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Vissza az Istenhez
Tagadhatatlan tény, hogy évekkel

ezelőtt valami olyan mozgalom volt ta-
pasztalható az egész világon, szinte
minden nép életében, melynek világo-
san el nem mondott célkitűzése az voll,
hogy az egyházak munkáját semlege-
sítse és az embereknek az egyházak-
hoz való ragaszkodását más racionális
és materiális irányba kösse le. Egy-
általában nincs kizárva, hogy ez a
mozgalom az egyes népek életében
nem volt más, mint az Ú. n. istentelen-
ségi körök munkájának gyűrűződése.
E mozgalom hatását még pár évvel ez-
előtt is szinte lépten-nyomon meg-
figyelhettük. Ilyen kijelentések, hogya
hit és a vallás csak magánügy, temp-
lom nélkül is lehet valaki jó ember, az
a fontos, hogy kenyér legyen, az
imádkozásnál előbbrevaló a kenyér és
a munka, mit kezdjünk kegyes élettel,
ha a rongyes ruha helyett nem tudunk
újat venni stb., mind azt bizonyítják,
hogy ennek a mozgalomnak hatóköre
alá került többé-kevésbbé minden
ember.

Voltak országok, ahol törvényes in-
tézkedésekkel igyekeztek akár tudato-
san, akár tudatlanul a hatást erősbí-
teni. Törökországban 1924-ben kimon-
dották a kalifátus eltörlését. Perzsia,
Egyiptom a Koránhoz való viszonyát
újból rendezte. Olaszország változáso-
kat eszközölt a pápai hatalomhoz való
viszonylatában. Ilyen rendezésekről
Németországgal kapcsolatban is olvas-
tunk. Elfogultak volnánk, ha azt álli-
tanánk, hogy ezekre a rendezésekre
egyáltalában nem volt szükség, Hibáz-
tak az egyes korrnányok valahányszor
hitvallási iratokat, vagy dogrnaértékű
határozatokat akartak megsemmisíteni,
de éppenígy hibáztak az egyházak is,
valahányszor - nem egyszer politikai
hatalmak megszerzéséért - az állam-
nak akartak fölébe kerülni. Az állam
ne akarjon egyház és az egyház ne
akarjon állam lenni. Mindíg veszedel-
mek és tragikus összeütközesek szok-
tak származni abból, ha állam és egy-
ház egymás fölé akarnak kerülni.

Isten minden rosszból tud jót elő-
hozni. Az előbb érintett okok .hozzá-
járultak egy tisztulási folyamathoz
államok és egyházak között. A régebbi
éles ellentétek eltűntek és ma már a
legtöbb európai állam hivatalos pro-
grammként hirdeti, hogy célkitűzései-
ben "keresztyén" akar lenni. Azt azon-
ban még egyetlen európai állam sem
tette meg, hogy tisztázta volna, hogy
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;Parasztságunk csődje
Ill. Szegény emberek.

Parasztságunk jelentékeny része - három millióról szoktak írni és
beszélni - szegényember, a kifejezés szószerinti értelmében. A pa-
rasztság étlapjáról, ruházkodásárói, lakásáról, egészségügyi viszonyai-
ról még a magyar szociografiai tudomány hoskorában felvett brutáli-
san nyers adatok alaposan kijózanították azokat, akik a magyar falut
"tejjel-mézzel folyó Kánaánnak" gondolták. Igaz, hogy tudományos
életünk egyik büszkesége roppant lenézéssel és metsző gunnyal írt azok
ellen, akik étlapokkal. Iskolás gyermekek ruházkedásának leírásával és
hasonlóval töltik meg - amint mondja - szenzációt hajhászó könyvei-
ket, ez a vélemény azonban legfeljebb a tudományos jelzőtől fosztja
meg az adatfelvételeket, de nem érintheti azok igazságát. Itt vannak
előttem ezek a "tudománytalan" adatok. Az egyik a Tisza-Maros szögé-
ből, a másik a Dunántúlról, a harmadik a Mátraaljáról árulkodik. Az
étlap: kenyér, kenyér, kenyér, néha hagyma is hozzá, ritkán szalonna,
hús csak elvétve, lebbencsleves annál gyakrabban, tej, zöldfőzelék
soha. Mi az eredmény? Megvizsgálták az iskolásgyermekeket. Nem-
csak egy kiszemelt iskolában, hanem mindenfelé. A gyermekek három-
negyed része rosszul táplált s tele van a mai morbus Hungaricus hajla-
mával vagy miazmájával. A ruhájuk sem rámáscsizma és selyemviganó.
Télikabát ja csak néhány boldog kivételnek van. A felsőruha rongy os, az
alsóruhából nincs váltás. Ismerek több olyan családot, ahonnan a gyer-
mekek felváltva jártak az iskolába, mert több volt a gyermek, mint a
cipő. A lakásuk sem az a tornácos, tulipános, rozmaringos kis paradi-
csom, ahogy azt a kávéházi népdalköltők gondolják, hanem jellemzőb-
ben sárból ragasztott viskó, kátránypapír födéllel, döngölt padlóval, és
esős évszakokban - 10-12 békával.

Parasztságunk jelentékeny része azután - s itt, sajnos, a gazdag
parasztság sem kivétel - szegény a kultúra javaiban. Folyóiratot nem
olvas. Az újságok közül csak azokat veszi és olvassa, amelyek telve
vannak izgalmas rérndrámákkal. A 10, 20, 30 és 50 filléres, szines
ponyva ijesztő áradatban zúdul feléje. Szeretnek olvasni, és amennyire
pénzük és idejük engedi: olvasnak is. Egy volt tanítványom - ma bé-
reslegény - büszkén mutatta meg nekem a könyvtárát: otthon össze-
rótt könyvespolc on körülbelül kétszáz könyv, 10 fillérestől 50 filléresig.
Valamelyik hajnalban együtt utaztam vagy száz munkáslánnyal. Min-
dennap kijárnak a városból a határban lévő gyárba. Alig indult el a
vonat, előkerültek a szines regények. Szeretnek olvasni, és nem igaz,
hogya jó könyvet ne olvasnák el, ha hozzá juthatnak. Altalában nem
igaz az, hogy parasz tságunk ne tudná felvenni és magáévá tenni a ma-
gaskultúra igazi kincseit. Jókait szívesebben olvasná, mint mondjuk J.
B. Smith: Arizónai lovasát. De Jókaihoz csak ott jut hozzá, ahol van
népkönyvtár. Hála Istennek, vannak már biztató indulások: sorozatok,
vándorkönyvtárak. Ide sorozhatjuk a Kelet Népe Magvetőjét is, bár
semmit sem olvastunk még a fogadtatásáról. Mindezeket szaporítani
kellene, s ugyanakkor nem ártana, ha kemény kézzel vetnének gátat a
ponyva áradása elé.



Részint szegénysége következtébén, részint egyéb okok miatt pa-
rasztságunk alig jut hozzá, hogy a civilizáció áldásaiban: részesüljön.
Lehet, hogy igazuk van azoknak a kultúrtörténészeknek, akik azt
mondják, hogy akkor jön el egy kultúra alkonya, amikor egyre széle-
sebbe válik az a réteg, mely a kultúra talaján sarjadt civilizációs vív-
mányokat és eredményeket felveszi. Szerintük ez a recepció fordított
arányban van a produkcióval. Ha ez igaz, akkor az európai kultúrának
a pesszimista Spenglerekkel szemben még nagyon hosszú életet Jósol-
hatunk, mert bizony messze vagyunk még attól, hogy a széles népréte-
gek is élvezhessék a civilizáció javait. Könnyü lenne erről szatirát írni,
de próbáljuk még mellőzni.

Van repülőgép és van autó és van vasút. Ok leginkább gyalog jár-
nak. Nem azért, mert egészségesnek tartják a sétát, hanem azért, mert
csak néha veszi fel őket egy-egy szekér. Van villany. Ok petróleum-
lámpával világítanak, de csak módjával. Takarékoskodni kell. Van szín-
ház és van mozi. A színpadi termékek közül csak az alja csapódik hoz-
zájuk. Ez is leginkább műkedvelő előadások formájában. Ahol van, ott
gyakran járnak moziba. A mozi azonban mai formájában alig jelent
többet a színes regénynél. Van azután szappan, Lampart-kád, írógép.
telefon, rádió, van vitamin, van társasutazás a Balaton körül, van fény-
képezőgép, rokokó-bútor és csőbútor, olajfestmény és rézkarc. Termé-
szetesen meg lehet élni ezek nélkül is. De ezeka dolgok mégis azért
vannak, hogy amennyire csak lehet, kényelmesebbé, szebbé tegyék az
életet. Ok úgy élnek, mintha ezek egyáltalában nem lennének. Ha va-
lami Wells-féle időgépen a világot visszaugratnánk vagy 500 esztendő-
vel, nekünk sok mindenről le kellene mondanunk, amit természetesnek
tartunk, amit megszoktunk. Ok .- életük külső körülményeiben vagy
járulékaiban - aligha éreznének nagyobb változást.

Szegények azután -;- mondjuk így: - lelki értelemben is. Hell-
pach sok mindenben túloz, amikor a parasztság és az ipari proletariatus
lelki életét boncolgatja, de vannak olyan alapvető megállapításai, me-
Iyeket többé-kevésbbé elfogadhatóknak kell tartanunk, egyéb ilyen-
irányú olvasmányaink és személyes tapasztalataink kontrollja után is.
Azt mondja róluk, hogy létűk örömtelen. Vajjon csakugyan faji tu-
lajdonság a magyar "komolyság" vagy "komorság"? Nem lehet-e a
százados keserűségek kedélybeli lecsapódása? Azután azt mondja, hogy
létüket céltalannak érzik. Egyik napról a másikra élnek, tengődve és
kiszolgáltatva. Két idézetet iktatok ide. Az egyiket a városi, a másikat
a falusi szegénység nagy ismerője írta.

Igy hangzik az első: "Este hatkor lefekszenek. Mit is csinálna mást
hat ember, hat fehér ember, hat középeurópai polgár a sötét sárkuny-
hóban este hat óra után?! Üljenek az ágyon, a lecsüngő edények alatt,
szagoljak a szemétből kikapart kokszdarabok füstjét és társalogjanak a
civilizációról? Vitassák meg, hogy mi az elet célja, hogy mi a világvál-
ság megoldása? Beszéljék meg, hogy hová utaznak a nyáron, és panasz-
kodjanak a devizakorlátozások miatt? Vagy talán állapítsák meg kellő

. önérzettel, hogy az ember legnagyobb kincse az egyénisége, amely nél-
kül egyhangú és értelmetlen volna az élet?" .

Igy hangzik a másik: "Alföldi mezőváros. A lakosság fele napszá-
mos, a másik felének a fele napszámos-törpebirtokos, a többi kisgazda,
kisiparos és hivatalnok. Munkásszervezet nincs. Munkavállalók száma:
3000. Munkaadók száma: 3. Biztos aratás: 300. A krsebb gazdák majd
csak akkor fogadnak aratót, ha látják a termést. A három munkaadó
szolidáris egymással, a háromezer munkás nem. Akinek nem jut
munka, annak el kell mennie a határból, vagy ácsoroghat a piacon. Té-
len inségmunka, sár es fagy, népkonyha, kásaleves és hideg kemence a
házban. Az emberek élni akarnak, élni mindenáron. Az uradalmakban
nagy gépszínek vannak. A gépszínekben gőzekék, traktorok, cséplők
mellett aratógépek állnak VitorIáik fenyegetően emelkednek a leve-
gőbe, mindíg mintha indulni akarnának. Ott járunk elmellettük, de
már akkor is látjuk őket, ha nem vagyunk kinn a tanyán. Kísérnek
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bennünket, mint állandósult szorongás. Don Quijotte-ok vagyunk és ők
olyan nagyon hasonlítanak a szélmalmokhoz?"
. Ezeket az utóbbi mondatokat egy parasztember Írta ..De mindkettő-

ből egyformán a lét céltalanságának és örömtelenségének, a mg.gára-·
hagyatott tehetetlenségnek fojtó, ködös lehellete csap felénk. Mélyek
már a barázdák. Ezek a keserű motívumok generációkon keresztül min-

·mit ért a jelen esetben jelzőnek hasz-
nált keresztyén, vagy keresztény szó
értéke, fogalma és jelentősége alatt.
Nem tudjuk, hogy faji, nacionalista ér-
telmű elkülönítést akar-e ez a szó je-
lenteni, vagy evangéliumi értelemben
vett szolgálatot, vagy pedig a nemzet
tagjainak a megtéres alapján szüksé-
gessé váló egészmivoltú megváltozását.

Az iránt sincs kétségem, hogy egyre
több lesz azoknak az állomoknak száma,
melyek a nacionalista célkitűzéseket
írják zászlójukra, Elkezdve Indiától,
ahol a Pánindiai Nemzeti Kongresszus
(India National Congress) újból nagy-
iramú munkát kezd Gandhi irányítása
alatt, folytatva a gyarmati birtokokon
és mandátum területeken át egészen
Európa több országáig, azt látjuk, hogy
a nacionalista eszmék térhódítása meg
nem állítható. Ezek az eszmék, illetve az
eszmét hordozó vezéreik nagyon sok
esetben az egyszerűbb, puritánabb éle-
tet akarják, a földi értékek jobb el-
osztását szorgalmazzák és nem egyszer
saját életük példaadásával végzik a
legnagyobb hódítást. Az eszmének ter-
mészetesen álprófétái is vannak, akik-
nél a lobogó lelkesedés csak állelkese-
dés és inkább kisebb-nagyobb pecsenye
megsütését célozza. Tárgyilagosan ez az
igazság.

A mai megpróbáló idők az embere-
ket Isten felé vezetik. Ez mindig a
megbékélésnek az előjele szokott lenni.
Az egyházaknak ezt kell örömmel tu-
domásul venni. Az egyházak feladat-
körébe nem tartozik a politikai harc -
habár mindenkinek kell, hogy megle-
gyen a politikai véleménye -, ellen-
ben igenis kötelessége ezekben az idők-
ben és mindenkor, hogy az Isten felé
tartó embereket az Isten színe előtt
való életben meg is tartsa.

Fülöp' Dezső.

P #ld # l ?"" e au .
Például az Uj Magyarság mostaná-

ban alig ad helyet protestáns esemé-
nyeknek, amikor pedig - természetes-
nek tartjuk - sűrűn közöl híreket a
másik egyházi oldalróL Alljon itt csak
egy-két legfrissebb bizonyíték amelye-
ket közvetlen forrásból vettünk.

Június 26-án olvashattuk a kővet-
kező híreket: A hercegprímás elnökölt
a vallásalap ellenőrzőbizottságának
ülésén, Leánynap Székesfehérváron,
szentmisével, Katolikus egyházi kitün-
tetés és kinevezés. Ugyanakkor hiány-
zott e lapból: Megkezdték a győri új
evangélikus templom építését, Ravasz
László püspök az elpuhult nemzetek
bukásáról és a megcsúfolt igazság
helyreállításáról, Vladár Gábort beik-
tatták a budapesti evangélikus egy-
házmegye felügyelőjévé ...

Június 27-én megjelent a hír a
szombathelyi kat. óvoda jubileumáról,
P. Buttkay temetéséről; viszont semmit
sem láttunk a következőkről: A mis-
kolci református gimnázium tehetség-
kutató versenyének nagy eredménye,
Kapi Béla püspök befejezte lelkészei-
vel és tanítóival tartott konferenciáit,
Vasárnap szentelik fel a finn segítség-
gel épült egri evangélikus templomot,
Kassa új evangélikus lelkésze ...

Június 28-án, csaknem egy teljes
hasáb terjedelemben - a hetenként
ismétlődő - egyházi zenemű sor, de
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ugyanekkor nyoma se a következő
eseményeknek: Uj tanerők a budapesti
evangélikus iskoláknál, Országos evan-
gélizáló gyűlés, A KIE "Férj képző
Akadémiájá"-hakelőadésai, A Magyar
Testvériség Háza (református diákok
felvidéki táborozó otthona) stb.

Mindez utóbbi kimaradt protestáns
közönségünk másik kedvelt újságjából,
a PESTI HIRLAP-ból is. És ugyanígy
a június 29-én sem volt egy sor sem
e lapban az alábbi közleményekből: A
magyarországi református és evangéli-
kus egyház részvéte a kormányzó
gyásza alkalmából, Vasárnap nyílik
meg a mátrai református diáküdülő,
Magyar evangélikus zeneszerzők a rá-
dióban, Evangélikus egyházmegyei
gyűlés, Gyülekezeti munkásképző tan-
folyam Nagy tarcsán, stb. De meg-
jelent: A szentmargitszigeti Mihály-
kápolna miséje, Bérmálási hír ...

Olvasók! Követeljetek egyenlő el-
bánást!

"Életveszélyes "
tanulság

Márai Sándor a Pesti Hirlap június
23-iki számában "Időközben" cirnu
cikkében "nagyon komolyan" üzen va-
lamit az újságolvasó magyar társada-
lomnak. Negyven évi tapasztalataiból
közöl egy "tanulságot".

Nagyon csodálkozunk, hogy még
mindíg akad keresztyén magyar író, és-
pedig a ragyogó tollúak közül, akinek
a "komoly" mondanivalói így hang-
zanak: "... szeress, de módjával. Ne
higyjél azoknak, akik a lángot, a meg-
semmisülést s teljes odaadást követe-
lik . .. Örülj a fénynek, szeress, hálás
is lehetsz, de valamit tartsál meg ma-
gadnak. Nem kelL sokat beszélni e7Től.
Mosolyogni kell, ö7'ülni az életnek s
pontosan annyit adni, amennyit kapsz.
Semmivel sem többet! Nagyon komo-
lyan mondom ezt. Okom' van erre."

Nem értjük e sorokat puszta lélek-
tani alapon sem. Hát afféle szívauto-
mata az ember, aki szívből, mosolyból
vagy kézszorításból számbelileg is pon-
tos egyenértéket nyujt különféle ér-
zelmi behatásokon? Lehet tehát nem-
csak árú-, hanem érzelemcsereforgal-
mat is létesíteni emberek között, s
dekáramérni a szívet, porciózni a há-
lát, számlálgatni mosolyokat és nyil-
vántartani kézszorításokat? Az a "ta-
nulság" e vérbenforgószemű világ
szűnni nem akaró gyűlölködéseiből,
hogy el kell tömnünk érzelemvilágunk
legüdébb forrásait, nehogy a kelleténél
több buzogj on fel belőlük abból, ami
életünkben még vigasztalás és bal-
zsam, oltalom és szépség: Szeretetből
és hálából, mosolyból és megbosszulás-
ból és megbocsátásból? Olyan bősége-
sen áradnak ezek életünkbe, hogy sür-
gősen védőgátat kell építenünk el-
lenük?

A családi körök szomorú felbomlásá-
nak, s a szaporodó válasoknak okát
talán abban kell keresnünk, hogy
az emberek elfelejtették a "szeress, de
módjával" elvét? Mi inkább abban lát-
juk, hogy a szívekből kiveszőfélben
van az a szeretet, amelyik nem örül
van az a szeretet, . amelyik nem "örül
a fénynek" és nem keresi a maga hasz-
nát fényűzésben és kényelemben, anya-
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díg megismétlődtek. Mélyebbé tette minden új nemzedék. Ha nem is
gyorsabban, mint a Coloradó, de ugyanolyan kérlelhetetlenül mélyíti a
lelki kanyont a keserűség folyama is.

Szegény emberek! Dr. Keken András.

. Közösség ,es becsü letesség
Eredetileg az erkölcsnek a közösséghez való viszonyát akartuk

szemügyre venni. Azonban a "becsületesség" szó a mai embernek vilá-
gosabban megmondja, mit akar az erkölcs közösségi tekintetben jelen-
teni. Lényegileg mégis az erkölcsnek a közösséghez való viszonyát tesz-
szük ebben a tűnődésünkben megfontolás tárgyává.

Az erkölcs és a közösség, a becsületesség s az emberi együttélés a
legszorosabb kapcsolatban áll egymással. A közösség inkább erkölcs-
tani, mint hittani probléma, aminthogy viszont az erkölcs történeti ke-
letkezését Illetőleg a közösség műve annak megfelelően, ahogyan a kő-
zöség tagjainak együttélését szabályozza. Az erkölcs törvényei a közös-
ség legmélyebb természetének a kifeJezései. Hittani vonatkozása a
kettő egymáshoz való viszonyának mégis van. Az egyik az, hogya ke-
resztyén hívő a bibliai kinyilatkoztatásnak megfelelően ai erkölcsi tör-
vényt Isten .kifejezett akaratának vallja, a másik pedig, hogy Istennel
való közösségünk, tehát keresztyénségünknek a megvalósulása (kelet-

.kezése, megmaradása és megerősödése) sohasern a közösségmegkerülésé-
vel, hanem mindíg a közösségben történik. Ezt Künkel, a közösséglélek-
tan egyik legkiválóbb mai művelője úgy fejezi ki, hogy a privát-tele-
fonösszeköttetés az Istennel hiú ábránd csupán, s hogy Istennel való
kapcsolatunk igazsága mindíg másokkal való közösségünkön fordul
meg. Ami egészen egyezik a bibliai kinyilatkoztatás számos élesen meg-
formulázott helyével (1. Ján. 4, 20).

Elvi szempontból a leglényegesebb itt az, hogy belássuk, milyen
nélkülözhetetlen az erkölcsi tÖTvények tiszteletben tartása ott, ahol
emberek közösségben élnek, élni kénytelenek vagy akarnak, és hogy
észrevegyük, milyen elengedhetetlenül sziikséges feltétele az egyházi
közösség meglétének, erősödésének és mélyülésének az erkölcsi maga-
tartás. Kimondhatjuk, hogya közösség egyenesen feltételezi az erkölcsi
magatartá.s alapját, a becsületességet, s hogy viszont ott, ahol valamely
közösség tagjai híjával vannak a becsületességnek, minden fáradozás,
melyet, a közösség kiépítésére és megerősítésére fordítanak, már eleve
kudarcra van ítélve s a közösség gyorsabb, vagy hosszabb ideig elhú-
zódó, de bizonyos felbomlása szükségképpen bekövetkezik.

Világos ez akkor, ha megfontoljuk, hogy a közösség összetartó
ereje a bizalom, s belát juk, hogy a bizalom kölcsönös viszonya ott, ahol
a felek becsületességében bízni. nem lehet, teljesen lehetetLenné válik.
A családi közösség tisztasága, ereje és boldogsága pl. azonnal elvész, ha
a feleség nem számíthat a férj becsületességére, vagy ha a férj nem
bizonyos felesége erkölcsi ellenálló erejében és hűségében. A nagyobb
közösségekben is poritosan ugyanez a helyzet, vagy talán még komo-
lyabb annyiban, hogy itt már a külső, mondjuk vérségi, közvetlen ér-
dekkapcsolatok sem számítanak, hanem egyedül a lelki kapcsolatokon
múlik minden.

Valamikor a világháború után történt az egyik tiszamenti faluban,
hogya jó magyar parasztlakosságot gyűlésre hívták egybe. A gyűlésen
előkelő urak hosszú és alapos beszédekben fejtették ki, milyen jó lenne,
ha úr és paraszt összefogna s együtt ármentesítőtársulatot alapítaná-
nak a Tisza évről-évre ismétlődő pusztításainak a megakadályozására.
A [ó urak gyönyörű érvekkel támasztották alá tervük megvalósitásá-
nak szükségességét. Megrázó színekkel ecsetelték a kárt, amit tavasz-
ról-tavaszra el kell minden tiszamenti gazdának szenvednie, másfelő1
hangsúlvozták azt is, hogy aránylag csekélv áldozat árán a nagv vesze-
delemtől egyszersmindenkorra megszabadulhatnak. Azonban úgy lát-
szott, hiába miriden. Paraszfiaink sehogysem akartak az ármentesítő-
társulatért lelkesedni. Amidőn felszólították őket, nvilatkozzanak a
kérdésről, hosszas kapacitálásra mindőssze annyit mondtak:

- Nem köll nekünksemmiféle társulat. Az előtt se volt, ne legyen
ez után se. Megleszünk mi így is, ahogy voltunk.



- Hallatlan korlátoltság és tudatlanság, - súgták egymásnak iz- ,
gatottan és megbotránkozva "ekkora sötétségen" az urak. Majd még
nagyobb erőfeszítéssel, szinte a lelküket kitéve érveltek tovább s igye-
keztek meggyőzni, .Jcioktatni" csöndesen elmélázó őstermelőinket. De
hiába volt minden. A szép érvek nem értek semmit, s nem használt az
úri leereszkedés és vállveregetés sem. Végül is az egyik úr, egy front-
harcos tiszt, aki népünk bizalmát komolysága s egyenessége miatt ki-
érdemelte s maradéktalanul bírta, megkérdezte az atyafiakat:

- Nézzék, emberek, ha már nem akarják a társulatot, legalább
azt árulják el, hogy miért vannak ellene, mert, amit eddig mondtak, az
még mind nem elég ahhoz, hogy egy ilyen fontos terv füstbe menjen.

Hosszas biztatásra, kérlelésre végre is az egyik "zsíros paraszt"
felállt s mindnyájuk helyeslése mellett így szólt:

- Hát, ha már minden áron tudni akarják, megmondjuk. Nem
köll a társulat, mert az urak el fogják lopni a pénzünket ...

Az urak fogadkoztak, biztosítékokat emlegettek stb., s a társulat
végre megalakult. Alig tíz évre rá azonban kitört a botrány: a társulat
tisztikara, vezetősége hihetetlen mérvü sikkasztasai kiderültek. A sok
heree-hurea közben, melynek vége, nevezetesen a sikkasztókra kimért
ítélet, nem nagyon nyugtatta meg paraszt jainkat, jó magyarjaink nagy
meggyőződéssel és erkölcsi fölénnyel vágták szemébe a lesujtott front-
harcos úrnak:

- No, ugye, megmondtuk. Tudtuk előre, hogy ez lesz a vége. De
hát újra beugrottunk.

