek a kaszák,
s ionódtak a keresztek. A hőrnérő
nem tudot! beleszólni a munka év-
ezredes ütemébe.: Nagyobb tüzek,

~

la Dózsa máglyája, meg a világ-
háborúé. sem tudtak beleszólni
ebbe, A parasz//ürelem az élet
győzelmeit csiharia ki újra az át~
tiizesedeti rónából.

És sokat beszélgettünk. A keres-
kedők a Vezérigazgató Úrral az
üzletről, "a gazdasági élet vérke-
rinzéséről." A két katona a maga
dolaáról, - háborúról és kűipoli-
likéról s az asszonyok a társa-

I
dalmi erkölcsről. Nem tudom, gon-
doltak-e arra, hogy amit ők monda-
nak nemzeti iólélünkröl, súlyúnkról.
erkölcsünkröl, mindamögött ez a
csendes parasztvilág a fedezet?
Hogy egyáltalában, amögött, amil a
Nemzet mondanitud, amit kileiezhet,
amit nyilatkozhatik, amit kijelent,
mind ez a munkásnép a fedezet?
Annyira így van ez, hogy éreztem,
az imádság mögött is, amit a ro-
bogó vonalon a magyar kenyérér!
mondtam, ők, az ő szakadó inuk,
az ő hitük van ott.

A modern állarn o főszereplői: a
katona, a kereskedő, s az asszony,
tárgyalták az életünket. Mintha
csak az ország beszélt volna ma-
gáró!. De mint ahogya gyorsvonat
mőgőtt kicsibe távolodtak, s mesz-
szibevesztek az aratók, úgy tűnt
messzibe vagy tűn! el egészen sza-
vuk mögött, teivük mögött, akara-
taik mögött a paraszt, a szavaink
mögül mindig elhanyagolt fedezet.
Az aratásos Aliöld roppan! igézete
sem tudta őket meggyőzni, hogy

ő a fundamentum, hogy a magyar
paraszt a magyar éle/akarat arany-
fedezete, hogy vele és neki kell
kalkulálni a magyar jövőt.

Az étkezőkocsi utasai már le-
tér(ek az "aranya lapró/."

Es szörnyű látások kínoznek az-
óta a nemzeti értékek és általában

o a nemzet értékének devalválódá-
sáró!... Értékdevalválódásáról a
nemzetnek, amely nem tudta ha-
talmas safe deposiltá építeni az
egész életét apapírpénzek és sza-
vak mögölti eranyíedezet, a ma-
gyar paraszt számára... dyl.

Akinek van füle, hallja, mit
mond a Lélek a gyülekezetnek.
A győzedelmesnek enni adok
az Elet fájáról, amely az Isten
paradicsománakközepette van.

o Jel. 2: 7.
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[yANG~U~U~~lg
.Ifjúsági

házakat!
Talán helyesebb lett volna ezt a cí-

met írni: ifjúsági munkát! vagy: több
ifjúsági munkát! Mert bármennyire el-
csépelt is, mégis igaz az a "frázis",
hogy azé a [övó, ~kié az ifjú~á~. Az

-egyháznak pedig azért kell az Ifjuság,
i hogy a legfontosabb kérdést tárja elé-
"[ük : az örök élet, vagy az örök kárho-
:zat kérdését. Ez a munka a városokban
-valahogyan kialakult már. Az egyház-
:községi ifjusági egyesületek mellett ott
.dolgoznak a különbözö közösségek és
minden periíeriálts kérdés helyett azt

·az egy döntő kérdést viszik ifjúságunk
·elé hol töltöd az örökkévalóságot ?"
Vá~o~i ifjúságunk vagy tudomást vesz

·erről, vagy nem. A döntés az ő dol-
o ga, mert az egy~~z s~nkit .sem, ,:ezet-
het pórázon. Tanítla, hírdetí, szólja ezt
a tényt és döntésre hívja fel evangé-
likus ifjúságunkat is,

De egészen más a helyzet vid,éken:
Ott az ifjúság egyetemlegesen dontem
akar- S ma még az az örömhír, hogy
nagyrésztaz egyh.áz által mutatot~ ~~ány~
ban akar dönteni. Ahol komoly ííjúségí
munka folyik, ott rendben van minden,
mert az ifjúság útmutatást és vezetést
kap. De ott válik egészen súlyossá a
helyzet, aholninc~ ifj~ísági "m1:lnJ~a.
S mondjuk csak ki egeszen oszmten,
hogy sok egyházközségünkben csak
papíron folyik az. ifjúság~a,l való f?g-
lalkozás. Az egyhazmegyel es egyhaz-
kerületi jelentések szép ifjúsági muu-
kát mutatnak fel, de csak - papíro-
son. Valójában pedig egyedül áll iljú-
ságunk egészen!

De még ez sem elkeserítő; Mert f,a-
lusí ifjúságunk nagy része meg nem áll
se nérnet, se francia igézet alatt. Ok
még egyszerűen csak evangéliklJsok és
magyarok szeretnének lenni. Es mín-
den vezetés nélkül azt látják csak, hogy
ifjúsági házakra van sziikséqiüc, ahol
összegyülekezhetnek, ahol a maguk
módján egymással közösségben élhet-
nek szóval testvérek lehetnek.

Mindez felmérhetetlenül nagy és [ó
alkalom. Közelebbről azt jelenti, hogy
míg a városi evangélikus fiatalság
mulatságot, szórakozást és garden par-
tyt vár az egyháztól, addig a nagy tö-
meg, a vidéki, ifjúsági ház~t akar. D.e
nemcsak akarja, hanem aldozatot IS
hoz érte szívesen. Az egyik követ ajánl
fel a házhoz, a másik fuvart, a harma-
dik fát és akinek semmije sincs. szíve
szerint felajánlja két keze munkáját,
csak álljon már az az ifjúsági ház!

Tudjuk jól, hogy a helyesen elvég-
zett ifjúsági munkához külön karizma
kell. De ahol az ifjtság maga akar,
munkát akar, ifjúsági házat akar, ott
Isten ellen való vétek lenne ellenállni
az ilyen akarásnak. Engedjék csak. dol-
gozni az építő fiatalságot, mert Iunda-
mentum-építésükből új o jövő, biztos
jövő készül,

Ezért a következőkben mi is beszélni
akarunk ezekről a íiatalos, nagy aka-
rásokról. Pontosan arról, hogy hogyan
lettek ezek egy igazabb [övó szent fun-
damentumaivá az egyik helyen, azután
pedig arról, hogy hogyan váltak a má-
sikon a szomorú elhauyatlások meleg-
ágyává. M.
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D. RaHay Sándor püspök beszéde, amelyet az István király-év
megnyitásán mondott a Deák-téri templomban.

Az Istennek nekem adott kegyelme sze-
rint én, mint bölcs építőmester alapot
vetettem, de más épít rá, Kiki azonban
fontolja meg, hogyan épít rá, Mert más
alapot senki sem vethet azon kívül, amely
le van rakva, amely a Jézus Krísztus,

1. Kor. 3:10-11.

Kegyeletes ünnepre gyülekeztünk ma össze, testvéreim az Úrban!
Velünk együtt egy nemzet ünnepel. A minden magyarok első nagy
királyának emlékezetét újítjuk ma Iel. o István királyét, akit nagynak
ismer nemzete, szentnek minősít egyháza.

- István király halálának. kilencszézéves lordulóját ünnepeljük.
Mert születésekor még .nem volt királv. Elete azonban már királyi volt:
népet vezérelt és boldogított, vándorló törzseket szervezett nemzetté,
országot indított el messze jövendők ígéretes útjára Nem királyként,
de királynak születelt. Nem örökölt trónt, de trónt hagyott örökül!
Nem kapta, hanem alkotta a királyságot. Születéséről talán tudomást
sem vett, de halálát mármeggyászolta nemzete. Ez a gyász. borong
ma is lelkünkön, mikor halála évfordulóján róla emlékezünk. Es nehéz
jelenések terhét hordozó lelkünkből kitör a régi siratóének sóhajtása :
Hol vagy István király. téged magyar kíván!

Mintha csak a koporsóía mellett állnánk! A koporsója pedg
tükör, amelyben visszatükrözik a megszakadt élet. A koporsó- beszél
és tanít, Az első magyar király életének nagyságos dolgait is halála
ünnepléseker látjuk teljes dicsőségében kibontakozni, Alakja letűnt,
de lelke ma is él. Alkotásaiban él maigian is. Es látjuk, hogy ez a
lélek kiváltságos lélek volt. Olyan emberé, aki egy hazát szerző nem-
zet élén biztos célkitűzéssel alapot rak és azon építi fel a magyarság-
nak ezt az országot. o

A felidézett mult ma erről az alapvető királyról beszél.
István király munkája sokban rokon Pál apostoléval. Mindketten

országot szerveztek. Az apostol a Krisztus országát, István király a
magyarok országát. Pál apostol azt jegyezte fel a maga munkájáról :
Az Istennek nekem adott kegyelme szerint én, mint bölcs építőmester,
alapot vetettem. Más alapot azonban senki sem vethet azon kívü],
amely le van rakva, amely a Jézus o Krisztus.

Az elsö magyar kirély bölcseségét mutatia, hogya magyarság
életét arra az alapra építette /tel, amelyet maga az lsten rakott le. Ez
a belátás és ez a bölcseség tette o őt apostoli királlyá.

Akkor még nagyobb részében pogány volt a magyar nép. Pogány
. népek köréböl indult el új hazát keresni; pogány népek szomszédsá-
gában találta meg azt. A régi otthon és a régi környezet pogány
szokásait hordozta a lelke, gyakorolta az élete. Az új hazában azon-
ban csakhamar megváltozott a lelke is, az élete is. A Krisztusból
kiáradó és minden népet megvilágosító evangelium lénye akkor már
mind szélesebb kévékben szórta ragyogását a népekre. Egy fényes
sugarkéve a magyar fejedelem sátorára is ráhullott. Es Géza fejedelem
fiának, a későbbi nagy magyar királynak a hívő lelkén, mint hatalmas
üveghasábon át teljes fényében és színes fenségében áradt ki a ma-
gyar nép lelkére és életére a Krisztusban való hit által. _

István kírály történelmi nagyságát az o adja meg, hogy népe iövöiét o

a minden népet boldogitarii vágyó Isten által lerakott alapra, az Ur
Jézus Krisztusra építette rá. Krisztusban hívő népek szokásaire és
erkölcs ére szelídítette a szilaj 'magyart. A haladottabb nyugat lelkével
formálta át kelet szülötteit. A nyers erő tudatával új jövendők útjára
indult népet a polgárosulás ösvényére térítette, hogy ne csak multia
és jelene, hanem [övendöie is legyen. S még a keresztyén ség akkor
uraÍkodó két nagy ágazala közül is bölcs előrelátással a nyugati ágba
oltotta bele nemzetét. Tudta, hogy aki nyugaton kéresi a iövendőt,
annak a nyugat lelkét. gondolkodását, vallását és 'erkölcsét, .széllemé!
és szokásait kell magáévá tennie, hogy szomszédaival az egyező, ön .•



tYANcttl~U~~1!T
A magyarü,g~ a
Ron qreaszuson

.magába pedig a békességes es haladó nemzeti életet biztosithassa.
István volt az első magyar király. Egyúttal azonban ő volt az
első keresztyén magyar fejedelem is, aki nemzete életét azzal szilár-
dította meg, hogy; az Isten által emberek és népek boldogítására lera-
kott alapra, az Ur Jézus Krisztusra, annak tanítására. és a benne' való Verdier, Páris l.ardinálísa, aki itt járt
hitre' építette rá. a budapesti Eucharisztikus Kongresszu-

Erről beszél ma nekünk a mult. " son, Párísból való elutazása előtt így, nyilatkozott az Excelsior munkatársá-
Es ha azt is tudakoljuk, hogy mire tanít? akkor ez a mult az nak:

alapvető kirély példájában az apostol szavaival így szól ma hozzánk: ,;Fájdalmas körülmények között távo-
Az Istennek nekem adott kegyelme szerint én, mint bölcs építőmester, zom. Remélem, hogy az Eucharisztikus

I t t tt d ' "K k b r I h Kongresszus, amelyik a békéért valóa apo ve e em, e mas épít ra. i i azon an tonto ja meg, ogyan egyetemes imádság lesz, el 'fogja érni
épít rá,' célját. Az a határozott reménységem,

Mert egy nemzet életét szakadatlanut építeni kell. Egyetlen pilla- hogy Budapesten találkozom csehszlo-
natra sem szabad az építést abbahagyni. Jaj annak a nemzetnek, vakokkal, és ha tehetem, visszatérőben
melynek építését abbahagyják vagy elhanyagolják. A nemzet élete elmegyek hozzájuk, meglátogatom őket.Szerétném nekik ujra elmondani' azo-
nem évtizedekre, hanem évezredekre szól. A hamar elhaló nemzetek kat az érzéseket, amelyeket Francíaor-
életét rendszerint' ugyanaz a baj töri meg, ami a csecsemők halandó- szág irántuk érez. Ma [obban; mínt va-
ságát előidézi: a gondoskodás hiánya. laha szükséges; hogy Franciaország mín-

Az alapvető első magyar király példája minket. késő nemzedék denütt jelen legyen és nem ''felejtein el,hogy Párís Franciaország fővárosa."
élő gyermekeit elsöbb is arra kötelez, hogya lerakott alapon építsük A derék bíboros aztán a kongresz-
tovább a nemzetéletét. Ezeresztendős élete folyamán nem is tért le szus után valóban Csehszlovákián át
erről az alapról a magyar nemzet,_csak egyszer, mikor a Krisztushoz vette útját hazafelé. A gyorsvonathoz,

tő b Ih' Il h I 1- rsik II k I amelyen utazott, Galántán a esehszlo-veze o et e erm esi ag e ye tegy masi esi agna , a téve yítő meg- vákíai toborzó út céljaira' a köztársa-
lévelyedés vörös csillagának ösvényére tért. Hála' azonban a népek ság elnöke áttalrendelkezésre bocsátott
hatalmas Istenének, hogy megtévesztését hamar észrevette és pár -szalonkocsit kapcsoltak.
hónap múlva ismét a betlehemi csillag nyomán folytatta vándorútját. ' A főbb állomásokon abiboros tiszte-
Nem is szabad más útra tévednie soha. Az' első magyar király az letére nagy fogadást rendeztek. A sza-lonkocsi Ietért <a nyitrai vonalra s a
egyellen megálló alapra helyezte a nemzet [övendőiét, ezen az alapon vett hírek szerínt keresztülutazottegész
kell annak időtlen időkig ingadozás nélkül megmaradnia. Mert Krisztus Csehszlovákián. A pályaudvarokon -az
az élet. "Az örök jelen s az örök jövendő. Mióta földre szállt, országok, üdvözlés egységes volt. Megjelentek az

, k tű t klt rtié K' b állami és egyházi hatóságok fejei, aznepe ' un e e az enyésze u jan. nsztus azon an tegnap és ma és egyesületek képviselői is résztvettek
mindörökké ugyanaz. O az örök alap, amelyet maga az Isten rakott azokon zászlóval és zeneszóval, továbbá
le. Ezen kell megtartani és tovább építeni a nemzet életét. népviseletbe öltözött gyermekek vírág-

De van a multnak más tanítása is. Az élet örök törvénye szerint csokrokkal és nagy néptömegek. Az
ezen a földön egymást cserélik fel a tűnő nemzedékek. Jöttünk, me- állam képviselője franciafiyelvű beszé-det tartott, amelyben megemlékezett a
gyünk, de a nemzet marad. Mert a nemzedékek mulandók, de a bíborosnak a prágai-római katolikus
nemzet örök. Minden nemzedéknek azonban azonos a kötelezettsége: nagygyűlés alkalmából tett látogatása
ez a kötelezettség a nemzet építése, István király alapot vetett, de ról és a csehekról elhangzott szímpátia-
más épít rá. Fontolia meg azért mindenki, hogyan épít reá. nyilatkozatairól. Kérte, hogy ezekben anehéz napokban ugyanerről a szerétet-

Akkor 'volt mindig nagy "és boldog a magyar, ha a nemzet épí- ről tegyen bizonyságot és ajánlja Cseh-
tése az első magyar király szellemében folyt. De voltak itt is mindig, szlovákía válságos helyzetét a francia

, akik egyéni célokar követtek, akik nem értették meg az Ur ama parari- nép jóindulatába. AZ egyházi képvise-
't Ak' l« t kl' kl' 1 d k k h lők hasonlókép nyilatkoztak, A beszé-csa : 1 özö tete e ső a ar enni, egyen, min en ine , te át a', dek francia nyelven hangzottak-el. Még

nemzet egészének szolgája. Voltak itt is, akik mellékes érdekek han- a gyermekek is francia verset mondtak.
goztatásával bontogatták a nemzet egységét, akik nem ismerték fel, A bíboros megígérte, hogya kérést tol-
hogy amint az egyes ember, úgy a nemzet számára is egy a szükséges mácsoJja a francia népnek. Magasztalta
dolog: az, ami az embert az Istenhez közelebb viszi. Voltak itt is- a csehszlovák állam igazságos ügyét.'Biztosította a küldöttségeket atelöl, hogy
akik nem hivatással álltak tömegek élére és úgy' szították a pártos, nemcsak Franciaország van a csehek-
kodás amúgy is mindig parázsló tüzét és nem akarták megérteni és kel, hanem az Isten is. Ez minden al-
belátni, mílyen végzetes igazság van a Megváltó : intésé ben : Amelyik kalornmal viharos tetszést váltott ki.
ház vagy ország- meghasonlik, elpusztul. Voltak itt is, akik nem Egy helyen bort- éskalácsot nyujtottak, át a bíborosnak és népies táncokat mu-
akarták elhinni, hogy az életáldozás mindig életgazdagítás és hogyatattak be.
nemzet és a család életének jóléte, boldogsága és megmaradása min- Nincs módunkban ezekután, hogya
dig a benne élők áldozatos munkáján épül fel. nagy állami áldozatokkal megrendezett

Kilencszáz esztendő távolából az első magyar király áldott emlé- kongresszns magyarügy-szolgálatát kü-lönösen nagyrabecsüljük.
kezete komolyan a lelkünkbe akarja, vésni azt az igazságot, hogy ez li_

a nemzet csak akkor élhet és maradhat fenn, ha minden magyar
lélek öntudatos 'munkár vállal és végez a jövendő érefében. Magyar
elgondolással,magyar célkitűzéssel, magyar hittel és magyar kitartással
kell mindenkinek résztvennie a nemzet építésének szent munkájában.
Mert mikor a nemzet jqvőjét építjük, a magunk jövőjét építjük. Váll- '
vetve, egyetértve, testvéri szeretetben 'összeforrva kell ezt a munkát
végezriünk. Az első' magyar király idejében külön kalandozó törzsekből
állt a magyarság: István király azért tömörítette a törzseket nemzetté,
hogyamagyarságnak biztosítsa a [övőt. Ma is csak az egységból
sarledhat ki az. óhajtott szebb jövő. Fontolja hát meg mindenki, hogyan
épít a már megvetett alapra. Aki bármely okból és :bármi céllal a

Szülők figyelmébe! Az aszódi 'evang.
leánynevelő intézet fenntartó hatósága
elhatározta, hogy a jövő tanévtől kezdve
polg. leányiskoláját fokozatosan leány-
gimnáziummá alakítja át.' Az ősszel
tehát meguvilik a leánygimn. 1. .osz-
tálya. Tandíj ugyanaz, mint a polg.
leányiskolában. Az intézet háztartási
és gazdasági tanfolyamát is megnyitja.
A 47 év óta fennálló intézet internátus-
sal. kapcsolatos. A,z évi tartásdíj 500 P.
Célszerű a 'leánygimnáziurriba ésa ház-
tartási taníolyamra.míelöbb jelentkezni.
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:t.vANGn'~US~lg
Hel D hiba!

Egyik napilapunk vasárnapi mellékle-
tének "Levelek" rovatában hetekkel ez-
előtt megjelent egy kesergő édesanya
levele, melyben elmondta, hogy leánya,
akiért egész életét és minden munkáját
áldozta, teljesen elidegenedett tőle és
egészen mássá lett, mint amivé az ő
gondos nevelése mellett lennie kellett
volna. Azóta a válaszok légiója érkezejt
errea levélre és hivatásos pedagógusok-
tól. kezdve a 16 éves bakiisíg mindenki
megírta a maga véleményét az esetről és
vele kapcsolatban a nevelésről is. A vá-

. laszokban ott szerepelnek a mult szá-
zad beli" mesterember- pedagógia " elvei,
csak úgy, mint Makkal Sándornak: "Ma-
gunk revizíója" című egészen mai tanul-
mányából való idézetek.

-Persze mínden hozzászóló a maga ese-
tén és szemüvegén keresztül látja a kér-
dést, holott a megoldás ott kezdődik,
hogy nem elszigetelt jelenségről van szó
ebben a keserű panaszban. hanem benne
van a j\X. század egész nevelésének a
csődje. Es aevelésünk nem véletlenül
jutott ide, hanem szükségszerűen. Mert
a nevelés nem tanítás, vezetés, "nyese-
getés", "oltogatás" vagy ezekhez ha-
sonló, hanem hatás. Még pedig egy ki-
fejlett egyéniség hatása' a még rejlet-
lenre.

Nem kell hozzá nagy fantázia. hogy
röviden végignézzük : milyen hatásokat
kap jobbról is, meg balról is a mai gyer- .
mek ? Először is az egy kék , meg a kettő-
kék épen azért, mert egyedül és másod-
magukka! vannak. állandóan a felnőttek
társaságában, sőt azok előtt élnek. Ők
mindent megkapnak a jó falattóI a leg-
újabb játékszerig. Mert nincs még két
vagy három testvérük, soha meg nem'
tapasztalhatják mi az ; már gyermekkor-
ban társaslénynek lenni, s akarva nem
akarva, a többiek kedvéért valamiről
lemondani. Sőt! Övék mindenben az el-
sőség, azért aztán határtalanul önzők
lesznek. Ők kerülnek mindenütt az ér-
deklődés középpontíába, Megtanítják
hát őket bókolní, spiccelni "nagyot ját-
szani". Ezért övék lesz a hódolat, any-,
nyira, hogy kényeztetik és megtapsol-
[ák őket. De ez még nem lenne önrna-
gában véve végzetes hiba. Hiszen ké-
sőbb megtanulnak az életben, hogy nem
forog körülöttük a világ. De amielőtt ezt
megtanulnák, valami sokkal rosszabb
történik. Megértik és megtapasztalják.
hogy az a világ, amelyikben élnek, ha-
zug világ. A karácsonyfásditól a nagyok
társadalmi életé ig egyvégben. Megta-
pasztaliák, hogy más a beszéd és más a
cselekedet. Megismerik a felnőtteket,
akik örömmel borulnak egymás nya-
kába amikor' találkoznak. de találkozás
előtt vagy után meg úgy nyilatkoznak,
hogy bárcsak sohase látnák a másikat.
És Iehétrie ezt a felsorolást folytatni a
legkisebb dologtól a legnagyobbik. Ta-
lá~ az lehetne a betetőzése az egésznek.
hogy vasárnapokori ünnepi ruhába temp-
lomba kell vonulni, de a hétköznapokon
senki sem akarja ismerni az Istent. Az-
az kapnak hatást bőven, de hazugok
ezek a hatások és felemások.

Röviden szólva ebben rejlik nevelé-
sünk csődje és tudva, vagy tudatlanul,
deezek miatt keseredik. meg a szülök
élete olyan- nagyon-nagyon. S nem segít
itt se tudomány, se tanácskozás. Ha ke-
mény beszéd is, de mégis igaz, hogy ön-
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nemzet egységét bontogat ja, az a nemzet jövőjét. teszi. kockára ....Aki
az egységen dolgozik, az a nemzet jövőjét biztosítja. Legyen áldás
mindazokon, akik a nemzeti létnek alapot vető első l)1ag~ar király
nemzetépítő munkáját bölcsen és önzetlenül lolytatiék í Amen.

,.
Epítók útján

(mutatvány Túrmezey Erzsébet "Testvér lettem" c. sajtó
alatt léuö jeötetébö 1.)

RÖ,ntani körmyű. Veszteni kö nnvű .
Könnyű kiinni mámoros órák
jövőfelejttető bíborborát.
Künnyű megülni nagy átkos lázban
ezer [övenöö qyllkcló torát.
De olyan nehéz újrckczöenl.
Olyan nehéz, bizony moriöorn nekcö.
szent akaratta I megépíteni
porig lerontott meaterrnűvcket.

Alig egy éve múlt, hogy ismerek
két keDvesarcú, ceönöas klsflút.
Két vaksüket gyerek.
Valaki vígan élt Valaki rontott.
Valaki a két gyerek csaláDfáján
kapott később egy színfekete pontot
é s ez volt az egész.
Hiszen rontani körmyű és vlödm,
csak építeni' kornolv és nehéz.
Aki ront, habzó poharat emel,
Csak aki épít, az' visel keresztet.

