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Istent nem le~et~i~a~~niI
Legtöbb nagyvárosi és városi csa-

ládban már folynak a tervezgetések és
tanácskozások: ,mit csinálunk a nyá-
ron? Hova megyünk üdülni, nyaralni?
A mai idők bizonytalansága sokszoro-
zott erővel teszi aktuálissá Jakab apos-
tol intését: "Nos'za, immár ti, akik azt
mondjátok: Ma vagy holnap elme-
gyünk ama városba ... Akik nem tud-
játok, mit hoz a holnap: mert micsoda
a ti életetek? Bizony pára az, amely
rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik.
Holott ezt kellene mondanotok: Ha az
Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt
fogjuk cselekedni';. (Jakab 4:13-15.)

Nem hisszük, hogy lehet valaki, aki
ennek az intésnek mélységes komoly-
ságát ma teljes egészében át ne tudná
érezni. Nyári 'tervezgetéseinkből tehát
Istent nem lehet kihagyni már ezért
sem ...

De nem lehet kihagyni azért sem,
mert üdülésre, felfrissülésre, meqúiu-
lásra nem annyira a testnek, mint in-
kább a léleknek van szüksége. Ebböl
pedig: Istent nem 'lehet kihagyni;'
Hiába keressük külsőleg a nyugalmat,
csendet, békét, ha bent tépett idegzet,
hajszolt lelkiismeret, morajló tudat-
alatti erők vonaglanak. "Nyugtalan a
mi lelkünk, amíg meg nem . nyugszik
Tebenned, Istenünk" - mondotta Szent
Agoston,

És éppen a nyarunk szokott -Ieg-
inkább templom, Isten és ige nélkül
maradni. "Atyámfiai, nem kellene ezek-
nek így lenni!" - mondaná ma is Ja-
kab apostol. . .

És nem is kell. A nyaralási tervekbe
ma már könnyedén bele lehet kalku-
lálni azt is, amire a léleknek szüksége
van: a belső elcsöndesedést, mély me-
i:itést az ige forrásaiból, az áldott
együttlétet az "egy szükséges dolog"
korül. Erre' szolgálnak az úgynevezett
"nyári konferenciák". Hat-nyolc ilyen
jónéhány napos alkalom várja hazánk
legszebb pontjain azokat, akik a 'lélek
megujulásának egyetlen forrásával: Jé-
zus Krisztussal találkozni szeretnének.
Az alábibakban megpróbálunk egy kis
"gyorsListát" adni róluk, hogy ki-ki ér-
deklődhessék a neki legmegfelelőbb
után és nyári terveibe idejekorán bele-
illeszthesse.

*
Intelligens férfiak részére az Orszá-

gos Luther Szövetség rendez evangéli-
záló konferenciát uugusztus hó' 24-én

Nehéz kérdések
3. Keresztyénség és egyház.

. Külföldön, de a külföldi események hatása alatt belföldön is kez-
denek előtűnni egyesek, akik a ,',Krisztusról való bizonyságtételt" úgy
képzelik el, 'hogy vagy átalakítják alakját a "modern követelmények'
szerint, vagy pedig az Ő nevében tagadják azoknak a berendezések-
nek, intézményeknek jogosultságát, amelyek pedig Krisztus Igéin ala-
pulnak. Ennek a kérdésnek legélesebb megfogalmazást úgy lehetne
adni, ha a kérdést így vetnők fel: maradjunk keresztyének, de vessük
el az egyházat és alkalmazkodjunk a modern világnézethez? vagy. pe-
dig maradjunk meg egyházainkban keresztyéneknek és azok szemszö-
géből ítéljük meg a kérdéseket?

Ebben a kérdésben; ilyen fogalmazás mellett világossá lesz az,
hogy 1. a modern világnézetek híveinek szemében az egyházaknak,
mint testületeknek, szervezeteknek valami olyan magatartásuk van, ame-
lyik gátolja a szerintük igazi keresztyénség megvalósulását (lásd: pozi-
tiv es Christentum!), 2. hogy ki tudja mi okból, de egyelőre nem mer-
nek vagy nem akarnak szakítani a keresztyénséggel. Azoknak tehát,'
akiknek egyformán szívén fekszik mind a kettő: a. keresztyénség, a
maga egyhááras formájában, és a modern gondolatoknak, mint okvet-
lenül szükségeseknek helyes kialakulása, ezekkel kell szembenézni és
ezekre kell feleletet adni. Gondolatkörökre szétbontva a következőket
kell szem előtt tartani:

1. Mi az oka az egyházellenes támadásoknak? Egyrészt az, hogy
az egyház, mint szervezet, világi szervezet. Meglehetős egyháziatlan-
sággal sokszor avatkozott politikába. Magyarországon még ma is (el-
tekintve a zsidó-kérdésnek egyházi vonatkozásaitol), különbséget tesz-
nek egyes állás ok betöltésénél a jelöltek között felekezeti hovatarto-
zás szcrnpontjából. Ennek pedig, okozója nem az állam, vagy az állami
gyakorlat, vagyesetjeg a törvény, hanem az, hogy az egyik felekezet
politikai nyemást tud kifejteni és gyakorlatban meg is valósítja azt.
Ez a tény ma még csak elkeserítő és felekezeti viszonylatban mérgező
jelenség, holnap azonban olyan hivatkozási alap lehet, amelyről nem
csak egy felekezet, hanem 'az egész keresztyénség ellen támadnak.
A másik pedig az' a jelenség, hogy az egyházak nem fordítottak elég
gondot a valódi egyháziasságra. Csak mutassunk rá itt arra a nem-
régiben elhangzott egyik kat. rádióprédikációra, amelyi.kben ez a mon-
dat szerepelt: "miért nem dolgoznak a magasabbrangú embereink?
Olvassátok csak az újságokat, hogya protestánsok hogyan vonják be
őket' a munkába!" Es gondoljunk emellett arra, hogy mi magunk egy-
általán nem vagyunk így elragadtatva magunktól, hanem valóságban
.tudjuk hibáinkat és mulasztásainkat itten, éppen az egyháziasság terén!

2. Kell-é a keresztyén magatartáshoz az egyház? A fentiekben
említettek alapján, de sok egyháziatlan keresztyén élete és nyilatko-
zátai, egyházával, az egyház belső életével szemben teljesen hanyag
magatartása ad tagadó választ, ha valóságban nem is mondja ki. Egy
új nérriet könyvben (Festschrift f'ür Wobbermin) Wobberrnin berlini I

szisztematikus utóda vádolja az egyházakat, és nem tartja őket fontos-
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nak a keresztyén életben, amellett, hogy teljesen komolyan igyekszik
Krisztusról és a benne való hitről beszélni. Szavaiból azonban kiérez-
hető az új világnézet és a keresztyénség összeházasításának kísérlete.
Nálunk a keresztyénségről olyan sokat szónoklókat kell csak meg-
figyelni és még a felületesebb figyelő előtt is világos lesz, hogy ahol
keresztyénség szerepel, ott a legtöbb helyen nem csak szó marad,
élet pedig nincsen alatta. Azt kell mondanunk.. ahol nincsen egyhá-
ziasság, nincsen keresztyénség sem. Akik egyháziatlanok, nem is jó
keresztyének. Mert a keresztyének még a hibák ellenére is megmarad-
nak az egyház mellett és imádsággal, munkával igyekszenek hibáit ki-
küszöbölni.

3. Mi az egyház rendeltetése a keresztyénség szempontjából? Itt
gondoljunk most csak arra, amit az egyházak ellenségei mondanak,
Bizonyos, hogy az egyházak nem tudnak senkinek se hitet adni, és
senkit s~ tudnak halálos bizonyossággal Istenhez elvezetni. pe az egyhá-
zaknak nem is ez a feladata. Hogy csak magunkról beszéljünk: az egy-
ház feladata: tisztán hirdetni az Igét és kiszolgáltatni a szentségeket.
Az Igehirdetéssel rádöbbenteni az embereket arra, hogy az Isten ural-
kodik és nekünk meg kell hallani azt, amit Ö mond. Sőt meg is kell
cselekedni. Ezt az Igét pedig nem tudja senki sem magának hirdetni.
A "hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által!" Ehhez a hallás-
hoz, az Ige hallásához egyház kell. Csak itt lehet az Igét hallani.
Ennek külső jele, és a keresőnek érzékelhető biztosítéka a szentség.
Ezt sem adhatja ő magának, Ezt Krisztus a közös.ségnek, gyülekezet-
nek adta. Ebben az egyházban még gyenge tanítók is lehetnek, akik a

'Kri.sztusra nem jól építenek, csak "sza!lmát és pelyvát", az egyház
mégis egyház marad, a fentiek szerint és miatt, sőt az Apológia szerint
a tévelygőkriek "még hibájuk is megbocsáttatik, ha Krisztust meg nem
vetik". De egyház nélkül a keresztyénségnek, ha csakugyan keresz-
tyénség akar lenni: nincsen alapja. Ahol nem szól az Igeés nem szol-
gáltatják ki Krisztus rendelése szerint a szentségeket, ott 'nincs keresz-
tyénség sem. Kemény Péter.--~-..--\

Mindennek Luther az oka
A Jelenkor, a Korunk Szava sápadt és fanyar utódja sehogysem

találja helyét a magyar szellemi életben. Merev keresztyénségű kleri-
kális intellektuellek lapjává lett, mely előkelő tanító modorban próbál
fényt csiholni az emberiség, a magyarság és a keresztyénség, szerinte,
tökéletesen sötét káoszában. Egy humanisztikus katolicizmus talajta-
lan. idealizmusa, és az új eszmék és megoldások felé küldött fázós do-
hogásai azonban mondanivalónak . és hangnak nem elegek arra, hogy

-ütőképes fegyverré tegyék a szellem csatamezején. Ezzel a multba
visszahúzódó, finnyás magatartással valóban előkelő, de igen kevéssé
építő hangú újságot lehet csinálni: Talán jellemző a lap lendületére az
erőleljes gyászrovat és az in memoriam tárcák tobzódása, melyekben
sohavisszanemtérő magyar jelenségekké növik ki magukat a klerikális-
intellektuel-humanisztikus katolicizmus olyan képviselői, akikkel éle-
tükben nem sokat kellett foglalkoznunk, s melyekben horribile dictu
még Verdier párisi érseket is meg kellett siratnunk, aki pedig igen kevés
szemérem érzést tanúsított a magyarság vendégszeretetéveI és főpap-
tiszteletével szemben,' mikor kissé feliebb utazott tőlünk a szabad em-
beriség, tiszta demokrácia és történelmi igazságosság honába, Cseh-
szlovákiába.

A lap alaphangját Katona Jenő adja, aki kénytelen védjelzett ka-
tolicizmusát újra és újra megtámogatui néhány naiv Jegendának tör-
ténelmi tanulsággá való dagasztása. az egyházatyákból való néhány
latiri idézet 'beszúrása, sa' szentek' életének és Róma-örökváros kőről-
kőre váló ismeretének sürgős rnutogatása által. Ö a középkort nosztal-
giázza, s nehezen tisztázható gondolatmenetei kedvéért és ennek a kö-
zépkori hangulatnak lelkesültségében mikre rá ném jön?!
. A Jelenkor legutóbbi számában "A Lélek ünnepe után" cimmel

pünkösdi hangulatba burkolt kísérletet tesz arra, hogy a mai világ-
égést egyenesen' a középkori szellem felbomlásától fűzze szellemtörté-

estétől 27-én estéig a Keresztyén Le-
ányegyesületek tihanyi üdülőjében. Ez
a tihanyi félsziget csúcsán, a szántódi
rév állomása mellett teljes komforttal
berendezett, modern üdülő. A balatoni
fürdőéletre is a legszebb lehetőséget
nyujtja. A majd négy napos konferen-
oia teljes ellátásának költsége 18 P lesz.
Közelebbi felvilágosítással (utazási ked-
vezmény s .hasonlókra vonatkozólag)
dr. Gyimesy Károly, az o. L. Sz. tit-
kára (Bp., 1., Verbőczy-út 28.) és vitéz
Sréter Ferenc banyakerületi missziói
lelkész (Bp., VIlI., Eszterházy-u. 12.)
szolgál bárkinek.

Lelkészek számára a MELE' rendez
ezévben is evangélizációt augusztus há
19-én estétől 23-án t'stéig, Gyenesdiá-
sono Az evangélizácíó szolgálatait Tú-
róczy Zoltán tiszakerületi püspök fogja
végezni.

Paedagogusok számára Miskolcon lesz
az ezévi evangélizáció június 24-én' es-
tétől 28-án estélig. Szolgálatait ismét
Túróczy Zoltán püspök látja el. Fel-
világosítások Nyíregyházán, az Ev.
Püspöki Hivatalban kaphatok.

A gyülekezeti közösségek evangéli-
záló és hitmélyítő konferenciája ezen a
nyáron Orosházán lesz augusztus l5-én
estétől l8-án estig. (Férfiak és nők,
ifjúság és felnőttek részére.) Felvilágo-
sítással Tóth László ev. tanító (Oros-
háza, Hajnal-u. 1.) és vitéz Sréter Fe-
renc (Bp., VIlI., Eszterházy-u. 12.)
szolgál,

A Fébé Diakonissza Nőegylet evan-
gélizáló konferenciáját férfiak és nők
számára egyaránt a gyönyörű Klotild-
ligeten tartja június 27-én d. u.-tál
2.9-én estig. Június 30-án pedig hitmé-
lyítő nap lesz ugyanott. Tájékoztatás a
Fébé Diakonissza Anyaháztól (Remete-
kertváros, Béla király-út 7la.) kap-
ható. - Férfiifjúság számára előre-
láthatólag aug. 9-10-11-én, leány-
ifjúság számára augusztus 17-18-19-
20-án lesznek ifjúsági konferenciák,
ugyancsak Klotildligeten.

A Baráti Mozgalom konferenciája
július l-én estétől 3-án estig lesz Ceg-
léden. Harmati Béla ev. lelkész, Ös-
agárd, U. p. Keszeg, nyujt felvilágo-
sítást.
. A főiskolás diákok számára Tahiban
lesz evangelizáló konferencia a Pro
Chri sto Diákszövetség rendezésében jú-
nius 25-től július 2-ig.

Evang. Középiskolás diákoknak szin-
tén Tahiban lesz a konferenciájuk jú-
lius 3-tállO-ig. Mindkettőre vonatko-
zólag a Pro Christo Diákszövetség (Bp.,
IX., Űllői-út 25. II. 15.) ad felvilá-
gosítást.

A Keresztyén Leányegyesületek ti-
hanyi üdülőtelepükön tartják .konfe-
renciájukat június 28-30-ig. Közeleb-
bit a K. L. E. irodájában tudhatunk
meg (IV., Váci-út' 78·-80.).

Teológiára készülő evangélikus ifjak
figyelmét felhívjuk a június 29-július
12-ig tartandó teológus-tanítóképzős
KIE táborra. Pénzhiány nem akadály!
Minden érdeklődésre készséggel vála-
szol: Evangélikus KIE Központ, Bp.,
VIII., Horánszky-u. 26. sz.

Halálozás. Okály Adolf nyugalmazott
pozsonyi evangélikus lelkész 75 éves
korában hunyt el. - Leányfalvi Lin-
gel Károlyné szül. Auguszt Janka Bu-
dapesten v~ratlanul elhunyt.
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Hívogatás.

Magócs KároLy igehi1·detése.
Budapest, 1940. 196 lap. Ara 3.- P.

Egy vidéki egyházi lap értékes mun-
kása bizonyos fokig ellenezte és hely-
telennek ítélte lelkészek ama vállal-
kozását, hogy nyomdakész állapotban
lévő beszédeiket a nyilvánosság és a
pályatársak ítélete elé bocsássák. Pedig
ebben a nyilt kiállásban, az esetleges
szelgálaton kívül, nagy bátorság mu-
tatkozik meg. Nagyerőtudat van ab-
ban: ime tíz évi igehirdetés termekét
bemut.atom: olvassátok, használj átok és
bírálj átok.

Helyes dolognak kell tartani azt, ha
lelkészek elolvassák egymás igehirde-
tését. Világiak legalább annyira épül-
nek belőle, mint egyéb építő olvasmá-
nyaíkból. Olyan igehirdető, mint Ma-
gócs Károly, aki nem problémahajszoló
mondásaiban és nem nyugtalanitó fel-
szólításaiban és igehirdető rábeszélé-
seiben, hanem a nyugodt szelídség és
esztéta lelkületü férfiú őszinteségével
beszél, jobban és hálásabb an terméke-
nyíthet meg fiatalokat és nyújt hasz-
not fiatalok tanulva olvasó igehirdető
szolgálatában, mint sok más korunk-
beli igehirdető.

El kell árulnunk ahomiletika elmé-
letét szem előtt tartóknak. hogy Magócs
Károly igehirdetése félreismerhet.etlen
típusa a .Jcuntsbomilía'', magyarul: mű-
vészies igehirdetésnek. Ezt a formát
elítélhette annak idején Ravasz László
is nagy homiletikai művében, de mint
forma, törvényként kellene álljon so-
kunk előtt abban a tekintetben, hogy
mi szorítható bele az élet dolgai közül
az igehirdetés mondanivalóinak eresz-
tékei közé, s mi az, amit mondani aka-
runk, milyen gondos és lelkiismeretes
mérlegelés és stílusbeli megfontolások
és simítások után kerülhet a nyilvá-
nosság elé. Lehet, hogy ma még a kö-
zönség, az igehallgatók nagy része is
mást kíván a szószék embereitől, lehet,
de ez a kívánság nem mindig indokolt
s főként talán napjainkban nem az.
Egyházunkban élnek eszmék, emberek,
mozgalmak, amelyeket és akiket az
egyház egyeteme megítél és állandó
felelősségrevonni kész kárhoztatás alatt
tart, s lehet, hogy annak van igaza,
akit mindenkí meg akar feszíteni. Erős
Illusztráció ez egy igehirdetési könyv
ismertetésével kapcsolatban, de az az
elmélet, amelyet Magócs Károly ige-
hirdető szolgálatában talán. sokszor tu-
dattalanul, vagy a régi megszokásnak
és hatásnak kényszere alatt követ és
szolgál, könyv formájában értékes és
hasznos. G. L.

Dr. KünkeI Fritz, Dr. Vetö Lajos:
. A közösség.

A közösséglélelotan alapfogalmai. Bu-
dapest, 1940.. 142. lap. Scholtz Testvé-

rek kiadása. Ara: 3.90 P.
Fel akarjuk hívni a címeket gya-

nutlanul olva sók figyelmét arra, hogy
a könyv nem az egyházi közösségi
mozgalmak belső élete és annak törvé-
nyeivel foglalkozik, s a politikai tö-
megmozgalrnak lélektanára sem terjed
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neti összefüggésbe. Az érdekes kísérlet közben nagyszerű alkalom ad'
dik arra, hogy a reformációt is bele lehessen keverni a mostani vilá
krízis szellemtörténeti ősei közé, s Ilyenrnódon szellemes összefüggé
ben lehessen beszélni reneszánszról, reformációról és liberalizmusró
sőt Luther-Descartes-Rousseauról is.

Azt mondja: "E napokban, amikor egy beteg világfejlődés vég
számadáshoz siet, újra láthatjuk, hogy vér csorog még az égből'
honnan kétezer évelőtt a Lélek árasztotta sugarait és küldte kegyel
mét. A középkor mély, benső lelki egységét kissé eszményítve felidé
Novalisi Christenheit oder Európa szinte tökéletes ellentétéhez érkez
tünk. A magányában megindító szépségű Mária-dalokat írógaitó pr
testáns költő, .... annakidején az egység felbomlását három fokozat
ban: reneszánsz, reformáció, felvilágosodás, találta meg. Amint ,ho
hozzá hasonlóan rajzolták meg azóta ugyanezt a párizsi Institut Chat
lique tudós tanára Jaques Maritain: Luther-Descartes-Rousseau nev'
hez kötve, vagy ami Szekfű Gyulánk: a reneszánsz államfilozófia é
államgyakorlat. a protestantizmus és a francia forradalom eta
pozásában" .

Korántsem akarjuk tagadni, hogy' a reformáció a maga területén
éppenúgy hozzáj árult a középkor felszámolásához, mint akár a rene
szánsz, akár a felvilágosodás, a maga terül etén. Azt is beismerjük,
hogy amint a lelki-szellemi-hitbeli felszabadulásnak vagy újjászületés-
nek kapcsolatai vannak a tudományos-művészeti, sőt a társadalmi fel-
szabadulásokkal és újjászületésekkel, úgy a reformációnak is kapcso-
latai lehetnek a reneszánsszal visszafelé és a felvilágosodással jóelőre.
Azonban ezekben alapozni meg a monopolkapitalizmus-diktatúra-töme
gek lázadása szocializmus-nacionalizmus-háború vonalán a mai világ-
krízist, éppen olyan önkényes, mintha mi azt mondanánk, hogy a kö-
zépkori szellem az eredendő oka a mai katasztrófának. Mert ha a
reformáció szellemtörténeti oka volt a fent vázolt (hangsúlyozzuk,
hogy a reformáció alapmondanivalójától egészen idegen, evilági-poli-
tikai-társadalmi) fejlődésnek, úgy a reformációnak viszont kétségte-
len szellemtörténeti előzménye, sőt kiváltó oka volt a középkori szellem.

De az egész gondolatmenet üres önkényessége akkor tűnik ki leg-
inkább, ha meggondoljuk, vagy éppen utánakérdezünk annak, hogy
miféle "mély, benső lelki egységre" gondol Katona Jenő, mint ami a
középkor sajátja lett volna, mint aminek a megtörese. vagy eltűnése
adná meg a későbbi katasztrófális fejlődés első lökését? Mi volt, s mi-
lyen életterületen fedezhető fel a középkornak ez a "mély, benső lelki
egysége?" .

Hol mutatkozott ez a nagy és általunk szétrobbanthatni szeren-
cselt egység? Egyházszervezetben? A reformációt megelőzte két hatal-
mas egyházszakadás a nyugati és keleti keresztyénség között, melyek
közül a XI. századi végleges megpecsételése lett annak a római katoli-
kusok által oly nehezen elismert helyzetnek, hogyakeresztyénség
legalább azóta, hogy pápákat ismerünk, sohasem volt egységes, s így a
római pána sohasem volt egy egységes keresztyénség "feje". Vagy
theológiai ezység volt? Hacsak azt nem tartja Katona Jenő mélv és
benső egységnek, hogy a középkor theológiáj a szörnyű vadházasságba
ötvöződött a platonizmussal, aristotelizmussal, filonizmussal, a zsidó,
a keleti és a hellén-római humanisztikus szellemi élet minden fertőző-
képes gondolatával - nem tudjuk, miről van szó? Belül az egyházban
arianus, monofyzita, pelagiánus, keleti-nvusiati viták mellett állandó
tánJálói voltak a szellemi egység eme mélységének, az állandóan igen
erős szekták, sőt az összes egyházjavító kísérletek, amelyek közé nvu-
p'odtan odaszámíthatjuk akár a clunyi szellemet, akár Assisi Ferenc. akár
Lovolai Ignác munkássázát. Az ő reformátorrá nem feilődésük iga7f!n
csak egyéniségük és az akkor soros pápa Intellizenciájának kérdése
volt. Vagy tudományos egység volt? Amennyiben kibontakozni kezd-
tek ~ theolózián és az egyházias filozófián kívüli tudománvok, uzvan-
annyiban keletkeztek a vitafelületek. s hány tudósnak kellett égnie
ezért a mélv és benső lelki ezvségért"! Vaf1.Ytársadalmi egység volt?
s mit csinál iunk akkor a iobbázv-. a céhkérdéssel. a ..három rend"
mindenütt visszatérő jelensézű osztálvharcaival? Mit szóliunk a Iaiku"
sok és klerikusoknak éppen a közénkori egyház által vá it szakadékai-
hoz, az invesztituraharcokhoz. stb? Az a társadalmi fejlődés, mely
idáig hozott minket a szociális kérdés ilyen feltevéséhez: proletár-
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burzsuj, s a nacionalizmus kérdésének ilyen feltevéséhez: proletár és
plutokrata nemzetek harca, vajjon valóban ott fundálódik, ahol azt a
felvilágosodás felvetni kezdi, a reformációnak és a reneszánsznak két-
ségtelen szelleme befolyása alatt, vagy nem éppen ott, ahol mindez
megalapozódott a középkor feudális, rendi világában, ahol éppen a vi-
lági hatalomratörő, gazdag, pápás egyház jár elől a' pünkösdi Lélek
megtagadásában: "mindenük köz vala?" Ugyan, hagyjuk már ezt a
-középkori egység-törési naív tudóskodást a reformáció körül. .

Ha a reformáció indító oka volt a most felszámolásnál tartó "beteg
világfejlődésnek" , akkor a középkor még inkább. .

Mi inkább azt mondjuk, hogya reformáció és Luther munkálta az
igazi lelki egységet. Munkálta akkor, amikor az egyházi tanítást megsza-
badította az ezerféle emberi gondolattól, s odaszegezte az egyetlen Szerit-
íráshoz és munkálta akkor, amikor a hívek hitét az ezerféle szentek és
tiszteletreméltók helyett odairányította az Egyetlen Jézus Krisztusra. És
munkálta akkor, amikor a világ felébresztett keresztyénségének sze-
mét az Egyetlen szükséges dologra irányította, s ezzel előre megóvta
magát attól, hogy mondjuk 1940-ben egy Katona Jenő nevü magyar
újságíró belerángathassa őt elvileg evilág legvilágibb, legbünösebb krí-
zisének szellemtörténeti ősei közé. Dezséry László.

A példaadó .presbirer
Evangélikus egyházunk egyik - bibliából fakadó - tanítása az,

hogy a hit cselekedet nélkül nem hit. Vagyis a lélek mélyén élő hitet
nem lehet elrejteni és nem .szabad eltitkolni. Az, egészen természete-
sen, a külső életformában is megmutatkozik. Mint ahogya jó fán a
gyümölcs nem külön érdeme a fának, hogy az terrnett. hanem a jó fa
természetének egészen világos következménye, épenúgy a hívő lélek
számára nem külön érdem a keresztyén vallásos életforma, hanem
annak egészen természetes gyümölcse. Az az ember, aki egyszer talál-
kozott Krisztussal, az ezt a találkozsát nem tudja elrejteni, nem tudja
csak a maga számára megtartani, mert életének ez az élménye kifeje-
zést keres. Kifejezést keres pedig elsősorban a saját életében, úgy hogy
azt ennek az élménynek alapján teljesen átalakítja. Ez az átalakulás
pedig - mivel társaséletet élünk - nem ,maradhat hatás nélkül a
környezetre sem. Ez a magyarázata annak, hogy a hívő embert olyan
gyorsan meg lehet ismerni, hiszen .minden cselekedetén meg lehet látni,
hogy történt vele valami. Egészen röviden kifejezve, a hit megismer-
teti magát és mint életformában kifejeződő példa áll oda mások elé
bizonyságuL

A hitetlen Ieket is nagyon jól fel lehet ismerni a külső életfor-
mábóL Ha talán ideig-óráig lehet is takargatni képmutatással a valósá-
got, ez a máz azonnal lehull, mihelyt elhatározó pillanat következik be
az ember életében s végül mégis csak kénytelen azt adni, ami valójában.

A presbiter élete is a belső életének visszatükröződése. Ha hívő,
vallásos, - ha hitetlen, vallástalan életnek visszatükröződése.

Mivel a presbiter tiszténél fogva előljáró, vagyis a gyülekezet' élén
jár, az egész gyülekezet előtt végzi munkáját, - az ő élete és munkája
mindíg példaképen fog állni a gyülekezet előtt. Akkor is, ha külső élete,
cselekedetei, szavai egészen méltatlanokká teszik őt arra a tisztségre,
hogy a gyülekezet vezetésében részt vegyen. Akkor is, ha arról tesz
bizohyságot, hogy ő még nem él benne az egyháza életében, még nem
ébredt hitre. .

Óriási felelősséget jelent a mi számunkra ennek a felismerése. Mi
mindíg példaképen állunk a gyülekezet előtt! Hiszen azért állíttattunk
ide, hogy példát mutasunk. De lehet rossz példát is mutatni! Hány
gyülekezeWnk életében fájó pont, sőt hány gyülekezet életét tette és
teszi tönkre épen a presbiterek rossz pétdaadása. És hány gyülekezet-
ben volt a presbiterek helyes példaadása új munkának, a keresztyén
élet megújulásának for-rása, mert munkájukból hit sugárzott ki. Azt
kell vizszálat alá vennünk, hogy milyennek kell il prebiternek lennie,
hogy a gyülekezet életében helyes példát adhasson. Ami feladatunk
az volna, hogy az egyház életében az ig:azikeresztyén életformát meg-
találva, bizonyságot tehessünk a gyülekezet élétéért való aggódásunk-

ki figyelme, hanem a legkisebb közös-
ség a család problémáit ismerteti.

Ebben a célkitűzésben vonzó szem-
léltetésekben s eleven, szülőket és pe-
dagógusokat érdeklő megvilágításban
tárj a fel az otthon, a család és gyer-
mek s a három tényező együttes, azaz
közös életének kérdéseit. Néhány gon-
dolattal túl is megy ezen a szűk terü-
leten s az itt közölt mondanivalói is
olyanok, amelyeket összefoglalni és
közreadní annyiból helyes volt, hogy
eszmélteti egyszerű kérdésekben azo-
kat, akik szakembereknek és kitanít-
hatatlanoknak tartják magukat a fon-
tosabb kérdésekben. Dr. Vető Lajos
ismét bebizonyitotta, hogy e munká-
hoz nagyszerűen ért. G. L.

[van~éli~us leán~~onferencia
Kapernaum~an

A balatonmenti Gyenesdiás község-
ben (Keszthely mellett) kies. helyen
fekvő Kapernaum nevű lelkészüdülő
evangélikus egyházunk sok megmozdu-
lásának volt már a színhelye. Évről-
évre kedves találkozóhelye egyházunk
munkásainak és míndazoknak, akik
egyházunk ügyét a szívükön viselik.
Nincs tehát abban semmi csodálatos,
ha olyan sok új gondolat, új elindulás
és mozgalom támadt ezeken a találko-
zókon. Ebben az esztendőben új mun-
kával bővül Kapernaum programmja,
mert először lesz színhelye evangélikus
leánykonferenciának. Ennek a konfe-
renelának evangélikus egyházunk fele-
lős munkásai lesznek az előadói. akik
az egyházi keresztyén tanítás és ta-
pasztalat alapján szólaltatják meg a
leányélet kérdéseit; Krisztussal ez élet
útján összefoglaló témá val a IL' Tim.
3,' 16, 17-ben megszólaló apostoli Ige
alapján: "A teljes Irás Istentől ihletett
és hasznos ... "

Aki érdeklődik és vágyódik egy ilyen
konferencia után és részt óhajt azon
venni, azt szeretettel hívjuk ezúton is
Kapernaumba. Nem idegen helyre, ha-
nem testvérek közé jön és nem idegen
tanítást, hanem evangélikus egyházunk
keresztyén tanítását fOlja hallani. Kér-
jük Istent, míndannyian, hogy áldja
meg ezt a munkát és fogadja el a
magáénak ezt a szolgálatot is, hogy
sokan adhassanak majd hálát Ö néki
azok, akik ezen a konferencián részt-
vehettek.

A konferencia ideje június hó 20-28.
Jelentkezési .dij 3 P, napi szállás és el-
látás 2 P, egész időre tehát 16 P + :3
P. Az útiköltségre vonatkozólag közöl-
jük, hogy az úgynevezett balatoni ked-

. vezmény érvényes, ami azt jelenti,
hogy oda egész jegyet kell váltani,
vissza pedig ingyenes az utazás. Ez a
kedvezmény' 8 napi 'ott tartózkodás
után érvényes csupán. Jelentkezési ha-
táridő június 5. Jelentkezni dr. Deák
Jánosnénál, Sopron, Felkelő-u. 42. le-'

. het, aki bővebb felvilágosítással is
szívesen szolgál.

Túróczy Zoltán tiszakerületi püspö-
köt Szabolcs megye törvény hatóság a
örökös bizottsági tagjává választotta.
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Nvaraljun~
a ~venes~iási "Ka~ernaum~an"

"Kapernaum" a Genezáret tava mel-
lett fekszik. Ez volt az a város, ahol
Jézus otthon volt (Márk 2, 1.). Balaton-
parti lelkészüdülőnk is azért kapta ezt
a nevet, mert a célunk, hogy lelkészek
és nem lelkészjellegű, de lelki élet
után vágyó más emberek is úgy tölt-
hessék itt pihenőidejüket, hogy azután
meglássák rajtuk, "hogy Jézussal vol-
tak vala". (Ap. Csel. 4, 13.)

E célból életünket Isten Igéje alá
akarjuk helyezni. Minden étkezés után
áhitat, vasárnap este 6 órakor isten-
tisztelet van. (Ján. 5. 39.)

Felvételt elsősorban csak lelkészek
nyerhetnek, azután feleségeik, mások
csak üres helyesetén, egyedülálló nők
és 16 éven aluli gyermekek csak kivé-
teles esetben vehetők fel. Az Isten előtt
való elcsendesedés külső feltételeinek
biztosítására gondja legyen mindenki-
nek. (Zsolt. 46, 11.)