Ez az eset mindenesetre nagyon tanulságos magyar népünknek s
annak a megértésére is, amit kitűzött témánkkal kapcsolatban fejte-
getni akarunk. A társulat nem jöhet létre, mert nincs bizalom. A bizoi-
matlansáqra azonban, mint utóbb kiderült, minden ok meqvolt. Közös-
ség. esyüttmüködés, összetartás csakis ott lehetséges, ahol a tagok, de
különös en a vezető tényezők abszolut becsületesek. s ahol becsületessé-
güknek a sok-sok előforduló kísértés legyőzésével újra, meg újra bi-
zonyságát adják. A közösséz vezetőinek abszolut egyenes, föltétlenül
megbizható, sziklaszilárd jellemeknek kell lenniök. Szó és tett. elvek
és gyakorlat föltétlenül harmonizál,janak. Mert a sokaság, a "többiek"
becsapása csak ideig-óráig sikerülhet. A többiek csakhamar rájönnek
a titkos bűnökre is, s amit egyesek titkon cselekszenek, az nemsokára
a házak tetejéről hangzik (Mt. 10:26, 27).

Igy van ez az egyházi élet terén is. Sőt ott még hangsúlvozottab-
ban. Mert az egyház az erkölcsi törvények legmagasabbrangú képvise-
lője, ami maza után vonja, hogy a Iezmaaaabb erkölcsi követelménye-
ket támasztják vele szemben. Nála tehát minden ellenmondás oéoze-
tes következménnyel 'iár. Nem lehet Pl. úgy prédikálnia az anyagias-
ságról, hogy ugyanakkor maza egyetlen talpalatnyi földet nem haj-
landó feláldozní a lesnazvobb népi nyomorúság enyhítésére sem. Nem
lehet felebaráti szeretetről beszélni akkor, amidőn a ker ... felebarátok"
tömege évszázadok óta leírhatatlan nyomorúság, tudatlanság és iocfosz-
tottság keresztje alatt sínylődik anélkül, hogy az egyház a kisúiját is
mozdítaná felebaráti szeretettől indíttatva. terhük komolv kőnrrvi-
tése céljából. Ennek fonákságára maga az Úr Jézus mutatott rá az ir-
galmas samaritánusról szóló példázat papjának és levitáiának lesújtó
erkölcsi képében (Lk. 10). Nem lehet szavalni keresztvén-keresztény
politikáról sem úgy. hogy ugyanakkor némely ker: politikusaink köz-
ismert templomkerülők. Nem lehet nemzeti iránvzatról beszélni ott,
ahol a nemzet zöme, hordozó talaja sorsa íránvításából s emberi jogai-
ból ki van zárva s ahol nemzetgyalázás miatt a legsúlyosabban meg
büntetik azokat, akik a magyar nép politikai éretlenségéről mernek
Írni. Illetőleg beszélni lehet ... De a beszéd, az ilyen "biz9nyságtevés"
és "kiáll ás", csakhamar elveszti minden ereiét. és hatását, s frázissá,
üres szólammá degradálódik. S az ilyen beszéd nem épít. Annyian
esetleg mindíg akadnak, hogy e beszédek elmondhatok legyenek, de a
közösség egyre gyengül, míg egyszercsak azon veszi magát észre, hogy
a háta mögött új, hatalmas közösségforma tör elő diadalmasan olyan
vezetőkkel az élén, akikben megbíznak, mert van becsületük ...

- Az 'egyszerű ember a lelke mélyén ugyanis sokkal egyenesebb,
nyiltabb és józanabb, mint sok-sok .Jcultúr-Iénv" gondolná. Az eszén
nehéz túljárni. Népünk' tud, lát, hall mindent. És meg is ítél mindent.

giakban és érzékiekben, hanem szívte-
lenségre, szeszélyre és haragra több
szívvel, több türelemmel és több mo-
sollyal felel.

Mi lett volna belőlünk, ha szüleink
és nevelőink "pontosan" annyi szívvel
tápláltak és tanítottak, fenyítettek és
dicsértek volna bennünket, amennyi
hálát és megértést tőlünk kaptak?

Mi maradt volna meg a keresztyén-
ségből, ha az apostolok hitének, szere-
tetének és lelkesedésének lángja annak
a gyűlöletnek arányában lohadt volna,
amellyel martiriumos útjukon fogadták
őket zsidók és görögök? Az emberi
szellem bajnokai, tudósok és felfede
zők, művészek és rajongók gazdagit
hatták volna-e életünket annyi fel-
becsülhetetlen értékű vivmánnyal ós
alkotással, ha lángju kat és odaadásu-
kat ahhoz a közönyhöz és meg nem
értéshez szabtak volna. amivel rend-
szerint leselsősorban kellett megküz-
deniők? De lehetne-e ezzel a Márar-
féle tanulsággal betegápoló, szegény-
gondozó bárminemű karitatív munkát,
bel- és külmissziói tevékenységet ki-
fejteni, keresztyén emberhez vagy egy-
szereűn csak emberhez illő életet foly-
tatni?

Semmiképpen sem. Márai gondolatai
ugyanis erkölcsi gondolkodásunk kere-
tei között sem férnek el. Az evangé-
lium szerint Krisztus követésének , első
krit.ériuma nem lehet más, mint a sze-
retet. De nem az, amelyik "tartozik -
követel" rovatot nyit hála és jóság,
mosoly és kézszor-ítás könyvelésére.

,Nem is az a pogány szeretet, amelyik
csak az ,.atyafiak", szülők, testvérek,
rokonok és jóbarátok körére terjed ki,
azon túl pedig közömbösséggé vagy
,gyűlöletié válik, hanem az. amelyik
áld, jót tesz és imádkozik - átok, gyű-
lölet és háborgatás ellenében. Ame-
lyik kenvérrel dobta vissza a követ. a
balkéz tudta nélkül cselekszi a jobbal
a jót, mert örökfényű példaképe, célja
és inspirációja: a golgotai kereszt.

Ha igaz, amit Máraí cikke további
szakaszában egy irodalomkedvelőnek
mond az irodalomról, hogy t. i. hason-
latos az irodalom az óceánhoz és a di-
namithoz. a végzethez és az alvilághoz,
a fenevadhoz és mindenhez, "ami' a
szó legmélyebb értelmében életveszé-
lyes". - hogy az irodalomkedvelő
..csodálkozni fog, mikor eqy napon fe/,-
horkan majd a fenevad s a kedvelő
szüqyének ugrik", - ha ez igaz, úgy e
sorokat mindenekelőtt a fenti ,.tanul-
ság"-ra vonatkoztat juk. "Nagyon ko-
molyan" vesszük, mínt a fenevadat.
Szépen, vigyázva elmegyünk mellette,

. aztán menekülünk előle, nehogy ne-
künk ugcrjék, hatalmat vegyen raj-
tunk, s szétmarcangolja lezszentebb ér-
tékeinket: hitünket és ebből fakadó er-
kölcsi meggyőződésünket.

Dr. Szilády Jenő.

Elíegyzés. Wack Géza kereskedelmi
tanácsos és bocsári Mocsáry Margit
leányát Máriát eljegyezte dr. Kováts
J, István ref. theol. tanár és Schulek
Iréne fia, Zsolt m. kir. repülőfőhad-
nagy,

Kendoros. Az egyházközség közgyű-
lése a megüresedett lelkészi állásra
Pribelszky Mihály eddigi helyettes-lel-
készt és Mekis Adám ambrózfalvai lel-
készt jelölte.
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Lelkészevangélizáció. Isten előtt való
elcsendesedés, személyes keresztyénsé-
günkben való elmélyülés, hivatáshűsé-
günkben való megerősödés és a testvéri
közösségben való. növekedés drága al-
kalmát kínálja fel a Magyarhoni Evan-
gélikus Lelkészek Egyesülete minden
evangélikus lelkipásztornak. Augusztus
19-31-ig Gyenesdiáson ("Kapernaum"
lelkészüdülő) LelkészevangéLizációt tar-
tunk, melyre minden evangélikus lel-
készt, vallástanító-lelkészt, segedlel-
készt szeretettel hívunk. A MELE el-
nöksége. Az evangélizáló előadásokat
Túróczy Zoltán püspök tartja. - Tud-
ni valók. A teljes ellátás napi három-
szori étkezéssel14.- P, segédlelkészek-
nek 12.- P. Akik nem vesznek részt
mindvégig az evangélizáción, azok min-
den megkezdett napra 4.50 P-t fizet-
nek. Dunántúli énekeskönyvet hozzunk
mindnyájan. Jeientkezée díja 2.50 P.
Határidő: augusztus 5. A jelentkezési
lap beküldendő: MELE, Bpest, VIII.,
Eszterházy-utca 12. A jelentkezési dí-
jakból segélyt nyújtunk távol lako,
k isjavadalrnú segédlelkészeknek és lel-
készeknek. Menetdíjkedvezmény: Az
evangélizáci ó résztvevői menetj egyíro-
dák ban váltható balatonkörutazási
jeggyel a budapest-alsógyenesi útat
oda-vissza 12.- P-ért tehetik meg
(gyors: 15.- Pl. A pénzt beküldőknek
készséggel vált juk meg a jegyet. 33%-
os kedvezményt jelentő menettérti je-
gyet minden MAV állomás jegypénztá-
ránál lehet váltani Alsógyenesre (me-
netrend 259. lap). Budapestről azonban
ez kisebb előnyt nyújt, mint a köruta-
zási jegy. Közös indulás Budapestről:
19-én l3.20-kor a déli p. u.-ról a tapcl-
cai vonattal (Kelenföldről 13.30-kor).
Érkezés Alsógyenesre 19.00-kor. Alsó-
gyeries közelebb van Kapernaumhoz,
mint a gyenesdiási állomás. FeLviLágo-
sításokat a MELE készséggel küld.

Halálozás. Nagy veszteség érte a ke-
lenföldi egyházközséget, szeretett má-
sodfelügyelője Vályi Lajos országgyű-
lési képviselő, fővárosi törvényható-
sági bizottsági tag, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia ügyésze elhunytával.
Vályi Lajos június 30-án tragikus autó-
szerencsétlenség áldozata lett. Teme-
tése július 3-án délután 2 órakor folyt
le a kelenföldi templomból igen nagy-
számú gyászolóközönség részvételével,
melyen a vigasztalás igéit Dániel kve
12:3. verse alapján Szántó Róbert· ke-
lenföldi lelkész hirdette.

A Néplőiskola hirei. A nagytarcsai
evangélikus népfőiskola 20. sz. körle-
vele hírt ad a nyári és az őszi munka-
tervekről. Július 3-10. napjain vasár-
napi iskolai vezetönöképző és gyüleke-
zeti munkásképző tanfolyam van. Két
hetenként változó csoportokban ma-
gyar parasztgyermekeket, 3-6 évese-
ket gondozó gyermeknyaraltatás lesz
mindakét nyári hónapban. Ezt a szép
munkát az "Üzenet" c. evang. szór-
ványlap rendezi s erre a célra adomá-
nyok küldhetők Kecskemétre, a lap
szerkesztőségének. - A nyár folyamán
a népfőiskola épületeiben nagyobbítá-
sokat és átalakításokat készülnek vég-
rehajtani. Erre a célra az adományok
a Népfőiskola címére küldendők. Ösz-
szel fog megindulni a harmadik öthó-
napos tanfolyam aparasztifjúság ré-
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Vele tehát kizárólag az boldogul, aki maga is egészen becsületes, egye- .
nes és nyiltszívű.

A keresztyénség evilági rpissziója ma nálunk az, hogy népünket
igazi életegy~éggé kovácsolja. Két feltétellel lesz erre képes. Az egyik
az, hogy intézményeiben, tanaiban, szóban és tettben a példaadó ab-o
szolút becsületesség talajára álljon. A másik pedig, hogy ez a nagy
modern reformáció a keresztyénség és kereszténység világi és nem-
világi elemeiben, vezető tényezőiben is végbemenjen. Ezt a reformációt
sürgeti a kor, S csak ez a reformáció segíthet az egyházon. Mert becsü-
letesség nélklil semmilyen közösség se létezhetik örökké. Az egyház se.
Mert az egyház léte nem öncél. Hanem az egyház azért van, hogy szol-
gáljon. Szolgálja Isten országát, a legmagasabbrendű, végső és abszolut
közösséget. . Dr. Vető Lajos.

[yan~éli~use~yMlun~ma~yarföl~ön
A fenti közös cím alatt magyarországi ev. egyházunk tipikus raj-

zát fogom adni. Főleg személyes tapasztalatok alapján igyekszem rá-
világítani egyházi életünknek a magyar élettel kapcsolatos néhány jel-
legzetes adottságára, illetve kérdésére. Egyházrajzot kap tehát az ol-
vasó. Hosszú- és kimeríthetetlen ez a témakör. A képnek gazdagsága
nemcsak az előttünk álló gyülekezeteknek sajátos életéből, hanem a
subjektív benyomásoktól is függ. Már előljáróban jeleznem kell, hogy
más valaki egészen más megfigyeléseket tehetett volna a cikkekben
érintett területeken is. Kinek-kinek a leírása függhet részint a tudomá-
nyos közlés ,,fagy az inkább gyakorlatias közlés különböző szempontjai-
nak figyelerríbevételétől. Problémákat lehet úgy is fejtegetnünk, hogy
kutat juk az okokat, amelyek létrehoztákőket vagy levonjuk a követ-
keztetéseket, amelyek adott esetben feladataink lesznek. Szerintem kü-
lön feladat lenne kutatni az okokat, levonni a következtetéseket; itt-ott
azonban mégis meg fogom tenni ez utóbbit. A hangsúly azon lesz, hogy
evangélikus egyházi életünknek rajzát adjuk magyar földön.

1. Település, kivándorlás.
Egyik legszembeötlőbb vonása egyházunknak, hogy legtöbb gyüle-

kezetünk tel épített gyülekezet. Nem kell visszanyúlnunk az IlOO-a,>
vagy 1200-as· évekbe s nem kell azzal foglalkoznunk, hogy egyik-másik
gyülekezeWnk a XI. és XII. századi telepítésektől fogva állandóan
fenn van, él 'és virágzik, Gondoljunk inkább arra, hogy nemzetiségi.
egyház vagyunk s úQ'Y Tolna-Baranya-Somogyi, mosani nérnet gvüle-
kezetcink. mint alföldi tót gyülekezetei nk (s hajdan a vend gyülekeze-
tek is) XVIII. századi telepítések. Emellett színmagyar gyülekezeteink
is részben telepes magyarokból állanak.

Vessünk 'rnindenekelőtt néhány pillantást a Németországból be-
vándorolt telepesekre. Főleg olyanok települtek le, akik kalandvázvók
voltak. Népünknek nem éppen a legértékesebb elemei. Régi hazájuk-
ban dühönzött a racionalizmus; ezt magukkal hozták; itt is találtak bő-
ven hasonló gondolkodásúakat. Mindaddig, amíg ébredési mozrralmak
el nem értek hozzájuk, az evangélikussás lényegét abban látták, ami
külsőséz. Evanrréli kus embernek nem kell .lIyónni; nincs feszület az ol-
tárán: nem kell térdet hajtania s még az úrvacsora szentsézét is úgy
veheti, hozv 'áll az oltár előtt. Természetesen - mint mondottuk is -
az {>bredési mozvalmak ezeknek anémet települőknek az életét és ke-
resztvénségét gazdagítottf1k. Erről azonban másutt szólunk.

A telepítés sokkal nagyobb jelentőségű az Alföldön. Azokon a vi-
dékeken, ahol törökdúlás után néptelen puszták, csobogó rétek és ingo-
ványos rétek~.találhatók mindenütt. Békés megvének leznagvobb része
műveletlen földterület volt. A kincstár tulajdona, de a kincstár semmi
hasznát nem vette. Ezért azután maga III. Károly király 1723-ban oda-
a+ándékoz+a hadserezélelmező biztosának. Harruckern Jánosnak. Az
okos és előrelátó földesúr telepítés útján igyekezett biztosítani ezeknek
a területeknek a továbbiiövendőjét A vallásuk miatt üldözött evan-
gélikusokat szívesen magához édesgette. Dunántúlról is, a Felvidékről



is. Így keletkeztek a békésmegyei vagy szintnagyar vagy. szlovák tele-
pulesek. Külön kell foglalkoznunk mmd a két tajtávat. A szinmagyar
településnél vegyük szemügyre legnagyobb magyar evangélikus gyü-
lekezetünknek: Orosházának a történetét. Harruckern János telepitesi
kísérletének híre futótűzként terjedt; eljutott Tolna vármegyének
Zomba nevű községébe is, melynek evangélikus lakosai csak nem régen
települtek oda Dunántúl más vidékeiről. Mint "szabad-menetelű áren-
dások", Zombán kerestek otthont, mert aztígérték nekik, hogy ott
semmi bántalmazás nem éri őket. De Dőry Adám r. k. földesúr erő-
szakkal akarta áttéríteni őket s lelkiismeretük szavának engedelmes-
kedve új haza keresésére indultak. 1744 ápr. 24 én érkeztek Oros-
házára. Megalapították a községet s vele egy időben megalapítottak az
evangélikus egyházat is. Eleinte ott is rengeteg megpróbáltatásban volt
részük, de keserves tapasztalataikból okulva elhatározták;' hogy mind-
addig csak 'evangélikus telepeseket vesznek maguk közé, míg szabad-
vallásgyakorlat nem lesz az országban. Annak igazolására, hogya tele-
pítés hazánkban mennyire összeforrott az evangélikusság életével, ép-
pen Orosháza szolgál legjobb tanúságul. Orosházán község és gyüleke-
zet egy test és lélek volt. A községi előljáróság határozta meg a lelké-
szek es tanítók hiványait. A közseg fedezte a gyülekezet költségeit, a
község hírdetéseit pedig egészen 1856-ig a templomban olvasták fel. A
lélekszám rohamosan gyarapodott. 182'j'-ben 10.000 lakosa, volt, s foly-
tonosan nőtt a magyarság ereje is. Letelepülésük idején a-békésmegyei
tót, német és oláh telepesek közt erőtelen szigetnek érezték magukat,
idővel azonban az aránylag kis orosházi határban nem is tudtak gyö-
keret verni mindnyájan s egész sor új községet alapítottak. Népes ra-
jokat bocsátottak ki. Igy keletkezett Nagyszénás, Szentetornya, Puszta-
földvár, Gádoros, Csorvás, Gyopárhalma, majd Csanádapáca. Ezek a
gyülekezetek maguk is továbbplántálói voltak a magyarság erejének s
pl. Csorvás hamarosan magába olvasztotta a 20-25%-os szlovák kisebb-
séget. Orosháza érdeme, hogy Békés vármegye délnyugati része ma
már tiszta magyar.

A szlovák települést külön kell vizsgálnunk. Ott van a hatalmas
szarvasi gyülekezet. Szintén Harruckern biztatására érkeztek a mai
szarvasiak ősei Nógrádból, Gömörből, Zólyomból. Ök is csak azzal a fel-
tétellel hagyták el régi hazájukat, hogy nyilt és szabadvallásgyakor-
latukat biztosítják számukra. Első dolguk a templomépítés volt. "Egy-
szerű volt következtetésük: ahol embernek van hajléka, ott az Isten
sem maradhat ház nélkül. Először sárból rakták, mint a fecske a fészkét,
s újra kellett építeníök. De ez is kicsinynek bizonyult. A néppel együtt

, a hitük is nőtt. 30 év mulva új templom ·épül. A XVIII. század végén
felépítették ezt a ma is olyan gyönyörű, méltóságos, hatalmas templo-
mot." (D. Dr. Raffay Sándor szarvasi jubileumi beszédéből.) A szarvasi
gyülekezet, mely még Tessedik Sámuel idejében csak 800Qlelket szám-
lált, az 1930-as évekig 25.000-re emelkedett, pedig közben Kondorost is
nagyrészt ő bocsátotta ki, majd népes községnek vette meg alapját
Csabacsüdön. Békéscsaba 1889-ben 93- egy kivételével evangélikus --
családot telepít le. A Medgyesegyháza helyén állott sakkor parcellázott
óriási birtokon ma 3000 lelken felüli virágzó gyülekezetünk él csonka-
Arad megyében. Amint a színmagyar Orosháza telepített községei
megmaradtak mindíg magyaroknak, úgy a szlovák telepítések a foko-
zatos magyarosodás mellett is hűségesen ragaszkodnak őseik nyelvéhez
és kegyességi tipusaihoz.

Amennyire áldásos. volt hosszú évszázadokon keresztül a magyar-
ság életében sok-sok, evangélikus település, annyira apasztotta s gyen-
gítette gyülekezeteinket az állandó kivándorlás, a másvallásúaknak fo-
kozott hódítása, a sok reverzális veszteség s az egyke. (Vagy jobb eset-
ben a két' gyermek rendszer.) Egyik pestmegyei gyülekezetünk (Tápió-
szele) lelkésze azt panaszolja, hogy néhány száz évvel! ezelőtt a kb.
10.000 lelkes község javarészét evangélikusok alkották. Később letele-
pedés folytán megoszlott a lakosság vallási tekintetben. Híveink állan-
dóan kevesbednek: kivándorolnak, Budapestre kerülnek, felszívja őket
afőváros. Az ár ellen úszni pedig szinte lehetetlen. Ma az anyaszent-
egyház lélekszáma 267; de, hogy mennyi lesz 100 év mulva, arra félve
gondolunk. Felpécen (Győr m.) még 50 évvel ezelőtt 1200 volt a lélek-
szám, ma a 900-at is alig haladja meg. Okai: az amerikai kivándorlás,
a világháború és a két-gyerrnek rendszer. Vessünk egy -pillantást egy

l'

szére. Még ezt megelőzően egész októ-
ber hónapban lesz az első tanfolyam
16-25 éves parasztleányok <részére.
Kísérjük figyelemmel ezeket a munká-
kat, beszéljünk róla mindenütt, kelt-
sünk érdeklődést iránta és szerezzünk
támoga tóka t.

A győri egyházmegye Szalay István
egyházmegyei telügyelőt újabb hat
évre egyhangúlag Ielügyelőjévé vá-
lasztotta.

Magyar szerzök egyházi művei címen
a rádió a Deáktéri evangélikus temp-
lomból június 29-én, szombaton dél-
után egyházzenei hangversenyt közve-
titett. Közreműködött a Lutheránia-
Vegyeskar és az Evangélikus Leány-
gimnázium énekkara, Gárdonyi Zol-
tán, Sulyok Imre, Kapi-Králik Jenő,
Rajter Lajos, Mikuscsák István, Kapi
Gyula és Kirchner Elek műveit Kapi-
Králik Jenő, Petry Kató és Weltler
Jenő adták "elő. A közvetítés igen j61
sikerült. .

Az Orsz.' Luther Szövetség a folyó év
nyarán Tihanyban, a Keresztyén
Leányegyesület üdüiőjében evangélizá-
ciót tart az evangélikus ,férfi-intelli-
geneia számára. A konrerehcia augusz-
tus 24-27-én lesz. Elsősorban az egy-
házi életben szereplő férfiakat, felügye-
.lőket es más ttsztviselőket vár a ren ..
dező Luther Szevetség erre a hitrr.i-
Iy itő alkalomra. A kenterenela szín-
helyére a balatoni vasúton kell utazni
és Tihanvrév állomáson kell leszállni.
A résztvevők modern, komfortos, ké ..
nyelmes lakásban lesznek elszá llásol va.
Az utazást a balatoni kedvezményes
jeggyel lehet végezni. Részletes felvilá-
gosításokkal szolgál dr. Gyimessy Ká-
roly főtitkár, Bpest, L, Verbőczy-u.28.

A csikvándi gyülekezet új lelkészét,
Németh Gézát, június 23-án iktatta
lelkészi hivatalába Németh Károly es-
peres. . .

Felügyelő, tanító és lelkész jelentős
összefogásáról adunk hírt. A soproni
alsó evangélikus egyházmegye felügye-
lője, Ajkay István dr. földbirtokos
száz pengőt adományozott az egyház-
megye tanítóegyesületének azzal a ren-
deltetéssel, hogy írjon ki pályázatot
vallástanítási óra módszeres indokolású
leírására. A pályázatban résztvett ta-
nítók mind tanúságot tettek arról a
buzgóságról. .amely szükséges az új
vallástanítási tanterv és utasítás gyö-
keres végrehajtásahoz. Nyilvánvaló lett,
mennyire szívük ügyévé tudják tenni
egyházi iskoláink tanítói az igazi evan-
gélikus vallástaní tás ügyét. A pálya-
zatot elbíráló lelkészek pedig azon
igyekeztek, hogy észrevételeikkel hoz-
zásegítsék vallástanító munkatársaikat
a vallástanítás teljes megtisztításá-
hoz. Vallástanításunk megújulása min-
den fokon és az egész országban sür-
gősen szükséges. A soproni alsó evan-
gélikus egyházmegye megmutatta, ho-
gyan tud erre a megújhódásra fel-
ügyelő, lelkész és tanító összefogni. A
100 pengős jutalomdíjat - megosztva
- Buti Sándor (Vásárosfalu), Koczor
Ferenc (Jobaháza) és Neszmélyi Péter
(Mihályü . kapták.

Az ••Üzenet" cimű evangélikus lap
július és augusztusban a nagytarcsai
ev. népfőiskolán ev.' szegény szórvány-
gyermekeket nyaraltat teljesen díjta-
lanul, Júliusban leányok, augusztusban
fiúk mehetnek két hétre nyaralni. Mél-
tányos esetekben tovább is. Jelentkezni
lehet júl ID-ig "Űzenet" szerkesztősé-
gében, Kecskemét.
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A ••Férjképező 'Akadémia" előadásai,
amelyek Kecskeméten, a Keresztyén
Ifj úsági Egyesület rendezésében hang-
zottak el, most könyvalakban is meg-
jelentek. A szerelem, a házasságra-
készülés, a házasság problémáit tár-
gyaló érdekes könyv, a tizennégy elő-
adáson kívül Ravasz László dr., Mura-
közy Gyula, Teleki László dr. gróf egy-
egy Kecskeméten elhangzott beszédét
tartalmazza. Előadássorozatok rendezé-
sében is nagy segítség lesz egyesületek
számára. A könyv ára elővételben 2.50
P, megrendelhető: Kecskeméti KIE,
Kecskemét, IV., ·Budai-u. 8.

