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Elindul-e a lavina?
Nagy feltűnést keltett az elmult hé-

ten az Országos Magyar Sajtókamarn
egyik körlevele, amelyben felszólította
a magyar újságírókat, hogy a jövőben
"levelekben és ügyiratokban ne méltó-
ságolják a Kamara vezető tisztviselőit
s főként ne hajbókoljanak a szokásos
"méltóztassék", "kegyeskedjék", "alá-
zatos tisztelettel esedezem" stílusban.
Beszéiienek: a tagok egyszerűen és ma-
gyarul: az elnököt szólítsák "Elnök
úr" -nak, a főtitkárt "Főtitkár úr" -nak
stb. s a leveleket fejezzék be a cifra
alázatoskodás helyett férfias udvarias-
sággal".

Komoly körökben úgy üdvözölték a
Sajtókamara intézkedését, mint azt a
várva-várt "első lépést", amely ami
agyonméltóságozott országunkat végre
elindítja egy egyszerübb, közvetlenebb,
szociálisabb s így keresztyénibb társa-
dalmi élet felé. Az intézkedés hátteret
kutatva ugyan nem akadunk ilyen ko-
moly indító okokra. Egyszerűen az tette
szükségessé az egészet, hogy a Kamara
tisziviselői között többen vannak olya-
nok, akik előző közéleti műkődésükből
"méltóságos" vagy "kegyelmes" címet
hoztak magukkal, míg mostani állá-
sukkal nem jár ilyesféle címzés és így
sok zavart okozott a Karnara tagjai-
nál a tisztviselők hivotali és egyéni
cimeinek kellő összhangba hozása. Ezen
a Scyllán és Charibdisen ak at ja csupán
átsegíteni a fenti rendelet a Kamarába
tévedt újságíró-odisszeuszokat.

Azonban Pál módjára mi is azt tart-
juk: mindegy, hogy versengésből avagy
irígységből-é, "csakhogy Krisztus pré-
dikáltatik". Mi ennek örölünk és örülni
is fogunk És csatlakozunk azokhoz,
akik szeretnék, ha "a Sajtókamara fel-
hívását egymásután követnék a többi
kamarák, hivatalok, egyházi és állami
közületek felhívásai : felkérjük tagja-
inkat, ügyfeleinket, a magyar népet,
hogy a felesleges címzéseket a hivata-
los érintkezes során mellőzzék". S
ahogy egy véletlenül meglökött kavics-
ból lavina keletkezhetik, ha megvan
hozzá a hegyoldal és hótömeg, úgy nő-
het meg országos tisztulási mozga-
lommá a Sajtókamara intézkedése is,
ha valóban megvan beniink a vágy és
készség az egyszerűbb, emberibb és
keresztyénibb magyar élet kiépítésére.
Legelőször tehát vizsgáljuk meg ma-
gunkat, mit éreznénk, ha. a méltóságos,
nagytiszteletű, nagyságos, stb. címek
nélkül egyszerűen Esperes úrnak, AI-
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Csen~élet-résllete~ a Slóryányo~ról
1.'

"Hasonló a mennyek országa az igaz gyöngyök után járó keres-
kedőhöz" - mondja Jézus. Igen, Isten országa gyöngyöket keres: lelke-
ket, akik minden bűnösségük dacára is értékesebbek minden gyöngy-
nél - hiszen az élő Isten egyszülött Fia áldozta fel magát érettük. A
szórvány valóságos gyöngyöket rejtő tenger, csak meg kell keresni ós
találni benne a gyöngyszemeket.

A halászokat az Úr hívja el s teszi kötelességükké 8 györigyök ke-
resését. Szerény magam az erre való elhívást nem egyházi. ernberek
által kaptam. - Hiszen vagy 15 évvel ezelőtt még az a felfogás uralko-
dott egyházi berkeinkben, ami hellyel-közzel még ma is uralkodik
négy-öt gyermekért nem érdemes 15-20 km-eket megtenni! - Misz-
sziói területem átvétele után kb. félév vel felkerestem felügyelőmet,
aki többek között, nagy meglepetésemre, ezt a kérdést intézte hozzám:

.- Tisztelendőséged terül etén van vagy 30 tanyai iskola. Volt már
bennük hitoktatást végezni?

Valami olyasfélét nyögdécseltem, hogy a reám bízott falvakban
voltam, de tanyai iskolákban, tudtommal, csak egy-két gyermek van
itt-ott!

- És azok nem evangélikusok? - hangzott felém a kérdés.
Leforrázott ez a megállapítás. Valósággal kicserélte szemeimet,

mint ahogyan az Úr kicserélte Saul szemeit és a látó Pál apostol sze-
meit adta helyébe. - Később visszagondolva a jelenetre, úgy éreztem,
mintha talán nem is ember szólt volna hozzám s adta volna meg az
irányítást a szórvány okra vonatkozólag, hanem egészen más Va/laki,
ember által. Bizonyára Ő volt, az Első és az Utolsó, aki megkezdte
Isten országában a munkát, folytatja ma is és be is fogja fejezni az
utolsó téglát helyezve a hatalmas épületbe.

Azóta többször meggyőződtem, hogyaszórványokat maga az Úr
gondozta és gondozza. Hiszen valósággal Isten különös csodája, hogy
az után a gondozás után, mellyel mi elláttuk szórványainkat, maradt

. még egyetlen egy evangélikus is szórványterületeinken. Az Úr azon-
ban gondozta övéit, és gondozza ma is. Az Úr szórványainkonjár, ha
a kivetődő lelkész találkozik odakünn Véle, elhívást kap a szórvány-
gondozásra és valósággal gyönyört fog érezni szórványai gondozása
közben: "Mert erre engem szükség kényszerít. Mert jaj nekem, ha
nem hirdetem az evangéliumot" - mondja a kisázsiai szórvány terüle-
tek Krisztustól elhívott szórványgondozója. (1..Kor. IX. 16.) - Ha pe-
dig nem találkozik a lelkész odakünn a szórványokon az Úrral, mun-
kája valóságos hóhérolás lesz, neki magának örökös teher és gyötre-
lem s az évvégi egyházmegyei szórványkimutatáshoz Jókai fantáziáját
kell kölcsön kérnie, hegy végzett szórványgondozását "kieLégítő-
nek" tudja kimutatni.

Ujonnan jött segédlelkészemnek bemutattam a Csepel-motorker~k-
párt, melyen ma, idősebb szórványgondozó koromban gondozzuk a szor-



ványokat. Bizony kedvetlen képpel nézegette. Amikor s. lelkész társa
megindította a motort s biztatta, hogy próbáljon reászállni, odaállt
ugyan melléje sápadó arccal, de felszállni nem mert s könyörögve for-
dult társához: állítsd le a motort, mert ez veszedelmes állat, még a
sáncba visz! - De azért egy-két nap mulva elindult a szórvá-
nyokba. Figyeltem a fiatalembert heteken keresztül: fáradtan, kedvet-
lenül jött haza nap-nap után. Én pedig lehangoltan állapítottam meg
mindannyiszor magamban:

- Még mindíg nem találkozott a szórványokat gondozó Úr
Jézussal!

Egyszer csak az én fiatal barátom beszélni kezd hazajövetele után
a szórvány munkájáról mosolygó arccal, derüs lélekkel. Elmondja a
szórványgyermekek örömét; mellyel várták, meglátogatott evangélikus
családok hálájáról szólott, mellyel fogadták s az istentiszteletekről,
melynek lélekszáma csaknem duplájára emelkedett a lelkipásztori láto-
gatássorozat után. - Én pedig az Úr iránt érzett hálatelt szívvel sóhaj-
tottam fel magamban:

- Megtörtént veled is a damaszkuszi út találkozási csodája!
A szerkesztőség megbízásából a szórványgondozás területéről

fogok közölni apróságokat. Ne várjon tőlem, egyszerű szórványgondo-
zótól senki sem nagyvonalúságot. A szórványgondozás terül etén nin-
csen nagyvonalúság: e?yszerű apostoli munka az. Nem is merek komo-
lyabb cimet adni a dolgozatnak, legfeljebb a fentit: csendélet-részle-
tek a szórványokról.

* * *
Az egyik tanyai iskola tanitója többször vallatott, amikor e~y szál

első osztályos növendékemmel foglalkoztam az iskoláiában: miért jövök
ki ekkora távolságra: tizenegy krn-nvire a műúton kerékpárral c::

onnan kb. 5 km gyalog az iskolához, sáros, posványos utakon, ugyan-
annyi visza a rnűútr'a s onnan kerékoárral haza, hiszen csak elsősöm
van, s arról is valóságot jep.yzett be korábbi s. lelkészem a hitoktatási
naplóba az év elején: "Egy órai beszélgetés után sem birtam measzó-
laltatni. NEm normális". - Hát bizonv, ismételni fogja a gyerek, lehet.
hoay néhánvszor is, az első osztályt. De mégis kimondhatatlanul sze-
rettem és szeretek vele fOe'laJkozni, hiszen azóta már nyíladozik az esze.
Mert drága ez a gyermek nekünk!

A messze környéken nincsen más evangélikus család, csak ez es
ennek nagybátyja. Az azonban reverzálist adott a kárunkra s így a
gyermekek nem evangélikusok. Többször beszéltem a gyermek szülői-
vel, de mint menthetetlenről beszélgettünk róluk. Nagy meglepeté-
semre az egyik napon meaielenik ez az asszony két gyermekével a
hivatalomban és tanúkat kér, mert hozzánk akar betérni: férje evan-
gélikus s ő a gvermekeivel együtt evangélikus akar lenni. Vall atom az
áttérés oka felől, mert izazán ártatlan vagyok az egész áttérési dolog-
ban: A tanyai asszony végre elmondja őszintén:

- A mi papunk egyetlen egyszer sem jött ki oda az Isten háta
mögé, pedig tíz gyermeket kellett volna hitoktatnia, tisztelendő úr pe-
dig azért az egy beteg gyermek kedvéért is kijárt!

Az áttérés megtörtént azóta. A szülők gyermekeikkel más tanya-
körzetbe költözködtek, de szorgalmasan látogatják az istentiszteletein-
ket ott is. En pedig sokszor gondoltam Isten iránti hálával Ap. Csel.
II. 42-47. versekre, ahol az első keresztvének életéről van szó, akikről
fel van jegyezve, hogy befelé élték a maguk lelki életüket, senkit sem
beszéltek rá betérésekre és mégis: .Az Úr pedig nanról-napra gyara-
pította a gyülekezetet űdvözülőkkel". Ha oediz az Úr nem gyarapítia
napról-napra a !!yülekezetet ,.üdvözül6kkel", alázatos szívvel vizsgál-
juk meg magunkat, mert a hiba bennünk van!

Ezért szerétern én azt az egy, "nem normális", de apránként nyíla-
dozó eszű gyermeket s ezért foglalkoztam véle, mégha egyedül is volt
a nagy messzeségben, szeretettel. Ez az egy gyermek számunkra
ugyanis három lelket is hozott.

Egyébként ebben a munkaévben őt helyen végeztünk 14-25 km-
nyire fekvő körzetben egy-egy gyermekkel hitokta,tást.

(Foly tat juk.) Egy szórványgondozó.

ispán úrnak, Főjegyző úrnak vagy
Allamtitkár úrnak szólítanának ben-
nünket? És ha nem dőlne össze a világ
akkor sem, ne várjuk be az illetéke,
karnaránk vagy főhatóságunk körleve-
lét (hátha ítéletnapig várhatnánk reá!)
hanem kezdjük meg a címnélkülisé
gyakorlását saját hatáskörünkben. Mert
akkor nő a lavina, ha minden ponton
ragad hozzá egy parányi hótömeg, Ki-
váncsían lessük tehát: elindul-e a la-
vina? F, Z.~~-(

Divat és ~ereslWénsé~
E két fogalom egymás iránti közöm-

bössége csak látszólagos. Rövid meg-
fontolás után is világos, hogy a divat-
nak, a divatformálásnak és irányítás-
nak nem pusztán üzleti, egészségügyi és
esztétikai, hanem messzemenő erkölcsi,
nemzetgazdasági, szociológiai, kultúrfi-
lozófiai, sőt metafizikai vonatkozásai is
vannak. '

A keresztyénségnek nem utolsó sor-
ban van mondanivalója a divattal kap-
csolatos kérdések megvilágításában.

Tudjuk, hogy a divat elsőrangú gaz-
dasági tényező. Gondoljunk a divathoz
szükséges mindennemü anyagnak a
gyári előál litására. Ez csak utolsó állo-
mása egy gigantikus gazdasází folya-
matnak, amely vadászattal és állatte-
tenyésztéssei kezdődik. Gondoljunk a
tömérdek gépre, mely milliókat foglal-
koztat és juttat kenyérhez. Ebbe a gaz-
dasági folyamatba azonban oly ténye-
zők szólnak bele, amelyeket a puszta
gazdasági rációval megérteni egyált.v-
lán nem lehet. Ilyen pl. a divatvá!tozús
gyo1'sasága és kiszámíthatatlansága. A
di vatváltozás jogosultságát nem akar-
juk tagadni, hiszen az emberi szellem
változatesságra törekvése és kifogy-
hatatlan gazdagsága a divatban is ál-
landóan új kifejezési lehetőséget keres,
A szépség ideája nem fejezhető ld tel-
jesen egyetlen formában. De jogosult
azért is, mert az egyik divatidényben
keresletben hiányt szenvedő kereske-
delmi ág a másikban pótolhatja ki
vesztesézeit. Azonban a divat szélsősé-
gek között csapongó szeszélyesséae már
komoly exisztenciális katasztrófákhoz
vezet, mert ú] divatok szülte befekte-
tések eredménytelenséget, vállalatok
összeroppanását és felszámolását, óriási
árúhalmazok haszontalanná válását
okozhatja s anyagban, idegekben és
munkaerőben mérhetetlen pazarlást és
krízisek et eredményez. A divat e sze-
szélyességével szemben tehetetlenül áll
minden nemzetgazdasági bölcseség. A
mai divat szeszélyét sokan kultúrfilozó-
fiai érvekkel mentegetik. Szólnak arról,
hogy kor unk ideges életének fokozott
ritmikája a benyomások változásának
rövidebb periodusait igényli. SZQci:11-
tipológiai érveket is hallunk. Uj diva-
tok születése - úgymond - vezető
elitrétegek önmegkülönböztetési ősz-
tönében rejlik. Mindezek a megállapi-
tások azonban megmaradnak ti tüne-
teknél és nem válaszolnak az utolsó
miértre. Szociológiai. pszichológiai stb.
vizsgálatok is a problémát csak kiszé-
lesitik és bonyolítják, de nem oldják
meg. A keresztyén hívő szemlélet előtt
azonban egészen világos, hogy a divat-
szeszély gyökere is a bűn. A megrom-
lott és újjászületésre szorult emberi
természet a kacér szellem formájában,

3



mely a divatkreaciókat az emberi lé-
lek és élet mélyebb alapjait nélkülöző
legképtelenebb extrernitásokba diktálja.
Ez a szellem állandóan szenzációt haj-
szol. A divatban is az ellentétes for-
mákba, vonalakba és színekbe való
szeszélyes átlendülésben keres eszközt
az áhitott feltűnésre, s lényege szerint
csak a teljes benső kötetlenségben,
tomboló szenzációban, a fennálló rend
és általánosan elismert' örök igazságok
elleni lázadásban, a pillanatban való
feloldódásban, s a minden központi
gondolatot nélkülöző változatosságban
élheti ki magát. Ez a szellem terem-
tette meg a divatban a mezítelenség
tendenciáját is és segítette elő egy
ilyen divat által korunk elszexualízáló-
dását. Bizonyos, hogya háború utáni
revűkben, magazinokban soha nem öl-
tötte volna az ismert méreteket, ha a
kacér divattól nem kapott volna ehhez
inspirációt és állandó tápot.