I

lsten két megrontott kls remekén
valaki építeni kezöett. Ss':
fiatal orvos: Erőt és lööt, J:;:
hitet, szeretetet o ö ingyen,
hogy megtanítsa őket - -hal·lani.
- mert fölépíteni olyan nehéz,
amit semmi se volt elrontani'. -
Hónapokig egy szót tanít nekik:
n5ó." Olyan egyszerű, rövlö.
megkóstoltatja, tenyerükbe rnortöjo :
125 eltelnek íööttcn hónapok,
míg végre! végre!
milyen jutalom mlnöen veszőDség re,
a két gyerek klmo nöjc : nSÓ."
Nincs pihenés. Tovább! Annyi a az ó :

lsten, anya, ima ... és végtelen·
út, míg az ajkuk kis imára rnczöul :
"Istenem, légy velem."

Ott á lit az építő
bolöoq. békés mosollyal
a két kls nyomorék clött,
- mlnthc az élet ricpuer-ölén állna ...
5 körüllcnqtc megrontó ősök árnya.
Dalolva clrontottdk,
mit verejtékkel épít.
Végigtánc:oltak scrldöó [övenöön.
Lehet étetresimogatni
magyar rónák letaposott vetéaejt'Y'!

Rontani könnyü
és épltcnl küzöelrnea, 'nehéz.
Láttam.

-, ':;Z~~_
;: ~:é.,;,



" mégis .bolönq; ujjongó akarattal
mlnöörökre az. Epítökhöz álltam.
Féh-etclom az élet poharát:
e)egen vennek. akik rontanak
Es megragaDom a nehéz kzr-caztet ,
békcsaéqem lesz a sÚlya alatt.
A rontók körmyét letörölqete m.
A rontott vetést fölegyer9{dem.
.5 építek én is a nagy Epítővel,
aki irgalmas ezeretettal itt [dr
bús, letaposott magyar f'ölő eken.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 _

A:lelkészi becsületszék
(A MELE tavaszi rendkivüli közgyülése tárgyalta és eltogadta a

lelkészi becsületszék szabályzatát, melyet a lelkészértekezletek tárgya-
lási anyagául egész terjedelmében közlünk.)

-~Ielkészi becsületszék szervezete

- 33. §. A lelkészegyesülef az E, T VIlI. tc. 183. §-a alapján be-
csuletszéket szervez, A lelkészegyesület minden tagja a becsületszék
hatérozatainek' magát alávetni tartozik.

c: • '34. §. -A :8!ic.sületszék célja az E. T. VilI. tc. 183. §-ában foglalt
meghatározas 'sié'fint a kari becsületnek, szellemnek és hivatásnak
ápolása, erősítése, fenntartása és védelmezése. A lelkészegyesület tag-
jainak a kati becsülelbe, kari szellembe és a lelkészi hivatásba ütköző
cselekedeteit bírálat tárgyává teheti, s közreműködhetik abban, hogy
tagját a' kari becsület, kari szellem, s lelkészi hivatás megtartásére
bírja:

35. §. A kari becsület és kari szellem védelmezése szempontjából
becsületszéki eljárás alá vonható a lelkésznek bármely cselekedete,
Vagy magatartása, .ami akár a lelkészi kar k öztisztességét, akár a lel-
készek kőzötti testvéri viszonyt; egyetértést és összetartást akadályozza,
vagy sérti.

, 36. §. Lelkészi hivatás védelmezése szempontiából becsületszéki
éljiiras' a:lá vonható inindenolyan cselekedet, vagy magatartás, ami a

·lelkeszi szolgálétveredményesaégét, akár a gyülekezetben, akár azon
Kivül, akadályozze. vagy. veszélyezteti, valamint becsületszéki eljárás
alkalmazható akkor, ha' valamely lelkész igazságtalan megítélések.
vagy vádak elleni védelem' céljából igazoló eljárást kér.

37. §. Becsületszék egyházmegyénként ·szervezendő.- Az egyház-
kerületbe tartozó egyházmegyei lelkészegyesületek közgyűlésükön titkos
szavazással az egyházkerület be tartozó lelkészek közü( (figyelemmel
az E. T. II. tc. 4.§-ára is.) becsülelszéki elnököt, két becsületszéki
tagot, két pottagot. és egy jegyzőtválasztanak.

, 38. §. A választás eredménye zártboritékban az'egyházker. lelkész-
egyesület elnökéhez küldendö be, aki kerületi Jelkészegyesület tiszti-
karának ülésén a szevezetokat felbontja és az eredményt megálla-
pítja. A választás' három évre szól, Megüresedés esetéri a' póttagok
a nyert szavazatok száma szerinti sorrendben, hívandókbe. Az elnöki
tiszt megüresedése es etén az elnöki liszt új szavazással töltendő be,
megv6lasztásaazonban 'csak .8 ciklus hátralévő idejére szól.

,hiGg> §. A' becsületszék a választott rendes és esetleg póltagok
köziÍn}s~~?lIíto~t hármas tanácsban határoz: A három tagból álló be-
csületszéki tanács az elnökból és az elnök áltel behívott két tagból
$11. J~"J~gyzől'lek szavazati joga nincs. '.

',4Q,.-.§.",,,{\ becsületszék megválasztott elnöke, tagjai és jegyzője
~z'ceg:yHáz}ú~rületi közgiPl~s dlőHLesk\i.Ue,sznek. Az elnök és a tagok
eskűje::'"En, mint az::.- l{'eriíleti lelkésze~ye'"Sület becsületszékének meg-
\fálásztátf .elnöke, :(tagja) e;l{uszöm az érő Istenré~\1ál{j Alya.. Eiú"és.
Szentlélek egy igaz Isten', hogy a reámruház-;;ft".tf~~tb"en'''le'gjóbb'''meg-

. gyoződésémés,lelkiisméretem szerint járok el, véleményemet kedve-
~zéS"ésr~sitehajlásnélkül egyedül ti lelkészi kerköztiszteesége; filel"

r

magunkon keHkezdenia revizíót. .Mert
új einbérekkellenek a neveléshez.
Egész emberek: Akiknekugyanaz agon-
dolatuk; szavuk és tettük. Ilyen nemze-
dék pedig csak egy van: az, amelyíka
Jézus Krisztusban újjászületett. S ez
nemcsak a szülőkre vonatkozik, hanem
mindenkire, aki nevel: tanárra, papra,
kicsire es nagyra egyaránt.

Az újjászü1etéshez pedig csak egy út
vezet: a bűnbánat útja. M.

VISSZALAPOZUNK
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"RISUM TENEATIS .... "
A Nemzeti Újság 193;1.július 3-í (XVI.

147.).számában olvassuk:
.Benes külügyminiszter hétlőn dél-

után kétórás' expozét tartott a képvi-
selőházban és a szenátusban az új eu-
rópai helyzetről, amelynek legfőbb jel-
lemvonását abban jelölte· meg, hogy
Európában.megindult a koncentráció,
amelynek' magva ezidőszerint Francia-
ország, a kisantant, a Balkán-blokk.
és Szoojetoroszorsedq együttmükődése.
Ez az együttműködés nagy kihatással
lesz az európai politika további alaku-
lására ... A cseh külügyminiszter e-zután
a közép európai problémával foglalko-
zott. A kisantant középeurópai politi-
kája - mondotta - engesztelhetetlen
a következő három pontban: 1. Nem
engedi meg a békeszerződésekben meg-
állapított határok megváltoztatását,
vagyis a területi revíziót. 2. Nem en-
gedi meg Ausztria csatlakozását Né-
metországhoz. 3. Nem enqedi meg a
Habsburgok restaurációját, bármilyen
formában is kísereljék meg. (drkm.)

••••••••••••••••••••••••••
Pályázatok

-
A nagybanhegyesi ágohítv, ev. egy-

házközség pályázatot hirdet eltávozás
folytán megüresedett első számú ál-
lamsegélyes kántortanítói állásra. Ja-
vadalom törvényes. Kötelességek kiván-
ság szerint. Kántori oklevél és énekkar
vezetésemegkivántatik. Szolgálatinyelv
magyar és tói. Pályázati határfdő a
megjelenéstől számított 21 nap. Bemu-
tatkozás saját költség en. Csak férfi ta-
nító pályázhat, Az állás szeptember 1-
vel eJfoglalandó. Szabályszerűen Ielsze-
relt kérvények Nagybánhegyes (Csa-
nád m.) ev. lelkészi hivatalba kül den-
dök.

A békéscsabai ágo h. ev. Rudolf-
gímnazíumnálLaas. évi szeptember 'hó
elsejétől betöltendő latin-görög szakos
tanári állásra a szabályszerű illetmé-
nyekkel ezennel pályázatot hirdetek.
Pályázhatnak oly evang. vallású okle-
veles tanárok vagy tanárjelöltek, .akik
a latin. görög nyelvből középískolaí ké-
pesítést nyertek. A pályázók a békés-
csabai ág.rh. ev. Rudolf-gimnázium kor-
mány'~óbj~ottságához 'intézett folya-

,lllodványukat, melyben életkoruk, csa-
ládi állapotuk, állampolgárságuk, haza-
Iías megbízhatóságuk, katonai szolgá-
latuk, végzett tanulmányaik, tanári ké-
pesítésük, nyelvismeretük és egyéb
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iskolai munkára való alkalmatosságuk
esetleg eddigi tanári szolgálatuk, -
okmá,nyokkaligazolandó, folyó évi jú-
lius hó 20-ig a gimnázium igazgatósá-
gához küldjék be. Dr. Medovarszky
Mátyás gimn. felügyelő.

Az Oroszlány (Komárom m.) evang.
egyházközsége nyugdíjazás folytán
megüresedstt -kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: természet-
beni lakás két szobával, előszobával,
konyhával, kamaraval és 'a' szükséges
melléképüJetekkel, továbbá' 908 négy-
szögö! terjedelmű kert. Készpénz 114.24
a, p. hiványilag megállapított stóla és
offertórium, .:.-. 19 kat. hold 945 négy-
szögöl szántóföld, rét és legelő haszon-
élvezete - munkáváltság i.i26.40a P,
1 :mm. búza, 13'6 köbméter kemény-
hasábfa, 13'6 köbméter rözsetüzüa, a
politikai községtől 1 hold 880 négy-
szögöl rét haszonélvezete. Javadalom
érték egysége : 53. Kötelessége kántor-
tanítói hiványszerint. A tót nyelv tu-
dása kötelező. Forradalmak alatti ma--
gatartás igazolandó. Az állás megerő-
sítés után azonnal elíoglalandó. A kel-
lően felszerelt s válaszbélyeggel ellá-
totr.pályazatí kérvények július hó 24-ig-
az Evangélikus Lelkészi Hivatalhoz
Oroszlány küJdendők.

Sződligeten pünkösd vasárnapján
ol'szágzászlót avattak. Mint ilyen eset-
ben mindig, itt 'is felkérték a felekeze-
tek lelkészeit. hogy áldják meg a zász-
lót. A római katolíkus többségű község
nyilvános országzászlóavatásán csak
református és evangélikus lelkipászto-
rok kérhettek Isten áldását az ország-
zászlóra.

Ebben a jelentéktelennek Játszó eset-
ben benne van' az egész magyar tra-
gikum, az a szakadék, amely a ma-
gyarság látszólagos, a hivatalos pecsét-
tel ellátott és a valóságos -élete között
van. A felekezeti békéről talán soha-
sem esett olyan sok szó, mint ma és a
kulísszák mögött sohasem folyt olyan
ádáz küzdelemmel a reverzálls harc,
mint ma. A magyar egységre és öntu-
datta sohasem volt a történelem folya-
mán olyan parancsoló szükség, mint
napjainkban és ugyanakkor az árbócra
szökö nemzeti színű lobogó előtt disz-
szonáns hang nélkül meg sem tudja
hajtani egységesen, mint egy ember, a
felekezetekre és társadalmi rétegekre
mesterségesen feltagolt magyarság a
fejét. Zászlót emelünk Trianon ellen,
lármafát állítunk a magyarság feldara-
bolása ellen, tetemrehtvást rendezünk
a népek ítélőszéke előtt és közben ön-
magunkat daraboljuk [elszókkal, félté-
kenykedésekkel, kicsinyes hiúsági kér-
désekkel apró ízekre.

A sződligeti országzászlónak az. hogy
római katolíkus lelkész nem áldotta
meg, nem- árt, hiszen a lelkész, akár-
melyik felekezet papja, csak kérheti az
áldást. de Isten az, aki az áldást adja.
De -annál többet árt a magyar római
katolicizmusnak, amely épen az eucha-
rlsztíkuakongresszus idején nem talált
módot arra,' ,hogy megáldjon egy 01'-
szágzászlót. Es árt mlndenskíelett ma-
gának a magyarságnak ez a passzív
rezisztencia, hiszen magát a gondola-
tot, amelyet az országzászló kifejez -
a magyar egység, magyar öntudat és
élniakarás gondolatát - cáfolta meg.

_ (Magya?'. (ft)
" ..•.~:. ...
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készí hivatás érdeke, és az egyházi szolgálet szemponfiából nyilvání-
tom. A becsületszéki eljárás alá került ügy mínden részletél szigorú titok-
tartássai őrzőrn meg. Isten engem úgy segéljen." A jegyző esküje:
"Én mint a ... .kerűleti lelkészegyesület megválasztott jegyzője eskü-
szöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú és Szenilélek egy igaz Isten, hogya
becsületügyi eljárás [egyzőkőnyveit az igazsághoz híven készílern el,
és a tudomásomra jutott adalokat, valamint a~ '.egész. eljárást szigorú
titoktartással kezelem. Isten engem úgy segéljen."

41. §. Becsületszéki eljárás indítható: -
a) A lelkész felettes hatóságának kivánságéra (egyházmegyei és

egyházkerületi elnökséz.) . .
b) A lelkészegyesülel bármely tagozatának határozatára.'
c) A lelkész saját kérelmére.
d) Bármelyik lelkész kellően megokolt bejelentése alapján. ,
42. §. Ha a becsületszék elnöke megállapítja azt, hogy a lelkész-

kari becsületet. kari szellemet s lelkészi hivalást sértő, vagy akadályozó
vétségról. vagy magatartásról van szó, avagy a lelkész becsületének
védelmezése szempontjéből az 'ügy becsületszéki eljárást kiván. az el-
járást megindítja.

43. §. A becsületszék elsősorban mezállapitia azt, hogy éi beje-
lentés alapját képező vád, vesv panasz becsületszékí, vagy egyházi
törvénykezési eljárás alá tarlozik-e ? Amennyiben megállapítható az,
hogy a vád az E. T. VIlI. tc. 35. §-ában felsorolt egyházi vétségek
velamelyikének meghatározása alá vonható. az ügyet elbirálás végett.
az illetékes egyházmegye esperességehez átteszi. (E. T. VIlI. tc. 49. §.)

44. §. Ha az egyházmegyei elsőfokú fegyelmi, vagy bármely lel-
sóbbíok ú hatóság a tudomására jutott esetet becsületszéki eliérésre
alkalmasnak látja, s a becsületszékhez átteszi. a becsületszék rez el"
járást lefolytatni tartozik.

45. §. A becsületszék a lelkészt legalább nyolc nappal megelő-
zően a becsületszék elé idézi és meghallgatja. A bizonyítás, tanúki-
hallgatás csakis addig a mérlékig alkalmazható, amíg a becsületszék
a kari becsület és a lelkészi hivatás megsértése, vagy betartása tekin-
tetében az ügyet tisztázottnak látja. Nem terjedhet azonban túl az
eredetileg felhozott vádakon. .

, 46. §. Ha a becsülelügyi eljárás alá vont lelkész szabályszerűen
történt idézés ellenére a becsületszék előtt meg nem jelenik, s ezt el-
fogadhatóan nem indokolja, a szükséges vizsgálat a lelkész meghall-
gatása nélkül is megtartható. .

47. §. Ha a becsülétügyi eljárás alá vont lelkész beisrnerésben
van, vagy a vizsgálat a tényállást ennek a hiányában is tisztázta, a
becsületszék szótöbbséggel határozatot hoz, azt a jegyző írásb a fog-
lalja, a becsületszék tagjai aláírják és szóbeli kihirdetés esetén is
írásban közlik az eljárás alá vont lelkésszel.

48. §. A büntetés nemei:
a) intés.,
b) feddés,
c) fegyelmi kérés az illetékes egyházi haíóságnál,
d) a lelkészegyesüleiből való kizérás.
49. §. Az intést a becsületszék elnöke a határozat kihirdetése-

kor megfelelő formában élőszóval, ha pedig a vádlott lelkész nem
jelent meg, írásban közli. .

A feddést tartalmazó "hatérozatot. annak indokolásával együtt, az
illetékes egyházmegyei lelkészegyesület legközelebbi üléséri fel kell
olvasni.

50. §. Úgy az intést, mint a feddést tartalmazó határozatot tudo-
másulvétel céljából az illetékes csperes útján a püspökkel közölni kell.

51. §. Ha a becsületszék c. pontban foglalt határozatot hozta,
az összes irafok átteendök az illetékes espereshez. ' ,

52. §. Ha a becsületszék a d. pontban foglalt határozatot hozta.
az összes iratok áltélele mellett a becsületszéknek kérni kell az E. T.

'VII!. tc. 36. §. 4., ill. 5. elpontiéban meghatározott büntetési foko~alot:
a viselt hivatalból való elmozdítás, ill. hivalalvesztés kimondását. A
becsületszéknek a' vonatkozó kérelem' előterjesztéséf tüzetesen indo-
kolni kell.' ,

53. §. A becsületszék határozata ellen fellebbezésnek helye nincs,
'azonban a kíhirdetéstöl, vagy írásban való közlésíöl saámított nyolc



.nap alatt felülvizsgálati kérelem intézhető a lelkészegyesület országos
elnökéhez. A lelkészegyesület országos elnöke a négy egyházkerületi
becsületszéki elnökkel együtt alkotott legfőbb becsülétügyi választ-
mányban a meghozott határozatot felülvizsgálja, azonban érdemben
azon nem változtathat. Szükség eseléri az illetékes kerületi becsület-
széket az eljáfás újból való le iolytatáséra utasíthatja.

54. §. Mivel a becsülelszék hivatása nemcsupán a kari becsület
és szellem, valami-nt a lelkészi hivatás ellen vétők intése és szükség
esetén megbüntetése, hanem az igazságtalan megítélések és vádak
elleni védelem is, ezért a felmentést vagy igazolást tartalmazó becsü-
letszéki határozatot az illetékes egyházmegyei lelkészegyesület legkö-
zelebbi üléséri indokolásával együtt fel kell ol vasni.
. 55. §. Ha a becsületszék felmentő határozatot hozott, és a meg-
vádolt lelkész becsületes hivatása szernpontiából szüksézesnek látja,
.elrendelheti a határozatnak indokolásával eayütlt, vagy anélkül való
felolvasását 8Z érdekelt egyházközség presbitériuma, vagy közgyü-
lése előtt. _

56. §. A kerületi becsületszék indokolt esetben a lelkészegyesület
országos elnökétől kérheti, más kerületbe li becsületszék felkérését
a becsülétügyi eljárás lelolvtatáséra.

57. §. A lelkészegyesületi becsületszék költségeí alatt csupán a
becsületszék tagjainak és jegyzőinek e minőségükben teljesített kész-
pénzkiadásai értendők. Igazoló eljárás esetén az igazolást kérő tag,
büntetés esetén a vétkesnek kimondott lelkész, tartozik viselni a költ-
ségeket. Felmentés eselén a költségek megtérítéséről a becsületszék
külön határozatot hoz. A köllségek a lelkészegyesülefre is háríthatók.
Ha á határozat egyházi törvénykezési eljárás megindítását kérle, a
kőltségek összege a fegyelmi eljárás költségei közé való beszámítás
céljából megállapítandó és a határozattal együtt közlendő.

58. §. Az egyházkerületi becsületszék elnökei, a kerületi lelkész-
egyesület közzyülésén munkájukról rövid jelentést tesznek, melyel
a közzvűlés vita nélkül tudomásul vesz. "

59. §. A becsületszékek munkáiéról szóló részletes jelentést a
becsületszékek elnökeí az egyesület országos elnökéhez nyujtják be,
aki azokról összefoglaló jelentést tesz a MELE közgyűlésnek. A be-
csületszék jelentése felett vitának helye nincs.

LÁTSZAT
Multkorjában láttam egy kis házikót. Sokat hallottam már, gyer-

mekmesés korom óta a "kidűlt-bedűIt oldalú" viskóról. s most való-
ságban találkoztam vele. Kis, löldhöztapadó, partoldalhoz húzódó
holmi volt. Nádfödele úgy SÜPP2dt a nyakába, mint mikor a kis más-
féléves totyogó nagy büszkén, de roskadozva cipeli az apja báránybőr
kucsmáiát. Az eleje egész takarosan fehérre van meszelve. Ablak he-
lyett ugyan kimustrált halászháló feszült rajta, amely mögőtl színes
függönyt lobogtatott a nyári szellő. Szigorú urak vizsgálgatták a házi-
kót, hivatalos írásokat nézegettek közben, fejüket csóválták, hümmög-
ek. A kis "kidüll-bedűltre" ugyanis adót vetettek ki, hézadót. S azt
öreg "78 esztendős Sági bácsi, hajdani kurucok hajlott. derekú, szúette,
de ' még mindig elpusztíthatatlan eg-észségű ivadéka nagy igyekezettel
magyarázta, hogy ,,'isz e' nnem is ház, csak annak látszik". Hiszen

. mát öt évvel ezelőtt lakhatatlannak nyilvánították s ők azóta: csak a
"saját veszélyükre " laknak benne. Nem is áll már tulajdonképpen, ha-
nem csak az imádság, meg ezek a támasztékok tartják. S megmuto-
gatja bent a konvha meg aszobaközepén és erre-arra a fal mellett a
derék akáclaoszlopokét, amik az imádságnak segítenek. Meg kívül is,

. hátul és .oldalt á dúcokat. támasztékokat, aláialezásokat, a segítőesz-
közök 'egész sorát, amit mind nem látni előlről. "Látszat, kérem, ez az
egészhéz, merő látszat" - mondogatja az öreg s az urak kihúzzák
az adót s azzal a jóleső érzéssel mennek sörözni, hogy most aztán
igazán alaposan indokolt, érdemes ügyet intéztek el ióindál etúlag.

"Mondja, Sági bácsi, - szólok hozzá az urak távozása után
egész' meggyőzötten és' mearendülten a látottaktól és hallottaktói

tYANcn,~u~~lg
KÖNYVISMERTETÉS-
Bókay János: Balek.

Egy úgynevezett "beérkezett fiatal"
könyvéhez mindig wi/gy érdeklődéssel
nyúlunk. Kétszeres azonban ez az ér-
deklődés, ha az író hozzá még evan-
gélikus is. Oly kevesen vagyunk ebben
az országban és oly sok mellözés, jog-
fosztás, lekicsinylés ér bennünket, hogy
mínden értéket szarnon kell tartanunk,
ami valamiképen az evangélikus lelki-
ség húmuszából sarjadt. De éppen azért,
mert miénk-nek akarunk nyilvánítani
minden evangélikus embertől származó
szellemi vagy egyéb értéket, a nagy
nyilvánosság előtt kívánjuk leszögezni
azt is, hogya vele szemben alkalma-
zott kritíkánk rostájának mégegyszer
olyan sürü lesz a rácsa. Ezt mi így ta-
nultuk az evangélikus édesanyáktól.
akik a saját gyermekükkel szemben
kétszer olyan szigorúak, mint a másé-
val szemben. És ennek a nevelési me-
tódusnak kárát még sohsem tapasztal-
tuk, de annál több hasznát

Bókayelbeszéléskötetének olvasása
közben az első benyomást a kiforrott,
könnyed, elegáns elbeszélő teszi reánk.
Elég fiatal fejjel olyan rutin birtoko-
sának mutatkozik, amely régebben 25-
30 éves írói mult gyümölcse volt. Saj-
nos azonban, hogy nemcsak odaálJhat
az egyenlő tudás nyugodt önérzetével
a dereshajú írásművészek sorába, de
ebben a kötetben még menthetetlenül
ott is ragad közöttük. Pedig nem frázis
az, hogya dereshajúak és a most in-
dulók lelkiségét egy világ választja el
egymástól. Hisz elbeszélései a mai kor-
ban játszódnak; mai emberekkel, szo-
kásokkal, technikai berendezettségek-
kel, sőt lelki berendezettségekkel dol-
'gozik s mégis úgy hat ránk az egész,
mintha Pekár és Szomatuizi elegáns
vilá.qának szereplőit látnánk viszont
moderninált kő{sővel: bubifrizurával,
tépett szemöldökkel, fiús alakkal, lapos-
sarkú cipővel, de belső tartalomként
ugyanazzal a lel/ci limonádéval. Témái,
szereplői a kártya, ital, Monte Carló,
hájas budai mészáros, cigány, pezsgő,
válás, flört és egyéb mult századvégi
színképelemekből tevődnek össze, leg-
feljebb kissé elevenítve a mai világ
technikai és egyéb "haladásának" újabb
és külsöséges elemeivel. De arról az
új világról, amely ott f01'?', izzik, va-
judik, szenved, fogat csikorgat vagy
nembánom -kőzönybe züllik a mai tár-
sadalom miruien rétegében; arról az
igazi új lelkiségről, amely talán még
gomolygó, de formát kereső káosz a
lelkek mélyén, egy szót, egy elkapott
pillanatfelvételt, egy akár aquarell-op-
timizmussal színesített képeoskét sem
ad. 19y aztán tüntető fiatalsága és
modernséae ellenére is őreg. Sőt azt
is hajlandók vagyunk elhinni, hogy az
a világ amelyben, forgolódik, amelyről
képeit festi, valóban létezik, de akkor
maga az a világ elavult, lejárt, öreg.
Ha igazán mai akar lenni s brilliáns
technikájának foglalatába igazi ékkövet
akar illeszteni, sürgősen lépjen ki eb-
ből az elavult világból s keresse meg
az igazi mai világot. L. M. V.
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Jékely Zoltán:

Kincskeresők -
Asthíszem, hogy .ha semmit s'é tud-

tam volna még a regény szerzőjéről,
akkor is azzal a határozott benyomás-
sal tettem volna le a könyvet, hogy
aki ezt írta, inkáb költő. mint regény-
író. Ifjúkori élmények elevenednek meg
aregény oldalain egy környéken, el-
rejtett aranykincs legendájának mínt-
egy _misztikus szítnbólummá szélésíteti
és _homályosítottködébe burkolva. S
mégis, ez a hol aranyló, hol rózsaszín,
hol )willof·fekete, hol bíborvörös köd
emelíkí a regényt a közönséges diák-
regények sorából, .Ez az epikaí homálvra
álcázott líra. Igazi művészt sejtet a re-
gény, érdekes a 'műiaji kevertsége is,
mégsem hisszük, hogy Jékely a regény,
ben fogja megtalálni művészí kifejlő-
désének testhez álló díszruháját. Igazi
területe a költészet, a líra.
_, f,.. müvészi f.ejlődés)lez feltétlenül hoz-,
zátartozík azonban az ifjúkori ~élmé-
nyek ballasztjának kirakása . Hogy J é
kely. ilyen kedves, élvezetes és határo-
zottan művészí szépségű formában
tudta ezt .elintézní', az felettébb-dí-
cséretre méltó.