Az evang. tanítók révfülöní üdülője:
••Balaton Gyöngye" igen kellemes és
olcsó nyaratast nyújt. E helyen is fel-
hívják a figyelmet erre a kedves üdü-
lőre, amely a fürdőtelep közepén van.
Szép, tiszta szobák, tágas terrasz, vil-
lanyvilágítás, nagy árnyas kert, kitűnő
konyha, figyelmes kiszolgálás várják a
vendégeket, akik rövid néhány nap
alatt családias otthonban érzik magu-

kicsi, régi arfikuláris gyülekezet viszonyaira. Nemescsónak (Vas m.)
1675-ben 175 lakosa volt (159 ev., 16 r. k.). A katolikusok elszaporodtak.
Az uraság katolikus cselédeket hozatott; azok terjeszkedtek s számbeli-
leg nőttek. V~n olyan gyülekezetünk is, ahol az evangélikusság alig né-
hány O/o-oskísebbséggé zsugorodott össze. s csak abból következtethe-
tűrik a falu e . voltára, hogya viri lis gazdák és az ősi családnevek
evangélikuso~. . .

Példát rehgeteget hozhatnánk fel, de ez a néhány adat is minden-
nél jobban bizonyítja, hogy amilyen erő volt egyházunk számára a te-
lepítés (szerte: az országban), ugyanígyegyházunknak sírját ássa a ki-
vándorlás,.a ~i:ámbeli csökkenés, pusztulás, a bajok orvoslására sok he-
lyen kerestekimár gyógyuJást. Nem az a feladatom, hogy újabb orvosi
szérummal szolgáljak; az azonban bizonyos, hogy az evangélikus egy-
háznak az Igq. átütő erejével kell megakadályoznia a végveszedelmet.
Míssziói lelkesedéstől és krisztusi bátor lélekkel áthatott pásztorokra
van ma szükség. Prófétákra, akik - ha kell - szeges korbáccsal vág-
nak végig, hogy a bűnt irtsák, de akik életet is teremtenek az Ige ha-o
talmával. 1 Pásztor PáL
~~ ..,.

. I
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kat. Az üdülőháznak saját strandja
van, kabinokkalt amelyek díjmentesen
állnak rendelke: Ésre. Bővebb felvilágo-

sítást szívesen ad' az Országos Evan-
gélikus Tanítóegyesület ottani üdülőte-
lepének vezetősége.

Mit nyult az Evangélikus Egyházkerületek
. . Jóléti Egyesülete?

•A családban előforduló halálesetkor temetkezési
l

segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési s -
gélyt. Él~t, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gond s
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolj .
Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmet a J óléíi
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással sZ?lgál., ~
egyesület központja: Budapest, IV., Feherha1o-~.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvá ,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, SzombathelyI'
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalko7f
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hö I
gyeket is.

70 éves c6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- e
arany árúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstbf
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlat~ •.:

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

í

~--------- ~PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok. órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogat isaval.

HittBstUBrBkOBk árBogEdméoy!
1 •••••••••••••••••••••

Ró~á~, nercet ~oleró~ mérsé~elt áron
Ala~ításot jayításo~ most olcsó~~a~

SOMOGYI szücsmesternél
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet

Telefon: 186-395.

MARNITZRadíö, gramofon, zongorabillentyűs " armo-
t

nika és az összes hangszerek legolejóbban.,
Evangélikusoknak nagy árengecménv !

hangszertelep
VIIL, József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, C~glé~. Árpád-tér 5., evangélikus bazár.



- 5 _

q- - - - 5 _~, 5 .- r . 5

VIlI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM. 1940. JÚLIU~ HO 13.



vm. ÉVFOLYAM. 2$. szÁM. 1940. JULIUS HO 13.

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

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor. dr. Csengődy Lajos. Dezséry Lészló, dr. Gaudv László, Kemény Péter. Marcsek János. Mörocz
Sándor. Novák Elek. Peschko Zoltán. Scholz Lászlö, dr. Vácz Elemér. dr. Vetö Lajos. vitéz Virág Jenő. Wolf Lajos. Zulaul Henrik

Megjelenik minden szembeton. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damj~nich.-utc~ 28/B. Telefon: 222-895.
Kiadja az Országos Luther-Szővetség. - Felelős kiadó: Dr. Fntz Laszlo.

Elöíízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár : egész évre 6 pengő. félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 lillér,

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

TARTALOM: Parasztságunk csődje - Evangélikus egyházunk magyar földön - Reverzális statisztika I. -
.Hárorn férfiú - Megszámláltattál és híjával találtattál - Külföldi hírek - Hírek

Három férfiú Pcrcsztsóqunk
I

IV. Elsodort emberek.
Beszéljünk először a szegényparasztokról. ,Van a szegénységnek

olyan foka, mely éget, mint a parázs, Eleven szén ez, és nem lehet tőle
aludni. Olyanféle érzés, mint amikor a megcsúszott turista tíz körmé-
vel kapaszkodik a szakadék szélébe és tudja: még néhány másodperc
és zuhanok. Lehet a szegénység vízáradás. Amíg csak derékig ér, állja
az ember. De amikor már nyakigérő lesz a szennyes áradat, akkor
hiába minden ellenállás. Elsodor és elpusztít. Lehet a szegénység bör-
tön is, rácsai acélból vannak és feltörik a tenyere, aki rést akar tágí-
tani rajta. Lehet tüzes trón is: nem lehet ülni rajta, menekülni
kell tőle.

Szegény parasztságunk ezeket a kellemetlen érzéseket mind át-
szenvedte és szenvedi most is. Csoda-é, ha tíz körmével is utat vágna,
csak kikeveredjen valahogy a szegénységből. Csoda-e, ha míndenáron
kivezető utakat keres? Így kerül azután az elsodortatás útjára.

A kivezető utat természetesen mindíg a legkisebb ellenállás irá-
nyában keresi. Volt idő, amikor a menekülés legkönnyebb útja a ki-
vándorlás volt. Vagy Amerikába, vagy máshová, "rosszabb sehol sem
lehet" - jelszóval. Az Egyesült Allamokban 600 ezer, Kanadában 50
ezer, Délamet'ikában 50 ezer magyar él. Elsodort emberek ezek. Nem-
csak földrajzilag, hanem egyébként is. Bizony, a kivándorlóknak csak
egy töredéket lehet megmenteni a magyarság ,számára. Hogy valóban
hiányoztak-e ,a világháború katonai döntésénel azok a hadosztályok,
melyeket a kivándorlókból lehetett volna szervezni, ahogy egy magy~r
szociográfus mondta, azt ma már nem lehet megállapítani, de az bizo-
nyos, hogy ma nagyon hiányzik ez a hétszázezer elsodort magyar.

Ma földrajzilag már nem lehet elmenekülni a szegénység elől. A
szegénység, a nyomor ma világtünet s Amerikában égetőbb lehet, mint
itthon. Egyébként is becsukódtak a kapuk. A szegény parasztságnak
éppen ezért má,s utakat kellett keresnie. Talált is kettőt. Az egyik út
a politikai mozgalmak útja. Ez a politizálás telve van messzianisztikus
reménységekkel. Emlékezhetünk a kaszáskeresztes mozgalomra. Tagjai
szegény, rongyos, kiéhezett emberek voltak. Olyanok, akiket egy falat,
kenyérrel: sőt egy falat kenyérnek az ígéretével is sok mindenre rá
lehet bírni. Nem vették észre szegények, hogy lidércek után indultak
s hogy ennek az útnak vége csak ingovány lehet. A törvény elítélte
őket. Erkölcsileg nincs jogunk ítéletet mondani felettük mert nem
tudjuk, hogy rni hasonló helyzetben, mit csinálnánk. Az egyik azt
rnondta a börtönben: "Úgy, ahogy volt, nem volt jó. Már nem lehetett
ki?írni. Valamit tenni kellett. Az eszme szép volt. Most így is jó. De
rm lesz velem, ha kikerülök innen?"

A másik Út a szekták útja. Ezt valamilyen transcendens kivezető
útnak érezték és érzik most is. Egy visszatérő így mesélte el szektába
sodródásának lelki történetét, vagy ha tetszik: kórképét: "Vallásomra
senki sem tanított meg. A tanyán nem volt istentisztelet. Csak néha
vetődtem be a városba. Ilyenkor elmentem a templomba is, de nem

csődje
Az első harminchárom éves. Beérke-

zett magán tisztviselő. Fizetése majd-
nem eléri a havi ezer pengőt. Templo-
mos evangélikus. Egy liberális pap ne-
veltje. Sportfiú és minden háli idő-
szak heves táncosa. Modern ember a
szó igazi értelmében. Rendkívül csalá-
dias' gondolkodású. Ma nincs más
terve: gyermekek apja akar lenni. Éve-
kig tartó udvarlásai után kiköt egy
római katolikus leánynál. A leány an-
nak látszik, 'akivel boldogan tudna
élni s a házasságból szép és egészséges
gyermekeket várhat . .Mert azokat akar.
A leány rokonsága tele van róm. kat.
lelkészekkel. Ettől a ténytől nem fél.
Reméli, hogy a leányt áttéríti, vagy
legalább is reverzálist vehet. Még sze-
relmesebb lesz. Már lemond ábránd-
jairól, De azt, igéri, hogy ő nem ad.
A szerelem fokozódik. Reverzálist nem
ad, esetleg áttér és majd visszatér.
Erről a lehetőségről is kénytelen le-
mondani, mert tudja, hogy erre a
trükkre a római egyház is rájött s
minden ilyen áttérőt megbérmál, meg-
esket s esküszegő nem mer lenni. Ma-
rad annál a lehetőségnél, hogy üsse
kő, reverzálist fog adni egyháza ellen
Pap barátja tanácsát kéri, aki csak azt
teheti és mondhatja: állj el ettől a há-
zasságtól. De a' szerelem is erős és az
ördög kezében látszik lenni. S mégis
megszólalt az evangélikus fiúban az a
lelkiismeret, amelynek ezer másnál is
meg kell szólalni. A beszélgetés tele-
fonon történt: "Vége a völegénységern-
nek, nem veszem el a menyasszonyo-
mat - jelenti. Eljegyzés végleg fel-
bontva. Csónakházat vettem a lupa-
szigeten s a nyáron kiheverem ezt a
szerelmet".

*
A második ötvenen felüli. Beérkezett

állami ember. Már csak aktákat ir alá
s előszobájában még barátainak is
sorba kell állni. Mindíg nagy tervekkel
foglalkozik. A legelőkelőbb emberek-
kel tegeződő viszonyban volt és van s
mindegyik karrierjénél ő volt a leg-
jobb tanácsadó. Nem éppen a rokon-
szenves férfiak csoportjából való,
Nincs is sok barátja.

Termete is olyan, ami a belseje s
nem rokonszenves vonásait egyenesen
ki~lezi. Mult ja nem kellemetlen, jövője
meg lehet. Legalább is annyi, hogy egy
jelentős lépés után a legnagyobb ci .
met is eléri, amit polgárember elérhet.

Audencián sokan várják. A pap is
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sokat értettem az egészből. K. J. testvér azután megtérített. Elmondta,
hogy az Úr Jézus mit tett értem. Elmondta, hogya földi szenvedések
után eljön majd a mennyek országának üdvössége. Elmentem a gyüle-
kezetbe. (T. i. a szekta-összejövetelre.) Szívesen fogadtak. Ott sokat
újjongtunk. Nagyon jó volt, mert elfelejtettük minden bajunkat."
Jellemző vonások vannak ebben a megnyilatkozásban, bár nem ád tel-
jes képet, hiszen aki mondta, nem sodródott el végleg mindattól, ami
tiszta értelem, józan keresztyén hit és evangéliumi erkölcs. Akik mesz-
szebb sodródnak, akik jól érzik magukat a magtalanok, az ördögűzők,
vagy a Jehova-tanúk hátborzongató összejövetelein is, azok nem szok-
tak visszatérni. Azokkal már beszélni sem lehet. Konokan kemények.
Szemük tűzben ég. Nincs semmi közösségük azokkal, akik nem tartoz-
nak hozzájuk. A finneket is csak addig tartották jó keresztyéneknek,
míg fegyvert nem fogtak. (Ezt egy nazarénus mondta.) Másokat na-
gyon külsőségesen ítélnek meg. A maguk bűneit, amelyek néha a bün-
tetőkönyvbe is beleütköznek, a sátánra fogják. Prédikátoruk szavait az
Irás fölé helyezik. Mindíg messzebb és messzebb sodródnak. Aki bele-
néz elsodort életükbe; mintha halálharangok kondulását hallaná.

Az elsodorta tás réme azonban nemcsak a szegényparasztokat fe-
nyegeti, hanem a nagyparasztokat is. Hiányzik belőlük a szociális ér-
zés, tehát nem éreznek semmi közösséget azokkal, akik velük együtt
élnek. Röviden: önzők. Kiszolgáltatott cselédnek lenni, semmiképpen
sem írígylésreméltó állapot. De a legkevésbbé az: gazdag paraszt cse-
lédjének lenni. A zsellérek, szegődményesek, béresek élete nem ott a
'legkeményebb, ahol nagybirtok van, hanem ott, ahol erős parasztbirto-
kok vannak. Sokan mondják, hogyaparasztságnak ez az önzése erő
volt a történelmi viharok idején: úgy húzódott ebbe a magatartásba,
mint a juhász a subájába, ha dörög az ég és jégeső paskolja a határt.
Mi nem győzzük eleget mondani és írni, hogy ezt semmiképpen sem
fogadhatjuk el ments égnek, mert családunk, földünk, esetleg fajtánk
szeretetére és megtartására másféle magatartástnód is van, nemcsak a
határtalan és legtöbbször materiális önzés.

Sodródásuk másik jele az, hogy hódít közöttük az egyke, azaz
egyre kevesebb felelősséget éreznek a jövő iránt. Mérhetetlenül bo-
nyolult probléma ez. Ki tudja, kik és mikor fogják hiánytalanul fel-
tárniés ami ennél sokkal nehezebb: hiánytalanul megoldani. A sodor-
tatás útjának mindenesetre jellegzetes állomása. Akik valamennyire is_

. ismerik, akik beletekinthettek a nyomában tátongó erkölcsi szaka-
dékba is, azoknak a szavaiból és írásaiból mintha másodszor is halla-
nánk a halálharang kondulását. .

Igazságtalanok lennénk, ha meg nem mondanánk, hogy nagyon
sok minden történt a magyar parasztság felemelésének érdekében.
Hosszú sort írhatunk ide, hála a felelős kormányzati, társadalmi és
p'azdasági tényezőknek. falusi és tanyai iskolák százai; versengés a köz-
ségek között; népházak, kultúrházak, csecsemővédelem, egészségházak.
faluszövetség, népművelés, vándorkönyvtárak, vándorvetítőgépek és
vándorgrammofonok; vándorkiállitások, zabonaversenvek, mezőaazda-
sági munkaversenyek; népviseleti felvonulások, kisgazda-csereakciók és
tanulmányutak. És még sok egyéb jószándékú gazdasági vagy kultúrá-
lis akció. De ma már mindez hiábavaló erőlködés, mert részben erő-
telen, részben pedig kései. Parasztságunk a bűn hatalmának sodrában
van. A megbokrosodott lovat lefoghatja a kemény ököl és az acélzabla,
de nincsen olyan kemény ököl és acélos akarat, mely meg tudná fé-
kezni a villámot. Amikor leirtuk ezt a szót, hogy bűn, akkor a villám-
nál hatalmasabb hatalmat és erősebb erőt említettünk meg. Itt van
parasztsásrunk csődjének végső oka, és itt van minden mentőakció tra-
gikus bukásának végső gyökere. Éppen ezért csak itt lehet megragadni.
felgönsvölíteni, megoldani a parasztproblémát. A bűn kérdésének pe.-
dig csak egyetlen megoldása van: Krisztus keresztje. 'A parasztság
mevmentésének, felemelés ének vagy csődből kijuttatasának - min-
denki úgy fogalmazza meg, ahogy akarja - csak egyetlen megindu-
lása lehetséges: a parasztság evangélizálása.

A parasztok félreismert emberek, árva emberek. szegény emberek,
elsodort emberek, de elsősorban. velünk együtt H Krisztus váltsá-rára
szoruló emberek. Dr. Keket: András.

elébe érkezik. Templomból ismerik
egymást. Minden évben legalább húsz-
szor fordul meg templomban. Nem
presbiter. Féltek eddig megválasztaní.
Kitörő szívélyességgel fogadja papját,
kérését hivatali udvariassággal meg-
hallgatja, megadja azt a hivatalokból
ismert választ, melynek értéke a nul-
lán alul van sakkor benyúl íróaszta-
lának fiókjába, kiveszi Bibliáját, s
kérdéseket tesz fel arról, hogy a mai
exegetikai ismerete mellett miképpen
érti Ezékiel és a Jelenések könyveinek
felnyitott fejezeteit. A pap a váratlan
kérdésekre csak felületes, és értéktelen
válaszokat ad. Szemmelláthatólag nem
is tudja megnyugtatni a kérdezőt, aki
azzal a bizonyságtevő nyilatkozattal
végzi a beszélgetést: "Megölném fele-
ségemet és gyermekeimet, ha a Bib-
liába vetett hitem nem volna meg".

*
A harmadik nyugdíjas férfiú. Volt

valaki s még mindíg szeretne valaki
lenni. Mindenkit meghallgat s minden
ma ismerni szükséges napilapot és
havi folyóiratot, ismer, Régen szoba-
tudósnak nevezték volna, ma kodexbe
nem foglalt neve: "időszerűen magyar".

Nyomtatott betűből él s az érintke-
zésében ha nem is félszeg, de némi
emberiszonya van. Egyházias ember,
aki örül annak, ha a lelkész politizál
a szószéken, de az ő gusztusa szerint
politizáljon. Minden rádió-hírt meg-
hallgat s mivel az európai nyelveket
tökéletesen beszéli s egyébként is
szavahihető ember: élvezet leülni a
lábai elé, mert többet tud, mint a
legjobban orientálódott riporter.

A templomból megyünk hazafelé s
öreg barátom gyónni akar. Csunyán
megbukott szemében, úgymond, a nyu-
gati demokrácia, Ezek ne beszéljenek
többet arról, hogy ők a civilizációért
küzdenek. A totalitásos eszmékért azért
még nem tud lelkesedni. Látja, hogy
ez a forma fog győzni. Nézi egyházat,
hogy mihez fog a most kinyilvánult
helyzetben? A nemet szellemmel, sok
tekintetben közösen gondolkodé ma-
gyar evangélikus egyházban most azt
a. lelki hatalmat látja, amelyik igazo-
lódott az idők által. S a lelkész erre is
csak hallgat. Erre már, kirobban
belőle a keserűség: "Hányan vagyunk
ma ilyenek! Hát nincs hozzánk az egy-
háznak egy szava sem? Hisz egy cso-
mót tudnék megnevezni a lelkészek
közül is, akik hozzám hasonló pálfor-
dulásra kénvszerültek!"

Sajnos, erre az őszinte kitörésre se
lehetett egy szavam se. De nagy rész-
véttel állottam egy öreg ember belső
sírása mellett. G. L.

A Baráti Mozgalom konferenciája júl.
1-3. napjain volt Cegléden. Előadók
voltak: dr. Molnár Gyula elnök, Scholz
László, Rédei Károly, Harmati Béla,
Túrmezei Sándor, vitéz Sréter Ferenc,
dr. Deák János, Tóth László. Az áhita-
tok és bibliakörök óráin Danhauser
Lászlo, Benkóczy Dániel, Drenyovszky
János, Cséry Lajos és Rimár Jenő szol-

.gáltak.
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.Megszámláltattál
és híjával találtattál

(Hozzászólás Dr. Szilády Jenő cikkéhez.)

Időszerű és tanulságos fejtegetést
közöl az Evangélikus Élet június 29-i
száma a "francia összeomlás" okairól.
Hogy dr. Szilády Jenő az olvasóval a
végső okot megláttassa, emlékezetbe
idézi Petain marsall június 20-án el-
hangzott drámai rádiós-beszédét. Vád-
íratot lát ebben a cikkíró, mely hirdeti
az élő Isten ítéletét egy "dekadens
kultúrájú" és "elhanyagolt erkölcsű",
"fáradt és kivesző" nemzetnek. Uj Dá-
nielként állítja a marsallt elénk, aki
prófétai-látnoki képességgel fejtette
meg a Franciaország földjére vér- és
lángbetűkkel írott titkos üzenés értel-
mét: "Megszámláltattál és híjával ta-
láltattál".

A szóbanforgó cikk két időszerü
kérdést vet fel.

Az első kérdés az életforma kérdése.
Kétségtelen, hogy Franciaország világ-
háborús győzelme óta, felülkerekedett
az élvezet, az áldozatosság szellernén:
a francia földön. Önmagát minden té-
ren kimélte e nép. A Iegyőzöttektől
sokkal többet kívánt, mint amennyiért
önmaga megszolgált, Következőleg: a
vezető-osztály és a széles népréteg egy-
aránt elpuhult. Az emberek haszon-
Iesőkké váltak. A házastársak gyer-
meknevelésre nem gondoltak. A köz-
életben, mindenütt, bomlás jelei mutat-
keztak. Csoda-e hát. ha hosszú évek
belső válságai, önemésztő küzdelmei
után nem látták már értelmét annak,
hogy ezért az életformáért végig küzd-
jenek egy élet-halálharcot? Alulmarad-
tak - Ime a "vádírat!" Petain marsall
szavaiban mégsem lehet puszta vád-
iratot látni. Egy életforma kétségkívül
vereséget szenvedett. Nehéz fáradtság
jeleit mutatja a francia nép arca. A
fáradtság mögött azonban jelentkezik
már a másik, a sajátosan francia arc.
A "dekadens kultúrájú" és "elhanya-
golt erkölcsü" Franciaországban is lát-
tuk a Proustok, Gidek, Mauriacok ön-
magukkal örökké elégedetlen, tépelődő,
ígazságkereső, egyénien magános és
mégis önfeláldozóan általános francia-
arcát! Mert a franciák nagyok a bűn-
ben és a gyengeségben, de nagyok
ezeknek meglátásában, őszinte beisme-
résében és tisztultabb életforma után
való törekvésukben is. Halljuk csak
Petain marsall június 20-i beszédének
másik részét is: "A francia nép nem
vitatja, hogy kudarcot vallott. Minden
nép átélt már sikert és balsikert. Mi-
kép fogadja ezeket: ebből tűnik gyen-
gesége vagy nagysága. Az elvesztett
küzdelemből levonjuk majd a tanulsá-
got". - Ezekből a szavakból mi Tria-
non magyarjai is levon hat juk a tanul-
ságot!

A dr. Szilády Jenő szóbanforgó fej-
tegetésében felvetett másik fontos kér-
dés teológiai jelleggel bír. A cikkíró
"új Dánielről", új isteni üzenésről be-
szél. Próféta gyanánt állítja elénk a
marsal It, aki a napjaink történelmi
eseményeiben elrejtett isteni titkosírás
értelmét mégiejtette :: Franciaország,
megszámláltattál és híjával találtattál!
Ezzel a beáUítással egyenesvonalú kap-
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Il. Nemzetiségi gyülekezefeink kegyessége.

Kegyességen értjük a hívek bizonyos, formaszerinti vallásosságát.
Minden vidék más-más kegyességet termel ki, honosít meg. Így azu-
tán kegyességi típusok keletkeznek, amelyeket csak erősít a tradíció.
Ha magyarországi ev. egyházunk életét vizsgáljuk, láthatjuk, hogy
más-más kegyességet honosított meg a tiszta magyar evangélikusság,
mint a szlovák vagy a német evangélikusság. Általában a magyar lélek ter-
mészetéhez hozzátartozik az egyszerűség, a puritánság s magyar földön
a református keresztyénség annyira éreztette hatását, hogy egyes gyü-
lekezeteink az istentiszteleti életben mi.nden liturgi.kus gazdagságukat
elveszítették. Gyakran túlzásokba és tévedésekbe estek.

Éppen ezért vessünk néhány pillantást nemzetiségi gyülekezeteink
kegyességére. Németajkú híveink általában nagyon egyházias ak. Ke-
vés kivétellel az jellemzi őket, hogy görcsösen ragaszkodnak az evan-
gélikus egyházhoz. Tolnábanáltalános fogalom az, hogya katolicizmus
"magyar" valláso Hangoztatják, hogy a katolikusok élete tele van cere-
móniával s azt mondják, ők nem akarnak olyan babonásak lenni, mint
a "magyarok". Stark-nak, az orthodoxi.a korából való ájtatossági
könyve a legtöbb családban megtalálható. Egyszerűen a Stark-nak ne-
vezik. Ma már azonban nagyon sokszor por lepi: nem igen használják.
Az 1900-as években lutheri alapon nagy ébredés mutatkozik. Azóta
kétféle gyülekezetet lehet megkülönböztetni. Más az, ahová az ébredés
hulláma eljutott, mint amelyik távol maradt tőle. Gondoljunk pl. arra,
hogy milyen virágzó gyülekezeti élet van Egyházaskozáron. Ez a lelki
ébredés büszkékké és sokszor elbizakodottakká tette. agyülekezeteket.
A csikóstöttősi lelkész mondta el valakinek, hogy a gyülekezet templo-
mának építésekor egy-egy emberre vagy 60 mázsa buza értékű meg-
terhelés esett, mégis kedvvel vállalta mindenki ezt a terhet. Büszkék
arra, hogy ők "nem koldulnak". Általános gyülekezeti szabály az,
hogy mindent a saját erejükből építsenek. Egy alkalommal ugyanitt
koldult egy szegényember. Az illetőnek leégett a háza. Megkérdezték
tőle, hogy "ugye, katolikus ember?", mert szerintük lehetetlen az, hogy
evarigélikus ember kolduljon. Jellemző ezekre agyülekezetekre, hogy
általában sok fili ával rendelkeznek s bármilyen kis lélekszámú is -Ie-
gyen egy-egy filia, mégis van önálló temploma. Vegyünk egy példát.
Tarrós, alig 70 lélekből áll, de van iskolája, tanítója és imaháza. Ugyan-
abban a faluban a jóval nagyobb lélekszámú katolikusságnak csak ta-
nítója van. Feszületet nem használnak s a templom tornyán is csak
csillag szerepel. Mint már említettük is, még ma is megvan itt az a
szokás, hogy nagyon sokat állnak az istentiszteleten. Sok újításban
"pápista" szellemet látnak. Használják a württenbergi Ágendát és a
Winner-féle Ágendát. A liturgikus éneklő rész legtöbb gyülekezetünk-
ben már csak csökevényesen maradt meg. Igazi gazdag, lutheri litur-
giát csak a mezőberényi gyülekezetben találtam. Általánosságban a né-
met evangélikusságot is jellemzi az énekek szeretete. A Reichslieder-
buch, a nérriet közösségi mozgalmak énekeskönyve sok helyütt elter-
jedt. Otthon ezekből énekelgetnek. Az egyházia sságuk, vagy az egy-
házhoz való ragaszkodásuk, nagyon sokszor azért fejlődik ki s azért ér-
vényesül az életükben, mert félnek attól, hogy ha nem lennének evan-
gélikusok, nem maradhatnának meg német anyanyelvűeknek sem.
Sajnos, sokat ront közöttük az alkohol. (Főleg a noha-bor mértéktelen
élvezete.)