Ez a szellem akadályozza magasabb-
rendű művészi, erkölcsi, egészségügyi
stb. invenciók közrernűködését is a
dívatkreációk kialakulásában. Ez teszi
lehetetlenné a ker sajátos lelkiséget
tükröző olyan állandóbb alapfogalmak-
nak megérését és kilornbosodását, ami-
lyenek pl. a letűnt századok magyar
ruha divatjai, a 16. század spanyol di-
vatja vagy a rckokó voltak, amelyek
az állandósult stílus mellett az egyén-
nek is módot adtak, hogy életkorának,
vagy lelki sajátosságainak, ízlésének
színben, díszben vagy szegélyben stb.
adjon kifejezést. A korszerű stílus
megéréséhez azonban a hóbortosan
csapongó kacér divat időt nem enged.

Igy válik a ma divatj ának stílusává
a stílustalarrság és így igázza a divat
feltétlen hódolóját rabszolgává, bár
szolgaságát, mint szabadságot érzi és
haladó szellemmel tetszeleg önmaga
előtt. A divatrabszolgaság pedig még,
ha magában véve nem érdemelne is
különös figyelmet, végső konzekvenciája
szintén messze vezet. Aki ugyanis nem
látja világos szemmel divatszolgaságba
való feltétlen belesodródását, abban a
veszélyben van, hogy erkölcsi szernlé-
letében, szociális, gazdasági, polítikaí
stb nézeteiben is pusztán a reklám, a
sajtó, a közvélemény és a miliő szerint
igazedik a mélyebb összefüggések lá-
tásának szükségét nem érzi, és így las-
san minden képességét elveszti annak
az örök krisztusi igazságnak a megérté-
séhez, mely szerint a tágas kapu és a
széles út a veszedelembe visz.

Nem a formaalakitás apró részletei-
ről van itt szó, mert ez a szakember
dolga. Keresztyén divatról sem ábrán-
dozunk, mert ilyen nincs. Figyelmünk
csupán a divatot sugalló lelkiségre
irányul, mely - amint látjuk - ujjá-
születésre szorul, hogy igazi teremtő
erők birtokába, mély ebb inspirációk-
hoz jusson, s az emberi lélek és élet
Istentől való függésének igazságával is
összhangban lehessen. Nincs ugyan ke-
resztyén divat, de vannak keresztyén
emberek, akik az ő öltözetűket is hi-
tükkel összeegyeztethető módon alakí-
tani és azzal összhangba hozni igyekez-
nek, abban a meggyőződésben, hogy a
szépség, amire a divat is törekszik,
nem a hitetlen, hanem csak az Isten-
ben mélyen gyökerező élet tulajdona
lehet.

Igen a hamisítatlan szépség nem a
kacér szellem raffinált mesterkedései-
nek eredménye, hanem kétségtelenül
kegyelem. Dr. Szilády Jenő.
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A háborúkeresztyén ember
,
es a

Négy irányban kívánjuk kiterjeszteni vizsgálódásunkat: a háború
és fegyverfogás kérdésében mit mondanak Luther írásai, HitvaLlási
Irataink, az ószövetségi és az újszövetségi Szentírás?

1. Luther két írásában foglalkozik kimeritő részletességgel e nagy-
horderejű kérdéssel. Egyik: "A világi felsőségről" 1523-ban, a másik:
"A katonai hivatásról" 1526-ban írt műve.

Megkísérlem, hogy visszaadj am mindkét könyv rövid velejét. "A
világi felsőségről" irt könyvében következőket mondja Luther: Adám
gyermekei, vagyis az egész emberiséget két nagy táborra kell oszta-
nunk: Isten Országára és a 'világ birodalmára. Isten Országába tartoz-
nak az igazán keresztyének, a világ birodalmába a többi emberek.

"Ne álljatok ellene a gonosznak!" .Szereeeétek ellenségeiteket!"
Ezt hirdeti Üdvözítőnk a Hegyi Beszédben. Ezeket a szavakat az iga-
zán keresztyéneknek mondja. Ezek egymás között és saját szemelvű-
ket illetőleg úgy is tesznek. Nyilvánvaló, hogyha az egész világ hívő
keresztyénekből állana, fegyverre nem volna szükség. Ezért az Úr
Krisztus nem viselt fegyvert és Országában sem. rendelt, mert ezt az
Országot Ö nem fegyverrel, hanem a Szentlélek által kormányozza.

A világ birodalmába tartoznak az összes nem-keresztyének. Ezeket
nem Krisztus törvénye korrnányozza. Ezért közöttük csak fegyverrel
lehet a békét és jórendet fenntartani. Máskülönben széttépnék egymást.
A harapós, szilaj állatot gazdája megköti, hogy ne tudjon harapni, a
szelíd, jámbor állatot ellenben szabadon hagyja.

Ennek megfelelőleg Isten kétféle kmmányzatot rendelt: A lelki
kormányzatot, amely a Szentélek által kegyes embereket formál és
vi.Iági kormányzatot. amely a nem keresztyéneket és gonoszokat fékezi,

Valaki azt mondaná: Én az összes embereket az evangélium szerint
kormányozom, eltörlöm a fegyvert és a karhatalmat, hiszen az alám-
rendeltek mind megkeresztelt keresztyének! Az ilyen leoldaná a go..
nosz állatok láncait és csakhamar a saját bőrén tap asztalná, hogy 11

karhatalomra nélkülözhetetlenül szükség van.
Luther, főként a Római levél 13-ik fejezetére támaszkodva, azt a

nagyhorderejű kijelentést teszi, hogy a világi. kormány ?at is Isten ren-
delése, sőt "Isten szolgája", amely istentiszteletet végez akkor, amidőn
a gonosztevőket bünteti, a kegyeseket pedig oltalmazza!

Fegyverre tehát a meg nem tért világnak van elengedhetetlen
szüksége. Mivel pedig a keresztyén ember nem önző életet él és nem
csupán önmagára, hanem felebarátjára tekint, ezért a fegyver hatal-
mának, a felebarátra tekintettel a keresztyén is aláveti magát és a vi-
lági felsőséget tiszteli.

A kérdések-kérdése már most az, hogy vajjon a keresztyén csak
helyesléssei jóváhagyja-e a világi kormányzat kezében a fegyvert,
avagy pedig ő maga is foghat fegyvert?!

Erre Luther a következőképpen felel: Ha a világi kormányzat
Isten rendelése, a felsőség Isten szolgája, amely istentiszteletet végez
akkor, amidőn a gonoszt bünteti, a jót pedig jutalmazza, akkor a ke-
resztyén ember is vegye jó lelkjismerettel kezébe Q. fegyvert, nem a sa-
ját, de a felebarátja védelmére, hogya' gonosz akadályoztassék, az
Istenfélelem pedig oltalmat találjon! Ha ugyanis a hatalom és a kard
Isten rendelése, akkor szükségképpen lsten rendelése mindaz, ami
annak gyakorlásával együtt jár.

Miért nem viselt hát Krisztus fegyvert? - kérdezné valaki. Ezen
a címen azt is kérdezheti: Miért nem házasodott? Vagy miért nem
folytatott szabóságot? Azért nem volna jó egy hivatal, mert az Ür
Krisztus nem viselte? Krisztus nem viselt ugyan fegyvert, de ei sem
tiltotta, meg sem szüntette, sőt megerősítette. Hol? Erről később az új-
testamentom tárgyalásánál lesz szó.

Luther másik könyve, melyben a háború és fegyverfogás kérdését
keresztyén szemszögből nézve tüzetesen boncolás alá veszi: "A katonai
hivatásról" szól. Fejtegetései a következők:

Háborút háromféle helyzetben viselhet valaki: Mint egyenrangú az
egyenrangú ellen, mint alantas a fellebbvalója ellen, mint fellebbvaló
az alantasa ellen.



Alantas soha se viseljen háborút felettese ellen, mert "aki saját
feje fölött farag, annak szemébe hull a forgács!" Luther ezt különösen
a lázadó parasztokra értette, akiknek a rabló és gyújtogató hordáit ke-
véssel azelőtt tették ártalmatlanná.

Ám harcoljon az egyenrangú az egyenrangú ellen, avagy a felet-
tes alantasa ellen, de csak akkor, ha a másik fél a támadó. Itt Luther
éles különbséget tesz a .Lrustlcries]" és a "Noúcrieo" között, vagyis a
kedvtelésből folytatott háború és a szükségháború, vagyis az önvé-
delmi harc között. A kedvtelésből folytatott háborút élesen elítéli és
csak a szükségháború jogosultságát ismeri el. (68. Zsoltár 31. v.)

A történelem bizonysága szerint legtöbbször azok vesztették el a
háborút, akik kezdték A, rómaiak hatalmas császárságukat azáltal nö-
velték .meg, hogy legtöbbször csak muszájból mentek harcba (Kart-
hágó és Róma küzdelme, Hannibal). Hivatkozik Luther I. Ferenc f'ran-
eia király esetére, aki megtámadta a ném et birodalmat, de a Pávia-i
csatában (1525) V. Károly császár fogságába esett. Ez pedig azért van
így, mert "Isten békét akar és ellensége azoknak, akik háborút kezde-
nek és békét bontanak!"

A hetvenkedőnek, aki azt képzeli magáról, hogy ő "Eisenfresser",
aki a vasat is összeharapdálja, úgy kell tompítani a fogát, hogy nem-
csak a vasba, de még a friss vajba se tudjon beleharapni!

Az ölés, akár mennyire nem látszik is keresztyén cselekedetnek,
hanem kegyetlenségnek, mégis lehet a szeretet cselekedete. Olyan ez,
mint mikor az orvos leoperál egy kezet vagy egy lábat. Ez is kegyetlen
cselekedetnek látszik, pedig a szerétet műve, mert megmenti általa az
egész testet. Ekként a harcos, amikor kardjával vág, véd asszonyé.'
gyermeket, szabadságot, becsületet, meggátol lassú sorvasztó beteg-
séget.

Ha tehát a világi felsőség harcba szólít, a keresztyének is harcol-
, janak, nem mint keresztyének ugyan, keresztyéni mivoltukból kifolyó-
lag; hanem mint a felsőségnek alávetett engedelmes polgárok.

A nagy reformátor még egy imádságot is ír, amelyet csata előtt el-
mondásra ajánl, azután, ha úgy tetszik, mondj el még egy Miatyánkot
és Hiszekegyet - tolmácsolja, - ajánld testedet és lelkedet Isten ke-
zébe, azután ránts kardot és üss közé! Ha ilyen katonáink lennének,
akkor megennék a világot és megfutamítanák a török császárt minden
hatalmával együtt.

Ne feledjük, hogy Luther ezt a nagyszerű 'munkáját 1526-ban, a
gyászos emlékű Mohácsi-csata évében írta. Ha II. Lajos magyar király-
nak ilyen katonái lettek volna, akkor a Mohács mellett ütközet nem
végződött volna csúfos vereséggel és hazánk nem jutott volna 150 éves
török rabigába. (Folytat juk) Harmati Béla.

Tanyagondozást I
Szándékosan nem beszélek szórványainkról és azok gondozásának

szükségességéről. Éveken keresztül cikkeztünk ezzel kapcsolatban s ma
már mindenki látja, hogy vérzünk szórványiankban s hála Istennek
igyekszik is ki-ki összeszedni nyájának messzire került bárányait. Zsi-
nati törvényeink kötelezővé is teszik a missziói munkát. Egyről azon-
ban még nem gondoskodtunk eléggé: a tanyagondozásról. Alföldi
mammut gyülekezeteink híveinek javarésze tavasztól őszig állandóan
tanyán él. Szombaton este fáradtan jön haza a faluba, hogy elintézze a
szükséges dolgait, munkásokat fogadjon, bevásároljon és megpihenjen
egy kis időre. Templomba bizony ritkán jut el. A szegényebbek télen
is kint laknak, mint béresek, tanyások; esetleg egy-egy uradalomban
élnek családjukkal együtt. Míg az asszony vagy a gyermekek néha-néha
látják a falut, bemennek szórakozni és művelődni :(esetleg istentiszte-
letre is), addig a család feje évtizedeken keresztül kint él a tanyán,
Szép és nyugalmas, gondtalan és boldog élet a tanyasi ember élete,
hiszen "istenteremtette" világban él, míg a város népe "embercsinálta"
világban lakik, mégis a leghatározottabban meg kell mondanunk, hogy

Tan és tény
Az egyházakat állandóan fenyegeti

az a veszély, hogy az evangéliumból,
Krisztus tanításaiból, általában a szent-
írásból leszűrt tanításokból tantétele-
ket állítsanak fel. Ezeknek a tantéte-
leknek a megfogalmazása rendszerint
a filozófiából, bölcseleti tudományok-
tól, néha más tudományoktói kölcsön-
vett fogalmakkal történik. Az emberi
szellem egy ideig ismereteket halmoz
fel, majd rendszerez, tételeket állít fel,
paragrafusokat alkot, tanokat gyárt,
Egy későbbi nemzedék a felállított-
tantételeket megtámadja. hamisnak
állítja és .újra kezdődik az egész folya-
mat. A megismerés állandó és szaka-
datlan törekvés. Minden Imr modern
bizonyos mértékíg és minden Ú. n. mo-
dern kornak megvan a maga szem-
üvege, melyen át a multat és a mult
eseményeit nézi. Viszont az is igaz,
hogy sem a mult, sem a mult esemé-
nyei nem változnak, hanem csak a lá-
tás lesz más,

El kell ezt mondani azért, mert
egyre több lesz azoknak a theológíai
szakkönyveknek a száma, melyek bi-
zonyos dolgokra vonatkozóan homlok-
egyenesen ellenkező álláspontot fog-
lalnak eL Mikor egy-egy ilyen mun-
kát végig olvasunk, először megdöbbe-
nünk, hogy mennyire nem tartunk lé-
pést a tudomány fejlődésével, majd
sajnálni kezdünk egy általunk régen
elfogadott ismeretet, melyet szétszed-
tek, megcáí'oltak, pogányízűnek, szent-
írásellenesnek . álli tották be, De ha egy
újabb munka kerül a kezünkbe, ez vi-
szont megvéd régi tanokat, harcba bo-
csátkozik új irányzatokkal. Azon vesz-
szük észre magunkat, hogy köddel,
zűrzavarral birkózunk mi magunk is.
Kiutat keresünk, eligazító elveket állí-
tunk fel, tanácsot kérünk, majd Ú. n
"józan középúton" haladónak hisszük
magunkat. Bibliaolvasásunkban, imád':'
kozásunkban Istentől kérünk világos-o
ságot. Testvérekkel találkozunk és őket
kérdezgetjük, egyiknek arcán sajnál-
kozás, a másik tekintetében a felsőbb-
ség vonása mutatkozik, a harmadik
egyszerre négy idegennyelvű szak-
könyvet ajánl. mint biztos forrásmun-
kát, a gyötrődés eredménye az lesz,
hogy semmivel sem látunk világo-
sabban,

Távol áll tőlem, hogy ezeknek az el-
mondásával a tudomány módszereivel
végzett' komoly munkát és kutatást
csak egy cseppet is kisebbítsem. Min-
den ilyenirányú munkát végző tudó-
sunk megérdemli a tiszteletet és el kell
követni mindent, hogy munkáiuk ered-
ményeit a kezünkbe vehessük és 01-
vashassuk. Egyet azonban sohasern
szabad elfelejteni. azt, hogy a Krísz-
tus munkássága, élete, harca, hitreéb-
resztése, gyógyítása, megválto mun-
kája mind csupa tény és nem tan.
Munkájában valami olyan erők mun-
kálkodtak, melyek mind az élettel, a
valóságos élettel tartottak fenn kap-
csolatot. Tanítványai is mind olyan
egyszerűek, kik tantételek megismeré-
sére, átélésére talán nem is voltak al-
kalmas emberek, mégis a hit lendüle-
tével, a Krisztustól nyert erők harcba-
dobásával győztek. A keresztyén egy-
ház tavasza erőtől duzzadt és ennek az
erőnek győznie kellett.