,
HIREK

A Budapesti Evangélikus Egyház-
megye közgyűlése. Kemény Lajos es-
peres-elnök imádsága után az egyház-
}:t1l:lgte~ felüg\elő-élnök,: Tomcsányl yil-
ih~JFal dr. titkos tanacsos, nj'. mnusz-
tenritondott megnyitót. Hangoztatta: a
l1illgyar evangélikusok is .örömmelvesz-
nekrészt az István király jubileumi év
ünnepén, mert ez a nagy uralkodónk
volt az, aki eldöntötte, hogy országunk
örök időkre magyar és keresztyén le-
gyen. A kormányzó 70. születésnapjáról
is meleg szavakkal emlékezett meg.
, Ezután Kemény Lajos. a budapesti
evangélikus egyházmegye esperes-el-
rröke olvasta fel beszámolóját., Mi -
úgymond - evangélikus magyar ke-
r-esztyének minden építőmunkára ke-
t'>zenállunk, sőt részt kérünk abból. Emel-
fett meg nem szűnünk inteni minden-
JdD, ahová .szavunk elhat, hogy Rónioly
'hittel, alázatos imádságokkal, egymás
megértésével és megsegítésévei , járjon
ma minden magyar a nemzeti és a tár-
sadalmi, napi munkában s a jövőért
való fáradozásban. Az országalapító első
magyar keresztyén királynak, István-
nak jubileumi esztendejében sokszoro-
san érezzük, amit eddig is míndig.érez-
tünk és évszázados küzdelmekben meg
is bizonyítottunk : számunkra a magyar,
ság ésa keresztyénség elválaszthatat-
lan és amint nem engedhetjük meg sen-
kinek, hogy magyarságunkat kétségbe-
v-onja, éppenúgy nem engedhetjük azt
sem, hogy keresztyénségünk igaz meg-
győződését, evangéliumi alapunkat s
abban való szelgálatunk at bárki kiseb-
bítse,

Keményesperes a továbbiakban utalt
az elmult egyházi esztendő nagy esem é-
nyére, az Országos Zsinat befejezésére
s kiemelte, hogy ennek az évnek első
felét LL bizonyságtétel idejévé tette a bu-
dapesti Luther-szobor felállítására meg-

hogy tudnak bent lakni egy ilyen házban? Hát nem .íélnek, hogy egy-
szer, a fejükre szakad?" "Dejiszen, -,-' húzza ki magát az öreg,---'-
jó kis hailék e'. megleszünk mi mán ebben halálig."

Sokáig mosolyogtarn az öregen. De aztán úgy van az ember
minden mosolygássel, hogy egyszer csak abbahagyja, megáll. gondo}.'
kodik s aztán kijelenti: nem is olyan' bolondság ! És' tényleg nem. Az
öreg Ságí bácsi "kidlílt-bedűlt"-je lassanként szimbólummá terebélye-
sedik s látja az ember. hogya véokimustrélf gátőr és kurucivadéknál
sokkal nagyobb urak is laknak ilyen "látszat-házikóban" .. Es hogya
látszat egész "jó kis hajlék", akármilyen roskatag is. A legtöbb ember
ki sem akar belőle mozdulni halálig". '

A látszat ugyan mindig roskatag. A repedéseket. hézagokat, be'-
omlásokat és egyéb folytonossági hiányokat mindenki látja. Még pedig
azonnal meglátja. Egymásnak mutogatják az emberek, - de csak
négyszemközt, bizalmasan, inter parentesim. Tanút nem bír el az ilyesmi.
Ha tanúval vagyok, akkor csak előlről nézhetern meg a látszat házi-
kóiát. Előlről, ahol szépen fehérre van. meszelve, ahol ugyan szégény,
de tisztes, rendes. biztonságos, minden gáncs és hiba nélküli "szolíd-
sággal mosolyog felém. Oe -ha csak magam vagyok. vagy jóbatatöm-
mal négyszemközt, akkor első dolgunk, hogy hátul kerüljünk és",szerrr-
ügvre vegyük a repedéseket. a támasztó dúcokat és tartó o§zld6okat.
Es megtárgyaljuk : ez meg ez a repedés rnitől, honné]. miért'-fárpa'qf;
ez meg ez a dúc miért, hogyan, honnét került alája? Es botranKoztin:k
szörnyűlködünk, hürnrnögünk, fejet csóválunk és - irígykedünk.'Ige,rl.
irígykedünk. Sokszor magát a repedést, a folytonossági hiányt idgyél-
iük : a betyár, a gazember, ez aztán jól csinálja, ennek aztán lehet'
Oe még többször a támasztó oszlopot. a dúcokat irigyeliűk i na igen,
így aztán könnyű, ha engem is ez vagy az táinogatna ... , ha az én ha-
tam mőgőlt is ott állnának... .

Igen. a botránkozás vége ---=-- az irígység. Sőt nem isa vége: a
gyökere. Ezért nem olyan veszedelmesek ezek a botránkozások;· Kis~
ded szellöcskék. Nem rázzák meg a látszal-házikót alapjaiban: Dehogy.
Inkább csak sírnogatnak. inkább csak csiklandoznak. SőC mintha a
"hájjal kenegetésből " is lenne benne valami. Nem kell félni' tőle; nem
olyan veszedelmes. .

Ellenkezőleg. A látszat-házikól mindenki segít iámoiiaini; -Ez
csak terrrrnészeles, kérlek, emberek vagyunk. Vagyis':'ma neked, hol-
nap nekem - repedhet meg valahol a házikóm. Nekem is szüksézern
lesz a te segítségedre, tehát ió lesz "eszes sáíárnak" lenni, ió időben
gondoskodni a támogató készsézedről. Eltekintve attól, hogy érdekeink
is eléggé összenőttek. egybeszövődtek, A te leomlásod felettébb káros
hatással lenne reám is. Ne gondold hát, hogy olyan nagylelkű. önzet-
len grállovag vagyok! Nem öregem, ember vagyok, érdekem, hogy tá-
mogessalak, mert érdekhálózatom. mint a sziámi ikrek.vérkeringési-há-
lózata, egybefonódott a tieddel. Testületi érdek, osztályérdek, nemzeti
érdek. stb. stb. ".- ~ -

Valóban .íö kis hajlék" ez a látszat. Amerre nézek rriindenüít
ebben élnek az emberek. S buzgón tatarozzék az' emberek. üti ~flem-
csak az egyesek: társadalmi egvesületek.iközületek, nemzetek; 'dh~~p~
máciai íestülek, diktátorok stb .. stb. épenúgy.; Istenem, ha: az eml5é~LI(;
egyszer szabadjára engedhetné példalárét. hogy zuhognaelő belőle az ,
áradat I Oe nem lehet I Jaj, lsten ments! Ülyan rzailipet kapott egy-
szerre szájára és tolláre, hogy a Builder-gátnak sincs különb. No igen.
élő és viruló látszatházakba ütközne, ez az áradat. Söpömé-őket -kí-
felé a világ Augiász istállóiából.>. Es erre. ugyebár, senkinek-Isincs
joga, mert hisz' akkor szép . mindnyájunkat ki kellene innét söpörni"l r,

Tehát: tatarozzuk, támogassuk látszatházikónkat, mert "jó kis hajlék"
az!

Senkinek sincs tehát itt rossz dolga, aki benne él a 'látszat-ház:j-
kóban és szépen gondját viseli annak. Oe jaj minden bolondnak :'és
agyalágyultnak, aki nem visel gondot házikójára és .be hagyja omlani
vagy Uram bocsa' maga dönti össze! Annak, aztán ..nincs irgalom,
nincs kegyelem! Annak aztán nekimegy mindenhi.: Osszetapessék.
ősszemarják. kiközösitik, eltemetik.

Eszembejut itt egy példa Jack London egyik kutya-recényébő].
Alaskaí szánhúzó kutyák közt mindig van egy-két vezéregyéniség.
aki vetélkedik egymással.' Ez. a. vetélkedés egyszer aztán nyílt vereke-



désben-robban ki. Marják egvrnésléletre-halálre. A többi kulya szép
körben kőrülülí averekedőket s megfeszített idegszálakkal lesi a küz-
delmet.vl'[em avatkoznak bele egy vakkantással sem. Hagyják és le-
sik őket. Oe abban a pillanatban" amikor a kettő közül az egyik alulra

.kerül, nekiront." a "legvözöttnek .rnind az összes és ízekre szaggatják.
Van victis I Jaj á legyőzötteknek. Akár a körülmények cmlasztot-

ták fejedre a látszathézikót, akár önnön lelkiismereted: jaj neked' Ne-
ked ront az összes többi és nem támogat, nem felsegít, hanem üt,
rúg, tapos. Nem "hizel~ésből él vezér iránt" (habár a mai diktatúrás,
vezéres világban már ilyen "tiszta színkép" se lehetetlen), mint az
alaskai kutyák, hanem "jogos, önvédelemből", mert hisz' a te látszat-
házikód összeomlása égető veszélyt jelent a saját magukéra nézve.

.Ha úgy omlott rád, akkor meg .kell mutatniok; mennyire elítélik az
ilyen házelhanyagolást: ha magad döntötted, rúgtad széjjel, akkor
meg épen, mert nem bírják többé ők se tartani. Mert minden önként
összedöntött látszatház a többi, össze nem dűltnek tetejére zuhan és
nyomta, roskasztja a lelkiismeret súlyos ítéletével. Nem, az ilyenre
azonnal ki kell kiáltani: túlzó, szélsőséges, izgató I Le kell takarítani
lelkiismerelünkről romlásának romjait, különben összeroskad rövidesen
ez az egész látszat-világunk és "milyen nagy lesz annak romlása ["
Borzalmas, borzalmas I Ilyet nem engedhetürik ] Jer, hadd erösítsünk
meg, hadd "báslyézzunk el,' hadd támogassunk körül és hadd imádjunk
tovább is zavartalan békességben istenünk, bálványunk : :Oh szent
Látszat! L M. V.

Akikben lélek··IT••mus VQD
Egyházi körökben, sajnos, ielszóvá lett Luther marburgi mondata:

Sie- haben einen anderen Geist, Sok mindent, első pillanatra kellemet-
lent és kényelmetlent intézünk el nagyon is igaztalanul ezzel a mon-
dassal. Sok tekintetben megmerevült és emiatt könnyebben törékennyé
vált kéresztyénségünk, egymás, iránti szereletünk gyengesége, vélt
igazságunkba való elzárkózásunk lappang alatta. Oe nemcsak a meg-
értés elől való elzárkózás, hanem a felelősség alóli ügyes menekülés
kísérlete is ez. "Sie haben einen anderen Geist", miért törődjünk hát
velük. Ilyen gondolatokkal nézzük sokszor azokat is, akik valóban
más lélekkel járnak, új utat keresnek és részünkről elvesztett lelkeket
akarnak megnyerni újra Istennek.

Munkaerőink kicsiny száma és nagy túlterhelése miat! sok fel-
adathoz nem 'jutunk hozzá. Ez tény. Oe viszont az "is tény: ez még
nem szabadna, hogy egyes feladatok előtt való kétségbeesett vagy,
nemtörődöm kéztördelést eredményezzen. Isten küld munkásokat, hívő
laikusokat", "más lelkűeket", akik ki mernek állani, és talán azért -is,
mert az emberek rajtuk nemcsak a hivatásszerű foglalkozás!' hanem
az elhivatást is látják, esetleg jobban követik őket, mint a "hivatáso·
sakat". A "laikus szektáskodók" körül csoportosuló emberek Ianatikusak.
Az egyház kerete szűk a számukra, persze' ki is törnek néha, belőle,
mert a lélek szabad akar lenni és kötetlen, olyan mint az Irásban,
"nemtudjukhönnan jő és hova megy ... " '

Azzal tisztában kell lennünk, hogy ezek a megmozdulás ok nem
a tradició ellen küzdenek, hanem a megmerevülés ellen. Mi igen
sokszor dicsekszünk belső szabadságunkkal, és a római katolikus egy-
ház merevnek látszó szervezetét idejemúltnaktartjuk, de nálunk még
sem lehet meg a kegyességnek sokféle fajtája, az, egyház keretén
belül (1). Nálunk még igen sokszor kísért a mult szelleme. Pedig kell,
hogy az eltaszítás helyett kezet nyújtsunk annak és magunkhoz vonjuk
azt, aki látszólag' más úton; ele ugyanazt akarja, sőt talán olyan alkal-
rnakat ad, amiket a "hivatalos egyház" nem', tudott adni. Csak arra
gondoljunk, hogy hány;"éven át .volt a Fébe diakonisszaegylet munkája
fenntartással kezelt. éshogymégma is vannak olyanok, akik ezt az
áldásos munkát gyanakvásaal szernlélík=Hála Istennek, hogy ma már
éppen a "hivatalos egyház "nyúlt' feléjük és ismerte' el bennük azt,
.amit-ezelött ;,-más lélek" -nek- .tartott. '

indu!tll,1ozgalom. A gyűjté!,> azzal a cél-
-lal indult; hogy egy hónap alatt .negy-
venezer pengő gyűljön össze és az ered-
mény ~ százezer pengő lett. Külön is
hangsúlyozza az .ískolásgyermekek ered-
ményes gyűjtését.

- A budapesti eucharisztikus világ:
kongresszus tekintetében kezdettőlfogva
tartottuk magunkat -úgymond Ke-
mény esperes - ahhoz az álláspontunk-
hoz,b.ogy' a kongresszust a katolikus

I egyházbelügyének tekintjük.Felekezet-
~öo/i nehézségek _ iniatt .mégis érintett
bennünketez az összejövetel. Olyan nyi-
latkozatok hangzottak el, arn ely eket csak
nagy türelemmel lehet szó nélkül hagyni,
másrészt pedig úgy mutatták be Magyar-
országot a különben gyérszámú külíöl-
díek előtt, mintha magyar földön a hat-
milliós katolíkus egyház kílencmillíó lé-
lekből'ál1ar,la, teháttprotestáns nem" is
volna az országban. .Míndenesetre : it't
vagYunk s' az ország életében tény{j'z;o
kívánpnk p1aradni. (liQsszashely'eslés).

M,egámtpi!o~ta" ){emény, Lai:o~",e~pe-
res,;'h9~g~ az át~ér~si :4,~llá~t:n:~-mqSy~~
elmafüdt, di:! a sztíkásoá szazalekon IS
alul van s a másik nagy történelmi
egyházközösségele ez a nagy sereg-
szemléje alkalmul szolgált híveinknek
egyházhűségünk bizonyítására, Fele-
kezetközi szempontból a helyzet gya-
korlatilag semmit sem változott. Fel-
tűnt, ,Jt,ogy~f!.,~Ql'máI1Y., is "meg.!1í\lQ~l;l.;t
boqs-átótt.1$.i {az',egy;iK;egy'haz:~óngres~-
szus,á-ql:\R' '!llegn.yitú ,(Js,' cZáfóijr).p.§tfér~,
ami csz:Qkatliirl::'ol;Yl1fi~kopbány':r~{lzérol,
am~lyi.Ir)j:jJ?bf~~ékez,enrOl'sz'ág9t,,:~,ép~
v~s~l. $;~:;,eg;~,etIM'c f~l~k(:Jz~tet : ,s~Itt:\~~-
ln:r(tli,et ,elobQrev:a,lonak a. masl~n~l
Meg' kell 'em ííteú i, hQg_y,_~' J?olgátmés-
tel' az összes budapesti" háztulajilüno-
sokat kötelezte a lobogódísz kitűzésére
a pápai követ bevonulásako!'. Ezek 'a

jelenségek kényszerítenek arra, hogy
újból megállapítsuk : Magyarország
nem minden magyarnak "Mária' orszá-
ga',;ul' hogy' a herceg:p~írríás'nem mín-
den magyarnak,;Istentől rendelt- fő·
pásztora"; 'az orszagarapító relsó .ma-
gyár keresztyén kIrály pedig nemcsak
a k.atolicizmusé;de mtnden c.rnagyar
keresztyéné. ' -' c,", ",'

Miéppenolyan -tíszrelettel' tudunk
adózní á' nagy kírály emlékének, mint
katolíkus testvéreink és mi is épp úgy
kivánunk boldogabb JÖVendőt ennek a
szegény országnak, tiszta magyarság-
ban és tiszta keresztyénségben, mint
bárkí más. Ehhez azonban feltétlenűl
hozzátartozik 'az igazáp ,értelme,zet,t.s
iga:liiil níegvalósított 'egyenlőség az' or-
szágban 'lévő felekezetek, 'között:;.
Seínpii' sem történt az "örök békétlen-
ségét: szító reverzálls nyugtalanság csíl-
lapítá's'áfa,' áldatlan ,és erőt-fogyasztó
helyzet-ez,'. amelynek megoldása: nélkül
neras-is lehet-beszélni felekezeti, békés-
ségrŐl. Aszékesfőváros" támögatását
Keményesperes hálával ismeri el-s
örömmel állapítja meg, hogya refor-
mátusokkal testvéri megbecsülés fűz
össze.

Jelentette még, hogy az új angyal-
földi templom 160 ezer pengő leöltség-
gel megépült s ősszel felszentelésre ke-
rül.gA,:b1idafpki'-égyháznak~Ketécz Fe-
ren:Cé)'{50,,':ezei",p.erigős:iiígatlah~ala:pít-
ván-yMhagyptt. Magas_ztalássaISZólt az
esper;e.§';Raffay Sándor dr.pÜspökneka
Brtt' "'és Külfö'ldVBibliaiársulatmegbí-
zásából készülő Ujtestamentum-Iordítá-
sáról.

II



, Az esperesi jelentést égyhangú ihé-
lyesléssel fogadták, majd az új egyház"
megyei presbiteriumot választották meg.
Az iskolák és a vallásoktatás állapotá-
ról Mohr Henrik alesperes, a belmísszíóí
ügyekról Szántó Róbert kelenföldi lel-
.kész, az anyagi kérdésekről Artner
Oszkár dr., majd Sommer Gyula tb. es-
peres, váei lelkész és mások tettek je-
lentést. (M. É.)

A Szlovákiai Magyar Evangélfkus
Szövetség ifjúságmozgalmi bizottsága
ez évben is megrendezte a már hagyo-
-mányossá vált nyári táborozásat a fiú-
'és leányifjúság számára. Ez az éven-
kénti táborozás a magyar evangélikus
'élet kialakulására igen nagy jelentő-
séggel bír, mert túlnő a koníerencia
'keretein és. a résztvevők nagy száma,
az Evangélikus Nap manifesztációja és
a tanácskozások fontossága folytán
irányt mutat a jövő évi munka kialaku-
lására. ' '

Ez évben két körülrnény tette a nyári
táborozás idejét kiemelkedő magyar
evangélikus eseménnyé: júl. 3-án volt
Bugány Miklós, a gályarabságot szen-
v.edett sajógömöri, majd kíszabadulása
után gömörpanyítí evangélikus lelkész
emléktáblájának ünnepélyes lelenlezése
az Evangélikus Nap keretében a 'gö:n:'J.ör-

-panyítí evangélikus templomban és júl.
ö-én tartották meg a Szlovákiai Magyar
Evangélikus Ifjúsági Szövetség alakuló
közgyűlését, amikor is az egész magyar
evangélikus ifjúsági munka .egységes
vezetés alá került, Ehhez járult még,
hogy júl. 6-án Rimaszombatbau, első-
ízben rendezték meg a magyar evan-
gélikus főiskolás napot gazdag, értékes
-munkaprogrammal.

Esküvő. Csepregi Erzsébet és Palko-
vics István evangélikus lelkész 1938.évi
július hó 4-én, hétfőn délben 12órakor
tartották esküvőjüket a budapesti fa"
sorí evangélikus templomban.
, A FébéEvangélikus Diakonissza
Egyesület bonyhádi gyermekotthoná-

.nak felavatási ünnepélyét július hó 10-én
tartja. Délelőtt fél 10 órakor istentisz-
telet lesz az evangélikus templomban.
Igét hírdet : Zulauf Henrik Fébé-egye-
sületi vezető-lelkész.

Délelőtt II órakor, az istentisztelet
után, a gyermekotthon felavatása. Az
avatást Gyalog István, a tolna-bara-
nya-somogyi evangélikus egyházme-

'gye esperese végzi. "
Este 8 órakor vallásos estély a Fébé

Evangélikus Diakonissza Egyesület ösz-
szejöveteli termében. Magyar nyelven
Zulauí Henrik Fébé-egyesületi vezető-
'lelkész, német nyelven Genersich Tiva-
dar helyi lelkész hírdet igét, ezenkívül
'szavalatok, ének- és zeneszámoklesznek.

Evangéliumi konferenciát rendezett
.logászok számára a Bethánia Egylet,
az Evang. 'Mísszíóí Egyesület, a Pro
Christo Diákszövetség és a Ker. Ifjú-
sági Egyesület Sződligeten, a ref. evan-
gélizációs telepen. Előadtak: dr. Bencs I
Zoltán miniszterelnökségi min. tanácsos,
dr. Éber Ferenc ügyvéd, dr. Juhász La-
'jos kír. járásbíró és dr. Grai Elemér kir.
[árásbjró.
, A szepesí-várost evangélikus espe-
.resség évi közgyűlése Ötátrafüreden.
A közgyűlést megelőző napon délelőtt
a presbitérium, majd az ískolaügyí bi-
zottság ülésezett. Délután az esperes-
.ségí gyám intézet tartotta meg közgyű->
lését.

A "más lélek" kimondásá~ár'usyanis eddig a legtöbbször elielei-
tettek és félreismertek valamit. Magát azt a hangot, amin a reformátor
ezt mondotta és a körülményeket, ahol ezeket mondotta. Érlékíléletet
gondoltak alatta és ezzel- természetesen bizonyos "magas lóról" való
kezelést. Pedig a reformátor a marburgi kollokviumon nemérlékíléletet
mondott a svájci reformáció felett, hanem. éleslátása éppel). valóság-
felismerés volt és nem is akart más lenni. "Bennetek más lélek van."
Ez valóság, de nem a másiknak lekicsinylése.

Az egyháznak meg kell találnia azokat is, akik hozzá tartoznak
ugyan, de akikben "más lélek' van. Ez pedig nem valami új igazság,
'nem' is forradalmi eszme, nem is "elégedetlen fiatalok" mindenáron
való .mindent-jobban-tudésa". hanem -Krisztus Urunk példájának köve-
tése. Ne feledjük el azt, ami hangozhat nagyon külőnősen, de ami
bizony valóság, hogya mi Urunk éppen azokat gyüjtötte először ma-
gához, akikben az akkori "hivatalos" kegyességi formával ellenkező,
abban kielégülést nem találó, tévelygőnek látszó és mégis Istent kereső
"más'~ lélek volt. Bűnösök és paráznák, tékozló Iiak és kételkedő lelkek
nyiltak meg előtte. Lázadókból lettek boldog tanítványok, csak azért,
mert hittek. Börtönbe akartak sokat hurcolni és az üldöző lett tanít-
vánnyá, megköveztek egyeseket és vérükből áldás fakadt., Az akkori
"egyház" nem akart áldozni és nem akart látni,' pedig ha a multnak
sok - már szokássá és nélkülözheletlennek látszóvá növekedett
megmerevedett külső formáit le nem vetette, fel nem áldozta, nem is.
tudta befogadni azt, amit Isten küldött. .