Étkezési idők: reggeli 1129, ebéd 02,
vacsora 1/28 órakor. Az étkezés közös,
Reggeli egy csésze kávé, vagy kakaó,
két süteménnyel, ebéd három tál étel,
vacsora sült köritéssel, vagy tészta és

. gyümölcs.
Délután 1/23-tól 4 óráig "Kaperna-

um"-ban föltétlenül csend nek kell
lennie.

Fizetendő minden napra, lelkészek,
tanárok, tanítók, illetve családtagjaik
után: 3.50 P. Gyermekeikért 10 éves
életkorig napi 2 P. 10 éven felül teljes
díj fizetendő. Másole 4.50 P, gyerme-
kekért 2.50 P. Ebben az összegben
mindennemű díj benne van, a kiszol-
gáló személyzet ajándéka' is. Ez összeg-
ből a jelentkezés alkalmával szemé-
lyenként 10 P előlegül beküldendő,
mely összeg beszámíttatik abban az
esetben, ha a jelentkező a jelzett időt
"Kapernaum"-ban teljesen kitölti. Ha
a jelentkező nem jön el, jelentkezési
díja vissza nem térül. A személyzet-
nek tilos ajándékot adni, s nekik tilos
ilyet elfogadniok. Kiszolgálásdíj, ill.
ágynemű használat címén a fizetett
összeg 100/0-t kell fizetni, mely összeg-
ből a személvzet megfelelő fizetési pót-
lékot kap. AgYlieműt mindenki "Ka-
pernaumtól" kap. (Használhatja termé-
szetesen a sajátját is.) Törülközőt és
asztalkendőt mindenki maga hoz ma-
gának.

"Kapernaum"-ban a fürdőszobában
egy-egy fürdés 1 P.

"Kapernaum" nyitva van: július 1-
től augusztus 31-ig. Kellő számú je-
lentkezés esetén azonban júniusban' és
szeptemberben, sőt esetleg a téli hó-
napokban is. Jelentkezni lehet Meny-
hár István keszthelyi evangélikus lel-·
késznél, Kapernaum gondnokánál, aki
készséggel ad felvilágositást az érdek-
lődőknek.

Csővér. A budapest-kelenföldi evan-
gélikus énekkar egy része Szántó Ró-
bert lelkész és Weltler Jenő karnagy
vezetésével május 19-én este templomi
hangversennyel egybekötött vallásos
estét rendezett a csővári templomban.
Az előadást Szántó Róbert budapest-
kelenföldi lelkész tartotta, aki a dél-
előtti istentiszteleten is hirdette az Igét.
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ról, és felelősségérzetünkről. Ezt pedig csak úgy tehetjük meg, ha élő
hit van bennünk. Ellenkező esetben épen a mi életünk es munkánk lesz
a legnagyobb romboló erő a gyülekezet életében.

Amit rnínden evangélikus presbitertől feltétlenül meg kell kíván-
nunk, - és ebbe tulajdonképen mindent belefoglalunk - az, hogy az
evangélikus presbiter hívő ember Legyen: Ez elengedhetetlen alap-
feltétel.

Az evangélikus presbiternek ismernie kell egyháza tanításait,
annak tartalmával teljességgel azonosítani kell magát.

Ennek megállapítása megint súlyos ítélet felettünk, mert meg kell
látnunk, hogy 'egyházunkban a presbiterválasztás első feltétele igen
sok esetben nem ez. Választunk presbitert, mert előkelő állást tölt be,
választunk, mért nagy befolyása van ... és még hosszú sorban folytat-
hatnánk az ilyen egészen emberi szempontok figyelembe vételét, de
bizony sokszor elfelejtkezünk annak vizsgálatáról, hogy hívő ember-e
és élete mit mutatott eddig?

Nagyon helyes és feltétlenül szükséges dolog az, hogya presbi-
tériumban helyet foglaljanak vezető pozíciókat betöltő evangélikusok,
akik kellő súllyal és tekintélyel tudják képviselni egyházunkat kifelé
az államhatalom, vagy más egyházak felé; - de a választásnak csak ez
nem lehetaz alapja. Nagyon kétes értéleü az olyan világi nagyság kép-
viselete és példaadása, aki csak címére támaszkodik, de egyházához és
annak taní.tásához kevés köze van. '

Ebben a tekintetben egyházi közületeinket is felelőség terheli.
Mert meg kell állapítani, hogy egyházi közületeink nagyon kevés sulyt
helyeznek egyházi tisztségekre való élhívásnál a megválasztandó egyé-
niségére, vagy ha helyeznek is, inkább munkaerőket keresnek, mint
mélyhitű és minden kritikát kiálló feddhetetlen életű embereket .

Ilyen helytelen szempontok érvényesítése teremtette meg azután
azt a szomorú helyzetet, hogy a presbiterek igen nagy százaléka nem
ismeri egyháza tanítását olyan alapossággal, ahogy az tőle elvárhato
volna. Nem tudja és nem is tudhatja példaadó hivatását betölteni az a
presbiter -az el5yház életében, aki a bibliai ismereteknek. az egyház-
történetnek, az egvházjognak az elemi és középiskolában tanult anya-
gát már rég elfelejtette és ma már ezeknek az ismereteknek teljesen
híjával van. A' lelkiismeretes vizsgálat bizony arra az eredményre vezet
bennünket, hogy nem ismerjük ezvházunkat úgy, ahogy ismernünk
kellene. Ez a valóság! De ezen változtatni kell!

Szükség lenne arra, hogy amint a közéleti pályákon élőket tovább-
képző tanfolyamokon nevelik és fejlesztik a hivatáshoz kötött ismere-
teikben. úgy a presbiterek számára is tartanának lelkészeink ismeret-
terjesztő és ok,tató előadásokat a presbiteri tisztséggel összefüggő tárgy-
körről, fokozottabb mértékben. mint eddig. Ebben a munkában a pres-
biteri konferenciák csak összefoglalások lennének, amelyet az egyes
gyülekezetek presbitériumainak előkészítő munkája előzne meg. '

(Foly tat juk.) Kökény (Kuszenda) Lajos.

Az ,.
UJ Egyetemes, Névtárhoz

Pár héttel ezelőtt hagyta el a Harangszó nyomdáját ugyancsak a
Harangszó kiadásában megjelent, már régóta várt, hézagpótló Egyete-
mes Névtárunk. Kezemben a vaskos, 224 lapra terjedő könyv s most,
hogy tüzetesen átvizsgáltam, néhány gondolatot papírra kell vetnem a
könyvvel kapcsolatban. Bevezetőben azt olvasom, hogy "Egyetemes
egyházunk 1939. évi közgyűlése a Harangszót bízta meg Egyetemes
Névtár kiadásával". Egy olyan mű látott tehát napvilágot, amely
hosszú ideig vajúdott, de a lehető leggyorsabban elkészült. Aki statisz-
tikát szokott készíteni, az tudja, hogy milyen nehéz és körülményes
feladat egy statisztikai. könyvet megírni. Az adatokat sok helyről kell
összeszedni s nagyon sok helyen késlekednek azok elküldésével. Ezt a
feladatot Szabó József nagyszerüen megoldotta, s a munkát szépen el-
végezte. Négy egyházkerületünknek és 22 egyházmegyénknek minden
szükséges adata benne van. Egyetemes egyházunk tisztikarát, presbi-
tériumát, bizottságait mind közli. Nagyon jól teszi, hogy tanintézetein-



ket is ismerteti. Szól intézményeinkről, egyházi Iapjainkról, a M. Kir.
Honvédség protestáns egyházi szervezetét is közli s ad helység-névtárt.
névjegyzéket, ahol feltünteti a lelkészek, tanítók.. és felügyelők
névsorát.

I

A könyvnek azonban egy-két hibája is van. A békési egyházme-
gyéhez tartozó nagymágócsi missziói egyházközség lélekszámát az
anyagyülekezetben 315-nek állapítja meg. Szórványhelyeken a névtár
szerint ismét 315 lélek lakik; de az egyházmegyei összesítésnél nem
630-at, hanem csak 315-öt vesz. A budapesti egyházmegyénél, mint 16.
gyülekezetet a Fébé ev. diakonissza egyesületet is feltünteti. (Jó tud-
nunk, hogy az új egyházi törvények értelmében egyesületi lelkészi ál-
lás. is van.) Megállapítja, hogy 648 alélekszáma, s hogy a tagok vala-
melyik gyülekezetnél vannak feltüntetve. Dé' az összesítésnél mégis
kimutatja ezt a 648 lelket. A kemenesaljai egyházmegyéhez tartozó
Kemeneshőgyész gyülekezetnél meghatározza, hogy' az anyagyülekezet-
ben is s a leánygyülekezetben is (Magyargencs) 2-2 tanító van, de a
lélekszámnál csak az anyagyülekezetről mondja ki, hogy 910 lelkes.
Ha a jelen helyzetet nem ismerném, akkor is a két tanítói állásból kö-
vetkeztetnék arra, hogy itt is elég nagy számmal élnek híveink. Nem-
régiben jártam Kemeneshőgyészben s tudtommal akkor a lélekszám
Magyargencsen 906 volt. Ennek az adatnak a hiánya nemcsak azért
bántó, mert csaknem 1000 lélekkel kevesebb lesz így a. végső összesí-
tés, hanem azért is, mert Magyargencs egyik legnagyobb filiánk. Ter-
mészetes, hogy sok kisebb hibát azért nem akarok felsorolni, mert ez
elkerülhetetlen egy gyorsan készülő névtárnál s tüzetes átnézés után
is belecsúszhatik itt-ott több kisebb hiba. Még egyet azonban meg kell
említenem. Cegléd anyaegyháznak, tudtommal, nemcsak az esperes
felügyelete mellett Nagykátán van missziói segédlelkésze, hanem Ceg-
léden is van (legtöbbször kettő).

. A számok beszélnek .. J ó néhány évvel· ezelőtt Zászkaliczky Pál
ennek alapnak hasábjain "Hangos számok" címen ismertette, hogy
menyire szórvány egyház vagyunk. Most országos viszonylatban álla-
píthatjuk meg ezt. Nem szól ugyan a névtár arról, hogy a békéscsabai
vagy a szarvasi vagy a kondorosi tömeggyülekezeteknek hány %-a
tölti kinn életének a javarészét a tanyán, de pl. a csanád-csongrádi
egyházmegyének néhány beszédes adata beszédesen igazolja szórvány-
egyház voltunkat. Battortyán jóval kevesebb lélek él az, anyagyüleke- .
zetben, mint a szórványokban. Hódmezővásárhelyen: 56 tanyán és
pusztarészen él szétszórtan 420 hívünk! Mezőhegyes a maga egészében
(811 lélek) szórványgyülekezet. Elég nagy szórványai vannak Tisza-
földvárnak és Szentesnek is. Felújjonghat a szívünk, ha olvassuk, hogy
Gyón 12 szórványának gondozására külön missziói s.-lelkészt állított
munkába. A budapesti egyházmegye maga gondozza a kicsiny pestúj-
helyi fiókgyülekezetet. Sok szórványgyülekezetünk és missziói közpon-
tunk alakult. Ki hallott még csak egy évtizeddel ezelőtt is Magyarbán-
hegyesről és Kaszaperről; pedig előbbi helyen 241, utóbbi helyen 587
hívőnk él. Aki ezeket az adatokat olvassa, imádkozva fog gondolni
szórványainkra s nem sajnálja kinyitni pénztárcáját, .ha- a gyáminté-
zet vagy más szórványgondozó intézmény, lap vagy egyesület kér tőle
segítséget.

A névtár megmutatja azt is, hogy hihetetlenül alacsony lélek-
számúgyülekezeteink élnek szerte az országban. Ott van Csépa. Az
anyagyülekezetben alig él 59 lélek, Nagyréven 69, Csapdi 99 élek, Her-
nádvécse 84 lélek, Tállya 103 lélek, Kisvárda 72 lélek. Egyesgyüleke-
zeteink vármegyékre terjedő szórványokkal rendelkeznek. (Pl. Zala-
egerszeg.) Örömmel láthatjuk, hogy a pápai gyülekezet két missziói
központot bocsátott ki újabban szárnyai alól. Vegye azonban kiki ke-
zébe a névtárat'. Olvassa, tanulmányozza át s hű képét látja egyházunk
mai helyzetének. Annyi bizonyos, hogy új élet indult meg szerte al:
országban, de még sok a tennivaló. Hatalmas gyülekezetei nk is várják,
hogy minél előbb lelkészi körőkre osszák őket. Van még számtalan te-
rület, amelyen az egyház Ura várja, hogy új munkásokat állítsunk be,
az élre. A névtár tanulmányozása során szívünkben önkénytelenül
visszhangra kél Jézus szava: "Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő ara-
tásába".

Pásztor Pál.

,
HI·REK

Dr. Sztranvavszkv Sándor. a dunán-
inneni egyházkerület felügyelője most
töltötte be felügyelői működésének 10.
esztendejét. Az egyházáért mindíg bát-
ran küzdő kerületi felügyelőt ez alka-
lomból országos evangélikus egyházunk
minden részéből melegen és szeretet-
tel köszöntötték.

Canonica visitatio. D. Kapi Béla du-
nántúli püspök a somogyi egyházme-
gyében lévő egyházközségcit hivatalos
vizsgálat céljából meglátogatta.

Evangélikus Napok Kassán. Máj. 25.
és 26-án az Országos Luther Szövetség
Kassán igen jól sikerült evangélikus
napokat rendezett. Az elemi iskolai
tanulók, a serdültebb ifjúk, a közép-
iskolai tanulók, a nők és férfiak ré-
széré tartott külön-külön konferenciá-
kon érdeklődő hallgatók nagy szám-
barívettek részt. Az előadók mind-
egyike: Joób Olivér, Bonnyai Sándor,
dr. Sziklay László, dr. Belohorszky Fe-
renc, Kemény Lajos, Marcsek Jánosné,
dr. Zsedényi Béla hálás közönség előtt
végezhették munkájukat. Az árvízkáro-
sultak javára tartott esti ünnepélyen
dr .. Zsedényi Béla mondott megnyitót,
D. Raffay Sándor püspök pedig ünnepi
beszédet, melyben "Az evangélikus
egyház küldetése hazánkban" címmel
az evangélium hirde.tésének erőtadó
áldásairól szólt. Kifejtette, hogy egy-
házunknak ma is az a küldetése, hogy
népünknek Krisztus evangéliumát hir-
desse. Évi Liivak észt hegedűművésznő,
Kenéz Lilla előadóművésznő és a nyír-
egyházi Kossuth L. gimn. zenekarának
számai után a nagysikerű estét dr.
Szehor Pál beszéde zárta be. A vasár-
napi istentiszteleten Kemény Lajos es-
peres hirdette az igét, majd a várme-
gyeház nagytermében rendkívüli kőz-
gyűlés volt Gömöry János egyházköz-
ségi felügyelő elnöklete alatt, melyen
Szohor Pál dr. üdvözlő beszéde és dr.
Zsedényi Béla Luther Szövetséget is-
mertető előadása után kimondották a
kassai Luther Szövetség megalakítását.
Végül dr. Mády Zoltán egyetemi m.
tanár "Krisztus személyes szociális pa-
rancsa" címen tartott előadást. A kőz-
gyűlés után D. Raffay Sándor püspök
az Országos Luther Szövetség nevében
koszorút helyezett Rákóczi Ferenc em-
léktáblajára.

Az ungvári evangélikus nap a rossz
időjárás ellenére is a kicsiny, de buzgó
gyülekezet osztatlan részvételével folyt
le május 19':'én. Az ungvári evangéli-
kusok a kitárt szív őszinte vendégsze-
retetével fogadták a tiszakerületi Lu-
ther Szövetség képviselőit, nevezetesen
Túróczy Zoltán, dr. Zsedényi Bélát,
Túrmezei Sándort, dr. Vető Lajost s a
38 tagú nyíregyházi énekkart, kik vi-
szont evangélikus magyar szívük leg-
javával igyekezték szolgálni a gyüle-
kezet lelki életét. Az említetteken kí-
vül közreműköd tek Ungvarról a követ-
kezök: Gergely Antalné, Remisowska
zenetanárnő, Pálffy Duci, Zádor Dezső,
Garamvölgyi Béla, Medriczky ErrJl,
Tomcsányi Attila, továbbá Krecsák
László nyíregyházi karnagy. A nap jól-
sikerült lefolyását Margócsy Aladár tb.
esperes, helyi lelkész s fáradhatatlan
buzgalmú felesége biztosították nagy
odaadással.

7



Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940. június 2.
Deák-tér 4. "d, e. 1/29 Ruzicska László Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Lamnek Vilmos
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A Szugló-u. 49-51. d. e. 11 Grunvalszky Károly
Deák-tér 4. (rádió) d. e. 1/412Kemény Lajos Abonyi-utca 21. d. e. 11
Deák-tér 4. d. u. 6 Kemény Péter' Fóti-út 10/b. d. e. tO Rimár Jenő
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210Dezséry László d. u. 4 Dezséry László
Fasor d. e. 11 Dr. Halász Kálmán ,f Béc;{kapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi M
Fasor d. u. 4 Farkas 'Zoltán ·1, Koronaörség d. e.· 10
Fasor (ném et nyelven) d. u. 5 Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Aréna-út 7. d. e. 11210Farkas Zoltán Óbuda (németi d. e. 9 Mohr Henrik
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e, . 10 Lehel László Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Stovicsek Gusztáv
Kőbánya d. u. 4 Lehel László Óbuda d. u. 4 Mohr Henrik
Simor-utca 35. d. e. 11 Májba Vilmos Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Pap Ferenc
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő dr. Kelenföld d. e. 11 Pap Ferenc
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Győry János Kelenföld d. u. 5 Revész István
üllői-út 24. d. e. 10 Falvay Jenő Érdi-úton d. e. 10 Révész István
üllői-út 24. (egyet. ístent.) d. e. 11 Dezséry László Báthory László-u, 7. d. e. 1/211·Ztllauf Henrik
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iQ Csaba Lászlo Rákcsfalva d. e. 1/212Szuchovszky Gyula
Mária Valéria-telep d. e. 10 Magócs Károly Minden temelomban úrvacsora osztás.

Május l-től új cím:
Kossuth Lajos-utca 13, félemelet

Telefon: 186-395.
Molykár elleni megóvásl

mérsékelt
árakon(lüstró~á~,~é~ró~á~,nerce~

SOMOGYI szücsmesternél

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

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

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyí SOPRON
udvari széllítók. •

LBgBlsi tüzOltÓSZBI'-,hút, sziuottyú- BS
gBpgyír, horoug-, IBm- BsvosöntidB.•

Alapítva:
1816.

Alapítva
1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállított harangok, a Budapest 'I'ísztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a győri református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készül-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközl ünk.

MARNIT-ZRádló, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban~fl i
Evangélikusoknak nagy á\-enge~mény!

-'

hangszertelep
VIlI., József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KuLTURÁLIS. BEI,MISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezsérv László. dr. Gaudy László, Kemény Péter. Marcsek János. Mörocz
Séndor. Novák Elek. Peschko Zoltán. Scholz László, dr. Vác~ Elemér. dr. Vetö Lajos. vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos. Zulauf Henrik

Megjelenik minden szembeton. - Szerkesztöség és kiadóhivatal: Budapest. VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 222·895.
, Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Elöíizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának szérna : 20.412.

TARTALOM: A példaadó presbiter - KözösségJk és önzés - Alkalmas v'agy nem alkalmas? - A ma-
gyar szellem napja - Az utolsó szó jogán - Külföldi hírek T Hírek

n- ma~yar szellem na~ja A példaadó presbiter
Június 3., 4. és 5. a magyar könyv

napja volt, De éppen így mondhatjuk
azt is, hogy ez a három nap a magyar
szellem széleskörű publikálásának a
napja. Az utcai fasátrak alatt sok ezer
könyv betűbe rögzítve zárta magába
és ajánlotta a magyar közvéleménynek
azt, amit' a mai magyarság egyrészt:l
saját önkifejezésének, másrészt pedig
az egyetemes emberi szellem' értéké-
nek tart.

És jó volt a könyvnapokon azt lát-
nunk,' hogyakönyvsátorokban és a
könyvsátrak körül ott forgolódtak, ér-

. deklődtek és vásároltak a magyarság
szellemi elitcsapatai. Mert azok közül,
akiknek' a magyar könyv és magyar

. szellem igazán szívügyük, nagyon so-
kan őszinte aggodalommal néztek a
könyvnapok elé. Azon tusakodtak, hogy
lehet-e ma sikere a magyar könyvna-
póknak. Hiszen érdeklődésünk előteré-
ben a politikai zsonglőrködések és a
hivatalos és félhivatalos hadijelentések
állanak. Az is tudott ijeszteni bennün-
ket, hogy lesz-e az élelem, ruházat es
általában mindenben megdrágtilt vi-
lágban pénze a magyar olvasónak .arra,
hogy kiürítsék vásárlásaikkal a .könv-
vessátrak polcait? És minden kishitű-
ség megszégyenült ezen a három na-
pon. Mert hiába lett drágább az élet.
A magyar könyv nem vállalt közössé-
get ezzel az élettel. Sőt éppen ezekben
a napokban került egészen olcsó ára-
kon a magyar könyv barátai és rajon-
gói kezébe. És az idén még' sokkal in-
kább, mint más esztendőkben sok-sok
kispénzű diák, kishivatalnok, sőt pénz-
nélküli iparostanonc csak úgy, mint a
befutott és nagypénzű könyvbarát 11':\a-
gyar ember kiválasztott és kedvenc
köteteivel megrakodva indult hazafelé
az 1940. esztendő magyar könyvnap-
járól.

Mindebből meg kell értenünk azt,
amit a magyar könyvriapok prédikál-
nak nekünk. Először azt, hogy lehet
akármilyen alaposan és vastagon anya-
gias a vilá-g körülöttünk, a magyar
ember szereti, értékeli a szellemet és a
kultúrát és él is vele, Sőt nemcsak él
vele, hanem azt is látja) hogy jövőt
építeni elsősorban szellemmel, lélekkel
és kultúrával. kell és lehet. Mert két-
ségtelen, hogyaközérdeklődés első-
sorban a szórakoztató és szepirodalom
felé fordult. De vak az, aki nem látta,
hogyaszépirodalomnak veszélyes ve-

Az evangélikus presbiternek tehát egyházát szerető, 'hívő ember-
nek ken lennie. Ez alatt a szó alatt "hívő" az előbb mondottak alapján
egy egész életfolytatást kell érteni. Benne van ebben a szóban mindaz,

- ami a presbitert éppen presbiterre, vagyis előljáróvá teszi. Életfolyta-
tásról, tehát egész életről beszélünk. A presbiternek nem lehet kettős
életet élni. Egyet az egyház szolgálatában, egyet pedig az, ő magán-
életében úgy," hogy a kettőnek semmi kapcsolata se legyen egymással. '

Példaadásról beszélünk. Egészen biztosan tudom, hogy mindnyá-
jan tapasztaltuk már, hogya gyülekezet .éppen úgy figyeli és nézi a
presbiter úgynevezett magánéletét és közéleti tevékenykedését is, mint
az egyházi tevékenykedését. És ha szakadást lát a kettő között, máris
érezhető, a példaadás romboló hatása. Az evangélikus presbiter egész
életének példaadónak kell lennie.

* * *
Ennek felismerése alapján szeretném hangsúlyozni a presbiter

példaadásának a közéletben való fontosságát.
D. Raffay Sándor püspök úr legutóbb egyik beszédében nagy

éleslátással fejtegette és állapította meg, hogy a lelkész ne politizál-
jon. Ez a világi vezérek feladata és ez a feladat önként adódik az
egyetemes papság elvéből.

Híven kell, hogy kövessük ezt a legilletékesebb álláspontot és ne-
künk presbitereknek, egyházfelügyelőknek kell vállalnunk azt a mun-
kateret, ami .~ politikai életben eddig lelkészeinkre hárult. És ezt az
álláspontot nem 'értelmezhetjük másként, hogy amint a felsőbb egy-
házi tagozatokban az egyházkerületi és egyházmegyei felügyelők és
világi elnökségi tagok az országos és törvényhatósági közélet terén, az
egyházközségi, felügyelők és presbiterek a községi és városi helyi ön-
kormányzati életben igyekezzenek közéleti tevékenységet kifejteni.
Nem lehet ugyanis az egyházközségi életet a községi, városi önkor-
mányzattól elkülöniteni, mert a politikai község önkormányzati élet-
vitele számtalan esetben a legközvetlenebbül érinti az egyházat. Csak-
nem valamennyi fővároskörnyéki községben és városban felmerül'
annak szüksége, hogy a politikai község támogassa az egyházközséget
templom, lelkészlak, vagy más egyházi intézmények létesítésében bel-
telkek adományozás ával vagy más természeti hozzájárulásokkal. Sok-
szor felmerül ,annak szüksége, hogya politikai község a lelkészi java-
dalmakat segéllyel kiegészítse, az egyházat karitativ munkájában tá-
mogassa. Kell tehát, hogy őrtállók legyenek az egyház részéről a poli- .
tikai község önkormányzati életében az egyház at életbevágóan érdeklő
ilyen természetű igények Védelmében _

A pesti egyházmegyéhez tartozó fővároskörnyéki városok és köz-
ségek felekezeti széttagoltsága a telepes községek, városok általános
jellegének megfelelőerr olyan arányú, mint amilyen a keresztyén fele-
kezetek egymásközötti országos aránya. Ez az arány pedig olyan, hogy
az evangélikus vallású polgárok mindenütt szembeötlő kisebbségben
vannak. Ez a' sajátos körülmény megnehezíti azt a lehetőséget, hogy
az evangélikus hívek bármily egyöntetű összefogása, minden esetben
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helyet tudna biztosítani a községpolitikai életben az 'egyházközség
vezetőinek, a felügyelőnek és presbitereknek .

A törvényhatósági önkormányzatban biztosítja a törvény a külön-
féle érdekeltségeknek és Ezek között az egyházaknak is érdekképvise-
letét minden választási harc nélkül. Mennyivel inkább szükség lenne
arra, hogy a községi .és városi önkormányzatban, ahol a 1 választó pol-
gárok egy szükebb közösség területén békés egyetértésben kellene,
hogy éljenek, érvényesüljön a helyi érdekképviseleti rendszer. Kikü-
szöbölné a felekezetek közötti egyenetlenséget és a háborúskodást az,
ha nem kellene a községi, városi választóknál a keresztyén felekeze-
teknek egymással szemben állni és sokszor végső Ieszültségig harcolrii
abban a kérdésben, hogy bekerüljőn-e egyik vagy másik' felekezetnek
a vezetősége a város parlamentjébe. Tapasztalati tényként állítom,
hogy az egy község területén levő egyházközségek között az egyenet-
lenkedésnek és surlódásoknak leggyakoribb eredője a három évenként,
tehát aránylag sűrű időközökben megtartott községi választásoknak
mai rendje. .

Felvetem tehát azt a gondolatot, hogy nem kellene,-e az egyház-
megyéknek _felterjesztéssel fordulni az egyházkerületekhez az iránt,
hogy a községi és városi önkormányzati életben a felekezetek érdek-
képviseletének törvényhozás útján leendő biztosítása érdekében a kor-
mányhatóságnál tegye. meg a szükséges kezdeményező lépéseket. hogy
íly 'mÓdon minden egyházközségnek világi elnöke, gondnoka és az ér-

'dekelt egyházközségek által kijelölt egy-két presbiter, minden válasz-
tás mellőzésével érdekképviseleti alapon rendes tagja legyen a község
vagy város közgyűlésének. Az önkormányzati élet terén a politikai
tevékenység lehetőségét az egyházi vezető férfiak számára csak így
lehetne biztosítani, mert a mai községi törvény mellett felekezeti ala-
pon csak a többségben lévő többi egyházak esetenkénti f~gyéből jut--
hatunk szóhoz a politikai község önkormányzatában.

* * *
Az. evangélikus presbiter politikai szereplése nem könnyű feladat.

Pártpolitikai és felekezeti elvakultsáztól megrontott közéletben meg-
állni. úgy, hogy minden körülmények között megvédje egyháza érde-
két és viselkedése mindig méltó maradjon tisztségéhez, bizony nehéz
dolog. De nekünk mégis vállalnunk kell ezt a feladatot, mert számbeli
gyengeségünket épen ezzel a nagy öntudattal és miriden ;körülmények
között meaőrzött hitbeli nvuzodtsággal kell és lehet csak ellensúlvozní.
Az evangélikus presbiter közéIeti szereciésének példaadónak kell lenni.
Nem alacsonvodhatik le egyes politikai pártok teljes szolgálatába, mert
neki mindent elsősorban egyházán keresztül kell néznie. A hívő evan-
gélikus presbiter közéleti szereplése ·mindig higgadt és rníndiz a bé-
kességet munkáló legyen. Nem támadás, nem szakadás előidézése a
célja.' hanem minden törekvésevel a harmónikus együttműködést .és
egyháza érdekeinek mesrvédését kell szolzálnia. ' .; .

Nagy követelménvek, súlyos f'eladatok ezek. de lehetségesek. Mint .
kultúra terén, úgy a közéleti szereplés terén is ki kell mazasodnia egy-
házunknak erényeivel. Munkánkon meo kell érződnie annak, hogv mi
elsősorban Krisztus szolgálatában állunk. Ezt a példaadó. mindia a
meaértést és harmóniát munkáló feladatot nedic csak a l1ívf) -rvresbi ter
tudja betölteni. (Foly tat juk.) Kö.kénp {Ku.szenda] Kálmán.

Cínkota. A budapesti Deák-téri Lu-
theráma Vegyeskara egyházi zenét
népszerűsítő hangversenyt tartott. jún.
2-án a cinkotaiev. templomban. A jól-

• siker~t hangversenyen Kármán Irén
szólóénekkel, .. Kapi-Králik Jenő mű-.
vészi orgonaszámmal és Bla tniczky
Jenő igehirdetéssel szolgált, A Luthe-
ránia Vegyeskarát Kapi-Králik Jenő
orvonaművész, karnagy vezényelte. "

A diósgyőri női- és leányegylet szé-
nen sikerűlt estet rendezett a borsodi
árvízkárosultak javára. Becht József
művészi orgonajátéka, valamint Mo-
ravesik Sándor lelkész imája és biblia-
óráia után Paál- Márton énekszáma és
Erdélyi Ilonka alkalmi költeményei kö-

. vetkeztek. Komán Andorné, Pazár Béla
és Becht József' egy Beethoven-trió
Largóját adták elő. 'Dr. Henszelmann
Aladár. a budapesti Máv-kórázak igaz-
gató-főorvosa előadást'. tartott Bártfa
evangélíkusságról. Az estét a diósgyőri
egvh,hi énekkar számai zárták be.

A fasori Húglmnázhrm igazgatósága
felhívja a szülők figyelmét arra" hogy
az evangélikus gyermeleeket az I. osz--
tályba június 21-én délelőtt 8~10-ig
.irják be .. l!;..'.többi osztá~Y..,tanulói 26-án
9 órakor íratkoznak be. Az iskolával
kapcsolátosan csak a Fasori gimná-
ziumba járó növendékek részére inter-
nátus .is van, . melyre a szülők figyel-
mét külön is felhívjuk. •.

télytársa lett a szociológiai, nemzet-
nevelési és politikai irodalom. Sőt a
kettő egymással nagyon sokszor elvá-
laszthatatlanul összeforrt. És Ady,
Szab Dezső, egész iskolájuk és a fiatal
társadalomkutatók serege, amikor mű-
vészek tudnak lenni a szó legkemo-
lyabb értelmében, szemet nyitnak fel,
tanítanak, harcolnak és prófétálnak egy
szebb magyar jövendőért. Önkéntele-
nül is felelevenedik előttünk a magyar
mult és meg kell . látnunk, hogya ma-
gyar irodalom és művészet sohasem tu-
dott művészet és irodalom lenni a
l'art. pour l'art értelmében, hanem min-
dig a magyarság érdekéért és jövője-
ért írt, szólt és harcolt. Ha pedig mégis
megpróbált itt valaki író és művész
lenni enélkül, nem tudott magyar
maradni.

Meg kellett látnunk a könyvnapon
azt is, hogy a magyarság igazi vára és
erőditménye a magyar szellem. Nem
hiába volt Balassi, Zrtnvi, Bessenyei,
Petőfi egyszerre író és katona. Sorsuk
szimbolum. Aki egyszer magyar szív-
vel vesz tollat a kezébe, az a magyar
sors harcosa.

Végül pedig reményre is tanított
minket a magyar könyvnap. Hiába van
fegyverrel és háborúval megtöltve a
ma. A jövőt 'nem a fegyver csinálja,
hanem a szellem és a lélek. A kultúra
és a tudás. S amint a multunkból is
csak az tudott igazán életté válni, ami
Balassi, Zrínyi és társaik igazi értéke
volt, úgy a iövőnket is .az alakítja és
formálja, ami igazán és mélyen magyar
lélek és kultúra... M. S.