Krisztus beszélt és tanított ugyan,
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de előbb mindíg tesz és cselekszik.
"Kezdett cselekedni és tanítani." Azt
mondotta: Én vagyok az élet. Ezzel
mindent megmondott. Nem azt mon-
dotta, hogy én vagyok a tan az életről,
hanem én vagyok az élet. Erről az élet-
ről pedig nemcsak beszélt. hanem meg-
mutatta, az életet szinte elénk élte.

Sohase felejtsük el, hogya tan csak
reflexe a ténynek, de nem maga a ténv.
Krisztus evangéliuma sem tan, vagy fi-
lozófia, hanem folytonosan ható, ele-
ven erő. És senki sem tagadhatja, hogy
erre a folytonosan ható, eleven erőre
ma rendkívül nagy szükség van. Min-
dig nagy szükség volt rá, de ma nél-
küle elpusztul a világ és rajta az em-
ber. Az az élet, melyet Krisztus muta-
tott és adot t, nem könnyű élet, hiszen
az evangélium boldogságai is keserű-
ségből születnek, de új világot tudnak
teremteni. Ezt az új világot pedig tan-
nal sohasem érjük el, csak életteL Él-
jük és gyakoroljuk az evanzéliumot ...

Fülöp Dezső.

..
KULFOLDI HIREK

A wieni Szent István-dóm 600 éves
jubileumának ünnepét a háború befe-
jezése utáni időre halasztották. Innit-
zer érsek elrendelte, hogy eddig az
ideig nagy népmissziót tartsanak a
dómban.

Portugália függetlenségének 700 éves
fordulóján XII. Pius, enciklikát kül-
dött a portugáliai róm. kat. egyháznak,
amelyben a missziót ajánlja mindenki-
nek figyelmébe.

Adolf Keller cikkének részletei az
európai egyházakról adott beszámoló-
jában: Bursche, a volt lengyel evangé-
Iikus püspök még fogságban van. Le-
tartóztatásban van a londoni német
evangélikus lelkész is. Ukrajnában
megállott a missziói munka. Sok lel-
készt agyonlőttek. néhánynak sikerült
megmenekülni. A dán. a norvég, a hol-
land és a belga egyházak működése
bizonytalan és ismeretlen a nyilvános-
ság' előtt. A balti államokban a bolse-
vizmus az itteni egyházak létét fenye-
geti. Szlovákiában az evangélikus és
református egyházat elnyomják, Spa-
nyolországban nincs vallásszabadság.
Hogyan tud az európai protestántiz-
mus ilyen körülmények között Istentől
rendelt munkájának élni?

Az orosz istentelenek legújabban Ro-
berto Farinacci olasz újságírónak a
Regime Fasciste c. lapban a Vatikán
ellen megjelent írásait ismertetik.

Dr. Ohlemüller Gerhard a Protestan-
tische Rundschau legutóbbi számában
"Anglikánizmus és Protestántizmus"
címmel kiváló cikket írt az angol-ne-
met egyházi különbségekröí. Cikkében
meggyőző forrásanyagban mutatja be
azt, hogy az anglikán egyház a háború
utáni években milyen katholizáló s
rornánizáló tendenciát folytatott. Azzal
végzi, hogy az anglikán egyháznak ez
a magatartása most fogja hatásait
'megmutatni az európai protestántizmus
egyházaiban.

A régi cseh területen 1939. évben
egyházunkba betért 2164 róm. kato-
likus, 1828 felekezeinélküli és 338 a
cseh egyházból.

6

az ilyen ember teljesen szórványban él. Legtöbbször nemcsak .a sadi
egyházának gondoskodó karja nem ér el hozzá, de még idegen feleke
zetek papjaival sem érintkezik. Kegyességi élete egyáltalán nincse!
Ne feledjük; hatalmas tömeget alkot ez az embertípus. Megállapítot
ták, hogya. világ evangélizálatlan tömegeinek 800/0-a földművesekb6
áll s az Emberiségnek 650/o-a földmíveléssel foglalkozik. Hazánk agrár
állam s benne magyar evangélikus egyházunk jórésze földmíves.

Nem tagadhatjuk, -vannak a tanyagondozás terén kezdeményezé
sek. Néhány évvel ezelőtt a "Nyíregyházi Evangélikusok Lapjában'
figyelemmel kísértük, hogy ennek a hatalmas gyülekezetnek gondja
van tanyasi híveire. Minden tanyabokor rendes lelkipásztori, diakonusi
gondozásban részesül. A tanyasi fiatalság érintkezik a városival, közös
összejöveteleket tartanak s pl. Sipos bokorban több ezer résztvevővel
ifjúsági konferencia is volt. Nem tagadhatjuk, Nyíregyházának vannak
bizonyos előnyei más, tanyákkal rendelkező gyülekezetekkel szemben
(gondoljunk arra, hogy itt szinte külön kis falut alkot minden egyes
bokor), azonban másutt is meg kell kezdeni a munkát. A vásárhelyi
vagy a szentetornyai tanyák közt sok akadálya van a munkának, mégis
megy és halad előre. A térdig érő sarat le lehet küzdeni. Ha gyalogo-
san vagy motorkerékpáron nem lehet közlekedni, megy lóháton a lel--
kész, de végzi az istentiszteletet és a hitoktatást. Ha zimankós, hideg
téli estéken nincs eredmény, nem lehet összehozni híveinket, előjön a
holdvilág s akkor könnvebb a munka. A szórványoltár más tanya si
iskolákcan is felállítható s időnek is kell lenni erre.

Ne azt nézzük; hogy református testvéreinknek még több mammut
gyülekezeWk van s a legtöbb helyen ők sem végezn ek tanyagondozást.
A heves-nagykunsání és a békés-bánáti egyházmegyékben már vannak
kezdeményezéseik. Tudok olyan gyülekezetet, ahol külön tanvagon-
dozó Ielkészük van. Nekünk is meg kell kezdenünk a munkát. Feleke-
zeti iskolánk van s í!Sy helyiségről nem kell gondoskodnunk. Állítsunk
be tanyagondozó lelkészeket. Ha csupán istentiszteletek végzésére állí-
tarránk be, akkor is szép eredményeink lennének eav-két éven belül.
Konkrét helyzetet véve figyelembe, azt mondhatjuk, hogyha egyik
nagy p-yülekezeWnk csak tavasztól őszig küldene ki tanyaira egy-egy
munkást vasárnaponként s az illető három istentiszteletet végezne egy
vasárnapon, minden hónapban kapna minden tanvasi hívünk istentisz-
teletet. Fizikailag nem lehetetlen három, egymástól távoleső tanyai
iskolában istentiszteletet tartani. Kocsival, fogattal íö tanvasi népünk
szívesen szolvál. Itt-ott találkoznánk olvanokkal, akiknek konfirmáció-
juk valamilyen okból elmaradt; úrvacs~rázni szeretnének, stb.

Tapasztalatból mondhatom, hogy tanyai híveinket külőnleaes al-
kalmakkor, aratás vagy cséplés befejezésekor eredményesen pásztorol-
hatjuk. Megteszem évről-évre, hogy hálaadó istentiszteletre gyűjtöm
össze rokonaimat Isten áldásának betakarítása után. Kéraestenyerű
aratómunkás és örvendező gazda együtt adnak hálát ilyenkor a vett
áldásért. Pirosbetűs ünnep ez a nap a tanyán. Tanúja voltam annak,
hogy kőszívűnek hitt egyszerű igénytelen embereink, napszámosaink
és béresei nk szeméből könnycsepp tört elő a személy es en hozzájuk
szóló Ige hallatára. Soha nem tudnám közelebb hozni azt az Igét, hogy
"orcád verejté-kével egyed a te kenyeredet", mint éppen itt; s ilyenkor
olyan kézenfekvő a gondolat, hogy rámutassak a munkának nemcsak
kényszerszükségére, hanem emberi életünket nemesítő hatására. Hí-
veink soha nem felejtik az aratási hálaadó istentiszteletnek egy-égv
elhangzott mondatát: "Sok verebecskénél drágábbak vagyok ... Isten
gondot visel. Qondviselő jóságáról beszél a keresztberakott, asztagokba
hordott vagy a csűrbe takarított gabona". A tanyai istentiszteletek
tanítani fogják a lelkészt is. Figyelmeztetik, hogy soha, egy pillanatra
se tévessze el szem elől: minden embertípusnak világképének megfelelő
Igehirdetést mondjon. Ki ne feledje tanyán, hogy ha arról beszél,
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz - hirdesse, hogy
ugyanaz a faluban, 'mint a tanyán; ugyanaz volt 20 évszázad dal ezelőtt,
mint ma.

Tanyagondozásról szólva, nem szabad lekicsinyelnünk a rádiós-
istentiszteletek jelentőségét. Aki helyzetileg szórvánvban él, vigyázzon,
hogy lelkileg is szórványba ne kerüljön. Vegyen rádiót s apró tanyai



szobáját felékesítve, kellően rendbehozva. üljön melléje és hallgassa
meg evangélikus istentiszteteletét. Mi pedig el ne feledjük, hogya rá-
diós istentiszteleteknek nemcsak egy konkrét gyülekezetet kell szem
előtt tartania, hanem tekintettel kell lennie többek között tanyasi hí-
veinkre is. Kezdeményezések vannak e téren is. Egyik gyakori rádiós
igehirdetőnk Jakab 1: 21-27. alapján felépített beszédében többek
közt ezeket mondja: "Ez Igével kapcsolatban most arra gondolok csak:
micsoda vigasztalás ez azoknak a hitbeli atyánkfiainak, akik szerte-
szórva élnek a hazában. Fehérfalú tanyákon, ahova nem látszik el a
templomnak a tornya, ahova szellő szárnyán nem jut el a hívogató ha-
rangszó. Hitünk feleinek, akiknek nincs templomuk ... testvéreinknek,
akiket otthon tart a mulaszthatatlan kötelesség,. az öregség, a gyönge-
ség, akiket ágyhoz szegez otthon vagy szomorú kórházban a betegség.
Milyen vígasztalás számukra, hogy nekik is lehet istentiszteletük!'
Hadd mondjam meg igehirdetőnknek, hallgatták az ő szavait távoli
tanyákon és a szórvány sors mostohaságában vigaszként hullott lel-
kükre az Ige.

S végül - ha már tanyagondozó lelkészekről beszéltünk - mond-
juk meg, milyen lelkészeket kíván a tanya népe. Kétségtelen olyat, aki
talán közülük növekedett fel, vagyelsősorban olyat, aki szereti és tudja
értékelni a földmíves ember munkáját. Ha kell, szívesen kezébe veszi
s villára emeli a kévét; imádkozik és dolgozik népével együtt.

Egy kép jelenik meg lelki szemeim előtt. Gyönyörű vonásait nem
ember rajzolta meg, hanem maga az Úr Jézus. "Ti nem azt mondjátok,
hogy még négy hónap és eljön az aratás? Imé, mondom néktek: emel-
jétek fel szemeiteket és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az
aratásra. És aki arat, jutalmat nyer és az örök életre gyümölcsöt gyűjt;
hogy mind a vető, mint az arató együtt örvendezzen": (Ján. 4;35 ..
36. vers.) . Pasztor Pal.

""""~-
A Franciaországban élő 50.000 cseh-

szlovák közül 8000 a protestáns. Ezek-
nek lelkészi gondozását vállalta a mult-
ban Prága, de a mostani időben ez a
lelkészi munka legyőzhetetlen akada-
lyokba ütközött.

Az összes német egyházi lapok rend-
kívül melegen s kitüntetően idézik a
budapesti birodalmi német lelkész be-
iktatása alkalmával Ravasz László es
Kuthy Dezső által elmondott üdvözlé-
seket. A német közlések után úgy lát-
juk, hogy mindkét egyházi férfiú igen
jó munkát végzett kifelé s szavaik so-
kat segítettek ebben a kérdésben.

Alleanza Giovanile Evangelica címen
tevékenykedik Olaszországban az itt
élő protestáns egyházak ifjúságának
egyesült szövetsége, melynek programja:
Attivita christiana.

Részletek Mussolini nagy beszédéből
a hadüzenet alkalmából: Az olasz és a
német háború nem hódító háború és
nem akar a plutokrarák leigázó hábo-
rúja lenni. Logikus és következetes
folytatása a forradalomnak ... a kul-
túrvilág két leghatalmasabb államának
szövetsége .Európa megmentését kí-
vánja a dekadenciától s a keresztyén-
ség megmentését a sötét hatalmaktól.

G. L.

Ház asség. Weltler Rezső hegyes-
halmi lelkész és Erdélyi Zsuzsanna he-
gyeshalmi polg. isk tanár f. hó 6-án
déli 12 órakor esküsznek örök hűséget
a budapesti kelenföldi ev. templom-
ban. Az esketési szertartást a vőle-
gény testvéröccse, Weltler Ödön raj-
kai lelkész végzi.

,
HIREK

Az erdélyi magyar evangélikusokpüs-
pökét : Frint Lajost, július 21-én az
aradi evangélikus templomból temet-
ték el az erdélyi magyarság nagy rész-
véte mellett, Frint Lajos, aki az erdélyi
magyar közéletben rendkívül jelentős
szerepet töltött be, 1850 szeptember hó
17-én Aradon született régi evangéli-

I· kus papi családból. Atyja az aradi
gyülekezet lelkésze volt. Ide hívták
meg lelkésznek 1881-ben a most el-
hunyt Frint Lajost is. Sokévtizedes
egyházi es közéleti tevékenysége nem-
csak Aradon szerzett számára kirna-
gasló megbecsülést, hanem egész Erdély
evangélikus és magyar társadalma
nagy ragaszkodással tekintett reá.
1920-ban alakult meg az "Erdély-bá-
náti ág, h. evangélikus egyházkerület"
s ez 1927-ben választotta meg Frint
Lajost püspökéve. Erdély magyar
evangélikusai körében végzett egyházi
és kultúrális tevékenységén kívül az
erdélyi evangélikus szászok és magyar
reformátusok is sokszor igénybevették
szolgálatát, Ahogyan az aradi evangé-
likus gyülekezet templomát mindig
készséggel adta át más felekezetek
istentiszteletei számára, úgy egész éle-
tén át mindíg igyekezett lehetövé tenni
a. keresztyén felekezetek zavartalan
együttműködését. Sokszor hivatkozott
arra, hogy az erdélyi evangélikusok
lelkészeit a kolozsvári magyar refor-
mátus teológiai főiskolán képezile Er-
dély legutóbbi. húsz esztendeje alatt
sok nehéz küzdelmet kellett Frint La-
josnak megvívnia a magyarság és kü-
lönösen az erdélyi magyar evangéli-
kusok közjogi helyzetének a magyar

érdekekkel számoló tisztázása érdeké-
ben, így például nehéz feladata volt az
önálló magyar evangélikus egyházkerü-
let elismertetése. Egyházkerülete álta-
lában magyar volt, de voltak benne
ném et, sőt szlovák gyülekezetek is.
Ezek a gyülekezetek természetesen a
maguk anyanyelvén kapták a vallás-
oktatást és az igehirdetést s minden
súrlódás nélkül tudtak a magyar egy-
hazkerület életébe beilleszkedni. A
szlovák egyházközségekkel kapcsolato-
san támadt egyszer az az érdékes bo-
nyodalom, hogy az akkori csehszlovák
kormány befolyására két szlovák anya-
nyelvű egyházközség a szász püspök-
séghez csatlakozott, a többi I szlovák
anyanyelvű egyházközség azonban to-
vábbra is kitartott a magyar evangéli-
kus egyházkerület mellett, Sok 'küzde-
lemmel járó feladatait még élete leg-
utóbbi esztendeiben is nagy tetterővel és
munkakedvvel, határozott céltudatos-
sággal és bölcs körültekintéssel látta
el, A kilencvenéves korában elhunyt
agg főpászort méltán gyászolja nagy
fájdalommal Erdély magyarsága. M. E.