Vajjon nem lenne-e ió arra gondolnunk, hogy minden megmoz-
dulás, amelyik egy "más lelket" mutat, próbaköve és kritikája a meg-
levő állapo!oknak? Egy-egy kritika lehet ugyan hamis, lehet - ŐRZŐ,
lehet csupán valóban "kákán-csomót-keresés", de .mindenesetre gon-
dolkoztatási és önvizsgálati alkalom. Vizsgálata annak, 'hogy valion
nem csupán emberi célok, kényelemszeretet tartatja meg velünk a régi
állapotokat, hanem olyan igazság, ami mellől nem szabad tágitanunk.
Ha így van, akkor viszont nem kell félni, az igazság úgyis megáll,
míg az egyéni célok az egyház bukását okozhatják -ÓÓ,

K. P.

A gyermekek vallására vonat-
kozó megegyezések statisztikája

A vegyes hézesságokról, amelyekben az egyik fél ágo h. ev. val-
lású, abból a szempontból. 'hogya születendő gyermekek vallására
nézve létesült. vagy nem létesült megegyezés, az alábbi tábla ad visz-
szatekintő felvilágosítást:

A vegyes házasságok -e

Év
amelyekben megegyezés összes

létesült I . nem létesült sz á ma

szám I ·% I szám I % szám I o
I

1932-35 -
átlag 1580 39'6 2412 60:4 3992 100

1936 1766 43'8 2264 56'2 4030 100
1937 1947 44'8 2398 50'2 4345 100

A megegyezéses vegyesházasságok arányszámának emelkedése
az évek során állandó jellegű. Ennek magyarézala egyrészt a szülők
folyton erősödő azon kívánsága, hogy gyermekeik Ugyanabban a val-
lásban nevelődienek. másrészt a r. kat. egyhái erőfeszítése reverzéli-
sok megszerzéséért. Utóbbi íeltevésünket igazolják . azok a táblázatok,
melyekben a vegyes házasságokat, a gyermekek vallására vonatkozó
megegyezés szempontiából, külön Vizsgáljuk a 'rel. és, r. kat.. vallésnal :



a. reformátussal kötött vegyes házasságok
,.

Év
amelyekben megegyezés

\

összes
létesült

I
nem létesült sz á m a

szám 1
% szám I % I szám I °jo

1932-35 231 22'8 783 77"2 1014 100átlag

I 1936 243 24'8 736 75'2 979 100 II 1937 271 24.1 855 75'9 1126 100

I a r. kat.-al kötött vegyes házasságok

Év
amelyekben megegyezés ö s s ze s

létesült

I
nem létesült sz á m a

szám I % szám I % szám I %

1932-35 1277 46'2 1487 53'8 2764 100átlag
1936 1453 51'1 1389 48'9 2844 100 I
1937 1600· 52'9 - 1426 47"1 ijU26 100 I

A gyermekek vallására vonatkozó megegyezések az egyes vallá-
sok között az alábbi összeállílás szerint oszlanak meg:

ágoh. ev. reí. r. kat. g.kat. egyéb összesen
Év

szám I 0'0 szám I % szám I % szám I °,0 szám I % szám I %

1932-35 634 40'1 144 9'1 774 49'0 24 1'5 4 0'3 1580 100átlag ,

100I1936 746 42'2 149 8'4 849 48'1 20 1"1 2 0'2 1768

I 1937 777 40'0 178 9'2 959 49'1 '29 1'5 4 0'2 1947 100I

Egyházunk részesedése az elmúlt évben az előző évekhez ké-
pest rosszabbodott, a többi vallásoké az egyébtől eltekintve -
javult.

"Semleges" állapotnak mondjuk azt a feltételezett helyzetet.
amelyben a megegyezések az egyes vallások között ezeknek a meg-
egyezéses vegyes házasságokban való részvételi számaránya szerint
oszlanak meg. A valóság az alábbiak szerinl ettől az állapottól eltér:

a megegyezésekből a javára szól

Vallás a "semleges" állapotban I a valóságban

1932-351 1936
1

1937 11935-35 i 1936
1

1937átlag, átlag

ágo h. ev. 790 883 973 634 746 777
II ref. 115 122 135 144 149 178I r. kat. 639 728 800 774 849 959

g. kat. 19 16 23 24 20 29 Iegyéb 17 17 16 4 2 4

A "semleges" és valóságos állapot számadatai közötti eltérés
mutatja a veszteséget. vagy nyereséget, amely a megegyezések folytán
-az egyes vallások nak jut:

I Eltérés a semleges állapottól

I

szám szerint I a semleges esetek %-ában

1932-351 1936 1 1937 11932-351 1936 1 1937átlag átlag------~--~~----~----~--~+-----~----
- 156 - 137 - 196 - 19'8
+ 29 + 27 + 43 + 25'2
+ 135 + 121 + 159 + 22'2
+ 5 + 4 + 6 + 26'2
- 13 - 15 - 12 - 76'5

ValIás

ágo h. ev.
ref.

r. kat.
g. kat.
egyéb

- 20'2
+31"8
+ 19'9 I
+ 26'1
-- 75'0 I

- 15'5+ 22'1+ 166+ 25'0
- 88'4

" n,
'Másnap reggel a szokásos áhítat után

9 órakor dr. Kalebbrenner Hugó espe-
ressegí felügyelő nyitotta meg a köz-
gyűlést. A közgyűlés ezután ünnepelte
az e -peresség kíváló lelkész-elnökségét,
Varga Imre esperest és Holko Mihály
alesperest, akiket a gyülekezetek bi-
zalma újabb hat évi tartamra válaszo'
tott meg.

A soproni felső egyházmegye ú] es-
peresét, Ziermann Lajos soproni lel-
kész, kormányfőtanácsost, beiktatták
hivatalába.

Adományok. Kuszenda Lajos, nyug.
pestszentlőrinci főjegyző, egyházfel-
ügyelő, .a rossz állapotban levő bényei
evangélikus templom megujításara 1000
pengőt ajánlott fel. - Ozv. Kellennann
Béláné az angyalföldi és a zuglói temp-
lomépítéshez 50-50 pengőt adományo-
zott.

Halálozás. Sztik Gusztáv csanádal-
berti lelkész leánya: Sztik Iduka életé-
nek 22-ik évében hosszú, kínos beteg-
ség után elhunyt.

Felvétel a Diákok Házába. A Diá-
kok Háza Egyetemi és Főiskolai Diák-
otthon, (a "Pro Christo;' Magyar Evan-.
géliumi Kel'. Diákszövetség internátusa)
barátságos, meleg otthont nyújt a W-
városban tanuló diákságnak. Az 1, '2,3
és 4 személyes szobák on kívül társalgó,
tanuló, tornaterem, stb. áll a lakók ren-
delkezésére. Központi fűtés, kád- és
zuhanyfürdő. A szobák árai havonként
9-~0 pengőig, mely összeg hez mlnimá-
lis fűtési és fürdési díj járul. Felvételi
kérvényeket július végéig kell beadni.

Részletes tájékoztatót kérésre küld
az intézet vezetősége: Budapest, VII.,
Hársía-u. 59/b.

A szarvasi ev. Vajda Péter-gímna- ,
zium Internátusába szeptember hó í-töl.
- internátus kibővítése folytán - 25
újabb növendék vehető fel. A felvétel
iránti kérelmek augusztus hó 1-ig adan-
dók be az internátus igazgatójához, aki
bélyeg ellenében szivesen küld tájékoz-
tatót és ad mindenre nézve kellő felvi-
lágosítást.

A pozsonyi szlovák-magyar espe-
resség közgyűlése Bazinban. Adamís
Gyula esperes imája után dr. Jamnicky
Ottokár esperességi felügyelő nyitotta
meg szlovák és magyar nyelven a köz-
gyűlést. A helybeli egyház nevében szlo-
vák nyelven Zamovicky Milán lelkész,
szlovák.. német és magyar nyelven pe-
dig Scherer János üdvözölte a közgyű-
lést. Az esperességi jelentésből öröm-
mel vette tudomásul a közgyűlés a ko-
máromí egyház csatlakozását a szlová-
kiai egyetemes egyházhoz. Az egyház-
községek közül (:ataj és Deges templo-
mot, Nagylévárd és Dunaszerdahely
tornyot épít. A németgurabi hívek a
volt magyar elemi iskola egy osztályá-
nak vissszaálIítását követelik, amit a
közgyülés tádomásul vettés a ném et-
gurabi hívek kérelmét pártol ólag fogja
az iskolaügyi minisztériumnak felter-

. jeszteni.
A mult évben az esperesség területén

élénk bélmissziói munka folyt s az egy-
házi ügyek iránti érdeklődés a hívek
részéről dícséretreméltó. .

Az abaúj-zempléni evangélikus es-
perességi közgyűlés Pazdicson. A
közgyűlést az előző napon fontos elő-
értekezletek előzték meg. Délelőtt az
esperességi presbitérium ülésezett, dél-
után a tanítók egyesülete és a gyám-
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intézet. Különös értéket képviselt a pap-
nék konferenciája, melyen elnöknönek
egyhangulag Margócsy Aladárné főes-
peresnét választották meg.

Másnap rövid istentisztelet után nyílt
meg az esperességi közgyűlés, melyet
Tomáska János dr. nyitott meg a gyen-
gélkedő Slabej . János dr .. világi elnök
helyettesítésében. Margócsy Aladár fő-
esperes évi jelentésében feltárta az egy-
házmegye multévi eredményeit. A napi-
rend 34 pontja közül a következő ha-
tározatok érdemelnek külön említést.
A munkácsi leánygyülekezet kérelmet,
hogy önálló gyülekezetté alakulhasson,
a közgyűlés jóváhagyta. Nagy érdek-
lődés előzte meg az esperességi másod-
felügyelői tisztségre való jelölést. A
közgyülés egyhangulag magáévá tette
a kassai magyar-ném et egyházközség
indítványát és a másodfelügyelői tiszt-
ségre Osztermann Ernő, volt kassai ma-
gyar-német egyházközségi és jelenleg
ránki egyházközségi felügyelőt jelölte.
Az esperesség magyal' hívei közt igaz
örömöt és nagy megnyugvást keltett
ez a határozat. A lelkészi koníerencíá-
ról Greguss Gyula lelkész-elnök tett je-
lentést.

A soproni alsó evangélikus egyház-
megye évi rendes közgyűlését június
hó 29-én tartotta Vadosfán. Emelte a
közgyűlés fényét, hogy azon megjelent
D. Kapi Béla püspök, dr. Mesterházy
Ernő kerületi felügyelő, Lic. dr. Karner
Károly egyetemi tanár, Giczy Ödön
kapuvári főszolgabíróés sokan másole
A közgyűlést gyám intézeti istentiszte-
let és dr. Ajkay István egyházmegyei
felügyelőnek hivatalába való beiktatása
vezette be. Az előbbit Gyarmathy Dénes
rábaszentandrási lelkész, utóbbit Böjtös
László esperes végezte. Az új egyház-
megyei felügyelőt köszöntötték: D. Kapi
Béla püspök, aki többek között a kö-
vetkezőket mondotta: A felügyelői
munka mindig történelem alakíto munka
volt egyházunkban. A történelmi adott-
ság hozta magával, hogy egyházunk-
nak két arca rajzolódott ki élesen: az
állam és más egyházak relé forduló
arca, de homályba maradt az egyház-
nak önmaga felé íorduló arca. Harcolni
kell, a hívő, ímádkozó és éneklő egy-
ház erősödjék. Lic. dr. Kamel' Károly
az evangélikus hittudományi kar, vitéz
Balogh Ernő egyházmegyei lelkészi kar,
Rupprecht Antal az egyházmegye fel-
ügyelöl kara, Buthy Sándor az egy-
házmegye tanítói kara, Bognár Sándor
Vadosfa összgyülekezet nevében mond-
tak köszöntést. A közgyűlés Bőjtös
László esperes mindenre kiterjedő, ér-
tékes jelentésével kezdődött. Jelentése-
ket tettek: Buthy Sándor a nép iskolai
bizottság, vitéz Balogh Ernő a számi
vevőszék, Fülöp Dezső a gyámintézet-
bizottság munkájáról.

Evangélikus gyors- és gépírónő,
lOéves gyakorlattal, ügyvédi irodai vagy
más irodai állást keres. Cím a kiadó-
hivatalban.

A megelőző évekkel szemben .egyházunk helyzete romlott.
Nézzük a továbbiakban, hogyan alakul a helyzet az ág, h. ev,

menyasszonyöknál és vőlegényeknél külön-külön :

- Megegyezéses vegy et? házasságok

Év menyasSzOnYOknál1 vőlegényeknél összesen

szám I % I szám I % szám I %

1932-35 740 49'9 840 53'1 1580 100átlag

I 1936 835 47'3 931 52'7 1766 100

I 1937 903 46'4 1014 5B'6 1947 100

A megegyezéses vegyes házasságok nagyobb hányada 1937-ben
mint az előző években is, a vőlegényekre esik.'

I az ágo h. ev. vallás javára létesüIt megegyezések

Év menyasszonyoknál völegényeknél összesen-
szám I % szám I % szám I %

1932 - 35 366 577 I 268 423 634 1000átlag
1936 426 572

I
320 428 746 1000

1937 422 544 355 456 777 1000 I
Egyházunk javára törlént megegyezésekből tehát 1937-ben is a

menyasszonyokra jut a nngyobb rész, bár az előző évekkel szemben
a kép a menyasszonyok hátrányára és a vőlegények javára változott
meg. ,

Ag. h. ev. menyasszonyok és vőlegények szerint mutatja a "sem-
leges" állapottól való eltérést az alábbi tábla:

Eltérés a "semleges" állapottól

Év menyasSZOnYOknál! vőlegényeknél összesen

I szám j % I szám I % szám I %

1932-35 4 -11 - 152 - 362 - 156 -1981
átlag -
1936 + 9 + 22 - 146 - 313 - 137 -155

I 1937 -- 24 - 64 - 167 - 320 - 196 -202

Az előző évekkel szemben tehát 1937-ben a menyasszonyok-
nál hanvatlást, a vőlegényeknél 1936-tal szemben ugyancsak vissza-
esést látunk s mindezekért bizony gyenge kárpótlást ad a vőlegények-
nél az 1932-35 .. évek átlagával szemben felismerhető javulás.

Az ls/ennek való engedelmeskedés azt jelenti, hogy hiszünk és
a jót cselekesszük. Az ördögnek való engedelmeskedés pedig jelenti
a babonasrígot és a gonosz cselekvésél.

Luther •.

Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy á r e ng e drné n y !

MARNITZ
hang szertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 31.
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KÜlFÖlDI HíREK
Oroszországban új időszámítást lép-

tetnek életbe. Mozgalom indult meg, hogy
az időszámításnak a kezdőpontja ne
Krisztus születése legyen. Moszkvában
aszovjetorosz tudományos akadémiának
bizottsága fárad az istentelen naptár
kidolgozásán. Főbb szempontjaik a kö-
vetkezök :

1. A napokat és hónapokat a "nagy
forradalmárok" neveiről nevezik el. A
vasárnap Sztalin, a szombat Lenin ne-
vét fogja viselni. 2. Az időszámítás'
1917-el, a bolsevista forradaJommal fog
kezdődni. Krisztus születésének el kell
tünni a naptárból. 3. Az 1917előtti egész
idő együttesen mint a "kapitalista kor-
szak" fog szerepelni. Az egész tervet
Sztalin kllejezett.akarata indította meg.
Beavatottak azt remélik, hogy az új

naptár októberben, a bolsevista forra-
dalom évfordulóján érvénybe lép.

Az amerikai evangélikus egyház éle-
tének háromszáz ados fordulóját ünnepli
a napokban. Az amerikai nemzet evan-
gélikus zsinat legutóbb Detroitban tar-
tott ülésén a tervezett ünnepléssel kap-
csolatban a következő nyilatkozatot
adta ki:

A nemzeti evangélikus zsinat őszinte
örömmel és a mindenható Isten iránti
hálá val értesült azokról az előkészüle-
tekről, amelyeket jogos alappal tettek
meg, a Delaware folyónál partraszállt
evangélikus telepesek egyházalapító
rnunkájának háromszázados megünnep-
lésére. Ok vetették meg alapját az Egye- '1
sült AJlamokban az evagélikus egyház
munkájának. Szívünkt ele van örömmel I
amikor arra gondolunk, hogy az evan:
gélikus egyház az Fgyesült ftJlamokban
azóta mind a mai napig gyarapodott és
Amerika szellemi és kúltúrális életében
igen nagy szerepet vitt.

Hazánk legrégibb, több mint 10 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER fRIGYES FIAI
• r.;;; '''''''Imagyar királyi SOPRO'"f,# :;"'- [udvari szállitók, .". ,

Alapítva: Legelsö tüzoltószer -, kul, szivattyu- és Alapitva:
1816. gépgyár, harango, fém- és vasöntöde. 1816.

A Budapest=-Tisstviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református' templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bisalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
éremmel, azonkívül sok arány és ezüst éremmel és sok 'diszokle-
.•éllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
~~lts~gvetó,st és kiszálláat. díj m e JI. t ese II . e 8 z köz 1li.n k I

A párisi világkiállításon a "Biblia-
ház" 28.000 Bibliát adott el, 37 nyelven.
Evenként mintegy 25 millió Biblia és Uj-
szövetség kerül forgalomba ezer nyelven.

(virág).

Ezüstrókák, kékrókák. keppek.
Szőrmék alakítása, festése es
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA -3.
TELEFON: 18-63-95.

Fehér belépők kö lc sö nz é se
II

"1 ••• _

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A csaÍádban előforduló halálesetkor t~metkezésj
segélyt, Kiházasitási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet. nyugdíi.. tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainaka legolcsóbb díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenkí,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek Iigyelmét 'a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok :
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesiehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottal vannak azegyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Hirdessen
,

az Evangélikus Eletben !
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SZr.EZÁK LÁSZLÓ

Magyal'ol'szág aranykoszorus mestere
harang -és ércöntöde, harángfelszerelés és haranglábgyár

Budapes]. XIII.. Pelnehúzy ..utea 78.
(XIII., Frangepán-ulca melletl.)

Saját ház. :: Teleión: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-köbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti liarangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait.
Szivvel-lélekkel készítem. barangjaim.at

Megjelent!

A hálaadás kelyhe'
SCHOlZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Ismerteti eredeti iorrásokból a római katolikus
eucnarísztía-tant, a református tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel=- 3 pengő.
Nagy, összefoglaló. 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Scholz László, 35.332.

Megjelent! O l vas suk é s ter jes s z ü k !

,

SZIGETI NÁNDOR ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁ~.

10-12 éves fiúknak, Iskolát Hjúsági könyvtárakba,
vlzsgaí [utalomkönyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Böngérfi János: Hadakfia Ára P .-

Hősök földje, hősi nép P .-
t Sándor vitéz --- --- --- }} P 1.-

Megjelentek éskaphatók :

Seho.lz -Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden jobb könyvkereskedésben.

)}

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-
vállalatánál, Úipest. Jókai-utca 18. Telefon: 295-516.

I

(WEBER GUSZTÁV)
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V1. ÉVFOLYAM. 29-30. SZ.

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS ÉS· BELMISSZIÚI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
. AZ ORSZÁGOS LUTHER:SZÖVETSEG--HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztö : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor. dr. Benezur Vilmos.. dr. Csengődy Lajos. Dezséry László, dr. Gaudy Lásztó~
Kardos Gyula. Marcsek János. Mórocz Sándor. Novák Elek. Peschko Zoltán. Scholz Léselé.

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

Megjelenik minden szornbaton
Szerkesztő ség : Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: D{. Fritz László.
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. (Weber Gusztáv ~Grafika" nyomdevállalat.)

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. 'Előlizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának szárna : 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
I

TARTALOM:
Új ezer év , vagy örökélet?

Egyház és társadalom

A zsidó kérdés egy másik oldalról

Idegenben magyar munkások közt

Parasztok

Gyámintézelünk jövő feladatai

Így épült egy ifjúsági ház

Melyik lehet nehezebb?

Véka alatt

A theologusok munkaielentése

Könyvismertetés

Hírek
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Új ezer év, vagyörökélet?
Az egységes nemzetnevelés kér-

dése újra egészen homlokterébe
került a nemzet közvéleményének.
A kormány elhatározta, hogy kü-
lőn szervet állít fel arra, hogy ál-
lamilag, a köz teljes erejével foly-
hassék a magyarság lelkt átala-
ld/ása és elindítása új életre. A
kezdeményezés korszerű. Ma már
elkerülhetetlen az egységes nem-
zetirányítás a lélek fegyvereivel a
lélek mezőin. Olyan nemzetek,
amelyek valami kis újjászületést is
feljegyezhetnek a történelmükbe,
különösen a háború utáni időszak-
ban, azok mind nagy világnézeti
átalakulásról, a nemzet egészé-
nek lelki áthasonulásáról. benső és
mindeneket magávalragadó lélek-
áramlásról és egységes nemzeti
lélekről fognak egyszersmind cso-
dálatos lapokat teleirni az annale-
seikben. A nemzeti megújhodást
rnunkálni kell a lelkekben. És
egységesen kell munkálni.

Persze itt elsősorban kell arról
szólni, hogy ezt a lelki munkát
csak olyanok végezhetik, akik a
nemzetirányítás nagy és szent tör-
vényeivel és igényeivel tisztában
vannak, a nemzeti küldetésnek
világos tudatában .ve nnak, s a
nemzet lelkéve) szemben nem-
csak,hogy nem idegenek, hanem
épen abból nőttek ki egészen
szervesen és egészen eredeti mó-
don. A nemzeti lélek egységes
irányításánál tehát nem kaphatnak
helyet az ideológiai tisztázatlan-
ségban lavirozó kisügyesek, az
önpolitikusok. s az idegenek.

S az is nyilvánvaló, hogy tisz-
tázni kell - és épen magyar vo-
natkozásban - azt is, hogy mi is

az a nemzeti - ideológia, melynek
fejlesztésére, terjesztésére és élet-
irányító erővé való dagasztására
szüksézünk van, és ami erre al-
kttlmas? A kísértései nk ugyanis
oly nagyok és közellekvők, hogy
az ordító oroszlán szinte már nem
is szerte jár, hanem épen a ker-
tek alalt s keresi, akit elnyeljen.
Tisztázni kell sürgősen és nagyon
világosan, hogy mit is jelent az a-
bizonyos "keresztény nemzeti" és
"jobboldali politika"? S tisztázni
azt is, hogy milueti viszonyban
lesz általában a politika a nem-
zetneveléssel ? Mert az ugyebár
világos, hog-y a magyarság nem-
zetnevelő intézménye mondjuk a
nemzeti Géniusz laboratoriuma
nem lehet pusztán a politika, vagy
pláne egy pártpolitika függvénye?
Vagy mondiuk egy választási
agitációs szerv ... Azok ugyanis.
akik a ma nemzetnevelését vég-
zik, nagyon komolyan kell, hogy'
tudják, hogya magyerság új ezer-
évét készítik, vagy gáncsolják el.
Sorsfordulót taposunk , s tudnunk
kell a felelősségünket.

A fundamentum pedig, amire ez
a nemzetnevelés épít, nem lehet
más bizony, mint az bizonyos,
de nagyon komolyen vett "ke-
resztény alap", a Jézus Krisztus.
Nekünk nagyon jól kell tudnunk,
hogy amit Rajta kivül, vagy épen
Ellenére építünk, mindazt elso-
dorja a tűrténelern próbás szele.
Rajta kívül semmit se cseleked

Mert más fundamentumot senki
nem vethet azonkivül, amely vet-
tetett, mely a Jézus Krisztus.

1. Kor. 3: 11,

hetünk. És azt is mondjuk csak meg
nyiltan, hogy ezzel az Alappal
nem is lehet játszani. Isten nevét
nem vehetjük hiába aikunkra. Nem
lehet az alapra akármit építeni.
Keresztény alapra humanista, vagy
bármilyen ,,-ista" barakokat.
Mert az bizony csak pozdorja,
amit a tűz megpróbál könnyen.

A nemzetnevelő állami szerv
azért vegye nagyon kornolyan az
egyházak, az élő keresztény kö-
zösségek, az evangelizációs erők..
a kinyitolt bibliák segítségét. Ige
kell és Ige! Az újjáteremtő, bűn-
emésztő, életalakító, megváltó
Isten kirélvségárólva!ó bizonyság-
tétel, s Neki való helyszorítás. Az
új ezeresztendőnket ugyanis az
készíti, aki a megújulást készíti.
Megújulés pedig csak az örökélet
igéj éből van. Aki' az örökéletre
készül, csak az jön számításba az
ú] élet munkásai között. Akik a
magyarságot új ezer évre vannak
hivatva nevelni, azoknak legyen
mégnagyobb céljuk: neveljenek az
örökkévalóságra!