Az utolsó szö jogán
Az' utolsó szó jogán mégis mindíg az

ember akar beszélni. A koporsónál is.
A búésúztatót nagy nehezen kiküsző-
böltük legalább a városi gyülekeze-
teink életéből, de helyette eluralkodott
a nyárspolgári világ még rémesebb
megnyilatkozása a. koporsónál próbál-

. kozó baráti meghatottság retorikája.
Meghal egy munkás .- búcsúzik egy
szakszervezeti bizalmi. Meghal egy nyi-
las - búcsúzik egy "testvér". Meghal
egy hivatalnok - búcsúzik az alantas
és a fölöttes. Meghal egy tanár - bú-
csúzik a diák és az igazgató. Búcsúz-
kodik a tűzharcosbajtárs, az asztaltár-
saság elnöke. a sportegyesület, .vagy a
spóregylet. És ezek mind végeszakit-
hatatlan mondatokat görgetnek az ige-
hirdetés után, addig, amjz aszólavina
minden igét eltemetett, kiirtott. vagy a
magvető-példázat bozótjával 'Jenőtte a
nehezen elvetett magot. .

Lassan fontosabb kezd lenni amit a
.,b2rát" mond, mint amit az Isten szol-
gája. Az igehirdető elvégzi munkáját,
Isten Szeritlelkének erejét remélve rá-
teszi' az áment a vigasztalásra, de a
Sátán elküldi a konkolv hintőt. Az
utolsó szó .az emberé. Es az ember
szava a kellemesebb, a mutatósabb, a
hatásosabb, mert az utolsó szó, s mert
emberi. A temetési igehirdetés ilyen-
módon a "temetési szertartás" része
lesz, amivel alig többet törődik a "gyü-
lekezet", mint a kabolikus pap mono-
ton és tömjénszagú latin fohászaival
A figyelem és az együttérzés az ember
utolsó szavain csüng.

Lehetne egész szép szokás a munka-
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társak búcsúztatója ilyen- alkalmakkor.
Lehetnének ezek a szavak olyanok,
mint az elhozott virág, vagy testületi
zászló: a lelki jelenlétnek kedves meg-
nyilatkozásai. Egyszerű bizonyságtéte- Amennyire- rokon valóság az egyház és a közösség, éppoly kibékít-
lek a baráti emlékezésről, a munka- hetetlen ellentétben áll egymással az egyházi élet és az önzés. De úgy
társi háláról, a munkatárs haLáLának látszik, csak elvileg, mert mintha a "látható" egyházban a kettő a leg-
mementójára feLfigyeLő ~mber magába-
szálLásai. Ha-... Ha mondjuk egy bu- békésebb en megfé-rne egymással. A látszat azonban itt is csal, , ,
dapesti temetési gyülekezet gyüLekezet A magyar kőzélet egyik volt vezetőegyéniségét az a szokás jelle-
volna igazán a maga keresztyén értel- mezte, hogy amidőn hirtelen, pl. váratlan üdvözlések alkalmával meg
mében, s ha a baráti emlékezés hang- kellett nyilatkóznia, csaknem mindíg így kezdte: .
ját keresztyén emberek hallatnák, s ha
egyáltalán a mai ember vaLamit is - Én ait tartom. " Nekem az a meggyőződésem .. , stb. S noha
tudna arróL, mit is hisz a keresztyénség sok szeretetreméltó vonás volt a jellemén, nem véletlen, hogy amikor
LegaLább eLviLeg, ha már nem is átéLve az élők sorából eltávozott, azokban a közösségekbén, melyekben "te-
a haLáLróL, feLtámadásróL, örökéLetrőL vékenyekedett", csaknem csupa kúszált rendetlenséget hagyott hátra.
Itt tárul fel ugyanis, ezekben a "teme-
tési beszédekben" az a mérhetetlen hi- Nem véletlen, mert a terméketlen ség és az önzés karöltve járnak. Fej-
tetlenség. tájékozatlanság, biblia-isme- lődő, izmosodó közösségeink alapfeltétele, hogy önzetlen lelkek alkos-
retlenség, a lelki életnek és a keresz- sák. Gyarapodó, termékeny egyházi élet is csak ott fejlődhetik ki, ahol
tyén gondolkozásnak az a hihetetlen h b'd IbId bb 'hiánya, ami társadalmunkban általá- megtanulják _Pál apostoltól a legne ezeb J, . e eg o ogító lecket,
nos. Ezekben a beszédekben mina en ó-emberiink, egész önző mivoltunk ken~sztrefesz,tését és .megöldöklé-
halottat a "megdöbbentően vak sors sét, gyökeres kiirtását (Gal. 2, 19. 5, 24. 6, 14. Róm. 8, 13. Kol. 3, 5.),
kegyetlensége" vitte .Jlven korán" az Amely egyházban azonban a.z önzés uralkodik, ott szükségképpen csak
enyészetbe. Minden halott az emberi
életszépség és tisztaság minraképe. pusztulással és hanyatlással számolhatunk.
Minden halott halhatatlan lelke máris Próbáljuk tisztázni, miképpen jelentkezik az önzés' egyházi éle-
odafent van a mennyországban. Ezek tünkben.
szerint a beszédek szerint minden ha- Sokatmondó tüneti jelentősége van mindjárt annak is, hogy mi-
lott megtapasztalja már az örök bol-
dogságot.t amít e földön hiába keresett. ly en előszeretettel szoktunk beszélni egyes szám első személyben.
s az örök békét, mely itt meg nem ta- Ebből a kicsiségből kiindulva is érdekes jellemtanulmányokat végez-
lálható. Minden halott magával viszi hetnénk a mai keresztyéneken (és keresztények en) írásaik s.megnyilat-
az ő jócselekedeteit, amikkel meg- k ' ., 1 . " El ité h kt' hi t tL t'váltja a belépőjegyet az örökkévaló- ozasaik a apjan.> szomori o, ogy so szor veze esre rva o L enye-
ságba, s minden bánatos özvegy és zőink is mily kevéssé vannak tisztában azzal, hogy nekik a közösség
szegény árva az elhagyatottság és ki- lelkét, sok ember érdekét kell képviselniök és semmiesetre se. az a fel-
fosztottság kegyetlen sorsába zuhan,· adatuk, hogya saját meggyőződéseiket és erdekf'iket kényszerítsék a
úgyannyira, hogy rajtuk most már kőzőssé k k II h k h hcsak a többi hátramaradó jósága segít. özösségre, Nagyon so at e ene angoztatnun, ogy so a sem az u.
Soha egy szó Jézus Krisztusról, soha for:tos, hogy kicsoda az, aki cselekszik va7amit a közösségben, hanem
egy alázatos meghajlás az ítélet kizárólag az, hogya közösség céljai megvalósuljcmak. De mi most ne
lehetősége előtt s soha' egy szó ezekre az általános magyar közéleti hibákra ügyeljünk, hanem pró-
a kegyelemről, melytől mégis csak h 1
egyedül lehet remélni valamit is báljuk elképzelni, az önzésnek micsoda tüneteit venné észre egy ázun (-
a "szegény elköltözött" számára. Az ban egy távolról jött "pártatlan" szemlélő, ha lenne ilyen s mit minő-
ídeaLisztikus fiLozófia nyárspoLgá1'i Le- síten a legfeltűnőbb s legkárosabb -önzésnek"! Még világosabban s
csapódásain, a pogány böLcseLkedés tui-: " még szűkebbre húzva a hurkot: kiket látna távoli emberünk egyházi
zug megnyugvásán s a fékteLen ember-
dícséreten kívüL másra, - keresztyén életünkben a legönzőbbeknek?
bizonyságtéteb'e sohasem jut idő és szó. . Ne tagadjuk, a látszat arra vall, hogy egyházi életünkben a leg-

A keresztyén egyházaknak nagyon önzőbb magatartást a papok, leLkészek tanúsítják. Mert a papok "az
komoLyan 'keLLene oktllniok ezekbőL a. há 1 '1 'J k!' Th' t' it ' k" tlenül . 1
társadaLmi vizsgákbóL, meLyeken a LeL- egy az 'O e ne . " e a' semmi se vegezne onze "lenu, mrve az
kipásztori munkának szédüLetes ered- egyház Érdekei s a saját érdekeik egyeznek. Minél jobban megy az
ménytelensége. tűnik ki. Másrészt pedig egyháznak, annál jobb nekik is." "Hagyd el, azért beszél így, mert
KÖzÖS összefogással kellene lehetet- ezért kapja a fizetést. Nem kell komoly an venni", - intézik el rend-
lenné tenni, hogy keresztyén ember szerint a lelkészeket, ha- valamilyen komoly erkölcsi követeléssei lép-
koporsója felett az egyházi szertartá-
san és az igazi igehirdetésen kivül it nek fel. És bizony ez ellen a vád ellen manapság nehéz, sőt szinte
humánum bizonyságtétele mondja ki az alig lehet védekezni. Annál kevésbbé, mivel a lelkészi jövedelem-meg-
utolsó szót. Ezen a területen pedig a oszlás önmagában véve "is csaknem teljesen nélkülözi a (szociális) fele-
.Jcözéletí férfiak" temetései sem jelent- baráti szempontokat. Például valamelyik egészen szürke segédlelkész
hetnek kivételt. A "közéleti férfiú" -
semmivel sem különbözik a többi ha- fiatalon. kényelmes," aránylag kevés gonddal és múnkával járó jobb
lottaktól. Bűnös, aki méltó zsoldjaként .paróchiához jut (esetleg meg se nősül, vagy ha igen, gyereke nincs,
kapja a halált, Isten várja ítéletre, s vagy alig varr), ugyanakkor egy másik, sokkal tehetséges ebb (de talán
egyetlen reménysége lehet az, hogy ő . h 1 1
érette is meghaLt Krisztus. Ennyi igaz- szerényebb) lelkész szegény, szórványközpontba csepp en, o sú yos
ságnáL többet egyetLen temp.tésen sem anyagi gondok közt, nagy családdal lelki vesződségek, emberfeletti
lehet mondani. Bízzanak az egyházak megerőltetések és kemény küzdelmek közt őrlődik -egész élete során. •
szolgáiban, hogy ezt az igazságot meg Ennek a lehetősége (és valósága is) ma tagadhatatlanul fennáll. S ezt
is fogják szólaltatni. A többi pedig, az látva, mit érezhet az, aki egyfelől a szeretet evangéliumát hallja szün-
emberi, némuljon el a halál, az ítélet,
a kereszt, az örökélet komolysága, telenül, másfelől észleli, hogy bizonyos ifjú lelkészi köröknek az az
szentsége és csodálatossága előtt. .indítvánva, mely egységesen kívánja, a szociális szempontok figye-