A tiszavidéki egyházmegye évi ren-
des közgyüléset yiregyhazán tartotta
dr. Streicher Andor egyházmegyei fel-
ügyelő és Túrmezei Sándor esperes el-
nöklete alatt. Előzetesen az egyházme-
gyei lelkészegyesület ülésezett, me-
lyen Tarján Béla az evangélízácíó mun-
kájáról és dr. Vácz Elemér a Luther
Szövetség egyházi szolgálatáról tartot-
tak előadást. A közgyűlést az egyház-
megyei felügyelő megnyitó beszéde ve-
zette be, melyben két történelmi és
reánk nézve nagyon tanulságos ese-
menyről emlékezett meg: a finn hábo-
rúról és Mátyás király születésének
félévezredes évfordulójáróL Túrmezei
Sándor esperes az evangélikus egyházra
és tagjaira e nehéz időkben háruló fel-
adatokról és kötelességekről szólt, majd
részletes jelentést adott az egyház-
megye elmult esztendejéről. A külön-
bözö bizottságok jelentéseinek letár-
gyalása után törvényszéki bíróvá vá-
lasztották Juhász Mihály városi főjegy-
zőt és Joób Olivér nyíregyházi lelkészt.

A gyenesdiási lelkészevangélizácíó
ellátási díját a napilapok tévesen kö-
zölték. A 21-én reggeli vel kezdődő és
24-én reggelivel végződő teljes ellátás
csak 10 P-be kerül. A segédlelkészen
8 P-t fizetnek, de takarót, lepedőt, kis-
párnát hoznak magukkal, A résztvételi
díj változatlanul 2.50 P s ez főleg se-
gélyek nyújtására szolgáL A jelentke-
zések sürgősen küldendők! (Budapest,
VII!., Eszterházy-u. 12.) A résztvevők
az evangélizáció után a Balaton mellett
szokatlanul olcsó áron maradhatnak
együtt a lelkészüdülőbent

A gyülekezeti közösségek evangéli-
záló és hitmélyítő konferenciája (Oros-
háza, aug. 15-18.) előadásainak címe:
"Én és az én atyámfia", "A Szentlélek
temploma", "A sáfárság -kulcsa", "A
felemás forrás", "Az ébredő bűn le-
győzése", "A megszentelődés titka". A
szeretetvendégség előadása: "A közös-
ség akadályai, veszélyei, áldásai". A
reggeli áhítatok: "Az Ember", "A
Megváltó", "A Király", A bibliakörók
témája: Multam-, Jelenem-, Jövőm
kérdései, nehézségei, áldásai. Esténként
evangélizáció a templomban. A konfe-
reneia úrvacsorával végződik. Egy-
szerű szállás és ellátás részvételi díjjal
együtt az egész időre: 8 P. Programot,
felvilágosítást készséggel küldenek:
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Tóth László, Orosháza, Hajnal-u. 1. és
Sréter Ferenc, Budapest, VIII., Ester-
házy-u. 12. .

A férfi-intelligencia aug. 24-27-iki
tihanyi evangélizációjára meghívót,
programmot, telvüágostiást készséggel
küld az Országos Luther Szövetség
konferenciai bizottsága! (Budapest,
VIlI., Esterházy-u. 12.) - Hívjuk fel
ismerőseink figyelmét!

Pécs. 1931 óta munkálkodik Pécsett
a Ba!dauf Gusztáv Ev. Szeretetotthon.
Jelenleg 18 szobában 30 személy ellátá-
sával foglalkozik hármas munkakör-
ben: árvákat gondoz, internátusában
középiskolás leányokat és egyetemi
hallgatónőket ölel keblére, kilenc szo-
bában pedig egyedülálló hölgyeket
gyűjtött falai közé. A szeretetotthon
fejlődésére nézve hatalmas lépést je-
lent a pécsi ev. gyülekezet közgyűlésé-
nek júni 27.i- határozata, miszerint a
gyülekezet 70.000 pengő költséggel
megvásárolja a Szeretetotthon részére
a Ferenc József-út 18. sz. alatti Excet-
Si07' száHodát. Itt 25 küt.önbej:\l:-'Lü
szoba, három kétszoba-konyhás la. ,-:;" ..

434 négyszögöles telek és az udvaron
egy nagy faépület szolgálja majd az
Otthon szeretetmunkáinak céljait a
központi fűtéses szálloda teljes felsze-
relésével. Az Otthon november 1-én
veszi át új épületét s folytatja tovább
tágabb keretek között eddigi áldásos
munkáját.

A "Krisztus Királysága" című Rozs-
nyón megjelenő katolikus újság 1940
július havi számában egy háborús hírt
kőzől, amely szerint a hollandi harc-
téren nyolc súlyos an sebesült ném et
protestáns katona protestáns pap hiá-
nyában katolikus pap keze által "fel-
tételesen" megkeresztelkedett azzal a.
vallomással" hogy ők "úgy is a katoli-
kus egyház kebelében akartak meg-
halni". Erre nézve három rövid meg-
jegyzésünk van: 1. Anémet alapossá-
got és pontosságet ismerve, lehetetlen-
nek tartjuk, hogya tábori szolgálat ne
tudott volna nekik protestáns papot
előteremteni, leülönösen haldoklókról
lévén szó. 2. Szükség es etén protes-

• n.<::,. pap másvallásúnak is klszolgáltatja
Irvacsorát és ad lelki vigaszt. Nem

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

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

Telefon: 186-395.

tudjuk elképzelni, hogy hasonló körül-
mények között ugyanezt egy katolikus
pap az áttérésre való hajlam nélkül ne
tudta volna megtenni. 3. Azt, hogy
"feltételesen megkeresztélték őket",
minden, az egyház tanait csak kicsit is
ismerő bármilyen vallású ember valót-
lannak kénytelen tartani, mivel a ka-
tolileus egyház is tiltja az újrakeresz-
telést, pedig itt protestáns, tehát egy-
szer már megkeresztelt katonákról van
szó. "Feltételes" keresztség nincs.

Az új tanév kezdetén' gondoskod-
junk arról, hogy Luther Márton Ki.s
Káté-ja minden evangélikus tanuló
kezébe jusson. Ezt lehetővé tette a
Keresztyén Igazság a Kis Káté olcsó
kiadásával. Ez a kiadás a Kis Káté
teljes szövegét a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház által elfogadott for-
dításban, Luther Márton előszavával
együtt tartalmazza. Ara példányon-
ként 10 fillér, tömeges. rendelésnél en-
gedmény. A tanéveleji szükségletet

" kivánato U~USZ.tHS15-ig bejelenteni
a ~(eresztyén' Igazság kiadóhivatalá-
nak: Sopron, Paprét-u. 2.

Mit nyujt az Evangélikus Eg"...úzkerületek
t

Jóléti Egyesülete? .
A családban előforduló halálesetkor temetkezési

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

- !Egyesűletre.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál ~z

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-'t.L.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint fo
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyházközségben megbízóttai vannak az
egyesületnek. - Állandóan 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 árajánlato:

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
j

BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

PUSZTAIANTAL

Radíó, gramofon, zongor'abillentyűa-harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

e
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

.ó r á s mes ter

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségekés óraja vi tások.

.Létesüit a Nem~eti önálló-
sitásl alap tárnogat-isával.

HittBstVÉrsknBk árEngBdmény!

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Szé~elyorszáD nem ~öltöz~et
A magyarság természetesen sohasem

mehet bele Erdély földjén a lakosság-
cserébe. Nevetséges, vagy inkább: őrült
gondolat volna a havasok székely né-
pét átköltöztetni a Hargitán, vagy sőt:
a Királyhágón. A székely ség az első
foglalás jogán őrzi a földjét s minden
gyökérszála kiszakadna, ha kirántanák
onnan. A székelység nem vándor tele-
pesek közössége, mint mondjuk a
besszarábiai nérnetség, akiket egysze-
rűen haza lehet vinni mert a székelyek-
nek nincs máshol otthon, csak ott, azon
a földön, ahol könnyből, dalból, vérből,
verejtékből az egyik legsajátosabb ma-
gyar népi egységet és egyben Európa
egyik legsajátosabb népi kultúráját te-
remtették meg. Ha mi ebben a kérdés-
ben alkudnánk, akkor igazán' nem
tudni, micsoda magyar öntudat emelné
fel igényének szavát akármelyik ma-
gyar rögre, Olyan helyekről elkőltöz-
tetni végvárhivatású törzsökös magyar-
ságot, ahol az -csudálatos szívósággal, a
történelmi teljesítőképesség legnagysze-
rűbb erőivel, a kultúrának és népi erő-
nek teljében kapaszkodik ellenséges
világban is minden talpalatnyi rögbe,
igazán több, mint amit az öntudato-
sodó és történelmének új lehetőségei
előtt álló erős magyarságtol meg lehet
kívánni a "józanság", s más udvarias-
ságok ürügye alatt. És több volna an-
nál a bűnbánatnál és alázatnál is, amit
a magyarság érezhet azért, mert volt
történelmi korszaka, melyben egy sZÍ-
vósan szivárgó, hegyeken túli népnek
nem tudott gátakat emelni Erdély más
földjein egy erőteljes népi szaporodás és
kérlelhetetlen ellenállás elébetömöríté-
sével. Székelyország nem költözhet.
Aminthogy a magyarság egyetlen tör-
zsét sem vagyunk hajlandó kitenní az
új honfoglalás és új vándorlás kocká-
zatának.

Tudunk azonban egy más jellegű
népcsere szükségéről, melyet a leghata-
rozottabb formában, s a legnagyobb
eréllyel és gondossággal végre kell haj-
tanunk. Ez pedig a regáti magyarság
vissza telepítése. Ennek a kérdésnek
alig volt irodalma, s ha lett volna is,
alig volt eddig fantázia ebben a gondo-
latban, lévén a magyarság először tör-
ténelmi területeinek visszaszerzésével
elfoglalva. Ha azonban az erdélyi kér-
dés a megoldás útjára kerül, nem fe-
ledkezhetünk meg arról a 250.000 lé-
lekre tehető magyar szórványról, melv
az ókirályságban a legszomorúbb szol-

A keresztyén
,
es a hábor.úember

(Folytatás.)
2. Hitvallási írataink közül Melanchton két irasa az Agostai Hit-

vallás és az Agostai Hitvallás Védelme foglalkozik a háború kérdésé-
vel, mind a kettő a XVI-ik cikkben.

Az Agostai Hitvallás azt mondja: "A keresztyéneknek szabadsá-
gukban áll ... jogos háborúkat viselni, katonáskodni" . - "Szükséges,
hogya keresztyének a felsőségnek engedelmesek legyenek, kivéve, ha
bűnös dolgokat parancsolnának. mely esetben inkább kell engedelmes-
kedni Istennek, mintsem az embereknek". (Cselekedetek k. 5, 29.)

Hasonló felfogást vall az Agostai Hitvallás Védelme c. hitvallási
könyvünk, XVI. cikk, 59. pontja.

3. Lássuk ezekután az ószövetségi Szentírás állásfoglalását a há-
ború és a fegyverfogás kérdésében.

Az özönvíz után elhangzik az embergyilkosság tilalma: "A ti vére-
teket, melyben van a ti éltetek, számon kérem ... Aki embervért ont,
annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremté
az embert!" (1. Mózes 9, 5. 6.)

Ez az Ige a gyilkosságot tiltja, de a hatóságnak jogot ad a halálos
ítélet végrehajtására, sőt a nemtelen gyilkosságnak életkioltással való
büntetését egyenesen elrendei: "annak vére ember által ontassék ki!"
(Olvasd: II. Mózes 21, 12-14. v.)

Ugyancsak megengedett az önvédelemből vagy mások oltalmazá-
sára folytatott háború.

Abrahám istenfélő ember, aki szelídségének ékes tanújelét adta,
akkor, amidőn osztozkodásra került a sor közötte és Lót között. De
amikor a szükség kényszeríti, fegyvert ragad, megveri .Khédorlaomert,
Élém királyát és kiszabadítja Lótot házanépével együtt. (1. Mózes 14.r)

Mózes imádkozó ember, de amikor az amálekiták haddal támadják
meg népét, ellenök küldi Józsuét válogatott harcosokkal. Az ütközet
folyása alatt őmaga Áronnal és Hurral a halmon imádkozik és kivívja
győzelmet. (II. Mózes 17. r.)

Arad királya, Szihon emoreus király,
ellenségként lépnek fel, mind legyőzetnek.

.és Midián.
A Józsué. és Bírák könyve telisded teli van harcokkal. A kegyes

életű Sámuel próféta levágja Agágot, Amálek királyát. Az istenfélő
Dávid király háborút visel -rnajd minden környező nép ellen. Csak
Salamon alatt élvezi az ország a béke áldását. Ennek a királynak már
a neve is "Sölómó", annyit jelent: "békérekész".

Izrael egyik legnagyobb prófétája Illés, levág 450 Baál papot a
Kármel-hegyén, mert nincs más mód arra, hogy megszüntesse a bál-
ványimádást Izraelben. (1. Kir. 18. r.)

A felsorolt példák mind azt bizonyítják, hogy Izrael legkomolyabb
emberei a "Ne ölj!" parancsolatot, mindenkor csak a gyilkosságm vo-
natkoztatták; de nem az élet kioltására általában. Aminthogy lényeges
különbég van a gyilkosság és ölés között, A gyilkosság mindig valami
nerritelen. indítóokból származó cselekedet. Az ölés ellenben származhat

Og, Básán királya, .akik
Hasonló sorsra jut Moáb

2 Aug. 24-27 -ig Iérflintellígencia evangélízáló konferenciája Tihanyban !



gasors emésztő elesettségében sorvad.
A magyarság szivárgása a honfogla-

lás óta folyik kifelé Erdély hegykoszo-
rújából az ókirályság lankáira. Ennek a
szivárgásnak pedig állandóan a mene-
külés jellegében kellett folynia. Nem
egy expanzív magyar kirajzás volt ez a
Havasalföldre, de csaknem mindíg 3
politikai üldözöttek, s a szociális kér-
dés kényszerítettjeinek menekülése más
világba. A magyar kivándorlási hul-
lámok legszomorúbbjai vették útjukat
a Regát felé. Egyetlen kis részlet, a kb.
65 ezernyi moldovai és bukovinai
csángó település volt csak a Kárpáto-
kon kívül maradt magyarság erőteljes
megállása ezer éven keresztül ezen a
földön, azután pedig törvény elől me-
nekülők. kalandvágyók és politikai ül-
dözöttek jelentették az ókirálysági ma-
gyarságot. A nagyobb 'csoportok közül,
melyek egyszerre kerültek az ókirály-
ságba, megemlíthetjük az 1717-ben a
török-osztrák kibékülés folytán felosz-
latott Bercsényi-tábor ottmaradottjait,
akik Bukarest környékén telepedtek le.
Ezek alapították az első református
egyházat az ókírályságban. Nagyobb
csoportok menekültek ki az 1800-as
évek elején a jobbágyvilág alkonyán a
szédületes nyomor következtében, majd
negyvenkilenc menekültjei, s a hatva-
nas évek székelyföldi tagositásai, az
erdőtörvény menekültjei szaporították
a magyar telepek et. Van ennek a kér-
désnek ismerője, aki azt állítja, hogy
ha ezek és utódaik meg maradtak volna
magyarnak, ma a Regátban többmilli-
ónyi magyar élne. 1919 után pedig
történelmünkben példátlan kivándorlás
indult Erdélyből a Regát felé. Statisz-
tika persze nincs, s legfeljebb a lent
dolgozó egyházi munkások adatfelvéte-
léből lehet tudni, hogy a bukovinai,
moldvai, besszarábiai, olténiai, munté-
niai, dobrudzsai magyarokat összevéve
legkevesebb 2ITOezerre, de inkább 250
eZErre· lehet tenni.