És ill . lenne egy kicsiny indít-
ványunk is. Apró kis kérés, de
lehel, hogy lsten nagy hegyeket
mozdítana meg, ha itt sem mu-
lasztanánk. A rádió a nemzetne-
velés elsőrendű eszköze. Kezdje
a rádió igével, bibliaolvasással a
műsorát. Ha hely és idő van reg-
geli tornára, naplár, időjárás és
magyar történelmi jelentésre, le-
gyen hely és idő lsten beszédé-
nek közvetílésére is. Történelmi
káoszban. minden forrongó idők-
ben is egyetlen megbízható és
diadalmas nemzetnevelés van. A
bibliásnemzetnevelés ...
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Igy épült

egy ifjúsági ház
Úgy kezdődött, hogy nem volt rá egy

fillér sem. Ellenben volt a paróchia mel-
lett egy csomó gazdasági épület. Igaz,
hogy a gazdasáai épületeket nem hasz-
nálta senki, mert a lelkész nem akart
gazdálkodni. A presbitérium viszont
meg akarta tartani ezeket az épülete-
ket mert arra gondolt, hogy jöhet még
oly~n lelkész a gyülekezetbe, akinek a
gazdálkodás lesz a szívügye. De a paj-
tába, meg a félszerbe belemart az idő
foga. A tetőn becsorgott a víz, a falak
elkezdtek repedezni s a pap, akinek
szívügye volt az ifjúsági munka, fel-
használta a jó alkalmat. Sürgősen be-
szerezte a hivatalos iratokat, hogy az
épületek életveszélyes állapotban van-
nak. Hamarosan a presbitériumot is
összehívta, és eléjük terjesztette az ügyet.
Árajánlatot kértek a javításra és kide-
rült, hogy legkevesebb 1800 pengőbe
kerül a reperálás. Sekkor hirtelen e~z-ébe
jutott a presbítérlumnak, hogy "hlsze~
a nagy tisztele tu ur le akarta bontatm
ezeket az épületeket". A nagytiszteletű
úr akarta most is és hogy valami új le-
gyen megindult a régi lerombolása. De
megmaradt a tégla, meg megmaradtak
a gerendák. És megkezdődött az építés.
Hitelbe meg kölcsönre. Amire készen
lett az ifjúsági ház, belekerült vagy
24.000 pengőbe. De felfigyelt a gyüle-
kezet. S vele együtt megindult a gyüj-
tés is. Csak úgy hullottak a százpengős
adományok, s aki egy-két nappal az-
előtt még hallani sem akart róla, hogy
megnyissa az erszényét, megduplazott
összegekkel vállalta a tehervíselést,

Az ifjúság pedig dolgozott teljes erő-
vel. A mérnök tervezett, a kömüves
épített, a gazdalegény Iuvarozott, a
többiek meg hordták a téglát, a csere-
pet, meg a fát és gyüjtöttek. A gyüle-
kezet lelkésze írt két ifjúsági darabot.
Az is hozott vagy 2000pengőt. Az egye-
sület tagjai a környék műkedvelö elő-
adásain szerepeltek és a bevételből ré-
szesedést kértek épűlő ifjúsági házukra.
Folyt a munka szakadatlanul. S egy év
mulva fel is épült a celldömölki gyüle-
kezet nagy és modern ifjúsági háza.
Nagytermében kényelmesen elfér vagy
kétszáz ember, tágas színpadjáról nem
is beszélve. Külön helyisége van benne
a cserkészeknek, külön szobája a leány-
egyesületnek. A cserkészek szobája tele
van a magyar cserkészgyerekek remek-
műveível, a leányoké meg a magyaros
kézímunkák tömegétől virít. Lehet is
ott, ahol a gyülekezet ifjúsága jófor-
mán hiány nélkül otthon talált a saj~t
munkájával épült ifjúsági házban. Es
hogy mégtöbbet mondjunk, ebben a
celli gyülekezetben megszüntek a szo-
kásos levente-mizériák. Nem kell az
evangélikus leventéknek vasárnap dél-
előtt leventekívonulásokon és gyakor-
latokon résztvenniök. Ok megszentel-
hetik a vasárnapot, mert külön levente-
csapatuk van. Evangélikus ember a ve-
zetője, a csapat pedig helyet kapott az
ifjl':.sági házban. Most pedig folyik az
építés tovább, épülnek az új szobák és
kamrák. Teher már alig van, de fede-
zet már arra is van bőven.

Mindez pedig 1932-ben kezdődött. Az-
zal, hogy az ifjúság házat akart magá-
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Egyház es társadalom
Az ember

Az embernek ősidőktől kezdve egyik legizgatóbb kérdése: önmaga,
A görög filozófia abban foglalta össze a maga bölcsességének surnrná-
[át, hogy "Ismerd meg magadat". Ma ez a kérdés világnézetté széle-
sedett ki és megoldásában már nem is a tudósok és gondolkozók
járnak elől, hanem birodalmak repülő- és tankparkjai készülődnek rá,
hogy eldöntsék, vajjon ennek az anyagi világnak egy darabja ..e az
ember, vagy megkülönbözteti-e az egyik embert a másiktól vérének és
eredetének különbsége, avagy egy teljesen független lény az ember,
aki él és gondolkozik úgy, ahogyan éppen jólesik neki.

Azonban minden, amit az ember önmagáról mondani tud, az jól
vagy rosszul sikerült spekuláció. Kifejezésre jut ez költeményekben,
mithoszokban, lilozóliéban és tudományban egyaránt. Az embertudo-
mány nagy összevísszasága felett azonban kell, hogya keresztyén ség
félreérthetetlenül megnyilatkozzék, mert ebben a kérdésben a döntő
szót nem az ember mondja ki, hanem az Isten. Egyszerűen azért. mert
az ember lsten teremtménye, s helyes önismeretre csak akkor juthat
el, ha tudomásul veszi. hogy az ő életét csak Istenhez való viszonyá-
ban lehet megérteni. .

Ez persze nem jelenti azt. hogy 'a keresztyénség harcba akar
szállni a kornoly és tudományos aníropolóaiával. Szó sincs róla. Hisz

.nézőpont juk is egészen más. A tudomány feladata az, hogy biológiai-
lag, liziológiailag, pszichológiailag stb. ismerje meg az embert, úgy,
ahogyan van. A keresztyén ség soha számot nem tart rá, hogy bele-
szólio n a tudomány munkájába, amig az kornoly tudományos munka
és nem valami suta metafizika-gyártás. Sőt a keresztyénség mindíg
hálásan vesz tudomás! az exakt tudományok eredményéről, mert az őt
Isten tere mtette világának teljesebb megértésében segíti. És a keresztyén-
ség nem is' biológiai vagy pszichológiai szempontból nézi az embert,
hanern mindíg eredetéhez és céljához való viszonyában. Ebből a meg-
állapításból azonban természetesen következik, hogya keresztyén és
nem keresztyén ember önisrnerése között mindíg lesznek ellentétek.
Sőt mai életünk ezernyi ellentétél is visszavezethetjük az ember külön-
böző megértésére és értékelésére.

Az ember önmagáról
Az ember rendszerint azt hiszi, hogy ismeri önmagát, valójában

pedig a ködös és összevissza emberismeretek egész légiója ment át a
köztudatba és ezek az embernek önmagáról való meggyőződését is
befolyásolták. Még ma is kikerülhetetlen nyoma van életünkben annak
a "pozitív természettudományos" felfogásnak, amelyik azt állította, hogy
az ember a világ ezernyi problémája között csak egy probléma, de
nem is a legnagyobb. Holott éppen az a helyzet, hogy ennek a világ-
nak minden problémája az embernek szól megértés végett. Hisz az
emberen kivül létező tárgyak és lények soha meg nem érthetik önma-
gukat. Csak az ember rendelkezik azzal a kiváltsággal, hogy számol
adjon önmagáról önmagának. Az ember ebben az öntudatos állapot-
ban világos fejjel dönti el azt is, hogy ki vagy, mi ő és mi a célja.
Ez minden körülmények között így van. Még akkor is, ha az ember
rosszul döntött önmagáról. Persze, itt könnyű felhozni azt, hogy az
egyedek és fajok kialakulásában döntő hatása volt a földrajzi helynek,
klirnának, egyszóval a környezetnek. De 8" miliő csak részben hatá-
rozza meg az embert. Az ősi római és az ősi kinai kultúra között
nemcsak a földrajzi helyzetek miatt volt alapvető különbséz, hanem
elsősorban a két népfajnak az emberről vallott kűlönböző felfogása
miatt. Még közelebb hozzuk magunkhoz ezt a kérdést, ha arra gon-
dolunk, hogyakeresztyénség Rómában is és a keresztyénné lett Ki-
nában is gyökeresen megváltoztatta a nőknek és a gyermekeknek a

Hol töltöd O nuatal'



helyzetét. Azért, mert másképen érleli őket fl keresztyénség és mas-
képen az ősi' pogányság.

Abban a nagy összevisszaságban azonban, amely az ember meg-
értésében és megismerésében uralkodik, aránylag elég könnyű rendet
teremteni. A sokféle felfogást néhány íő típusra szükítík le a tudósok.
Természetes azonban, hogyaleszűkített típusokban azután sok azonos
alapu változat fér el.

, A legprimitívebb felfogás a naturalizmusé, amely az embert a
világ, pontosan az általvilág egy tagjának tekinti. Van a naturalizmus-
ban olyan álláspont is, amelyik az embert az állatvilág tegtökéletesebb
kifejlésének tekinti és van olyan is, (ez a legújabb) amelynek a szá-
mára az ember egy tökéletesen degenerálódolt állat. Ezt a felfogást
persze nem lehet tudományos antropológiénak tekinteni, legfeljebb
naturalista metalizikánek. Ennek egyik variációja a materializmus,
amelynek a legdurvább változata úgy szól, hogy az ember a
különbözö anyagi elemek összetétele, s az összes lelki és szel
lemi valóságokat az anyagi elemek terrnelték ki, esetleg elektro-
magnetikus formában. Egy újabb változat, a biológiai materializ-
mus úgy egyszerűsíti le a kérdést, hogy egyedül csak az anyagot is-
merve, minden nem fizikai megnyilatkozást ide vezet vissza, még pedig
úgy, hogy a lelki és szellemi megnyilatkozások hasznos anyagi termé-
kek, amelyek képessé teszik-az embert saját kömyezetéhez való alkal-
mazkodásra. Ezért a vallás független valóságát egyszerűerr letagadja, s
számára az ember egyszerűen csak egy magasabbrendűen diílerenciéló-
dott állal.

A naturálís-jnaterálís felfogással homlokegyenest ellentétben áll
az idealtzrnus. (Összülője a görög lilozófia.) Az idealizmus az ember
szellemi természetél isteni természetnek tekinti s az ember fizikai ré-
sze számára valami teljesen idegen, ami nem is lényeges az emberre
nézve. Ez a görög-pogány filozófia a középkori katolicizmusan keresz-
tül belekerült a keresztyenségbe is és kisebb nagyobb átalakulásokkal
ugyan, de még ma is egyre kísérl.

A harmadik lipusl röviden misztikus anlropológiának nevezhet-
nénk. Ez a lélekből indul ki. A lélek ugyan csak félig öntudatos álla-
potban van az emberben, de mégis ez jelenti az igazi embert; mert
.általa állandó összeköttetésben vagyunk a mindenség lelkével, akitől
a bennünk lakozó lélek is származik. Tudományos hitelre ez a teória
sem számíthat. Szószólói nagyrészt a művészek közül kerültek ki.

Utolsó helyen megemlíthetjük még az u. n. sintetikus antropoló-
giát. (Ez a legáltalánosabb, amely a "laikusok" között is széltében-
hosszában elterjedt.) Tanítja, hogy az ember testből, szellemből és lé-
lekből áll. Látja, hogy mi az ember és tudja, hogy minek kellene len-
nie. Mindennek tudatában van, anélkül, hogy a végső igazságot is
tisztán látná. Ismeri az embert, de nem tudja. hogy az ember valójá-
ban mit is jelent.

A keresztyén önismeret
Az ember keresztyén megértése Isten kinyilalkoztatéséból szár-

mazik, de mégis úgy nézi az embert, ahogyan az tapasztalatileg adva
van.

Itt elsősorban azt kell meglátnunk. hogy az embert nem a saját
értelme, hatalma, vagy kúllúráia különbözteti meg minden mástól,
hanem az, hogy az ember személyes és felelős lény. Ha valaki meg
tudja mondani, hogy ez a személyes felelősség honnan származik és
miért van állandó összeütközés a valóságos ember és felelőssége
között, az már meg is oldotta az ember titkát. Mert a felelősségnek
forrása van és célja. Azaz van valaki, aki felelőssé tette őt és felelős-
ségének célt is adott. Tehát az ember kötve van a felelősség forrásá-
hoz és azokhoz, akikkel szemben felelőssé tétetett. Miért van meg
bennünk állandóan ez a kettős felelősség és miért vagyunk vele mégis
ellentétben? A felelet adja meg a kulcsot az ember megértéshez.

A már előbb felsorolt rendszerek itt tehetetlenül állanak meg. A
naturalizmusnak fogalma sincs a felelősségről. mert nem ismer olyan

.Hul töltöd az ÖtÖkkiUDléSágul'

nak. A papjuk is azt akarta. 8 ahol
5-6 évvel ezelőtt a gazdasági épüle-
tek reménytelenkentek, most sürög-fo-
rog, dolgozik egy evangélikus gyüleke-
zet ifjúsága. Egyik kezükben vakoló-
lapát van, másikban az írás és mene-
telnek a megújuló magyar evangélikus
gyülekezeti élet felé.

Nagyon igaz, hogy ifjúságunk forr és
ak ar. Csak az a fontos, hogy aki- előt-
tük jár ne nézzen vissza és ne járjon
felemás igában, Mert az ifjúság mindíg
odaáll, ahol célt és erőt lát. Kinek van
bátorsága hozzá, hogy útmutatás helyett
eltakarja fiatalságunk elől Isten csodá-
latos erejét? M.

Melyik lehel nehezebb?
A KisaIföld síkján, régi sineken döcö-

gött a század elejéről ittfelejtett öreg
vicinális. A vén mozdony kivénült tü-
deje nagy szuszogással birkózott a kilo-
méterekkel. Bent a kocsikban meg a
déli nap forrósította trópusívá a júliusi
hőséget. Az a néhány utas, akit vonatra
kényszerített a muszáj, bágyadtan, félig
lehunyt szemmel leste, hogy míkor kö-
vetkezik az ő megszabadító állomása.
Az egész társaságban csak két fiatal
lány volt friss, A többieknek a lélekzés
is nehéz munka volt, őnekik a hangos
beszédre is tellett. Es ez valami magá-
tól értetődő volt, mert amint kifejtették
egymásnak, ők már mások, mínt a töb-
biek. Városon jártak iskolába, értenek
valamit a nérnethez, meg a fizikához
is, De ezen felül praktikus ak. Felkészül-
tek az életre is. Megtanultak . szabni,
varrni s a bőrrnunkában is otthon van-
nak, Amint ők mondták, nem érheti már
őket meglepetés. Megélnek a maguk
emberségéből is. Mert ahelyett, hogya
leeresztett zsaluk mögül a jegyzőgya-
kornok, meg a nyaraló jogász közeled-
tét lesnék, dolgoznak. Az egyik elmondta,
hogyafalujabeli parasztoknak varr in-
geket. Nem sokat kér elkészítésükért.
Egynek-egynek a megvarrásaegy pengő.
De aztán Ielháborodottan hozzátette,
hogy ez mégsem járja! O egy napig
dolgozik egy-egy darabon, a paraszt
meg egy félnapot kapál vagy kaszál az
ő munkájáért, mert két pengő a kapás
vagy kaszás napszám. Hol itt az igazság?

Nagyon szomorú volt ez a beszélge-
tés. Világosan megmutatta, hogy azok
sem tudják megérteni paraszt jainkat,
akik szinte közülük nőnek ki. Látják
emberfeletti erőfeszítésüket, látják, ho-
gyan aszalódik a kánikulai napban rosz-
szul táplált testükön barna kéreggé a
bőr. Látják hogyan rokkannak meg idő
előtt fiatalos inaik, ismerik 25 éves ko-
rukra öreggé dolgozott asszonyaikat és
mégsem ismerik őket. Sokállták a saját
egynapig tartó, könnyű munkájukat a
paraszt testet-lelket ölő félnapos, de
sziszifuszi kenyérharcáért. Ha ők sem
tudják megérteni és szeretni ezt az
agyonsanyart tömeget, mit várhatunk
a tőbbiektől? Különösen azoktól, akik
csak pántlíkás és Tndig Ottós filmekről
ismerik a hejehujázó falusi kírakat-
rnagyart ?

80k és fontos tennivalója van ezen a
téren is az egyházaknak. Mert épen az
egyházak nem képviselhetnek semmi-
féle osztályérdeket. hanem mindenütt
könyörtelenűl rá kell mutatniok az igaz-
ság-ra. Arra, hogy a magyar életnek
csak egy fundamentoma van: a több
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mint négymillió magyar paraszt. S eze-
kért semmi.áldozat nem lehet sok. Persze
senki nem gondolja, hogy a magyar pa-
rasztság valami tökéletes vagy hiba nél-
küli tömeg. Nekik is rengeteg a bűnük
és hibájuk. Csak úgy, mint a többi osz-
tályainknak. De ezen nem is lehet cso-
dálkozni. Hiszen szinte ezer év óta mos-
toha-gyerekek voltak a nagy magyar
családban, annak ellenére, hogy ők ad"
ták a legtöbb munkát, a magyar töme-
geket, az ő adófillérjeik gyűltek nagy
pénztömegekké, sromla:tlan vérükből

. ők adták az utánpótlást is.
Nem akarunk mi kiváltságokat sze-

rezni a magyar parasztnak. Csak azt
szeretnénk, ha "a jobboldali éskeresz-
tyén Magyarország" egyszer már Ielís-
merné a parasztságunkban rejlő jobb-
oldali és magyar érdekeket. De a mi
meggyőződésünk szerínt ehhez először
az szükséges, hogy a mai magyarság
vezetőiben" és tagjaiban egyaránt felis-
merje azt, hogy mi is az az élő keresz-
tyénség ! M.

GA&

Mindössze ketten voltak, s valahon-
nan kírándulásról jöttek hazafelé. Egy
harmadikról beszélgettek. Kiderült róla,
hogy evangélikus. "Hiszen az nem is
keresztény" =: mondja az egyik. "Nem
keresztény, hanem keresztyén" - iga-
zította ki a másik. "Hát akkor mégis
valamiféle keresztény, csak nem kato-
likus" hangzott az újabb megállapítás.
"Végeredményben az a fő, hogy nem
zsidó" - szegezték le egyhangúlag, s
ebben meg is nyugodtak.

Jelentéktelen kis beszélgetés volt az
egész, de mégis nagyon jellemző. Sza-
vaikból az kiabált, amit lépten-nyomon
úgyis tapasztalunk, hogy a magyar ka-
tolikusság, legalább is nagy tömegeiben
nem ismer bennünket A nevünket még
csak tudják, de arról, hogy mit hiszünk
és tanítunk, már fogalmuk sincs. Pap-
jaik és polemikusaik, akik épen any-
nyira nem ismernek bennünket, mint
hiveik, megtanítják rá őket, hogy Krlsz-
tust nem tartjuk Istennek, hogy az ol-
táriszentséget kicsufoljuk, (bár mín-
denki olyan nagy és bibliai értelemben
vett szentségnek tekintené az Urvacso-
rát, mint mi !)hogy eretnekek vagyunk,
s vár ránk az örök kárhozat. S mert
ilyen rosszul állunk a keresztyénség
dolgában, mi sem természetesebb, mint
hogy egy jó katolíkus ember csak re-
verzális-nyeréssel köthet házasságot, ha
a másik fél evangélikus. S ha egyszer
.egy katolíkus ember valahogyan mégis
betéved egyik-másik templomunkba,
csodálkozva állapítja meg, ho ilY ezek
nem is eretnekek, hiszen nem akarnak
másról tudni, mint a megfeszített és
feltámadott Jézus Krlsztusról.

Nem az ő hibájuk, hanem a mienk,
hogy nem ismernek bennünket. A gyer-
tyának sem látszik a fénye, ha véka
alá teszik. S mi mostanábun ilyen véka
alatti állapotban vagyunk. Hogy napi-
lapjaink szűkreszabott keretekben és
sokszor lélekzetelállítóan hamisan írnak
rólunk, az 'csak természetes. Utovégre
ott az üzlet fontos és nem az igazság.
Azon sem lehet. változtatni, hogy jelen-
leg nincs olyan reprezentáns világi
írónk, vagy költónk, aki a maga mű-
vész etén keresztül tudná megmutatni

6

hatalmat, aki az embert teleiőssé tette volna. Az idealizmus rnégcsek
megpróbálhat egy ilyen tekintélyt szerezni a szellemi törvények és ja-
vak között. De arra már képtelen, hogy azt is megmagyarázza, hogy
honnan van az összeütközés az ember és a kapott felelősség között.
Legfeljebb még feltételez az emberben egy "magasabb" és egy "ala-
csonyabb" principiumot az ellentét megoldására. De ezzel a szernélyi-
ség egységét is lerombolja és a felelősség súlya alól is felment. A
misztikus antropológia meg egyszerüen kikerüli ezt a problérnát.

A keresztyén kijelentés ellenpen megadja a feleletet erre a köz-
ponti kérdésre, még pedig úgy, hogy kénytelenek vagyunk igazságát
elismerni. Megmutatja, hogy az ember felelősségének forrása és tartal-
ma ugyan az: az önzetlen és spolén szeretet. A szeretet az, ami fe-
lelőssé tesz és felebarátainknak mégis szeretettel maradunk adósok.
Tehát a szeretet elmarasztal. Itt aztán a keresztyén kijelentés rámutat
az összeütközés mélységére is. De még itt sem· áll meg. Feltárja az
ember titkát és képes arra, hogy az összeütközést megszüntetve visz-
szaálljtsa a teljes és sértetlen emberi szemelviséget. .

Igy az emberről szóló keresztyén tanítást röviden a következő
három pontban foglalhaljuk össze: 1. Isten teremtette az embert saját
képére és hasonlatosságára. Isten képmása. - 2. A bűneset által az em-
ber ellentétbe került isteni rendeltetéséve!. - Az eredendő bűn. 3. Jézus
Krisztus valóságos kijelentése által az ember visszanyeri Istennel való
eredeti egységét. . _ .

Ez a három tétel nem ész, hanem hitigazság. Nem szorulnak el-
méleti igazolásra, de ugyanakkor az az igényük, hogy meg ne lehes-
sen dönteni őket semmiféle alapos és komoly tudományos gondol ko-

. zással.
Ellenben arra van szükségünk, hogy a következőkben részletesen

foglalkozzunk az embernek az előbb felsorolt három állapotával. ame-
lyekben létének minden titka feltárul előttünk.

Mórocz Sándor.

A zsidókérdés
egy másik oldalról

A zsidókérdésnek erről az oldaláról még keveset írtak. Helyeseb-
ben szólva : kevesebbet írtunk. Hiszen rajtunk kívül nem igen juthat
eszébe senkinek erről az oldalról szemlélni a helyzet alakulását. Ma-
gunkon -1 a keresztvénséget értem, mégpedig azt akeresztyénséget,
amelynek szülőie, fej~, tanácsadója, élete a feltámadott Krisztus. Ep-
pen az ő nevében, Ö érette és O belőle erőt merítve merészkedünk
megállani egy másik oldalon is, hogy elmondjuk véleményünket. Tu-
lajdonképen nem is egy másik oldal ez, hanem a másik oldalon. Vele
szemben minden más gondolat (legyen bár mégoly sok, sokféle, egy-
mást keresztező) -: csak az "egyik" oldal. A másik a keresztyén-
ségéa Krisztus nevében, igazságában és igényeivel. Szükség van már
rá, hogy ezt a sort is elindítsuk. s minden aggályoskodás nélkül, Ezen
az oldalon állva nem szabhat ja meg mondanívalónkat az, hogy mit
szólnak hozzá a fajelmélet hívei, fedi-e a kormány törvény javaslatát.
gyáváknak bélyegezriek-e bennünket, vagy túlbuzgóknak. zsidóvédők-
nek-e vagy antisemitáknak. Hiszen éppen a - másik oldalon állunk.
S azért, hogy átkiabáliunk a szemköztiekhez.

Mit tapasztal. hát az egyház a magyar zsidókérdés újabb meg-
elevenedése óta? Talán semmi újat. Ugyanazt, amit évtizedek óta ta-
pasztalhat. Csak éppen színesebben és erősebben tör elő ma megint a
zsidókérdés egyházi vonatkozása. 1919 óta ilyen szembeötlően nem is
történt meg. S vitán felül áll, hogy a zsidó-javaslat teszi. Azt tapasz-
taljuk, hogy megnővekedett a zsidóságbál áttérők száma. Váratlanul
ért ez a tapasztalás. Azt vélhette volna az ember, hogy a zsidó-tör-
vény az 1919 augusztus l-es időhatárral (rnelyen túl a keresztyén-
ségre tért zsidók sem menekülnek a törvény korlátozásai alól) véget
vet az áttéréseknek és keresztlevél hajszolásának. Nem így történt.