A másik kegyességi típus a szlovák nyelvűeknél található; Ez a
kegyesség minden szálával hozzánőtt a szlovák evangélikusság 300
éves hatalmas énekeskönyvéhez: a Tranosciushoz. Három századon át
kísérte híveinket szenvedésen, megpróbáltatásokon keresztül. Szerzője
sok hányattatás után megfáradva. de bízó, erős hittel jutott Árva vá-
rába, Gr. Illésházy Gáspár birtokára. A nemes gondolkodású gróf Tra-
novszkyt a várkastély lelkipásztorává nevezte ki, aki a rábízott lelke-
ket igazi lutherános szellemben nevelte. Később Liptószentmiklósra
került, s ott is halt meg 46 éves korában. Énekeskönyvét Cytara Sane-



torum cím alatt adta ki. Legelőször 412 ének volt benne. (Köztük sok
fordítás, latin, német és lengyelből. Sok átültetés a cseh-morva énekes-
könyvből.) Száz esztendővel a megjelenése után kimutatták, hogy 160
éneket maga Tranovszky írt bele. Az énekek száma idők folyamán
1157-re emelkedett s közülük nagyon sok' átment idegen országok
evangélikusainak, sőt római katolikusoknak énekeskönyv ébe is. Tra-
novszky évszázadokra szóló énekeskönyvévei kettős cél szolgálatába
akart ·szegődni. A 30 éves háborúban küzdő hívei kezébe lelki vezért
akart adni, hogy evangélikus hitükben szilárdan megállhassanak. Má-
sodszor meg akarta őket szilárdítani az Ágostai. Hitvallás-hoz való hű-
ségben. Könyve azonban a kitűzött néhány célon kívül nagyon sok
más szent ügynek a szolgálatában áll mind a mai napig. Elkíséri híve-
inket bölcsőtől a sírig. Az élet különböző alkalmain. különböző viszo-
nyok között mindig megszólaltatja a hívő léleknek Istenben gyökerező
békességét és megnyugvását. Hogy milyen hatalmas erő van az öreg
Tranoseius énekeiben, azt csak az' tudja, aki a szülői házból ennek az
énekeskönyvnek a szeretetét vitte magával az életbe. Szlovák híveink
állandóan benne élnek éppen a Tranoseius által egyházunk "de tem-
pore" jellegében. A Tranoseius olyan gazdaggá és értékessé tette gyü-
lekezeteink liturgikus életét, hogy századok viharaiban sem veszítette
el liturgikus gazdagságát. Szarvasi magyarajkú híveink még ma is 11

régi éneklő liturgiához ragaszkodnak. Természetesen mindenfelé a
magyarosodás jelei mutatkoznak s csak örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a szaporodó magyar istentiszteletek számára a szarvasi egyház-
község egy olyan énekeskönyvet adott ki, amelynek igazi gazdagságát
tranosciusi énekek átültetése, az évszázadokon átszárnyaló dallamok-
nak továbbzengése adja. .

A szlovák kegyességi típusnál szembeötlő jelenség a házi isten-
tisztelet. Ösi formája még ma is megtalálható. A családapának az a
feladata, hogy esténként vezesse az éneket, felolvassa a megfelelő lek-
ciót s építse családját a postillás könyvből. Igaz, hogy ma már nagyon
kiveszőben van a házi istentisztelet, de abban, .hogy pl. Dunántúlnak
nagyon sok gyülekezetében (Kapolcs, Beled) most kezdik értékelni a
házi istentiszteletet, meg kell látnunk a szlovák gyülekezetek hatását.
Értékes eleme volt szlovák gyülekezeteinknek a katechizáció is. Nagy-
szüleink még emlegetik, hogy vasárnap délutánonként a legtöbb szülő
elküldte legény vagy hajadon sorban levő gyermekét is a katechizá-
cióra. Sajnos, ma már csak nagyon kevés helyen találhat juk meg.

A szlovák evangélikusság nagyon szereti és megbecsüli lelkipász-
torát. Néhány évvel ezelőtt egy pestkörnyéki gyülekezetben jártam. A
lelkész névnapi előestéje volt. Vallásos ünnepségünk után a presbité-
rium, a Leányegyesület testületileg kereste fel a lelkészt. A Leány-
egyesület énekkari számot adott tiszteletére. Megható beszélgetés köz-
ben emlékeztek a presbiterek arra a szép napra, amikor szülőfalujába
elkísérték az esküvőre készülő lelkészt. Legtöbbször "lelkész úr" né-
ven szólítják. Az eredeti nyelven "Pan Otec", magyarul urat és atyát
jelent, egy személyben. A szlovák evangélikusság kegyességi életéről
még sok mindent lejegyezhetnénk. Legyen azonban elég ennyi. Ben-
nük is az az érzés uralkodik, hogy a teljes elmagyarcsodás az Ősi kp-
gyességi típust veszélyeztetheti. Kétségtelenül van ebben bizonyos
igazság.

Nemzetiségeink kegyességi tipusainkról tehát megállapíthatjuk,
hogy 'eleven gyülekezeti kegyességet találunk szerte az országban. De
bármennyire eleven is ez a kegyesség, nem oktrojálhatjuk rá az egész
magyar evangélikusságra. Nemrégiben végbement egyházunkban a
liturgikus élet megújhódása. Nem erőszakolhattuk azonban a szlovák
gyülekezeteknek az énekes liturgiáját egész magyar evangélikussá-
gunkra. Ez nem is történt meg. Örülnünk kell, és Isten iránti hálával
kell arra gondolnunk, hogy gyülekezeteinknek különböző kegyessége
minden időben híveinknek lelki elmélyülését és keresztyén hitének
gazdagodását jelentette. Pásztor PáL

Hirdessen az EVANGÉLIKUS ELET-ben!

csolatot létesít az Igében történt isteni
kinyilatkoztatás és történelem folya-
mán kibontakozó úgynevezett isteni ki-
nyilatkoztatás között. Másszóval: a. tör-
ténelem szavából az élő Isten szavát
hallja felénk csendülni. Kérdés azon-
ban, hogy rendelkezünk-e mi olyan
mélyenlátó szemekkel, melyek a törté-
nelem folyásán végigvonuló Isten út-
ját és újját tisztán és egyértelműen
megláthatnák? Gondoljunk csak Lu-
therra, aki - mert hasonló feladat tel-
jesítésére képességét, erőit, sőt még
hitét is elégtelennek tudta - a törté-
nelem Istenétől mindig az Ige Istené-
hez menekült! Úgy tekintette ő a törté-
nelem eseményeit, sőt a világ egész fo-
lyását is, mintha mindez Isten álarca
lenne, mely mögött örökre rejtve marad
számunkra lényének titka és teljessége.
Isten üzenését: az ő kegyelmi ítéletét
mi is csak a Krisztus Jézusban történt
teljes kinyilatkoztatásról tanuskodó
Igéből remélhetjük megérteni. - Pró-'
fétai-Iátnoki képességet Petain sem tu-
lajdonít magának. 'Nem úgy beszél ő,
mint Isten hírnöke, modern Dániel, ha-
nem csak úgy, mint népének egy hü-
séges fia, akire nehéz napokban fele-
lősségteljes feladat vár. Bölcsessége és
evangéliumi megítélés szerint is józan
életlátása éppen ebben a körülrnényben
rejlik, "Vádírata" nem hirdet egy örök-
időkre szóló igazságot. Hogyan is hir-
dethetne azt? Egy ilyen vádírat elké-
szítését Isten önmaga számára tartja
fenn, és ez a vádírat minden bizonnyal
el is fog hangzani az utolsó napon,
akkor, midőn ítéletet tart majd élők és
holtak, győzők és Iegyőzöttek, "fejlett
és elhanyagolt erkölcsűek", "építő és
bomlasztó kultúrájúak", "rendíthetet··
lenek" és "fáradtak", büszke "áldoza-
tosak" és töredelmes "életélvezők" fe-
lett. Lehel László.

KÜLFÖLDI HíREK
A wieni egyházi elnökség elhatározta,

hogy az Ostmark területein levő ősz-
szes nyaralóhelységekben gondoskodik
evangélikus interitiszteletek tartásaról.

Spanyolországban megkezdődött a
háború alatt elpusztult, vagy megron-
gálódott egyházi műemlékek ujjáépí-
tése.

Németország nagyvárosi gyülekezetei
elhatározták, hogy a nyári időszak alatt
a rendes templomi istentiszteletek mel-
lett különösképen a reggeli órákban a
szabadban is tartanak rendszeres isten-
tiszteleteket.

Zankow szófiai egyetemi tanárt, aid
mint a balkáni görögkeleti egyházak
ismert nevű teologiaí írója vált híressé,
aki minden keresztyén egységes moz-
galern lelkes pártfogója volt s aki az
elmult tanév végén kapott díszdoktorá-
tust a berlini egyetemen, a most kö-
vetkező tanévre a szófiai egyetem rek-
torává választották.

A belga protestántizmus súlyos szen-
vedéseivel foglalkozn 'lk a semleges ál-
lamok egyházi lapjai s azt mondják.
hogy azok. a gyülekezetek és lelkészek
vannak szerencsésebb helyzetben, akik
nem menekültek el otthónukból.
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Mandsuokó állama a missziói iskolá-
kat államérvényes iskoláknak ismerte
el s az ilyen iskolákban szerzett bizo-
nyítványokat minden hatóság köteles
elismerni.

A sveici egyházi hatóságok gyűlései-
nek legidőszerűbb kérdése a születés-
csökkenés kérdésének vizsgálata, Olyan
elnéptelenedés fenyegeti az államot,
hogy a lelkészek a most következő idő-
ben legfontosabb feladatuknak ismerik
a több gyermek érdekében kifejtendő
propagandát.

Jaroslawskí, az orosz istentelenek
szövetségének vezetője a mozgalom leg-
sürgősebb tennivalóit a következőkben
jelölte meg: Az egész világ érdeklődik
::IZ ateizmus iránt, tehát mindent el kell
követni a propaganda érdekében, A
lelkészek ellen a jövőben hathatósao-
ban kell küzdeni, mert ma, az "istente-
lenek századában" a lelkészek az egye-
düli reakcionáriusok. A ma élő embe-
rekben meglevő vallási maradványokat
úgy kell tekinteni, mínt valami ataviz-
must, amely ellen a marxizmus tudo-
mányos felkészültség évei kell harcolni.
. A finn püspök nyilatkozata: Isten
megsegített minket s megengedte, hogy
Krisztus evangéliuma itt ismét hírdet-
tessék s megvan az a jogunk, hogy az
evangelium tanittassók s azt megőriz-
hessük. Gyülekezeteink a régi kereteik-
ben maradhattak meg s megmaradt .a
fenyegető veszedelmek után is szabad-
ságunk. Legyen Istennek hála érte, Sok
területi veszteségünk van, Sok testvé-
rünk vesztette el otthonát s erős meg-
próbáltatásokon estek át, de Isten se-
gítségével bizalommal tekintenek a jö-
vőbe, mert nincs olyan hatalom a föl-
dön, amely hazugságon és csalásori fel-
épülve, megmaradhatna, A gyönge és a
kicsiny is megtartatik, ha bizodalmát
Istenbe veti. Ha népünk továbbra is
Isten segítségében bizik, nagypéntek
után a Husvétot is megéri. Azért imád-
kozzunk, hogy így legyen,

A La semaine Religieuse genfi pro-
testáns hetilap megjelenését beszün-
tette, Az európai protestantizmus egyik
legjobban informált s legjobban szer-
kesztett lapja előfizetőit átadta a Vie
protestante c, hetilap nak.

Az amerikai egyházak szövetsége már
most dolgozik az elkövetkező béke em-
berséges szellemben megköteridő lehe-
tőségeiért. Az amerikai egyházak abban
a meggyőződésben élnek, hogy abe
nem avatkozás egyházi munkára vezet-
hető nagy részben vissza s most a fe-
lelősségét érzik annak is, hogy Európa
igazságos békét kössön.

A The Britisch Weekly írja le Csang
Kai Csek keresztyén családi életét. Az
ujságíró épen akkor volt hivatalos ,)
tábornagyhoz vacsorára, amikor bom-
batámadás előtt állott a város, A tá-
bornagy és felesége félelem nélkül le-
térdeltek és imádkoztak. Imádkoztak
Isten megsegítő kegyelméért, katonaik
bátorságáért s azért, hogy a kínai kato-
nák ne gyűlöljék a japán népet. Imád"
koztak a szenvedő kínai és japán né-
pért, még a japán repülőkért is, akik
néhány perccel azelőtt bombáikat dob-
ták a tábornagy lakása felé,

A~ genfi nemzetközi gyermekvédó
egyesület felhívást intézett azokhoz az
államokhoz, amelyek a háború borzal-

Reverzális statisztika
(Az 1939,év adatai, az év második felétől kezdve, kiterjednek a bécsi dÖntés által

visszacsatolt területre, Kárpátalja nélkül.)
1.

A vegyes házasságok, amelyekben az egyik házasuló evangélikus
vallású, abból a szempontból. hogy a születendö gyermekek vallására
nézve létesült. vagy nem létesült megegyezés, az alábbi ősszeállítás
szerint alakulnak: --

A vegyes há zasságok
,

Év
amelyekben megegyezés

összes száma
létesül! I-nem léte sült

.,( sv árn
1

% szám 1
% szám

1
% -

1932-37 Iátlag 1672 41"2 2385 58'8 4057 100'0
1938 1736 41"8 2420 58'2 4156 100'0 I1939 1905 39'8 2881 60'2 4786 100'0

_A vegyes házasságok összes számának jelentős, 15%-ot megha-
ladó emelkedése mellett a megegyezéses vegyes házasságok arány-
száma 1939-ben, az előző évek irányzatával szemben, némi visszaesést
mutat.

Ugyanezt a képet látjuk, ha a gyermekek vallása iránti megegye-
zéseket a reí-al és r. kat.-al kötött vegyes házasságoknál külön tesz-
szük vizsgálat tárgyává :

ReL-al kötött vegye s házasságok

Év
amelyekben megegyezés

összes száma
létesül! I-nem léte sült

szám
1

% szám 1
% szám

1
üjo

1932-37
átlag 240 23'3 787 767 1027 100'0
1938 220 20'9 832 79'1 1052 100'0
1939 248 20'3 976 797 1224 100'0

--
Év

R. kElI.-al kötött vegyes házasságok

amelyekben megegyezésI ~::.::..:c~::.::..:c::":":"'~=-=~==-=-- __ I összes száma
létesült I-nem létes=:u:..:'l.:...t--1------,----1

szám 1 % szám 1 % szám 1 %

1932-37
átlag
1938
1939

100'0 II

100'0
100'0

2821
2888
3356

1461
1444
1767

51'8
50'0
527

48'2
50'0
47'3

1360
,1444
1589

A' születendő gyermekek vallására vo natkozó megegyezések az
egyes egyházak javára a következő táblázat szerint esnek:

-
Év. I evang. I rel.. I r, kal. I g. kal. I egyéb I összesen

szám 1 % szám 1 % szám 1 % szám 1
% szám 1 % szám l' %

1932-37
átlag 676 40"4 151 91 817 487 24 1"4 4 04 1672 100'0
1938 705 406 138 80 865 498 24 1"4 4 02 1736 1000

11939 753 396 149 78 982 51"5 15 I 08 6 0'3 1905 100'0
Az 1939, évben tehát az előző évekhez viszonyítva romlott egy-

házunk helyzete és a többi vallásé is, míg a r. kat. vallás részesedése
javuló irányzalát megtartotta.

Semlegesnek nevezzük azt a feltételezett állapotot. melyben a
megegyezések az egyes egyházak javára ezeknek a megegyezéses
vegyes házasságokban való részvétele számaránya szerint oszlanak
meg. A valóságos állapot a semlegestől eltér:



·. - ----.
A megegyezések bő l javára szél .

Egyház a semleges állapotban

I
a valóságban

1932-37 I \9:38 I \939 1932-37 I 1938 I 1939átlag átlag

evangélikus 83B 868 953 676 705 753
református 120 110 124 151 138 149
róm, kat. 680 722 794 817 805 982
görög kat. 19 21 19 24 24 15
e yéb 17 15 16 4 4 6g
A valóság eltérése a semleges állapottól mutatía az egyes vallá-

soknak a megegyezésekből származó nyereséget (+), illetve veszte-
ség 't ( )e -Eltérés a semleges állapottól

Egyház szám I a semleges esetek °jo-ában
1932-37 I 1938 I \939 1932-37 I 1938 I 1939állag állag

,

evangélikus -160 -163 -200 - 19'1 -18'8 -21'0
református + 31 + 28 + 25 +25'8 +25'4 +20'2
róm, kat. + 137 + 143 + 188 +20'2 + 19'8 +237
görög kat. + 5 + 3 - 4 +26'3 + 14'3 -21"1
egyéb - 12 - 11 - 10 -70'5 -73'4 -62'5
Egyházunk vesztesége J 939-ben számszerűleg is és ~rányszárn

szerint is sajnálatos módon növekedett, az elqzo evekhez kepest.
(Folytat[uk.) B. L.

~-~~.*4- --- .' I

HIREKmaitól eddig megkíméltettek, hogy a
háborúban elpusztult vagy szenvedő
államok gyermekeiről gondoskodni igye-
kezzenek.

Egy semleges állam egyházi ujságá-
ból való meditáció: Jézus Krisztus gyü-
lekezetei e világon mindenütt tudják
azt, hogy az országokat és hatalmakat
utoléri a katasztrófa. Az idők jelei
ezek, amelyről az egyháznak tudni kell,
hogy íme mindenek megítéltetnek. Az
egyház, ha hívatásában él, látja min-
den e világi hatalom és birodalom kor-
látozott és megítélés előtt álló sorsát.
Amikor azt imádkozza az egyház: Jőj-
jön el a te országod, erre kell gondol-
nia. Az egyház új égre és új földre vár,
s azt mondja: Jövel Jézus. G. L.

A helyi Luther Szövetségek megala-
kítása ügyében az elmult hónapokban
nehézségek voltak. Most sikerült ked-
vező döntést kapni. A rendelet teljes
szövege a következő: M. Kir. Belügy-
miniszter. Szám: 135.329/1940-VH-a.
Tárgy: Az Országos Luther Szövetség
(Budapest) helyi szövetségal alakításá-
nak. engedélyezése. Fenti tárgyban a
Magyarhoni Evangélikus Egyetemes
Egyház egyetemes egyházi és iskolai
felügyelője útján előterjesztett kére-
lemre értesítern a t. Elnökséget, 'hogy
a 10.620/1939. M. E. számú rendeletben
kapott felhatalmazás alapján az egye-
sülési jog korlátozásáról szóló 81101
1939. M, E. számú rendelet 1. §-ában
foglalt tilalom alól az Országos Luther
Szövetség helyi szervezetei vel (helyi
szövetségeivel) szemben kivételt teszek
és azok megalakítását a 77.000/1922.
B. M. számú körrendelet HI. részében
foglalt rendelkezések betartása mallett
engedélyezem. Budapest, 1940. évi jún.
hó 19-én. A miniszter rendeletéből: dr.
Páskándy János s. k. miniszteri o. ta-
nácsos,

Orgona ava tás, Július 7-én az óbudai
evangélikus templomban egy 30.000 P-s
új mesterorgonát avattak fel. Az új or-
gona Zalánfy Aladár zeneakadémiai or-
gonaprofesszor és Arokháty Béla 01'-'

gonarnűvész tervei szerint épült, 3 ma-
nuálos, 25 regiszteres és 2185. síp: van
beleépitve. Az avatóünnepélyen jelen
volt VLadár Gábor dr. titkos tanácsos,
a budapesti evangélikus egyházmegye
felügyelője. Kemény Lajos budapesti
esperes végezte az avatási szertartást,
Muhr Henrik, agyűlekezet alesperes-
lelkésze prédi kal t.

A pünkösdísták néven ismert vallási
csoportnak az evangélikus egyházba
való áttéresi mozgalma már néhány év
óta tart. A legutóbbi félévben erre vo-
natkezólag állandóan folytak megbeszé-
lesek. Most a bányai egyházkerület
püspökének 1500/1940. számú hivatalos
körlevele a bányakerület lelkészei vel
részletesen közli az egyházunkba való
belépés és bennélés dolgában létrejött
részletes megállapodást, amely szerint
a pünkösdisfák tanításukban és vallás-
gyakorlatukban elfogadják a Szeritirás-
ban és evangélikus egyházunk hitval-
lási írataiban foglalt hitbeli alapvetést
és írányítást., A püspöki körlevél az
így attérőkkel szemben megértést és
bizalmat kér a Ielkészektől, hogy az
egész kérdés közmegelégedésre nyer-
jen befejezést.

A pestmegyei felső egyházmegye Bu-
dapesten tartott évi. rendes közgyűlé-
sén dr. báró Prónay György egyház-
megyei felügyelő megnyitója után Zász-
kaliczky Pál esperes terjesztette elő
részletes évi jelentését,· melyben külő-
nösen a gyülekezeti bel missziói munka
szükségét és kiépítését hangsúlyozta.
A tanügyi jelentést Blázy Lajos ales-
peres terjesztette elő.

A rákőczttelepi-gyopérhalmí evangé-
likus missziói egyházközség örömün-
nepe július 14-e; amikor is ünnepélyes
keretek között helyezi el és áldja meg
új templomának alapkövét Kovács An-
dor főesperes.

A kemenesalíaí egyházmegye ez év-
ben Merseváton tartotta meg évi ren-
des közgyűlését koltaí Vidos Dániel
egyházmegyei felügyelő és Molitorisz
János esperes elnökletével. Molitorisz
János espercs terjesztette elő az egy-
házmegye részletes jelentését, melyet
egyhangúlag elfogadtak. . majd Ietár-
gyalták a közgyűlés tárgysorozatát. A
közgyűléseken az egyházmegye fel-
ügyelői, gondnokai és presbiterei és a
hívek nagy számban vettek részt és az
építés alatt álló merseváti templomra
mintegy 720 pengő gyűlt össze.

A békési evangélikus egyházmegye
Kovács Andor esperes és Lányi Már-
ton dr. felügyelő elnöklete mellett, jú-
nius 28-án, Nagyszénáson tartotta évi
rendes közgyűlését. Lányi Márton dr.
egyházmegyei felügyelő tartalmas meg-
nyitó beszéde utan az esperes jelen-
tése következett. A tótkomlósí körzetbe
kör lelkész ül megválasztatott Ruttkay
Miklián Géza szentetornyai lelkész. Ze-
mari Mihály egyházmegyei tanfelügyelő
szakszerű jelentést terjesztett elő az is-
kolák és a tanügy helyzetéről. A szarvasi
Vajda Péter gimnázium febügyelőbi-
zottsága dr. Nádor Jenő igazgatót újból
megválasztotta igazgatóul tanári műkö-
désónek egész idejére. Kovács Andor
esperes ebben az évben tölti be lelkész-
kedésének 50. és esperesi működésének
20. évét.

A lelkészegyesület (MELE) augusztus
19-23. napjaira tervbevett gyenesdiási
lelkészevangélizációja közbejőtt akadá-
lyok miatt későbbi időre marad. Az új
terminust idejében közölni fogjuk.

Házasság. Radványi és sajókazal báró
Radvánszky Antal egyetemes egyházi
aljegyző, az Országos Luther Szövetség
alelnöke július 9-én házasságot kötött
bonyhádi Perczel Zsuzsannával. Az
egyházi esketest Kuthy Dezső egyete-
mes 'főtitkár végezte. .

Konferencia-hírek. A gycnesdiásí
leánykonferencián 8 napon át voltak
együtt" az ország minden részéből össze-
gyűlt leányok. A Fébé diakonisszaegye-
sület klotildligeti konferenciáin a tagok
június 22-24-én, az evangélizáló kon-
ferencián pedig a vendégek jún. 27-
30. napjain igen nagy számban vettek
részt. A június 24-28. napjain tartott
miskolci pedagógus evangélizáción kö-
zel másfélszázan jöttek össze.

Halálozás. A szombathelyi egyház-
község fájdalommal jelenti szeretett
felügyelőjének, Laki Kornélnak, n.
életévében történt váratlan elhunytát.

Igazgatói kinevezések. D. Raffay Sán-
dor püspök Télessy Dalma, a budapesti
leánygimnázium tanárnőjét. továbbá
Kiss Béla és Lengvárt Zsigmond kis-
kőrösi, Garay Samu és Rohoska Jenő
szarva si tanítókat igazgatói címmel
tüntette ki.