Ez a nagyszámú magyar teljes ma-
gárahagyottságban, erkölcsi támogatás,
közösség és szervezet nélkül sorvad a
megvetettség, a kiszolgáltatottság, a
nyomor, a gyűlölet és kétségbeesés út-
ján. Zathureczky azt írja, hogy: "Szol-
gák, nyomorultak, prostituáltak szörnyű
közösségét jelenti: magyarnak lenni a
regáti városokban. Olyan szörnyű in-
ferioritás ez, amelybe csak elpusztulni
lehet, vagy amelyből minden, a valláso
nemzetiség, és a nyelv feladása árán
is menekülní kell!" A békevilágban
hazulról erős szervezetek segítették a
regáti magyarságet. Egyház és állam
minden segítsége ellenére is azonban
már akkor szédületes arányú volt az
asszimiláció. Házasság, iskola, megél-
hetés mind az asszimiláció felé sodorja
őket. Csak azok maradtak meg, akik
nagyobb tömb ben élnek együtt, vagy,
akik, mint a csángó munkások, haza-
járnak mégis Erdélybe. Ami magyar
munka ma folyik a regátban a magyar-
ság megtartásáért, az elenyésző. Egy
evangélikus lelkész küzködik a beje-
lentő' hivatal nélküli hatalmas Buka-
rest.ben és környékén, néhány reformá-
tus missziós lelkész és valami katolikus
munka. Egyetlen iskolánk van, mely-
ben ötezer regáti magyar gyermek kő-
zül alig ötszázat tudnak egybegyűjteni.
Nincs sehol kultúrházunk, egyesüle-
tünk, semmi segítség ...

Székely ország nem költözhet, de a
regáti magyarságót haza kell hozni!

Dyl.

Jelentkezéseket még elfogadunk! Vigye el barátját is! 3

nemes indítóokból is. Pl. Ábrahám fegyveres fellépése a rabló királyok
ellen.

Csupán szórványosan fordul elő az ószövetségben olyan törekvés,
hogy. az ellenséget jócselekedettel győzzék meg. Elizeus próféta Sa-
mária piacán megeteti, megitatja a sziriabelieket és Joás, Juda királya
ajándékokkal visszavonulásra bírja Hazáel sziriaí királyt. (II. Királyok
k. 6. és 12. r.)

4. Legfontosabb számunkra az újszövetségi Szentírásnak a háború
és fegyverfogás kérdésében való állásfoglalása.

Az újszövetség a fegyverhasználatát és a háborút sem el nem törli,
sem meg nem tiltja.

Amikor Keresztelő Jánosho: eljönnek a katonák és megkérdik,
hogy mit cselekedjenek, a felelet nem az, hogy dobjátok el a fegyvert
és vessétek le az egyenruhát, hanem, hogy mint katonák tisztességesen
viseljék magukat: ne erőszakoskodjanak és senkit meg ne zsaroljanak.

Az Udvözítő tudomásul veszi azt a sajnálatos szükségszerűséget,
hogy háború van és háború lesz. Nem csupán azért veszi tudomásul,
mivel Bíbliája.: az ószövetség telisdedteli van háborúkkal és ő az írá-
soknak nagy tisztelője, hanem azért is, mert ő nem álmodozó volt.
amint sokan képzelik, hanem olyan valaki, aki az Isten-Országának
óriási távlatai dacára is, nagyon gyakorlatias szemmel tudta nézni ezt
a földi életet.

"Adjátok meg ami a. császáré a császárnak!" Ezzel a szavával a
világi felelőség iránti engedelmességre inti minden idők keresztyéneit.
(Máté 22, 21. v.)

Példázatot mond a hadakozó királyról, aki jól megfontolja, hogy
felvonuljon-e 10.000 emberével ellenfele ellen, aki 20.000 harcossal
közeledik? Ha úgy találja, hogy nincs kilátása a győzelemre, akkor kö-
vetet küld ellenfeléhez és megkérdezi a békefeltételeket. (Lukács 14,
31-32. v.)

Lukács ev. 22. részében azt a meglepő híradást olvassuk, mely
szerint a Megváltó tanítványait komoly időkben, fegyveres felszerelés,
"kard" (görögben machaira) beszerzésére buzdít ja. Arról esetleg le-
hetne vitát folytatni, hogy mi volt e rendelkezés célja. Egy tény azon-
ban vitán felül áll és ez az, hogya tanítványok közül legalább kettő
karddal volt felfegyverkezve és a fegyveres összeütközést a főpap szol-
gái és a tanítványok között csupán az a körülmény hárította el, hogy
az Udvözítő Pétert az ellenállásról leintette, nem akarván saját védel-
mére tanítványainak fegyveres oltalmát igénybe venni, hiszen az irá-
soknak be kellett teljesedniök.

Ha már most az Udvözítő fegyvervásárlási utasításának a mélyeb-
ben fekvő okait kutat juk, úgy a következőket kell mondanunk: Min-
denképpen el akarta kerülni azt, hogy tanítványai az ellenség kezére
kerüljenek. (Lásd János ev. 18, 8. v.) Miután ismerte a főpap szolgái-
nak gyávaságát, feltételezte, hogy a felfegyverzett, keménymarkú ha-
lászemberekre nem merik a kezüket rávetni.

"Tedd helyére szablyádat, mert akik fegyvert fognak, fe.gyverre1.
kell veszniök!" (Máté 26, 52.) Tévedés volna ezt az igét úzy felfogni,
mint a fegyverfogás tilalmát. Hiszen, amint már láttuk. az Úr nem til-
totta el tanítványaitól a kardot, sőt maga biztatta őket vásárlására
Miről van hát itt szó?! Az Udvözítő 1. Mózes 9, 6. vers szellemében egy
nagy igazságot szög ez itt le: A támadó méltó sorsa a halál! Ez az istení
rend. (Jelenések k. 13, 10.) Azért a tanítványok a kardot ne támadó
fellépésre, hanem csakis saját visszavonulásuk fedezésére vegyék hasz-
nálatba! (Lukács 22, 49-51.) .

Az Udvözítő egyébként a kapernaum-i századosnál sem kifogá-
solja katonai hivatását, sőt ezt a férfiút, hite folytán az Isten Országa.
várományosául állítja oda. (Máté 8, 10·-11.)

A háborúkról az Ür Jézusnak az a véleménye, hogy "meg kell
lenniök", mert "nemzet-nemzet ellen és ország-ország ellen támad".
(Márk 13, 7-8.)

Az Üdvözítőnek a háborúkat illető véleményéről anémet Feine
Pál, jeles theologus Ujtestámentomi Theológiájában, következőket
mondja: "Nem tételezte föl, hogy evangéliumának elterjedése, vissza-
jövetele előtt, lehetetlenné teszi a háborút az embervilágban, hanem

. a bűn és az abból folyó rossz tovább fennállnak a világban, sőt a vég
előtt kimondhatatlan nyomorúságot hoznak a földre és annak lakóira".



A nagy számadás
A svájci keresztyén ifjúsági lapok

június-júliusi számai multak bűnei és
jövendő feladatok felett vetnek számot
magukkal. Valóban megrázó, hogy
mennyire megingott bennük minden,
ami eddig számukra az általános em-
beri életet jelentette és mennyire visz-
szatértek az egyetlen menedékhez:
Krisztushoz ...

A szabadság"-ról ír a Jugendstimme
című"berlini lap júniusi száma. "Európa
lángokban áll. Vajjon nem természe-
tes-é hogy a határon állunk, hogy
meg~édjük hazánkat a pusztító tűzvész-
től? Izen de mit védünk tulajdon-
képpen? Birtokainkat? Ez valószínűleg
keveset szenvedne, ha az ember nem
engedné a dolgot harcra jutni, - leg-
alább is úgy tetszik. De mit védünk
akkor? Talán a mí régi kényelmünket
és kedélyes életünket? Vagy zavartalan
[óllakottságunkat? Vagy a munkanél-
leüli segélyezési rendszerünket? Vagy
az ipari tőkét? AHj! Nem akarom eze-
ket a képeket tovább előidézni. Tudjuk,
ezért nem lenne érdemes az életet fel-
áldozni. Kell hát hogy legyen valami,
aminek több az értéke, mint az életé.
Ez a szabadság. De mi ez a szabadság?
Mit érünk el vele? Erre csak hitből
lehet aztán felelni. És a hit felelete
egészen világos: Szabadságra hívatta-
tok el! Gal. 5 : 13. Ez a szabadság éle-
tünk isteni elrendelése, acél és az érte-
lem, amit Isten adott neki. És ezért
több ez, mint maga az élet. Ennek a
szabadságnak értelme pedig ez: szolgál-
jatok egymásnak szeretetben. Ehhez
akarunk szabadok lenni." (O. Künzli.
Kesswil.)

A Monatsblatt für das ref. Aargaer-
volk "hol marad az ellenállási erő?"
cimen konkrét esetet közöl, mint tipi-
kus példát. Arról a fiatal nemzedékről
ir, amelyik eddig kényelmesen, bőség-
ben és mindig társaságban élte le éle-
tét és most egyszerre egy-egy alkalom-
mal a hadi szolgálatban betonbunke-
rekben kell állnia, őrként és a nagy
csendben, halálthozó fegyverek tövében
gondolkoznia élet és halál felett. Sok
idegösszeroppanás lett a vége. Az ez-
red orvosok egyike, neves idegorvos a
következőt mondotta ezzel kapcsolat-
ban: "Látja uram tipikus eset. Mit tet-
tek ezek a mi fiatal embereink béké-
ben, mint külsőleges dolgokat és mi
mással foglalkoztak? Sportoltak és a
rádió állandó lármája befolyásolta éle-
tüket. Mindig lárma és mozgolódás volt
körülöttük. Most azonban, amikor a
fiatalember pár óra hosszat egyedül ül
a bunkerben, életében először van csend-
ben. Itt gondolkoznia kell, - színtén
először, mióta él. Életünk minden végső
kérdése egyszerre rohanja meg őt. És
nincsenek belső tartalékai. belső énje.
Mivel életében mindig csak a külsősé-
gekkel törődött, éppen most nincsen
meg a belső ellenálló ereje, amikor ko-
molyan szüksége lenne rá." A belső
ellenállási erő: nemzeti kérdés. Népünk
és fennmaradása számára sok függ at-
tól, hogy a mi fiatalembereink ellen-
állási erőt, szellemi, belső erőt fel tud-
nak-é mutatni vagy sem. De hogyan le-
gyen ez nekik, ha eddig mindig csak
a külsőségekkel törődtek? A nevezett
esetbeli ember nem vette észre, hogy
idegösszeroppanása előbbi élete felett
kimondott ítélet. Talán nem tett rosz-
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Az apostolok állásfoglalása hasonló. Péter meghagyja KornéLiusz
római századost hivatalában. Kornéliusz tudvalevőleg, a Szentlélek
adományában részesül és megkeresztelkedik házanépével együtt. Reá
vonatkozólag jegyzi meg Luther: Amit a Szentlélek jóváhagyott, azt te
ne kifogásold! (Cselek. 10.)

Fülöp. a szerecsen főembert állásában hagyja, pedig az minden bi-
zonnyai fegyveres hatalommal viselte hivatalát. Ugyanúgy Pál apos-
tol Szergiusz Pál helytartót Ciprusz szigetén. Pál egyébként, mint már
fentebb érintettük, a Római 1. 13-ik fejezetében jóváhagyja a világi
hatalom fegyverviselési jogát, sőt a világi felsős éget Isten szolgájá-
nak mondja. .

. Figyelemreméltó 1. Péter 2, 13-14 ..verse is: "Engedelmeskedjetek
minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint felebbvaló-
nak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbünteté-
sére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére".

Nem volnánk azonban hűek az igazsághoz, ha figyelmenkívül
hagynánk azokat a szentírási helyeket, amelyek úgy az ó-, mint az új-
szövetségben a fegyverfogás ellen látszanak nyilátkozni és látszólag a
pacifistáknak adnak igazat.

Ezek az ószövetségben a Messiás béke-országáról szóló jövendölé-
sek, az újszövetségben. főként a Hegyi Beszédben a nem-eüenaiuisra
és az ellenség szeretetére vonatkozó parancsok.

A római katolikus egyház ezt a nehézséget az ismeretes kettős-
erkölcsiség útján igyekszik áthidaIni. Azt mondja: Az újszövetségben
vannak parancsok (praecepta) és tanácsok (consilia). A parancsok min-
denkire kötelezők, a tanácsok ellenben csak a "tökéletesek"-re (szerze-
tesek, apácák).

Luther és vele együtt hitvallási írataink ellenzik az újszövetség
rendelkezései nek parancsokra és tanácsokra való felosztását. (Ag. Hitv.
XXVII. cikk.) E szerint az a parancsolat: Ne álljatok ellene a gonosz-
nak! Szeressétek ellenségeiteket! Magatokért bosszút ne álljatok! - vo-
natkozik mindenkire, aki Krisztus igazi tanítványa. Krisztus megvál-
tottai úgy is tesznek: eltűrik a bántalm at, magukért bosszút nem áll-
nak, imádkoznak ellenségeikért. Ha a világ csupa keresztyénekből
állana, fegyverre és megtorlásra nem lenne szükség.

Ez a világ azonban még nem lsten Országa, hanem olyan terület,
amely többségében névkeresztyénekből és pogányokból áll. Ezek ré-
szére, a béke fenntartása és a gonosz megbüntetése céljából, nélkülöz-
hetetlen a fegyver.

A keresztyén ember tehát nem a saját védelmére, hanem a feleba-
rát érdekében, iránta való ezeretetbei kénytelen magát alávetni a fegy-
ver törvényének és a felsőség rendelkezéseinek.

De vajjon nem ellenkezik-e a fegyver használata a Messiás béke-
'Országáról szóló ószövetségi, prófétai jövendölésekkel ? Gondolunk itt
különösen Ézsaiás 2, 4. versre: " Nép-népre kardot nem emel és hada-
kozást többé nem tanul!" Továbbá Hóseás 2, 17. versre: "Az ívet, kar-
dot és háborút eltörlöm e földről!"

Nem ellenkezik, mert ez a jelenlegi világ még nem a Messiás béke-
országa. Ezen a földön, amely átok alatt nyög (1. Mózes 3, 17.), ezzel a
megtérni nem akaró és nem tudó emberiséggel, a világbéke eszménye
csak ábránd marad, amely egy-egy nagy háború után üstökös csillag-
ként felragyog az égen, de tündöklése csak addig tart, amig kitör az
újabb háború. Az első ágyúdörrenésre eltűnik a béke csillaga a ködös .
messzeségben.
.'. A Messiás bék.e-o!szágát s veZe együtt a világbékét KTisztus vissza-
ioveteie hozz~ majd meg. Jelen világunkra pedig II. Péter 3, 13. verse
ervenyes: "ÚJ eget és új földet várunk, az ő igérete szerint amelyek-
ben igazság lakozik!" . '

Foglaljuk össze az elmondottakat. Luther írásai, hitvallási írataink
főképpen pedig az ó- és újszövetségi Szentírás, arról győznek meg ben-
nünket, hogy az önvédelemből folytatott háború és a felsőbbség paran-
csára történő fegyverfogás, keresztyén szempontból nem kárhoztatható,
sőt dícséretreméltó dolog. (Gondoljunk a finn hívő keresztyének önfel-
áldozó harctéri szolgálatára!)

Ezek alapján, mi evangélikus hívő-keresztyének, mint a magyar
nemzettest tagjai, bátran kinyilatkoztatjuk, hogy sorsközösséget v411~~
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Zunk nemzetünkkel abban a küzdelemben, amelyet az ezeréves Magyar-
ország természetes határainak visszaszerzéséért békés-revízió formájá-
ban folytat. Ha .pedig Isten akarata az volna, hogy ennek érdekében
nemzetünk a fegyveres erőkifejtés útjára lépjen és a törvényes felsőség
bennünket fegyverbe szólítana, kinyilatkoztat juk, hogyamíg igazsá-
gos ügyről van szó, ezt a sorsközösséget fegyver-testvériség formájá-
ban is vállalni tudjuk Harmati Béla.
~"'~~

Csen~élet-részlete~a szórvánvoból
(Folytatás.)