dyL. lembevételével, rendezni a lelkészi fizetéseket. még csak komoly meg-
~~~~ fontolás tárgyává sem tétetett? Miért van ez így? Aligha tévedünk, ha

megállapít juk; hogy először is azért. mert más egyházaknáI is eza hely-
zet (ami persze bennünket egyáltalán nem köthet): másodszor; hogy"
ezek a viszonyok nem igen származhatnak másból, mint a közösségí lel-

Közösség
,es

,onzes

Hirdessen
az "Evangélikus Élet"-ben!
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kület, a testvéri szelidaritás hiányából, tehát az önzésből; harmadszor,
hogyamíg itt is be nem következik a gyökeres változás nehéz a lelké-
szeknek egymásközt hívő közösséget alkotniok s nehéz kiküszöbölniök
a sokszor egészen nyilt kenyérharcot választások során;" sőt még ha a
lelkészek közt is minden a felebaráti szeretet "nagy" parancsa szerint
~olyna, akkor is súlyos erkölcsi ballaszt maradna az a tény, hogy
Igenis a lelkészek az egyházat nem önzetlenül szolgálják, mert hiszen
belőle élnek.

SIetünk azonban mindehhez hozzátenni, hogy ezek azért vannak
így, mert az önzés az írígység és kapzsiság formájában magyar né-
pünkben hihetetlen mértékben el van teriedue. Kevesen látják be,
hogy méltó a munkás a maga jutalmára (másokkal kapcsolatban). A
közösségi összetartozaridóság sajátságai a legnagyobb mértékben hiá-
nyoznak. Társadalmi rétegei nk életsorsa csak kevéssé függ össze egy-
mással. Sokszor éppen az ellenkezője nyilvánul meg annak, amit az
Úr Jézus nagy tanítványa az egymással közösségben élők sors-szabá-
lyának állapított meg: Ha az egyik tag szenved, vele együtt szenved-
nek a többi tagok is (1. Kor. 12. 26.) Hiszen rendcsen úgy van, hogy
amikor pl. a tisztviselő-kasztnak jól megy, a paraszt- és iparos-rétegek
szinte kibírhatatlan terhek alatt nyögnek, másfelől pedig mintha a
parasztnak csak akkor menne jó, ha a tisztviselő társadalom (mint a
világháború és a forradalmak után) a legnagyobb nyomorban sínylő-
dik. S a lelkészi sors anyagi téren rendesen ugyanaz, mint tisztviselő-
társadalmunkké. Egyik sem jelent népünkkel való igazi sorsközösséget.
Nem is csoda tehát, ha nem hatja át népünk fiait a közösségnek' átélt
s szüntelenül érezhető lelke. Ellenben az Játszik természetesnek, hogy
az irígység hatalmaskodik a szíveken. Népünk .forradalmi és szektás
hajlamai is az egyházi közösség hiányának egyenes folyományai. Lelkt
és anyagi életviszonyaink így keverednek egymással, aminthogy a
kettőt nem is lehet másként, mint csupán elméletben különválasztani.
Hiszen, amikor mí korunk önzésének illusztrálására materiális síkba
eső példákat hozunk fel, ezzel szellemi jelenségeket akarunk megvilá-
gítani. igy sikerülhet belátnunk azt is, miért van 2Z, hogy egyházi éle-
tünkben a lelkész Játszik a legönzöbb jelenségnek. Látszik, mert sorsa
nem egész népünkkel. hanem annak csupán egyik kiváltsázosnak hitt
rétegevel áll szoros kapcsolatban. És így szerézheti távolból jött meg-
figyelőnk azt a (sokszor téves) borivomást is az egyházról (nemcsak az
evanzélikusokról), hogy az az önző lelkek egyháza, ami persze önellen-
mondás és sok-sok bajunk forrása.

De tisztán szellemi sikban is könnyű helyzetűnk van akkor, ha az
egyházi mezbe öltözött önzést kívánjuk leleplezni. Pál apostol azt ta-
nítja, hogy ezen a világon a teljes igazságot soha senki nem birtokol-
hatja, hanem az ismeret csak ,.rész szerint" lehet a mienk (1. Kor. 13.
12.). Az egyiknek ez, a másiknak amaz adatott meg. Nyilvánvaló ennél-
fogva, hogy ezen a világon senki sem állhat elő azzal, hogy az ő -

rÉsz:"'szerint-való - ismerete egész ismeret s ezért rákényszerítheti
másokra. Ez az alapja a római hitnek is és ennek is az önzés a gyökere.
Amikor azonban ezt tisztán látjuk, lehetetlen, hosrv a hasonló szellemű
tüneteket protestáns 'berkekben más színben szemléljűk. Gondolunk itt
bizonyos zártkörű (tehát nem ' közösségi) megmozdulásokra, "mozgal-
mak"-ra, melyek egyedülüdvözítő i~énnyel lépnek fel s eretnekségnek
bélyegeznek meg mindent,.8mi az ő talán néha nagyon is szüklátókörű
nézeteiknek nem fejel meg. Kifejezett céljuk az, hogy a Krisztus testét
építsék, de miután rendesen szem elől tévesztik, hogy a-testnek a tag-
jai közt kevés az egyforma, viszont ők meglehetősen methodista mód-
szerekkel mindenkit a saját képűk re és: hasonlatossácukra szeretnének
átgyúrni, inkább bontrák a közösséget, semmi nt erősitenek. Ök már
most "élik tudni, ki a konkolv. ki a ió búza (Máté ev. 13,30.), ítélnek
elvenek és holtak fölött, tiszteletre~éltó. demégis csak oeriférikus
hitelvek bástyái közt tetszelegnek igazhitűségüle tudatában, leszól iák a
más véleményen lévőket s nem veszik észre, hogy a legfontosabb, sőt
egyedül fontos területen, a szeretet mezején semmi sem történik, holott

.nem az Uram-Uramozás a lénvezes, hanem hozv cselekedjük az Atya
akaratát (Máté 7, 12.), s elfeledik, hogy az egyedüli Biró azoka~ jutal-
mazza, akik szegény embertársaik révén Vele öntudatlanul jót tettek s
nem azokat, akik tudtak Róla, de szemet hunytak a nyomorúság előtt
(Máté. ev: 25.l .. Talán így érthetjük meg azt is, hogy hazai protestan··

KÜLFÖLDI HíREK
Gossner Károly leiblingi (Bácska)

evangélikus lelkész nyugalomba vonult.
Fiatal korában (46 éves) vonult nyuga-
lomba. Hívei és az egyházi közösségek
lelkészi szolgálatának hálás emléke-
képpen 100.000 lei adományt adtak s
igéretet arra, hogy 80 q búzát adnak a
termés 'betakarltása után.

Az orosz ateisták kultúrkapcsolato-
kat akartak létesíteni a német hasonló
szervekkel s ujságcserék révén indult
volna meg az érintkezés. Azonban már
a megindulásnál baj történt, inert az
oroszok nem akarják beengedni a
Stürmer-t.

Az istentelenek mozga Imát a leg-
utóbbi események hatása alatt betil-
totta Svájc, Svédország, Hollandia és
Belgium. A vezetőket az említett or-
szágok bezáratták. Különösen erélyesek
a skandináv államok.

Az orosz papoknak küldött európai
szeretetcsomagokat a szovjet emberei
kórházi betegeknek utaljak ki s nem a
címzetteknek, azzal az indokolás sal,
hogya bezárt s európai börtönökben
raboskodó istentelenek sem ~apják meg
az oroszországi szeretetcsomagokat.

Dr. Scherer amerikai evangélikus lel-
kész a nyári hónapokban· tartandó va-
sárnap esti vesperás istentiszteleteit
közvetíteni fogja az az amerikai rádió.
Dr. Scherert erre a szolgálatra azért
választották, mert az amerikai egyházi
sajtószolgálatban rendkívül kitüntette
magát.

Az amerikai egyesült evang. egyház
az elmult 1939. évben 18 gyülekezettel
és 19 lelkésszel szaporodott-

A tampal (Florida) protestáns püspöki
egyház gyűlésén néger püspököt vá-
lasztottak a vidék kb. 10.000 négerének
pásztorizálására.

A mormon egyház propaganda célra
5,000.000 dollárt kapott. Ezen az össze-
gen 2000 misszionáriust alkalmaztak.
Ez a szolgálat az elmult évben 7322
megtérést eredményezett.

Az amerikai egyházak képviselete
sürgönyt küldött Genfbe az európai
egyházak szervezetének központjába,
amelyben közölték, hogy anyagilag is
rendelkezésére állnak az európai egy-
házaknak a szenvedések enyhítésében .
s a lerombolt egyházak felépítésében.

Körkérdést intéztek nem egyházi kö-
rök Amerikában neves emberekhez,
hogy a kérdezett miben látja az ame-
rikai if'[úság legégetőbb problémáját.
Erre a kérdésre Roosevelt elnök a kö-
vetkezőket válaszolta: A vallási meg-
újulásra van elsősorban szükség, mely-
nek az ifjúságon kívül be kell hatolnia
minden családba és minden férfi és nő
szívébe s minden egyházban hitbeli
megújulásnak kellene most következni,
amikor is az egész világ Isten felé for-
dulna.

Páris tele van Észak-Franciaország-
ból menekült papokkal. Az ő jelenté-
seik alapján állitják össze az elpusztult
templomok számát. A lelkészek szerint
rengeteg templom semmisült meg az
eddigi harcok alatt is.
ij" Hangö elhagyása, illetve kiürítése
után. a finnek minden ép házban egy
orosz nyelvű Bibliát helyeztek el az új
orosz lakók számára.
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Az' orosz istentelenek egy újabb fo-
galmazású tízparancsolatot adtak ki,
amelyet német, lengyel és ukrán nyel-
ven 1,200.000 példányban dobtak be il

propagandistáknak az érdekelt vidé-
kekre:

1. Az igazi ateista nemcsak ismeri
Darwin tanításait, hanem fegyverrel is
harcol érte.

~, Meggondolandó, hogy minden lel-
kész, még ha rajong is Oroszországért,
ellensége Sztalinnak, a komrnunízmus-
nak és az ateizmusnak.

3. Minden templomot nem kell le-
rombolni, néhányat meg kell hagyni
műemléknek. .

4. Minden olyan gyermeket ki kell
ragadni a család kezéből, ahol vallási
szokásoknak hódolnak.

5. A nemzetközi istentelenek ereje
nemcsak elméletre van alapítva, ha-
nem a nemzetközi ateizmus fegyveres
erejére is.

6. Sztalin fel van jogosítva arra,
hogya Szovjet éredékben barátokat
kereshet ott, ahol akar, lehetnek fascis-
ták, anarchisták, vagy nemzeti szociá-
listák. .

7. Anémet-orosz megnemtámadási
szerződés Sztalin zseniális műve.

8. Az orosz leülpolitikát Sztalin -és
társai iránví tj ák., .

9. Az ateizmus halálra is kész ön-
kénteseket kíván, másképpen nem
győzhet.

la. Sztalinnak mindíg zseniális gon-
dolatai vannak, mindíg helyesen goa-
dolkodik és cselekszik.

A finn veszteségek beszámolólából :
450.000 embert kellett ú] otthonba köl-
töztetni. Elpusztult két diakonisszaház
kórházaival együtt s az egyik nagy
egyházi nyomda, amelyben a finn
nyelvu bibliát . és énekeskönyvet is
nyomtálc. Ezenkívül rengeteg keresz-
tyén szellemű iskola. G~ L.

HíREK
Az Országos Luther Szövetség köz-

ponti választmánya június l1-én dél-
után 6 órakor az egyesület helyiségé-
ben (IN., Bástya-u. 12.) választmányi
ülést tart.

Tanítónőképző- akadémia Szarvason.
.Hivatalos helyről értesültünk. hogya leg-
főbb ev. főhatóságole úgy döntöttek, hogy
a két ev. tanítóképző-akadémia kőzül
egyiket a soproni ,ev. fiúliceum kapja,
a másik pedig tanitónőképző Iíceum-
nak jut.,Tanítónőképző liceumunk csak
Szarvason van. Ez a hír különösen azo-
kat a szülőket érdekli, akik abból a
célból kívánják leányukat Iiceumba
adni, hogy annak elvégzése után a ta-
nuló elvégezhesse a tanítóképző-akadé-
miát is. Tudvalevő ugyanis, hogy leány-
Ileeum sokkal több lesz az országban
tanítóképző-akadémia nélkül, mint
olyan. amelyik mellett tanítóképző-
akadémia is van szervezve. Minthogy a

.tanítóképző-akadémia egy-egy évfo-
lyamára csak 25 hallgató . vehető fel,
nagyon természetes, hogy minden ta-
nítónőképző-akadémia ezt az engedé-
lyezett 25-ös letszámot elsősorban azon
növendékek közül fogja kiválogatni,
akik a vele kapcsolatos Iiceumban tet-
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tizmusunk húszéves ortodox irányzata s nemzeti poLitikánk keresztény-
kereeztuénséqe mily döbbenetesen kevés eredményt mutat feL. Keve-
set lelki, társadalmi, egyházi életünk terén egyaránt. A terméketlenség
forrása az önzés, az eredmények elmarádásának oka itt is az önző bűn.
A termékenység feltétele, a közösségi lelkület sose szeparálja magát,
hanem minél erősebb és tisztább, annál inkább éli bele magát a kö-
zösségbe! melybőlvaló, hogy annak és abban szolgáljon.

. .. Es igy tovább. Folytathatnánk a végtelenségig. Denem aka-
runk csupán meddő Kritikát. Hanem azt szeretnénk,' hogy ha életünket
nyílt becsületességgel mcgvizsgálnánk, s rájönnénk arra, hogy az önző
LeLkek "egyhú;za" szükségképpen pusztuui egyház s keresnénk s meg-
találnánk miélőbb a módját (= az evangéliumot), hogy az egyház
csakugyan egyház, a hívek közössége lehessen. Mert a mai idők ítéLe-
letes vihamit csak az igazi egyház fogja kiáHnt. Dr. Vető Lajos. -

Alkalmas vagy nem alkalmas?
Magyarország a fényes elméleti viták hazája. Minden tábornak,

pártanak, eszmélkedő körnek, társadalmi egyesületnek, sőt az egyesü-
letek egyesület ének is megvan a maga társadalompolitikai havi vagy
hetilapja. Megpendítenek valahol egy témát, amely úgy pukkanna szót
az átlapozott cikkek kérészéletével. mint a fúvószalmáról elbocsátott
szappanbuborék, ha nem volna benne legalább néhány sornyi "csúnya
melléfogás". Ezt a "melléfogfo,st" azonban kipécézi egy másik folyóirat
és megereszt róla vagy öt oldalt. No, erre nekibuzdulnak a többiek is
és úgy meg hányják-vetik, csépelik azt a kérdést, hogy még a magot
is korpává verik benne. Természetes aztán, hogy egyetlen ilyen vitá-
ból se csiráz ott még ki termő élethajtás, gyümölcsöző törvény, intéz-
mény vagy legalább is lelki magatartás.

Igaz, a nagyközönség nem is igen szerez tudomást ezekről a viták-
ról. Az ő szellemi táplálékuk, a napiLap, nem sokat hederít rájuk. Bi-
zonyos kevés számú, "szellemi életre hajlamos" ifjú doktor urak, egye-
temi hallgatók és egyéb "szabályt erősítő társadalmi kivételek" ma-
gánszórakozásává jelentéktelenedik Amolyan ártalmatlan báránv-
felhőjátékká több ezer mérföld magasan a termőtalaj felett. arnelvból
éltető, csirát fakasztó eső sohasem fog hullani a barna rögökre. Csak
"szó esik" róLuk, de nem élettámasztó Ige rájuk ...

Most éppen a népi származású középosztáL'!JbeLiek áiumvoezetési
kép"!sségeirőL folyik a csete-paté. Meg hogy alkalmas-é a macvar nép
önmaga vezetésére? Es hogy meg kellene csinálni a .Jcitűnőek iskolá-
ját" s kiválasztott népi tehetségekből nevelni fémjelzett államvezető
zseniket.

Nem kisebb szellemi bajvívók vonják ki harci fegyverei.ket a kér-
dés' körül, mint Veres Péter, a parasztzseni. vagy Szabó Dezső, a ma-
gyar szellemi élet buzogányos Toldija. "Héttollú botjával" úgy oda-
csap a "kitiínöek iskolája" szépen dagadozó szópőffetezének közepébe,
hogy atom iaira esik széjjel. Meg is érdemli. Nyugodjék békével ott,
ahol a többi gyönyörű, de meddő gondolatbuborék!

Veres Péter fejtegetéseí azonban sokkal mélyebbről- sarj adtak,
sokkal több szenvedés, könny és vér tapad hozzá iuk. Megérdemli, hogy
rászánjunk néhány sort még a mai papírszűk világban is.

Bizonyos Kovách Andor, debreceni egyetemi tanárral száll keserű
vitába, aki a KiHügyi Szemle egyik cikkében többek közőtt azt mon-
dotta: "Kiváló köItők és hasonlók persze lehettek, Lettek is (Legyenek
is) közvetlenüL a népbőL, most azonban nem róluk van szó" - kiváLó
áLLamférfiak nem lettek belőlük, tehát nem _aLkaLmasak az áLlamveze-
tésre. Ezzel szemben Veres Péter állit ja: "En igenis érettnek tartor!.
nemcsak magamat, mint embert, hanem jajtámat is önma9a vezeté-
Bére. Érettiieí:; és alkaLmasnak tartom, de 9'!JakorlatIannak és tájéko-
zaaa~nak látom:-itt a kérdés sarkpont,ja ... Közösségi poLitikai tapasz-
tauüaú«, vezetési beideqzettséoeik: nincseneíc, mert ezer éo óta nem
voLt aLkalmunk) hogy kipróbáLjuk és begyakoroLjuk embereinket". "Hu
a szerb, boLgár, észt, finn, Lett, Litván parasztnépek tudnak magukból
oiuom. értékes vezetőket kiváLasztani, mint a lengyeL; román és -- ma-



fJyár oHgarcha "szütetete politikusai, akkor talán mi sem vagyunk
alább?;alóak."

Senki nem vonhatja kétségbe, hogy pl. Veres Péter, európai' fel-
tűnest keltő könyvek írója, nem volna alkalmas az államvezetésre. Azt
se vonhatja kétségbe senki, hogy terem a magyar föld Veres Péterhez
hasonló egyéniséget többet is. Hiszen csak: jómagam, eléggé csekély
ismeretségi körörnben tudok négy-öt olyan kisparaszti vagy éppen
napszámos sorból származó férfit, aki müveltség tekintetében európai
színvonal on áll, intelligencia dolgában fölényesen ver sok középosztály-
belit és népe sorsáért csontjaiba rekesztett tűz ég, aki egyszóval alkal-
mas lenne népe sorsának irányítására, életakarata megszólaltatására,
De ezek közül, kezdve Veres Péternél, egy sincs ott, ahol a magyar
nép sorsát irányítják: a parlamentben vagy az államvezetés egyéb po-
zícióiban!

Miért? Mert nem küldték oda. Hogyaközéposztály nem küldte
oda, az csak érthető. De miért nem küldte oda a saját fajtája, a nép?
Itt van a dolog "sarkpontja". VannaK a magyar népnek' vezetésre al:
kalmas kiváló egyedei, de ezeket éppen a magyar nép nem ismeri fel
és nem becsüli meg. Ami hatalom a kezében van, azzal az eléggé meg-
nyirbált kis választójoggal is be tudta volna már küldeni a magyar
parlamentbe az a majd 70%-nyi föld népe annyi emberét, amennyi
fényesen elég lehetett volna, hogy más szociális berendezettségű nem-
zetek minden jogát kivívják számára. Miért nem küldte? Nem a ma-
gyar középosztálynak, a magyar népnek-a szégyene, hogy Veres Pé-
ter és társai még mindíg nincsenek ott az ország házában ...

Észt, finn, lett és hasonló példákra .hivatkozik? A finnek ügyét vé-
letlen ismerjük. S ez, azt hiszem, végleg rávilágít a magyar helyzet
szomorú miért-jére. Kyösti Kallio, a finn köztársasági elnök pl. nap-
számos zsellérgyerek volt. A Lotta Svárd szervezet megteremtője
SiWimpaa asszony, az első női miniszter, facipős éselédlány. S ebből a

.sorból kerültek az ország kormányrúdjához. És pedig nem a legszéle-
sebb demokráciájú szabad Finnországban, hanem, igenis a legsötétebb
orosz feudálizmus, abszolutizmus, cárizmus (vagy nevezzük, ahogy
akarjuk) auitt! Mert a finn nép tudta, mit csináljon azzal a pirinkó
közjogi hatalommal.. amit az orosz urak e század elején, tekintettel a
palotáik ajtaján dörömbölő korszellemre, kezükbe adtak .. Nem veszte-
gették el egy pohár borért és egy marhapörköltért, mint a magyar
paraszt, hanem az első dolguk volt, hogy beküldjék vele .a finn parla-
mentbe az akkor még tejfeles szájú Kalliót és utána sorban a többit
is. Azok ott benn aztán megtették a magukét.

Mért volt ilyen a finn paraszt és mért nem volt ily,en a magyar
paraszt? Hát igen, mondják erre Kovách professzorék, mégis nekünk
van igazunk. Minden népnek olyan vezetői vannak, amilyeneket meg-
érdemel. A magyar nép alkalmatlan önmaga vezetésérevkülönben ki-
termelné az alkalmasakat.

Lassan a diadallal! Nem ez a kérdés nyitja. A finn paraszt éppen
olyan lett volna, mint a magyar paraszt. Éppúgy tékozolta-volna ön-
magát és érdekeit, mint a magyar, ha a közjogi virradat ~~őtt nem lett;
volna már jó száz esztendeje nyitott a bibIiája s nem élt volna szívé ..
ben Isten igéje, mint életformáló, újjászülő hatalom. A sorozaios, álta-
lános, nagy tömegeket magával ragadó, mélyen átjáró, eg'észséges, egy-
házias finn lelki ébredés - ez mindennek a magyarázata.

És vitázhatunk, erőlködhetűnk, kiválaszthatunk, kísérletezhetünk.
jajgathatunk, vádolhatunk, kutathatunk, statisztikázhatunk, értekez-
hetünk, amennyi csak belénk fér, - nem változik itt semmi, amíg Isten
kétélű fegyvere - az Ige nem hatol a maquar nép sZÍ'véig. Ez az első
feladat: "Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát s ezek
mind megadatnak néktek" (Máté 6:33.).

Ezért becsűlűnk mi többre egy kis népfőiskolát, 15-20 paraszt-
fiúval a biblia mellett, mint Hi--20 mázsa falukutató könyvet. Ezért
értékelünk nagyobbra egy evangélizátort, aki sárban-vízben gázolva
kis falukban, tanyákon szólaltatja meg az örömhírt, mint ezer folyó-
Iratcikket a népi tehetségek érdekében. Es ezért nagyobb szemünkben
egy közösségi konferencia néhány száz Julisnénivel és Jánosbácsival,
mint egy időleges hatalmú politikai párt. Mert ezek előbb-utóbb gyü-
mölcsöt teremnek majd g. magyar nép ideig és örökkévaló sorsa
számára. F. Z.

tek érettségi vizsgálatot, és más lice-
um ok növendékei közül csak akkor, ha
a szükséges létszám nem telne ki a
saját liceumot végzett növendékek kö-
züL Ez azonban kevésbbé valószínű,
minthogy tudvalévőleg a liceumok egy-
egy osztályába 50-es létszámig vehetők
fel növendékek. Az akadémián képesí-
tett tanítónők bizonyára sokkal köny-
nyebben fognak állást kapni, mint a
mostaniak, az akadémiai hallgatók erő-
sen lecsökkentett létszáma miatt.

Felügyelőiktatás A hernádvécsei egy-
házközség a lemondás folytán megüre-
sedett felügyelői tisztségre dr. Zelenka
István miskolci jogakadémiai tanárt
választotta meg, akit május hó 26-án
iktatott be Marcsek János esperes.

Halálozás. Dr. Székács Aladár, a kőz-
igazgatási bíróság ny, tanácselnöke, a
magyar vegyes döntőbíróságok bírája,
az Országos Bírói és Ügyeszi Egyesület
volt országos elnöke, június 2-án éle-
tének "68. évében, Budapesten elhunyt.
Kiváló' tehetségekkel megáldottan fu-
totta meg életpályáját. Temetésén a
vigasztalás igéjét D. Raffay Sándor
hirdette.

Gyülekezeti munkásképzö tanfolyam
Nagy tarcsán A megnövekedett gyüle-
kezeti munka mindíg több és több ter-
het ró a lelkészekre, és sok munka
éppen' munkás hiányában nem tud
megindulni, vagy fejlődni. Ezen sze-
retne segíteni a nagytarcsai gyüleke-
zeti munkásképző tanfolyam, ahol vá-
rosi gyülekezetek számára leginkább,
de falusi gyülekezetek számára is leá-
nyokat képezünk ki a vasárnapi iskola
vezetés, leánymunka és kisebb gyüle-
kezeti szelgálatok elvégzésére. A tanfo-
lyam előadói legnagyobbrészt buda-
pesti lelkészek és szakelőadók a gyer-
mekpedagógia, társadalomtudomány
stb. köréből. Az idei tanfolyamot júl.
3-16-ig tartjuk a nagytarcsal népfőis-
kola épületeiben. Gyülekezeteknek aka-
runk segíteni elsősorban. de alkalmat
szeretnénk adni azoknak a leányok-
nak is, akik szívük indítása alapján
Isten országa munkájában dolgozni
szeretnének. Résztvételi díj két hétre 22
P. Jelentkezés jún. 30-ig. Júl. 3-án d. u.
3 óra 19 perckor Kistarcsára érkező
helyiérdekű villamos elé kocsit kül-
dűnk, A tanfolyamon résztvevők hoz-
zanak magukkal ágyneműt, bibliát,
énekeskönyvet, jegyzetfüzetet.

A Baráti Mozgalom nyári konferen-
ciáját július hó 1-3-ig tartja Cegléden.
A konferencia főtárgya az első hitága-
zat alapján: "Az Úr gondot visel!"
Előadáscímek: Isten személyes gondvi-
selése - Isten keze a történelemben

..- Csakugyan elég-e a hit? - Egyéni
megszentelődésünk . - Hogyan szol-
szolgáljon a gyülekezeti közösség? -
A keresztyén ember és a háború (fegy-
verfogás) - A Bibliá-Körök és áhita-
tok a Római levél. 12. 13. és 14. részek
alapján a. gyakorlati keresztyén élettel
foglalkoznak. Történelmi időket élünk,
amidőn kettőzött szükség van az
Isten ígéjének világosságára és a test-
véri közösségre. Egyházunk minden
lelkész, felügyelő, tanár, tanító, presbi-
ter és általában vezető tagját szeretet-
tel hívjuk és várjuk! Kedvezményes
vasúti jegy 'lesz. Jelentkezéseket jún.
hó 15-ig erre a címre kérjük: Harmati
Béla ev. lelkész, Ösagárd, up. Keszeg,
Nógrád m. Feltüntet'endő, hogy kedvez-
ményes vasúti jegyet küldjünk-e vagy
nem?
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A Tiszavidéki Evangélikus Egyház-
megye Lelkészegyesülete kéthavonkénti
legutóbbi gyűlését május 30-án Mun-
kácson- tartotta. Előző este a templom-
ban istentisztelet volt; az igehirdetést
Túróczy Zoltán püspök végezte. A gyű-
lés tárgya a konfirmáció lényege és a
konfírrnáció anyaga. Előadók Rőzse
István és Joób Olivér nyíregyházi lelké-
szek voltak. Bibliatanulmányt Megyer
Lajos, záróáhítatot Koren Emil tartott.

Lelkészválasztás. A csikvándi gyüle-
kezet Németh Géza szombathelyi se-
gédlelkészt lelkészévé választotta. - A
kassai "egyházközség presbitériuma
Mohr Gedeon adminisztrátor meghívá-
sát javasolja a választó közgyűlésnek.

A Miskolci Evang. Nőegylet. amel}'
1858. év óta működik a jótékonyság és
egyházépítés terén, nagy odaadással és
páratlan áldozatkészséggel, május 19-én

I

homrogdi Lichtqnstein Lászlóné elnök-
lésévei tartott közgyűlésén elhatározta,
hogy az egyház r telkén e célra kapott"
kís épületet szeretet-otthonná kiépíti.
Kezdetben napközi otthont rendeznek
be a szegénysorsú családok gyermekei
számára, hogy 61t, ahol az édesanyák
is kénytelenek ~ házonkívüli munkát
vállalni, kicsinyeik lelki-testi gondozás-
ban részesüljenek. A Nőegylet szeretet-
munkáját nagy 'lelkesedéssel -támogat-
ják a miskolci ~vang. diáklányok, kik
már eddig is je:entős összeget gyűjtöt-
tek műsoros délhtánok rendezésével a
napközi otthon berendezésének céljaira.
. A budapesti egyházmegye paróchus
lelkészei június 14.-én értekezletet tar-
tottak, melyneki főtárgya a reverzálrs-
helyzet megvitatása volt.

Teológiára ké~zülő evangélikus ifjak
figyelmét felhívjuk a június zs-től jú-

i

lius 12-ig tartandó teológus- és taníté
képző KIE konferenciára. Pénzhián
nem akadály. Érdeklődésre készségge
felel a KIE-központ, Budapest, VII
Horánszky-u. 26.

nA "türelmi rendelet" című hatalma
munka, mely dr. Mályusz Elemér bu
dapesti egyetemi tanál~' nagyértélel
műve s amelyről annak idején lapunI
is ismertetést közölt, a Magyar Protes-
táns Irodalmi Társaság kiadásában je-
lent meg. Most az Irodalmi Társaság
felhivást intézett a lelkészi hivatalok-
hoz, hogy részben a lelkészek, részben
az egyházi könyvtárak számára önkölt-
ségi áron bocsátja rendelkezésére ezt a
murikát s kéri ennek a kedvező alka-
lomnak a felhasználását. A kiváló
munka beszerzését mi is melegen
ajánljuk. Leszállított ára Budapestre
12.50 P, vidékre 13.- P.

./

Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (ném et nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rák6czi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/2 9 Falvay Jenő
d. e. 11210Broschko G. A.
d. u. 7 Győry János
d. u. 6 Magócs Károly
d. e. 1/:110Mórocz Sándor
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Farkas Zoltán
d. u. 5 Broschko G. A.
d. e. 11210 Süle Károly
d. e. 10 Lehel László
d. u. 4 Lehel Lász ló
d. e. 11 Dendely Károly
d.:e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Farkas Zoltán
d. e. 10 Csaba László
d. e. II
d. e. 10 Dendely Károly
d. e, 10

1
J
j

Gyarmat-utca 14.
Szugló-u. 49-51.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

II iu '9.
d. e. 1/211 Grünvalszky n::ároly

"d. e. 11 Szuchovszky Gyula
d. e. II
d. e. to Dezséry László
d. u. 4 Rimár Jenő
d. e. 11 Dr. Varsányi lVL
d, e. 10 "
d. e. 8 Danhauser László
d. e. 9
d. e. II Danhauser László
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Révész István
d. e. II Szántó Róbert
d. u. 5 Révész István
d. e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

" "Bécsikapu -e tér
Koronaőrség
Obuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva ~"

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja:' Budapest, IV., FehérhO;jó-u.
8-10. (Ev. bérház.) .Telefon: 1-863-32, valammt a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottal vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkez-

SZl GET 1 NÁ NDOR ÉS FIA. tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Sa~,_t_ha...;'1.;..\>---------------.
Rádíő, gramofon, zongorabillentvűsl harmo- MAR NIT Z
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

••

Ró~á~,nerce~, ~oleró~ mérsé~eltáron"
Ala~ításo~,jayításo~ most olcsó~~a~}

$OMOGYI szücsmesternél i
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet 1

Telefon: 186-395. !
l

70 éves e6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- ~éS
arany árúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüst "1
és ezüstözött bronzból. - Kérjen árajánlat t:

- 1

1
1
I

nagy ~ ti"arengeumeny .
hangszertelep

VIIL, József-körút 37. sz.Evangélikusoknak

Garab Jézsef könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.,



•

VilI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM. 1940. JÚNIUS HO 15.



vn; ÉVFOLYAM. 24. szAM. 1940. JtJNltJs HO H

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS. BEI,MISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztö-bizottság : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezséry László, dr. Gaudy Lászlo. Kemény Péter. Marcsek János. Mórocz
.~ándor. Ncvák Elek. Peschko Zoltán, Scholz László. dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wol! Lajos, ZuIauf Henrik

Megjelenik minden szombaton. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 222-895.
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket el!ogad minden lelkészi hivatal. Elölizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár: egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztöség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.
A szerkesztöség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Konfirmáció és keresztség - A példaadó presbiter - Közösség és kultúra - Parlament
vagy hadbíróság? - F észkelödö úrivilág - Magyar gyerek nyaralni akar - Megnyert csata - Hírek

Parlament va~~~a~~irósá~ Konjirrnóció
,es keresztség

Az Eszmétöl megkórosodott Hubay-
Vágó féle nyilas-frakció elérkezettnek
látta az időt arra, hogy megmutassa a
magyar közvéleménynek kendőzetlen
ábrázatát. Mindmáig akorszerű és ke-
resztyén magyarság köpenyébe burko-
lózva kell ették magukat népünk előtt
és merték állitani, hogy övék a jövő
és akik jövőt akarnak csinálni, azoknak
velük kell együtt járniok vagy inkább
dübörögniök. Most azután benyujtot-
ták kisebbségi törvényjavaslatukat és
ezzel egyszerre megmutatták, hogy lé-
nyegük és frazeológiájuk olyan messze
esik egymástól, mint Makó Jeruzsálem-
től. Mert ez a törvényjavaslat rnegmu-
tatta, hogy lelkük mélyén valami ki-
mondhatatlan távolságban vannak a
korszerű és keresztyén magyarságtól.
Más szóvaL: se nem korszerúek, s nem
magyarok és nem is keresztyének.

Nem korszerűek. Mert akorszerű
magyarság csak az örök magyarság le-
let. Az a magyarság, amelyik ezer esz-
tendő óta azért küzdött itt a Duna-me-
dencében, hogy életünket kisebbsé-
geink életével együtt biztosítsa és szá-
mukra a fennmaradás és a fejlődés le-
hetőségét biztosítsa. Ez kezdettől fogva
csak úgy volt lehetséges, hogy orszá-
gunk lakosságát nem atomizálták, mint
ezt a Vágó-Hubay féle fantazmagória
elképzelte, hanem inkább egységes í-
tették, hogy befelé meglássák sorskö-
zösségüket és együtt építhessék közös
útjukat, kifelé pedig együtt védjék
meg önmagukat minden támadással
szemben. Szerit István, Nagy Lajos és
'Mátyás király Magyarországa csak
azért tudott európai nagyhatalom lenni,
mert a rendező eleme, amely ezeknek
az uralkodóknak az elméje volt, ker-
szerűen tudta 'egységbefoglalni a vezető
magyarságet és velük együtt élő kisebb-
ségeket. Ezektől az elemektől azonban
olyan messze esik a tbrvényjavaslatot
szülők elméje, mint a magyar lélektől
a nyilas lélek.

De mutatja a javaslatuk azt is, hogy
szülőik nem is magyaro/<:'. Legalább is
nem el gyökeres és nem a kultúr ma-
gyarság értelmében. Mert a gyökeres
és kultúr magyarság azt jelenti, hogy
épen életünk érdekében fel kell. mér-
nünk egész multunkat és ugyanakkor
le kell vonnunk annak minden tanul-
ságát. És itt jó volna, ha Hubayék tud-

.nának valamit pl. a mult századbeli

A MELE legutóbbi tanácskozásán a konfirmáció kérdése is szóba-
került. Az egyik felszólaló szerint a konfirmációnak semmi összefüg-
gése nincs a keresztséggel. A másik szerint van összefüggése, de azt
vagy kiélezik, vagy félremagyarázzák. Ezért az elnök javaslatára a
konfirmáció kérdését az értekezlet a legközelebbi közgyűlés tárgyául
napirendjére tűzte ki. Ez a leghelyesebb út a vitatott kérdés meg-
világítására.

A napokban jelent meg Schmidt János györkönyi lelkész igen ér-
demes munkája, amely Szenicei Bárány György kiváló pietista espe-
res-lelkészről. szól. Ebben.a munkában a 79. lapon a keresztség és a
konfirmáció viszonyáról is van szó. Szerző szerint: "A keresztség meg-
ítélésében és értékelésében Bárány is a pietizmus tévedésébe esett. Ö
is úgy fogta fel a keresztséget, hogy az az embernek az Istennel kötött
kétoldalú szövetsége, amely az ember részéről, ha a gyermekkorban
történt, későbbi időpontban szubjektiv és tudatos pótlásra és megújí-
tásra szorul. Nem ismerte a keresztségnek ama felfogását, amely sze-
rint az Istennek az emberrel annak minden szubjektív hozzájárulása
nélkül, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért kötött kegyelmi szö-
vetsége, amelynél nem az a fontos és döntő, amit az ember hoz és tesz,
hanem ami Isten tesz és ad. Nyilvánvaló, hogya pietista felfogás mel-
lett a keresztség nagyon sokat veszít objektív szentségjeHegébőL ... "

Ezek az állítások nyilvánvalóan félreértések következményei, A
pietizmus a keresztség objektív szentségjellegét soha nem tagadta. A
pietizmus a keresztség kegyelmi voltát kétségbe nem vonta. A pietiz-
mus soha nem állította, hogy a keresztség pótlásra és megújításra
szorul. Az meg igazán kemény szó, amit Schmidt János megállapít,
hogy "a pietizmus álláspontja mellett a keresztség teljes érvénye és
értéke a konfirmációtól függ".

A pietizmus n koafirmációt nem akarta soha "a keresztség jelen-
tőségének és értékének rovására hangsúlyozni". Csak azt akarta, hogy
a Krisztus hívei ne elégedjenek meg azzal, hogy megkeresztelésük
puszta ténye az. egyéni életnek az üdvösségre nézve. egyszersminden-
korra szóló teljes és tökéletes befejező aktusa legyen, amely a hívőt
akár a tétlenségre is feljogosifja. A pietizmus a hitnek az élettel való
igazolását és így a cselekvő vallásosságot követelte. A pietizmus a
quietizmust semmiféle formában nem helyeselte. Azér~ is tudta száz~-
dokra megtermékenyíteni a keresztyénséget, mert a pietizmus azt kő-
vetelte hogya hívő a keresztségben neki ingyen nyújtott isteni ke-
gyelmet (és nem szövetséget!) az élet cselekedeteivel, a naponként
megújuló s nem puszta szavakba olvadó hitvallással, az "Uram, Uram"
ha;goztatása helyett az Úr akaratának teljesítéséveI hálálja meg. A
pietizmus a konfirmációt nem azért újította fel és hozta gyakorlatba,
hogy a keresztség szentségét kisebbítse, hanem ~zért, hogy azt tuda!o-
sítsa. A pietizmus is vallotta, hogy a keresztsegben Isten a szemely
minden hozzájárulása nélkül megújítja az üdvözitő kegyelmét, de azt
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követelte, hogy a hívő a mindennapi életben vonja le az ebből reá-
háruló kötelezettséget. .

A ~~nfir~áci~ tehát a pietizmus szerint és azóta is a keresztség-
ben nyújtott isteni :kegyelem felismerésének, elfogadásának ünnepé-
l~es ~egvallása és az ebből folyó kötelezettségek tudatos és önkéntes
v.~llal~sa. En~élfogva szükségszerüen összefügg a keresztséggel. Össze-
fugg, ugy, mint ahogy az első konfirmáció, amelyet az Acta 8. része
be;,zel el, szintén összefüggött. Azok a samáriabeliek js meg voltak
mar keresztelve, de még nem volt meg bennük tudatosan a Krisztus-
?an .va~~J1it é~ annak mi~den kötelezése. Ezért nem is voltak addig
igazi hívők, mig nem "vették a Szentlelket. Még az apostolok is csak
akkor lettek hitvallókká és bizonyságtevőkké, amikor tudatos lett
bennük a Krisztushoz tartozásnak és a Krisztus követésnek minden
követelrnénye, amikor tisztán látták keresztény hivatásukat amire
őket a megvilágosító Szentlélek vezette el. A konfirmációt a pietistálc
a hitvallás és bízonyságtételcünnepélyes aktusának tekintették. Nem a
ke~esztség pótlásául vagy megújításául, hanem annak ünnepélyes ki-
nyilatkoztatásául vezették be, hogy a keresztségben az Istentől nyert
kegyelmet ismerik, annak minden kötelezettségét megértak és vállalják.

Ebben a vonatkozásban a konfirmáció csakugyan szubjektív meg-:
e:ő~ítése a keresztségben megadott objektív isteni kegyelem felisme-
réséask, elfogadásának, vallásának, valamint kötelezései és követel-
ményei tudatos felvállalásának. Ebben az értelemben a konfirmáció
nemhogy kisebbítené a keresztség szentség jellegét, hanem 'ellenkező-
leg: teljes isteni tekintélyében és az üdvösségre nézve döntő jelentő-
ségében domborít ja azt ki.

Hogy ezt az ifjúság előtt egyszerű szavakkal a könnyebb megértés
érdekében úgy fejezzük ki, hogy a konfirrnáció a keresztség alkalmá-
val a gyermek helyett és nevében tett ígéretnek átvétele és megerősí-
tése, ez mit se von le az egyház által történő megerősítés jelentőségé-
ből. A keresztelés alkalmával azt kérdezzük a szülőktől és kereszt-
szűlőktől, hogy megígérik-e, hogy a gyermeket a Krisztusban való
hit, erkölcs és élet birtokában fogják felnevelni, megtartani és támo-
gatni? Ha felnőttet keresztelünk, akkor tőle, magától. kérdezzük ezt
meg és ő erre felel. A gyermekkorában megkeresztelt hivő azonban a
konfirrnáció-alkalmával erősíti meg ezt az ígéretet, aminek alapján az
egyház is megerősíti őt a Krisztushoz való tartozás kegyelmi javainak
teljes birtoklásában. Mert a konfirmációban öntudatossá lett hívő, aki
a János evangéliuma 1:12-ben adott istenfiúsággá lehetés tudatával
magát Krisz1 us követésére kötelezi, a konfirmációban Krisztushoz
való tartozását nyilvános vallástétellel ~rősítJ meg. Ebből azonban té-
vedés azt következtetni, hogy: "pietista felfogás szerint nem az egy-
ház, hanem a katechumén konfirmál". ,A pietizmus az' ilyen ítéletet
nem érdemli meg, mert a konfirrnálás szorgalmazásával a pietizmus
sem a keresztséget kisebbíteni, sem a konfirmációt az Acta 8 keretén
túl, mintegy szentségi jelleggel felruházni nem akarta.

Hogy a pietizmus gyakorlata a konfirmáció dolgában félreérté-
sekre is vezetett és hogy különösen az orthodoxia a pietizmus konfir-
mációjában túlzásokat látott, vagy tapasztalt, ezt kénytelenek va-
gyunk bevallani és elismerni, de ez a beismerés nem jogosít fel annak
állítására, hogy a konfirmáció a keresztség szentségi jelleget kisebbí-
tette volna. - D. Raffay Sándor.

Az Országos Luther Szövetség június
ll-én országos választmányi ülést tar-
tott dr. Bencs Zoltán elnökléte alatt.
A választmanyi ülés örömmel vette tu-
domásul az ungvári, rozsnyói és kassai
evangélikus napokról szóló jelentést,
melyet dr. Vácz Elemér igazgató ter-
jesztett elő. Megállapította továbbá az
őszi munkaprogrammot. Az Evangéli-
kus Életről Kemény Lajos tett jelen-
tést s az előfizetők számának újabb
emelkedését jelentette. Az Egyetemi
Luther Szövetség munkájáról szóló je-
lentést Dezséry László terjesztette elő.

A Luther-szobor végrehajtóbizottsága

iúnius ll-én' Lux Elek szobrászművész
~nűtermében ülést tartott. A szobor
végleges méreteínek felenagyságában
elkészített modellt egyhangúlag elfo-
godta és az ennek alapján elkészítendő
teljes nagyságú végleges modell elké-
szítésére a felhatalmazást megadta. A
megvalósításra kerülő .modell bemuta-
tása a nagybizottság előtt előrelátha-
tólag szeptember hónap elején fog
megtörténni. Nehézségek vannak a
bronzöntés tekintetében. miután ezidő-
szerint a már megszerzett és biztosí-
tott bronzmennyiség öntése is külön
engedélyhez van kötve.

."z ..

k.ul~úrnacioD.alizmusról, amelyik nagy-
jából ~lgyan azt akarta, mint ők. Azaz:
leszakítani a magyarság testéről a kis-
sebbségeket és a magyarság öntudatá-
val homlokegyenest ellenkező öntuda-
tot oltani kisebbségeink lelkébe. É~
amennyire sikerült ez nekik, annyiban
nevel tek magyar földön és magyar vé-
delem alatt halálos ellenségeket a ma-
gyarság számára. Úgy látszik Hubayék
ezt akarják megismételni, holott arra
lenne szükségük, hogy a magyar törté-
nelmet ismételjék át a legszigorúbb
tanári ellenőrzés mellett az elemitől
legalá.b/b is az érettségiig. S ha így nem
sikerülne nekik megtanulni a törté-
nelmi leckét, akkor, mint a továbbl v-;

szereplésre alkalmatlanokat ki kellene
őket rekeszteni a magyarság iskolája-
ból, hogy próbáljanak máshol szeren-
csét. Ott talán jobban sikerülne nekik.

S végül- elárulja a javaslat azt is,
hogy a keres,ztyén jelző is csak a szarka
ékessége rajtuk. Mert aki csak vala-
micskét is tud a -magyar történelmi
egyházak multjából, azt is tudja na-
gyon jól, hogy egynéhány egyházi kön-
tösbe bujtatott agitátoron kívül a tör-
téneti egyházak mindig arra töreked-
tek itt, hogy saját kereteiken belül
eggy é legyen mindenki a Jézus Krisz-
tusban. akár magyar, akár német, akár
tót anyától származott. És most egy
ügyefogyott javaslattal ennek az évszá-
zados munkának is minden eredményét
elsöpörnek a kereszt jegyével tetszelgő
nyilasok. De bizonyos, hogy nincs Ma-
gyarországon egyetlen keresztyén em-
ber sem, aki egyet tudna érteni kor-
szerű tudatlanságban született [avas-
latukkal, mert igazán nem kérünk ab-
ból, hogy, a Krisztusban való egység
helyett a nemzetiségi különállás harcai '
lángoljanak fel egyházainkban.

Végezetül pedig értsük meg, hogy
egy olyan javaslat, amelyik se nem
korszerű, se nem magyar, se nem ke-
resztyén, az vakmerő támadás a ma-
gyarság legalapvetőbb gondolatai és
hagyományai ellen. S ha a kis rémhír-
terjesztőket a bíróság elé tudjuk jut-
tatni, akkor egy ilyen támadás szerző-
inek nem a magyar parlamentben, ha-
nem .a hadbíróság előtt a helyük.

M. S.

Fészkelödö urivilág
. Egy délutáni ujsag felháborodva

nagyképűsködik azon, hogyakorzón
- oh shocking - feltűntek a koldú- -
sok. Azon a helyen, ahol a pesti úri
világ, a magasabb tízezer, a jómodorú
elit összejön fínom -beszélgetéssei egy-
bekötött könnyed munkapótoló test-
mozgásra, megjelentek akoldúsok, s
botránkoztatják a gondtalanokat. A
délutáni lap montenegrói állapotnak
nevezi ezt a jómodor és választékos iz-
lés ellen elkövetett merényletet, s kö-
veteli a keldúsole sürgős eltávolítását.

Egyik nagyon ismert építési vállal-
kozó, akit az állami építkezések köz-
tudomás szerint alig pár hónapja rán-
gattak ki a rossz üzletmenet teljes
csőd jéből, illusztris vendégkoszorút hí-
vott össze pazarul berendezett villá-
jába, s bombabiztos, beton-pinceebéd-
lőben szolgáltatta fel a vacsorát. A
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vacsora kezdetét szirénabúgás jelezte;
.s mint légiveszélyben a megriadt la-
kosság, vonultak le vidám csevegés
közben a pincébe gázmaszkokkal fel-
szerelve a kedves vendégek, s miután
odalent elfogyasztották a háborúsnak
éppen nem nevezhető vacsorát, sziréna-
búgás jelezte, hogy a légi veszély el-
mult, mire újra feljöttek a felső helyi-
ségekbe, s reggelig pezsgőztek és tán-
coltak.

Egy pasaréti villában, óriási kertben
nyolcvan vendég számára rendezett
garden partyt egy másik úricsalád. A
kertben sátrak alatt szolgálták fel a
polgári világ fantáziája szerint isme-
retlen es elképzelhetetlen finomságo-
kat, s estétől reggelig egyebet nem is
ittak, csak bólét és koktélt. Tíz pincér
itatta és szolgálta a vendégeket, akik
békebeli jókedvben élvezték ezt a gyö-
nyörű Magyarországot.

Három egyszerű hír a pesti úrivilág
társadalmi életéből. Nem is látszanak
összefüggőnek, mégis együtt beszélnek
maguk ért. - Ezerkilencszáznegyvenet
élünk, a nyugati háború kellős közepé-
ben, amikor milliók esnek el és sebe-
sülnek meg, esnek fogságba, amikor

. falvakat, városokat földdel tesz egy-
szintüvé a gyilkos szerszámok arze-
nálja. A világban milliók válnak föl-
dönfutókká, s asszonyok és gyermekek
nem tudják, mit fognak holnap enni,
hol fognak éjjeli aludni. Budapesten
mókát csinálnak a háborúból, s sziréna-
búgásra esznek tobzódó lakomákat.
Ezerkilencszáznegyvenet írunk, amikor
a magyar szociális problémák világosan
látott megoldási lehetőségeit késlelteti
az állandó háborús készenlét feszült-
sége. Az ország emberfeletti megeről-
tetéssel, a munkának és a teherviselés-
nek példaadóan nagy áldozatával fegy-
verkezik, készül egy talán sohasem lá-
tott megerőltetésre; olyan célra, amely-
ben egész nemzeti jövendőnk minden
vágya és akarata rajzolódik az égre, s
az úri világunk tobzódik és táncol,
fényűz és hivalkodik a gondtalan bő-
ségével. Unja és utálja a magyar kol-
dust, kellemetlennek találja, hogy meg-
jelenik a sétája közben, s elfelejti, mi-
kor egybegyülekezik a kektél és hal-
majonéz jazzei és parfőmmel szelleme-
sített világában.

Mi fogja meghatni az ú, n. "úri
világnak" ezt a fékevesztett, magabízó,
önző és társadalmi lelkiismeretlen-
ségben élő részét? Ki fogja mó-
resre tanítani a Váci-utcát és a Pasa-
rétet, a Rózsadombot és a Lipótvárost?
Mi az a történelmi feszültség, mi az a
rettenetes élmény, amely komolyságra
bűnbánatositja ezt a világot?

Ha van társadalmi izgatás, akkor 'ez
az. Nem a proletár demagóg a lázító,
hanem ez a dőzsölő úrivilág lázit. Ha
van paragfafus- a BTK-ban társadalmi
izgatók ellen, akkor erre kell az első
bekezdés. Azokra, akik egy nemzet
legelszántabb készülődése 'közben, leg-
áldozatosabb önmérséklet-kényszere
idején sem tudnak szemérmesen leg-
alább ülni a vagyonukon, és nem fitog-
tatni, ha már a közösség érdekében
felhasználni nincs lelkük. Ehhez kel-
lene keresztyén társadalom. Lehetet-
lenné tenni ezeket a vérlázítóan léha
és szemérmetlen fényűzöket. s bele-
kényszeríteni őket a nemzeti áldozatba
és a nemzeti munka polgári keretei
kfu~ ~L
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A példaadó presbiter
Továbbmenve a családi élet fontosságára kell rámutatnunk. Mind-

nyájan jól ismerjük, hiszen elég sokat hallunk a családi életnek fon-
tosságáról. És ezt fokozottabb mértékben kell megéreznünk az egyház
életében, hisz egyházunk életében mindenkor a legerősebb vár éppen
a család volt. Tudjuk, mennyi áldás és erő forrása lehet az egészséges
családi élet. Egészen természetesnek látszik, hogy az evangélikus pres-
biternek egészséges családi életet kell élnie. És vajjon milyen a mi csa-
ládi életünk? Oda merjük-e állítani a gyülekezet elé követendő példa-
képpen? Nincs rombolóbb hatása példaadásunknak. mintha beteg csa-
ládi életet élünk. A családi élet formálásában mindenki megmutat-
hatja hitét, hűségét és türelmét.

Magyarországi egyházunk sajátos elhelyezkedése és számbeli hely-.
zete elkerülhetetlenné teszi evangélikus testvéreink számára igen sok
esetben a vegyes házasságot. Milyen szomorú és a felelősségérzetet
mennyire megcsúfoló tény az, mikor a presbiter gyermeke, vagy csa-
ládjának bármelyik tagja reverzális adásával árulója lesz egyházának.
A felelősség teljesen a családfőre hárul, mert hűséges példaadással
lehetett volna olyan egyházszeretetet nevelni a gyermekbe, hogy
annak mindennél drágább legyen' evangéliumi hitének es önérzetének
megvédése.

* * *
A presbiternek egyházát szerető, hívő embernek kell lennie má,;

egyházak felé is. Mennyi tekintélyt és mennyi megbecsülést szeréztek
már evangélikus presbiterek egyházunknak azzal, hogy bátor kiállás-
sal és nagy egyházszeretettel tudták képviselni egyházunkat más egy-
házakkal szemben. Miután egyházunk hazánkban kisebbségi egyház,
minden lehetőség megvan arra, hogy elnyomjanak és ki.sebítsenek
bennünket. Ezzel a szomorú ténnyel szemben úgyszólván egyetlen
fegyverünk az egyházszeretetünk. Ebben pedig az evangélikus presbi-
ternek kell az élen állania. Úgy felvenni az érintkezést, hogy szavaink-
ból és magatartásunkból sugározzon az igazság megtalálásának öröme,
hogy meglássék rajtunk az a hitbeli nyugodtság, amit csak az tud
megmutat.ni, aki feltétlenül meg van győződve a maga igazáról. Úgy
kell alakítani a más egyházakkal való viszonyunkat, hogy az békessé-
ge.s lehessen, de ugyanakkor mindenki meglássa rajtunk azt i;, hogy
mi kimondhatatlanu.l ragaszkodunk egyházunkhoz és annak igaz-
ságához.

Sok felelősség és sok feladat vár ránk ezen a téren is. Hogy ld-
vánhatunk hűséget másoktól, ha mi ezen a téren nem állunk elől?
Szeretni és ragaszkodni az egyházhoz nemcsak akkor, mikor abból ha-
szon származik, hanem szeretni és ragaszkodni hozzá akkor is, mikor
áldozatot követel, mikor a kiállás esetleg anyagi hátrányt, vagy ke-
gyekből való kiesest jelent. Ragaszkodni és szeretni egyházunkat annál
is inkább, mert hűtlen és gyáva presbiterek példája már éppen elég
romboló munkát végzett egyházunk tekintélyén. Ragaszkodni és sze-
retni egyházunkat nagy-nagy kitartással és mélységes öntudattal: Ez
a mi feladatunk és csak ezzel tudjuk betölteni példaadó hivatásunkat.

* " *
És hívőnek kell lenni az evangélikus presbiternek az egyház

életében.
Ezt kellett volna talán a legelső helyen említeni, hiszen a pres-

biter egész példaadó tiszte ezen épül fel. Azért hagytuk az utolsó
helyre, hogy ebben összefoglaljuk az eddig mondottakat és ha talán
kissé túlzó követelményeket állítottunk fel néhol, akkor ezeknek szük-
ségességéről itt meggyőződhessünk. Azt mondottuk, hogya presbiter-
nek hívőnek kell lenni. Ennek első megnyilatkozása az egyházszeretet.
Szívesen és örömmel kell részt kérnie minden munkájából egyházá-
nak. De hogy ezt megtehesse, ahhoz ismernie kell a hívő lélek tulaj-
donságát.

A gyülekezeti hűség egyik elengedhetetlen feltétele a hitből fa-
kadó alázatosság. Az evangélikus presbiternek meg kell tanulnia, hogy
nem azért van az elen, hogy ezzel egyéni hiúságát szolgálja, hanem'



hogy a legnagyobb alázattal tudja elvégezni a reá háruló minden mun-
kát. Alázatosnak kell lennie az evangélikus presbiternek.

És milyen sokszor hiányzik ez a mi munkánkból. Az egyéni di-
csőség keresése, a hiúság legyezgetése olyan hamar kiöli belőlünk a·
szolgálatnak ezt az elengedhetetlen feltételét. Olyan hamar pótolhatat-
lanoknak gondoljuk magunkat a gyülekezet életében és ha ennek az
ellenkezőjéről kell meggyőződnünk, máris kész a sértődöttség és a
munkakedv alászállása. Több alázatra van szükség a presbiternél! Nem.
szabad azt gondolnia "csak én érek valamit", hanem 'meg kell hall-
gatnia mások véleményét is. És ha talán igazságtalanu] megbántják,
akkor sem szabad bosszút állania az egyházon, hanem el kell viselnie
alázatos lélekkel a megbántást is.

A gyülekezeti hűséghez hozzátartozik a felelősségérzet. Különö-
sen ma, a nehéz időkben kell hangsúlyozni ezt. Nagyobb felelősség-
érzetre van szükségünk. Felelősségérzetre a szó legteljesebb értelmé-
ben. Benne élni az egyházban és annak legkisebb munkáját is az én
személyes ügyemnek tartani. Felelősségérzetünk erősséget mutatja az,
hogy vállalni tudunk-e minden munkát. Az egyház életében nem lehet
különbséget tenni fontos és kevésbé fontos feladatok között. Ott min-
den nagyon fontos, még az is, amit mi egészen mellékésnek tartunk.
Tudunk-e az ilyen legkisebb feladatokban és munkákbán is a legko-
.molyabb felelősségérzettel résztvenni? Tudunk-e aggódni gyülekeze-
tünkért? Tudunk-e felelősséget érezni egyesületeinkért? Ne felejtsük,
hogy azok is sokszor a mi példaadásurikat várják és a részünkről meg-
nyilvánuló legkisebb felelősségérzet is sokszor nagy ösztönzés az ő
munkájukban. .

Példaadásra: vár a gyülekezet az adakozásban is. Egyházunk éppen
kicsinysége miatt szegény egyház, aki sokszor szorul hívei adakozá-
sára. Vajjon elől vagyunk-e az adakozásban? Hogyan kívánhatunk a
hivekfől áldozatkészséget, ha mi, akik példaadásra hivattunk- el, nem
járunk az élen ezen a téren is. .

És vállalni kell a feladatot egy egészen sajátos lelkészi munkában
is, a hitélet felébresztésében. Milven áldás a gyülekezet életében is,
ha a presbiterek is toborozzak a híveket. Ellátogatnak közelben lakó
evangélikus testvéreikhez és igyekeznek őket is bekapcsolni az egy-
ház életébe. Különösen fontosnak látszik ez a feladat Budapesten és

. környékén, ahol állandó a hívek vándorlása, beszivárgása. A lelkész
sokszor nem is szerézhet még tudomást az új hívő megérkez-éséről,
mikor a presbiter már értesült róla, mert a környékén telepedett le.
Kívánatos volna minden gyülekezetben a presbiterek között felosztani
az egyházközség területet, hogy minden presbiter a maga körzetében
a lelkész iránvitása. mellett ilyen értelemben is törődjék evangélikus