LegaÍább is kétszer annyian térnek át az idén, mint tavaly, vagy mint
az előző években. Minden keresztyén felekezetbe (kb. számarányuk-
nak meglelelően), A pesti rabbiság szabotálással védekezik már hetek
'óta: nem fogadja a tömegesen kijelentkezőket azonnal, de jegyeket
osztogat nekik, melveknek dátumozás szerint 6-8-10 hét mulva lép-
hetik át először a hitközség hivatali küszöbét.

Ha rnost az ember belenéz ezeknek a menekülök nek a lelkébe,
érdekes megfigyeléseket tehet. Csak ritka esetben tárul fel az az ér-
dek, amely őket a keresztyénség felé hozza. Még Jegegyszerűbben fel-
fedezhető ez a családi vonatkozások nál. Jönnek, kiknek a házastársuk-
keresztyén, vagy régebben áttért keresztyén. Jönnek olyanok., akiknek
a családjában már alig van zsidó, lassan mind áttértek; sokszor bi-
zony nem is egy keresztyénfelekezetbe, de majd annyiba, ahányan
vannak. Jönnek, akiknek baráli táraaságuk keresztyén. S érdekes: most
jönnek azok, akik régóta forgatták fejükben az áttérés tervét, vagy leg-
alább is megfordult bennük a gondolata. Nők többen.

Oe valamit belső rajzképpen is: Feltünöen jellemzi szinte vala-
mennyiüket á teljes gyökértelenség! Megrázó tapasztalat, hogy ezek-
nek mennyire fogalmuk sincs EI zsidó vallásról. Nem szerelnénk elfo-
gulatlanságba esni; jól tudjuk, milyen morzsa csak sokszor a keresz-
tyénség keresztyén törnegeink életében is. Oe ilyen laza sehova tarto- .
zást, mint ezek között, nem-találhalunk. Egészen általános vallomás a
szájukból, hogy a zsidó istentisztelet - "zsinagóga" 1 Hiába keresik
benne az áhitatot. A vallésoktatásuk gyümölcstelen. Mindent elfelejtet-
tek, ha tanultak is valamit. A Olestámentom világa hihetetlen mérték-
ben ismeretlenelőltük. Szinte be kell őket vezetni abba, hogy a ke-
reszlyénségnek az Ötestámentomhoz vató kapcsolatát megérlessük.
Erdekes viszont, hogya legtöbben már tudják a Miatyénkot : eljutott
hozzájuk a keresztyénség lehellete. Mikor pedig Krisztusról hallanak,
csodálkozva hallgatják, rnint a gyerekek. S nem merném mondani
csakúgy félvállról, hogy ez csupa képmutatás. . .

Persze, hogy nem minden zsidó ilyen. Oe vajjon csak ezek az
áttérök ilyenek? Mindeníéle osztályukból találkozunk velük és ugyan-
ezt az életet élik, amit a nagy része a zeidóséznak, kivéve az orto-
dokszok kicsiy seregét. Sívár kép. Ezek között már nem számít val/ás-
nak zsidóság. Vagy annyit legalább is határozottan éllíthatunk, hogy
"Izráel valláséból", az Ütestámentorn kegyességéből vajmi keveset ta-
lálunk bennük. Nem tudott még annak sem megmaradni a zsidóság
vallása, ami volt Krisztus előtt. Krisztuson hajótörést ezenvedett és ez
örök bélyege marad. Eltorzult önmagában is. Mezváltásra vár.

A keresztyén ségnek a zsidóság terén missziója van 1 Kell, hogy
legyen! Krisztus Izráel házának is megváltóia. Semmiféle eszmeáram-
latért erről le nem mondhatunk. Sőt éppen ezek, a megpróbáltatásos
idők úgyiehet Istentől ajándékoztattak munkára és aratásra.

.- Csakhogy nem hirtelen felszippantásra! A mi vetésünk nem lehet
felelőtlen, felszínes és gyors munka. Mégkevésbbé az eratásunk. A
misszióról nem mondhatunk le, de a missziónk csak felelős misszió
lehet!

Ez jelenti azt, hogy meg kell változnia a hozzánk betérő zsidók
feltJéfeli módjának. A kornolyság érdekében le kell győznünk az aka-
dékot vető szempontokat. Nem lehet számunkra döntő az államjogi
szempont. Egyszerűen ki kell mondanunk, hogy nem sietünk a keresz-
teléssei és az előtte történő felnőtt oktatással, ha államjogilag még
olyan sürgősen intézik is el egyesek valláscseréiüket. Nem enyhíti az'
után felelőtlen magatartásunkat az idő és ember hiánya, mint mondo-
gatjuk. Tessék kurzusokatszervezni. Minderre persze azt mondja a
gyakorlatban lévő ember: igen árn. de ha nálunk hosszadalmas pro-
cedura az áttérés, más keresztyén felekezeteknél pedig simán és gyor-
san megy, akkor nem hozzánk jönnek, hanem azok számát szaporít-
ják. Itt van a kutya eltemetve 1 Felekezeti féltékenységből szégyenítik
meg magukat a keresztyén felekezetek 1 Nem lehetne-e ebben a kér-
désben egyöntetűbb álláspontra jutni a keresztyénségen belül. vagy leg-
alább is a protestantizmuson belül? Oe ha lehetetlen is: akkor sem
folytathatjuk gyakorlatunkat 1 Hiszen nekünk nem azállamjog, nem a
szervezetünk, nem is más felekezet magatartása parancsol. hanem az
élő Krisztus! Neki kellene engedelmeskednünk, méglia senki nem
jönne is hozzánk, s .máslelé .tódulnának is.:

az evangelium fényét és igazát. De ar
ról már bőségesen tehetünk, hogy más
területeken megismerjenek bennünket.
Felmérhetetlenül sokat jelentene itt egy
jól megszervezett iratterjesztés. Mert
mit érnek lapjaink, evangélikus köny-
veínk, időnként megjelenő Hizeteink,
ha mindössze pár ezer ember olvassa
őket? Megfelelő propaganda mellett ezt
a számot könnyen meg lehetne sokszo-
rozni. - Nagyon érezzük az evangé-
likus könyvkereskedések hiányát is.
Egy-kettő ugyan van belőlük, de sok-
kal többre van szükség, hogy kiadvá-
nyainkon keresztül megismerjenek ben-
bünket. Es hátra van a legfontosabb:
hiányzík az evangelizáció. Arról tu-
dunk vitát rendezni, hogy evangélikus
legyen-e az evangelizáció, vagy evan-
gelizáció legyen csak, de közben elfe-
leltünk evangelizálni.

Ezen az állapoton sürgősen változtatni
kell. Könyvek, kiadványok, röpiratok,
laikus evangelizáció stb. egyik sem
olyan lehetetlen munka, amit meg ne
lehetne csinálni. Csak komolyan kell
vennünk egyszer már ezt az ügyet is.
Vállalkozók akadnának rá szép szám-
mal. De amíg ez meg nem történik,
olyanok vagyunk, mint a véka alá rej-
tett gyertya: mintha nem is lennénk.
Pedig nekünk nagy missziónk van eb-
ben az országban. Rajtunk fordul meg,
hogy egyáltalán megismerhetik-e a ma-
gyarság széles tömegei az evangéliu-
mot. vagy sötétségben botorkálnak to-
vábbra is? M.

A theolcgusok
munkojelentése

A soproni theologusok ezévben adták
ki másodízben munkajelentésüket. A
Buthi Dénes ifjúsági elnök szerkeszté-
sében megjelent tartalmas jelentés
gazdag és sokágú munkáról tesz tanu-
bizonyságot. Ifjú Thímóteusaink az
1937/38·ik tanévben szép munkát vé-
geztek, s különös örömünkre szolgál az,
hogy egészen korszerü kezdeményezé-
seik vannak. Ismertetésképen néhány
szemelvényt közlünk a [elentésböl :

Ifjúsági Körünknek egyik legszebb
munkaalkalma és munkaterülete a gyer-
mekistentisztelet. A soproni evangélikus
gyermekek kis csoportjának vasárna-
ponként hirdetjük Isten igéjét a fakul-
tás nagy előadótermében.

Sajnálatosan kell utalnunk arra, hogy
még mindég kevés gyermek jár isten-
tiszteleteinkre. Természetesen a rész-
vétel nagyságától függetlenül mi vál-
tozatlan komolysággal igyekszünk ele-
get tenni vállalt feladatunk követelmé-
'nyeinek. De mint szomorú tényt kell
megállapítanunk, mind eddig nem tet-
ték megfelelő helyen lehetővé ezeknek
az alkalmaknak széleskörü látogatott-
ságát.

..

Az évek óta folyó kurucdombi mun-
kát idén is végeztük. Október elejé-
től márciusig 16 alkalommal tartottunk
vasárnapi iskolát. Güttler Vilmos és
Csernyei József vezetésével több teoló-
gus dolgozott. Célkitüzésünk, hogy ke-
resztyén nevelésben részesítsük a ma-.



gukrahagyott, szegény sorból származó
evangélikus gyermekeket. A munka
szükségét bizonyítja, hogy átlag 20-25
gyermek várt örömmel reánk. A gyer-
mekekkel való foglalkozás természeté-
ből folyik, hogy eljutottunk a szülök
látogatásának szükségességéhez is.
Ezen a téren különösen kellett éreztetni
a feladat nyomasztó sulyát. Felkészület-
lenségünk mellett nagy gát az időhiány
is, amit különben minden más terüle-
ten is érzünk.

Ifjúsági Körünk kebelében működő
míssziós szeminárium az idén külön
munkaközösségben dolgozott. Az előző
években a munkásság főleg a nagy
missziós út előkészítésére szorítkozott.
Idén a szemináriumunk rögtön az év
elején megkezdte működését s célul
tűzte ki maga elé, hogy kisebb kiszál-
lasokat és missziós utakat tart. Heten-
ként tartott összejöveteli órákon min-
den kiszállást előkészítettünk és meg-
beszéltünk.

Idén jártunk Vadosfán és a gyüleke-
zet két filiájában: Magyarkereszturon
és Mihályiban, Beleden és ennek .két
filiájában: Edvén és Vásárosfaluban,
Répcelakon, Tótkomlóson. Szentetor-
nyán, Pusztaföldváron. Csanádapácán,
Gerendáson, Csorváson, Gádoroson, Me-
zőturon, Szarvason, Kardoskuton és
Csabacsüdön. Répcelakon és Csánigon,
ismét Vadosían és ennek két filiájában :
Mihályiban és Kisfaludon Kondoros,
Szarvas. Békéscsaba, Gyula, Medgyes-
egyháza, Csanádapáca, 'I'ótkomlós,
Orosháza, Mezőberény (mindkét egy-
házközségben), Kecskemét, Szolnok,
Jászberény. Nehéz lenne minden élmé-
nyünkröl e szűkreszabott munkajelen-
tés kerlátain belűl csak említést is tenni.
Néhányat azonban fel kell említenünk.
Szarvas on az evangélikus gimnázium
ifjúsága részére külön csendes napot
tartottunk a "Sátán rostája" címen.
Külön foglalkoztunk az alsó és külön
a felső évesekkel. Békéscsabán a bel-
missziói intézmények felkeresése [elen-
tett nagy élményt számunkra. A lelké-
szek és a gyülekezetek nagy szeretet-
tel fogadtak. Nagyon örültek annak,
hogy a tót gyülekezetekben tót nyel-
ven hirdettük az igét.

Missziós szemináriumunk arra töreke-
dett, hogy kiszállásaí alkalmával egy-
egy gyülekezetet közelről megismer-
hessen, a gyakorlati életben már most
is munkálkodjon. Közös munkát 'végez-
tünk az énekkarral. A gyülekezetekben
iratterjesztéssel is szolgáltunk, sennek
tiszta bevételéből a szegényebb hívek
között hitépítő iratokat osztottunk ki.
A gyülekezetek adományaiból és uti-
kö!tségtőbbletünkből szórványalapot
akarunk létesíteni s az a tervünk, hogy
a jövő .évtől kezdve egy szorványt
rendszeresen gondozunk.

A faluszeminárium célja, hogy az Ifj.
Kör tagjait közelebb hozza a magyar
faluhoz, megismertesse a falu problé-
máival s hogy már most megtegyen
mindent a falu érdekében, ami tagjai-
tól telik. Ezt a célt, melynek első része
a falu megismerése, úgy kívánla el-
érni, hogy hetenként egyszer űlést tart,
amelyen a falu kérdéseit ismertetik ré-
szint vendégelőadók, részint a Körnek
a tagjai. Az előadások tárgya egyrészt
speciális falu- és táj egység monográfia
ismertetése, másrészt és Iöként egy-egy
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De nemcsak a betérők iránt vannak kornoly kötelességeink. Tud-
nunk kell azt is, hogy 20 év óta sok zsidót kereszleltünk meg, akik
bizony csak - gyökértelenek maradtek. Nem azért mondiuk ezt, mintha
az embert megváltoztathatatlannak tartanók, vagy mert a keresztségnek
semmi erőt nem. tulajdonítanánk. Ellenkezőleg, éppen azért, mert a ke-
resztséget sokkal többre tartjuk holmi "felvételi szertartásnál ", szerit-
ségnek, Isten művének és cselekvésének, éppen ezért kívánunk szent
Iélelemmel bánni vele és éppen ezért érezzük nagy-nagy felelősségé-
nek mindig újra előtörő és soha meg nem szűnő elkötelezését. S itt
rengeteg mulasztásunk van! Ki törődött eddig a megkeresztelt zsidók-
kal, megkereszteltetésük után? Könnyű azt mondani, hogy jőjjenek ök
hozzánk, hiszen lelnőtt. öntudatos emberekként térnek be akapunkon.
Nos, nem így van. Éppen az ő életükben kell látnunk: mit jelent a
keresztyén gyermekkor hiánya. Nekik fokozottabb hívogatásra, buzdí-
tásra, úiraindításra, gondoskodó szeretetre van szükségük. Ezt persze
hogy nem végezheti el egyedül ~ lelkész: Az egész keresztyén gyüle-
kezetnek kell vállalni a közösséget azokkal, akik zsidók ból tértek be
hozzánk. .

Nemrég ültem egy betegágynál. Fiatal asszonyénál : pár éve,
hogy evangélikus, zsidó leány volt. Komoly kérdésekre kerítjük 'a sort.
Imádkozni imádkozik a maga média szerint - említi. Templomunkba
- jnegvallia - nem jár. Urvacsorát még sohasem vett. A miértieimre
pedig rövid csend után rám emelve fáradt szernét, így felel: Tudja ...
az ember zsidónak szülelik ... aztán áttér ... aztán a zsidók meg vetik,
a keresztyének pedig nem fogadják be! Hát most megmondtam!

Kár lenne ezt a csendes szernrehánvást közörnbösen lélrevefni.
Vajjon csakugyan megkapják-e a magukét közöttünk a vágyakozó lel-
kek, nyúitunk-é vígaszt nekik azokért, amiket elvesztettek, befogadjuk-e
őket a keresztyén közösségbe ? !

. Akik közöttünk vannak, ne engedjük azokat elveszni 1
Es még valamit. Az egyházban nem lehet határvonal 1919, bár-

mennyire is kimutathatóan akkor kezdődött az érdekből való átözön-
lés a keresztyén felekezetek be. A lelkészi hivatalokban az elmúlt he-
tek alatt sok tragédiát panaszoltak el emberek. a "határvonalon " túl-
ról, Ezeket vígasztal nu nk kell, bátorítanunk, a kereszthordozás vállalá-
sára nevelnünk. s rajtuk segítenünk. Miért legyen szemünkben az az
áttért zsidó, aki még "jókor" határozta el magát erre a lépésre, többet
érő annál, aki (ismerünk egy ilyet) húsz évi belső tusakodás után tette
meg ézt a 30-as évek elején, miután két évtizeden át munkálkodott
benne egy keresztyén prédikáció igéje. S annak most rendben van a
szénája. Ez pedig gyermekeivel együtt bajba kerül. Az egyházon be-
lül nem lehet különbség 1

Biztosak vagyunk benne, hogy szavunk sok ellenmondást válthat
ki. De hiszen mi'.a másik oldalon állunk, tekinlgetünk szét és onnét
kiáltunk! S-z-ó

Idegenben
magyar munkások között

Ahogy zöldülő vetések közötl szalad autónk. arról beszélgetünk,
hogy milyen különös dolog lehet idegenben keresni kenyeret csak
azért, mert. otthon munkátlanul pihenne a kéz, és sarokban porosodna
a kapa, kasza, Milyen nagy élniakarás kell ahhoz, hogy elhagyjanak
tíz hónapra családot, tanyát, kicsiny. viskót és kevéske földet. Német-
országban eddig rejtett zugokból áramlanak elő az élet új erői. Hat
millió munkanélküli tűnt el. még magyar munkásra is szükség van.
De micsoda körülmények hajtják idáig az. Aliöldról a magyar dolo
gozót? ...

Ternplin mellett, az egyik kis faluban, Hessenhagenben azután
Süli Péter hamarosan el is mond mindent. Ezen a birlokonmost
nyolcan vannak. Két asszony is köztük. Napi 10 -- 1 l. órát dolgoz-
nak és a férfiak 24. az asszonyok 20 pL-es órabér xnellett- átlag-
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ban 16-17 'márkát keresnek. Kosztot nem. kapnak, nem bírták a
német ételeket, vékony volt a sok zsírhoz szokott magyar gyomor szá-
mára. Ehelyett burgonyát kapnak, hetente 15 kg-ot, napi fél liter tejet
és heti 3 márkát kosztra. Ebből egészen jól kijönriek, csak még azt is
szeretnék, hogy hasonlóan a többi csoporthoz, kenyeret is kapjanak,
mert hiszen ez viszi el az ételre szánt pénz legnagyobb részét. Ha jól
takarékoskodnak, egészen szép összeget lehet meglakarítani, vallja
magyarunk, havonta 35 márkát sza bad hazaküldeni a családnak. ösz-
szesen pedig 350 márkát kivinni. Oe úgy látszik. hogy ha nem is be-
szél róla, mégis jóval több, amit meg tud takaritani, mert azóta már-
vett egy kerékpárt és egyszerre csak kibuggyan belőle a kérdés: vaj-
jon megengedik-e az idén. hogy a 350 helyett. amint beszélik. 500-at
lehessen kivinni? Vigesztaliuk, hogy amit nem tud kivinni, azt el le-
het vásárolni és hivalkozunk a kerékpárjára. ami szintén [ó összeg Ie-
hetett. Erre aztán igen büszke lesz és elmondja. hogy 7 márkáért vett
egy elhasznált és rossznak látszó kerékpárt. vett rá új gumikat és vé-
gül is az egész nem került neki többe. mint 15 márkába. Csendesen
mosolyog, amikor látja csodálkozésunket.

A többieket a mezőn keressük fel. éppen szénát raknak. Munka
közben kérdezősködünk tőlük. de ú] adatot már nem tudnak mondani.
Meg vannak elégedve, rendesen bánnak velük, csak a kenyér hiány-
zik nagyon. Szalonna vanrrBerlinen át a Transdanubia szállít nekik
exportáron. 5 kg-ot kapnak 7.20 pengőért (!). Belőlük is kitör az aggo-
dalom. mi lesz a pénzzel. amit nem lehet hazavinni ? Vásárolni nem
érdemes. mert itt inkább csak gyári munkásnak való ruhát gyártanak.
az olcsó. de a földmívesnek" való drága, Kettőt kapunk azért a pén-
zért otthon. mondják.

Mennünk kell. mert a munkavezető is kijött közben és nem na-
gyon szívesen lát itt rnínket, fél valamitől. Emlegetjük 'neki a kenyér-
históriát, mire csak annyit mond, hogya maga részéről azt tartja.
hogy ami az egyiknek jogos. az megilleti a másikat is és ezt közpon-
tilag kellene rendezni. Beszélünk még a tolmácsukkal is. eleki sváb,
hogy ne óvatoskodion, hanem csak beszéljen bátran. de ő inkább a
földre pislog. úgylátszik. a régi. óvatos politikának híve.

Hat óra felé jár az idő, mikor Prenzlauból Wittstockba, a másik
uradalornba érünk. Úgy számítjuk az előbb hallottak alapján. hogy kb.
6-kor vége van a munkának és csak akkor tudjuk meg. mikor oda-
érünk, hogy ezen a napon van az első 11 órás munkanap. Itt a paj-
tában rakják a mezőről jövő szekerek szénarakományát magyarjaink.
sokkal többen. mint az első helyen. Nagyon nagy örömmel fogadnak.
az asszonyok még könnyeznek is. Előzőleg megírtam nekik. hogy jö-
vünk. és a cimet adó pusztaiöldvéri evangélikus lelkész is jelezte.
hogy kérésére híveit meg fogom látogatni. "Bizony könnyeztünk, mi-
kor a levelet olvastuk. hogy tetszenek jönni". mondia a csoport lelke.
az őszhajú Lidi néni. .Aztán meg arról beszélgettünk éppen mostan,
teszi hozzá az, egyik férfi," hogy vajjon csakugyan jönnek-e? Mert hogy
már esteledik és még nem volt itt senki. azt hittük, hogy már nem is"
jönnek. csak majd holnap jön egy levél, hogy (és itt kissé gúnyosabbá
lesz a hangja) közbeiött valami".

Egymásra nézünk. Valamennyiünket szíven talál ez a pár szó.
Mennyi várakozás és mennyi keserű tapasztalat lappangott ezek mö-

, gött a szavak mögött. Eget-földet igérő képviselői beszédek utáni ki-
ábréndulésok, sok-sok évtizedes. vérbe átment és öröklődő óvatosság
a "nadrágos ember'vrel szemben. akinek szavát nem szabad rögtön
készpénznek venni és aki előtt csak akkor szabad megnyilatkozni,
ha csakugyan meg is tette. amit ígért. Előttünk azután meg is nyilat-
koznak. Pedig tulajdonképen mi is. amit tettünk? Egy egészen kis
törődés azokkal. akik véreink. idegenbe szakadt testvéreink. Szolgálat,
hogy megérezzék, vannak még szívek, akik szereleltel gondolnak rá-
juk akkor is. ha távolra szakadtak hazájuktól. Lelkészűk, aki erre a
szolzélatra kért, talán nem is sejti. hogy milyen végleten ragaszkodás-
sal és hálával gondolnak most rá emberei, ezért a támogatásért.

Arra kérnek rögtön. hogy várjuk meg azt az órát, ami még hátra
van az időből. mert nagyon szeretnének még elbeszélgetni velünk.
Közben szélnézünk a gazdaságban. találkozunk a bérlővel is. Magyar'
jaink igen becsülik. szinte legendaszerűen mesélik róla, hogy ha az
dolgoznak és bejön a terembe vagy a pajtába, vagy odamegy cso-

általános elvi vagy gyakorlati kérdés .
volt. A Kör tagjai szorgalmasan jártak .
az űlésekre, nagy figyelemmel kisérték
az előadásokat és a megbeszélésekben
tevékeny részt vettek. A tagok összes
száma 42 volt. A szemínáriumnak kü-
lön könyvtára is van. Szemináriuma-
ink működését lehetővé teszi a tíük
önként vállalt tagdíj fizetése. A költsé-
gek fedezéséhez nagy mértékben hoz-
zájárult az elmult munkaév folyamán
egy hetes munkatábor révén megláto-
gatott Jobbaháza evangélikus nöegyle-
tének 35 pengős adománya.

Ifjúsági Körünknek komoly törekvése,
hogy megismerkedjék azokkal a kérdé-
sekkel, amelyek evangélikus egyházun-
kat és magyar hazánkat foglalkoztat-
ják. Megbeszéléseket folytatunk, olva-
sunk s mindenképen közel akarunk
jutni a ma problémáinak evangéliumi
megoldásához. Mint egész társadalmun-
kat, úgy kiváltképen bennünket, jö-
vendő evangélikus magyar lelkészeket
existenciálisan érdekel a keresztyén-
ség s magyarság viszonya. A vallásos
esték keretében rendezett harmadik
előadássorozatunk központi témája a
"Keresztyén magyarság" problémája
volt. A négy előadás címe a következő
volt :

1. A keresztyénség a nemzeti gondo-
lat erőforrása.

2. Protestáns keresztyénség és ma-
gyarság sorsközössége.

3. Evangélikus feladataink a magyar-
ságban.

4. Keresztyén sajtót a magyarságnak.
Az előadások megtartására sorrend-

ben a következőket kértük fel: dr.
Domján Elek tiszai ehker. evangélikus
püspök, D. Kovács Sándor dunáninneni
ehker. evangélikus püspök, lic dr. Kar-
ner Károly egy.ny. r. tanár, Szabó Jó-
zs ef "győri püspöki másodI elk ész.