Vasárnap délután kimeritem- a 15-18 km-nyi.re lévő tanyakör-
zetbe. Hat gyermekem van ott két tanyai iskolában. Hosszú volt a tél,
járatlanok voltak az útak s így a vasárnapoken is pótolnom kellett a
hitoktatást. Motorkerékpárral lefutom a három családot, ahol a gyer-
mekek vannak és a megbeszélt családhoz irányítom őket. Egyébként ri
két tanyai iskolában külön-külön szoktam velük foglalkozni. Várako-
zom a megbeszélt családnál: nem sokára jön az utász két kislánya egy
kerékpáron s egy órácskán belül előjön a másik két gyermek is, azok
nagyobb távolságra laknak, aztán nézni való is akadt, úgy látszik, köz-
ben. A híttanórát illetve két órát megkezdjük. A gyermekek hallgat-
nak, tanulnak, felelnek, a szülők is odafigyelnek félfüllel. A hittanóra
vége felé megjönnek a szornszédos szülők is - a gyermekekért. Be-
szélgetünk. Egy hangoskodó, városból jött nagynéni is van közöttük.
Nagy hangon beszélget, bírál s közben kezdi bíráJgatni a tanyai gyer-
mekek énektudasát is:

- Hát bizony nagy baj az, hogy a gyermekek igy tanyákon nem
tudnak énekelni!

Még egyszer előkerült ugyanez CI. kijelentés. Gyermekeimhez
fordultam:

- Nos, gyerekek, elénekeljük még egyszer az átvett énekeket! --
szóltam, S aztán sorba elénekeltük őket. Év vége felé jártunk, az
előírt énekeket már elvégeztük. Az én gyermekeim mind lelkesebben
és lelkesebben énekelt ek, mintha csak érezték volna, hogy most a pap-
juk és a saját becsületükról van szó! Huszonkét éneket énekeltünk el.
A városból kijött nagynéni. elcsendesedett. Minden egyes. újabb és
újabb ének olvan lehetett el G61iátkodó nagynéni számára, mint a pász-
tor gyermek Dávid részéről röpülő parittyakő. Az én gyermekeim
pedig ugyancsak lelkesen lődözték a parittyaköveket éneklésükkel a
városból jött nagynéni felé.

Amikor befejeztük az éneklést, én kezdtem a beszélgetést, hogy
eltereljem a szót magunkról és az énekeinkről. Érdeklődni kezdtem
hogy a város melyik részén laknak. T.. i. nem régen vagyok még csak
a gyülekezetemben s en pár családot bizony nem ismerek, Elmondta,
hogy merre lakik. Elmondta azt is, hogy az egyik evangélikus asszonv
többször hívta már a hetenként megismétlődő házi. bibliaórára, de
eddig nem ment. Érdeklődtem a gyermekei felől. Elpirult: a gyerme··
kei bizony más vallásúak, mert a kárunkra reverzálist adott. A tanyai
gyermekek szülői egymásranéztek és hallgattak. - Én pedig elővet-
tem a táskámból az énekeskönyveket, bibliámat, hogy a kínos hallga-
tást megszüntessem s bejelerrtettem, hogy most egy vasárnap délutáni
áhítatot tartunk. Ott aztán az ige alapján beszélgettünk kissé a keresz-o
tyéni alázatosságról is.

* * *
Szintúzv vasárnap délután mentem ki az egyik uradalmi tanyára.

Két evangélikus gyermek él ott két családban. Kora délután mentem
s a nagyocska gyermekeket bizony már a mezőről kellett összeszed-
nem, mert - ünnep ide, ünnep oda - szüleikkel együtt kinn dolgoz-
tak a kukoricásban. Az egyik uradalmi cseJédház árnyas falához tele-
pedtünk le hármasban s beszélpető formában kezdtünk tanulgatni,
Abban az időben hittankönvvünk sem volt s így a főbeszélgető termé-
szetesen én voltam s a "hallg-atóim" figyeltek, mert később én hallgat-
tam el s ők adtak számot, hogy mi maradt meg kis fejükben az elmon-
dottakból. Belemelegedtem a magyarázatba: Krisztus szenvedéséről be-

szat. De képzettsége és érdeklődése
nem felelt meg a komoly időknek. És
most, amikor a válság minden percben
beállhat, szellemi képzettsége és ereje
elégtelennek mutatkozott. Vajjon egye-
düli eset ő? Vagy van még több is? És
hol végzik ezek az emberek? Szanató-
riumban vagy teljes Iezüllöttségben,
vagy öngyilkosságban ? De amennyire
megrázó ez számukra, mint az egyes
ember tragédiája, annyira vígasztaló
másrészt. Mert megmutatja, hogy a mí
csendes lelki munkánk nem volt hiába-
való azokért, akik ettől megmenekül-
tek és hogy nemcsak jogunk van a
többiért is ugyanígy dolgozni, hanem
kötelességünk is az, hogya Krisztus
által megadjuk mindenkinek azt az
erőt, amit csak a keresztyén hit adhat
meg Krisztus gyermekeinek.

Közli: K. P.

K Ö N Y VIS M f ft T f lt s
Bólvaí Akadémia

Kiszorítani a ponyva-gyomot és ol-
csón jót adni a betüéhes nagyközönség
asztalára, ez ma azok gondja, akik a
nemzet lelkéért felelősséget hordoznak
Isten vagy emberek előtt. A "hivatalos
felelősök" ezirányú próbálkozásáról, a
Nemzeti Könyvtárról ez év elején em-
lékeztünk meg. Most egy olyan vállal-
kozást szeretnénk szem elé helyezni,
amely szabadon, csupán a nemzet jő-
vője iránt érzett lelkiismereti kény-
szer hatása alatt keletkezett. Fiatalem-
berek vállalkozása ez. BóLyai Akadé-
miá.71ak nevezik magukat s a célkitű-
zést. így körvonalazzák: "Kalauzol a
magyar mult elfeledett neveinek pan-
theonjában, elindít fiatal írókat, az is-
mertek arcélét élesebbre metszi egy-
egy különlegesebb művük bemutatásá-
val. Őrzi és fejleszti a népi gyökerű
írók vonalát. Mindíg a legmagasabb-
rendű megfogalmazásban mutatja meg
a magyarságot önmagának. De figyeli
s pásztázza a széles európai látóhatárt
is és tudósít a határokon túli szellemi
élet jelenségeiről".

A célkitűzés szép is, jó is. A kis-
alakú, 100-200 oldalas könvvecskék
még nagyra nőhetnek jelentőségben, ha
tényleg sziiksépeset, jól és olcsón ad-
netk. A rnínöséget és szükségesséaet az
egyes könyvecskék szemügyrevételénél
próbáljuk majd megállapítani, azt azon-
ban, hogya könyvek eg1.lelőTe nem ol-
csóak, rögtön le kell szőaeznünk. Pél-
dányonként 3, előfizetésben 2 pengőbe
kerül egy, ami azt jelenti: 2 fillér egy
kisoldalnyi szeLlemi táplálék. A ponyva
6-8 oldalt ad 1 fillérért! Ha tekintetbe
vesszük a tartalom és papír minöségé-
nek különbségét, akkor se szabadna
drágábbnak lennie kétoldalanként 1
fi!lérnél. tehát egy füzetnek 60-80 fil-
lérnél. Ez az az ár, amely kb. megfelel
a mai magyar anyagi helyzetének. E
reális á.1" 3-5-szörösének kitűzése csak
azt eredményezi majd, hogy éppen
azokhoz nem juthanak el a Bólyai Aka-
démia könyvei sem, akiknek szánták, a
magyar nemzet "széles rétegeihez".

Most pedig nézzünk pár könyvecskét.
A könyvnapra megjelent számokat.

5



Mikecs László : Románia
Két újarcú fiatalember, egy erdélyi s

egy anyaországi bekalandozza Romá-
niát s jól nyitva tartván szemét, észle-
leteiket és vitáik eredményét adják
közre e füzetben. Igen tanulságos dolgo-
kat. Meglátják Románia roskadozo ina-
szakadtságát, amelyet attól a "nagy
ugrás tól" kapott, mellyel az 1907-es pa-
rasztlázadás jobbágynívón aluli Romá-
niája egyszuszra modern nyugatlas or-
szággá akart szökellni. Jól szembenézik
a zsírosarcú és zsírosszívű .szászságot s
szemétre került gyöngyszemekként ke-
resgélik össze az O-Romániába széledt
szétzüllő, elkeveredő vagy sok egyéb
módon pusztuló magyarságot, Befelé
vérző szívük, könny telen síró szemüle
közben állandóan hazafelé néz: vajjon
látják és bánják-e itt a mult bűneit?
Vajjon van-e igéret a más jövendőre?
A sok érdekes adat és megfigyelés mel-
lett tehát leginkább azt mutatják me"
hogyan lát a kisebbségí magyar mul~
t~,k,sö,tét tavaiban, jelen csípős kese-
rusegelben tisztára mart szemeI .

Veres Péter: Gyepsor
. A híres parasztíró irodalmi formá-

ban mon?ja ~l az átélés, saját bőrén
tapaszta~a~ melyen egyszerű, de éppen
a~ert szrvig ható eszközeivel a legsze-
genyebb napszámos parasztságnak a
"gyepsor" lakóinak sorsát. Mint min-
den sora, ez is szociális tett. Vészha-
rang kongatás az egyik kézzel öntuda-
tos jövőépítés a másikkal. '

Leskóczy Mihály : Francia híradó
Soha aktuálisabb könyvet! Aki belé

akar látni a nagy francia összeomlás
legmélyebb lélektani okai ba, forgassa
V~glg, ezeket a karrikatúra-rajzszerű
kepvazlatokat a francia kispolgár arcá-
ról. Még a villámháború előtt ké-
szült vesébe néző szernmel s pompás
humorral, de igazi értékét és aktuali-
t~sát csak most nyerte meg a "máso-
dik Compiegne" után, amikor már el-
dőlt a rideg önzésig jutott legszélsőbb
individualista és a leghatalmasabb
kollektivista világnézet mérkőzé se. Ért-
jük a bukást, de látjuk azokat a kor-
csosult nemes vonalakat is a francia
nép lelkén, 'amelyek egy alap os meg-
újhódás után újra a régi értékeket ad-
hatják az európai népek szellemi kö-
zösségének. F. Z.

,
HIR E K

Felvidéki és kárpátaljai lelkészek
nvugdlja, A m. kir. minisztérium 5680/
1940. M. E. számú rendeletével, mely
augusztus hó 4-én jelent meg a Buda-
pesti Közlöny 175. számában, szabá-
lyozza a felvidéki és kárpátaljai terü-
leteken volt lelkészek, lelkészi özve-
gyek és árvák ellátásának kérdését. A
rendelet szerint az államkincstár ter-
hére ellátásban részesíthető mind az a
lelkész, lelkészi özvegy és árva, aki a
Felvidékről 1938. november 2. előtt, il-
letve Kárpataljáról 1939. március 15.
előtt Magyarország területére költözött,
ha magyar állampolgár, ha állandóan
a vissza csatolt területen lakott, ha iga-
zolási eljárás során megfelelően iga-
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széltem éppen nékik s azon vettem észre magamat, hogy két-három
másvallású cselédgyermek őgyeleg körülöttünk, majd hozzánkteleped-
nek. Amikor a többiek látták, hogy ezeket nem zavarom el, bátorságot
nyertek s ők is hozzánktelepedtck. Öt óra körül, amikor a nagyobb
lányok is ünneplőbe öltöznek, azok is hozzánktelepedtek, természete-
sen kissé nagyobb távolságra. -- Még később a mamák közül is került
8-10. - Ekkor már 25-28-an ültek körül vegyesen: gyermekek, na-
gyobbacska lányok és mamák. Férfi egy sem. Férfiak megteszik azt is,
hogy házi bibliaóra idején a ház körül ődöngenek, pipáznak, de be
nem jönnek, hiszen a "lelki élet az asszonyoknak való" s nem a .terem-
tés koronáinak! - Amikor láttam a megszaporodott kis csoportot, las-
sanként igyekeztem a hitoktatást írásmagyarázattá átalakítani., a fel-
nőttekre való tekintettel, minden különösebb formaság nélkül. Ma-
gyaráztam Krisztus szenvedését. Ök pedig csendben hallgatták. Hiszen
szokatlan s egyeseknek talán egész új dolog volt Krisztus szenvedéséről
hallani.

Uradalmi tanyák népe türelmes hallgató: hisz semmi szórakozása
sincs, ami elvonná s változatossá tenné életét. Egyes uradalmi tanyák-
ról a cselédnek még vasárnap délután is csak akkor szabad elmennie,
ha elkéredzkedik. Én már elfáradtam, de hallgatóim még nem. Csak
amikor az uradalmi pásztor hazaengedte az állatokat, ugrott szét hall-
gatóságom. De akkor még a két növendékem is, hiszen várt rájuk az
állatok ellátása.

Hitoktatásaink színtere egyébként igen változatos. Az uradalmi kis
gulyást, akit az évvégén már elvon az iskolától az élethivatás, a gulya-
legelőn készítettem elő a konfirmációhoz. Miközben a gulya csendesen
legelészgetett a réten, mi ketten a szalmakazal tövében heverészget-
tünk s beszélgettünk a konfirmandus anyag fontosabb részeiről. A fel-
ügyeletet, sőt teljhatalmat a gulva felett átvette addig amellettünk
ülő puli, "aki:' teljes "készültségben" várakozott. Parancsot leső, értel-
mes szemeit egy pillanatra sem vette le kis gazdájáról. Mintha csak
mondta volna: látod, ez a világ rendje: gazdám rád figyel, én meg a
gazdámra. Neked Ö a nyáj nekünk meg ez.

(Folytat juk.) Egy szórványgondozó.

Pénz és tehetség
Tanú rá az élet, hogy ez a kettő ritkán szokott együtt járni. Már

az iskolában is így kezdődik. Örök diák-keserűség, hogy annak van
futball-labdája, aki "két ballábat hord hozzá" és az kap pompás új
kerékpárt, akinek még egyensúlyérzéke sincs. Az élvonal tanulói ren-
desen agyonnyúzott kölcsönkönyvekből szedik magukba a bölcseséget
s a ragyogó új tankönyvek és tanszerek gazdag szülőktől származott
boldog' tulajdonosai sokszor két-három házitanító asszisztálása mellett
is reménytelen jelenségei a magyar kultúra jövőjének. Hogy az igazsá-
got kereső ifjú lelkek igazságérzete maj d felborul_ezek en a "csekélysé-
geken", az bizonyos. De lassan-lassan hozzászoknak ahhoz, hogy a pénz
és a tehetség ritkán járnak együtt És megtanulják azt is, hogy lehet
valaki jeles tanuló vagy jó magyar sportember más emberségéből való
tankönyvekkel vagy sporteszközökkel is.

Jó lenne, ha ezt a kérdést, itt a gimnáziumi tankönyveknél és
sporteszközöknél le lehetne zárni. De nem lehet. Mert a 'tehetség és a
pénz kérdése rendes en az érettségi után válik tragikussá. Még pedig
azoknál, akik tele vannak szellemi és kultúréhséggel és valamikor fon-
tos tényezői szeretnének majd lenni a magyar nemzeti és egyházi köz-
életnek. Ha olyan szerenesés helyen születtek, hogya családi ház ki-
birja a beíratási, tan-, internátusi és vizsgadíjakat, sőt a szükséges PS
méregdrága egyetemi tankönyveket is be tudja szerezní' (mindezeknek
félévi összege 400 és 800 pengő között változik helyenként és fakultá-
sonként) minden rendben van. De ha nem? Lelkiismeretlenség erre azt
felelni, hogy a tehetséges, de pénztelen fiatalember menjen kereske-
delmi vagy ipari pályára. Mert akit lelke és tehetsége pl. a szociológia
felé visz, az az esztergapad mellett esetleg csak egy rosszulsikerült for-



radalmár lesz, es aki lelkipásztor szeretne lenni, könnyen válik, mint
könyvügynök - mondjuk - szektaprédikátorrá.