Pályázati hirdetmény a békéscsabai
ágo h. ev. Rudolf-gimnáziumnál 1940.
szeptember hó elsejétől betöltendő la-
tin-görögszakos tanári állásra. Pályáz-
hatnak oly evang. okleveles tanárok
vagy tanárjelöltek, akik a latin-görög
nyelvből középiskolai képesítést nyer-
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tek. A pályázók a békéscsabai ágo h. ev.
Rudolf-gimnázium kormányzóbizottsá-
gához intézett folyamodványukat, mely-
ben életkoruk, családi állapotuk, vég-
zeit tanulmányaik, tanári képesitésük,
állampolgárságuk, hazafias megbízható-
ságuk, katonai szolgálatuk, nyelvisme-
retük, esetleges eddigi tanári szolgála-
tuk okmányokkal igazolandó, folyó évi
augusztus 15-ig a gimnázium igazgató-
ságához küldjék be. A pályázóknak
igazolni kell a 772/1939. M. E. sz. 1"-

szerint, hogy nem esnek a zsidótörvény
korlátozásai alá. A megválasztott kö-
teles a gimn. internátusában külön díj-
ért s ellátásért a tanulmányi felügye-
letet is ellátni.

Felvételi tájékoztató a tiszai egyház-
kerület miskolci jogakadémiáján az
1940-41. tanév 1. felére: Azon végzett
középiskolai tanulók, akik újonnan be-
iratkozni óhajtanak, kötelesek a be-
íratkozásí engedélyért a jogakadémia
dékáni hivatalához benyujtandó kér-
vénnyel folyamodni. A folyamodási ha-
táridő augusztus hó 20-ika. A beirat-
kozási engedélyért benyujtandó kér-
vényhez a köveí kező eredeti okmányok
csatolandók: 1. születésí anyakönyvi
kivonat; 2. szülők születési anyakönyvi
kivonata; 3. Középiskolai érettségi bi-
zonyítvány; 4. ,~erkölcsi bizonyítvány a
folyamodó nemzethűségéről és erkölcsi
megbízhatóságáról ; 5. hatóságí bizo-

nyítvány arról, hogy a :folyamodó hadi-
árva; 6. ha a folyamódó atyja harctér
szelgálatot teljesített, Károly csapat-

.kereszt elnyerésének igazolása; 7. köz-
hatósági bizonyítvány a folyamodó szü-
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyze-
téről és arról, hogy szülők mióta lak-
nak jelenlegi lakóhelyükön. hol laktak
azelőtt s amennyiben több helyen lak-
tak volna, mi volt a foglalkozásuk ré-
gebbi lakhelyeiken; 8. más főiskolá-
ról jövők még távozási bizonyítványt
is kötelesek kérvényükhöz csatolni. A
kérvényhez 2.- P okmánybélyeg és 1
P kezelési költség csatolandó. A folya-
modók írásbeli kiértesítést nyernek.

Ró~át nerce~, ~oleró~ mérsé~eltáron
Ala~ításo~, iayításo~ most olcsó~~a~,

SOMOGYI szüc~mesternél;
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet.

Telefon: 186-395. 1,

Mít 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 J óléti
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-tL.
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.

70 éves c6g I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

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

PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülőnleges-
ségek és ó raj av ilá so k.

Létesült a Nemzeti önálló:'
-sitásí alap támogat -sával.

HittBstuBfsknBk árBngBdmény I

MARNITZ
hangszertelep

VIli., Józseí-körút 37. sz.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

Et
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Érik az igazság

/'

Ez esztendő tele-nyara egyaránt
rendkívüli. Más esztendőkben ilyenkor
már mindenütt visszaakasztották helyére,
a kaszát és ballagtak a takarodó sze-
kerek, búgtak a cséplőmasinák. Idén
még csak most érik az élet ...

Csodálatos összhang ez a rendkívüli-
ség azzal, ami az emberek világában
történik. Már a télen ámulva figyel-
tünk reá, hogy fagyasztotta, havazta be
és omlasztotta porrá egy rendkívüli
időjárás a finn földre zúduló szovjet
áradatot. Most pedig ez a késő beeres
fordítja figyelmünket egy még csodá-
latosabb beérés felé.

München az az irány, amerre vissza-
fojtott lélekzettel figyelt az' elmult na-
pokban az egész nemzet. München.

. ahol két évvel ezelőtt olyan döntésre
érett Európa politikája, amelynek kő-
vetkezményei egy részében már, eltö-
rölték Trianon brutális igazságtalansá-
gait. Vér nélkül hozták meg azt, ami
igazságos volt. Hiába építették évtize-
deken keresztül, felénk fordított lő-
résekkel a páncél- és betonerődöket,
egyengették a szovjet számára a repü-
lőgéptámaszpontokat. "Az egekben la-
kozó nevette, az Úr megcsúfolta őket."
(2. Zsolt. 4.)

Hogy Münchenben mi érett be most,
abból a visszatérő magyar államfér-
fiak tisztük és hivatásukhoz képest egy
szót sem árulhattak el. De az egész
európai sajtó visszhangja erősítette
meg minden jó magyarnak azt a hitét,
hogy elvileg beérett ott számunkra a
trianoni igazságtalanság teljes meg-
semmisülése. Most már csak a gya-
korlati keresztülvitelre kell várnunk
ideig-óráig. . . .

Az érlelődő 'igazságnak ezekben a
komoly napjaiban szinte ugyanaz az
áhitatos csend üli meg a lelkünket,
mint ami a magyar gazdáét, amikor
aratás előtt. megáll a sárguló buza-
tábla előtt és elfelejtve szántást-vetést,
munkát-verejtéket, önkénytelenül is
Isten felé fordul szeme és szíve. Rend-
kívüli időjárású esztendő rendkívüli
történelme bennünk is csak a magyar
gazda ősi hitét és áhítatát ébreszti:
Isten áll az időjárás, Isten áLL a törté-
nelem. mögött. Sötétség, gonoszság, so-
hasem győzhet örökre, Isten igazsága
beérik, ha lassan is, ha késve is ...

Beérik immár Trianon felett is.
Hogy megérdemeltük, méltók voltunk-é
rá? Az más kérdés. Bízvást állíthatjuk:
nem. Hisz Istennél minden kegyelem.
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Parasztságunk szolqóloro
A népfőiskola

Evangélikus egyházunk a magyar parasztság őszinte és komoly
szolgálatában' állította fel első népfőiskoláját, melyet - reméljük -
hamarosan több is fog követni. A népfőiskola ügye nem maradt, nem
is maradhatott evangélikus egyházi belügy, hanem heves és talán tar-
tós hullámzásba hozta a magyarság legelőkelőbbjeit. (Persze, ilyen vo-
natkozásban a szellem az, ami előkelőség et ad.)

Féja Géza, Kovács Imre és körük aparasztprobléma gyökerét a
parasztság szegénységében látják.' Elsősorban és mindenekfelett ezen a
ponton akarnak segíteni, akár politikai, akár gazdasági úton.' A népfő-
iskolák eszméjét örömmel üdvözölték, de feladatát arra korlátozták,
hogy megadva a kellő szakműveltséget és a szélesebb látókört, olyan
faluvezetőket neveljen, akik alkalmasak lesznek a parasztság belső fel-
szabadításának végrehajtására. Ide tartozik Benda Kálmán is, aki a
Magyar SzemIében cikket írt a Közigazgatástudományi Intézet és Ko-
márom vármegye népművelési bizottsága által Tatán rendezett két-
hetes népfőiskolai tanfolyammal kapcsolatban. (Ok ugyan népfőiskolá-
nak nevezik ezeket a rövid tanfolyamokat is, de e komoly tartalmú ki-
fejezés ilyen könnyű ajándékozásat nem tarthat juk helyesnek.) Elég
röviden intézi el ebben a cikkben az egyházak népfőiskolai megmozdu-
lásait és törekvéseit. Igy ír: Bár Magyarországon több kísérlet történt
egy magyar népfőiskolai típus kitermelésére, ez mindezideig nem sike-
rült. Ugyanis az összes eddigi kísérletek felekezeti alapon indultak
meg". Szegény Nagytarcsa, szegény Patak, szegény Veszprém! Ti csak
felekezeti kísérletek voltatok és nem sikerültetek. A Jelenkor is íroga-
tott erről a kérdésről, de mosolyra indító óvatossággal. Nincs macska
mely finnyásabban kerülgetné a forró kását, mint a Jelenkor a népfő-
iskolák eredetének és igazi hivatásának kellemetlen kérdését.

A Kelet Népének írói köre: Móricz, Szabó Pál, Németh, Veres Pé-
ter, Boldizsár tovább jutott. Meglátták azt is, hogya paraszt már el-
sodort ernber. Annak a népfőiskolának a gerincévé, melyet Németh
igazán nagyszerű adományából szándékoznak felállítani, a szociális és
nemzeti nevelést tették. Rá kell nevelnünk parasztságunkat a szociális
életre, a közösség megbecsülésére és ápolására. Ennek van preventív
jelentősége: akit így nevelnek, nehezebben sodródik a szekták és moz-
galmak ingoványaiba. Van produktív jelentősége is: alkalmassá teszi
parasztságunkat arra, hogy szövetkezzék. A nemzeti nevelés módja
röviden összefoglalva ez: azokból a forrásokból itatni meg a paraszt-
ifjakat, melyek a magyar exisztencia és magyar lélek mélységeiből
fakadtak. ,

Addig a végső pontig, hogy a parasztság élete teljes csődbe kerűlt,
hogy a paraszt elsősorban megváltásra szoruló ember, közíróink közül
csak Erdei Ferenc jutott el. (A megváltás kifejezést az ő tollán persze
nem szabad keresztyén értelemben venni.) O meglátta, hogy itt javítani,
segíteni, restaurálni nem lehet. Ezért kissé fanyarul fogadta a népfő-
iskola gondolatát. Az ő következtetése azután ez: a csőd teljes, javít-
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gatni nem lehet, ide vaJami más kell. A paraszti létformának el kell
tűnnie. A parasztot kispolgárrá kell tenni. Fel kell számolni a falvakat
és fel kell építeni a mezővárosokat, melyekben a parasztság - foglal-
kozásának megtartása mellett is - polgári életet tud élni. A gondolat-
sor első láncszemeit helyeseljük. Itt csőd van, ide valami más kell, nem
a réginek a javítgatása. El kell tűnnie a mai parasztságnak, hogy helyet
adjon az ujjászületett parasztságnak. Igen, adjon a népfőiskola szellemi
műveltséget, nevelj en a közösségi és nemzeti életre, de elsősorban:
minden népfőiskola jelentse az igehirdetés különleges módját, a pa-
rasztság evangélizálásának egy-egy fókuszát.

A mi számunkra, akik alapszükségletében nézzük a magyar pa-
rasztságot, ez lesz a kérdés: akarunk-e szolgálni neki az Igével ilyen
formában is? Ha igen, akkor minél több egyházi népfőiskolát!

KIE téli táborok
A KIE téli táborai parasztságunk szolgálatának másik kitűnő mód-

ját jelentették. Nincsenek országos adataim és tapasztalataim, de a tél
folyamán résztvettem néhányori és talán nem fogok tévedni az alábbi.
megállapításokban.

A KIE tábor jó szolgálat volt, mert nagy éhséget csillapított. A
fiúkban, akik közül az élet nem eggyel kemény iskolát járatott ki,
nagy fájások és nagy keserűségek sötétlettek. Elpanaszolták, hogy tu-
dásvágyukat, kultúr-szomjúságukat nincs alkalmuk és nincs módjuk
csillapítani. Azok a kevesek, akiknek ez megadatik, elszakadnak tőlük
és lenézik őket. Pedig nagyon jól tudják, hogy a tudás, akár a szakmű-
veltség, akár az általános szellemi műveltség, érték és hatalom. Ezért.
azután igazán megható hálával fogadták azokat a tudásmorzsákat, me-
lyeket néhány nap alatt szét lehetett osztogatni nekik. Elpanaszolták
azután testvértelenségük kínjait is. Itt kitűnt, hogy az úr-paraszt prob--
léma mélyén bizony elég sötét indulatok kavarognak. De alig mult el
néhány óra, már meglátták a feléjük hajló testvéri szívet. Az egyik
táborban, több, mint száz ifjú jelenlétében, a testvéri találkozás forró
perceiben az egyik előadó részéről igazán nagyon megindító megnyilat-
kozás történt. Előbújtak azután a panaszpatakocskák a magyar Jélek-·
nek azokból a különös szemérmességgel rejtegetett zugaiból is, ahol a
vallásos érzések tanyáznak. Kitűnt, hogy azok a források, melyekből az
Ige élő vizét meríthették volna, számukra ismeretlenek, vagy a meg-
szokottság következtében unottak. Ujság, orvosság és felüdülés volt
nekik az Ige egyszerű magyarázata, a bátor beszéd és a nyilt bizony-
ságtétel.

Jó szolgálat volt a KTE tábor azért is, mert sok indítást adott. Sok
helyen megindult az ifjúsági munka és sok helyen megindultak a lel-
kek Isten felé. Igaz, hogy a parasztság tömegeihez képest kevesen in-
dultak meg. De hisszük, hogy ezekben a megindulásokban erő van,
mely egyre szélesedő rajvonalban ragad magával másokat is. És imád-
kozunk azért is, hogy a hópehely-megindulások gördülésük közben la-
vinákká duzzadjanak. Bizodalmunk van Abban, aki a jó munkát meg-
kezdi és bevégzi.

*
Vajjon, kik azok, akiket Isten elsősorban kötelezett arra, hogya

parasztság körében szolgálják az ő uralmát? Nem lehet megbújni, nem
lehet hallgatni, ki kell lépni: mi vagyunk azok, magyar evangélikus
értelmiségiek.

Nekünk nem szabad szégyelnünk és nem szabad megtagadnunk
történelmi multunkat. Eleink politikai és társadalmi hitvallásának két
sarkalatos tétele volt: az ország függetlensége és a nép áldozatos sze-
retete. Az egyiket Bocskaík és Bethlenek, a másikat a Heltaik és Tes-
sedikek példája ragyogja körül. .

Nekünk nem szabad szégyelnünk és nem szabad megtagadnunk
népi származásunkat. Multunk magyarázza, hogy alig van olyan evan-
gélikus értelmiségi, akinek a családjában, ha előbb nem, hát a 18. szá-
zadban ne lenne ott a paraszti ősoNem lehetünk renegátok.

Nekünk nem szabad szégyelnünk és nem szabad meg tagadnunk
legdrágább örökségünket: Krisztus "evangéliumát.

Dr. Keken András.

Igyekezzünk ezután, hogy egykor majd
elmondhassuk Pál apostollal: Az ő hoz-
zánk való kegyelme nem lőn hiábavaló!
(1. Kor. 15:10.) F. Z.

Nagy pedagógus
az Isten. Tudja, hogy kell megnevelni
renítens gyermekeit. Sokáig szép, csen-
des, emberséges módon beszélt velünk.
Vasárnaponként összegyűjtötte nagy
családját házában, asztala köré. És
szólt hozzánk szerető atyai szóval. Igazi
Atya módjára telepedett közénk és be-
szélt a sátán hatalmáról, a bűn pusztí-
tásairól, a világ és a test veszedelmé-
ről. Tette ezt féltő szeretettel. Meg-
mondta hol és merre van a sátán, ho-
gyan környékez a bűn, miképpen szé-
dít a test és a világ.. És óvott, oltal-
mazott. A sátán, a bűn és a test kike-
rülésére tanított. De volt más mon-
daruvalója is. Hívott és biztatott: jár-
jatok az én Fiammal, mert biztos az ő

útja. Ö már legyőzte a sátánt, a testet,
a bűnt, a világot. És aki vele jár, nem
árthat annak gonosz. Jutalmat is igért.
Örökséget. Uj és örök hajlékot minden
fiának és leányának, aki vétkes adós-
ságba nem veri magát és idő előtt el
nem tékozolja örökségét.

Mi meg tipikus és örök rossz gyer-
mekei voltunk. Hol ilyen, hol olyan
ürüggyel maradtunk el házából. Aszta-
lánál is de sokszor maradt üresen a
helyünk. Még csak arra sem gondol-
tunk, hogy ki kellene menteni magun-
kat. Mert olyan rossz és csalogatós
ürügyeket tudtunk volna csak emle-
getni, amiket ki se mertünk volna
mcndani. Igy szó nélkül megszöktünk
asztalától és éltünk az ő étele és itala
helyett gyimmel-gyommal: matinéval,
harigosfilrnmel, hangversennyel, korzó-
zással, mulatással és vadevezéssel. Az
persze eszünkbe se jutott, hogy ahány-
szor üres helyünkre, érintetlen éte-
lünkre tekintett, annyiszor fogta el
szívét kibeszélhetetlen isteni nagy szo-
morúság.

Végül is meggyőződött róla egészen,
hogy nagyon is érdemtelenek vagyunk
bánásmódjára. Megmaradt ugyan irán-
tunk való nagy szeretetében, de nem
tűrhette tovább romlott szívünket és
gondolatainkat. Igy újra uralkodó trónt
adott a világban a Sátánnak. Es azóta
nem ő, hanem a Sátán beszél velünk
érces, dübörgő és ordító hangon. Gyom-
rát és torkát acélból faragták, táplá-
léka puskapor és dinamit, lehellete
halálos méreg és páncélozott alumi-
nium szárnyai alatt embervérre szom-
jas acélbogarakat hordoz. Apáinkat,
fiainkat, testvéreinket öldöklő sorokba
állitotta, a tengerek habjait embervér-
rel festette pirosra, büszke acélször-
nyeket merített a tenger fenekére, vá-
rosokat porlasztott semmivé, uralkodó-
kat tett hontalanná, családokat apát-
lanná és gyermektelenné, élőket hol-
takká.

Mi meg csak játszottuk a rossz gyer-
meket tovább. Először a kultúra nevé-
ben háborogtunk. A keresztyénségre
hivatkoztunk. A humanizmus palást-
jába- burkolóztunk és tele voltunk til-
takozással, hogy: ki látott már ilyen
szörnyűséget az Úr 1939. vagy 40. esz-
tendejében. .

De .mindezt sokáig csak úgy néztük
több-kevesebb izgulással és drukkclás-

3



sal, mint valami borzalmas an nagy-
szerű, véres nagy versenyt. Ki az egyik,
ki a .másik fél akcióinak tapsolt. Míg
egy szép napon arra ébredtünk, hogy
villamosaínkon asszonyok vették át a
férfiak helyét és a kicsi magyar fal-
vakból csak úgy, mint a terpeszkedő
nagyvárosokból kifogy tak a magyar
férfiak. S gyermekeinkre, asszonya-
inkra és véneinkre nehéz munka vár:
nekik kell kévékbe dönteni, asztagokba
rakni és csűrbe takarítani azt, amit az
áldott magyar föld adott. Nem is lehet
máskép, hisz a magyar férfiak mind
ott állanak állig fegyverben a magyar
határon, és velünk együtt szinte re-
megve várják azt a nagyszerü pilla-
natot, amikor újra magyar zászló leng
az erdélyi havasok csúcsán.

És mégis, mióta így van, azóta ért-
jük meg azt az érseket, aki körlevél-
ben szólította fel híveit, hogy böjtölés-
sel, bűnbánattal és imádsággal készül-
jenek fel a rájuk zuhanó megpróbálta-
tások elviselésére. Azóta értjük meg,
hogy nem csak nekünk, hanem az
egész világnak szól a reformáció mély-
séges bűnbánata: "Ostorodat vonta
reánk a mi nagy bűnünk, azért Hozzád
kiáltani mi meg nem szűnünk!" És
megértjük azóta mindenekfelett az
Ur Istent, akinek ehhez a kemény esz-
közhöz kellett fordulnia, hogy hazatér-
jenek tékozló fiai.

Mert nagy pedagógus az Uristen.
Hiába szűnt meg a vasárnapi munka-
szünet a magyar vidéken. Egyre töb-
ben találunk vissza az atyai házba. Le-
hajló asszonyfejek és imádkozo kato-
nák találják meg újra az atyafiúi han-
got. S imádságuk mindannyiunk imája:
Hozd vissza foglyainkat és telepedj
újra közénk békességet és életet adó
Szentlélek Uristen.

És valljuk mindnyájan: jó nekünk,
hogy olyan nevelőnk van, mint a hatal-
mas Uristen. M. S.

Népvédelem
A felsőházban sem volt ellenvéle-

mény az új népvédelmi törvény vitá-
jában. Biztosan nem véletlen, hogy ezt
az egyhangúságet a szokatlanul sok
protestáns fclszólaló részvétele is se-
gítette, akik Balogh Jenő és Józan
Miklós vezetésével hozzánkméltó hang-
nemben és hangsúllyal álltak ki a ja-
vaslat mellett. A belügyminiszter elvi
jelentőségű kijelentéseket tett, ame-
lyekből a törvényjavaslat részletei
nem derülnek ugyan ki, de sok meg-
fontolásra és helyeslésre váró meg-
állapitast tartalmaztak. Egy ilyen mon-
dat ugyanis elég homályos, de kellő
optimizmussal elég vígasztaló: "A fel-
sőbb társadalmi rétegeknek fel kell
ismerniök, hogy nem elég jótékony-
kodní, hanem kötelességük beállani
abba a társadalmi munkába, mely a
veszedelmes és egészségtelen társa-
dalmi egyenetlenségek kiegyenlítésót
célozza", Az újságokból legalábbis
nem derül ki az, hogy a belügyminisz-
ter ezt a mondatot mennyit Jen részle-
tezte éppen a felsőházban, ahol ugyanis
ezek a felsőbb rétegek rögtön szelgát-
tathatják ennek a kijelentésnek 2·Z

akusztikáját, a kijelentés .azonban el-
hangzott, reméljük, hogy a belügymi-
niszter, aki már sok elgondolásának
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Gazdag szegény gyülekezetek
Egyházunk a nemzet szolgálatában

Induljunk ki onnan, amiről multheti cikkünkben' beszéltünk.
Gyülekezeteink nagyrésze nemzetiségi gyülekezet. Telepillésekből áll
A telepesek legtöbb helyen jómódúak. Azért is tudták megszeretni ezt
az országot, mert itt tejjel-mezzel folyó Kánaánra találtak. Földesuruk
annyi földet, annyi mezőt és legelőt adott számukra, amennyit csak
kértek. De a munkát sem szégyelték s idővel meggazdagodtak. Egyik
gyülekezetünk lelkésze beszélte el, hogy az ő falujában a 80 holdas
gazda is túrja a földet egész nap. Takarékos emberek, adósságba nem
keverik magukat. Másutt érdekes összehasonlításokat tehetünk híve-
'inknek és a különböző más felekezetű lakosságnak birtokeloszlása,
illetve adózása tekintetében. Csorváson evangélikus kézen 3000 magyar
hold és 500 ház van. A falu lakosságának 300/0-át teszik ki. A vegyes
felekezetű 70°/0 kezében összesen nincsen 2000 hold föld sem. Az adó-
kulcs nálunk 150/0-os. A katolikusoknal '35, a reformátusoknál 670IG.
Egy 90-950/0-ban katolikus község kis számú evangélikus presbiterei
nem régen azzal dicsekedtek, hogy jóval számarányuk feletti mérték-
ben fogja a politikai község segíteni templomépítésüket, hiszen az ő

kezükben több hold föld van, mint a 90-950f0-ban katolikus birtoko-
sok kezén ..Országszerte arra a megállapításra jutunk, hogy a többség-
ben evangélikus falvakban a birtok teljesen evangélikus kézen van.
Tudok egy olyan leánygyülekezetünkről, ahol emberemlékezet óta
evangélikus bírót választanak. Sajnos nagyon sok gyülekezetünkben a
hatalmas kiterejdésű uradalrnak vagy állami birtokok cselédsége mind
evangélikus. S ott vagyunk, hogy O/o-osarányunk az 50 felé libben.

Beziben (Győr m.) örömmel említette a lelkész. hogya gyülekezet-
ben állandó segítségre senki sem szorul. A régi besenyők leszármazottai
szorgalmas, törekvő emberek. Surdon (Somogy m.) nagyobb gazda
nincsen, talán 10-12 embernek van fejenként 20-20 hold földje, míg
kb. 800/o-ban 1-5 holdas gazdákból áll a gyülekezet. Ugyanez a hely-
zet a Répce környékén is. Nagygeresden 2-20 holdig terjedő birtokok
vannak híveink kezében. A Repce-völgy jó legelő, ezért sok állatot tar-
tanak. Érdemes megemlítenünk, hogy. egy év leforgása alatt 64.000 P
jövedelmük volt tejből és tejtermékekből.

Nehéz azoknak a gyülekezeteknek a sorsa, amelyekben a vagyonos
és a szegény réteg egyaránt megtalálható. Ez legtöbbször elválasztó-
vonal at jelent egy ugyanazon nyájban. A büki lelkész szomorúan pana-
szolja, hogy községe közelében valamikor virágzó cukorgyár volt; ez
azután hirtelen megszünt és a hívek nagy része kenyér nélkül maradt.
Dunántúlon sok olyan gyülekezetet találunk, ahol a nemesek és a job-
bágyok egy ugyanazon faluban telepedtek le. (Pl. Nagyalásony.) Itt
azután külőn. szervezkedett a nemes gyülekezet és külön a jobbágy
gyülekezet. Farkasszemet néztek egymással. Külön épitkeztek. stb. A
nemesi származású gyülekezetek - mint tudjuk - a reformációt nem
a földesúr rendeletére, hanem a saját jószántukból fogadták. el. Egyik-
másik nemesi men-levelet kapott (Nemescsó 1706-ban Bercsényi Mik-
lóstól.). Ennek értelmében elkerülte az üldöztetést. Iskola, parochia.
templom fölött elvonultak a gomolygó felhők.