testvéreivel. Én a~t hiszem, áldásos hatása volna a presbiter ilyen
példaadásának, mikor a hívek láthatnák, hogy törődnek velük.

* * *
Akármelyik oldalról nézzük is a presbitér életét, mindenütt egy

követelmény áll elénk: hívő ember legyen! Egyházát szerető, hívő em-
o ber! Hívő otthon, hívő a mindennapi munkában és mindenekelőtt
hívő az egyház életében. Csak ilyen presbiter lehet példaadó mások
számára. És az ilyen presbiter meg is fogja találni az útat a példa-
adásra. Az ilyen presbitert nem kell egyházi törvények fenyítésével
kényszeríteni az istentiszteletek látogatására. Az ilyen presbiter nem-
csak akkor vesz részt az egyház munkájából, mikor abból előnye szár-
mazik. Az ilyen presbiter egészen természetesnek tartja, hogy ő ott
van mindenütt, hogy szolgálhasson és minden munka, ami reá 'hárul,
öröm számára. Az ilyen presbiterre tisztelettel és büszkeséggel néz az
egész gyülekezet és örömmel áll mögéje, hogy példáját követve, szol-
gálhasson ő is.

Egyet kell mindig szem előtt tartani. A presbiter egész élete pél-
daadó élet. A gyülekezet bizalma éppen azért helyezte őt a vezető-
helyre, hogy egész életével és minden munkáiából példát a:dhasson.
Erre a végtelenül komoly felelősségérzetre kell rádöbbennünk. ha a
ránkbízott tisztséget komolyan és teljes hűséggel akariukbetölteni.
Allandóan éreznünk kell magunkon a gyülekezet vizsgáló tekintetét

c és úgy kell munkálkodnunk, hogy előljárásunkért bármiker felelőssé-

Ma~var ~verme~ nvaralni a~ar
Az iskolában már túlságosan süt a

nap. A fák túl zöldek és a levegő már
nagyon rezeg a teremben. Az ablakon
behallatszik a torna óra zsivaja és sok
madár és sok bogár és sok repülőgép
száll az ablak előtt. A harmincéves
háború, Juda prófétái, a skolasztika és
a megigazulás elolvadnak a levegőben.
A kérdések inkább ezek: mikor me-
gyünk kirándulni, el lehet-e menni ösz-
szefoglalők után nyaralni, kapunk-e
segélyt a tahi-táborba, s milyen az a
mátraaljai evangélikus diáküdülő. le-
ventetáborba menjünk-e, vagy cser-
késztáborba. vagy inkább Tahiba? Mért
nincs több és mondjuk balatoni diák-
telepünk, az egyháznak van-e nyaral-
tatási akciója?

Most a napfényben látszik meg, hogy
• milyen sápadtak a gyermekeink. Ma

már csak trikó kell, s látszik a nagy
sótartó a nyak ak alatt, számlálhatók a
bordák a lélekzésnél.

Elemi iskolákban lezárultak a vizs-
gák, s megszűntek az ingyenebédek.
Az ískolanővérkék" befejezik hivatásu-
kat, s megkezdődik a kenyérevés. mig-
nem elérkezik a boldog dinnye-ker-
szak. Idén még :a dinnye is drága. lesz.

Angyalföldön megkezdődött az utcai
élet. Most már a délelőttök is szaba-
dok. Már hajigálják a köveket, tapos-
sák a tenyérnyi gyepeket, s fröcskölik
egymást a pocsolyálcban. A járművek
már nagy port csapnak, s javulnak
még egyet a kís magyar tüdők.

Már vagy hat szülő kopogtatott a
lelkészi hivatalon, nem lehetne-e a
gyermekét nyaraltatni valahol? Egye-
lőre azonban legalább az egyházfink

. gyermekét kellene valahogy nekien-
gedni a magyar vidéknek, megerősödni,
miután becsületesen megállta helyét
egész évben a/gimnáziumban.

Ezer és ezer. magyar pesti gyerek
várja a nyaralást. Egy kís szabad leve-
gőt, jó tejet és vidám játszópajtásokat,
nyilt nagy réteken, hegyeken. És ma-
gyar jövőnk kiált az egészségesen ne-
velt erős. boldog gyermekek után. Nagy
társadalmi akciók, igaz emberi meg-
mozdulások kellenének itt a teljes
megoldáshoz. Mikor lesz minden ma-
auar pesti gyereknek [ó nyaralása? Ta-
lán még ezt is elérjük ... Hogy a Vir-
radat ne csak azt jelenthesse: ..Az
.egész magyar társadalom megmozdult
a német gyermekek magyarországi
nyaraltatása érdekében", s egyetlen
dunántúli falu 5B német gyermeket
vállalt mári's! dyl.

Tanítónőképző-akadémia Szarvason
cím alatt multheti számunkban felhív-
tuk a figyelmet a szarvasi tanítóképző-
liceumba való beiratkozásra. Ámbár
híradásunk csak azt állította, hogy a
leafőbb egyházi hatóságok .megegyez-
tek abban. hozv az evangélikus egy-
háznak jutó két. akadémia közül az
egyiket tanítónökéoző-akadémíára szári-
dékoznak felhasználni, mégis a híradás
úgyis értelmezhető, hogy a szarvasi li-
ceumba való mostáni beíratkozás már
egyúttal biztosíték a szarvasi akadé-
miára való felvételre is. Meg kell álla-
pítanunk, hogy e kérdésben végleges
döntés ezidőszerint még nincsen.
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Megnyert csata
A harctéri hírek világában örömmel

adunk hírt egy megnyert csatáróL Ez
a csata egészen kedvünk szerint való,
mert szellemi fegyverekkel küzd a
szellem elsőségéért, Másfél évtized óta
folyik ez a küzdelem a magyarországi
középiskolák évenként egyszer tartott
tanulmányi versenyén, melyen nyolc
tárgy ból mérkőznek egymással a kö-
zépiskolák oly módon, hogy mindegyik
iskola mindegyik tantárgyra csak egy-
egy résztvevőt küldhet. A dolgozato-
kat felügyelet alatt, zárt helyen készí-
tik és jeligés levéllel együtt adják be.

Ebben az évben az első helyet a bu-
dapesti (fasori) evangélikus fiúgim-
názium nyerte meg. Nem először, mert
már több ízben nyert első helyet és
minden évben kap győzelmi pontokat,
aminek eredményeképpen már tizedik
esztendeje elfoglalta és azóta tartja
az összesített eredményben az első he-
lyet. Eddigi elsőségét most újból meg-
erősítette, mert a most szerzett húsz
ponttal összesen 213 pontja van, míg a
második helyen következő budapesti
piarista gimnáziumnak 180, a harma-
dik helyen álló budapesti református
gimnáziumnak pedig 135 pontja van.
Meg kell ezt állapítanunk az igazság>
nak az öntudatával azért, mert hiszen
éppen az elmult hónapban történt tá-
madás a felekezeti középiskolák ellen,
amelyet annak idején mi is szóvátet-
tűrik s amelynek állításaira igazán
döntő cáfolat az" hogy tizenöteszten-
dős országos versenyben az első három
helyet messze az állami középískolák
előtt három felekezeti középiskola fog-
'Ialja el.

A Fasori Gimnázium győztesei a kö-
vetkezők: történelemből első helyet
szerzett Pető Tamás (G pont), termé-
szetrajzból első Tóth Tas (6 pont), fizi-
kából második Bun Tamás (5 pont), la-
tinból ötödik Nemeshegyi Péter ,4
pont) és földrajzból hatodik Bokor Ist-
ván (1 pont). Szaktanáraik: Jánossy
István dr., Koch István dr., Renner Já-
nos dr., Gyóni Ferenc dr., Sárkány
Sándor.

A budapesti Deáktéri leánygimná-
zium ·is pontot szerzett, mégpedig föld-
rajzból Bánkúti Judit 3 pontot, latin-
ból Kozma Gizella 3 pontot. Szaktaná-
raik: dr. Stein ert Katalin és dr. Kring
Miklós. Említésre méltó, hogya részt-
vevő leányok közül az egész országból
lettek győztesek és közülük kettő az
evangélikus gimnázium növendéke. Kü-

.lön is meg kell említeni azt, hogyannál
szebb a latin nyelvből elért eredmény,
mert a leánygimnáziumban csak négy
éven át tanulnak. latint és mégis
egyenlő feltételek mellett küzdenek
azokkal a fiúkkal, akik nyolc éven át
tanulnak. .

Az evangélikus középiskolák kÖZÜl
még pontot szerzett Váradi Zoltán, az
aszódi evangélikus gimnáziumnak.
~~ •...•."..""...~~

Az Országos Protestáns Árvaegylet.
évi rendes közgyűlését június 13-án
délután tartotta Pésthy Pál elnöklete
alatt. Itt említjük meg, hogy az Evan-
gélikus Családi Lap felhívására az
Árvaház javára il lao olvasói három
hét alatt 1500 pengőt 'küldöttek be ap-
róbb tételekben, mely összeg előrelát-
hatólag még emelkedni fog.
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get' tudjunk 'vállalni saját lelkiismeretünk előtt is, hogy az csak-
ugyan egyházunk javát és előmenetelét szolgálta.

Úgy érzem, hogy ezek mind megvalósíthatók és meg ís kell való-
síthatók és meg is kell valósítanunk, hiszen a számunkra mindennél
drágább egyházunk életéről van szó.: Es ha talán mégis úgy éreznők,
hogy ezek a feladatok túl nagyok a mi erőnkhöz képest, nem felejtjük
el azt, hogy mi Krisztus egyházának tagjai vagyunk, akiknek ajkáról
boldog bizonyságként kell, hogy hangozzék a bizonY1ságtevés:"Min-
denre van erőm a Krisztusban". Kökény (Kuszenda) La1os.

. Közösség
,es kultúra

A leghatalmasabb tényező, mely a mai embert közösségí lelküle-
tűvé formálja, a kultúra. Ezt a kultúrát azonban nem valamilyen régi
kultúr a erőszakos térhódításának gondoljuk, hanem alatta a kultúra a
legkorszerűbb s legátfogóbb alakját értjük, amint az vívmányaiban
jut el egyszerre sok-sok emberhez. Némelyek elnézően civilizációnak s
nem a kultúra javaiban való gyarapodásnak veszik ugyan mindazt,
amiben a közönséges halandó az emberi szellem alkotásainak gyümöl-
cseiből részesül, ilyen "fínom" s leginkább önző különbségtevésekre
azonban ez .alkalommal ne legyünk tekintettel. 'Ellenben állapítsuk
meg őszintén és becsületesen, hogy komoly tudósaink fáradhatatLan
munkájának gyümölcsgi, a rádió, a telefon, az újság, autó, vasút, a
mozi, a repülőgép, a posta-technika, stb. a mai ember számára a má-
sokkal való kapcsolatban-állás lehetőségét eddig soha nem haIIoÚ mérté-
kig jeljokozta s eze n a réven az emberek közösségben-élésének 'a leg-
nagyobb, legátfogóbb és legmélyebb lehetőségei nyíltak meg.

Ez a lehetőség olyan óriási, hogy már önmaga is, szinte l'art pour
l'art, embermilliókat kapcsol össze sokszor minden különösebb cél és
érdek nélkül egymással. A rádiót pl. sok-sok ember hallgatja csupa
unalomból és szórakozásból, minden különösebb cél nélkül, s a rádió
is sok mindent sugároz szét csak azért, hogya "gép ne járjon üresen",
ezen a réven azonban mégis sok-sok emberi lélek kilép önző mivoltá-
ból, _egy-egy félórára elfeledkezik magáról és sok más emberrel
együtt-érez,. 'együtt-gondolkodik' és együtt-lelkesedik, együtt-élvez,
vagy együtt-szomorkodík. A modern kultúrvívmányok közösségalkotó
hatalmát azonban már tudatosan is értékesítik. Páratlan módon hasz-
nálja fel pl. ilyen értelemben a rádiót a német nemzeti szocializmus és
feje, Hitler.,

De nemcsak az ilyen nyilvánvalóan közösségi jellegű alkotásokra
kell itt· gondolnunk. A közösségi élet nagyobbmérvű kialakulását se-
gíti elő pl. a ruházkodás és házépítés, továbbá a táplálkozáshoz szük-
séges "anyagok legalább technikai szempontból könnyebben végbe-
menő előállításának a lehetősége. Lassanként, különösen Nyugaton, a/
külső, ruházat, testápolás stb. terén a különbségek ember és ember
közt a I'ef]minimálisabbm zsugorodnak, ami ugyan kellemetlen lehet a
magát a közösségből mindenáron kiemelni akaró s megkülönböztetést
elváró, tehát nem-közösségí embernek, a közösség végső céljait azon-
ban kiválóan szolgálja. Elejét veszi pl. annak, hogy a hittestvérek közt
igazi életközösség a miatt, mert az egyik rongyes és mosdatlan, ne
jöhessen létre. .

A modern kultúrának az emberiség közösségbe-nevelő hatás ával
kapcsolatos további lehetőségeit nem részletezzük tovább. Hiszen min ..
ket a legmagasabbrendű közösség, a hívek közössége, az. egyház szem-
pont.1ából ériieke! most mindez. S azért felvetjük a kérdést, hogyan
nézzük s hogyan kell néznünk é\ modern, elsősorban technikai kultú-
rának s anyagi kultúrának (amely azonban mind-mind az emberi "szel-
lem" ragyogó munkaterülete!) ezt a közösségi jelentőségét?

Tagadhatatlan, hogy sok ú. n jó keresztyén igen gyanakvó szern-.
inei tekinti a kultúra modern gyümÖlcseit. Szószékeinken gyakran
hangzik el olyan prédikáció, egyházi lapjainkban sokszor lát napvilá-
got olyan cikk, a hallgatók és olvasók nagy számának helyeslése köz-
ben, mely kb .. a következő gondolatmenetet követi: nA /modern tech-
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nikai vívmányok bámulatosak. A mozi elénk varázsol távoli esémé-
nyeket és tájakat, a rádió ezer és ezer kilóméterekről értesít a legfris-
sebb hírekről, a gyorsvonat, a repülőgép órák alatt elröpít a világ má-
sik részére, ismerünk sok mindent az anyag, a csillagok, a tengerek
titkából, ismerjük az életnek sok-sok törvényét és ellenségét stb., d e
(a lírai sopánkodás reszkető hangján:) vaj j on boldogabb-e az ember
ma, mint azelőtt volt? Jobbak-e az emberek, mint azelőtt voltak? Több-e
a megelégedett ember, mint régen volt? stb. Majd, de ezt a végső kon-
zekvénciát már néha nem vonjuk le: Nem jobb lenne-e összetörni
minden ragyogó technikai alkotást, megtiltani az efféle munkát, s
visszasüllyedni abba a boldog időbe, amidőn mindez nem volt, de az
ember mégis sokkal jobbnak és boldogabbnák mondhatta magát (pl.
- tegyük hozzá - a harmincéves háború idején, amidőn modern tech-
nikai vívmányok nélkül is remekül pusztították egymást s a világot a
"jobb és boldogabb" emberek)? stb. Vajjon az ilyen leszólása az ember
legnagyszerűbb alkotásainak összeegyeztethető-e a ker. közösségi lel-
külettel? Nem származik-e irígy féltékenykedésból? S miután az ob-
jektív igazságosságnak sem felel meg jobban, mint az a vélekedés,
hogy mert a késsel ölni, a gyufával tűzvészt okozni lehet, üzenjünk
hadat minden késnek és gyufaskatulyának: javára van-e az Isten ado-
mányait hálával s felelősséggel fogadó egyháznak az ilyen mentalitás?
Azért, mert Isten sokat, nagy hatalmat és nagy lehetőséget adott a mai
embernek s mert hatalmát s lehetőségeit ma még talán az önzésnek és
a pusztításnak, vagy az önzés erőszakos megszüntetés ének a szolgála-
tába állítja"jogunk van-e ezeket az ajándékokat becsmérelni, azokat
a tudósokat pedig, akik többnyire hihetetlen erőfeszítések és személyes
áldozatok mellett verekedtek ki nagyszerü vívmányokat (amelyekkel
mindannyian élünk isi), megrágalmazni, lekicsinyelni és lekisebbíteni?

Nem. Egészen más a keresztyénség feladata. Nevezetesen, hogy ne
fecsérelje erejét fölösleges és hiábavaló dolgokra, a multhoz való me-
rev és görcsös ragaszkodásra, régi, de valójában soha nem létezett jó
idők nevetséges visszairására, hanem ismerje fel az adott helyzetben
kötelességeit, s éljen azokkal a nagyszerű lehetőségekkel, amelyek
éppen a közösség kiépítése és elmélyítése terén soha sem álltak olyan
mértékben a rendelkezésére, mint napjainkban. Aki szolgálni akarja a
közösséget, azzal szolgálja, amivel a legjobban lehet. S ha egy régi
eszköze elkopott, vagy helyette már jobbat is kitaláltak, dobja el a ré-
git s vegye kézbe az újatv szentelje meg azt s használja Isten nevében
Ha ezt nem teszi, nem ébreszti-e fel a tárgyilagos megfigyelőben azt
a gyanút, hogy igen -csekely a bizalma Istenben s abban, hogy "egy
kicsit" neki, Istennek is szerepe van abban, hogy nem a középkorban
s középkori lehetőségek közt, hanem éppen a mában élünk?

Az ilyen hitre azonban csak az önmagából kilépni tudó lélek ké-
'pes, az t. i., aki nem a magáéra, hanem a máséra néz (Fil. 2, 4). Tehát
itt is arra az igazságra bukkanunk. hogy a közössége7.lenes kultúTa-
félelem oka az önzés (és nem valarnilyen egyházi érdek). Egészen vi-
lágos ez abban az állitólag tényeken nyugvó anekdótában, mely el-
mondja, hogy egy magát jó keresztyénnek tiszteltető "nagy" közéleti
férfiú miért nem akarta sok-sok sürgetés ellenére sem bevezettetni
házába a telefont. A nevezetes férfiú u. i. .olyan ábrázattal, mely el-
várta, hogy őt megokolásáért igen szellemesnek tartsák, azt han-
goztatta:

--:- Nekem nem kell a telefon. Mert a telefon. az a lyuk a falon,
amelyen keresztül mindenkinek joga van bekiáltani a házamba. Ugy-e,
borzasztó is az, amikor valakit, valamilyen jó keresztyént nagy nyu-
galmában zavarjak azok, akiknek sok a dolguk s akik azen vannak,
hogyembertársaiknak a javára legyenek, javára legyenek talán annak
is,akinek a telefonnal kapcsolatban az eszébe sem jut, hogy a telefon
révén ő is közelebb kerülhetne másokhoz! Mindenesetre kevés keresz-
tyén s igazi értelemben vett egyházias lelkületet árult el szellemes
megjegyzésével a kiváló közéleti férfiú, akit egyébként- állítólag az is
jellemzett, hogy noha mindíg sokat vádak tőle (s ő ezt el is várta),
soha komoly dolgot produkálni nem tudott. A közösségi lelkület hiánya
és a terméketlenség nála is karöltve jártak. .

(Foly tat juk.) Dr. Vető Lajos.

,
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Bachát Dániel bányakerületi püspök
100 évvel ezelött, 1840 június 18-án
született Ratkón, Gömör vármegyében.
1873-ban lett budapesti lelkész és 1905-
ben választották nagy szótöbbséggel
bányakerületi püspökke. Nagy buzgó-
sággal fogott püspöki feladatainak vég-
zéséhez, azonban 1906 nagypéntekjén,
délután 5 óra tájban hirtelen rosszul
lett és halála fél órán belül bekövet-
kezett. A Luther Társaság megalakítá-
sának egyik elősegítője volt, résztvett
a magyar evangélikus agenda munká-
lataiban. Az ő érdeme, hogy a Rá-.
kócziúti szép templom a hívek súlyo-
sahb megterhelése nélkül felépült. Kü-
lönös szeretettel foglalkozott L charita-
tív munka feladataival. Mint műfor-
dító, igen nagy érdemeket szerzett a
magyar költők műveiből tót nyelvre,
németből, angolból és lengyelből pedig
magyarra fordított. Erős hazafiassága
és a belső egyházfejlesztés, valamint a
külső egyházvédelem terén elért ered-
ményei úgy nemzeti, mint egyházi
szempontból életében elismerést és
tiszteletet, születésének évfordulóján
pedig hálás kegyeletet érdemelnek. Le-
gyen áldott emlékezete.

A Budapest, X. kerületi lelkészi kör
fennállásának 30. évfordulóját ünnepli
június Ifí-án délelőtt 10 órakor a kő-
bányai templomban tartandó istentisz-
teleten. A szent szelgálatot Majba Vil-
mos köri lelkész végzi.

Törs Tibort, a Képviselőház alelnö-
két a pilisi egyházközség felügyelőjévé
választotta. Beiktatása június 9-én
történt, szép ünnepség keretében. A
beitkatást Honéczy Pál pilisi lelkész
végezte.

Új egyházfelügyelöt iktatott be Csa-
nádalbertin június 9-én ünnepi isten-
tiszteleten Berikóczí Dániel esperes, a
szomszédos egyházak lelkészeinek és a
helyi lelkész segédletéveI. Az új fel-
ügyelő az egyház néhai áldottemléke-
zetű lelkészének, Czinkotszky Mártori-
nak fia, dr. Czinkotszky Jenő békés-
csabai gimnáziumi tanár. - Székfog-
laló beszédében az evangélikus hithű-
ség és őrállás mellett legközelebbi mű-
ködése , céljáúl a. Szentírás és az egy-
házi énekek ismeretében legjártasabb
tanulok megjutalmazásat és az ifjúság
arra érdemes tagjainak népfőiskolákba
való küldését tűzte ki. '

Értesítés Esztorszégböl. A három év-
vel ezelőtt tartott finn-észt-magyar lel-
készkonferencia vendégei közül nálunk
járt Paul Valdemár Kuusik tallini
dómternplomi lelkész, akinek rokon-
szenves egyéniségére és irántunk való
szeretetére hálásan emlékezünk, most
szepen kiállított, díszes meghívón ér-
tesít arról a meleg ünnepségről, ame-
lyet hívei rendeznek 50 éves jubileuma
alkalmából. A távolból mi is testvéri
jókívánatainkat küldjük.

A budapesti evangélikus leánygim-
názium igazgatósága. közli, hogy a jövő
évi I. osztályba a beírás június 21-én,
pénteken lesz. Ezen a napon 8-10-ig
csak evangélikusokat írunk be, 10-12-
ig pedig másvallásúakat. kérjük tehát
az evangélikus szülőket, hogy gyerme-
keiket a fentemlített időben irassák
be. - A többi osztályba június 26-27-
én lesznek beíratásck.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1940.
Deák-tér 4.
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep

d. e. 1/29 Kemény Lajos
d. e. 1/210 Broschko G. A. • -:1
d. e. II Magöcs Károly
d. u. 6 Kemény Péter
d. e. 1/210 Süle Károly
d. e~ II Süle Károly
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5
d. e. 1/210Farkas Zoltán
d. e. 10 Majba Vilmos
d. u. 4 Lehel László
d. e. 11 Lehel Lászlo
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kemény Péter
d. e. 10 Győry János
d. e. 11
d. e. iO Dr. Halász' Kálmán
d. e. 10

'.

Gyarmat-utca 14.
Szugló-u, 49-51.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 101b.

június 16.
d. e. 1/211 Farkas Zoltán
d. e. 11 vitéz Virág Jenő
d. e. 11
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Rimár Jenő
d. el/412 Turóczy Zoltán (rédió)
d, e. 10
d. e. 8
d. e. 9 Danhauser László
d. e. 11 Mohr Henrik (urv.)

d. u. 4~Danhauser László
d. e. 9 Pap Ferenc
d. e. 11 Ifj. Rimár Jenő
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Béc~iImpu - tér
Koronaörség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákestalva

Ró~á~, nerce~, ~oleró~ mérsé~elt áron j

Ala~ításo~,javításo~ most olcsó~~at:
- ~SOMOGYI szücsmesternél

IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet
Telefon: 186-395.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

~--------- ~PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. s~áJll.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

----------_ ....................•HittBstvsrsknBk árBngBdmÉny!

Rádíó, gramofon, zongora billentyűs fharmo-
r

nika és az összes hangszerek legolcsóbban
e

Evangélikusoknak nagy árengedmény!
I

MARNITZ
hangszertelep .

VIlI., József-körút 37. sz.

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

70 éves cég! 1
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst: 6s
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen .árajánlatot:

\

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
t

BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház:)
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Nép az asztal körűl
A magyar ember asztal mellett élő

ember. A magyar családi élet a családi
asztal körül folyik le. A szalon-életet
még mindíg nem ismerjük. A fotel so-
hasem lesz nálunk életformánlehoz illő.
Még mindíg nem ismerjük a szalon-
zsúrokat, a tolókocsis teázásokat, s a
nagyf'oteles kávézásokat. Nálunk a te-
rített asztal a vendégváró .alkalmatos-
ság, s az asztali beszélgetés a társalgás
ősi formája. A családfőt asztalhoz várja
a feleség és a gyermeksereg. s a barát-
ságok is itt szövődnek. A családi hajlé-
kon kívül folyó társadalmi életünk so-
hasem fog klubbokban folyni, hanem
inkább vendéglőkben. Nálunk asztaltár-
saságok alakulnak, s nem klubbok, S
a lakoma és a pohárköszöntő, a serleg-
beszéd mindíg-közelebb fog állani hoz-
zánk, mint a népgyűlés és a nép gyűlési
erkélyszónoklat. Asztal mellett élő nép
vagyunk. Gyermekkori élményeink,
melyek a családi és társadaini élet ben-
sőségének, melegségének, komolyságá-
nak és boldogságának emlékeit őrzik,
csaknem mind a családi asztal meghitt
beszélgetéseinek. nevelő együttlétének
élményei.

Talán épen azért ismerjük az asztal
mellett való élet minden átkát is, mert
olyan sok élményünk van áldásairól.
Az asztalnál való összejövetelt emberi
életünk legalapvetőbb formájának szok-
tuk meg családi és baráti körben, azért
van talán, hogy félünk is az asztaltól.
1Válunk az asztal a békés emberi együtt-
lét szimbóluma. Aki velünk egy asztal-
nál van, akivel mi leülünk egy asztal-
hoz, annak ezt szintén éreznie kell.
Nálunk nem asztali etikett, de asztali
etika fejWdőtt ki, s tiszta emberi érzé-
seink lázadnak és sértődnek, mikor az
asztali együttlét a szenvedély, a bűn,
az embertelenség színheLyévé lesz.

Gyűlöljük a játékasztalt. Magyar föl-
dön nem volt még igazi játékkaszinó.
Uraink külföldi játékasztalokon vertéle
el a pénzüket. De a hazai játékaszta-
lokat is gyűlöltük, mert -megtapasztal-
tuk, hogy azokon sem magyar gazdát
cserél a pénz, hanem magyar pénz
csúszik idegen markokba. És az elvert
vagyonek. földek felett mindíg külö-
nösen szégyeltük, hogy magyar otthon
asztala lett közösséggyilkos szenvedély
színhelyévé.

Megvetjük az asztaltársaság-szelle-
met, bár szeretjük az asztaltársaságot.
Nem akarjuk ismerni a klikk-életet.
Különös fájdalom nekünk, s nem fo-
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,es keresztségKonfirmáció
II. .

Az Evangélikus Konfirmandusok Kátéja című könyvemnek néhány
kitételét újabban, bár a könyv 1898. óta van használatban, kifogásol-
ják. Kénytelen vagyok tehát a kifogásokkal nyilvánosan foglalkozni.

Előbb is ki kell emelnem - ami különben magától értetődő volna
-, hogy nem, dogmatikát írtam, hanem tankönyvet. Még pedig olyan
tankönyvet, amelyet tizenkétéves gyermekek is használnak és amelyet
az ilyen fejletlen értelmű gyermekeknek is meg kell érteniök. Pedig
abban a tankönyvben igen nehéz és egészen elvont kérdéseket is meg
kellett magyaráznom. A magyarázat és fejtegetés azonban részletekre
nem terjeszkedhetett ki. A tanító, lelkész számára kellett hagynom azt
a kötelességet, hogy a kellő magyarázatokat minden kérdésben megadja.

A káté Ü. 47. kérdésére adott felelet azt mondja: "A keresztség
. a keresztyén egyházba való felvétel szentsége". Ezt a meghatározást
némelyek meg nem felelőnek, mások kevésnek mondják. Ha azonban
átgondolnák, hogy a keresztség csakugyan nélkülözhetetlen kelléke a
keresztyénséghez való tartozásnak. akkor ezt a rövid megállapítást nem
tartanák meg nem felelőnek. Pál apostolnak és Péter apostolnak több
kijelentése van a Szentlrásban, amelyek igazolják, hogy keresztelés
nélkül' a keresztyén egyházba való felvétel el sem gondolható. Az én
megállapításom tehát megfelelő.

Kevésnek sem lehe't mondani ezt a meghatározást, ha tekintetbe
vesszük a 31-36. kérdésekre adott feleleteket. Itt világosan ki van
mondva, hogya keresztség az anyaszentegyház legdrágább birtokát,
a Krisztusban adott isteni kegyelmet teszi a megkereszelt ember birto-
kává. Jézus maga kijelenti Márk 16, 16-ban, hogy "aki hisz és meg-
keresztelkedik; üdvözül, de aki nem hisz (tehát ha meg van is keresz-
telve), elkárhozik". A keresztség tehát csakugyan a felvétel szentsége
még akkor is, ha az Isten kegyelmében való részesedést nézzük. Hogy
az isteni kegyelembe való felvétel szintén benne van kátémban, mu-
tatja a 42. kérdésre adott felelet: "A gyermekeket azért kereszteljük,
hogy őket már életük kezdetén az Isten kegyelmének adjuk át".

Miért van a keresztség értelmezése -így szétszó~va? Azért, hogy Fl
kátét tanító lelkész ismételten nyerj en alkalmat az egyház tanításának
kifejtésére és megértetésére. Azért is, hogy a konfirmandus minél
többször és minél több formában hallja, amit tudnia kell. Lehet, hogy
ezt az elgondolásomat némelyek pedagógia-ellenesnek minősítik, én
azonban évek hosszú során át jónak es eredményesnek tapasztaltam.
Voltak és vannak lelkészek, akik ugyanezt a véleményt tartják.

. Elismerem, hogy a keresztség szcntségének meghatározása telje-
sebb és kielégítőbb volna ebben a formában: "A keresztség az Isten
kegyelmébe és a keresztyén anyaszentegyházba való felvétel szerit-
sége". A káté legközelebbi kiadásában ezt a meghatározást fogom be-
iktatni.

.Kifogás tárgya az is, hogy a konfirmációt a keresztség szentségé-
vel állítom viszonyba. Előző cikkem alapján is kénytelen vagyok

J ehhez a nézetemhez ragaszkodni. A konfirmáció nem állhat önmagá-



ban, mint független egyházi aktus, más szentséggel pedig, mint a ke-
resztséggel összefüggésbe nem hozható.

A keresztség szövetség- voltát azonban nem fogadhatom el. A szö-
vetség ugyanis öntudatos tényezőknek kölcsönösen elfogadott célok
valósitására létesített kötése. A keresztségben azonban az egyik té-
nyező: a gyermek még nem öntudatos. Legföljebb arról lehetne szó,
hogy Isten maga kínálja fel a keresztségben a kegyelmi szövetséget.
Ebben az esetben azonban a konfirrnációnak a keresztséggel való belső
összefüggése még jobban kidomborodik, mert felkínált szövetséget egy-
szer mégiscsak el kell a másik félnek is fogadnia.

A Biblia két szövetségről tud. Az Újszövetség a Knsztus vérében
létesült (1. Kor. 11, 25.), mint a halál és vér szövetsége. A Zsid. 9, 15--
lS-ban azt olvassuk, hogya szövetséget mindíg csakis vét szentelheti
meg és teheti érvényessé. Pál apostol is 'azt mondja Róm. 6, 3----.:...4-ben,
hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus' Jézusban, az ő halálába ke-
resztelkedtünk meg. A szövetség fogalma tehát a keresztelésre csak
nagyon átvitt értelemben alkalmazható.

Kifogás tárgya az is, hogy a konfirmációt a gyermekek részéről
történő megerősítésnek mondom (Bevezetés 2-3., majd később II. 50-
55.). E megerősítés alapján történik azután az egyház által való meg-
erősítés. A tanítást végző lelkész teológiai tudásának, katechetikai
ügyességének és lelkipásztori bölcsességének dolga, hogy a konfirmá-
ciónak ezt a kettős oldalát úgy domboritsa ki, hogy abból az egyházhoz
való ragaszkodás és az evangéliumi hitben való szilárd megállás sar-
jadjon ki. ,

Egyébként szeretném, ha nem marülnénk bele a szőrszálhasogatá-
sokba, hanem testvériesen igyekeznénk egymást megérteni és nem ké..
telkednénk egymás egyházépítő nemes jóakaratában. Éna káté bírálói-
·ban is ezt látom és érzem, azért tisztelettel kérem őket, hogy magya-
rázatomat mérlegelni és helybenhagyni szíveskedjenek. .

D. Raffay Sándor.

A presbiterek kiskátéja
A legutóbbi kispesti presbiteri konferencián a körül a központi

téma körűl forgott a tárgyalás és a felszólalás, hogy milyen legyen a
valóban jó és példaadó presbiter? A sok értékes és érdekes eszme kö-
zött az egyik előadásban oly gyakorlati indítvány is hangzott el, vaj-
jon nem volna-e szükséges a meglevő és leendő presbitereknek oly
irányú felvilágosítása, amelynek segitségével őket a presbiteri prob-
lémák egész komplexumával megismertessék. Felmérült tehát a pres-
biterképző tanfolyam gondolata is.

A gondolat felvetőjét az a helyes felfogás vezette, hogya presbi-
terek működését minél gyümölcsözöbbé tegye az egyház számára. Vi-
szont akkor meg kell jelölni azokat az elvi és gyakorlati' szempontokat.
amelyek e cél elérését a legkönnyebben és legeredményesebben bizto-
sítják. A presbiterek a legkülönbözőbb társadalmi osztályokból és fog-
lalkozási ágakból rekrutálódnak. Öket tehát oly szellemi síkban kell
egyesítenünk, hogy mindnyájukban kialakulhasson az a kívánatos és
szükséges ideális evangélikus gondolkodás, ami nélkül a presbiter
elhivatásat teljesíteni sikerrel nem tudja. Adassék meg minden vonat-
kozásban. rendszeresen, logikus összefüggésben és a célnak megfelelő
módszerrel mindaz a felvilágosítás, ne féljünk a szótól, mert hiszen
tanulni nem szégyen, az a kitanítás, amely csak tanfolyamjellegű elő-
adássorozatban lehetséges. .

A világesemények ma már vitathatatlanul bebizonyították, hogy a
fizikailag és technikailag legiobban mezszervezett embercsoportok a
legerősebbek. Azok lesznek képesek a történelmi· fejlődésnek irányt
szabni. Ennek a megszerveződésnek azonban elengedhetetlen alapfel-
tétele az előző lelki előkészítés, mert csak ez képesíti a tömegeket és
egyeseket arra, hogy adott történelmi pillanatban helyt állhassanak.
erkölcsi és anvagi értékeinket P.Z elpusztulástól megvédjék. A törté-
nelmi feladatokra való ily előkészités hiányát keservesen szenvedtűk :
meg és igen nagy árat fizettünk érte, mikor a kommunizmus meglepe-
tésszerűen ránktörtés gyors sikerei ellen még védekezni sem tudtunk,
Nem ismertük e történelmi .mozgalom eredetet, lényeget, célját és

gunk belenyugodni, hogy társadalmi
életünk egysége és békéje épen aszta":
lok körül bomoljék kicsinyes atomokra
valamilyen nyárspolgári hangulat rák-
fenéjében, melyekben söröskriglís ci-
vódások, kvaterka-konspirácók és snap-
szos . polttizálgatások rágják és csám-
csogják szét az épülő magyar életet.

Mi mind a családi asztalnál tanultuk
az osztá igazságot és a megértő meg-
[érést egymás életében, de gyűlöljük a
zöldasztalt és a zöldasztal-szellemet.
Van érzékünk az igazság, a jog, a tör-
vény, a szolgáltatás iránt, de nem bir-
juk a vitát, az alkut, a megegyezést és
a disputát. Asztal meLLett élő nép va-
gyunk, de nem szeretjük, ha az ügye-
ink asztal meLLett intéződnek el,

Mi is 'ott álltunk tudniillik akörül
az asztal körül, melynél ahol a leg-
újabb kor Európáját írásbafoglalták.
Ahol mi nem beszélhetünk, ahol csak
hallgatni.kellett, Amelynél mi nem ·dol-
gozhattunk, csak aláírhattunk. Húsz
esztendő csalódása, megtöretettsége, ki-
semmizettsége, keserve egy világtörté-
nelmi asztal és egy világtörténelmí
asztaltársasági szellem lidérnyomásá-
ban fogant és állandósult. Most újra
forgalomba került ez az asztal. Versail-
les' tükörtermének asztala, melyen 1920
jún. 4-én a Trianoni békeszerződést, s
1920 jún. 28-án a Versaillesi békét
parafálták, újra reflektor fényben van.
Hitler beszélni fog a versaillesi tükör-
teremben, .s a német nép bízik benne,
hogy új Európát fognak irni az átkos
asztalon. A magyar miniszterelnök is
bízik abban, hogy a versaillesi Európa
nincs többé. Az bizonyos, hogya mi új
alá.írásnnk csak a magunk által élké-
szített szerződés alá fog illeni igazán.
A mi "asztali összejöveteLünket" ma-
gun k s.zeretnénk rendezni a mi törté-
nelmi áránkban.

Most még nem a mi nemzeti- aspirá-
cióínk történelmi fellépésével, csak az
igaz emberségünk izgalmával lessük ezt
az asztalt ebben a teremben. Várjuk
rajta az igazi osztá igazság, az igazi
megértő megféTés dekrétumát az elte-
metett reváns-szeLLem sírja felett. 1871-
ben ezt az asztalt németek terítették a
franciáknak. ötven év után, 1920-ban a
franciák terítették újra anémeteknek.
S az új terítést már húsz év után'meg-
rendezik a németek. A történelem gyor-
suló mozgással forgott eddig. Az em-
berségünk . és keresztyénségünk azért
könyörög, hogy ezt : az átok-asztalt
végre józan történelmi erők vegyék
utoljára használatba, s aztán végleg vi-
gyék múzeumba. Az asztal pedig ma-
radjon az emberi békés együttélés ma-
gyar értelmében vett tiszta szimbolu-
mának. dyL

Egyházi hangverseny rádióközvetítés-
seI. Június 23-án, vasárnap este 20.25-
20.55-ig a rádió Bp. II. hullámhosszán
Peschleo Zoltán orgonaművész hangver-
senyét közvetíti a budapest-fasort
templomunkból. Műsorán Pachelbel:
Tokkáta (e-rnoll), Bach J. S.: Miatyánk,
Brahms: Szívem szerint kívánom, Pa-
chelbel: Tündöklő hajnali csillag kerál-
előjátékok (utóbbit jún. 24-25-én éjjel
viaszlemezről rövidhullámon megismét-
lik), Widor: Andante cantabile, Bruhns:
Preludium, Dubois: Tokkáta szere-
pernek. .
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Svájci kapcsolataink
Az amszterdami ifjúsági világkonfe-

reneia alkalmával fájó szívvel kellett
látnunk, hogy a külföld milyen keveset
tud rólunk. Nemcsak magyar szem-
pontból, hanem egyházi szempontból
is. A kevésszámú evangélikusság csak
a legritkább esetben szerepel a ma-
gyarországi hírek között. Mivel pedig
ennek az egymásratalálásnak és egy-
más megismerésének fontos szerepe
van, elhatároztuk, hogy felvesszük a
svájci prot. egyházakkal a kapcsolato-
kat. Lapunk szerkesztőségébe azóta 4
svájci ifjúsági lap jár, amelyekből a
multkor is közöltünk szemelvényeket.
Lapunkból a Junge Kirche "Vihart je-
leznek" című cikkének kivonatát, szó-
ról-szóra átvette a Keresztyén Igazság
is. Ezeket a számokat támpéldánynak
elküldtük az illető lapok szerkesztősé-
gének. Egyben ném et nyelven küldtünk
evang. egyházi híreket is. A Jugend-
stimme szerkesztője közölte velünk,
hogy ezeket átadta az egyik nagy svájci
egyházi néplap szerkesztőjének, aki ab-
ból cikket írt: Élő egyház Magyarorszá-
gon címmel. Támpéldányt eddig nem
kaptunk. A "Der Zwinglibund" című
folyóirat "Magyarországi hírek" cím
alatt, Budapest, 1940 április keltezéssel
il küldött hírek közül közlí a magyar-
honi ev. egyház gyűjtésének eredmé-
nyét a finn Vöröskereszt javára, és 1a-
punk "Ségítőtársak" akcióját. A kap-
csolatok további elmélyítése céljából
újabb szemelvényeket közlünk.

"Der Zwinglibund". Aarau. Május.
Dogmatizmus vagy szabadság? A dog-
matizmus a szabad bírálat ellen küzd
és régi formákhoz, megnyilatkozások-
hoz akarja kötni a keresztyénség ügyét.
Ebben a merevségben azonban az em-
ber elveszíti nemcsak a valóságos élet-
tel való kapcsolatát, hanem egyúttal
azt a fogékonysagát is, ami az életben
szükséges az élő Isten aktuális paran-
csainak felismerésére. A vallás dolgai-
ban való szabadság viszont gyakran
szabadossághoz vezet. A kettőnek tehát
bizonyos fokig együtt kell járnia. "A
liberalizmus dogmatika nélkül olyan al-
kotmány lenne, amelyik belső váz nél-
kül össze kell hogy rogyjon. Az embe-
rek nem csak ahhoz akarnak jogot,
hogy Ikérdezzenek, hanem szeretnének
oylan tiszta választ is kapni, amelyik
nem zárja el előlük a további kérdések
útját. Nem akarunk azonban végnélküli
kérdéseket, hanem olyan szilárd ala-
pokra vágyunk, amikre azután támasz-
kodni is tudunk. A dogmatizmus azon-
ban csak támasz, alap lehet, amire az-
tán felépítjük mindnyájan, mint egyé-
nek, a személyesen megtalált Krisztus-
ban való hitünket." E.-g. Luzern.

"Jugendstimme." Bern. Június. Ha-
lálos betegség? A mozgosítás megmu-
tatta, hogy mennyire betegek ifjúsági
egyleteink. Sok helyen teljes megállást
jelentett. A megállás pedig lassú halált
eredményez. Éppen ezért a szemébe kell
nézni az okoknak és kérdéseknek. 1.
Keresztyének akarunk lenni. Keresztyé-
nek azok, akik a világot Jézus Krisz-
tuson keresztül tudják nézni. Azok,
akik tudják, hogy Krisztus evilágnak
minden sötét hatalmát legyőzte. Még
akkor is, ha ma úgy látszik, hogya sá-
tán elszabadult a világon. Mi ennek a
győztes Királynak hírnökei vagyunk,
ezért aztán unottságunk, fásultságunk,
fáradtságunk: alapjában: hitetlenség. 2.
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megjelenési formáit sem. Természetesen tehetetlenül állottunk vek
szemben s mire f'elocsúdtunk, már legázolta mindazt, ami nekünk szen
és magyar volt.

A felnőtteknek államvezetésre való nevelése már Itáliában él
-Németországban egyetemi feladattá lett, de csak a megbízhatók és ki-
válogatottak számára. Ha az államvezetés legfőbb problémáinak meg,
ismertetése, amitől a nemzet történelmi sorsa előre meghatározódik
ily nagyjelentőségü, akkor bizonyára az egyházvezetésre való nevelés
az egyház fennmaradása és továbbfejlődése szempontjából, nem lehet
kevésbbé fontos. Mennyire gondolnak erre az egyházak, világosan bi-
zonyítja a szemünk előtt lefolyó ily irányú felnőttek nevelése a kato-
likus egyházban. Itt a legspecialisabb célok szerint állandóan történik
a laikusoknak egyházvezetésre való rendszeres nevelése.

Az indítvány lényege tehát az, hogy a saját foglalkozási ágában
kiváló és egyházunk iránt hitbuzgósággal viseltető férfiaknak, kik a
presbiteri szolgálatra való megbízatásukat elfogadják, bizonyos hiányzó
ismeretbeli többletet adjanak. Olyan sajátos ismereteket, amik tisztsé-
gük eredményes gyakorlására őket minden vonatkozásban képessé te-
szik. Ki-ki a maga hivatásának gyakorlásában ily tudásmennyiséget el
nem sajátíthat, mert erre lehetőségek sem állanak rendelkezésére. Vi-
szont a legtöbb ember ily alkalmat nem is keres, mert hiszen nem is
tudhatja, vajjon kap-e valamikor presbiteri megbízatást. Felesleges-
nek tartja olyanra előkészülni, aminek bekövetkezése bizonytalan.
Legföllebb a presbiteri póttagok számára volna ajánlatos ily tanfolyam
látogatása, tudván, hogy bizonyos időn belül rákerül vén a sor, erre
előre készülnie szükséges volna.

A presbiteri probléma helyes megoldása azt követeli, hogy ezek a
felviJágosítások valami módon megtörténjenek. Vannak ugyan olyan
szerencsések, akik a presbiteri teendőkre való készséget természettől
magukban hordozzák. Mások erre bizonyos időn át esetleg önmaguktói
ránevelődnek. Az egyháznak ily szent ügyét azonban esetlegességekre
és valószinűségekre bízni előrelátás hiánya volna és :felette kockáza-
tos, mert mintegy 5000 oly laikus egyháztagról van szó, akiket az egy-
ház a maga szolgálatába akar beállítani. Ezek pedig származásuk, állá-
suk és műveltségi fokuk szerint oly különbözők, hogy közülök minde-
nik más- és másl éppen látja az életet és mind másképpen ismeri fel és
értékeli annak legfőbb problémáit. Tehát természetesen mindenik a
másiktól különbözően akar és fog cselekedni. Csak a jószándék azon-
ban nem elég, mert a megnemértés nagy károkat okozhat, a félreértés
talán még többet. Az egyháznak tehát gondoskodnia kell arról, a maga
legjobban felfogott érdekéből is, hogy éppen a talán közeljövőben el-
következhető nagy. szorongattatások idejében, minden presbitere 8Z

óhajtott szinvonalon álljon és valóban eredményeket felmutató segítő-
és munkatársa lehessen az egyháznak.

Bizonyára fontos az a kérdés is, hogy ily természetű ismeretek
közlésének mi legyen a legmegfelelőbb módszere? A felvetett pres-
biterképző tanfolyam volna a legcélravezetőbb. Az elhangzott felszó-
lalasokban- azonban olyan vélemények is jelentkeztek, hogy az iskolá-
zás jellegű megoldást nem tartjuk szerenesésnek. Viszont az összes
előadások és felszólalások megegyeztek abban, hogy az általunk el-
képzelt presbiternek az egyház és az egyháztagok között felmerülhető
legfőbb problémákban tisztán kell látniok és helyesen cselekedniök.
Gondoltak a bibilaórákon, egyes presbiteri üléseken adott felvilágosi-
tásokra, ahol a szükséges ismeretközlés siker reményében történhet-
nék meg. Hátránya ennek a módszernek azonban az, hogy e felvilágo-
sítások ötletszerűen. tehát rendszertelenül történnének meg úgy az idő-
pont, mint a kiválasztott témakört illetöleg. Minden lelkész természet-
szerüen azt a témát választja majd, amely egyéni felfogásához legkö-
zelebb áll és amiről legszívesebben szeretne beszélni. Ily megoldás
mellett is az egyöntetüség, a céltudatos tervszerűség érdékében a fe-
lettes hatóságnak oly közpo nti utasításokat kellene adnia, amelyek biz-
tosítsák e felvilágosításoknak szükséges színvonalát, az időpontoknak a
témáknak helyes, célszerű megválasztását és beosztását. Hiába hú-
zódozunk az iskolázás, -, a tanítás módszereitől, eredményt az isme-
reteknek rendszeres és logikusan összeállított ismeret anyaga és a he-
lyes közlési módszer nélkül, elérni nem tudunk.

(Folytat juk.) Dr. Laurentzy Vilmos.



.Kőzősséq rés kultúro
(Folytatás.)

Reméljük, egyházunknak ilyen tagja rövidesen nem sok lesz, sőt
ma sincs sok. Mert ha lenne, akkor bizony szükségképpen azok kezébe
~e.nne át Isten akaratából a vezetés, akik jobban értenek önző énjük bib-
hal '!r1egöldökléséhez, mint amennyire mi értünk hozzá. És reméljük
azt IS, hogy végre eltünnek' azok az egyházi megnyilatkozások, ame-
lyekben elítélő kr itikát gyakorolnak az emberi szellem olyan legna-
gyobb s· legcsodálatosabb képviselőin, akik éppen azért, mert fölibe
tudtak emelkedni a saját kényelmüknek és érdekeiknek. munkájuk
eredményeiveJ, még ha ez idő szerint talán rossz kezekbe is kerültek
azok, Isten csodálatos akarata szerint előreláthatólag tpbb et tesznek
majd az emberiség (lelki) érdekében, az igazi szeretet-rnunka terén,
mint amennyiről nekik még csak halvány fogalmuk is van,

Amikor nálunk még mindig sokan olyan büszkék arra, hogy egy-
házunk az intelligencia egyháza, jó lenne, ha éppen az intelligencia,
az emberi .szel lem, a kultúra megértése tekintetében több intelligen-
ciát árulnánakel, s élnénk a lehetőségekkel, arnelvek kis áldozattal
rendelkezésünkre áJJhatnának. Vagy olyan utópisztikus elgondolás az,
amely arról álmodozik, hogy pl. (mint némely államban a katoliku-
soknak van) nekünk is lehetne magyar evangélikus, vagy legalább
protestáns rádióállomásunk, ha már protestáns napilapunk nincsen?
Luther Márton kora legnaqyobb vivmányát, a sajtót azonnal az e9Y-
ház szolgálatába tudta állítani, miért megy ma nekün.k az ilyesmi
olyan nehezen?

Amikor lehetőség nyílt arra, hogya magyar rádió evangélikus
istentiszteleteket közvetítsen, nagy volt többfejé a riadalom: felesle-
gessé lesz a templom s a vidéki pap. Azóta bebizonyosodott, hogy Fl
rádióistentisztelet ma már fontos tényezője annak a munkának, mely
a híveket a saját templomukba tereli, Bizonyos az js, hogy szórvány-
missziói munkánk tizedannyi eredménnyel se járna, ha lelkésztestvé-
reink, híven némely kultúrellenes megnyilatkozásukhoz, megvetnék a
vonat s az autó hasz nálatát.

'Valamikor egyházunk s általában a protestántizmusa kultúra él-
harcosa, zászlóvivője volt. Jó lenne, ha önmagára eszmélő egyházunk
ebben a tekintetben sem tagadná meg multját, s a közösség javára fel-
használná mindazt, amit eszközként a modern kultúra a kezére ad.

Dr. Vető Lajos.

Halálozás. Fábry Viktor, az eperjesi
magyar-nemet evangélikus egyházköz-
ség lelkésze 53 éves korában pénteken
este visszaadta nemes lelkét az Urnak.
Fábry Viktorsan a meggyérült számú
szlovákiaí magyarság egyik legkitű-
nőbb emberét veszítette el. Izzó ma-
gyar lelkesedés sugárzott lelkéből.-
Fábry Viktor 1884 december 23-án szü-
letett Lubicán. Tanulmányait az eper-
jesi evangélikus teológia-akadémián
végezte. Élénk közéleti szerepet töltött
be Eperjesen, amelyhez úgyszólván
szülőváros szeretetével ragaszkodott. Az
eperjesi evangélikus magyar-német egy-
ház lelkésze volt haláláig és mint ilyen
hosszú éveken át iskolaszéki elnök és
egyházmegyei tanácsos volt. A régi
Cseh-szlovákiai Országos Magyar Da-
losszövetség allearnagya volt éveken át
és az időközben megszünt Magyar
NemzetlPárt kassai kerületén ek alel-
nöke. Elnöke volt az Evangélikus szö-
vetségnek. Egyházi és szépirodalmi
munkássága .széles medrű volt és kü-
lönböző egyházi és szépirodalmi folyó-
iratokban jelentek meg tanulmányai.

Teológiai hallgatói nk cserkésztiszti ki-
képzésére az egyetemes ifjúsági' bel-
mísszióí bizottság elnökének félhívása

alapján eddig a következő adományok
érkeztek hittudományi karunk 384. sz.
"Kis János" cserkeszcsapata parancs-
nokságához: a Budapesti Evangélikus
Gimnáziumtói 10 P, a Budapesti Evan-
gélikus Gimnázium Ifjúsági Gyáminté-
zetétől 20 P, Lipták Dezső gépészrnér-
nöktől (Kispest) 5 P, Jávor Pál lelkész-
től (Hatvan) 5 P. Az egyetemes fel-
ügyelő úr 50 P segélyt utalt ki. A csa-
pat szervezőtestülete pedig, a m, kir.
Erzsé bet- tudományegyetem evangélikus
hittudományi kara 200,- P-t adott a
raj tisztképző táboron résztvevő hallga-
.tók támogatására. A csapat ezúton is
kösvoni munkája lehetővétételét.

Házasság Sulyok (Schulek) Imre ta-
nár, egyh. karnagy az óbudai evangé-
likus templomban június 6-án vezette
oltárhoz Bodolay Mártát. Az esküvőn
Marcsek János hegyaljai esperes hir-
dette az igét, 'az egyesített óbudai és
fasori énekkar Peschleo Zoltán vezény-
letével énekelt. - GriinvaLszky KároLy
budapest-zuglót segédlelkész június 16-
án, a mezőberényi 1. ker. evang. temp-
lomban .esküdött örök hűséget Laász
Piroskának, Laász János mezőberényi
tanító leányának.

Keresztyének csak azok, akik tudják,
hogy bűnösök, és Isten előtt nem áll-
hatnak meg, ha Jézus ·nem váltotta
meg őket. Ezért nem saját érdemből,
hanem csak Krisztus által akarnak üd-
vözülni. A "bűnbocsánat" a keresztyón
igehirdetés alfája és omegája. Éppen
ezért nem lehetnek a szemünkben má-
sok keresztyénségének vizsgálatánál
döntök külső szempontok csupán, ha-
nem az az egy: hisz-é a Krisztusban?
Csak a bűnbocsánat az, ami segíteni
tud a nyomorúságban levőn, a meg-
térési történetek és a kegyes élmények
soha. Olyan mozgalom, amelyik csak
ezekből él, hamar megáll. 3. Látnunk
kell azt is, hogy az ifjúsági egyletek
nem leülőnállók és az egyház munkájá-
tól nem különülhetnck el. Ifjúsági
mozgalmakból nem szabad hogy bírál-
gató csoportok alakuljanak, amelyek az
egyház munkáját saját szempontjaikból
bírálják, de neki nem segítenek. Ne azt
nézzük, hogya gyülekezet lelkésze
benne van-é mozgalrnunkban, hanem
azt, hogy itt a keresztyénség ügyéről
van szó. Lehet az egyházakban sok
hiba, de azzal még senki sem segített,
hogy vállvonogatva nézte annak küz-
ködését - kívülről. Ez a farizeizmus
bástyái mögé való menekülés, Ahhoz,
hogy éledjünk mi is, meg egyházunk is,
dolgozni kell. Nekünk, akik látszólag
mindent jobban tudunk: fokozottabban.

Max. .Iággin. Gelterkirchen.
Adja Isten, hogy épüljunk egymás

hitén Közli: K. P.

Hittan: jeles
Ezt a kalkulust úgyelvárjuk gyer-

mekeink .bizonyítvány a számára, mint
a jó időt a nyaraláshoz. Az olyan ter-
mészetes. Igaz, hogyaSzentírás szerint
Isten is felhozza napját "jókra-gono-
szokra", hívőkre-hitetlenekre egyaránt,
de a hittanjegy nem "kegyelmi aján-
dék", hanem minősítés. Tehát nevelő
eszköz és fokmérő. Fokmérője annak,
milyen lelkülettel viseltetett valaki Is-
tene és egyháza s ebben végeredmény-
ben: a saját lelke ügye iránt

Sokszor megesett már, hogy egyéb-
ként egészen gyönge tanuLók hittanból
jelest kaptak, mert Istenük és egyhá-
zuk ügye iránt a tőlük telhető leg-
nagyobb odaadást és szeretetet rnutat-
ták. Az ilyeneket nyugodt lélekkel
eresztheti útnak az iskola és fogad-
hatja be a dolgozó. társadalom. Talán
nem jutnak a ragyogó teljesítmények
élvonalába, de megbizható, .hűséges,
dolgos és tiszta életű tagjai lesznek a
társadalomnak. A jeles hittanjegy rá-
veti fényét életük minden útjára.

Hittanból jelest kaphat tehát keve-
sebb tálentumú, gyöngébb szellemi ké-
pességekkel rendelkező diák is. De ne
gondoljuk a hittanjegyet bizonyítvány-
szépségtapasznak. Hogya sok otromba
eléoséoes, meg elégtelen között legyen
egy kís üde jeles is, hát itt a hittan,
"abból már csak megkaphatja!" Föltét-
lenül ,ha rászolgált. De ha a hittani
tananyaggal s legfőképp a templommal
és Bibliájával épp olyan gonosz nem-
törődömséggel bánt, mint az egyéb
tantárgyakkal. akkor sajnáljuk, a bi-
zonyítvány-szerkesztésnél nem állha-
tunk rendelkezésre a hittanjegy szép-
ségtapaszával.
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A minden körülmények között jeles
hittanjegyet rendszerint a szüLők ki-
vánják meg a vallástanító Ielkésztől,
Sokan szinte személyes sértésnek ve-
szik, ha gyermekük nem azt kap. S
valami alapja van is ennek a szülői
beavatkozásnak. A hittanjegyet éppúgy,
mint a magavisdeti minősítést. nem-
csak: a diák kapja, hanem egy kicsit a
szüLő is. Hitet, vallásosságot, istenfé-
lelmet nem lehet heti 1-2 órában
beleinjekciózni a gyermekbe. Az igazi.
hit-tanárJa minden gyermeknek a szülő
s az igazi hittanóTája a csaLádi élet. A
hitoktató lelkész majdnem csak any-
nyira szoritkozhat, hogy ellenőrzi, esi-
szolaatja és - minősíti ezt az otthoni
hitoktatást és istenfélelemre nevelést.
A hittanjezv eszerint tényleg vonatko-
zik a szülőkre is. Érthető tehát a fel-
háborodás és sértődés, ha elmarad a
jeles, Pedig ezzel nem segítettünk a
dolgon, Egyedül csak azzal, ha javítunk
a családi otthon önkénytelen hitoktatá-
sán. Ha példát adunk a gyermekek elé
a szorgalrnas templombajárásban, a
biblia mindennapos olvasásában, az
imádkozásban, a tiszta beszédben, gon-
dolkodásban, életben .. Szóval, beszéd-
del nem sokat kell 'őket oktatnunk. Is-
ten óvjon a csak szavakból álló erköl-
csi prédikációtóI! Több rosszat ered-
ményeztek már, mint jót. De prédikál-
jon, hitoktasson az életiink. Mindenes-
től. úgy ahogy van. Ez nem téveszti el
a hatását, sőt mondhatnánk: o.z egyet-
Len eredmén1Jes móds.zer.

Ha hittanból nincs jeles, igenis, ve·-
.gyük úgy, hogy ez nekünk szól és ke-
ressük meg az útjait, hogy jövőre ott
legyen: "hittan: jeles".

Ha megvan a "hittan: jeles", akkor
meg vigyázzunk, el ne bízzuk magun-
kat! Ez csak emberi minősítés, gyarló
és hiányos. Nagyon vizsgáljuk meg
magunkat, hogy életünk, családi ott-
honunk bizonyítványába maga az Úr
is beleírhatná-e: "hittan: jeles"?

F. Z.
~~~~