És a mi helyzetünkben nagyon is tudomásul kell venni, hogy a
sokat áhított jobb jövő reménységei még nagyrészt a töretlen erejű
rétegekben, tehát a polgárosodók vagy a parasztok között vannak el-
rejtve. Ne is gondoljunk most arra, hogy ilyen családok hogyan tanít-
tassanak egyszerre két vagy három gyermeket? Hogyan tanittássanak
csak egyet is? Hiszen teljes jövedelmük sem fedezi az egy tanittatásá-
nak a költségeit. Közben pedig állandóan írunk és beszélünk az egyház
és az állam megújhodásának a szükségéről, de nagyon keveset teszünk
azért, hogya legalapvetőbb akadály eltávolíttassék a kezdet-kezdeté-
nek az útjából is. - ~

Mindenki tudja jól, hogya nyugati kultúrállamokban az ösztön-
díjaknak valóságos légiói állanak készen a tehetséges fiatalság megsegí-
tésére. Külön fejezetet érdemelne a kis Finnország ilyen irányú kul-
túrpolitikája. Kétségtelen, hogy ezen a téren és az utóbbi időben ná-
lunk is haladás van. Csak a Horthy Miklós tanulmányi és ösztöndíjra
gondoljunk. Nagy dolog ez önmagában is. De még mindíg nem a teljes
megoldás. Hiszen éppen előbb beszéltünk arról, hogy a magyar szellemi
és kultúrreménységek valahol a kihasználatlan östalajban rejtőznek.
Az meg nagyon is igaz, hogy az ősi és töretlen réteg anyagilag is vagy
proletár vagy közel van a proletársorshoz.

Természetes, hogy mi itt nem akarunk egy újabb szellemi proletá-
riátus kitermelés ének a .szószólói lenni. Sőt a hangsúly éppen azon van,
hogy a komoly teheségek számára kell sze.llerm-muvetodési lehetősé-
geket nyújtani. Ez pedig úgy lehetséges, ha olyan szelekciónk van,
amely egyedül csak a tehetségre tekint és egyáltalán nem a szülők
pénztárcájára vagy rangjára. Szelekciós próbálkozásaink igaz, voltak
már. A felvételi VIzsgák is, a kibuktatások is ezt művelték. De egyik
sem vált be, mert a pénztelenek nagyrésze még csak a felvételi vizs-
gákig sem jutott el. Végeredményben pedig csak az a szelekció a he-
lyes, amelyik a művelődés és az emelkedés egyforma lehetőségeit
nyitja meg mindenki számára. Ez az egyetlen útja annak, hogy az érté-
kesebb, erősebb, tehetségesebb kiszcrítsa a szellemi, tehát az egész
nemzetet irányító pályákról a szépmultú és tömötterszényű szellemi
szegényeket vagy akár az idegen szeUeműeket.

A reális gondolkodású aggódókat most nyomban megrémíti "intel··
ligenciánk" túltermelésének félelmes víziója. Az utóbbi évek esemé-
nyei azonban azt mutatják, hogy az ilyen félelem alaptalanságánál
csak szűk látóköre nagyobb. Mert ugy-e, megcsonkított ország va-
gyunk? Ugyanakkor azonban kiirthatatlanul él bennünk a Kárpat-
övezte Magyarország akarása. Nos, ha határaink újra a Kárpátok ge-
rincéig terjednek, honnan vesszük az integer Magyarország szellemi
vezetőit? Talán a román és tót kultúrpolitikától várjuk) hogy kiter-
melje őket? Hiszen még egy évvel ezelőtt is szellemi túltermelésben
voltunk. De a Felvidék és Ruszinszkó visszatérésével egyszerre olyan
kereslet lett mérnökökben. tanárokban, ember- és állatorvosokban s
jegyzőkben, amit nem is tudtunk fedezni. Tehát nagyon is struccpoli-
tika az a magyar kultúrpolitika, amelyik a túltermelé.stől való félel-
mében aholnapot feláldozza a máért.

Azt a teológus félelmet pedig, hogy ez az egész kérdés nem egy-
házi kérdés, bátran hallgattassuk el magunkban. Mert ha valahol', hát a
szellemi élet terén egyházunknak nagyon is érthetően kell hallatni a
szavát. És különben is: egyetemes egyházunk tanügyi bizottsága ezt
meg is tette, amikor kimondta, hogy akik görög nyelvből nem tettek
érettségi vizsgát, azok a teológiai fakultáson az első félévben semmi-
féle segélyben nem részesülhetnek. Ez a határozat nagyon súlyos ter-
heket jelent a legtehetségesebb teológusok számára is, ha történetesen
nincs pénzük. És éppen azok bűnhődnek ezzel a határozattal, akik nem
bűnösek abban, hogy nem tanultak görögül.· Mert az új középiskolai
tantervet igazán nem a teológus-jelöltek csinálták. S különösen ma,
amikor papképzésünk számbeli elégtelenséget mutat, inkább azt kell
keresnünk, hogy az igazán odavalók minél előbb eljussanak a teoló-
giai fakultásra. Mert kellenek új pásztorok a régiek helyére, akik hir-
detik Krisztus megváltó evangéliumát ennek a népnek holnap és hol-
napután is.

zoltatott és ha ellátásra való igényét
1940. szeptember 30. napjáig a vallás-
és közoktatásügyi .miniszternél, illető-
leg a m. kir. központi í llétményhivatal-
nál bejelentette. Az ellátás összege az
illető saját vallásfelekezetének Ma-
gyarországon hatályos ellátási szabályai
szerint állapítandó meg. Ha ez az ösz-
szeg kevesebb annak az ellátásnak
pengőre átszámított tiszta összegénél,
melyet a volt csehszlovák államtól ka-
pott, a különbözetet pótlékként kell
megállapítani és folyósítani. A folyősi-
tás kezdete folyó évi szeptember 1.

A Zsoltárok teológiai revizióját kez-
dette el dr. Révész Imre, a tiszántúli
református, egyházkerület tudós püs-
pöke. A nagy munka elvégzésére ket
évet szánt. Eredményét mi is érdeklő-
déssei várjuk.

Lelkészvélesztás. A kondorosi egy-
házközség július 28-án tartott közgyű-
lésén ·lelkészévé Pribelszky Mihályt vá-
lasztotta meg.

Toronyalapkő-Ietétel Balfon. Lélek-
emelő ünnepe volt a gyülekezetnek. Az
1795-ben épült templomhoz, mely eddig
torony nélkül állt, most épít tornyot.
Július 30-án tartották az alapkőletételi
ünnepet.

A férfi-intelligencia aug. hó 24-27.-i
tihanyi evangélizációjára meghívót,
programmot, felvillágosítást készséggel
küld az Orsz. Luther Szövetség konfe-
renciai bizottsága (Budapest, VIIL, Es-
terházy-u. 12.). Hívjuk fel ismerőseink
figyelmét!

Dr. Ertl János főorvost, egyetemi
magántanárt egyetemi nyilvános rend-
kívülí tanárnak nevezték ki.

Sárkány Béla kecskeméti tb. es-
peres, egyházkerületi főjegyző a napok-
ban töltötte be .életének 70. évét. Ez
alkalomból hívei és tisztelői szeretettel
köszöntötték.
Segédlelkészáthelyezések. D. Kapi Béla

püspök Klenner Gyula varsádi segéd-
lelkészt Alsónánára helyetteslelkész-
nek, Weiler Henrik segédlelkészt Var-
sádra, Sághy Jenőt Zalaegerszegre és
Németh Zoltánt ideiglenesen Nagyka-
nizsára küldte ki segédlelkésznek

A rozsnyói ev. kereskedelmi kőzépis-
kola - hazánk egyetlen evangélikus
kereskedelmije - a felszabadult Fel-
vidék egyik leggyönyörűbb Iekvésű
városkájában tavaly alakult fiú- és
leánytagozattal a cseh megszállás alatt
beszüntetett nagyrnultú evangélikus
Iőgirnnáziurn jogutódaként Az iskola
fokozatosan négy évfolyamra épül ki,
a végén érettségi veL A ~övő tanévre
mindkét tagozaton az I. és II. évf.-ra
lehet beiratkozni. Az igazgatóság fi-
gyelmezteti az I-be íratkozókat, hogy
ne vegyenek meg használt tankönyve-
ket, mert az idén minden kereskedelmi
I. osztályában újkiadású olcsó könyve-
ket vezetnek be. Az iskolával kapcso-
latban külön leány- és fiúinternátus is
nyilt: ellátási díja havi 60 P. Ev. taní-
tók, lelkészek gyermekei és árvái ked-
vezményt kapnak. Az internátusokba
fel vehetők az ev. koed. polgári és a rk.
gimnázium növendékei is. Tájékoztatót
az igazgató szívesen küld.

Pályázat. A soproni evangélikus li-
ceum (gimnázium) fenntartó hatósága
pályázatot hirdet egy latin-görög sza-
kos tanári állásra. Olyan pályázók,
akiknek a magyar nyelvből is van ta-
nári képesítésük, előnyben részesülnek.
Az evangélikus vallású, okleveles pá-
lyázók végzett tanulmányaikat, eddigi
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Egyházunknak pedig van sajtója, vannak kormányzószervei és
vannak gyűlései. Mindezeknek sürgősen állást kell foglalniok a pénz és
tehetség kérdésében a tehetség oldalán. Egy egységes állásfoglalásnak
lesz olyan súlya, hogy nemzeti kultúrpolitikánk is megérzi azt. Azon-
kivül vannak evangélikus képviselőink. Sőt vannak protestáns papkép-
viselőink is. Bizony ők minden pártpolitikánál -eredményesebb magyar
politikát űznének akkor, ha mindent megtennenek a magyar parla-
mentben azért, hogy a magyar tehetségeket ne fojtsa meg az a bálvány-
isten, akit mammonnak neveznek. 1\11. S.

Az emberi ész nem foghatja fel Istent. Az ész ugyanis így gondolkozik: Isten
vagy nem lát semmit, hiszen minden dolog összevisszaságban történik, ahogy
éppen jön, - vagy túlságosan gyönge az Isten, mert il gonoszoknak nem állja
útját. Ime az ész így tiszteli Istent: vagy értelmetlennek tekinti, aki sok dolgot nem
lát és nem tud, vagy gonosztevőnek, aki nem akadályozza meg, amit lát. Luther.

alkalmazásukat, magyar állampolgá
ságukat és katonai szolgálatukat ig;
zoló okmányaikkal és születési any,
köny vi kivonatukkal felszerelt kérvt
nyüket a dunántúli evangélikus eg3
ház kerület iskolai nagybizottságáhc
éímezve f. é. augusztus hó 15-ig nyújj
sák be- a soproni evangélikus liceur
(gimnázium) igazgatóságához. A pályá
zóknak igazolniuk kell, hogy nem es
nek a zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról szóló 1939
IV. t.-c. 1. és 5. §-aiban meghatározot
korlátozások alá

A békéscsabai 'ev. gimnázium mel
lett internátus nyílik meg. Díja havonta
50,- P. Ismertetőt a gimnázium igaz-
gatója szívesen küld.

Ró~á~,nerce~, ~oleró~ m~rsé~eltáron
Ala~ításo~, jayításo~ most olcsó~~a~

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

Telefon: 186-395.

70 éves cég I

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

: A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Elet, 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-'l.l.
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
egyesületnék. - Állandóan felveszünk és foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket, is.

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

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

PUSZTAIANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatásával.

HittBstuérBknBk árBngsdmény I

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

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

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Szeciclis felelősségünk
Köztudomású, hogyakeresztyénség a XIX. és XVIII. században,

különösen Angliában es Németországban, mint társadalomformáló erő
is meg tudott Jelenni. A legkevesebb, amit tett, az volt, hogyemberies
hatást fejtett ki a társadalomban az elnyomottak és a' szegények
erdekeben.

Nálunk Szent István és a reformáció korától eltekintve,' a keresz-
tyénség, mint a társadalmi élet hajtómotora nem jelentkezett. Es egye-
nesen meg kell döbbennünk, ha pl. arra gondolunk, hogy nálunk rnin-
den positiv változás és reform a keresztyén életerők kihasználása nél-.
küí ment végbe. Pár adat csupán: Werbőczy az országnyomorító job-
bágytbrvényeket az egyházi vezetők közegyetértésétöl kísérve helyezte
el a Hármaskönyben. S míg ennél szerepel az "egyház", az építő re-
formoknál szinte észrese venni őt, Bessenyei francia földről ülteti át a
telvilágosodás eszméit, s az elkövetkezendő reformoknál a Iiberális-
demokrata eszmék adják a harchoz a tüzelőanyagot. (Hálából a refor-
mokért, ma kórusba állva szidjuk ezeket az eszméket.) Széchenyinek
Angliába kellett utaznia, hogy felfedezze tennivalóit, Kossuth szintén
liberális-demokrata szellemből vette nemzetjavító akaratának lendüle-
tét és minőségét. Ma pedig úgy látszik, hogy-a legújabb kor eszme adja
majd meg az elkövetkezendő reformoknak nemcsak a lendületét és
minőségét, hanem határait és tartaimát is:

Mindezekhez az egyháznak ne lenne szava? Nemmel csak valami
szent eschatológikus túlzás felelhet. Mert az evangéliumnak is van szo-
ciális tartalma. Meg van írva: "Aki nem dolgozik, ne is egyék". És ez
is: "Méltó a munkás az ő bérére", És a keresztyénségben ez. nem lehet
puszta beszéd. "Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem
erőben." (1. Kor. 14, 20.) Igy segtíett maga Krisztus is, ahol segíteni
kellett. A betegek gyógyultan távoztak el tőle, az öt, majd a négyezer
éhezőt megelégíti s nem valami teológiai meggondolásból, hanem azért,
mert egészen emberi és egészen felebaráti módon szólítá őket és nem
.akarta azt, hogy míg vele vannak, éhezzenek avagy a fáradtságtól
kidőljének az előttük álló hosszú úton. Magának a történeti keresz-
tyénségnek pedig, amikor valóban élő keresztyénség volt, mindíg volt
ereje ahhoz, hogy életformáló hatalommá váljék a közösségi életben is.
Az őskeresztyén vagyonközösség magától értetődően alakult ki. De ez
a közösség nem csak vagyon, hanem éppen úgy egy szent sors, szeretet
és társadalmi közösség is volt. Benne az osztályokat elválasztó kínai
falak ledőltek s az új, közösségben a semmis hívő éppen úgy. helyet
foglalt, mint a megtért gazdag. Igaz, hogy ez a szent közösség sem tar-
tott örökké. A bűn és a mammonimádat lerombolta. De a keresztyén ..
ség sohasem eshetik abba a nagyképű túlzásba, hogy erejével "örök"
társadalmi rend kialakulásához szolgáltat energiát. Tudnunk kell, hogy
a bűn döbbenetes hatalommal uralkodik közöttünk. De tudnunk kell
azt is, hogy nekünk a. bűn és a bűn eredményei ellen kell küzdenünk
Istentől vett hatalommal.