Hagyományos keretek között zajlott
le az első évesek fogadtatása. A Ielvé-
teli vizsga anyagát énekversek, hitval-
lásaínk ismerete mellett egy kiválasz-
tott könyvről való beszámolás és álta-
lános müveltségi kérdések alkották. E
mellett írásbeli tételeket is dolgoztak
ki. A felvételi vizsga eredménye meg-
felelt a várakozásnak. A "hivatafos"
vizsga elvégzése után sor került a fe-"
hér asztal melJetti fogadtatásra, hagyo-
mányos tréfák és ősi diákviccek el-'
mondásával füszerezett estén vettük
fel magunk közé a baglyokat. Profesz-
szoraink jelenlétük me11et vídám fel-
szólalásokkal tették élvezetesebbé az
estét.

Idei munkaévünkben is Iolytattuk .az
előadások jegyzeteinek kiadását. Sok-
szorosító gépünkön kiadtunk összesen

"1095oldal jegyzetet, meghívókat, kottá-
kat és adventi, ill. bőjti istentiszteleti
rendeket.

Az 1937-38. munkaév megkezdése"
előtt közös áhitattal borultunk le Isten
színe előtt. .

A háromnapos konferencia központi
gondolata teológus életünk felelőssége
volt. A mindent átfogó felelősségről, a.
tudományos életben, felkészültségben,
lelki életben,- közösségi és magánélet"
ben megnyilvánuló felelősségről hallot-
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tunk értékes előadásokat .ésmegbeszé-
léseket. Minden kérdést egy ifjúsági és
ef§Yprolesszori előadó világított meg
párhuzamosan.

. . ,,:

Ezenkívül a Teológus Otthonban a
teológus ifjúság számára Túróczy Zol-
tán győrilelkész, evangelizációs elő-
adásokat tartott. Márc. 7-12 ig minden
qélután b!.bIiaórát, esténként pedig fél 9
órakor eloadásokat tartott. Az evange-
Iizáció felölelte a lelkipásztornak ké-
szülő teológusnak legfontosabb problé-
máit. Az áldott hetet közös Úrvacsora
vétellel fejeztük be.

"
Az elmult rnunkaév folyamán is igye-o

"keztünk szorosabbra füzni azokat a
kapcsolatokat, amelyek bennünket más
ifjúsági ,egyesületekkel összekötnek.
Ez a törekvésünk elsősorban a soproni
ifjúsági egyesületek felé il ányult. A
soproni ifjúság felismerte, hogy egy-
másra vagyunk utalva. Kapcsolataink
és mindjobban kifejtendő munkaközös-
ségünk sokat jelenthet Sopron határ-
vidékiéletére' nézve is. Az évek óta ..
fennálló T.E.S.z Ifjúsági Szakosztályá-
nak keretei közt az idén is aktív mun-
kát folytattunk. A Műegyetemi Ifj, Kör-
rel ésa Turul. Szövetség ,.Hüség" Baj-
tárzsi TörzséveI igyekszünk mind szo-
rosabbfa fűzni a kapcsolatokat.

Ebben a munkaévben egy tísztújító-,
két díszközgyülést, három ",rcndkívüli-,
tizenöt választmányí- és hat rendes
munkagyűlést, összesen tehát huszon-
hét gyűlést tartottunk.

(Balikó Zoltán.)

~-------------------KÖNYVISMERTETÉS
\ "'"'i""Il"""'l"J'"""""""""""""""""""""",i",,,"

Tessedik Sámuel: Szarvasi
Nevezetességek,

azaz Szarvas Mezőváros Gazdasági
Krónikája. I

(A 111agyars4gtudomány könyvei - 1.,
, " Budapest, .1938, .15? lap.l

Ekönyvhöz bevezetést írt Ortutav
Gyula, a Magyarságtudomány kezderné-
nyezője, függeléket írt Kemény Gábor
dr., aki fordításban adja Tessedik Taní-
tási tervezetét, Tizenkét paragrafus a
magyar iskolaügyről ,megszívlelésűl a
nagytekintetű KultúráIis Bizottságnak,
c.művecskéit, fordításban adja még
Tessedik leveleit Hajnóczy Józsefhez és
zárószóball e címen értekezik: Jegyze-
tek a kultúrpolitikus TessedikrőI.

A címben is közölt főművet a Szarvasi
Nevezetességeket dr. Nádor Jenó szarvasí
tanár-Iordította s látta el ismertetésszerű
és jnegérttetó jegyzetekkel.

Mint pedagógust, Tessediket boldog
emlékű Szelényi Odön fedezte fel s mint
gazdasági reformert a legújabb kor em-
berei akarják közelvinni a mai magyar-
sághoz, Dr. Nádor Jenő érdeme vala-
mennyi eddlgTessedíkkel foglalkozott
iróénál nagyobb .és összefogóbb, mert
amíg elődei, akik Tessedikről megem-
lékeztek csak részben foglalkoztak ior-
rástanulmányszerűen Tessedikkel, addig
Nádor Jenő, mint Szarvas multjának
legalaposabb .ismerdje, levéltárakban
elfelejtett írásokon keresztül ismertette
eeg 'I'essedíket, Hisszük azt, hogy amint
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portjukhoz a mezőn, nem várja a köszönést, hanem előre köszön.
Otthon meg, mondja az egyik asszony, ha egy zsidó boltos felesége
keztyűt húz és nem köszönünk neki "kezét csókolornmal", hát már
félrefordít ja a fejét. '

A bérlő valóban igen kedve-s ember. Rögtön behív magához és
elmond rnindent, amit kérdezünk tőle. Meg van elégedve munkásei-
val, becsüli őket és szeretn é, ha jövőre is visszakaphatnáéppen eze-
ket. !(érdezzük, hogy mi a véleménye magyarjaink munkaképességé-
ről. O pedig elmondja, hogy megfigyelése szerint a magyar nem gyors
munkás, de mindig egyforma tempóban és erővel dolgozik. Csak a
lengyel munkás hasonlítható hozzá ebben a tekintetben, különben, te-
szi. hozzá, azok nyolc nap alatt több burgonyát esznek meg, mint a
magyarok egy hónap alatt. Végig vezet az egész gazdaságon és míre .
kijövünk az iskolából, már jön is elénk Udi néni, meg az egyik em-
ber, tisztára mosakodva és nyujtják a kezüket, hogy velünk kezetsze-
rílsanak, "mert eddig nem lehetett, de most már tiszta".

Mulatiák a ezobákat, és beszélgettünk velük. A szobák különíé-
Iélék. Egyik helyen négy férfi alszik, a másikon négy asszony. Ezek
mint 5x5, 5x6 méter nagyok, és ió magasak is, legalább négy méter.
A házaspárok részére kisebb szobák vannak. de ez is megvan 3x4
mélef Tiszták és levegősek. nagy ablakokkal, mindenkinek külön ágy-
gyal, amin kéthetenként váltják a huzatot.· ,

Itt még jobb a helyzet, mint Hessenhazeyben volt, A bér ugyan-
annyi, de itt 3/4 liter a tejadag és van heti 9 font, (négy és fél kiló)
kenyér is. 6-kor indulnak a mezőre, fél 9 és 9 között van a reggeli,
délben másfélórás ebédszünet. fél 4 és 4 között uzsonna szünet. Este
7-kor legtöbbször vége a munkának, ha van, akkor tulórának számí]
és 51 pf. jár érte. A tulórával nincsenek tisztában, de aztán elmagya-
rázzuk nekik, amit a bérlő mondott, hogy évente 2900 munkaóra van
a mezőgazdaségi munkában, ennyit szabad dolgoztatni.

Itt is meg van elégedve mindezyik, itt is, ugyanazok a kérdések:
mi lesz a pénzzel? hogyan visszük háZa? Valamennyien nagyon sze-
retnének már hazafelé menni, de egyben büszkék is, hogy itt künn dolo
gozhatnak és valamennyien szeretnének vissza is jönni. "Itt ember-
számba vesznek kérem" mondja az egyik öregebb munkás. "Tessék
már mondani, mikor lesz nálunk már úgy, hogy nem kell kijönni, ha-
nem otthon is lesz munka ?" kérdi a másik. Mi pedig csak azt tudjuk
mondani, hogy lesz, nálunk is lesz, csak még egy kicsit kell türelem-
mel lenni, jönni fog egy jobb világ.

Aztán együtt ülünk velük egy nagy teremben. Azaz nem is terem,'
a négy magányos asszony szobáia, Egészen kényelmesen 'megférünk
benne, a 201magyar, mi négyen. Az ablak előtt a németek leselked-
nek. nagyon érdekli őket mi történik benn, de nem értenek semmit
belőle. Felolvassa egyikünk a berlini Nemzeti Front idegenben élő ma-

'gyarokszámára kiadott tízparancsolatát és el beszélgetünk felette, meg-
vitat juk itteni helyzetüket. Valósággal isszák a szavakat, figyelnekés
tanulnak, boldogok, hogy tanulhatnak. Bíztatiuk őket erősen, jól néz-
zenek meg mindent, hátha találnak olyasvalamit, amit otthon is lehet ,
használni, azt meg hozzák haza és mutassák meg mindenkinek.

Egy kis elcsendesülés áll be. Áhitatot tartok. Udinéni diktálja
soronként az éneket és több száz kilométerre hazánktóI felcsendül
az ének; Jézus sebeidnek mélye, vigasztalja' lelkemet ... és megszólal
az Ige: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek lelől.. . Egvszerű ima
száll az égbe: Halgass meg minket, adj erőt továbbra ís, Miatvánk ...
És végül sirásba csukolva, de boldog reménységgel kérjük mind együtt:
Isten, áldd meg.a magyart... '

. Késő lett. Indulnunk kell. Az autóhoz kisérnek, kezet szorítunk
minddel és látjuk meg, hogy sokáig integetnek utánunk a szürkületben.
Nagyon csendesek vagyunk mind. Sok mindent gondolunk és keveset
mondunk. De egy jár az eszünkben, amikor a Reichsautobahnon ro-
bogunk Berlin felé, hogy el kell jönnie egy olyan ú] világnak; amikor
a magyar haza tud adni munkál éskenyeret minden magyarjának és
nem kell minden évben egy ilyen kis kivándorlást csinálni a mlnden-
napi kenyérért. K. P.



PARASZTOK·
Mi, akik a bukólikákból, Petőfi "leíró költészetéből, " meg Pestre szár-

mazott vidéki inteligeneia romantikus visszasóvárgásaiból tanultuk a
paraszti sorsot, a puszták és tanyák, a falu életét. ugy olvassuk Erdei
Ferenc könyvét: (Parasztok Athenaeum 1938.) hogy ugy érezzük ma-
gunkat utána, mint a gyerek, aki leleolezte a karácsonyi mesét. Végre
paraszt beszél parasztokról. "Annak születtem, és hosszu éveken át

. ugy éltem ezt a sorsot, hogy nem tudtam határait, csak kemény ke-
mény törvényeit ismertem." .Lesuitó élménnyel váltottam meg a jogot
igazán arra, hogy tudjam és elmondjam: mit jelent a szó: paraszt."
Különben "éltünk, dolgoztunk és olykor megpihentünk a paraszt törvé-
nyek szerint, de mint a zsidók a Jehováét, mi sem eitettük ki a sor-
sunk nevét soha. Egyszer hangzott el a szó a szülői házban, s idézé-
sére mintha istenek száltak volna meg a szivünket, ugy dermedtünk
meg." A parasztság most jutott odáig, hogy megtudja nézni önmagát.
Es megdermed a látványban. Oe az első dermedtség után megindul, s
kitária magát a világnak. A parasztság ma már beszélni tud önmagá-
ról. És akik hallják, megdermednek a szóra,

Eddig a parasztot mi néztük. Volt először egy romantikus paraszt-
képzelünk. A természet szabad gyermeke volt ez, aki az erő, az egész-
ség, a munka idilli életét éli. Majd volt egy későbbi, reálisnak becézett
képünk a másik paraszt-arcról. A föld önző szerelmese volt ez, aki
rátapad az anyagra, s a szerzés és megtartás primitiv zsugorisága ösz-
tönzi. A naturális paraszt volt ez: csupa matéria és szexualitás, Azt
hittük, most már teljesen ismerjük a parasztot. Embereket figyeltünk
meg, egy tőlünk idegen, kipróbálatlan, különős életstílusban, s azt hit-
tük, az emberek alakitják ezt az életstilust ilyenre. A paraszt olyan
ember, aki így, - parasztul akar ember lenni. Mióta azonban parasz-
tok irnak saját magukról. (Illyés, Veres, Kovács, József Attila, Erdélyi,
Erdei, Sinka') ez a kérdés egész más világításba került. Ok a másik
oldalról néznek, s a parasztságot sorsnak látják. Egy, a történelem,
a politika, a társadalmi élet törvénvei s az anyag áttal kérlelhetetlenül
szabályozott, kimért sorsnak, élethelyzetnek, amit nem a paraszt ala-
kít, s formál ki ilyenre, s akar ilyenre, hanem ami inkább őt, a parasz-
tot formálja, s akarja olyannak, amilyen: - parasztnak. Paraszttá senki
sem akar lenni. Paraszttá lesz az ember. A parasztgyermek nem vá-
lasztja a földmívelő mesterséget, s nem is azt tanulja meg, .hogyan
kell a földet művelni, hanem azt, hogyan kell a paraszti sorsot elvi-
selni? A paraszti kultura nem bizonyos izlésű és különös ernberlelkek
okos és szép kivirágzása parasztivá, hanem a kényszerű paraszti élet-
helyzet megoldása. "Azoknak a megoldásoknak a rendszere, amelye-
ket az ember szorult helyzetében legközvetlenebbül kitalél és megva-
lósit" , hogy még ebben a helyzetben is valamennyire ember lehessen.
Mi a paraszti életet "természetes életformának" tanultuk és hittük. A
magyar parasztság az önmagáról való eszmélést és nyilatkozást azzal
kezdi, hogy tagadja a helyzete és élete "természetességét." Mikor végre
tollat tud fogni a kezébe, s irásában "mindent szeretne kivallani, amit
én éltem át, amit a magyar parasztság átélt és amit egyátalán a pa-
raszt ember és a paraszt társadalom átélt", akkor az első mondat már
megrázó ujdonság :

"Egymagukban, onnáluiari és függetlenül nincsenek parasztok.
Ha senki sem szorit le egy csoportot szolgálatra és alvilági életre, az
soha sem lesz paraszt. Primi tiv ée nomád egy darabig, de aztán, ha
szabad levegőn nő és fejlődik, már kulturát teremt a saját képének
hasonlatosságára. A parasztok valakik miatt parasztok és valakinek
oarasziiai. "A föld miatt, s azért, mert mezei szállásokon lakik, még
nem lett volna paraszt az ember. Paraszt nem a természet rendelésé-
ből születeít, hanem emberi akaratból lett társadalmi harcok árán. Pa-
raszttá kellett lennie, mert hatalmasabb csoportok urak lettek felette.
Ám uralkodó akarat egymagában nem szül parasztot. A leigázásra ki-
szemelt csoport lázad hat, ellerrkezhet, s ha megadásra kényszerül is,
ébren tarthatja szabadsága emlékét és meg meg uiuló harcokat' indit-
hat érte. Akkor lesz paraszt az ember, ha enged az uralkodó akaratnak,
.s szolgéló lélekkel hajtja igába a fejét."

eddig megjelent s Tessedikről írott be-
vezető tanulmánya, mint úttörő kíváló
munka elismertetést szerzett neki, ez a
mű, amely messziről egyszerű fordítás-
nak ítélhető csupán, mélyíteni fogja Ná-
dorral szemben a hálát azoknak részé-
ről, akik örülnek annak, ha nemzetünk
mult jának értékeit deríti fel valaki
előttük.

Míröl szól a könyv? Az 1722. évvel
kezdődően kapunk naplószerű íeljegy-
zéseket arról, ami Szarvas on történt.
Megtudjuk. hogy 1734-ben a tanulóifjú-
ságot a török fürdőben oktatták, 1735-
ben volt a Mátula-Iéle paraszt lázadás,
1740-ben hozták Szarvasra az első fali-
órát, 1741-ben halt meg egy 124 éves
asszony, hogy a lelkészek házaiban volt
ekkor házi gyógyszertár, I74ti-banépült
az első fatorony itt, mert téglából nem
szabadott építeni, 1747-ben Markovitz
Mátyás megkezdi hívei látogatását, amit
zokon vettek tőle, 1750-ben ugyanő ki-
adta az első egyházi és falusi szabály-
zatot, 1754-ben 800 ember elköltözött
Nyiregyházára, 1759-ben engedélyt ka-
pott a város arra, hogy harmadik temp-
lomát felépítse, 1761-ben néhány pajkos
gyermek kifosztotta a pap tanulószo-
báját, s ebben az években kezdődik a
környéken a kukoricatenyésztés, 1764-
ben a dohányzók szenvedélyükért ille-
téket tartoznak fizetni, I765-ben_ felállí-
tották a szegénypénztart és megtiltot-
ták akoldulást, 1767-ben Szarvas on tu-
rót, tejfelt még nem árusítanak, mert
az a babona járja, hogy aki azt eladja,
annál a háznál a tehén teje elapad,
1778-ban még fennáll az a dicséretes
szokás, hogya falu vezetősége újév
napján az Istenházában esküt tesz arra,
hogy a törvények szellemében becsü-
letesen végzi dolgát, I770-ben el rendelik
a gyümölcsfák ültetését, 1775-ig a temp-
lomban végeztetik a temetési szertar-
tás, amit ez időtől fogva szigorúan el-
tiltanak, 1776-ban történt az első öngyil-
kosság akasztás formájában, I799-ben
halt meg Povázsay János bíró, "aki hét
évig volt bíró s mégsem. gazdagodott
meg," ez évben nyílt a nyilvános gya-
korlati gazdasági iskola, s 1804-ben
Szarvasra hozták a nagy orgonát Tes-
sedik beleegyezése nélkül. ..

Ezek a kíragadott mondatok nem a
legérdekesebb adatok. Élmény olvasni
ezt a naplót. Szerettük volna azt, ha
kapunk az önvallomásoknak számító
írásban valamit arról is, hogy pl. Tes-
sedík, mint lelkész önmágát mílyennek
látta, papi munkájának hatásait hogyan
mérte le, de mindezekről egy szót sem
hallat a naplóíró Tessedik. .De nehány
olyan megjegyzését mégis leírta, amely-
ből következtetni lehet arra, hogy mí-
[yenek lehettek Szarvason az egyházi
állapotok.

Tessedik saját megjegyzése szerint
közel 114 művet Írt, ill. hagyott hátra.
Ezek az iratok nagy részben elvesztek,
vagy legalább is egyelőre nem állnak
rendelkezésére. Azt hisszük azonban,
hogy amennyire hálás Nádor Jenő dr.
tanárnak a hazai közvélemény azért,
hogy Tessediket ismertető munkáit a
nyilvánosságra bocsátotta, még hálá-
sabb volna az egyház azért, ha a jövő-
ben végzendő és Tessedikkel foglalkozó
munkáiban közölne néhány Tessedik
prédikációt, imádságot, vagy olyan al-
kalmi egyházi beszédet, amelyekről mi
papok állapíthatnők meg azt, hogy ez
a példátlanul kiráJyhű, nagyszerű gaz-
daságpolitikus és pedagógiai kísérletek-



kel foglalkozó papi ember milyen lelki-
pásztor lehetett hívei között és a szó-
széken. Mert ma többen beszélnek Tes-
sedikről a nem papok, mint a papok s
az utóbbiak talán azért nem szólnak
róla, mert nem látják még az összekötő
s közösséget létrehozó kapcsolatokat.

G. L.- ,
HIREK

Makláry Károly a Tiszántúli ret.
egyházkerület püspöke meghalt.
Makláry Károly 1876-ban született He-
jőpapiban, ősei apai és anyai ágon év-
századok' óta református lelkészek és
tanárok voltak, A theologiát Sárospa-
takon és Budapesten végezte és ott
szerzett kitüntetéssel lelkészi oklevelet.
1897 november 1-től Átányon, Tisza-
nánán, Nyékládházán, Kunhegyesen és
Debrecenben szolgált. Az egyházi köz-
élet munkáiba korán belekapcsolódott.
Nyolc éven át volt a hevesnagykúnsági
egyházmegye íöpénztárosa, 12 éven át
tanügyi bizottság elnöke, 15 éven át
főjegyzője és 20 éven át tanácsbírája.
A tiszántúli egyházkerületnek 1924-től
jegyzője, 1928-tól tanácsbírája, 1929 óta
lelkészi főjegyzője és püspökhelyettese.
Az Országos Zsinatnak rendes képvi-
selője, az Egyetemes Kenvéntnek ren-
des tagja, jegyzője és bírája. Eveken át
volt a kenven ti közigazgatási bizottság
előadója. A reí. egyházi törvénykönyv-
nek a lelkészválasztásról rendelkező II.
törvénycikkét ő készítette és kodifi-
kálta. Az ORLE hivatalos lapjának, a

. .Lelkészegyesületv-nek felelős szer-
kesztője voJt. Szamos szociálís, kultú-
rálís, társadalmi és karitativ intézmény-
nek megalapítója és feleségével együtt
buzgó munkása., a belmissziói munká-
nak odaadó művelője. A debreceni fé-
nyes múltú püspöki székben ő volt a
45. püspök KüJönösen szivéhez nőtt
gondolat volt a Kollégium négyévszá-
zados jubileuma és a vele kapcsolatos
alkotások ügye. Egyetemes egyházi ér-
dekű tevékenységet folytatott mínt az
Országos Református Jóléti Társaság
(ORJO) elnöke és ugyancsak mint az
Országos Református Lelkészi Nyugdíj-
intézet ügyvezető elnöke. Nagyszabású
püspöki programmjának még a nyitá-
nya is alig hangzott el, még alighogy
elkezdte rnínt debreceni püspök a ti-
szántúli reformátusság reprezentálását,
kétnapi kemény vívódás után meghalt.
Debrecenben temettéle nagy pompával.

Segédlelkészi kinevezések. D. Raf-
fay Sándor bányakerületi püspök ür
Bányai Sándor eddigi cinkotai segéd-
lelkészt Budapest-Kőbányára helyezte
át, Székács Sámuelt pilisi, Zátonyi Pált
szarvasi, Soltí Károlyt ujpesti, Molnár
Rudolfot cinkotai segédlelkésszé ne-
vezte ki.

Lelkészválasztások. A bényei egy-
házközség egyhangúlag hívta meg lel-
készül Solymár Jánost. A mendei egy-
házközség ugyancsak egyhangulag vá-
lasztotta meg Detre Lászlót, az arabróz-
íalví egyházközség pedig színtén egy-
hangu meghívással Mekis Adárnot vá-
lasztotta lelkészéve. Welter Odön vá-
lasztás után lett a raj kai gyülekezet
lelkéeze.
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Nem menl könnyen persze a paraszttá tetel. Ma mar nyomon sem
kis érhető társadalmi harc volt ez, melynek küzdelmeiről nem szólnak a
történelem győzelmi- jelentései, sem veszteséglisfái. Nem volt sohasem
szerződés, melyet ünnepélyesen aláirtak volna uri és paraszti ősök, s
mely a viszonyt szentesitette volna, de mégis megszületett a szerződé-
ses élet, melyet aláirt a verejtékével mindenki, aki belül került a ket-
tős falon, rnely ..kivülről jogból és fegyverből, belülről meg alázatos
erkölcsből, babonás félelemből és fegyvertelen munkáskezekből" vakol- .
tatott. A paraszt a jobbágyból lett, a jobbágy pedig társadalmi harcok-
ban és törvényekből készült. " Fegyverrel érvényesített szabályok Írták
elő, mennyi robotot végezzen, mennyi dézsmát, urb ért adjon, miként
tisztelje az 'urat, mivel lássa el a kastély konyháját és milyen számban
vonlion katonának. "Valami megmagyarázhatatlan, szent közösségi
életösztöne késztette pedig a készülő parasztot arra, hogy mindezt mégis
vállalja, sőt érdemesnek tartsa elviselni. Nemcsakhogy elfogadta a pa-
raszt az uritőrvényt. hanem azt egy népi benső törvényalkotással be-
lülről is kiépitette. A -parasztember törvénye a parasztszemmel nézett
teljes emberséget munkálta: a szorgalmat, az ügyességet, az edzettsé-
get és a véghetetlen munkabirást." Mire a törvények erős fala felne-
velte a parasztságot, s az urak rendjéfől gyökeresen és összekeverhe-
tetlenül eltérő csoporttá formálta," addigra elkészült a paraszti életet
védő belső törvénye is a paraszti élelstilusnak. A törvények a kiala-
kult paraszttérsadalomban már meg is szünhetnek. A kialakult erkölcsi
szabályok és konvenciók magukban fenn tudják tartani a parasztvilá-
got az uri világban. A paraszt valakik miatt lett paraszt, de mikor már
azzá lett, spontán parasztnak folytatta magát.

A paraszti élet fenntartására addig kell törvény, mig nem paraszt
az ember, vagy mikor már nem akar paraszt lenni. A közbeeső ál-
lapot öntörvényű.