Újabb "segítőtársak"
Lapunknak az a mozgalma, hogy az

evangélikus ifjúsággal való foglalko-
zásra segítőtársakat toborozzon, siker-
rel halad tovább. Újabb jelentkezők
érkeztek, akik szívesen ajánlják fel
szolgálataíkat, 'Dr. Laurentzy Vilmos
egyet. m. tanár: "Irodalmi és törté-
nelmi előadássorozatok"-ra vállalkozik.
Bur János nyomdász vállalt előadásá-
nak címe: "Hogyan készü]' az újság?"
Vánkos 'Jenő polgáriiskolai igazgató:
"A protestantizmus helyzete külröl-
dön"; Farkas Zoltán lelkész: "Regény-
írók és regényélők"; Bonnyai Sándor
ifjúsági titkár: "A falu és a város ifjú-
sága"; dr. Vácz Elemér vármegyei fő-
levéltáros: "A nép főiskola egyházi és
nemzeti jelentősége" és dr. Remport
Elek gimnáziumi tanár: "Az ifjúsági
sajtó kérdései" címen vállalkozik fel-
kérésre az ifjúsági egyesületekben elő-
adásra. A felkéréseket lapunk szerkesz-
tősége közvetíti.

Hirdessen
az "Evangélikus Élet"-ben!
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Parasztságunk csődje
1. Félreismert emberek.

Kezdetben volt az idillikus parasztszemlélet. Amikor a ronggyá
foszlott idegzetű városi ember ezeket a szavakat hallotta: paraszt, falu
- olyankor önkéntelen képzettársítással édes semmittevésre, furulya-
szóra, legelésző, göndörszőrű báránykákra gondolt és méla vággyal
vágyakozott a falusi élet után. Ezt a kezdetleges parasztszemléletet
növesztik és bokrosítják a jószándékú, de kicsit kölnivizillatú. és kicsit
pénzszagú "falusi bokréták". Azt hazudják, hogy ez a falu: ének, tánc,
hejehuja, selyemviganó, rámáscsizma, deli legény és pirospozsgás
menyecske - és a jókedvre derített "publikum" aligha gondol arra,
hogy a háttérben mílyen gyötrő kérdések boronganak.

A magyar paraszt romantikus szemléletét az értelmiség köztuda-
tába Jókai vitte bele. Bár mi minden ellenkező hireszteléssel szemben
őt tartjuk a legnagyobb magyar regényírónak, s valljuk róla azt is,
hogy senki. nem rajzolta meg nála tisztább an és igazabban a magyar
paraszt képét,' azt mégis meg kell állapítanunk, hogya paraszti életet
problémátlanul látta. Ezen a paraszt-képen Mikszáth lágyított valami.t
humorával, de lényegében nem változtatott rajta semmit.