Nem szabad azonban arról sem elfeledkeznünk, hogy gyülekeze-
teink egy jó része szegény, gonddal és bajjal küzdő egyházközség. Ha
történetkönyveiket lapozzuk, gyakran tűzvész, árvíz, s más elemi csa-
pásoknak pusztítására bukkanunk. Ime egy adat: Tatai Sámuel vesz-
prémi esperes 1867 augusztus 7-én azt írja esperesi jelentésében a ba-
konyszentlászlói gyülekezetről: "Vagyoniállásra nézve a lehető legsze-"
gényebbek. A szántóföldjeik mind szélhordta homok; szőlőhegyeik,
melyek igen ócska bort szolgáltatnak, öt éve semmit nem adtak. Egész
telkes gazda nincs is a faluban ... " Ha beletekintünk a mai gyüleke-
zet életébe, láthatjuk, hogy gyámintézeti segítséggel, állarrisegélyből.
adományokból és 2200/0-osegyházi adóval tudja csak fenntartani magát.
Ott van a kicsiny 'I'állyai gyülekezet. 1790-ban épült temlomuk falai
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egy alkalommal megrepedeztek, máskor forgószél sodorta le a tetejét;
ismét máskor hatalmas tűzvész pusztítása alkalmával még az anya-
könyvek is elégtek. Ezért érdeklődött Hajasz Pál 1874-ben Ameriká-
ban száműzetésben élő Kossuth Lajostól, nagynevű szülötte keresztelési
adatai irányában. Ma a kimutatás szerint csak 103 lelket számlál a
gyülekezet. Dunántúlnak hajdan virágzó anyaegyházai ma törpe isko-
lákkal s 2000fo-osegyházi adóval kínlódnak. Hegyíalu.. Zsédeny, Szerit-
ivánfa, Vámoscsalád, Terestyénfa, Uraiújfalu környékén mind-mind
életerős anyagyülekezetek voltak. Láthatjuk tehát; hogy gazdag és
szegény gyülekezetek egyaránt feltalálhatók magyarhoni Sionunkban.

Egyházunk kiváló szerepet tölt be a nemzet szolgálatában. Gon-
dolhatunk egy-egy olyan kiváló egyéniségre, (főleg lelkészekre) akik-
nek történelmi hivatása volt a nemzet szolgálatában is, s akiknek mun-
káját csak évszázadok multán tudják Igazán értékelni. Gondoljunk
Tessedik Sámuelre. Lelkész, népnevelő, mezőgazda, orvos, tudós, tehát
polihisztor volt egy személyben. Tanult és tanított, bejárta a Iélvilágo:
és tapasztalatait népe javára gyümölcsöztette. Gazdasági i.skolája a vilá-
gon az első ipari és gazdasági szakiskola volt. Kevéssel kezdte. A
szarvasi uraságtól hat hold szikes földet kért és azt javítgatta, majd
iskolát épített. A falusi nép műveltségének emelésére könyvtárat léte-
sített, gépeket vett a saját költségén, iskolája jövedelméből és pénze
hasznos forgatásából hamarosan előeremtette a szarvasi nagy templom
építéséhez szükséges 27.000 forintot. Tessedik idejében "népnevelő szó-
szék"-nek mondották a szarvasi templom szószékét. Más nagyobb helyi-
ség hiányában innen oktatta a ·szükséges gazdasági ismeretekre népét.
Innen űzte szét a babonaságot s hirdette szívének-lelkének buzgóságá-
val korát jóval megelőző eszméit. Hozzátapadt ahhoz a röghöz, ame-
lyért egy életen át küzdött és szenvedett. Evangélikus egyházunk adta
a magyarság számára Ráth Mátyást, az első hírlap-írót. 1722-ben érke-
zett a szentlőrinci vadon pusztára, nyolc család Szeniczey Bárány
György lelkész vezetése alatt. Virágzó falut szervezett s a hatalmas
Tolna -Baranya -Somogy -i egyházmegyét megala pitotta.

Egyházunk akkor is szolgálja a nemzetet, amikor mindennél fon-
tosabbnak tartva a gyermekek oktatását, görcsösen ragaszkodik egyházi
iskoláihoz. Kezdettől fogva egyházunk veteményes kertjének tekinti a
népiskolát. Számtalan sok gyülekezetünk népiskolája országos hírnevű.
Gondoljunk csak a debreceni evangélikus iskolára! Pontos adatok nem
állnak rendelkezésemre, de tudom, hogy ebben a mintaiskolában annyi
más vallású tanuló is jelentkezik. hogy nagyon sokat el kell utasí-
taniok, Újabban nagyon sok gyülekezetünk államosíttatja az iskoláját.
Ilyen esetben fontos, hogy előzetes megegyezés alapján biztosítsuk a
kellő számú evangélikus vallású tanítóto Idéztük már Csorvást. Ez a
rohamosan fejlődő község és gyülekezet az 1900-a5 évek elején annyira
szaporodott, hogy az egyházközség nem győzte szervezni a tanítói állá-
sokat. 1905-ben iskoláit kénytelen volt átadni az államnak. Ezt a csele-
kedetét azonban nem bánta meg. Díszes állami iskolát kapott, oda 90010··
ban evangélikus és református gyermekek járnak. Az átadás alkalmá-
val kikötötték, hogy a gyermekek vallásának megfelelő tanítót kell
alkalmazni s közülük egy mindenkor köteles az evangélikus kántor!
teendőket ellátni. Az aradmegyei Medgyesegyházán is állami iskolába
járnak gyermekeink. A 13·tanerős iskola tanítóinak javarésze evangé-
likus, akik igazgatójukkal együtt egyházunk ügyét mindenkor szívü-
kön viselík; az egyházi énekkart önzetlen készséggel és lelkes hozzá-
értéssel vezetik. Mindenesetre nagy előnyt jelent egyházunk számára,
ha állami iskolai tanítóink s más egyéb világi vezető embereink" mind
jobban és jobban bekapcsolódnak a gyülekezeti munkába.

Pásztor PáL

Sokan azt akarfák, hogy Isten az {) tervük szerint intézkedlék. Dicsekedni
akarnak azzal, hogy: Igy kellett lenni! Igy csináltam volna én! Ez nem helyes.
Nem azon kell lenni a hangsúlynak. hogy "én". Az "én:' túlkicsiny. Az Írás azt
mondía : Vagyok, Aki Vagyok! Látjuk, hogy kicsoda 0, de Ö ilyen is marad,
amint azt meg is fogjuk látni. Aki másképp vélekedik, intsétek állandóan, hogy
belőle nem lesz Isten. Luther.

igen erélyes végrehajtója tudott lenni,
rá tudja majd venni valóban ezeket a
felsőbb rétegeket erre a munkára.

A javaslatnak gyakorlatilag legna-
gyobb eredménye, hogy tényleges
anyagi erőket mozgósít a szociálpolitika
gyorsabb ütemének biztosítására. Tehát
túl vagyunk a szavakon, s törvénybe-
'iktatták a nemzeti megerőltetést a
nemzet elesettjeinek felemelésére. Csen-
des és évekig eltartó személyes mun-
káról beszélt a belügyminiszter, mely-
ben őrizkedni akarnak a dernagógiától,
s így nyilván a mellébeszéléstől is. Ke-
vés reklám, s több anyagilag is bizto-
sított konkrét munka.

A népvédelmi törvény végrehajtása-
nál nemzeti áldozatról van szó, a bel-
ügyminiszter azonban világosan meg-
mutatta, hogy érti az ilyen munka
hasznát is. Az ilyen megerőltetés, mely
a nép felemelését célozza, mindíg jó
befektetés. Az igaziszociálpolitika nem
szegénygondozás az aggmenházak re-
ménytelenségével, hanem emberek
talpraállítása a nem.zeti munka, nem-
zeti szaporodás és nemzeti erőkifejtés
céljaira. Olyanok felemeléséről van
szó, akikben megvan a képesség .és a
készség arra, hogya társadalom hasz-
nos tagjaivá legyenek. Nem koldusokat
fogunk kitartani, hanem exisztenciákat
teremteni. Az egész világ minden élet-
képes népe azon fárad, hogy a nem-
zeti erőket szélesebb alapokra helyezze,
s így biztosítsa a közmunka és közte-
herviselés nagyobb erejét, ütemét és
eredményét. Mi sem maradhatunk el
itten. Mi sem tudunk nélkülözni elesett
milliókat akkor, amikor a magyarság
történelmi teljesítőkényszerének egé-
szen új fejezete előtt állunk.

A törvényjavaslat korszerű és józan
belátásokból született, 'bevallottan ab-
ból a felismerésből, hogy: "A magyar
élet metódusait és eszközeit át kell
gondolnunk és magyar módon, a ma-
gyar élet fejlődésének megfelelően sok
mindenfélét revizió alá kelt vennünk".
Ennek a revíziónak a szükségét hirdet-
tük az egész igazán keresztyén sajtó
egybehangzó kórusában mi is, s ezt a
magyar módra és a magyar élet fejlő-
désének megfelelő reformmunkát ki-
vántuk az egész igazán magyar sajtó-
val egybehangzóan mi is. Azért most
regisztrá ljuk a törvény megszületését
és várjuk imádságos reménységgel a
konkrét eredményeit. dy!.

Me~elözni, Ya~y ~elyre~olni 1
Vitéz Bonczos Miklós árvízvédelmi

kormánybiztos jelentése szerint az or-
szág társadalma négymillióhatszázezer
pengőt (százezerrel többet, mint elő-
irányoztak) adott össze a tavaszi ára-
dások károsultjainak megsegítésére.
Örülünk ennek a nemzeti megrnozdu-
lásnak, de idézzük Széchenyi 110 éves
kijelentését: "Vajjon erőnk mi mód
hajtand több hasznot: ha vele a ve-

. szélynek vesszük elejét, vagy a veszély
következésit igazitjuk el? Ha teszem
egy erős gátat vonunk, mely megmenti
határunkat a vízáradástul, vagy azok-
nak kenyeret süttetünk, akiknek me-
zeit, réteit gát híja miatt pusztítá az
özön? Az, ki a Duna tökéletes regu-
látiójára tudná birni a közönséget, több
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jót tenne embertársainak, mint a ki a
jövő 30 esztendők leforgása alatt elő-
forduló kárt minden módon enyhíteni
törekednék, melyet 'a korlátlan. Duna
múlhatatlanul okozni fog."

Dallos Sándor: Mezei Mirákulum
A fiatalabb magyar irógárdának két-

ségtelenül egyik legfigyelemreméltóbb
tagja a Baumgarten-díjat nyert Dallos
Sándor. Több regénye és novelláskö-
tete jelent meg, napilapok és folyóíra-
tok hasábjain is sokszor találkozunk
irásaival ; és ritkán olvasunk olyan Dal-
los-írást, amelyben nem találnánk meg
az igazi tehetség nyomait. Ha az élet
legmindennapibb és legegyszerűbb je-
lenségeiröl .szól, akkor is rá tud mu-
tatni a csodálatosra, a nem minden-
napira, mert sohasem kizárólag a külső
arculat rajza érdekli, hanem a lélek
rezdülése, nem maga a cselekmény,
hanem annak elindítója.

Dallos Sándor tulajdonképeni igazi
eleme a novella, legújabb munkája: a
Mezeí mírákulum is (Révai kiadás) no-
velláskötetnek mondható, bár vigyáz-
nunk kell a szóra, ennek a munkának
műfaji meghatározása nem olyan egy-
szerű. Van benne remek novella (A
rozstábla szélén, Jégvágók), van mese
is (A nyirek, A jegenyék), legendát is
találunk benne (A pusztai kövek), sőt
még tanulságos állatmeset is olvasha-
tunk benne (A rigó és a róka). Ezt a
felsorolást látva, méltán csodálkozik az
olvasó és valóban szokatlan a hangja
az egész kötetnek, mely négy részre
van tagolva és négy évszak szerint el-
'nevezve (Tavasz, Nyár, stb.).

Bár a munka miriden ízében magyar
és minden sorával a magyar röghöz, a
magyar mezők és falvak életéhez ta-
pad, olvasásakor mégis a francia Jan
Giono jut eszünkbe, akinek a közel-
multban megjelent Zeng a világ című
regénye mutat némi hasonlóságot az új
Dalles-Irásokhoz. Pantheista újpogány
mitológia szólal meg bennük. A ter-
mészet jelenségeit próbálja magyarázni
és az évszakok változásának hatását az
élő világra érzékeltetni. Az ösztönös és
tudatalatti élet tikait kutatja, elernezi
és ábrázolja meghökkentően újszerű és
önkényes módon, kihíva ne'i'n egyszer
keresztyén gonolkodásunk nemtetszé-
sét. Azzal a nagy szeretettel azonban.
amivel az életet nézi, mégis megejt
bennünket. A rozstábla szélén című,
pacifista ízű írása a földért és a csalá-
dért élő magyar paraszt glorifikálása.
A jégvágók című noyellában pedig egy
magyar Dosztojevszkij dobban elénk

Laki Tibor.

A hitnek mindiq gy.arapodni kell egész
a másvilági életig, Senki se legyen olyan
ostoba, hogy azt aondolia : ő már bizion-
ságban van és hogya, már megkapott hit-
ben magától is megmaradhat. - Nincs
olyan művészet, ameluei tökéletesen el
lehetne sajátítani, vágy amely nél azzal
lehetne dicsekedni, hogy az ember tökéle-
tesen tudia. A hit is olyan művészet, timelu-
lyel szemben mi mindia.csaa tanítványok
maradunk,' . Lu the r:

•

~everzális statisztika
Vizsgáliuksrneg, mi a helyzet külön-külön az evangélikus vőlegé-

nyeknél és menyasszonyoknál :
" ~ -A megegyezéses vegyes házasságok

Év " a vőlegényeknél .Ia menyasszonyok~áll összesen

~ szám I % szám I % szám I %

1932-37
átlag

,
889 53'2 783 46'8 1672 100'01

I 1938 929 53'5 807 46'5 1736 100'0 I1939 1022 53'6 883 46'4 1905 100'0

A megegyezéses vegyes házasságok nagyobb hányada (53'6%)
1939-ben is a vőlegényekre jutott.

Az evangélikus egyhaz javára történt megegyezések

Év a vőlegényeknél la menyasszonyoknáll összesen
s-ém I % szám I % szám I %

,
l'

1932-37
átlag ~ 290 42'9 386 57'1 676 100'0 .

I 1938 305 43'3 400 56'7 705 100'0
1939

..
321 42'6 432 57'4 753 100'0 Il

Az egyházunk javára történt megegyezésekből 1939-ben nagyobb
hányad (57'4%) jutott a menyasszonyokra, mint 1938-ban. vagy az
1932-37, évekíátlagában.

Az egyházunkat ért. számszerű és a semleges esetek %-ábán ki-
fejezett veszteséget; vőlegények és menyasszonyok szerint szétválasztva.
tünteti fel az alanti táblázat:

a-

I
Eltérés a semleges állapottól

Év" a vőlegényeknél la me~yassZOnYOknáll' összesen,
I szám I % szám II szám % %

1932-37
átlag . - 155 ...:..-34'8 - 5 - 1'3 - 160 -19'1

I '1938 : - 159 -,:.34'3 - 4 - 1'0 - 163 -18'8
1939 - 190 ~ 37'1 - 10 - 2'3 - 200 \ 21'0

I

Az előző évekkel szemben tehát
a menyasszonvoknál kedvezőtlen

.~

1939-ben úgy a vőlegényeknél,
képet látunk.mint

II.
A "semleges állapot" szigorú an statisztikai alapjától eltérve, vizs-

gáljuk egyházunk helyzetél még olyan módszerrel is. hogy az egyes
vallások javára történt megegyezések számait állapít juk meg meny-
asszonyok. vőlegények szerint és együttesen, majd az evangélikus egy-
ház javára, illetve terhére rnutatkozó különbözeteket fesszük megfon-

. tolásunk lárgyává. . ,

A megegyezéses vegyes házasságoknál a megegyezésekből I
,Év az evangélikus egyház A többi vallások javára Ah' javára +Z ev. egy az terhére-

javára szól szól mutatkozó különbözet

1.

3

vő- rneny- össze- vő- 1 meny-I össze- vö- 1 meny-I össze-

I legény asszonyi sen legény asszony sen legény asszony sen

1932-371
,

.~

átlag 290 1386 676 599 397 996 -309 -11 -320
1938 305 ':400 705

1
624 407 1031 -319· -7 -326

1939.*) 321
1
432 753 701 451 1152 -380 -19 -399



Egyházunk helyzete tehát az évek során számszerűleg kedvezőt-
lenebbé vált. A terhünkre mutatkozó különbözet a :javunkra szóló
összes megegyezések % ában kifejezve: 1932-37-ben 47"3, 1938-ban
46'2 és 1939-ben 53. Az 1939. évben a terhünkre mutatkozó különbö-
zet a javunkra szóló összes megegyezéseknek több mint felét teszi ki.
Hogy ez a kedvezőtlen alakulás a r. kat. egyház erőfeszítésének ered-
ménye, azt igazolja az alábbi két összeállítás:

A rel-al kötött megegyezéses vegyes házasságoknál I
a megegyezésekből

Év Az evangélikus egyház A rel. egyház javára Ah' javára +Z ev. egy az terhére-
javára szól szól mutatkozó különbözet

vő- I meny-I össze- vő- I meny-I·össze- vő- I meny-I össze-
legény asszony sen legény asszony sen. legény asszony sen

1932-37
átlag 44 45 89 78 73 151 ~34 -28 -62
1938 I 46 36 82 69 69 139 -23 -33 -56
1939*) 48 51 99 83 66 149 -35 -15 -50

A ref. vallással szemben terhünkre . mutatkozó különbözet úgy
számszerint, mint %-ban (1932-37: 697, 1938: 68'3, 1939: 50'5)
csökkenő irányzatú.

A r. kat.-al kötött megegyezéses vegyes házasságoknál
a megegyezésekből

Év Az evangélikus egyház
javára szöl

A· h . javára +
Z ev. egy az terhére-

rnutatkozó különbözet
A r. kal. egyház javára

szól

-274
-286
-375

1932-37
átlag
1938
1939*)

226
243
257

317
336
350

543
579
607

505
539
606

+5
+10
-26

312
326
376

817
865
982

-279
'-296
-349

A r. kat. egyházzal szembeni helyzet 1939-ben az előző évekéhez
képest is igen súlyosra fordult. Míg ugyanis 1932-37-ben a terhünkre
mutatkozó különbözet %-ban kiíeiezve i. 50'5, 1938-ban 49'4, addig
ezen arányszám 1939-ben 61'8-ra emelkedett.

Ki kell emelnünk az ágo h. ev. menyasszonyok hithűségét.
Bakos Láezlo.

(*) Jegyzet : Az 1939.év mésodik felének adatai tartalmazzák a bécsi döntés
által visszacsatolt terület adatait, Kárpátalja nélkül.)

A gyülekezeti·- közösségek orosházi
evangélizáló és hitmélyítő konferen-
ciája augusztus l5-én este 8 órakor sze-
retetvendégséggel kezdődik és l8-án
este úrvacsoraosztással végződik. A
programmból: Reggeli áhítatok: "Az
Ember", "A· Megváltó", "A Király". I
Bibliakörök: 1. Multam-, 2. Jelenem-,
3.. JÖvŐm kérdései, nehézségei, áldásai.
Előadások: "Én és az én atyámfia", "A
Szentlélek temploma", "A sáfárság kul-
csa", "A felemás forrás", "Az ébredő
bűn legyőzése", "A megszentelődés
titka", valamint: "A közösség akadá-
lyai, veszélyei, áldásai". Esténként evan-
gélizáló .előadás a templomban. Teljes
ellátás egyszerű szállással: 8 P az
egész időre. Vasúton 33% kedvezmény.
Felvilágosítást küld: Terei Endre, Bu-
dapest, VIlI., Eszterházy-u. 12.

Az érdi fiókegyház templomépítésbe
kezdett és ehhez gyüjtési felhívást bo-
csátott ki. Az érdi fiókegyház nem ré-
gen alakult és hívei főképpen a tria-
noni csapás után a -megcsonkított or-
szág minden részéből és megszállt te-
rületekről menekültekből állanak, akik
új otthonukban az elviszített otthon és
templom helyett. új .otthont és temp-
lomot akarnak teremteni maguknak.
Kérő szavukat melegen ajánljuk gyü-
lekezeteink . és egyházhíveink figyel-
mébe és támogatásába. Adományok az
érdi fiókegyház 8364. sz. postacsekkjén
küldhetők.

Nyaraljunk Kapernaumban, Gyenes-
diáson, a Balaton mellett! Napi penzió
3.50 P és 10010kiszolgálási díj. Bőveb-
bet Menyhár István lelkésznél, Keszt-
hely. .

HíREK
A budapesti protestáns helyőrségi

templom tervei. A honvédség protes-
táns egyházi szervezetének elnöksége a
Fő-, Vitéz- és Gyorskocsi-utcák által
határolt téren építésre kerülő protes-
táns helyőrségi templom terveit adott
program alapján korlátozctt pályázat
útján kívánja beszerezni, A pályázaton
résztvehetnek református és evangéli-
kus vallású építészrnérnökök, akiknek
ilyen oklevelük van, vagy a Budapesti
Mérnöki Kamara tagjai. A tervek a ta-
karékosság és egyszerűség szem előtt.
tartásával művészileg értékesek legye-
nek. A pályázatokat névaláírással, zárt
borítékban aug. 15-én déli 12 óráig a
protestáns tábori püspökség hivatalá-
ban (L, Dísz-tér 18.) lehet benyujtani.
A bírálóbizottság tagjai az elnökség
részéről dr. Soltész Elemér tábori püs-
pök, továbbá vitéz Jány Gusztáv al-
tábornagy, világi elnök, dr. Lux Kál-
mán építészmérnök, fölkért szakértő, a
Budapesti Mérnöki Kamara, a Magyar
Mérnök- és Építészegylet, a Magyar
Mérnökök és Építészek Nemzeti Szö-
vetsége, a Közmunkák Tanácsa és a
székesfőváros polgármesterének egy-
egy építészmérnök-kiküldött je. Elsődij
1000, második 800, harmadik sco P.

Az óbudai evang. templom uj orgo-
nája. Budapest egyik legfiatalabb evan-
gélikus templomában, az óbudai ban,
új orgonát avattak. A hangszer a Leg-
szebb hangú magyar evangélikus orgona.
Hangszépségét az alacsony szélnyomás-
sal megszólaltatott sípoknak, azoknak
csuszkaszélládán való elhelyezésének és
a templom kedvező akusztikájanak kö-
szönheti. Zalánfy Aladár a Zeneműv.
főisk. tanára és Arokháty Béla ref.
hítokt. szakfelügyelő gondos és részle-
tekig kidolgozott tervei alapján a hang-
szert a budapesti Rieger orgonagyár
kitűnő vezetője, Gonda Nándor készí-
tette. A hangszer 25 játékból áll, 3
manuállal és pedállal. A hangszer ter-
vezésénél felhasználták mindazokat a
tapasztalatokat, amit a németországi
reformmozgalom az orgona terén nyuj-
tott. A régi orgonák megismerése a
német orgonamuzsika renaissance-t je-
lenti, az orgona ebben az újraszületés-
ben visszanyerte énjét, nem akar ala-
csony érzések nek tolmácsolására vállal-
kozni, nem akarja utánozni a zenekart,
hanem a iöbbszólamúság gazdagságá-
val a Míndenhatónak akar zengeni. A
többszólamúság az igazi kifejezője a
gyülekezet együttes érzésének és amint
a sok egyéni hang közös megnyilatko-
zása az Isten dícsérésére, úgy szárnyal-
jon ennek az orgonának is a hangju
Teremtő Urunkhoz. legyen mindenkor
kifejezője az együttes áhitatnak.

(P. Z.)

A lelkészegyesület (MELE) evangéli-
zációja az eredeti meghívóktól eltérően
nem augusztus hó 19-én este kezdődik,
hanem augusztus 21-én -reggel. Egyéb-
ként a programm összesűrítetten válto-
zatlan marad.

Halálozás. Komporday Hugóné szül.
felpéci Győry Margit, néhai Győry
Vilmos nagynevű Deák-téri lelkész leá-
nya, hosszas szenvedés után Rákospa-
lotán július 9-én elhunyt. Holttestét a
Kerepesi-úti temetőben nagy részvét
mellett helyezték nyugalomra.
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A 224 éves békéscsabai evang. esv-:
ház története néh. Haan Lajos v. csa-
bai ev. lelkész, Békéscsaba város. és
Békés vármegye monografusának 1858-
tól 1890-ig terjedő kézírata és 95 más
forrásmű alapján; továbbá Lorántfiy
Zsuzsanna éLet- Ils jeLLemra1za néh.
Zsilinszky Míhály' v. bányakerületi fel-
ügyelő, államtitkár és történetírónak
szarva si tanárkorában írt művét bő-
vítve és könyvészetí jegyzetekkel el-
látva; valamint Nótáskönyv cím alatt
52 év alatt írt, [eíentékeny részükben
megzenésített és dalszövegpályázatokon
jutalmakat nyert vagy díszoklevelek-
kel kitüntetett, sajátköltésű 100 dal-
szöveget magábanfoglaló kötetet- szán-

dékozik július hónapban előfizetés
útján közrebocsátani dr. ZsiLinsz,
Lajos, Zs. Mihály fia, Haan unokája,
amerikai misszionárius, író és zen
szerző Békéscsabán (Felsőkőrös-sor 9
Az előfizetési árak a boltiaknál 25°)
kal olcsóbbak lesznek, vagyis az eg3
háztörténet 2 P, a másik kettő egyer
ként 1-1 P. Előfizetési iv szerkeszté
ségűnkben is rendelkezésére áll az ér
deklődőknek. Előfizethető 4233 sz. befi
zető lappal is. Előfizetési gyűjtőívei
az egyháztörténeti mű előszavát tar
talrnazo nyomtatványt levélbeli kíván
ságra szívesen küld s előfizetők et szer
zőket tiszteletpéldánnyal honorál az író

Szegény evangélikus szórványgyer-
mekeket nyaraltat az "Üzenet" a nagy-
tarcsai evangélikus népfőiskolán. Jú-
liusban leányokat, augusztusban fiúkat
visz 6-10 évesig. A nyaraltatás telje-
sen díjtalan. Jelentkezni lehet július
15-ig "Üzenet, Kecskemét" címen.

Protestáns könyv az 1939. évi pro-
testáns napokról. Most jelent meg a
Bethlen Gábor könyvtár sorozatban. A
könyv mindazokat a beszédeket, igehir-
detéseket, előadásokat. tartalmazza, me-
lyek a Protestáns Napokon elhangzot-

. tak. A könyv ára 2.40 P. Kapható: az
Országos Bethlen Gábor Szövetségnél,
IV., Semmelweis-u. 17.