De mikor alakul úgy az élet, hogya paraszt már nem akar pa-
raszt lenni? Ha már "nyilván a köztudott szerződésen lul hatalmas-
kodnak rajtuk és még azt a parányi szabadságot is meg akarják csor-
bitani, amit a parasztszokások megtartottak. •.Ha már a para szt élet is
veszélyben forog. Ez pedig lázadáshoz visz. Cé! az úr és az úri világ
elpuszlitása. A másik eset pedig az, mikor az élet olyan példákat és
lehetőségeket produkál. amelyek reményt keltenek és meggyőzik a pa-
rasztot afelől, hogy már ugyanolyan körülmények között is lehet em-
berül élni anélkül hogy parasztnak kellene maradni. Ez a polgárosodás
vágya. Cél a paraszlés a paraszti élei eltüntetése. Bele olvadni, belenőni a
szabad polgárság társadalmába. A paraszt álmodja itt önmaga "vidéki
polgárságát "

S' mikor Erdei kimondja, hogy "rna már nem lehet lenni paraszt-
nak," akkor azt is kimondta, hogya magyar parasztság abban az ál-
lapotban van, mikor a törvény tarthatja már csak paraszti sorban. A
paraszti sorból kivetköztetö mindkét élménye meg van a magyar paraszt-
nak: a vállalt szerződés tulszori tása is, meg az uj, nyugati polgárosulf paraszt
igérete is. A magyarság most van krizisben. Nyugat és észak már át-
élte a parasztság átalakulásának lázát és kinját, a kelet nem is akarja
még. A közép, ahova mi is tartozunk Európában most birkózik a kér-
déssel. A magyar paraszt-válság ideje van, s azért olyan nehéz ma a
magyar paraszt kérdéssel foglalkozni. ..Mert napjainkban parasztokról
beszélni annyi mint egy változó jelenségnek történelmi alakulását ku-
tatni.

Az kétségtelen, hogya magyar parasztság mai élete kétségtele-
lenül bizonyit ja a válság jelenlétét és az átalakulás szükségét. Ma
már ugy látszik, valóban nem lehet parasztnak maradni.

Ma már nem lehet paraszti alapon termelni. A löldmíveléssel
foglalkozók egyik csoportja, a paraszt-rnunkás, már feloldódott a pa-
raszt erkölcsök munka-szemlélete alól. Kedvetlen, kizsákmányolt és
..amerikázik ". A másik csoportja pedig, a paraszt-termelő, az elavult
parasztmódszert okszerűség nélkül vegyíti a polgári termelés modern
megoldásaival, A termelés tudománya és eszközei is, meg a munka
eredménye is messze elmaradnak tehát az európai polgári terrneléstöl.
A paraszt társadalom is bomlóban van, A paraszttudat és közösség-
érzés, családí-morél, a szaporodás,a közösségi élet benső törvényei
szétmállanak. Nincs már paraszttársadalom. s a polgári életstílus ku-
szári és lelemáson árad a szakadt repedéseken. Ugyanez a sorsa a



jJarösztku!twQ.nak is. Ma már nem lehet· a megváltozolt Európában
parasztnak lenni, Nyugaton a polgári társadalom nyelte el őt, északon
pedig ő nyelte el a polgári társadalmat. Nyugaton polgárrá, észahon
,kulturparasztá len a paraszt. Az átalakulás nálunk is elkerülhetetlen.

A magyar paraszt néma forradalomban van. Egykézik, vagy egy-
sé zik, kivándorol, szektákba menekül, talajt követel a lába alá, s fel-
mondia a parasztszerzödést. "Valami baj van a részekre osztott világ-
gal s tanácstalanok vagyunk az uj világ előtt, azt érezzük csak biz-
tosan, hogy régi erkölcseinknek nincsen igaza", vallja a megszólalt
paraszt. ..Akit öröknek ítélt elhamarkodott itélet és természetinek gon-
dolt nem is nagyon ártatlan társadalom, a szemünk előtt változik át
és harcot folytat: fegyvere a sztráik, a menekülés, az elszánt könyöklés
és a lázadás. Ennek a harcnak a kimenetele nem kétséges, az őrök-
nek hit parasztság el fog tünni a történelem oorondiároi",

Az átalakulás kínzó láza az egyénekben, a gondolkodók ban, a
megszólaltakban, a megindulókben folyik szörnyű egyéni tusák lélek-
emésztő tüzében: ..Tagadtam a paraszlsorsot, de nem menekültern a
kínált úton és nem fogadtam a legbölcsebbnek látszó lázadás táma-
szát, de az embereket, akik parasztok, sohasem tagadtam meg."

"Tagadom a parasztsorsot, de hiszek az emberben, aid paraszt ..
nem szabad neresztnek maradni, .. .n e m szabad menekülni ... ember-
nek töreksze~, aki túl van ezeken.. ." .

Nem szeretnénk túlrnenni, - nem is vagyunk rá illetékesek. -
Erdei könyvének világos ismertelésén. Fejtegetései felett a vitát döntő
módon úgyis a történelem fogja elvégezni. A könyv nagyon bátran fel-
vetett problémái azonban kényszerítenek a gondolkozásra.

•

Gyámintézetünkjövö feladatai
A külőnléle gyűjtések eléggé próbára tesznek bennünket. Nincs

nap, hogya posta valamelyik segítséget kérő zvülekezet levelét, mel-
lékelve a be fizetési lapot, ne hozn a, Jönnek a Vöröskereszt egylet, a
vakokat támogató, vagy süket némákat támogató egyesülettől. kopog-
tatnak a Zöld kereszt munka kikűldölliei. segítséget kérnek a nyomorék-
gyermekeket nevelő intézetek, a saját más egyesületeink és így foly-
tathatném még sokáig azoknak az intézményeinknek. egyesületeknek.
szervezeteknek a felsorolását, melyek mind segítséget kérnek. Van
olyan nap, mikor egyszerre több helyre is kell adakoznunk. Feltétlenül
itt van az ideje annak, hogy felsőbb hatóságunk rendet teremtsen az
.adornánygyűjlések területén.

Gyérnintézelünk kiküldötlieit azonban mindezideig másképen fo-
~éldták, mint akármilyen más egyesület kérőszavát. .A Gyámintézet
nevében útnak indulo adománygyűjtőnek híveink szívesen adtak és
.szívesen adnak ma is. Az előtt a csodálatos rnunka előtt, rnelyet a
Gyámintézet háromnegyed évszázadon át végzett Isten iránti hálával és
kalaplevéve kell megállanunk. Ennek a munkán ak a mélység es meg'
becsülése mellett legyen szabad a Gyámintézet jövendő feladatairól
beszélni olyan beállításban, ahogyan azt a Gyámintézet egyszerű kato-
nája látni szeretné. Az elmondandókat egyházunk közvélerriénye elé
.akarom bocsátani hozzászólásra és bírálatra.

Kiindulási alapul vegyük a Dunánlu\i Evanaélikus Egyházkerület
Gusztáv Adolf Gyámintézetének 1935. évi adatait. Ebben az esztendő-
ben a bevételi végösszeg 4.780.10 P volt. Ebben azonban már benne
van a különíéle adományokból. ollerlóriumból és a betéti tőkék után
járó kamatokból befolyó összeg is. A rendes bevétel: 4.438.86 P. Eb-
ből az Egyetemes Gvámintézet, a nagyszeretet adomány és intézetek
adománya cimen kifizetett összesen: 2.215.26 P-őt. Saját alapok kap-
tak 186.36 pot. Különféle cím alatt (Iiszteleldi], porlók öltség. nyomtat-
v-invok, irodai kiadások) 282.24 pengőt fizettek ki és segélyekre jutott
1755 pengő.

Gyülekezeteink közül 58 kért segélyt. A segélytkérő gyülekezetek
közül 11 kapott 70 pengős, 9 gyülekepet 50 pengő s és 7 gyülekezet
.30 pengős segélyt. Külön az egyházkerületi szeretet adományt egy
:il"yülekezet 350 pengős értékben.

Dr. Mikler Károly ny, jogakadémiai
dékánt, a pesti egyházmegye volt fel-
ügyelőjét a Kormányzó Ur a magyar
érdemrend középkeresztjével tűntetté
ki, mínt a zsinat főtanácsadóját, egy-
házi és hitélet terén szerzett elismerése
jeléül.

Kemény Lajos budapesti esperest,
lapunk főszerkesztőjét, mint a zsinat
gazdáját, háznagyát, s az egyeztető bi-
zottság előadóját, egyházi életünkben
szerzett érdemei elismeréséül a Kor-
mányzó Úr kormányfőtanácsossá ne-
vezte ki. '

Tanári választások és kinevezések.
A Budapesti Fasori Gimnázium Blázy
Lászlót, a Budapest Deák-téri Leány-
gimnázium Győry Arankát, Dömötörné,
Nőtel Elzát és Káply Elemért válasz-
totta tanárának. Dr. Kerecsényi Dezsöt,
a Fasorí Gimnázium volt tanárát az
Áll. Gyakorlo Gimnáziumba rendes ta-
nárrá kinevezték.

A Soproni Evangélikus Hittudo-
mányi Kar ezidei dékánja dr. Kiss Jenő
egyetemi ny. r. tanár lett.

Dr. Traeger Ernő egyházfelügyelőt,
a dunántúli egyházkerület gyámintéze-
tének elnökét miniszterelnökségi mí-
niszteri osztályfőnökké nevezték ki.

Gadányi Jánost, a Deák-téri test-
véregyházak elemi iskolájának igazga-
tóját a VII. fizetési íokozatba nevez-
ték ki.

A Deák-téri templomban a pesti
evangélikus magyar egyház új pado-
kat állított s ezzel a történelmi neve-
zetességű templom belső berendezését
egységes stílusúvá tette s szépségét
nagyban növeli. A régi padokat az új
angyalföldi templomban állitják feJ.

Evangélikus középískolás konfe-
renela Tahiban.Evről-évre nagyobb
létszámmal rendezi ev. kőzépiskolás
nyári konferenciáját a Magyar Evan-
géliumi Ker. Diákszövetség Ev. Osztá-
lya. A konferencia célja: Az evangéli-
kus diákságot Krisztushoz elvezetni.
Ezt a célját sorozatos bibliakörökön,
megbeszéléseken, előadásokon, tábor-
tűzi áhitatokon át igyekszik elérni. Ezek
felölelték nagyjából az egész keresz-
tyén életet, a teljes hitetlenségtől a hívő
állapotig, rámutatva saját bűnösségünk-
kel szemben Isten végtelen szeretetének
következményére, megnyilvánulására,
a kegyelemre. A résztvevők közül 14-en
a soproni theológiáról jöttek. Egyré-
szük résztvett a koulerencía programm-
jának lebonyolításában. Mellettük lel-
készek és világiak látták el· a fontos,
Istenne:" tetsző szolgálatot. A koníe-
renelának sok-sok áldása volt.

Kellő gyakorlattal rendelkező se-
gédlelkész nyári helyettesítést vállal.
Cím a bányakerületi püspöki hivatalban.

Esküvő. F. év július hó 16-án d. u.
{í órakor vezeti oltárhoz a soproni ev.
templomban Merész Károly soproni
líceumi rajztanár menyasszonyát Graf
Margitot, Graí Samu, soproni evang.
népiskolai igazgató leányát.

Sajtóhiba. Előző számunkban közöl-
tük a lelkészi becsületszék szervezetét,
melynek pontjai közül a 40. §-ban "az
egyházkerületi közgyűlés előtt" helyett
"az egyházkerületi lelkészegyesületi köz-
gyűlés előtt" olvasandó; ugyanezen
§-ban a jegyző esküj ének szövegében
"a kerületi lelkészegyesület" helyett "a
kerületi lelkészegyesület becsületszéké-
nek" olvasandó. Az 55. §. második so-
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rában "a megvádolt lelkész becsületes
hivatása" így [avítandó : "a megvádolt
lelkész hivatásának betöltése szempont-
jábóL" stb.
. A veszprémi egyházmegye július
7-én Veszprémben tartotta évi rendes
közgyűlését. Ezt megelőző napon a kü-
Iöníéíe bizottságok és egyesületek ülé-
seztek. A gyűlés napja gyám intézeti is-
tentisztelettel kezdődött, melyen a szent
szolgálatot Mátis Károly nagyal:isonyi
lelkész végezte el. A közgyűlést Mihály
Sándor egyhm. felügyelő mindenre ki-
terjedő, hatalmas beszéddel nyitotta
meg. Többek között megemlékezett Ta
kács Elek esperes 25 éves esperesi [u-
bileumáról és Isten áldását kérte to-
vábbi működésére. Megemlékezett dr.
Mohácsv Lajos egyMzmegyei főjegyző
szolgálatáról, ki ezt a tisztségét ugyan-
csak 25 éve tölti be hűséggel és le)ki-
.ismeretességgel. Indítványára a közgyű
lés dr. Mohácsy Lajost tb. esperessé vá-
lasztotta .meg. Megemlékezett a Kor-
mányzó Ur 70 éves évfordulójáról, akit
a közgyűlés hódoló feliratban ünnepé-
lyesen köszöntött. Majd' az csperes ter-
jesztette elő részletes évi jelentését, I
melynek alapján alesperessé választot-
ták Hering János veszprémi lelkészt és
egyházmegyei másodfelügyelővé dr.
Belák Endre devecseri főszolgabírót
Ezután pedig dr. Mohácsy Lajos beter-
jesztette a véleményező bizottság és a
lelkészi gyámoldat bizottság évi jelen-
tését, Sokoray Bálint a számvevőszék
jelentését, Hering János a gyámint. bi-
zottság, belm, egyesület és lelkész egye-
sület jelentéseit, Somogyi János a nép-
iskolai bizottság jelentését, jákfai Göm-
bös Sándor a tanítóegyesület jegyző-
könyvét és dr, Bányai Béla az egyház-
megyei levéltár jelentését. A közgyűlést
dr. Mesterbázy Ferenc főispán is meg-
tisztelte jelenlétével.

A kőszegi Gyúratz Ferenc evang.
Jeánynevelőintézet és leánygimná-
zium ez évi Értesítője különös érdek-
lődésre tarthat számot, mert beszámol
a négy évelőtt bevezetett szakterem-
rendszer eddigi fejlődéséről s eredmé-
nyeiről. Annak idején országos 'érdek-
lődést váltott ki a kőszegi intézetnek
hazán~ban úttörő kezdeményezése, mely
megszuntetve az osztály termeket min-
den egyes tárgy tanítását az egészen
különlegesen berendezett és felszerelt.
szakterembe helyezte át s ennek meg-
felelően átalakította az iskolai munkát
és életet. A hivatalos körök sok elis-
meréssel és érdeklodéssel fogadták ezt
az újítást. A most kiadott Értesítő sze-
rint ezeket a reformokat a társadalom
is értékelte. A tanulök létszáma az új
rendszer bevezetése óta 120-ról 192-re
tehát 60százalékkal emelkedett. A bent~
lakás el sem tudta helyezni a jelentkező
közel 100 növendéket s ezért egy új
melléképületben külön modern otthont
rendeztek be a VII. és VIlI. o. tanulói-
nak. Érdekes képek számolnak be en-
nek az új résznek kedves és otthonos
berendezéséről. Az Értesítő nagyon ere-
deti fényképsorozatot közöl a gyakor,

Bizonyosan tudom. hogy jól esett az egyes gyülekezeteknek az:
a bizonyos 70, 30, vagy 50 pengf.s segély. A másik oldalon azonban
feltétlenül bizonyos, hogya bajban lévő, nyomoruságban élő, sok.
adóssággal küzdő gyülekezetet egyáltalában nem segítettük meg .

És itt álljunk meg egy pillanatra. Melvek azok a gyülekezetek,
melyeket meg kell segítenünk. Ezt a kérdést álszeméremből sohasem
merjük feszegetni. Nem merjük őszinle bírálat tárgyává tenni, hogy
melyek azok a gyülekezetek, melyek önhibéiukon kivül és melyek
azok, melyek önhibájuk folytán estek nyomoruségba. Vannak gyüle-
kezeleink. melyek a megvállozolt viszonyok következtében egészen
elszegényedlek, pedig valamikor a jól vezetett háztartás kö velkeztében
jól álltak. Vannak aztán gyülekezetek, melyek meggondolatlanul, ere-
jükön sokkal lulmenően és nem egyszer feleslegesen olyan építkezé-
seket bonyolítottak le, melynek lörlesztéseit akkor se é s rnost se bírják
el, de feltétlenül jogot formáinak arra, hogy vagy az illetékes egyház-
kerület, vagy az egyházegyetem. vagy a Gyámintézet siessen tartozá-
saikat kiiizetni. Ugyanakkor lelkészeink és tanítóink nagyon tekintélyes.
százaléka (legtöbbnyire falusi lelkészek és tanítók) hetóságilag egész-
ségtelennek nyilvánított lakásban él. Aki vesz magának fáradságot és,
körülnéz a falusi lelké sziakokban és tanítói lakásokban, megláthatie;
hogy merinyi nedves é s egészen rossz gyülekezeti épületünk van. Sőt
iskolánk is sok van ilyen. Gyülekezeteink az építkezésekkel járó adó-
többleteket nem bírják el, mert az adózó készség egyébként is meg
van próbalva.

Gyámintézetünk jövendő feladala lesz, hogy a tényleg nehéz
helyzetben lévő gyülekezeteken valóban segítsen. Egy a tisztán lelki-
.ismeretére hallgató kerületi bizottságnak kell a jövőben meg alakulnie,
mely az egyes gyülekezetek helyzetének tiszta látásá val megálle pilia
az építkezés szükséges voltát és a segítes sorrendjét. Elérhető lesz az.
is, hogy az alapszabályok módosítása nélkül az egyházmegyei Gyám-
intézetek semmiféle segélyt ne adjanak ki, hanem szolgáltassanak be
minden fillért az egyházkerületi Gyámintézetnel<, így az egyházkerületi
Gyámintézetnek akkora összeg áll rendelkezésére, melynek segítségé-
vel minden esztendőben két iskolát, vagy két tanítólakot. vagy két
parókiát majdnem egészen fel tud építeni. Meggondolandó 8Z is; hogy
vajjon a gyámintézetnek leladete-e, hogy különléle alapokat gyűjlsőn.
Nem sokkal nagyobb feladata az, hogy minden rendelkezésére álló
összeggel segítsen. T. i. a szüksézes összegeket csak úgy lehet össze-
hozni, ha minden fillérünkkel szolgálni akarunk. Valószínűnek. tartom.
hogy azok a tiszteletreméltó nagy egyházi férfiak. kiknek nevére az
alapokat 'gyűjtjűk, ha élnének, maguk tiltakoznának ellene a legjobban.
Azokra az épületekre, melyeket a Gyámintézet segítségével építünk.
fel lehet tenni a táblát, hogy ezt a Gyámintézet adományozta.

Igen, de rr i lesz az olyan szépen megindult templomépílkezési
buzgalommal. Erre a célra minden esztendőben, minden gyülekezet-
ben a Luther szoborra szóló gyűjlés megszervezetlségével kell külön
gyűjtést indítani. Sokkal többre megyünk ezzel is, ha minden gyüle-
kezetben kellő megszervezéssel templomépítésre csak egy gyűjtés lesz
és az így befolyó összegeket két-három gyülekezetnek adjuk, még pe-
dig azoknak, melyek arra valóban rászorulnak, így ezen a téren is
valóban segíteni fogunk.

Jöhetnek olyan idők, mikor teljesen a magunk anyagi erejére le-
szünk utalva, már most szoktassuk magunkat azért ahhoz a sáiárság-
hoz, mely takarékossággaJ, de mégis célszerűségi szempontokat véve
figyelembe alázatos szerénységgel néz a jövőbe.

Felvázoltam röviden azt, amit mondani akartam. Lelkiismeretem
szerint szóltam, kérem a lelkiismereieri alapuló tárgyilagos hozzászó-
lésokat.

Fülöp Dezső .

..•.....
..
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Rádíó, gramofon, zongorabillentvüs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hang szertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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lati irány Ú mennyíségtan tanításról. A
szokott sorbaültetés helyett ezek- a ké-
pek egy-egy osztályt ép akkor örökíte-
nek meg, amikor egy--egy gyakorlati
inennyíségtani feladatot oldanak meg.
Az iskolai életről szóló s minden rész-
letre kiterjedő beszámolót egészíti ki
két értekezés Arató István igazgató elő-
adása a Szakterern-rendszer es alaki
képzésról és dr. Bukovszky Ferenc ta-
:nár tanulmánya Kauzalitás és valószínű-
ség a modern fizikában címmel. .
, A vasi közép egyházmegye ez évi

rendes közgyűlését Körmenden tartotta
július hó 7-én. Rónay B. Gyula ehm. í

jegyző imája és igeolvasása után szent-
mártoni Radó Lajos országgyűlési kép-
viselő, az egyházmegye felügy'elője meg-
:nyitójában méltatta István király jelen-
tőségét és vázolta az új _zsinati törvé-
nyek fontosságát s várható üdvös ered-
ményeit; majd meleg szavakkal kö-
szöntötte Zongor Béla kormányfőtaná-
esos-esperest 20 éves esperesi működése

Hazánk legrégibb, több mint 10 éve fennálló harangöntő gyára

alkalmából s bölcs és. eredményekben nyai minden iskolában pótoltattak. Je-
gazdag kormányzásáért az. !'lgyházme-' lentette, hogy a nemescsói artíkulárís
gye köszönetét, szeretetét (ls bizalmát 'gyú1ekezet műzeálís értékű tárgyait"'a
tolmácsolta. Zongor Béla esperes jelen- köszegi városi múzeumba helyezte lé~
tésében megemlékezett a Luther-szo- tétbe.
borra eszközölt eredményes gyüjtésről ;
az egyházmegye ~300 P-t, benne Kör-
mend az egyházkerület ben a 3-ik he-
lyet foglalja el. Az egyházmegye gyám-
intézeti gyüjtése 1055 P volt. Majd az
új egyházi törvények végrehajtásával
kapcsolatban szórványgondozói tervét
terjesztette elő s ezt a közgyűlés elfo-
gadta, Örömmel közölte, hogy a szom-
bathelyi és körmendi gyülekezetek a
templomukat és lelkészlakukat kb, 10
ezer pengő költséggel renoválták i ú] I
iskola épült Acsádon és Püspöktamásí-,
ban, az Őriszentpéteri és meszleni ifjú- .
sági házak épületére folyamatban van.
Közölte az esperes, hogy a "MisszÍói I
Gyermekszövetség" az egyházmegyé-
ben megalakult s a tanszerbelí fölsze-
relés ésaz előírt iskolai bútorzat hiá-

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
'magyar királyi SOPRO •..•
!udvari szállitók, •.•••

Alapítva: Legelsö tüzoltószer-, kut. szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár. harang-, fém- és vasöntöde. 1816.

:A Budapest-v'I'isstviselötelep Kiilsőferencvárosi Református temp-
iom, a pápai református templom, a győri református templom,
'bagaméri református templom stb" stb, harangjai gyárunkban
ikészültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-.
'véllel kitüntetve, Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás,
Költségvetést és kiszállást d i j men tes e n esz köz l ü n k I,

SOMOGYI

Ezüstrókák, kékrökák, keppek.
Szőrmék alakítása. festése és.
nyáron át v a ló megőrzése

SZŰCSMESTERN ÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
TELEFON: 18-63-95,

Fehér belépők kölcsönzése

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kiházesitási, tanulmányi és neveltetési segélyt:
Elet, nyugdíj. tűz, jég. betörés. baleset. szavatosság
gyár. autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit ,a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek Iigyelmét a Jóléti Egvesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
héz.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen. Györ, Kaposvár. Miskolc, Pécs.
Szeged. Székesfehérvár. Szembathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben rnezbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket. hölgyeket' is.

Hirdessen
az Evangélikus Életben I
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SZLEZÁK.·.LÁSZLÓ

Magyarország aranykoszorus 'meslere,
harang'· éS-ércöntöde,; há,'arigtelszere'lés és haranglá~gyár
B~dopeSI. 1111... P~I~ehúzy ..uico'·'78.

(XIII., Frangepán-ulca rnellett.)
Telefón: 291-353.Saiát ház.

I

....

Gödöllői ey. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaíöldvárí evang. templom új harangiait.
Szivvel-lélekkel készítem. barangjaim.at

Megjelent!
I

A héleodés kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolikus
eucharisztia-tant, a református tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai ürvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.
/

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő.
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.

I Csekkszámla: Scholz László, 35 ..'332. I
Mt'gjeJent! Olv:assuk és terjesszük! I

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot t

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

10-12, éves fiúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vizsgai jutalomkönyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Böngérfi János: Hadalcfia Ára P .-

Hősök földje, hösi nép P .-
Sándor vitéz ___, JJ P l.-

Megjelentek és kaphatok :

Scholtz Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden jobb könyvkereskedésben.

" JJ

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafjka" nyomda-
vállalatánál, Úioest, Jókai utca 18. Telefon: 295-5J6.

(WEBER GUSZTÁV)
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