, Azután jött Zola és felkavarta a magyar irodalomvizeit is. A Föld
állatiasan mohó, piszkos és szemérmetlen parasztjainak mintájára a mi
naturalizmusba szédült íróink is megalkották a magyar paraszt szen-
vedélyekből, haszonlesésből. sunyi módon bűnös cselekedetekből és
verista kiszólásokból összetákoltJrodalmi szobrát. Móricz Zsigmond-
nak a Kelet Népében közölt Arvácskájában a parasztok csak mellék-
alakok, ae visszataszítóak és talán nagyobb baj az, hogy nem is.Jaa-
zak. Arvácska sorsa szörnyű kivétel, bűnügvi krónikák lapjaira kíván-
kazó kivétel. ae nem az "állami. árvácskák" igazi élete. Aki ismeri
őket, nevelőszüleiket és .felügyelő kisasszonyaikat, az igazat fo.!:!ne-
kem adni abban, hosv itt. a naturalista hevület elragadta az írót. Rev-
mont, Sillanpá és talán Giono is megszabadu1tak már a különféle iro-
dalmi i~ézeiektőJ; parasz+iaík nem színaranvból vannak, nem is szín-
szurokból, hanern csontból, idegből. vérből és húsból. Egvszerűen: em-
berek. Nálunk a mag-yar-parasztnak ez az emberképe még hiányzik.

Értelmiségünk parasztszemléletének elrontásához a szepirodalom
mellett hozzájárult a szintetikus látás is. Igaz: ez a legmagasabbrendű
látásmód, -' de elemi tárzvismeretek nélkül ·semmit sem ér. Sajnos,
ez a megalapozatlan szintetikus látás megfertőzte értelmisézünket.
Csak háromféle életformát lát. Van úgynevezett .,úri élet": autó,
Moulin Rouze, opera, Nizza, palota és kaviár: van úgynevezett .,pol-
gári élet": moziv újság, .kisíröccs, tarokk és Balatonaliga; és végül van
úgynevezett "paraszti élet": s ezt vagy olyan békésnek látja, mint egy
virágos rétet, vagy olyan gyilkosnak, mint soltatárát. Pedig a paraszt-
ság - hogy csak ennél maradjunk most - nem kellektiv .massza,. és a
paraszti élet nem olyan ezvszerű és nem olyan egyforma, hogy egyet-
len sémába lehetne szeritani. Van százholdas paraszt és van proletár
paraszt. Amott szárazkapus, egvik oldalra négy, a másik oldalra há-
romszobás téP.'lah:'lz,benne szalon. a szalonban zongora, az éléskamra-
ban három hízó töméntelen húsféleséze, az istállóban négy ló és há-
rom tehén; emitt meg válvozvískó, kátránypapír .födéllel, négy tyúk
PS vacsorára' 6 fiJJérért kenvér. 14 fillérért a városi hússzékben vásá-
rolt lókolbász és hozzá körítéshek a holnapnak rengeteg .Qondia, a
iövőnek tökéletes reménvtelensérre, az életnek riasztó bizonvtalansáca.
A nagvparasztok között is van basaparaszt. rldeQ'Pl'lraszt és kunecoa-
raszt. Az első a basasá-t összes külső és belső feltételei.vel rendelkezik.
Szivart sz+v, és csak akkor nem koptatja könyökével az utcára néző ab-
lak féJfáiát, amikor a körben van. A ridegparaszt éles és kemény, mint
a kaszapenve. szívós, mint CI. szíi és látástól vakulásiz munkára hajtja
mavát, családját és cseléd ieit. A kupecparaszt bőrkabátban jár. Csepel-
mctor-on szalaop-ál vásárról-vásárra rés időnként beül a kávéházba. A
r-roletárparasztok között van kubikos.: aki - amint Veres Péter írja
róla - mintaszerűen meg tudja valósítani a maza munkaközössécében
a szabadságon alapuló rendet, s aki .Jcubikos-tanfolvam" nélkül is -
amint ő maga mondta - egyetlen. szemvillanással fel tudja mérni,



hogy hány talicska föld kell egy gödör "elplanérozásához" .: Van ta-
nyásbéres, aki búzában, árpában, sóban, tejben, csizmában, kukorica-
földben és baromfitartásban kapja fizetését. Megállása nincs. Gyerme-
keit már nyolcéves korukban munkára fogja. Helyét sűrűn változtatja,
s ennek nem mindíg ő az oka. Ilyenkor mindenestül: család, állatok,
bútorok, könnyen felfér egy szekérre. Van azután napszámos, udvaros,

. idénymunkás és inségmunkás paraszt. És még mindehhez hozzá kell
vennünk azt, hogy nincs annyi változata a társadalmi ranglétrának a,
szegény paptól a gazdag grófig, . amennyi változata van a proletár-
paraszttól a gazdag parasztig annak a tjtrsadalmi rétegnek, melyet
egyszerűen parasztnak nevezünk és egyetlen sémába akarunk szorítani.
S mindezt a sok változatot még ezerfélekép színezi a .táj és a telepu-
lésforma. Igen, a paraszt félreismert ember, illetve ismeretlen ember.
Ezért keltettek feltűnést azok a cikkek, tanulmányok, könyvek, melyek
a parasztsággal kezdtek foglalkozni. Hogy ez a feltűnés az ujjongó
tapstói a dühös ellenkezésig végigjátszotta az érzelmek egész skáláját,
annak az volt az oka, hogy szégyenletes politikai játék indult meg e
kérdés körül. Azok, akik a nagybirtoknál voltak érdekelve, egyszerre
az úgynevezett zsidókérdés fontosságát és megoldásának szükségét
kezdték hangoztatni; azok pedig, akiket a zsidókérdés feszegetése kö-
zelebbről érintett anyagilag is, meg erkölcsileg is, túlzott hévvel és
sokszor ízléstelen reklámmal akarták a parasztság élete és az úgyneve-
zett földkérdés felé terelni 2 figyelmet.

De mindegy. Azértelmiségnek e szemnyitogató könyvek olvasása
kőzben pirulva kellett rájönnie arra, hogy a busman-kunyhó felszere-
lését jobban ismeri, mint a magyar zsellérházét; és a patagón gulyás-
ról többet olvasott, mint a magyar kondásról.

Ez alól a megállapítás alól az evangélikus intelligencia sem kivé-
tel. Egyházunkat az "intelligencia egyháza" néven szoktuk emlegetni.
Egyrészt azért, mert híveink más egyháznál nagyobb százalékban tar-
toznak az értelmiséghez. Másrészt pedig azért, mert analfabéták sorai-
ban híveink részvétele a legkisebb. Ez természetesen nem jelenti azt, '
hogy ne lennének evangélikus paraszttömegek. Vannak, jelentős szám-
ban vannak, de vajjon ismertek-e és helyesen ismertek-é? Magyar
evangélikus egyházunknak az a kötelessége, hogy a magyar nép köré-
ben szolgálja Istent. De vajjon mi, papok, felügyelők, tanárok, tanítók,
presbiterek, s mindazok, akik az egyházban komolyan szolgálni akar-

. nak, ismerjük-e azt a területet, amelyen szolgálnunk kell? Térkép
vagy alapos helyismeret nélkül nem lehet küzdőképes a csapat. Mi
sokszor indítottunk áttörési kísérleteket, nagy és lendületes rohamo-
kat helyismeret nélkül és így nem. csoda, hogy sok-sok .kudarc van a
hátunk mögött.

Ez a cikk és az utána következő néhány azért íródtak, hogy fel-
hívják a figyelmet azokra, akik között egyházunknak el kell végeznie
a maga szolgálatát. . Dr. Keken András.

Egyházi tisztséget viselö férfiak lelki
épí tes ére rendezi legelsősorban az Or-
szágos Luther Szövetség a tihanyi kon-
ferenciát augusztus .24-27-ig, a tihanyi
félsziget csúcsán, a K L. E. üdülőben,
a szántódi révállomás mellett,. Teljes
komfort. Összes ellátás négy napra 18
P. Mielőbb jelentkezzünk dr. Gyimesy
Károly O. L. Sz. titkárnál l (Bp.~ L,
Verbőczy-út 28.)

Nyilatkozat. Tudomásomra jutott,
hogy a rozsnyói kereskedelmi közép-
iskola postai hefizetési lap mallékelé-
sével küldte szét az elmult napokban
arcképemet. Megállapítom, hogy. erről
a mozgalomról tudomásom nem volt,
arra engedélyt nem adtam. A moz-
galmát elítélem. Túróczy Zoltán püs-
pök.

A vidéki evangélizációk jelentős so-
rozatát ezévben egy igazi "szórvány-
evangélizáció" zárta le június lO-16-ig
Vad aspusztán, a délszabolcsi misszió-
ban. A nagy területen szétszórt ta-

nyakról szorgos munka idején is szép
számmal gyül tek egybe késő esténként
az evangéliúrn hallgatására.

A Baráti Mozgalom ceglédi konferen-
ciájára a jelentkezések nagyobb részt
már beérkeztek. A jelentkezések ha-
táridejét a Rendezőség június 22-ig
meghosszabbította. Végső esetben je-
lentkezéseket még Június 27-ig is fi-
gyelembe vesznek. Június 22-én túl a
jelentkezéseket erre a címre kell kül-
deni: Ntü. vitéz Sréter Ferenc ev. lel-
kész, Bpest, IX., Erkel-u. 12. Takarót
kis párnát nem kell hozni.

Egyházi hangverseny. AKispesti .Ev.
Egyház június s-én rendezett templomi
hangversenyt, melyen abevezető és
befejező beszédet Nandrássy Elek lel-
kész tartotta. A nagysikerű hangverse-
nyen közrernűködött a kelenföldi ének-
kar Weltler Jenő vezényletével, Lőrincz
Zsuzsa énekszólóval. Peschko Zoltán
orgonaszólóval. A komoly színvonalú
müvészestet szépszámú közönség hall-
gatta meg.

,
HIREK

30 éves jubileum. A pesti evangélikus
egyházközség X. kerületi lelkészi kőre
1940 június l6-án, vasárnap délelőtt
hálaadó ünnepi istentisztelet keretében
emlékezett meg a lelkészi kör 30 eS'l-
tendős fennállásának és a lelkészi kör
lelkipásztorának, Majba Vilmosnak fél-
százados budapesti szelgálatárol. Az
ősz lelki pásztor előbb két évtizeden át
vallástanitó-Ielkészként működött, har-
minc év óta pedig a kőbányaí evangé-
likusok s újabban a Simorutcai hívek
lelkigondozását végzi. Munkásságának
eredménye a két új templom, a szegé-
nyek ügyének sikeres felkarolása. Ö
végzi a gyűjtőfogházi lelkigondo-
zást is. Az ünnepi igehirdetést Majba
Vilmos végezte. Énekelt a kelenföldi
egyházi énekkar. A jubiláns lelkészt
az istentiszteletet követő ünnepi ülé-
sen hívei, az egyházi hatóságok és kü-
lönféle testületek meleg ünneplésben
részesitették. Hálás gyülekezete Papp
Domonkos festőművésszel megfestette
a ju biláló pásztor' arcképét.

Nérnet református lelkészt iktatott be
Budapesten június hó 9-en F Hecket
Theodor német birodalmi külügyi püs-
pök Schiebe Gusztáv Werner személyé-
ben. Elutazása előtt a ném et püspök a
következő nyilatkozatot tette: Buda-
pesti látogatásom célja az volt, hogy
hivatalába vezessem az itteni német-
református lelkészt, aki - mint külföl-
dön szolgáló minden más németbiro-
dalmi kartársa - a német evangélikus
egyház külügyí hivatalának aláren-
deltje, Nagy megelégedéssel töltött el
látni azt, hogy a magyarországi protes-

. táns egyházak mily testvériesen vettek
részt ezen az ünnepen. Anémet evan-
gélikus egyház, ősi hagyományaihoz
híven, mindenkor állástfoglalt a ver-
saillesi békediktátummal szemben.
Nemcsak értékeli tehát a magyar
evangélikus egyháznak a reformáció
őshazája iránti rokonszen vét, de telje-
sen megérti és méltányolja azt is, hogy
a magyarországi evangélikusok hazájuk
sorsával ugyanúgyegybeforrtak, mint
ahogyanémetbirodalmi evangélikusok
széttéphetetlenül egyek saját nemzetük
hősies életharcávaL Remélem - mon-
dotta végül D. Heckel külügyi püspök
-, hogy magyar barátainkat, akik
szeretetüknek annyi jelével újból el-
halmoztak. mihamarább szerencsénk
lesz odakint, hazámban üdvözölni.

Koszorúletétel. A budapesti kerepesi-
úti evang. egyházközség híveinek egy
csoportja volt lelkipásztora Bachat Dá-
niel püspök születési centennáriuma al-
kalmából megjelent az elhunyt püs
pöknek a kerepesiúti temetőben levő
sírjánál és megkoszorúzta azt. Ez alka-
lomból az elhunyt püspök életéről és
érdemeiről Misura Mihá ly egyházfel-
ügyelő emlékezett meg, majd dr. Szi-
lády Jenő segédlelkész imádkozott.

Szék, A gyülekezetet a Misszióegye-
sület küldetésében május 26-án Har-
mati Béla ősagárdi lelkész látogatta
meg. A délelőtti igehirdetés keretében
missziói kötelezettségeinkről beszélt. A
délutáni istentisztelet végeztével a
gyermekekkel tartott missziói órát. A
Missziói Gyermekszövetség munkája a
száki gyülekezetben. szép reményekre
jogosító buzgósággal foly-ile.
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Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Köszöniü~ lsten ál~ását 1
A gyakorlati teológiának mindíg leg-

nehezebb kérdése volt a /Jáborúnak és
Isten áldásának, segedelmének össze-
függése. Pedig leggyakrabban ezt a té-
telt szegezték az egyház mellének.
Mindkét hadviselő fél Istent hívja se-
gítségül, mindkettő az Ö áldását várja:
Kinek 'fog segíteni?

Erről a kérdéskomplexumról meg
kell állapítanunk:

1. Az emberiség vitás kérdéseinek
háborúval, tehát öldökléssel és pusztí-
tással való elintézést semmikép se
lehet visszavezetni Isten akaratára és
jótetszésére. Hogya dolgok idefajul-
nak, annak mindíg Istennek s az ő
igazságainak engedelmeskedni nem
akará emberek. az okai.

2. Isten segítségét mégis lehet kérni,
mert aki háborúba kezd, annak azzal a
meggyőződéssel kell elkezdenie, hogy
igazságos ügy érdekében kényszerült
erre a lépésre. Sajá ügyet segíti Ister'.

s. Hogy kié lett a győzelem, az még
nem feltétlen bizonyíték valamelyik fél
abszolut igazsága mellett. A győzelem
lehet Isten kegyelmi ajándéka is,
amellyel Isten akarata és tetszése sze-
rínt kell élnie a győztesnek, különben
elvétetik tőle. (S Franciaország való-
színű ebből kapott leckét a mostani
háborúban.) Azért tartjuk igen helyes
és illő dolognak, ha a győztes Isten
színe elé áll s nem büszkén a maga
erejének, de Isten kegyelmének tulaj-
donítja a győzelmet. S ezért esett jól
a szívünknek, amikor június 24-én este,
a Franciaország elleni háború győzel-
mes befejezése után Hitler Adolf a né-
met néphez intézett szózatát ezzel fe-
jezte be: "Alázattal köszönjük Isten
áldását!"

Ez a háború örök példája marad, ta-
lán a jól előkészített és véghez vi+t
emberi munkának, de hogy éppen a
győzelem estéjén emlékezik meg a né-
met nép vezére Istenről, az örvendetes
bizalmat ébreszt szívünkben az iránt,
hogya békével is Isten akarata és tet-
szése szerint tud majd élni. F. Z.

Pedagógusok evangélizációja. A mult
évi pedagógus konferencia komoly
munkáját ez évben is megismételte
Túróczy Zoltán püspök, aki jún. 24-
28. napjain gyűjtötte egybe a tiszai
egyházkerület pedagógusait Miskolcra.
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Parasztságunk csődje
II. Árva emberek.

Első cikkünkben eljutottunk ahhoz a roppant egyszerű megállapí-
táshoz, hogy a paraszti élet - bár különlegesen színezett - mégis csak
'emberi élet. Problémái sajátos problémák, de emberi problémák. És
éppúgy nincs egyetlen sémába szorítható paraszti lét, mintahogy nincs
egységes :,úri" lét sem. A paraszt egyszerűen: ember.

Ha ember, akkor: testvér. Lapidáris megállapítás ez, de néha szük-
ség van ilyenekre is. Szükség van leülönösen a mi viszonyaink között.
A mi társadalmunk tagozódása vertikális. Születés, vagyon, állás és
cím szerint mindenkinek megvan a maga "tengerszínt (parasztszínt?!)
fölötti magassága". Aki egyszer beleszorul ebbe a' társadadmi hierar-
chiába, az naponként kénytelen magára ölteni ennek a társadalomnak
a magatartásmódját: meg kell tanulnia a "hallja magát" és az "igenis
kérem alássan"-t, a foghegyről odavetett "jónapot" és a hétrétgörnyedve
elrebegett "legalázatosabb tiszteletemet". Lassan-lassan gondolkozása
is magatartásához idomul s így nem árt, ha néha megmondjuk neki,
hogy a paraszt testvér.

Alaposan téved az, aki a parasztot piedesztálra emeli és úgy nézi,
mint az ősjóság, ősegyszerüség és őserő szobrát. De alaposabban téved
az, aki felülről lefelé nézi és orrát finnyásan fintorgatva mondja: odi
profanum vulgus ... Az előbbi tévedés ma már leginkább csak nép-
szónokokat szokott hatalmába keríteni, őket is csak a hordóntartózko-
dás perceire. Az utóbbi, alaposabb tévedés sokakat megejtett. Ezek be-
letartoznak az alábbi csoportok valamelyikébe, esetleg egyszerre többe is.

Az első csoport azt mondja: én távol tartom magamat a paraszttól.
Ezt sokan mondják azok közül is, akiknek éppen ezt nem lenne szabad
mondaniok. A falun élő középosztályra gondolok. Az az angol gyar-
mati tisztviselő, akit kormánya valahová Rajputánába helyez, aligha él
messzebb a gondjaira bízott hinduktól, mint sok falura helyezett ma-
gyar középosztálybeli a vele együttélő parasztságtol. Álmaik célja a
város, sőt: Város. "Ezek gyűlölik a .nadrágos embert" - mondják iga-
zolásul. Igaz, van úrgyűlölet, évszázados bűnök következtében. De van
parasztgyűlölet is, és.ez semmivel sem menthető. Így élnek azután, lát-
szólag egymás mellett, valójában egymástól csak fényévekben kifejez-
hető távolságban.

"Én vezetni fogom a parasztot" - mondják sokan, és nemes buz-
galommal, tervektől duzzasztott lélekkel mennek a nép közé. Láng-
juk hamar lelohad, magasba röppenő terveik lezuhannak, mint a tört-
szárny ú madarak, szándékaik vakvágányra futnak. Miért? Azért, mert
a nép nem hagyja vezettetni magát. Hogy mi ennek az oka: gőg, bizal-
matlanság, mely sok keserves tapasztalatból szürődött le, maradiság
vagy más, azt ne firtassuk. A paraszt ösztönösen eldöntötte már azt a
szociológiailag még eldöntetlen kérdést, hogy vajjon egy társadalmi
osztály fel tudja-e magát saját belső erejével is szabadítani, vagy pedig
külső, idegen erők segítségére szorul. Parasztságunk úgy döntött, hogy
nincs szüksége idegen segítségre. Ezért mond csődöt annyi kívülről
jövő jószándék, S hogy parasztságunk ezideig még nem szabadult fel:



azai nem tudott szert tenni arra a társadalmi, erkölcsi, politikai és va-
gyoni súlyra, amely számánál, munkájánál és a benne rejlő, sok-sok
lehetőséget magában foglaló népi erőnél fogva joggal megilletné, annak
az az oka, hogy felszabadulási kísérleteinek útjába' mázsás sziklákból
mesterséges akadályokat építettek azok, akik a népi erők kiáradásától
megijedtek. Bizony, a magyar történelemszemléleti változatok közé
lassanként belopakodik a Veres Péterek é is, amely szerint a tiszta ma-
gyar - dunai magyar, katolikus magyar - protestáns magyar, kuruc
magyar -'- labanc magyar ellentétek mind csak apró, játékos felszíni
fodrocskák a mélyben feszülő "paraszti magyar - úri magyar" rop-
pant ellentétéhez képest. Bizony, a jószándékú népvezetőknek, azok-
nak, akik a parasztsággal való foglalkozást nem politikai ugródeszká-·
nak tekintették, hanem valóban segíteni akartak jószándékaik hajó-
törése után irányt kell változtatniuk: vezetés helyett meg kell eléged-
niök azzal a kisebbnek látszó, de valójában sokkal nagyobb feladattal, .
hogy - faragják, mállasszák vagy robbantsák asziklaakadályokat.

A harmadik csoportba azok tartoznak, akiket erős vérségi kötelék
fűz a parasztsághoz. s akik pirulva szégyellik paraszti őseiket. Jaj, de
sokan vannak azok az értelmiségiek, akik kétségbeesnek, ha az őskuta-
tásnál kiderül egy nagymama, aki cselédasszony volt. "Kérem, ne tes-
sék beírni a kivonatba, hogy a nagyapám földműves volt. Nagyon kel-
lemetlen lenne nekem, ha ez a hivatali kollégáim tudomására jutna" -
mondták nekem, és bizonyosan mondták másnak is. az anyakönyvvezető
lelkészek közül. Aki nem akar halálos ellenséget szerezni, az ne mondja
el az úri szalonokban paraszti származású ismerőséről azt, hogy gyer-
mekév it nem gyermekszobában 'töltötte a bonne felügyelete alatt,
hanem a libalegelőn, ahol ő volt a libák felügyelője. Egyetlen ember
szűk tapasztalati körében százszámra akad ilyen eset. Mennyi lehet
összesen? S nem napnál világosabban mutatják-e .ezek azt, hogy ami
társadalmunk lenézi a parasztot és megveti a paraszti életformát?!

A legutóbbi időben alig lehetett társadalompolitikai folyóírataink-
ban olyan parasztsággal foglalkozó cikket olvasni, amelyben ne lett
volna szó a dán vaf!Y a finn példáról. Még a Jelenkor is megtette ezt,
persze nagyon gondosan vigyázva arra, ki ne tűnjék, hogy ezek az or-
szágok evangélikus országok. :F~nmost nem megyek ilyen messzire jó
példáért. Egész közelről veszem: Vásárhelvről. A vásárhelyi reformá-
tus gimnázium mellé, tiszta látású és jószándékú református férfiak,
egy úgynevezett tanyai internat ust létesítettek. Azok a szegény paraszt--
gyermekek kerülhetnek ebbe az internátusba, akiket tanítóik ajánla-
naks akik megállják helyüket az elég nehéz intelligencia-vizsgán. Az
internátusban teljes ellátást kapnak, a gimnáziumban ingyen tanulnak.
Az internátusnak az a célja, hogy diplomahoz juttassa azokat a paraszti.
tehetségeket, akik ilyen sevítség nélkül clkallódnának. Ezzel kettős
szolzálatot akar teljesíteni. Elsősorban is fel akarja frissíteni a magyar
középosztályt új egészséges erőkkel. De segíteni akar parasztságon- is.
Az internátus lakói ugyanis - van közöttük evangélikus is -- külön
kis közösségben élnek. Az internátus maga egy kis parasztház. A fiúk
paraszti életformában élnek. Az alapítók és a nevelők minden igyeke-
zete arra irányul, hogy míg egyfelől gazda?gá teszik ezeket a fiúkat a
legmagasabb kultúra kincseivel, addig másfelől arra. nevelik őket,
hogy mindvégig közösségben maradjanak azzal a réteggel, melvből
származnak, Az internátus még efak két évfolyamú. De az indulás tele
van igéretekkel. Talán nem illúzió, ha olyan diplomásokat látunk
ezekben a fiúkban, akik ha városba kerülnek, nem fogják szégyelni
paraszt őseiket. s ha falura kerülnek, nem fognak csillagtávolságban
élni a parasztságtél. Evangélikus gimnáziumaink mellett is szeretnénk
látni ilyen paraszt-diákközösségeket.

Ez azonban csak elszigetelt példa. S még hozzá csak magvetés,
melynek évtizedek mulva lehet csak aratása. Ma még az a megállapí-
tás érvényes, hogv nagvon kevesen vannak, akik a parasztot testvér-
nek fogadják és vállalják. Igy lett a paraszt magárahagyatott, árva
ember. S így növekszik benne napról-napra a keserűség. Nincs olyan
jellemes magasállású férfi, aki meg ne vetné a hatalma vagy rangja
előtt meg-hunyászkodó talpnyalókat. haszonleső hízelgőket és kenetes
magasztalókat. De nincs olyan paraszt sem. akinek ne csikorogna a
foga és ne szorulna ökölbe a keze, amikor "leereszkednek" hozzá, ami-
kor ~öre~áborfá. figurásítják yagy hetyke f'alurosszává züllesztik. A

Mene, Mene, 1e~el,UfarsinI
Ez a ma dúló, s a történelemből soha

nem ismert méretek között végbemenő
totális háború tanulságaiban is totális.
Az egymást űző grandiózus háborús
események bőségszaruként ontják az
eszméltető igazságokat, És tanul a poli-
tika, a stratégia, a történetfilózfia és a
nemzetgazdaság, a sociológia és az
ethika egyaránt.

A napilapok és folyóiratok már gaz-
dagon regisztráljak a francia kapitu-
láció okait.. A poHtikaiakat: a megalku-
vást nem ismerő német gyűlöletben, a
francia munkásság egymást követő
sztrájkjaiban, a korrnányválságokban
stb. Latolgatjak a fáradt" nyugati de-
mokrácíák visszásságait, s a kellektiv
államok erőtöbbletét. Mérlegelik az in-
dividualizmus és kollektivizrnus erő-
viszonyait. A stratégiaiakat: az elhibá-
zott francia katonai elméleteket, a
csata kocsik és repülőgépek fontosságá-
nak lebecsülését, a csupán álló- és
erődháborúra való egyoldalú felké-
szültséget stb.
. Mélyebbre látnak a világháborút kő-

vető szégyenletes békekötésekkel kap-
csolatos reflexiók, melyek a diktátori
gőgnek és elvakult győzelmes han gu-
latnak a vesztesek legelemibb életérde-
keire sém néző ostoba versaillesi és
triÍmoni béke parancsaiban látják nap-
jaink veres katakhzmájának okát.
Azokban a demonikus erökben, gyúlé-
kony és robbanó anyagokban, melye-
ket maga a Nyugat szabaditott fel. Az
engesztelhetetlen gyűlöletben, mérték-
telen önzésben és gátlást nem ismerő
kíméletlenségben, amelyek most, ime,
bumerángként ütnek vissza hordozóik
fej fre. Semmi kétség, az egymást kő-
vető események örök tanulsága, hogy
parancsokkal és tilalmakkal nem lehet
Európában új erőviszonyokat terern-
teni és nemzetek igazságát lehetetlen
mindörökre sírbakényszeríteni. Mert az
igazság nemzeti viszonylatban is dina-
mikus és abszolut. Előbb-utóbb kitör
az emberi számitgatások. szenvedélyek
és gyűlölködések ködös relációiból
abba a magasságba. ahol az örökké-
valóság fényében tündököl.

A francia összeomlás Igazi okait
azonban az agg Petain marsall látta
meg és tárta nemzete elé, amikor bölcs
töredelernmel megállott egy francia
mikrofon előtt, s halk, de messze-
hangzó szóval olvasta fel a nemzet
vádiratát. A mai Franciaország nem a
régi többé - mondotta Petain marsall
- elpuhult, haszonleső, többet akar,
mint amennJJit munkájával biztosítant
tud, kiveszett belőle az áldozatkés-zség,
s kiveszett belőle a gyermek. - Ez a
vádirat minden időkre szólóan fennen
hirdeti Istenadta örök fundamentumok
értékét. egyéni, társadalmi és nemzeti
életben egyaránt. Azt az igazságot,
hozv elpusztul minden ország, amelyik
veszni hagyja léte lealkudhatatlan fel-
tételét és támaszát: a tiszta erkölcsöt.
Hogy a legbevehetetlenebbnek hitt
Maginot~vonal sem véd meg egy orszá-
got az összeomlástól, ha mögötte fá-
radt és kivesző nemzet, dekadens kul-
túra és elhanyagolt morál lakik.

Akadt tehát valaki, aki a tudós és
sokat látott aggastyán mélyrehatoló
szemével meglátta és kimondta a gall
kapituláció legmélyebben fekvő okait.
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Akiben, mint· a prófétában "tudomány,
értelem és bölcseség bővebben találta-
tott", s új Dánielként megfejtette ér-
telmét a titkosírásnak, melyet az élő
Isten vér- és lángbetűkkel írott Fran-
ciaország földjére: Mene, Mene, Tekel, .
lUfarsin. Megszámláltattál és híjjával
találtattál. Dr. SziLády Jenő.

Válasz a "Ma~~arKulturá" -na~
Alig néhány kicsi éve, amikor még

bölcs és hasznos dolognak látszott "ke-
resztény unió"-ról beszélni, a római.
katolikusok nagy sajtoapostola a két
történelmi egyházfél közeledésének elő-
feltételéül állította oda, hogy "a bé-
kére törekvést, a fegyverbarátságat
minden erővel munkálni kell, a küzde-
lem hangját és eszközeit pedig fino-
mabbá kell tenni". Hát most ugyanen-
nek az azóta elhunyt sajtóapostolnak
legsajátabb lapja, a "Magyar Kultúra",
mint már annyiszor, legutóbbi számá-
ban is adott egy kevés ízelítőt ebből a
"fínomabb" háremodorból. Beleköt
Sztranyavszky Sándorba, helyesebben
egv róla szóló híradásba. mondván,
hogy "most a vallás köpenyegén ke-
resztül (síel) próbálja újra magára te-
relni a közfigyelmet".

Ha már mások túlteszik is magukat
rajta, mi figyelemmel kívánunk lenni
a külpolitikai helyzet által követelt
"fegyvernyugvásra". Azért ezúttal csak
tényekben óhajtunk némi felvilágosí-
tást adni. Sztranyavszky Sándor egy-
általában nem "ünnepelte meg egyház-
kerületi felügyelői működésének tíz-
éves évfordulóját" és a Magyar Kul-
túra csakugyan "nem tudhatja, volt-e
valóban ünnepség"; mert ünnepség
nem volt. Mindössze annyi történt,
hogy - nem egy, hanem a protestáns
egyházi sajtótudosító, kötelességéhez
híven megemlékezett erről az évfordu-
lóról, hozzáfűzve e tényhez azt a né-
hány sort, ami annyira zokon esik a
Magyar Kultúrának. Azok számára,
akik a közleményt nem ismerik, írjuk
ide: a Magyar Kultúra csodálkozik,
hogy Sztranyavszky Sándorra a ma-
gyar protestánsok úgy tekintenek, mint
az egyházához, nemzetéhez mindvégtg
törhetetlenül ragaszkodó, bátor és hű
lelkivezérre, aki régmúlt századok vég-
vári vitézeinek töprengés nélküli forró,
kemény őszinteségével és a szívember
érzékenységévei áll egyházi őrhelyén ...
Mindez a hűség, ugyebár, valóban cso-
dálatos, ha olyasvalakiről van szó, aki
a magyar országgyűlés képviselőházá-
nak elnöke sa magyar- kcrmány tagja
volt és jelenleg is aktív tényezője a
protestáns egyházi életnek! Akiből nem
kell "csinálni" vezetőembert, mert
ténylegesen is az, bármennyire fájjon.
EZ bizonyos redakcióknak.

. Végül még egyet. Éppen magasabb
belátásból, hosszú idő óta szántszán-
dékkal hallgattunk sok sérelemről,
amelynek tisztázása és orvoslása pedig
nemcsak a mi ügyünk, de .az egyete-
mes magyarságnak is érdeke. Nem
szóltunk például arról a sebről sem,
amelynek pillanatnyi felmutatása miatt
a "Magyar Kultúra" olyannyira ne-
heztel Sztranyavszky Sándorra; amit
azonban előbb-utóbb orvosoini kell,

_akár tetszik egyes sajtóorgánumoknak,
akár nem. -ss-

KIE ifjúsági téli táborain a kölcsönös szerétet forróságában néha meg-
olvadt a bizalmatlanság jege, és ilyenkor előtört a parasztfiúk szívéből
a keserűség- a testvértelenség keserűsége. Nekik megmondtuk akkor,
de most szélesebb körben is elmondjuk: vagyunk még olyanok, akik az
árva parasztságnak testvérei akarunk lenni. Dr. Keken And'rás.

A presbiterek kiskátéja
(Folytatás.)