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, Érsekujvár,

. Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari széllítók, •

LBgBlsö tüzoltószBr-, kút, szivattyú- BS
gépgyár, harang-, fém- BS vasöntödB.•

. Alapítva:

1816.
Alapítva

1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangját most
szállítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogí evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest Tisztvi-
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
aranyéremrnel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és ki szállást díjmentesen

eszközlünk,

Ró~át nerce~, ~oleró~ mérsé~eltáron
.Alatításo~,jayításo~.most olcsó~~~~:

SOMOGYI szücsmesternél'
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet.

Telefon: 186-395.

PUSZTAI
ANTA.L
órásmester

VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. szám.

70 éves cég I
I

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

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogat+séval.

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

HitfBstvBnknBk árBngBdmény!

I
Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

'. \

MARNITZ
hangszertelep

Evangélikusoknak nagy árengedmény ! VIIL, József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5.,-evangélikus bazár.
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Az észt ~üs~ö~ ~örlevele
Észtországot június hó 17-én meg-

szállta a szovjet katonaság. Ez alka-
lommal a püspök a következő nyilt le-
velet tette közzé az Eesti Kirik-ben:

"Rendkivüli időkben minden ember-
nek rendkívüli gondrá és figyelemre
van szüksége, hogy tájékozódni tudjon
a helyzetben és megtalálja a helyes
magatartást, viselkedést. Ugyanerre
szüksége lehet, és van egy egész nép-
nek is. A mai idők kategorikus pa-
rancsa, hogv az egyház és gyülekeze-
tek vezetői és előljárói mindenkit meg-
előzve teljesítsék kötelességüket GS
nyugodtan s a legnagyobb hittel foly-
tassák lsten országának építését gyüle-
kezeteikben. Az egész világon minde-
nütt felmerült nagy kérdések megol-
dási módjából következő nehézségek
egyetlen igaz ker-esztyénnek sem vehe-
tik el munkaked vét és munkaörömé '..
Hasonlóképpen nem vonhatják el az
egyház tisztviselőit kötelességteljesí té-
süktől némely körülményektől kénysze-
rített ideiglenes és külsőleges megsze-
rítások. Minden munkaterületen foko-
zott gonddal kell dolgoznunk, de küLö-
nösen a keresztyén szeretetmlmka
szükségességét és fontosságát kell hang-
súlyoznunk. Ez pedig legkifeiezőbben a
lelkipásztorkodásban és jótékonyságban
nyilvánul meg. Magától értetődik, hogy
lelkésztetsvéreimnek tartózkodniok kell
prédikációikban és minden megnyilat-
kozásaikban az olyan kijelentésektől,
melyek a hallgatóságban félreértésre
adhatnak okot s a nép életének békés
fejlődése elé nehézséget gördíthetnek.
Mindíg legyünk tudatában annak, hogy
minden ember a maga helyén az egész
nemzet sorsáért tartozik felelősséggel.
1. Tessal. 4, 11. Kópp János, püspök".
(Eesti Kirik 1940 június 20.) Isten ad-
jon nékik lelkierőt eljövendő munká-
jukhoz! Közli: Lavatha Odön.

Lelkészválasztás. A kondorosi egy-
házközség július 28-án tartja lelkész-
választó közgyűlését, melyen a gyüle-
kezet Farkas Ferenc, Mekis Ádám és
Pribelszky Mihály között fog válasz-
tani.

Az oroszlányi egyházközség új lelké-
szét, Szepessi Károlyt július 14-én ik-
tatta hivatalába Podhradszky János
esperes.
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Nehéz kérdések
4. A társadalmi kérdés.

Nemzetünk, társadalmunk, épúgy, mint Európa bármely egyéh
nemzete vagy társadalma,egymástól különböző egyedekből áll. A
különbség sok téren állhat fenn. Leginkább a Ioglalkozás-. szárma-
zás-, életkor-, rnüveltségbeli különbségek okozhatnak nehézségeket.
Minden ember különbőzik a másiktól. Vannak, akikhena többivel
szemben minden különbség élesen elkülönítő hatással jelentkezik,
vannak, akikben csak egy vagy más téren. Felfedezhetünk azután
csoportokat is, amelyekben a többitől való elkülönülés ténye valami
vonzó erőt gyakorol a hasonlókr-a és így ezek legalább összetartozó-
nak érzik magukat. Igaz, hogy az összetartozás itt csak a többitől
való különbség tudatában (pozitiv vagy negativ irányban) jelentke-
zik. Ez a társadalmi kérdés lényege.

Társadalmi kérdésről tehát ott beszélünk, ahol a nagyobb cso-
port egysége (nemzete, vérségi vagy történelmi nemzeté) már vala-
milyen okból felbomlott és mint centrifugális, azaz ,széthúzó 'erő jelent-
kezik. A társadalom, a nemzet szempontjából ez kétségtelenül bete-
ges jelenség. Az egy nemzetből származók, egy nagyobb családhoz
tartozók egymás elleni harca nem az egészségesönkiválasztódás
eredménye, hanem önző érdekek érvényesülése. Ebben a harcban
ugyanis nem az a cél, hogy a nagyobb közösség emelkedjék fel akár
egyesek elhullásának árán is, hanem, hogy akár mindenki vesztévei
egyesek emelkedjenek fel. Az egymás ellen harcoló társadalmi réte-
gek, osztályok sohasem egy élettől duzzadó nemzet erőinek, hanem
mindíg egy pusztulásnak indult, belülről beteg társadalom közelgő
felbomlásának jelei. Mert ahol az egyén, vagy .az osztály érdeke az
első és nem a közösséggé, ott csak pusztulás állhat elő.

-Ielenünk története súlyos történelmi tanúsága ennek. Erős,
harcrakész és győzelem reményével meginduló nemzet csak az lehet,
amelyik a társadalmi kérdést megoldotta és a közösség érdekét tuda-
tosan, minden kis egyedében az egyéni érdek elé tudta helyezni. Ezzel
szemben mindenütt el kell pusztulni annak az egymás ellen harcoló
osztályokból álló nemzetnek, amelyik nem 'a nemzet, hanem egyes
osztályok céljai érdekében mozgósítja a többit, más, egységesebb
nemzetek ellen.

Világos tehát, ahhoz, hogy egy nemzet csakugyan naggyá lehes-
sen, szükséges, hogy előbb megoldja társadalmának belső kérdéseit.
Magyar viszonylatban ezek a kérdések két csoportra oszthatók : 1.
szociális természetűek és 2. lelki természetűek. Az első csoportba
tartoznak mindazok a kérdések, amely eknek megoldása nélkül nem
képzelhető el, hogy Magyarország minden lakosának, aki a nemzet-
nek munkáskezű tagja, meg legyen a megfelelő megélhetése, minden-
napi kenyere. A kenyeret azonban vegyük itten lutheri értelemben úgy,
ahogyaKiskátéban a Miatyánk negyedik kérésének magyarázatában
áll: »Minden., ami a test életéhez és szükségleteihez tartozik: étel,
ital, ruházat, lábbeli, ház, udvar, föld, állatok, pénz, jószág, leegyes
feleség, engedelmes gyermekek, hűséges szolganép, kegyes és isten-



félő felsőség. jó korrnányzat, jó időjárás, béke, egészség, fegyelem,
tisztesség; jó barátok, megbízható szomszédok és hasonlók.« Ennek
elérésére tehát nemcsak földreformra van szükség, hanem szükség van
egy olyau társadalmi rendre, amelyben mindenki, munkája jutalmát
munkája arányában élvezi. El kellene tehát tűnniök míndazoknak, akik
ebben gátat jelentenek és nem engedik; hogy az ország lakossága meg-
találja a megfelelő megélhetését. - A másik csoportba viszont a lelki
kérdések tartoznak. Nem elegendő az, hogyha mindenkinek megvan a
míndennapi kenyere, a fenti bő értelmezésben, ha önmagában nincsen
még rendben az illető. Ahhoz, hogy egészséges társadalmi rend alakul-
hasson ki, szükséges, hogy veljussunk egymás teljes megbecsüléséhez
is. Nem <elégtudni azt, hogy vannak mással foglalkozók is, mint rni.
Tudni kell azt is, hogy azok éppen olyan fontos I részei és alkonó
elemei a nemzetnek, mint mi vagyunk. Különösen az értelmiségi és
a tisztán testi munkával foglalkozó osztályokra vonatkozik ez. Mind
a kettőnek meg kell tanulnia azt, hogy jóllehet a másik munkája alap-
vetőeu más, mint az enyém, mindarnellett az a másik éppen olyan
fontos a nemzet testében, mint én vagyok. Bizonyos öntudatra és
ugyanakkor bizonyos alázatosságra van szükségünk valamennyiünk-
nekezen a téren is. A Iegbizonyosabb azonban, hogy sokat kell
tanulnunk itt.

A társadalmi kérdés megoldásában, addig is, amíg egyszer
komoly formában gyökeres reformokra kerülhet a sor, azoknak,
akik műveltségüknél, foglallcozásuknál, származásuknál fogva az ú. n.
felsőbb rétegekhez tartoznak, meg kell kezdeniök a nagy keresztel'
hadjáratot a lelkiek terén. Nagy felvilágosító akciónak kell indulnia
nem csak a másik, a testi munkások osztályához tartozók között a
társadalmi megértés érdekében, hanem elsősorban a saját soraikban.
A felső lépcsőfoktói lefelé kell kezdeni a tisztogatást. Megértő, önfel-
áldozásig önzetlen vezetőktől lehet csupán remélni, hogy lefelé is
egyre jobban a tisztulás folyamatai indulnak meg és elkezdődhet egy
új, az egész nemzet számára jobb időket jelentő kor.

Kemény Péter.

ft ~elyiLuther ~zövetsé~e~mun~ássá~a
Az elmult év őszén kiadottegyik kormányrendelet megbénította

a Luther Szövetség munkáját is, amennyiben megtiltotta új egyesüle-
tek és fiókegyesületek - Luther Szövetség-i vonatkozásban tehát új
helyi szövetségek - szervezését és alakítását. Az Országos Luther
Szövetség és az Egyetemes Egyház közbelépésére hosszas utánjárás
után a közelrnultban sikerűlt végre elérni, hogy a belügyminiszter a
Luther Szövetséget feloldotta e tilalmi rendelkezés alól és így lehe-
tővé tette új helyi szövetségek szervezését. Az országos elnökség
az ősz folyamán széleskörű szervezési rnunkát kíván megindítani,
életre kívánja hívni a még hiányzó helyi szövetségeket, hogy mielőbb
megszabadulva a szervezési problémáktói, figyelmét és erőit teljesen
az elvégzendő munkákra fordíthassa.

A rövidesen megindítandó szervezési munka előtt időszerű.
rövid pillantást vetni a helyi szövetségek programmjára és rnunkájára,
főképp azokra a munkákra, amelyeket a már megalakult és müködő
helyi szövetségek eddig ténylegesen végeztek. Sokan ugyanis bizonyos
tartózkodással viseltettek és viseltetnek még ma is a Luther Szövet-
séggel szemben. Vannak, akik a világi elem túlzott előretörésétől tar-
tanak az egyházi életben a Luther Szövetségek révén, vannak, akik
elvi szempontból elleneznek rninden egyháztársadalmi szervezkedést
és igy ellene vannak a Luther Szövetség működésének is, vannak
azonban olyanok is, - jelen alkalommal ezek érdekelnek bennünket
közelebbről - akik a Luther Szövetséggel nem tudnak mit kezdeni,
akik számára az a meglevő, jól-rosszul működő egyesületek mellett
csak egy újabb egyesületet jelent. Általános megfigyelés, hogy a
Luther Szövetséget, annak célját, szervezetét és az egyház szolgálatá-
ban végzendő munkáját még az Illetékesek, a lelkészek és világi veze-
tők sem ismerik, hogy legalább is igen kevesen és hiányosan ismerik.

Utó~an~
e~~ ~res~iteriérte~ezlet~ez

A budapesti egyházmegye présbiterei
pár héttel ezelőtt értekezletre jöttek
össze. Felvetödött ott egy-két olyan
kérdés, amely - szerény megítélésem
szerint - megérdemli a szélesebbkörű
figyelmet.

Az egyik az, hOgy nem volna-e kívá-
natos, hogya presbiterek, az egyház és
a vallás terén megszcrzett ismeretei-
ket gyarapíthassák. Az előadó odáig
ment, hogy továbbképző-tanfolyamról
is tesz említést, a sokszor feledésbe
ment ismereteknek a felújítására.

Bajos volna elzárkózni annak a fel-
ismerése elől, hogy mindazokban a
kérdésekben, amelyek vezető egyházi
embereinket úgy belföldön, mint kűl-
földön, foglalkoztatják, presbitereink
nagy részének a tájékozottsága fogya-
tékos. Ha például. akad presbiter, aki
azt hiszi, hogy sok olyan presbitertársa
van, akit a most folyó háborúban a
protestantizmus vagy a keresztyénség
ügye, jövője, jobban érdekel, mint a
hadászati helyzet - az alighanem
téved.

A nemrég elhunyt Bangha páter is
elpanaszolta egy beszédében azt a ta-
pasztalatát, hogy a leatolileus értelmi-
ségnek a tájékozottsága az egyház és.
vallás kérdéseiben rendkívül hiányos,
Meglehet, hogy rólunk, az evangelium
egyházáról, akik kevesen vagyunk s
sérelmeink vannak s többet törődünk
az egyházzal, ugyanolyan mértékben
ezt elmondani még sem lehet. Külö-
nösen külföldi protestáns országban
nem, ahol - a kellemes meglepeté-
sünkre - azzal a nyugalommal és ér-
dekfefettiséggel beszélnek erről, mint
mindenkit érdeklő kérdésről.·

Az értekezleten D. Raffay Sándor
püspök helyesen hívta fel az értekezlet
figyelmét arra, hogy egy idő óta a
presbiteri ülések a lelkész előadásával
kezdődnek s ezek az ismeretterjesztés-
nek igen alkalmas eszközei lehetnek
így is van. Akik hallgattuk ezeket az
előadásokat a protestantizmus érte-
keiről vagy egy összehasonlító tanul-
mányt a protestantizmus- és katoliciz-
musról - szívesen ismertük el, hogy
hasznunkra volt. De nem lehetne-e ezt
az intézkedést megerősíteni és tovább-
fejleszteni?

Megerősíteni kellene ott, ahol a
presbiter-iumot minden 4-5 hónapban
hívják össze, vagy még ritkábban.
Ilyen időközökben egy-egy előadás
ebben a nyugtalan s változó időben -
kevés.

Fejleszteni pedig úgy lehetne, ha az
előadáshoz - amely az ülés első tárgya
lenne - bárki hozzászólhatna. Elő is
lehetne rá készülni, mert a meghívón
a lelkész közölné, hogy míről fog
szólni. Ez az előkészület már nevelő
hatással volna mindenkire. A tárgy
míndíg időszerű lenne. Például: "A re-
verzális a legújabb statisztika tükré-
ben". Vagy: "A legújabb kor eszme-
áramlatai", stb.

Ha a presbiteri ülés az előadás miatt
kisebb tárgysorozatot tudna elintézni,
akkor gyakrabban kellene ülések et tar-
tani. De így elérnénk azt, hogy a pres-

3



bitérium több legyen, mint jogi, pénz-
ügyi és közigazgatási ügyek tanácskozó
testülete.

Az egyházmegyei presbiteri értekez-
leteknek is a presbiterek ismereteinek
a gyarapítása a fő célja. Itt is lehetne
valamit változtatni. Az évente össze-
ülő értekezleten - átlagban - négy
előadás hangzik el. Nem volna érde-
mesebb a négy előadást kettéosztani?
Az egyiket tavaszi időben környékbeli
helyen, a másikat téli időben, a góc-
pontban megtartani? Mind a kettőt
katolikus ünnepnapon, hogy minél töb-
ben eljöhessenek. (Úrnapja, december
8.-a.) Úrvacsora s közös ebéd lenne a
kezdete és a vége.

Egy másik érdekes megjegvzés, ami
szintén megérdemli a szélesebb kőrű
figyelmet, az volt hogy a katolikus
egyház mind nagyobb teret enged a
világi elemnek az egyházközség életé-
ben. Ez így van. Elég akármelyik kato-
likus egyházi lapot a kezünkbe ven-
nünk, hogy ezt lássuk. "Mit tehetünk
mi, világiak, K1'isztus országáért?" írja
egy gyári . főtisztviselő egy budapesti
katolikus egyházi lapban.

Talán az előadó hallott arról is, hogy
az Actio 'Catholica világi katolikusok-
nak a főváros 17 pontján tart előadást,
hogy velük a katolíkus ideológiát meg-
ismertesse. .. Az egyháziak válláról
tehát a világiakera akarja áttenni az
egyház ügyét. Ez az egyetemes papság
gondolata. S azt is látjuk, hogy hódít.
Ne felejtsük el, hogy ez a saját fegy-
verünk, amelyet semmiképpen át nem
engedhetünk senki másnak. De mert
szegénységünk folytán mindenütt ke-
vesebb lelkészünk van, mint amennyit
a munka igényelne. minden lehető
módon szaporítani kell a lelkészi állá-
sok és lelkészi munkaerők számát.

Több segédlelkész kellene azért is,
mert a belmissziói munkát még csak
részben is, áthárítani a presbiterre,
kevés helyen fog sikerülni. Erről is
esett szó az értekezleten. Erőteljesebb
belmissziói munkára van szükség a
reverzális, az adózás és az ellankadó
adakozás érdekében. A szélesebb körű
belmissziói munka serkentőleg tud
hatni a presbiterre is. Ez pénzügyi kér-
dés. Azt tudjuk. De azt is halljuk .--
és pedig örömmel - hogy az egyház-
községek pénzügyi helyzete javul. Ha
ez igy van, jobb helyre a pénzt nem
fordtíhatják. Ez úgyszólván egyetemes
érdek. Amerikai ember azt mondaná,
hogy nem is olyan nehéz ennek az
ügynek a pénzügyi része, mert az új
segédlelkész - legalább részben - ön-
magát "finanszirozza", olyképpen, hogy
szaporítja az adózók számát s serkenti
az adakozást.. Az egyháznak minden
munkája, jó törekvése, mégis csak a
lelkészeinknek a vállán nyugszik. A
segédlelkész anyagi helyzetét javítani
is kell, hogya pálya az elhívottakat
vonzza s legyen kedvük a további ta-
nulásra, mert lelkésznek lenni ma nem
olyan könnyű, mint volt 50 évvel ez-
előtt.

Végül nem távolodunk el nagyon a
tárgytól, ha azt mondjuk, hogy a lel-
készképzés reformja is zörget az ajtón.
Angliában és másfelé is foglalkoznak
vele, mert látják, hogy van templom,
amelyik megtelik s van, amelyik nem.

K-ny H-o.
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Akik az utóbbiak csoportjába tartoznak, tehát akik nem ismerik a
Luther Szövetség programmját, vagy ha azt ismerik is, de nem látnak
lehetőséget annak a gyakorlati életben való megvalósítására és átül-
tetésére, azoknak kívánunk az. alábbiakban néhány olyan életből és
gyakorlatból vett példát bemutatni, amelyek meggyőzik őket arról,
hogy Isten megsegítő kegyeimén kívül elsősorban a vezetőktől függ,
hogy a helyi Luther Szövetségekből csak egy újabb jól-rosszul mű-
ködő egyesűlet születik-e, vagy pedig egy életképes, hiánytpótló egy-
háztársadalmi szerv, amelyre igen sok elvégzendő munka vár s amely
igen sok esetben és vonatkozásban tud szolgálni a gyülekezetben.

Az eddigi tájékozatlanságból és mulasztásokból kár háramlott
agyülekezetekre és a Luther Szövetségre is. A Luther Szövetség,
főképp a nagyfokú tájékozatlanság miatt, még ma is szervezési és
rnegalakulási kérdésekkel kénytelen foglalkozni, a gyülekezetek pedig
a helyi Luther Szövetségek hiányában nélkülözni kénytelenek .azt az
egyháztársadalmi támogatást és munkát, amire a mai időkben, de talán
még inkább a jövőben egyre jobban és egyre több vonatkozásban van
és lesz szükségük,

Ismeretes, hogya Luther Szövetség tevékenységi területe és
ennek megfelelően programmja is hármas irányú : egyházvédelmi. kultú-
rális és szociális. Tartsunk egy rövid szemlét azok felett a munkák
felett, amelyeket a helyi Luther Szövetségek .ezeken a területeken
már ténylegesen végeztek. A felsorolandó példák megközelítőleg scm
merítik ki az összes munka lehetőségeket s ha azokat a Luther Szö-
vetség elvi programjával egybevetjük. világosan látjuk, hogy még sok
más murikára is nyílik alkalom a Szövetségen belül. Előre bocsátjuk
azt is, hogy nem egy gyülekezet, nem egy helyi szövetség munkáját
ismertetjük, hanem beszámolunk azokról a munkákról, amelyeket az
ország különböző vidékein különböző helyi szövetségekben láttunk
vagy amelyekről hallottunk.

A reverzálisok és áttérésele körül tapasztalható szomorú hely-
zet több gyülekezetben arra késztette a lelkészt, - tekintve, hogy
tegymaga nem tudja állandóan figyelemmel kísérni az egész gyüle-
kezetet, - hogy a helyi Luther Szövetség erre megfelelő tagjai közül
munkaközösséget szervezzen. A munkaközösség tagjai között fel-
losztotta területileg az egyházközséget. Az egyes tagok kötelessége
az, hogy a területükön lakó evangélikus családokat bizonyos időkö-
zökben meglátogassák, állandóan figyelemmel kísérjék és tapaszta-
lataikról a lelkésznek beszámoljanak. Az egyik gyülekezetben talál-
tunk két olyan idősebb körzetvezetőt, akik minden vasárnap temp-
lomba menet beszólnak a körzetükben lakó családokhoz is, már akik-
nél ez szükséges és kérik őket, hogy jöjjenek el a templomba.

Az egyik gyülekezetben a helyi Luther Szövetség állásfoglalá-
sára és közbelépésére az ott működő színtársulat kénytelen volt több
erkölcsi szempontból kifogásolható darabot levenni műsoráról.

Tudunk olyan gyülekezetről, ahol a helyi Luther Szövetség
megbizottai állandóan figyelemmel kísérík a helyi lapokat és mihelyt
észrevesznek azokban olyan hírt vagy cikket, amely evangélikus
szempontból kifogásolható, azonnal gondoskodnak a válasz megírásá-
ról és elhelyezéséről. -

Tudunk olyan gyülekezetről is,. ahol a helyi Luther Szövetség
külön feladatának tekinti az evangélikus kereskedők és iparosok pro-
pagálását és támogatását.

Egyházvédelmi munkának tekinthető, nagyrészt azonban kultú-
rális munka is egyes helyi Luther Szövetségeknek az a programmja,
hogy fontos egyház kérdéseket rövid 10-12 oldalas 'traktátusokban
kiadnak és nagy példányszámban eljuttatnak az egyháztagokhoz.

A felsorolt néhány példa is mutatja, hogy a helyi Luther Szö-
vetségele egyházvédelmi munkája igen nagy területet ölel fel. Sablon-
szerűen az összes egyházközségekre nehéz, sőt teljesen lehetetlen a
végzendő munkát megállapítani és előírni, csak irányelvek megadása-
ról lehet: szó, amelyek ismeretében a helyi viszonyoknak megfe-
lelően a lelkésznek, illetve a helyi szövetség vezetőségének kell a
végzendő munkát megállapítani. Megemlítendő még az egyházvédelmi
rnunkákkal kapcsolatosan, hogy sok esetben, amidőn az egyház maga
nem léphet fel, mert ki lenne téve a felekezetieskedés vádjának, a



helyi Luther Szövetség mindíg megfelelő szerv a kényes kérdések
elin tézésére.

A helyi Luther Szövetségek kultúrális munkája eléggé ismere-
·tes, erről a munkaterületről szükségtelen külön példákat felemlíteni,
inkább csak egy elvi jelentőségű kérdésről kívánunk röviden megem-
lékezni. Kultúrális vonatkozásban üdvös, sőt egyenesen kívánatos
volna, hogy minden gyülekezetnek lenne évenként egy, de ha lehet
akkor több olyan megmozdulása (ünnepély, irodalmi-est, felolvasás
stb.), amely az egész város vagy község társadalmának szólna feleke-
zetre való tekintet nélkül. Az ilyen irányú megmozdulásoknál azon-
ban minclígarra kell törekedni, hogy annak átütő sikere legyen, tehát
előadóinak, szervezésének, egész lebonyolításának mintaszerűnek kell
lenni. Szükséges ezt kihangsúlyezni, mert általában az a tapasztalat,
hogy jelenleg - természetesen nagy általánosságban állapítva ezt meg
- inkább gyengébb, mint jó és sikeres a rendezés. Az ilyen termé-
szetű megmozdulások természetszerűleg a Luther Szövetség program-
jába tartoznak, mert ha a hivatalos ,egyház rendezi azokat, akkor
nem lehet számítani a más felekezctbeliek nagyobb arányú rész-
vételére.

A helyi Luther Szövetségek szociális munkájával kapcsolato-
san is felemlítünk néhány olyan példát, amelyek betekintést enged-
nek abba a munkába, amit a helyi szövetségek ez cn a téren tényle-
gesen végeztek.

Az egyik gyülekezetben a helyi szövetség által felkért 3 egy-
háztag az evangélikus munkanélküliek elhelyczéséről gondoskodik.
Valóságos munkaközvetítést építettek ki. Az egyik kereskedő üzlete
a központ. Az egyháztagok figyelmét felhívták a kérdés fontossá-
gára s azóta I3Z evangélikusok a Luther Szövetség közvetítésével alkal-
mazzák a szükséges munkacrőket. A három és félezer lelket szám-
láló gyülekezetben a mult évben 87 evangélikus családapát tudtak így
munkához juttatni. .