Ha azonban bármilyen okból a tanfolyamszerű megoldást el kel-
lene ejtenünk,akkor valamely más módra kell gondolnunk. Hiszen a
módszer bár igen fontos, de nem minden az ismeretközlés folyamatai-
ban. A kiindulási pont mindenesetre a közlendőknek anyaga. Ha nem
használhat juk az élő szónak spontán ható erejét, akkor forduljunk a
betűnek nem kevésbé hatásos eszközéhez. Készüljön tehát oly munka,
amelyben a presbiteri élet számára az összes problémák rendszeres és
logikus összefüggésben benne foglaltatnak. Ily munkának lehetne:
"A presbiterek kis kátéja" a címe, ami már jelzi is annak tartalmát
és célját.

A munkának, ismeretterjesztőnek. oktató nak és lelket buzdító-
nak kell lennie. E' három feltétel meg is szabja a munka tartaImát és
megírásának módszerét is. Meg kell tehát e munkában világítani az
egyháznak minden jelentős viszonyát a mai életrendszerrel szemben.
Minden térnakörnél bevezetőül annak rövid történelmi fejlődése adas-
sék és a további tárgyalásnál is ez lehetőleg betartassék. A megérte-
tesnek leggyakorlatiasabb és épp ezért eredménythozó módja, ha az
olvasó a dolgokat keletkezésüktől a mai aktuális állapotig világosan
látja. Létrejövéseben. fejlődésében és eredményeiben egyaránt.

"A presbiterek kis kátéja" tartalma tehát a következő lehetne.
I. Az egyházak és az áJlam általában. Az evangélikus egyház és az

államok. Egyházunk és a magyar állam. Egyházunk történelmi fejlő-
dése, legfontosabb egyházbékék, törvények és intézkedések, létrejövé-
süknek történelmi okai és körÜlményei.. Egyházunk és az államformák.
az uralkodási módok és társadalompolitikai rendszerek. Egyházunk és
a közkorrnánvzás, igazságszolgáltatás, és a honvédelem. Egyházunk és
az országgyűlés, a fővárosi tanács. a vármegyék és a községek. Az egy-
ház és a politika, a pártok, pártprogrammok, választások. Egyházunk
és a nemzet, a faji gondolat. A jó presbiter szükséges magatartása e
kérdésekben. Mai egyházi alkotmányunk és annak szervei. A világ-
evangélikusok. -

II. Az egyházak és a társadalom, a szociálís egyház. Egyházunk és
a magyar társadalom. Egyházunk és szociális intézménveink. Az egy-
házak és a kultura. Egyházunk és a magyar közművelődés. Egyházunk
és az iskola, a tudomány, az irodalom, a művészet. A jó presbiter
magatartása e kérdésekben. A világműveltség legfőbb evangélikus
képviselői. A magyar művelődés legkiválóbb evangélikus alakjai.

Ill. Az egyházak és a kőzgazdasáz. Ezvházunk és a magyar gaz-
dasági élet. Egyházunk és a mezözazdálkodás, az ipar és a kereskede-
lem. Egyházunk és a pénzüzvi-, a hitelélet Legfontosabb gazdasági el-
méletek. Merkantilizmus, fiziokratizmus, indusztriálizmus, kapitaliz-:
mus, bolsevizmus, fascizmus és nemzeti szociálizmus. A világgazdálko-
dás és a magyar gazdasági élet legkiválóbb evangélikus képviselői.

IV. A presbiteri Q'ondoJatés a presbiteri tisztségnek történelmi fej-
lődése általában és Mazyarorszázon.

V. A presbiter tiszte a gyülekezeti életben.
Meg vagyok győződve arról, hozv ilyen. vezérkönvv megjelenése

egyszerre tisztázná az összes fő problémákat, amelyek az egyház és
tagjai. az egyház és a mai modern életrendszer követelményei között
fennállanak. Ha a presbiter elolvassa ezt a munkát. feltétlen tudatosan
fozja megérteni feladatát és tudatosan fo!! cselekedni adott szüksé-
zes e=etben. Míg a bihlia a hivő élet dolrraiban az örök irányadó, addig;
ez a földi élet változó viszonyaiban irrazf tja el a presbitert és a többi
egyháztagokat is. Ez voJna a nélkülözhetetlen kalauz, amelyet a nres-
biterek állandóan forgatnának és amelyből minden adott esetben bíza-



lommal és megnyugtatóan kapnának 'értékes felvilágosításokat. Ha ezt
a jó tanácsadót mindíg használnák, akkor nemcsak a felettes hatóság
választása alapján lenne valaki presbiter, hanem lélekben és cseleke-
detben is.' , 1; i

Ily munkának megíratása és kiadása anyagi szempontból sem
volna aggodalomkeltő, mert azt a presbitereknek legalább fele meg-
szerezné, ezenkívül az egyháziak és az egyháztagok jó része is.

Dr. Laurentzy Vilmos.

Zendíts földet
,
es eget Imeg

Egyházi ének.
(Dallama: Ne csüggedj el kicsiny sereg.)

Zendíts meg földetés eget, .
Ellenséged se lépeget,
Úristen, többé halkan.
.Kerted vad hangokkal telik,
Halk szód fuvalmát elnyelik ...
Kelj föl s kiálts - viharban!

•

Hordaja szétzüllik hamar,
Fő nélkül mind egymásba mar'
E sok fölbujtott lélek.
Lássák csak villámlásodat,
Hallják rá csattanásodat t:
S lesznek, mi voltak: féreg.

Mi hisszük, nagy vagy és örök,
,Érchad hiába dübörög
Fölséged ellen rontva.
Nyugodtan ülve nézheted,
Trónod megáll, áll vész felett,
Nem dől hitványul romba!

Ne hallgass hát felhők felett,
Biztasd a gyülekezetet
Mennyei harsonáddal.
Ha jő kereszt, börtön, verem-
A végső Krisztus-győzelem
Szívünkig hasson által!

Kiállunk! éljünk vagy halunk-
Terólad nem hallgathatunk,
Megvallunk hűn, vitézül.
Röpít reményünk: mennydörög,

\.
Már kélsz.. a csöndet megtöröd,
Ég s föld zendülni készül!

ssu LászLó.

l\~égis kiálts - irgalmadért!
Ne ontson annyi drága vért
Az Ordító Oroszlán.
Sújtson felé búd vesszeje,
És tüstént megszeppen bele,
Kereng-bolyong a pusztán. -~~,

,
Es kevesebb lett. :.mindig

Franciaország hetek alatt összeomlott. Hamarabb, mint Lengyel-
ország, amelyről azt mondottuk annakidején: Nem volt. országalkotó,
történelemformáló nép soha. Csak összeomlásokat, felosztásokat, sza-
badság utáni sírdogálásokat mutat fel történelme, de egybekovácsoló,
életet újító és kiterjesztő erőket nem. Nem úgy Franciaország. Hallat-
lan szellemi és fizikai erő áradt évszázadokon keresztül onnét a Szajna
tájáról. .A francia "gloire" hányszor ragyogott Európa népeinek feje
fölött! Hol mint leigázó nyers erő, hol mint a francia szellem magával
sodró, ellenállhatatlan erőáradata.

Annál szomorúbb ez a mostani, hihetetlenül gyors összeomlás.
Azoknak ugyan, akik ismerték a francia népet kivülről-bévülről, nem
meglepetés. Franciaország már régen "az üres edény illatából élt".
mint egy mult századbeli nagy ernbcrük, Renan mondotta, aki azonban
maga is igyekezett a hit üres edényét kételkedő elméleteivel még job-
ban kiüriteni. Akik közelről nézhették, látták, milyen hallatlan erő-
feszítéssel tartja Franciaország a "külső látszatot". Az 1914-18-as vi-
lágháborút szövetségeseik gazdasági erejével sikerült megnyerniök. S
ez a győzelem lett Franciaország nagy veszedelme. A nép elbizakodott
s .leráz ott magáról minden prófétai szót, a felelősek pedig minden ere-
jüket abba fektettek, hogya "megerősített látszatot", az ölükbe hullott

Rádiós igehirdetés
Husvét óta abban az előnyös helyzet-

ben voltam, hogy vasárnaponként vé-
gighallgattam a különböző felekezetű
rádiós istentiszteleteket. Feszült figye-
lemmel fordultam a készülék felé, hi-
szen minden egyház tulajdonképpen
maga áll a nagyvilág szemében akkor,
amikor egy-egy igehirdetőjét megszó-
laltatja a felvevő kocka e őtt; minden
alkalommal bizonyságot tesz arról,
mennyire hirdetteti tisztán és igazán
QZ Igét, mit őriz híven és miről mond
le játszi könnyedséggel. Azután ki-
vanesi voltam, vajjon történelmi idő-
ben súlyos mondanivalói vannak-e az
egyházaknak? Végül bizonyos mérték-
ben az is érdekelt, vajjon a legnagyobb
felekezetnek, a római katolicizmusnak
vannak-e igehirdetői, szuggesztív erejű
papjai Prohászka, Toth Tihamér és
Bangha után js?

Próbáljunk hát egyes mozaik képek-
ből valami áttekintést adni.

A római katolicizmusnak nagy ün-
nepe volt, Árpádházi Boldog Margit"
szenttéavatása. Mint ilyenkor történni
szokott, igyekeztek a rádiós szónokok
is ebből az eseményből az egész nem-
zetre kiható eseményt kelteni. A.
szenttéavatás mellett még áldozócsü-
törtök jelentősége is háttérbeszorult;
csaknem elveszett. 'Azután ott van
Gemma Galgani olasz leány és Mária
Eufrázia Pelletier francia apáca szentté-
avatása. Életüket és "fölösleges" jó-
cselekedeteiket példaképpen állította
egy egész szentbeszéd. Talán a szentte-
avatásole miatt ez évben még nagyobb
fénnyel és pompával ülték Urnapját.
- Egyre gyakrabban szólal meg P.
Bada lik Bertalan domonkos tartomány-
főnök. Míg hónapokon keresztül az
volt az érzésem, hogy alig van mon-
danivalójuk e súlyos időkben, kelle-
mesen csalódtam. mikor Sík Sándor
egyetemi tanárt hallhattam. Beszédé-
ből a tiszta evangelium csendült ki.
Kifejezést adott a teremtett világ só-
várgásának, nyögésének, de a terem-
tett világ egyedül lehetséges megszaba-
tlulásának is. Bizonyára ő lesz egyhá-
zának legátütöbb erejű igehirdetője.
.Jún. 16-án Kühár Flóris dr. bencés
házfőnök beszélt. Súlyos mondanivalói
voltak. "Ne ölj, mert aki öl méltó az
ítéletre". Fejtegette, mit jelent ez az
Ige háborús időben. De nemcsak a tes-
tet lehet ölni, hanem a lelket is. Öl és
Isten haragját zúdítj a magára az a
nemzedék, melynek nem kell a gyer-
mek. Ölnek azok a házastársak, akik
előre kikötik, hogy gyermek pedig
nem lesz. Es az Isten ítél. Itt is, ott is
kidőlnek a csatasorból harcosok s hol
az új nemzedék. Népek önmaguk sírját
ássák. Örülhetünk, hogy az öngyilkos-
ságnak evangéliumszerű értelmezését
hallottuk a másik táborból is. - Jún.
23-án P. Badalik Bertalan beszélt..
"Szánakozom a sokaságon ... " - hang-
zott az evangéliumból. Ma nem a ke-
nyértelenség teszi elcsigázottakká az
embereket, hanem a békétlenség. Isten
azonban egy békecsillagot megragyog-
tatott felettünk. Feltette a kérdést: mi
'az oka Franciaország nagy vereségé-
nek? Az, hogy elfordult Istentől. A de-
mokrata, republikánus államok buká-
sát önmaguk készítik elő: Ahol az Isten
szolgáit elkergetik, az egyházat üldözik,
ott biztosan eljön a vég. De Isten Igéje
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egyaránt szóllegyőzötthöz és győztes-
hez. A mostani győző is csak úgy élhet,
ha Isten felé fordul. Senkit meg ne szé-
dítsen a zvözelmi mámor; csak a vallá-
sosság lehet záloga a bolog jövendőnek.
Idézte a 20 év elötti nagy francia poli-
tikust, Clemenceaut, ki maga bevallotta,
hogy hitetlenségre, istentelenségre nem
lehet társadalmi rendet építeni. Isten
nevének szeretete adassék meg nekünk.
Beszéde egyaránt szólt franciának, né-
melnek s hangsúlyozta, hogy próbatétel
idejét éli ma mindenki. A Sátán nem
alszik s támad akkor is, amikor nem
nyilt istentelenség mezéb en közeleg
hozzánk.

A görög katolikusok még erőteljeseb-
ben szólaltatták meg a mának monda-
nivalóját, Mégis az ő istentiszteletükön
a liturgia gazdagsága s megrázó kőz-
vetlenséae az, ami mély nyomokat hagy
másvallású ember lelkében is. Öséne-
keik, miserészleteik igen szépek, nincs
bennük semmi mesterkélt.

A református testvérek mondanivaló-
iát most is két átütő erejű szónok és
igehirdető szólaltatta meg: Ravasz
László és Muraközy Gyula. Szavaiknak
a sajto is visszhanzot adott. Ravasz
püspök már másodszor vette alapigé-
jét a Jelenések könyvéből s hírdette az
Ur Jézus eljövetelének bizonyságát, Ez
a gondolat egy őrök vágyakozás; a
külső világnak egyetlen és legnagyobb
csalódása, de egyuttal egy állandó be-
teljesedés is. - Mint pőrölycsapás.
úgy hatottak, Szabó Imre szavai anyák
napján. A magyar családokhoz szólt.
Nem az az ágyasság, amely házasság
nem katolikus temelomban köttetik,
hanem. amely érdekek szövetsége, egy-
más típrása, meg nem becsülése. Csak
örülhetünk annak, hogy ref. testvéreink
nyomtatásban is meaielntetik az el-
mondott rádiós beszédeket. (Kinek-ki-
nek figyelmébe ajánlom SZ8.bó Imrének
f', évi május 5.-i prédikációját.)

Az unitárius ok Úgy látszik nem al-
kalmazkodnak a történelmi időkhöz,
Egyik-másik, leülönben képzett szó-
nokuknak van idejük ma Hamupipőkés
meséket "mesélni". .

Evangélikus egyházunk hű volt ön-
magához s megállta a helyét történelmi
időkben. A tiszta Igét szólaltatta meg
s jó igehirdetőket adott. Azt hiszem,
nem kell panaszkodnia a Keresztyén
Igazságnak erre az időre gondolva.
hogy csak a ..poézist" vagy csak poézist
képviselnek lelkészeink a szószéken. A
nrófétai kemény szavak és az őszinte
hűnfelismerések egyaránt mezszólaltak.
Érdekes azonban megemlítenünk. hogy
a mai ember világképéhez nem is any-
rivira az ifjabb. mint az idősebb ige-
hirde+őink alkalmazkodnak. Így egé-
szítjük ki egymást.

Az Egyház Ura nézze el kegyelmesen
mindazt, ami .,fecsegés" volt a szöszé-
ken s ad ia, hogy a tiszta Ige megte-
remje százszoros gyümölcsét.

Pásztor PáL.

Evangélizáló konferencia. A Fébé ev.
diakonisszaegyesület jún. 27-29. nap-
jain Klotí ldliaeten evangélizáló kon-
ferenciát rendezett, melynek befejezése
után, június 30-án hitmélyítő napot
tart külön programmal mindazok szá-
mára, akik Isten Igéjében és hitükben
mélyülni óhajtanak.
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busás zsákmányt lehetőleg minden időkre biztosítsák hazájuk élvező
gyermekei számára. De lehet a korhadó fa köré természetes kérge he-
lyett akár cement és betonkérget is húzni, a fa akkor is kikorhad belőle
és a támadt űrbe benyomulnak az élettől duzzadó friss hajtás ok. Ez
történt Franciaországban.

A szomorú összeomlásból sajtónk visszhang-kórusa igen hamis
próféciát olvasott ki, amikor megállt ott: .Lme, Isten igazságszolgálta-
tása! Trianonban, ahol bennünket irgalmatlan kézzel széjjelszabdaltak,
meqcsonkitottak, elnyomorítottak, Fmnciaország ellenségei ülnek.
Nem hiába tűrtünk, szenvedtünk, böjtöltünk huszonkét esztendőig, vir-
rad már a mi napunk is!" - Nem, aki szívében Isten igéjével nézi a
francia föld szomorú tragédiáját, abban nem ez a visszhang verődik.
Sokkal inkább ez: "GaIIiának népei bűnösebb ek voItak-e Hungáriának
népeinéI? Nem, mondom néktek. Sőt inkább, ha meg nem tértek, mind-
nyájan, hasonuiícépeii eLvesztek".

Hadd támasszuk alá ezt a Lélek-kényszerítette próféciát egy na-
gyon erőteljes mementóval Franciaország egyik legnagyobbjának nem-
rég elhangzott szavaiból.

Petain marsall mondotta rádión, amikor a harc feladását s Fran-
ciaország összeomlását megokolta: "... és mindíg kevesebb lett a
gyermek". Ha van ország, amelyre ennek a mondatnak a belőle áradó
végzet fagyos lehelletével kell rádermednie, akkor az Magyarország
Nálunk is évtizedek óta hangos az ország azoknak jajszavától, akik látó
szemmel és féltő szeretettel nézik népük sorsát és életét: Mindíg keve-
sebb a gyermek! - És a gyermek nem lesz több! Ime, ez lett Francia-
ország sorsa, pedig az legalább megbecsülte azt a kevés gyermeket, aki
sziiietett és megadta néki minda.zt, ami egészséges fe.jlődésükhöz szük-
séges. Jogaikat kemény törvényekkel bástyázta körül, testüket ellátta
tejjel-vajjal, szellemük előtt nyitva állottak a szabad fejlődés legma-
gasabbra vezető útjai .is, ingyen vagy majdnem ingyen. A gyermeket
ott az állam törvényei értékes nemzeti kinccsé avatták.

És ha mégis ez lett Franciaország sorsa mi lesz a mi sorsunk, akik
még csak meg sem becsüljük azokat a gyermekeket, akik magyarnalc
születnek?

Egy orvos riportját olvastam nemrégen a körzetébe tartozó faluk
gyermekeiről, Egyszerű tényeket rögzít csak papirra, de soha nem 01-
vastam még megrázóbb sorokat. Ime, egy-két szemelvény: "S láttam
ezeket a gyermekeket. Jaj, milyenek voltak! Szörnyű kunyhókban di-
deregtek (néhány már meg is fagyott közülük azóta a mult télen). Éhe-
sek, soványak, véznák, rongyosak, aléltak. A 397 gyerek nem ért annyit
biológiailag, mint egy tucat jóItáplált egykés gyermek.' Rossz rágon-
dolni, hogy ezekből a proletárfiukból milyen katonák lesznek és ezek-
ből a vézna proletárlányokból milyen édesanyák!" Táplálékuk után ér-
deklődött. Sok még nem evett aznap. Némelyek meg csak "fekete ká-
vét". Mi ez a "fekete kávé"? Erre is rájött később. "Igy csinálják: a
kenyér égett héját meleg vízben megfőzik s a fekete vízbe "ezerédest"
(szacharint) tesznek. Ezzel a "fekete kávé'-val él ezer és ezer magyar
gyermek!"

És folytatja: "A jövőt nemcsak a gyermekek nagy száma dönti el. .
A jövőt a jóItáplált, jól ruházott és .jór neveIt, tehát nem nyomorgó
magyar gyermekek milliói döntik eu" Csak annyit adjon meg az ország
a magyar gyermekeknek, folytatja, mint amennyi megvan a szociális
jólétből a budapesti öleb eknek!

Mert a budapesti bérházakban nem szeretik a gyermekeket. Egy
ismerős munkáscsalád (5-6 gyermekkel) lakást változtatott. Ha már
bent lesznek a lakásban, gondolták, már nem mondhatnak fel nekik a
gyermekek miatt. Törvény van rá! De mire jók az információs irodák!
A háziúr kikutatta a gyermekeket és inkább insszaiita duplán az aka-
rattal nagy summában letett foglalót, minthogy befogadja a házába a
gyermekeket.

Igy becsüljük mi a magyar gyermeket! Ha volna olyan hangom,
hogy falakat, dobhártyákat és szíveket űssön keresztűl, mind belezúdi-
tanám Petain tábornagy mondatába és úgy süvölteném oda ennek a
vak és süket nemzedéknek a mementót: Mindíg kevesebb a g'!fermek!

F.Z.



Konfirmáció és ~eresltséo
(Hozzászólások D. Raffay Sándor

cikkéhez.)

Lelkészek gyűlésén merült fel a kon-
firmáció és keresztség összefüggésének
kérdése, melyre vonatkozó felfogá-
sát D. Raffay püspök úr két előző szá-
munkban fejtette ki. Azt mondhatná
valaki, a téma inkább illik lelkészek
egymásközti megbeszélésére, mint az
egyházi nagyközönség szine elé. S·a két
cikkre mégis a nagyközönség soraiból
érkezett visszhang, hozzászólásole for-

. májában, amelyekből két részletet
alább közlünk.

SóLyom Dezső kassai nyug. vas uti fő-
mérnök ezeket írta:

"Mint visszacsatolt kassai lakosnak
egyik" legkedvesebb és legértékesebb
lelki élményem minden héten az Evan-
gélikus Élet olvashatása. A lap szabad
felfogású, de azért kornoly , és határo-
zott irányú szelleme és frissesége kel-
lemesen kapott meg. Nem minden köz-
leményével értettem egyet, ez a körül-
mény azonban még csak érdekesebbé
és vonzóbbá tette. Ugyannyira, hogy a
lap minden egyes számának megérke-
zése valósággal örömteli esemény szá-
momra.

Már többször szerettem volna hozzá-
szólni egy-egy felmerült témához, de
eddig csak. megmaradtam a hallgatag
olvasók soraiban. Most azonban, hogy
a "keresztség és konfirmáció" témája
vetődött fel, legyen szabad nekem is,
mint nem teológusnak, de talán az
egyetemes papság elvének alapján és
az evangéliumi világosság fényénél pár
mondattal hozzászólnom:

Véleményem szerint a keresztség és
konfirmáció nemcsak összefüggenek
egyjnással, hanem a hívő lelkében egy-
más szoros, szerves kiegészítői és meg-
erősítői. - A csecsemők megkereszte-
lése Isten részéről befejezett aktus, de
az egyház részéről előlegezett aktus.
Igéret Krisztus tanításába való későbbi
beavatásra, védő intézkedés a keresz-
tyén környezetben való lelki fejlődés
biztosítására. A konfirmáció: ez a
későbbi lelki beavatás az egyhaz részé-
ről; és a vallástétel: a keresztségben
nyújtott kegyelem megragadása a hívő
részéről. A konfirmáció tehát olyany-
nyira elengedhetetlen a teljes hatású
keresztség mellől, mint az öntözőkanna
a szárazföldbe vetett mag mellől. Anél-
kül nem szökkenhet magot termő élő
szárba. - Egyébként az istenfiúság út-
ján járók élete sorozatos és szakadat-
lan keresztség és konfirmációból áll,
mert az isteni kegyelem folytonosan
újabb és újabb lelki meglátásokba '
avatja be őket, amely meglátások és
boldog tapasztalatok újra csak a meg-
indult és hálás szív folytonos vallásté-
telében nyernek kifejezést."

*
A másik hozzászólás egy ezévben

konfirmált gimnázista fiútól való:
"A konfirmáció és keresztség össze-

függését én egy hasonlatban. tudnám
érzékeltetni. Árva gyermek vagyok, de
nem kellett árvaházba mennem, mert
szüleím szép örökséget hagytak rám.
Abból élek most is, de még nem adták a
kezembe, hogy magarn kezeljem, hanem
majd ha nagykorú leszek. A kereszt-
ségben így kapjuk meg Istentől a Jézus
által szerzett örökségünket: az üdvös-

séget és kegyelmet, Abból élünk gyer-
mekkorunkban is, de a· konfirmáció-
ban nagykorú ak leszünk és az egyház
kezünkbe adja a kegyelem nagy örök-
ségét, hogy magunk kezeljük és a mín-
dennapi életben aprópénzre váltva
használjuk úgy, hogy gyarapodjék, A
konfirmáció tehát a keresztséa nagy
ajándékának öntudatos kézbeadása és
kézbevétele. Igy tehát a keresztséget
és konfirmációt semmiképp se lehet
egymástól elválasztani."

*
Schmidt János györkönyi lelkész, aki

Szeniczei Bárány Györgyről írott mun-
kájában bírálta a pietizmus felfogását
a keresztség és konfirmáció összefüggé-
séről, s akinek bírálatát D. Raffay
püspök úr is érintette cikkében, nyilat-
kozatot küldött be szerkesztőségünk be.
E szerint a kérdés teológiai vonatkozá-
sait nem kivánja Iapunk 'hasábjain, a
nagynyilvánosság előtt tárgyalni, ha-
nem a MELE őszi lelkészértekezletén
kíván róla egy dolgozatot előterjesz-
teni . hogy így "a kérdés áldásthozó
megvitatása és a felette folytatandó
vita termékenysége" minél alaposabbá
váJhassék.

,
HIREK

Templomszentelés. Az egri egyház-
község új templomát június 30-án d. e.
szenteli fel Turóczy Zoltán tiszakerü-
leti püspök. '

A budapesti egyházmegye ezévi ren-
des közgyűlését június 26-án tartotta.
A dr. Tomcsányi Vilmos Pál lemondá-
sával megüresedett felügyelői tisztségre
az egyházközségek és iskolák összes
szavazatai egyhangúlag dr. Vladár q-á-

. bor kúriai tanácselnököt. titkos taná-
csos, egyházmegyei másodfelügyelőt vá-
lasztották meg. 1\2 egyházmegyei fel-
ügyelő nagyhatású beszéddel foglalta el
felügyelői tisztét. Az egyházmegye egész
életére kiterjedő részletes évi jelentést
Kemény Lajos esperes terjesztette elő.
Örömmel állapította meg, hogy általá-
ban az egyházmegye egyházk őzsege'iriek,
iskoláínak, intézményeinek élete a gon-

, dos munka és fejlődés vonalában van.
Az iskolák és a vallástariításról szóló,
valamint a belmissziói jelentést Mohr
Henrik alesperes terjesztette elő. Az
egyházközségek anyagi életéről Nand-
rássy E1ek egyházmegyei számvevőszéki
elnök, az egyházmegye számadásáról és
költségvetéséről Artner Oszkár egyház-
megyei számvevő referált. Felebbezések
és kérvények elintézése után a kőz-
gyűlés a késő. esti órákban ért véget.

Orgonaavatás. A Budapest Ill. kerü-
leti (óbudai) egyházközség új orgonát
állíttatott, melynek felavatása július
7-én délelőtt 11 órakor a rendes isten-
tisztelet keretében lesz.

Tanárválasztások. A Buclapest-Deák-
téri testvéregy házak képviselőtestüle te
június 26-án tartott ülésében a Fasori
riúgtmnáziumnál rendes tanárrá válasz-
totta Jakabfi László és dr. Blázy
László helyettestanárokat és a most

/ szervezett második testnevelői tanári
állásra Seybold Vilmost. A Deáktéri
leánygimnáziumnál tanárnak válasz-
totta dr. Veres Lászlónét és helyettes-
tanárai sorából dr. Dömötörné Nőtel
Elza, dr. Győry Aranlea és dr. Káply

Elemér tanárokat rendes tanárrá lép-
tette. A Deáktéri elemi ískolánál meg-
üresedett tanítói állásra Raffay Sán-
dornét választotta meg.

A veszprémi egyházmegye, az egy-
házmegyei Belmissziói Egyesülettel
karöltve "Evangélikus Nap" keretében
egynapos presbiteri és ifjúsági kon-
renciát rendezett Öskün. A megnyitó
istentiszteleti szelgálatot és az elnök-
lést Takács Elek főesperes végezte, a
konferenciákat Hering János alesperes
rendezte. Előadók voltak: Novák Re-
zsőné ajkai lelkészné: "Ifjúsági egyesü-
leteink Isten mérlegén", Agoston Sán-
dor bpesti építészmérnök: ,;A7. evang.
ifjúság Isten mérlegén", Hering János
és Kóts Lajos lelkészek: "Az evang.
presbiter Isten mérlegén", dr. Bányai
Béla lelkész: .,Az evang. gyülekezet
Isten mérlegén". Valamennyi előadás
Dániel 5/27 alapján, a megméretés és
ítélet gondolatát domborította ki. Ta-
nulságos volt az ajkai leányegyesület
titkárának, 'Rózsás Irénnek beszámo-
lója és egy ösküí ifjúnak a téli tábor-
ról való ismertetője. A konferencián
III fiú és leány, azután 59 presbiter ós
nő vett részt, több bakonyvidéki gyü-
lekezetből. A konferencia magvetésé-
nek eredménye Isten kezében van, de
közvetlen eredménye az, hogy az ösküi
Iíúk és leányok elhatározták, hogy
a helyi egyesületet megalakítják. Be-
fejező áhitatot Zsemberovszky János
helyi lelkész tartott.

Az eperjesi kollégíum diákszövetsége
június 22-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését dr. Papp József elnöklete
alatt, melynek befejezéséül "Eperjesi
diákévek" címen érdekes előadást tar:'
tott dr. Henszeímann Aladár egyetemi
magántanár. -

A kassai ev. egyházközség kőzgyűlése
Mohr Gedeon eddigi segédlelkészet vá-
lasztotta meg lelkészéül. Az új lelkész
édesatyja .is a kassai gyülekezetnek
volt lelkésze.

Nyaraljunk Kapernaumban. Gyenes-
diáson, a Balaton mellett! Mindazokat,
akik csendes pihenő mellett hittestvéri
közösséget és környezetet keresnek a
maguk számára nyáron, szeretettel hív-
juk Kapernaumba, az Evangélikus Lel-
készüdülőbe, Gyenesdiásra. Az üdülő
természetesen elsősorban a lelkészeket
és azok családtagjait látja vendégü],
de ha hely van, szivesen lát másokat
is. Tájékoztatásul itt csak azt említjük
meg, hogy Kapernaum Gyenesdiás leg-
jobb pontján fekszik, egy több, mint
5000 négyszögméteres kertben. Ez nem
csak azt jelenti, hogy fekvése pormen-
tes, de azt is, hogy távol esik a lár-
mától, zajtól. Napi tartásdíj egyházi al-
kalmazottak részére a következő: 10
napig 3.50 P, 20 napig 3.20 P, 20 napon
túl 3.- P. Nem egyházi alkalmazottak
naponta személyenknét 50 fillérrel töb-
bet fizetnek. A fönti összeghez 10"/0
járul még hozzá az ágynemű használa-
táért és a kiszolgálás fejében, mivel
borravalót adni tilos. Naponta három-
szori étkezést kapnak a vendégek. Az
étkezés kőzős. Ha valaki mégis külön
akar étkezni, azért némi kis pótdíj fi-
zetendő és az külön megállapodás tár-
gyát képezi. Kívánatos a nyaralási idő
pontos megjelölésével, mielőbb jelent-
kezni. Jelentkezésnél 10.- P-t kell fi-
zetni, mely összeg a tartásdíjba beszá-
míttatik. Ha azonban az illető vissza-
lép, a befizetett összeget nem igényel-
heti vissza.
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Budapesti istentiszteletek
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 11210Broschko G'- A. ;
Deák-tér 4. d. e. II Győry János 1
Deák-tér 4. d. u. 6 Kemény Péter }
Fasor d. e. II Süle Károly t
Fasor d. u. 4 Dr. Halász Kálmán.
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - 1
Aréna-út 7. d. e. 11210Dr. Halász Kálmán t
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Lehel László '
Kőbánya d. u. 4 Lehel Lászlo
Simor-utca 35. d. e. 11 Májba Vilmos
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 SziládyJenő -dr,
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Szíj as Pál
üllői-út 24. d. e. 10 Dezséry László
üllői-út 24. (egyet. istent.) d. e. 11
Szvetenai-u. el. isk. d. e. iO Kemény Péter t
Mária Valéria-telep- d. e. 10 !

sorrendje 1940.
Gyarmat-utca 14.
Szugló-u. 49-51.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

Béc~ikapu- f&r
Koronaőrség
Óbuda (németj
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Obuda
Kelenföld.
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

júni~s 30.
d. e. 1/211.Johnson Gisle
d. e. 11 Grünvalszky Károly
d. e. 11
d. e. tO vitéz Virág Jenő
d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10 _
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. 11 Stovicsek Gusztáv
d. u. 4 Stovicsek Gusztáv
d. e. II Szántó Róbert .
d. u. 5 Szántó Róbert
d. e. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212

Rótá~, nerce~, ~olerót mérsétell áron - i_
1

Ala~ításo~:jayításo~ most olcsó~~a~~
. ,1

SOMOGYI szücsmesternél:
í

IV., Kossuth Lajos-utca 13, Iélemelet.]
Telefon: 186-395. '

j'

~>
1

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FI~
BUDAPEST, If., Olasz-fasor 35. (Saját há~.)

70 éves cég I
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek

Jóléti Egyesülete?
A családban előforduló halálesetkor temetkezési

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

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

. gyeket is.~--------......•.........•...•
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órásmester

-VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sításí alap támogatásával.

••;....______... I
HittsstuBrBknsk árBngBdmeny r

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűa harmo-
~. nika és az összes hangszerek legolcsóbban
y \(1 ~

Evangélíkusoknak nagy árengedmény l

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegféd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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