Egy másik gyülekezetben a helyi szövetség evangélikus cseléd-
eihelyező irodát létesített. Itt ugyan nem az irodán van a hangsúly,
mert iroda nincs is, hanem azon, hogy a helyi Luther Szövetség gon-
doskodik a gyülekezetben levő cselédek evangélikus családoknál való
elhelyezéséről. Ugyanitt gondoskodás történik a cselédek lelki gon-
dozásáról is, pl. minden vasárnap d. u. külön összejövetelt és biblia-
órát tartanak számukra.

Hallottunk - még a honvédelmi munka elrendelése előtt -
olyan gyülekezetről, ahol a helyi szövetség vezetősége dőre gondos-
kodni kívánt az aratás zavartalan lebonyolításáról. Úgy szándékez-
tak 'elvégezni a munkát, hogy azok az evangélikus családok se káro-
sodjanak, ahol a megfelelő munkaerő a bevonulások miatt nem áll
rendelkezésre.

Tudunk több helyi szövetségről, ahol házi-ipar bevezetésével,
,az értékesítés helyes megszervezésével biztosítanak a téli időszak-

ban jobb megélhetést szegény evangélikus családoknak.
Néhány kiragadott példát soroltunk csak fel, de tudjuk, hogy

sok helyen próbálkoznak igen komoly szociális munka megindításával.
Az egyházvédelmi, kultúrális és szociális rnunkáknál felhozott

példák világosan mutatták, hogya Luther Szövetségre minden gyüle-
kezetben szükség van, hogy a Luther Szövetség minden gyülekezet-
ben tud tényleges munkát végezni. A Ielhozott példák azonban azt is
megmutatták, hgy ezt a munkát csak a világiakkalegyütt lehet
végezni, mert a lelkész egymaga képtelen erre, de nem is lenne jó,
ha egyedül végezné, mert abban az esetben elmaradna ezeknek az
egyháztársadalmi munkáknak evangélikus öntudat és közösségtudat
ébresztő hatása, amire pedig egyháztársadalmi szempontból is igen
nagy szükség van. Dr. Vácz Elemér.

"

Amikor aggasztónak mondod azt, hogya keresztyén ember szabadságával
a gonoszok visszaélnek, erre azt felelem: A szerntelen, gonosz és vad emberek
visszaélését nem kell olyan magasra értékelni, hogyemfalt lsten igéjének a hir-
detését kor látozzuk. Ha nem is üdvözülnek mindnyájan, egyesek mégis üdvös-
ségre jutnak, azok, akik miatt Isten az ő szent Igéjét elküldte. Ezekben a hit
annál szilárdabb, a lélek szeretete, türelme és közössége annál erősebb.

Luther.

KÖNYVISM[RT[T[S
Egon Hajek: Meister Johannes

Leipzig. 1940. 336 lap. 6 Márka.
Honterus János élelét és művét tár-

gyalja e könyv. Ezt tudva már sokkal
közelebb érezzük magunkat a szerző-
höz és a munkához is s nagy érdeklő-
déssel várjuk azt, hogy egy birodalmi
német ember hogyan állítja anémet
olvasó közönsége elé az erdélyi szász-
ság reformátorának munkásságát?

Hazánkban már alig van érdeklődő
lélek a történelmi regények iránt. Úgy
látszik íróink kimerítették ezt a témát.
A birodalmi németség talán hasonló
helyzetben lehet, de egy témakör azok
-szárnára még mindig felszolgálható s
ez nem lehet más, mint az Ausland-
deutschtum körébe eső személyek sze-
repe és történelmi szolgálata. Mert eb-
ben a könyvben ezen van aharigsúly:
német vér, német származás. német
orientálódás. Erdély legdélkeletibb
csücskeben is. Ez a Honterus, aki Bras-
sóban községi tanácsos, nyomdatulaj-
donos és könyvkiadó, kerának és váro-
sának legnagyobb mértékben tisztelt
hurnánistája, nyugtalan sorsában világ-
vándorló: nevelője Zápolya János fele-
ségének még Krakkóban s nyomdai
kérdésekben tudakozódó Sveijcban, ct
Zwingli reformátori munkájának ala-
pos ismerője, sőt nagyon sokáig rajon-
gója is s mégis a wittenbergi refor-
máció felé orientálódik, mert anémet
vér a világon mindenütt csak anémet
reformációt követí.

A szerző könyvében soka t beszélteti
a szereplőket s rengeteg idézőjelben
szedett szöveget ad, de nem tudjuk,
hogy forrásai kiktől valók s milyen
történelmi értékűek. Tárgyilagosan, a
magyar érdekek mellett tisztelő becsü-
lettel jár lehetőleg s úgy mutatja meg
Zápolya János, Martinuzzi, az erdélyi
főurak: Kendeffi, Majláth, Haller, PÖ-
böri és a többiek szereplését, Ferdi-
nánddai szemben tanúsított politikáját,
amelyből sem a nyugati, sem a keleti
magyar sértőt magáranézve nem talál-
hat, de Statilió róm. kat. püspököt, aki-
nek halála után 150 évig Erdélyben
nem 'volt róm. kat. püspökség, zolai
reálizmussal rajzolja meg s ezért a
portraitért sem a német, sem a magyar
katholicízmus nem fogja megdícsérni.
Martinuzzi alakját tárgyaló fejezetei tö-
kéletesen történelemhűeknek látszanak.
Igen elismerésre méltó szavak Marti-
nuzzi ajkáról, de a szerző sugalmazásári
keresztül is sokat érnek, amikor arról
beszél Martinuzzt, hogy ő horvát, de
mióta Erdélyben él, csak Erdélyért
tud élni.

Honterus, az óvatos erdélyi szász em-
ber nem harcra született férfi. Húsz
éven át melengeti szívében a reformá-
ció gondolatát, de mindent kockáztató
elhatározásra nem tudja elszán ni ma-
gát. Fölötte tiszteli az esztergomi her-
ceznrímást, aki rendelkezik a brassói
szászok egyházi ügyeiben, nem akarja
a szászságra haragítani sem Ferdinán-
dot, sem Zápolya János özvegyét, még
a Martinuzzival való meaütközés lehe-
tőségei elől is kitér, Amikor már dön-
tenie kellett a reformáció ügyében s a
mozgalmat megindította, tudta azt,
hogy az özvegy királynő volt nevelőjé-
vel szemben nem lehet kegyetlen s



még akkor sem jelenik meg Gyula-
fehér váron, ahol felelnie kellett volna
a kírálynő, a kancellár s az erdélyi
rend ek előtt vállalkozásáért, de amikor
tartózkodásaból ki kell már lépnie, ak-
kor papja lesz Brassónak s végzi szol-
gálatát alázatos, de lelkészi tekintetben
említésre alig méltó eredménnyekkel.

Nem tudjuk, hogy Hajek mit akart
csinálni művének hőséből; az azonban
bizonyos, hogy egyházi emberek refor-
mációi hőst nem láthatnak ezekután
Honterusban.

Van nehány fejezetrészlete, amelyért
nagyon' meg kell dícsérnünk· a szer-
zőt. Az egyik ilyen részlet az, amikor
leírja, hogy a brassói követ Witten-
bergben Luthernél és Melanchtonnál
tudakozódik Honterus nevében afelől,
hogy miként áll a reformáció ügye a
birodalomban s mikor ezt a kedves je-
lenetet befejezi, Wagner azt kéri
Luthertől, hogy áldja meg s ez az ál-
dás az erdélyi szászságnak is szóljon.
Ahogy ezt a részt Hajek megírta szép,
lutheri és szeretnénk, ha szószerint így
igaz lett volna. Másik kedves jelenet
az, amikor a gyulafehérvári kihallga-
táskor a székelység szerepét írja le.
Martinuzzi kérdezi a szász küldötteket
tetteik felől s a szászok félelemmel ve-
gyes bizalmatlansággal néznek a szé-
kelyek felé, de csak pillanatokig tart a
zavar, mert mihelyt a szászok a lelki-
ismereti szabadság tényét kezdik em-
legetni: a székely kiküldöttele éljenezni
és lelkesedni kezdtek s a Brassóval
mindig rivalizáló Nagyszeben kiküldöt-
tei erre még szorosabban -sirnulriak a
kihallgatás ban álló testvéreik mellé. A
megírt és meg nem írt szavak sokat
sejtetnek. A szerző alig méltatja figyel-
mére az oláhok at. A havasalföldi feje-
delemnek kénytelenek voltak meghó-
dolni, de az Erdélyben élő oláhokról
csak azt írja, hogy minden családban
sok gyermek volt. Egészen a mai német
gondolat számára adta azt a részt,
amikor a brassói nagy templom reformá-
ciói célokra való átvételét írja le. A
nagy Fuchs János városb író, akinek
reformációt teremtő érdemei igen na-
gyok, amikor az evangélikussá lett
Brassó közönsége az első evangélikus
istentisztelet után van, a városbíró
maga veszi kezébe a templom arany-,
ezüst- és szőnyegkincseit azzal a céllal,
hogy ezeknek az árából megépítsék azt
az iskolát, amely hivatva van nevelni
az erdélyi szász gyermekeket német
evangélikusoknak. Egy félmondatot kap
a brassómegyei magyar evangélikusság
is azzal és úgy, hogy leírja azt a tényt,
hogya Brassó alá rendelt hétfalu ma-
gyarsága között canonica vizitácíóra
ment Honterus és Fuchs s megakartak
győződni, hogy jó evangélikusek-e a
magyar alattvalók? A látogatás alalt
nagy szerencséje volt Honterusnak az,
hogy kóboros kocsin utaztak, mert kü-
lönben betörte volna fejét 8.Z az egyik
udvarból kocsijukra dobott gerenda,
melyről nem tudták megállapítani,
hogy egyházi, vagy faji meggyőződé-
süknek szólt-e?

Ez a bő ismertetés nagyjában meg-
adta mindazt, ami a könyvnek lényege
és veleje. Történészeink még bizonyo-
san találnak alkalmat arra, hogy a
könyv mondanivalójaira visszatérjenek,
olvasóközönségünk pedig e sorok után
ha kezébe kaphatja e könyvet, nem
fenntartással, hanem az itt elmond ot-
takra való figyelemmel olvashatja. Na-
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Uj állam a láthatáron
Sohanemlátott világtörténelmi eseményeket kellett megérnünk.

A nyugati plutokrata dernokráciák részben megsemmisültek, részben
a megsemmisülés veszélyében vonaglanak. Ebben a kataklizmaban
édes Magyar-hazánk eddig sziklaszír tként áll. Hála érte a Gond-
viselésnek !

Európa új modus vivendit keres s ha a jelek nem csalnak, ez
a törekvése fokozatosan kiterjeszkedik az egész földkerekségre.

Ügylátszik, hogy az emberi .mértékkel megvalósítható igazság
eljövetele útban van. A pár-iskörnyéki békeparancsokban elvetett vihar
ma is tombol ,és remélhetőleg elsöpri az aljas és durva erőszak dik-
tálta igazságtalanságokat.

Fájdalom közben egy másik vihar is tombolt, amely majdnem
elsöpörte hősi faj- ·és hittestvéreinket, a szívünkhöz annyira közel
álló finn nemzetet, de - hála Istennek - új Kalevalába kívánkozó
hősiessége és nem kevésbé mély vallásossága ezt a nemzetet a meg-
semmisüléstől megmentette. Minden nagyrabecsülésünk, szeretetünk
és részvétünk az övék.

A nagy porondon két világnézet áll egymással szemben. Az
egyik oldalon a korhadó, kivénhedt és a nagy emberi közösség szem-
pontjaból mindíg antiszociálie, liberális - plutokrata demokrácia, --
a másik oldalon pedig az ifjú erőtől duzzadó és a nagy emberi közös-
séget hirdető állameszme. Láttuk és bizonyára sokan magunkon is
tapasztaltuk, hogy az előbbi által hirdetett, abszolut, szabad, rnin-
den korlátozástól mentes s ennek következtében az akár gazdasági-
lag, akár szellemileg gyengébbet feltétlenül eltipró szabadverseny hová
vezetett. A kisszámú plutokraeiával szemben a tengődők és nincs-
telen nyomorgók milliói. Allt pedig ez nemzetekre is és nemzetközi
viszonylatban is. Ezzel szemben az utóbbi államhatalmilag szabályo ..
zott kerlátokat szab a nagy versenyben, mindenkit megfelelő munka-
helyére kíván állítani és központilag kívánja irányítani a javak ter-
melését és elosztását. Ennek pedig természetes következrnénye, hogy
az előbbi gazdasági rendszer által kitermelt két, vég'let, a duskálko-
dók és nyomorgók kasztja eltűnik, mert mindenkinek biztosítja [emberi
méltóságához mért megélhetését, de ennél semmivel sem többet. Ezt
kívánja megvalósítani és helyenként már meg is valósította a köze-
ledő új államrendszer.

Az emberben önkéntelenül is reminisceneiák támadnak. Nem
is olyan régen, már a mi életünkben is jobb világot ígértek egyszer,
de a közösségi elv megtagadásával és az Egyház kiírtásával. Ennek
a 'theoriának is meg volt a maga történeti fejlődése, sőt meg volt a
maga érthető oka. Emlékezhetünk még arra, hogy az 1914-18. évi
világháború indulásakor a liberálizmus tetőfokán állott. Az általa
követett szabadverseny természetes következménye az volt, hogy a
gazdaságilag kitaszítottak rendje a vesztett háborúkban összeomlott
államhatalmak romjain magához ragadta a hatalmat és kegyetlenül
megbosszulta magát az aranyhegyek boldog tulajdonosain, kikben min-
den nyomorúságának okozóit látta.

Kétségtelen, hogy a liberálizmus abban az arányban, amint
kitermelte egyik végletként a plutokráeiák rendjét, másik végletként
pedig a nyomorgók kasztját, - csökkentette az emberi lélekre az
Egyház befolyását, mert hiszen a szegény Lázár példájának tanítása
a felső kasztot, nem érdekelte, az alsót pedig nem nyugtatta meg és
nem elégítette ki. Hogy ez mennyire igaz, mutatják azok a történeti
tények, hogy az egyik állam intézményesen különítette el magát az
Egyháztól, őt sorsára bízta s már majdnem üldözte, míg a másik csak
azért tűrte meg' még alantas fegyvertársként, mert az alsó kaszttal
szemben mégis csak némi erkölcsi védelmet remélt tőle, bár elsősor-
ban kétségtelenül az alsó kaszt ellen alkotott drákói törvényeiben
és fegyveres hatalmában bízott.

Csoda-e hát, hogy úgy a korlátlan szabadverseny, mint az általa
szükségképpen kitermelt osztályuralom magában hordja a pusztulás
csiráit? Mert ahol még az államhatalomban is az önzés lesz úrrá,



ott .az állam hasonlatos a folytonosan és kitartó an, sőt fokozott erővel
ostromlott várhoz, melynek előbb-utóbb el kell esnie.

»Egp mindenhiért és mindenhi egyérte hirdeti most az új állam,
s »egpmás terhét hordozzátok« tanítja 2000 éve az Egyház. Itt Egy-
háznak és államnak találkozniole kell. Ezért kell a kettőnek szük ség-
képpen együtt haladnia, sőt egybefonódnia, mert ahol erkölcsi értékek
kialakításáról, azoknak a köztudatba való átültetéséről, az 'egyed
életébe való beidegzéséről, tehát a közösségi tudat fejlesztéséről és
ápolásáról van szó, ott csak az Egyház járhat elől, mert ilyen erkölcsi
érték legfőbb letéteményese - már pusztán történelmi multjánál fogva
is - elsősorban csak az Egyház lehet, hiszen hangoztatott új irány-
és vezérelvét az új állam az Egyháztól vette át, mert annak lényegét
először az Egyház tanította,

Ezért én a Jegnagyobb bizalommal tekintek .az eljövendő új
állam dé, szeretett Evangélikus Egyházunk jövője .szernporrtjából is.
Adja Isten, úgy legyen és ne csalatkozzunk reménységünkben !

Dr. Roósz Ádám.

A a falurahatása,varos
Már szó volt arról, hogy egyes gyülekezeteinket felszívja a főváros.

Említettük, hogy ez is egyik oka gyülekezeteink pusztulásának. El kell
azonban oszlatnunk azt a tévedést, mintha akár a főváros, akár pedig
általában városaink minden esetben ilyen felszívó erőt gyakorolnának.
A fővárosi ember nem mindíg telepszik le váro.sban. Ha tisztviselő,
igyekszik legalább egy kis telket venni vidéken s idővel ott építkezik,
oda vonul nyugdíjba. Ha iparos, vagy gyári munkás, akkor is szívesen
tartja családját falun és maga is örömmel megy a csendbe megpihenni.
Igy gombamódra keletkeztek pestkörnyéki gyülekezeteink. Gyári
rnunkásai nk, Beszkárt munkásai nk sokszor 50-60 km távolról járnak
be Pestre dolgozni. A családnak otthon van háza s ők maguk vagy na-
ponként vagy hetenként vagy kisebb-nagyobb időközökben vetődnek
haza. Csodálatos, hogy falusi tradiciójukat, népszokásaikat, népvisele-
teiket is híven őrzik egyes vidékeken. A főváros hatása inkább jó, mint
rossz. Tisztábbak lesznek ítéleteikben, politikai felfo.gásaikban; igye-
keznek haladni a kerral. Ezt tapasztaltam a hévízgyörki leánygyüleke-
zet hívei közt.

Hévízgyörk község Budapesttől 55 km-re fekszik északkeletre, a
bpest-hatvani vasútvonal mellett. Lakosainak száma 2600 körül mo-
zog. Ebből majdnem 900 evangélikus. Híveinknek egy jó része Pesten
dolgozik. Beszkárt kalauzok, munkások, vasutasok, rendőrök. Családjuk
otthon él. Nagyon sok helyen rádiót hallgatnak, élénken figyelemmel
kísérik a politikai eseményeket. Tudok egy rendőr hívünkről, aki Pes-
ten rendszeresen résztvesz az istentiszteleti életben s ha 20-25 évei)
szolgálata után nyugalomba vonul, egész biztosan otthon is vezető sze-
repet fog vinni gyülekezetének életében. Valamikor az a mondás járta,
hogy falun minden jó. A falusi lelkészek (egy idézet szerint), ha "hat
napon át láthatatlanok is voltak s a hetedik napon érthetetlenek vol-
tak", jök voltak, vagyis a hívek mintalelkésznek tarthatták az illetőt.
Ma a falu is igényes. Halad a korral és meg tudja különböztetni külön-
böző lelkészek munkáját. A főváros hatására sokrétű lesz egy-egy
gyülekezetünk lelki arca is: rajta különféle vonások tűnnek fel.

Evangélikus egyházunknak a magyar földön Istentől nyert külde-
tése van. Számban igaz, hogy kevesen vagyunk, mégis mindenütt él
Igalabb egy maroknyi hívőnk. Hatalmas tömeggyülekezetekben, szét-
szórt pusztaságon, távoli kis falvakban, kisvárosban, nagyvárosban,
tanyán és most alakult őrhelyeken egyaránt missziót kell betöltenünk.
Ne azon érzékenykedjünk, hogyamulban milyen hivatást teljesítettek
atyáink, hanem lássuk meg és cselekedjük a jelen kötelességeit. Ezek-
nek a cikkeknek az volt a közös célja, hogy felelősséget ébresszen ben-
nünk. Egy-egy adottság akkor ér valamit, ha okosan felhasználjuk azt.
Hiszem és remél em, hogy fogunk élni közegyházunk isteni adottságai-
val s gyümölcsöztetjük azt egymás építésére. Pásztor Pál.

gyon jó, ha a birodalmi német, de a
magyar protestáns ember is elolvassa,
mert megtaláljuk benne, hogy anémet
ember hogyan akart élni a multban
Erdélyben s sejteni lehet azt is, hogya
jövőben milyen szemmel néz a magyar-
ságra Erdélyben és hazánkban is.

Dr. Gaudy László.
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HIREK
Frint Lajos püspök halála. A romá-

niai magyar kisebbségi életet nagy
gyász érte. Frint Lajos, az erdélyi ma-
gyar evangélikus egyház nagynevű
püspöke 90 éves korában meghalt.
Nagyrésze volt az önálló magyal' evan-
gélikus szuperiritendencia megteremté-
sében, melynek ' ott első püspöke volt.
Kimagasló és barátai, sőt ellenségei
által is nagyrabecsült egyéniség volt,
akinek halálhírét mindenütt megillető-
déssel fogadták. Temetése Aradon volt
július hó 2l-én, nagy részvét mellett,
Hazai evangélikus egyházunk is szív-
ből. áldja nemes életét és hűséges mun-
kálkodását.

A gyenesdiási Ielkészevangélizáclő
el nem hárítható akadály miatt csac
augusztus 21-én fog kezdődni s így
csupán három napig fog tartani. Az el-
maradt nap pótlására a napirendtől el-
térően délelőttönként egy helyett két
evangéLizáló előadás lesz. A már 20-án
este együttlévő résztvevők számár-a
este 8 órakor "seurat" lesz. Az ellátás
díja természetesen megfelelőerr mér-
séklődlk. A lelkészüdülő kéri a részt-
vevőket, hogy három napi cukoradag-
jukat hozzák magukkal. Aki 20-án
vacsorát kér, legyen szíves ezt bejelen-
teni! Éjjeli és reggeli érkezéshez al-
kalmas vonatok a manetrend szerint:
Zalai oldalon: Bpest-déli p. u. ind.
Ir ~5 (Kelenföld 16.45), Alsógyenesre
éi . 0.05. Somogyi oldalon: Bpest-déli
p. u. ind. 22.35 (Kelenföldről 22.42).
Alsegyenesre érk, 5.45. - Gyorsvonat-
tal: Bpest-déli p. u. ind. 19.45 (Kelen-
földről 19.52) Keszthelyre érk. 23,40.
(Keszthelyen kívánatra bérautót rendel
a lelkészüdülő. Távolság 3 km.) A
MELE elnöksége.

A vasi középegyházmegye júl. l6-án
tartotta Szombathelyen évi rendes köz-
gyűlését Zorigor Béla esperes és dr.
Schneller Aurél másodfelügyelő elnök-
le te alatt. A másodfelügyelő megnyitó-
jában megemlékezett vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzó úr Öfőmél-
tósága 20 éves országgyarapító ország-
lásáról, valamint fájdalmas családi
gyászáról is. Zorigor Béla esperes be-
számolója elején az isteni örök igazság
boldogan várt beteljesedéséről szólott
emelkedett szavakban, amelyben hinni
soha meg nem szűntünk. A trianoni
égre egy szivárvány odarajzolta a mi
színeinket is, jelentve a világnak 20
éves álmunk és vágyunk közelí meg-
valósulását. Majd az egyházmegye gyü-
lekezeteiben megnyilvánuló mind erő-
teljesebb egyházi és hitéletről, az ál-
dott eredményeket felmutató ifjúsági,
szórvány és evangélizációs munkáról
tárt a közgyűlés elé örvendetes képet.
Végül a közgyűlés elhatározta az ales-
peresi állás létesítését, melyre egyhan-
gúlag Rónay B. Gyula uraiujfalui lel-
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készt választotta meg. Helyébe ehm.-i
főjegyzővé Tarján István répcelaki, al-
jegyzővé pedig Kovács Béla nemeskol-
tai lelkészt választották meg. A közgyű-
lés elötti napon az ehm.- tanitótestület,
az ehm.-i presbitérium és a különfélé
bizottságok tartották üléseiket; este
pedig gyámintézeti istentisztelet volt c
templomban, ahol az igét Weiss Viimos
kőszegi lelkész hirdette.

A hegyaljai egyházközség közgyűlése
Az egyházmegye elnöksége a felépült
egri tc.nplorn felszentelése alkalmából
az ez évi közgyűlést Egerbe hívta össze.
A gyűlést megelőző napon, jún. 30-án,
Túróczy Zoltán nüspök szentelte fel az
egriek új templomát s az úrvacsorát
Marcsek János esperes osztotta ki. E

nap délutánján tartotta a lelkészegye-
sület, a pannék egyesülete és ekkor
volt a közgyűlés előértekezlete. - Más-
nap az egyházmegyei közgyűlést meg-
előző istentiszteletet Zemann Zoltán
főjegyző végezte. Pazár István egyház-
megyei felügyelő nagy érdeklődéssei
kísért beszéddel nyitotta meg a köz-
gyűlést; felállással ás hódolattal hall-
gaUa meg a Kormányzó úr 20 éves
kormányzásáról és családjában ért
gyászaról szóló szavakat, a testvériség
szellemében emlékezett meg a finn nép
megharcolt kűzdelméről; üdvözölte az
új munkatársakat, Bőjtös Sándor fan-
csali, Mattheidesz Gyula kassai II., és
Mohr Gedeon: kassai 1. lelkészt; dr.
Haendel Vilmos fancsali, Rochlitz De-

zső dr. kassai II., dr. Zelenka Istvá
hernádvécsei felügyelőket; végűl rá
mutatott az annyira óhajtott nyugdíj
intézeti járulékok arányosítására, me
lyet a közgyűlés is kívánatosnak foga
dott el. - A közgyűlésnek kimagasl
pontja volt Marcsek János esperes év
jelentése, mely bizonyságot tett a gon
dos és céltudatos szolgálatról. Örömme
állaptíotta meg a belmissziói munk
kimélyülését, valamint az adakozása
emelkedését. Megindult az ifjúságnak
belmissziói egyesületekbe való tömörl-
tése is s ezeket mindenütt szigorúan
bibliai alap irányítja, megtartották a
gyülekezeti napokat s ezek állandósí-
tását rendelte el.

Ró~á~,. nerce~, ~oleró~ mérsé~eltáron
Ala~ításo~,javításo~ most olcsó~~a~

soMOGYI szücsmesternél
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félemelet.

Telefon: 186~395. I

70 éves Ceg I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezü~t- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

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

Mit nyujt az Evangélikus EgyházkerüJetek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi 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 foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 43.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogat rsával.

HittBstUÉrBknBk iÍrBngBdmÉny f

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban MARNITZ
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.

hangszertelep
Evangélikusoknak nagy árengedmény! VIlI., József-körút 37. sz.