Az általános teológiai meggondolások szerint azonban a társada-
lom alakítása és a segítés csak úgy lehetséges, ha előbb Krisztushoz
és Krisztusban újjászületésre vezetjük az embereket. És az új emberek-
ből alakul ki az új társadalom is. Mindez igaz. Nekünk mindenek előtt
az életújító evangéliumot kell hirdetnünk tisztán és igazán. De segíte-
nünk nem csak ott kell, ahol a megtérés megtörtént, hanem mindenütt ..
ahol erre szükség van. Krisztus nagyon jól tudta, hogy a 10 meggyó-
gyított közül 9 hitetlen és hálátlan marad. Mégis meggyógyította vala-
mennyit. Tudta azt is, hogy hallgatói közül sokan ellene fordulnak
majd, de mégis megkönyörült rajtuk. A reformáció nemzeti szeren-
csétlenségünk okait kutatva, megállapítja teológiánk diagnózisát: Isten
haragját azért hordozzuk magunkon, mert szemünket elfordítottuk a
szegényektől és a szenvedőket nem szántuk meg. Szkhárosi Horváth
András pedig így énekel: "Nagy bőséggel ugyan nyilván jargal a ha-
misság, Mindennemű uzsoraság, kalmárság, csalárdság, Méltatlanság az
föld népén, hamis hatalmasság, Egyiptomnak rabságában esik Magyar ..
'ország". Ime a szerencsétlenség oka: a felebaráti szeretet hiánya, a tár-
sadalmi bűnökben fuldokló közélet, hamis ipar, kereskedelem, méltat-
lan és hamis vezetőség stb. A diagnózis megállapítása után pedig meg-

fe~~Yerután ~en~ér
Sok mindent hallottunk a "totális

háború"-ról a nagy nyugati hadjárat
előtt és alatt, amí azt szerette volna
belénk dermeszteni, hogy abban a fék-
telen rombolás gonosz lelkei szabadul-
tak eL Amit a filmhíradók mutattak
be az utólag eléggé "szobatisztává"
varázsolt harcterekből, bizony azok is
elállttottak a lélekzetünket a pusztulás
borzalmával. Pedig csak a holt anyag,
az emberi munka eredményeinek pusz-
tulását láttuk és semmit sem az embe-
rek nyomorúságaiból, a háború áldoza-
tainak sorsából.

Ennek a nyomorúságnak a méretei
csak most, a "villámháború" befejezése
után bontakoznak ki előttünk. Otthont,
lakást, vagyont, nyugalmat, családtago-
kat, idegerőt és egészséget vesztett em-
berek milliói szivárognak vissza a "to-
tális rombolás" színhelyére szívükben
végtelen keserűséggel, kiábrándulással
vagy éppen: gyűlöletteL. Elkészülve
újabb megaláztatásokra, a győztesek
gőgös fennhéjazásaira, a "szégyeniga"
alatti mindennapos hajladozásra ...

S íme, a' külső rombolás szomorú
díszletei között nem iga és szégyenrú-
gásokat osztogató poroszcsizma várja
őket, hanem a legteljesebb rend, ingyen
kenyér és meleg éteL. Amint a lapok
színes riportokban beszámolnak erről,
a német nép Vezére, miután végig-
járta a harctereket és látta a háború
igazi áldozatainak, az egyszerű védte-
len népnek kimondhatatlan nyomorát,
kiadta a rendeletet, hogya fegyverrel
meghódított területek ugyanabban az
élelmezési és szociális gondoskodásban
részesüljenek, mint maga a német nép.
A hallatlan német energia pár nap alatt
megszervezte ezt a gondoskodást és az
éhesen, rongyosan visszaszállingózó la-
kosság meleg ételt, a gyermekek tejet,
a szoptatós anyák dupla adag tejet kap-
tak az élelmezési kirendeltségnél, épp-
úgy, mint valahol Szász- vagy Bajor-
országban a német gyermekek és né-
met anyák.

Megindító, sőt könnyekre fakasztó
jelenetek sokaságát festik szemünk elé
ezek a riportok. Maguk a kemény né-
met katonák se állják meg könnyek
nélkül. S hányan nyúlnak (nemrég még
magas állású) nagyműveltségű férfiak,
lesütött szemmel, piruló orcával a felé-
jük nyújtott kenyér után. Nem azon
szégyenkezvén, hogy ide jutottak, ha-
nem, hogy ezt kapják a gyűlölt ellen-
ségtől, akit a gonoszság legsötétebb
színeivel festettek le előttűk ...

Szem- száj- és lélekzeteláHító dol-
go/wt ~ívelt a német fegyver. Napok
alatt hódított meg orszáqokat. De még
nagyobb lett ez a hódítás azáltal, hogy
utána nem a nyomor, szégyen és gya-
lázat következett, hanem a kenyér.
Ebből látjuk, hogy szív állott a fegy-
ver mögött. A szív pedig csak odaáll,
ahol igazság van. S ahol igazság va;'!.,
ott hamarosan megjelenik a szeretet is.
Ezek ketten egyűtt pedig legyőzhetet-
lenek. Fegyver után kenyér, gyűlölet
helyébe megértés és szeretet. Ha ezen
a vágányon halad tovább a harc, . mi
is hinni fogunk az új Európában.

F. Z.
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Új ócskavasasok
Egy rövid hír jelent meg a napi~a~

pokban arról, hogy az Érte:mlS~gl
Munkanélküliek ügyeinek korrnánybiz-
tosa átképző tanfolyamot rendeztet
olyan keresztyén ifjak számára, akik
az ócskavaskereskedői szakmában sze-
retnének elhelyezkedni. Sőt nem csak
átképző tanfolyamot rendeznek, hanern
a tanfolyam hallgatóit a tanfolyam
ideje alatt havi 100 pengős tanulmányi
segélyben is részesítik.

Ezt az intézkedést mindnyájunknak
és több szempontból örömmel kell üd-
vÖzölnünk.

Először azért, mert ez az intézkedés
kilép a szokásos buzdító-beszédek sab-
lonjából és buzdítás helyett cselekszik.
Igy lehetővé teszi az állástalan diplo-
másnak is, meg a négy polgárit végzett
külteleki kis legény nek is, hogy elhe-
lyezkedhessék a magyar kereskedelrrJ
élet vérkeringésében. Igaz, hogy össze-
sen csak ötven magyar ifjúról van szó,
mert több hallgatót nem vehetnek fel
a tanfolyamra, de ez az intézkedés
megmutatja mégis azt, hogy hogyan
kellene új magyar kultúrpoli tikát is
csinálni. Mert nem csak felveszik az
ötven jelentkezőt a tanfolyamra, ha-
nem ugyanakkor megélhetésükről és
ellátsukról is gondoskodnak azzal, hogy
havi száz pengős tanulmányi segélyben
részesítik őket. És hány ezer és ezer
fillértelen magyar fiatalember és leány
van ebben a magyar hazában, akik te-
hetségük kényszerítése alatt szeretné-
nek elhelyezkedni a magyar tudomá-
nyos, közéleti, kereskedelmi és ipari
pályákon. Majd ha ők is lehetőséget
kapnak erre, akkor már sokkal nyu-
godtabban nézünk jövőnk elé ...

Másodszor örömmel üdvözöljük ezt
azt intézkedést azért is, mert reméljük,
hogy hozzájárul az úri és nem úri pá-
lyák között levő gát leküzdéséhez. Na-
gyon is lehetségesnek tartjuk, hogy a
jelentkezők között lesznek jeles érett-
ségivel vagy diplomával rendelkező fi-
atalok is, akik már rájöttek arra, hogy
minden pálya egyformán szép, dicső-
séges és nemzetépítő, ha benne valaki
igaz munkaszeretettel és hűséggel dol-
gozik. S talán ez is hozzájárul majd
ahhoz, hogy végre a hivatalnok ne
nézze le az iparost, az iparos a parasz-
tot és így tovább, hanem minden be-
csületesen dolgozó emberben felfedez-
zük az egy azonos becset és értéket.

Végül pedig az egész akció sikere az
ötven új jelentkezőtől függ. Mert min-
den azon fordul meg, hogy ők csak
nevük szerint lesznek-e újak. vagy
pedig egész lelkükben és gondolkozá-
sukban? Abeszerzésben és az eladás-
ban, az üzletkötésben és a könyvelés-
ben, általában az egész kereskedői és
emberi erkölcsökben újaknak kell len-
niök. Ezt a magyar keresztyén társada-
lom elvárja az új ócskavaskereskedó-
itől, akiket szeretettel és figyelemmel
kísér pályájuk első lépésétől kezdve.
És nekik, ha igazán újak akarnak lenni,
nem szabad megelégedniök a zsidótör-
vény által teremtett kedvező új hely-
zetükkel, hanem meg kell tenniök a
megújulas alapvető és döntő lépését.
Ez pedig Jézus Krisztusban való ujjá-
születés. M.
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volt a reformátorok igehirdetésének nemzeti és szociális korszerű
tartalma is, amely nemcsak az örök, hanem e földi életre il; vona!-
kozott. Tiszta igehirdetésük mellett ez is magyarázza azt, hogy az el-
nyomott jobbágyság miért fordult feléjük olyan hirtelen és szinte ra-
jongó szeretettel. S ez nem is volt speciálisan magyar vonás, hanem az
egész reformációnak egyik vonása volt. Hiszen magának Luther Már-
tonnak is szép számmal voltak szociális tartalmú prédikációi, melyek-
ben korának legnagyobb "kapitalistáit", a Fuggereket is könyörtelenül
az ige igazságának bonckése alá helyezte.

Kerüljük ei a félreértéseket, s ezért szögezzük le, hogy a keresz-
tyénség nem: szervezhet meg semmiféle új társadalmi, nemzeti vagy
nemzetközi rendet. Ezzel a saját hivatásához lenne hűtelen. De igenis

. hajtóereje lehet,egyeseknek és közösségeknek, akik és amelyek a nem-
zet és a társadalom jövőjéért dolgoznak. S hogyakeresztyénség mon-
danivalója ezen a téren is egészen világos legyen, szabatosan ki kell
fejeznünk az evangelium nemzeti és társadalmi mondanivalóját. Azaz:
betegségünk diagnózisának megállapítása és az új egyéni és közösségi
élet normáink kifejtése egyaránt kötelességünk.

Ezt a feladatot annyival is inkább el kell végeznünk, mert vállal-
nunk kell közösségeinkért és népünkért való felelősséget akkor is, ha
egy kialakult és újarcú magyarság vonásain Krisztus ujjainak egyet-
len vonását se lehetne felfedezni. A liberális-demokrata vonások kö-
zött, ha egészen eltorzítva is, a természet jogi tartalomban zűrzavaros
formában még megtalálhatjuk. De ha a következő reformokból már
teljesen hiányozni fog az Dr kezenyoma? Jaj akkor a pásztoroknak,
mestereknek, meg a nyájnak is. M. S.

Csen~élet-résllete~ a slórványo~ról
(Folytatás.)

Kedvesek azok a vallásórák, .melyeket iskolai tanítási idő után a
családi hajlékban tartunk. A nagy távolságok miatt nem lehet naponta
csupán egy-két helyen végezni hitoktatást, hanem reggel indul az em-
ber és este jön haza. A tanítási időn túli időben már csak a szülői haj-
lékban található- meg a gyermek. Két nagyobbacska! leánnyal énekelge-
tünk. Tótajkú család gyermekei, jó hallásuk van és szeretnek énekelni.
A mama egy darabig jön-magy, végezi házkörüli munkáját. Aztán leül
a szobában. Mi énekelünk tovább. A mamán, úgy látszik, erőt vettek
gyermekkori, talán nem is olyan régi emlékei, odaüllányaihoz s bele-
pislogatva énekeskőnyvecskéjükbe, énekelgetni kezd a leányaival
együtt. Táskámba nyúlok és előszedvén még egy énekesfüzetet, a ma-
má~ak nyújtom. Elfogadja s most már együtt énekel a jelen és a jövő! A
"Ki dolgát csak Istenre hagyja És benne remél mindenkor" jól ismert,
Istenben bízó dallama túl csendül az egyszerű tanyai falakon oda, ahol
a tavaszi talaj vizek a buzatáblák kalász ait igyekszenek nyaldosni. --
Alföldünk sok részén az idén bizony nehéz volt az aratás. Térdig qázoi-
tak az amtók a sárban, vízben s minden Learatott markot külön kellett
kivinni a partosabb részre, hogy ott megszámdjon s csűrbe kerülhes-
sen. Ilyen az élet a lelki mezőkön is: minden kalászt külön-külön ...

A hitoktatást befejező konfirmációt legtöbbször a gyülekezet
templomában szoktuk végezni. Régebbi gyülekezetemben, ahol nem
volt templomunk, végeztem a tanyai iskolában is. Megvan az előnye
ennek is, annak is. Ha templomban végezzük, legalább megismeri a
tanyák apró népe az evangélikus templomot, melyet ritka alkalmakkor
láthat. Az is megesik, hogy akkor lát először evangélikus templomot,
mikor a konfírrnációra jön. A gyülekezet láttára megszabadul legalább
attól a rettenetes fojtogató erőtől, melynek magam is áldozatul esem
nagyon sokszor a szórvány munkámban: kevesen vagyunk s fuldoklunk
a más vallások óceánjában! Ha pedig künn tartjuk a konfirmációt a
tanyai iskolákban, akkor meg a felnőttek lelkében jelenik meg a gyer-
mekkori fogadalmuk emléke. Hisz olyan rettenetes nehéz hűnek lenni
a szórványvilágban!



Ebben az évben a gyülekezet templomában tartottuk a konfirmá-
ciót: 16 gyermekből hat a városi gyülekezetből volt, tíz pedig a szórvá-
nyokból, legalább hét különböző helyről. Vasárnap reggel egymásután
érkeznek a gyermekek a tanyavilágból és a környező szórványfalvak-
ból. Az egyik csoport szekéren jön a mamákkal. Úgy irányítgattam :-J.
családokat, hogyatanyavilágban egymásra találjanak s közös szekéren
jőjjenek be. Van, akit az édesapja hoz be kerékpáron. Mert 18-20 km.
bizony nagy távolság lenne az apró emberkék lába számára, Csak egy-
kettő jön autobuszon. Itt azonban már van a dologban némi gyüleke-
zeti támogatás is.

A kis csoport vadóc idegenül néz egymásra. A városiak a tanya-
siakra, a tanyasiak a városiakra. de egymásra is. Bizony, így bajos "kö-'
zösséget" teremtení. Az ismerkedés nehezen indul. No, de ott van a
parókja udvarán a "konfirmandusok cseresznyefája" s javában érik
rajta a cseresznye. Gyülekezés ideje alatt felenged em rá őket. Itt
aztán pár perc alatt végbemegy az összeismerkedés. Hiába, nálunk csak
asztal mellett megy az ismerkedés. Ha nem is az ünnep bankett fehér
asztala mellett, de a jó Istentől megterített cseresznyefa-asztalnál.
Amikor a belmissziói terembe visszatérnek, már buzgón tárgyal a vá-
rosi középiskolás a tanyasi fiúval és kéz a kézben jön a béres leány-
gyermeke a városi "kisasszonykával". Isten áldása megtaláltatta egy-
más jobbját velük.

A konfirrnáció ünnepélyes keretek között megtörténik. A tanya-
siak szüleikkel együtt még bennmaradnak istentisztelet után a bel-
missziói teremben, ahol egyszerű terített asztal várakozik reájuk, meg
a kíséretükben lévő szülők és hozzátartozók, nőegyletünk jóvoltá-
ból. Az idén is huszonöten ülték körül az asztalt, mint immár jó isme-
rősök. Az étkezés jó étvággyal folyik. Egyik-másik gyermek ugyan-
csak jól belakott a marhapaprikásból. Nem is csoda. Korán jött el, meg
aztán a szegény cseléd asztalára ritkán kerül ilyesféle!

Ebéd befejeződik. Apránként megkezdődik a búcsúzkodás. Kérges
tanyasi tenyerek szorongatják kezemet, édesanyáktól odatuszkolt gyer-
mekek erőszakoskodnak, hogy kezet csókoljanak. Hiszen a régi időben
ez volt a szokás. Pár perc mulva kiürül a belmissziói terem, csupán a
tányérok maradnak ott, melyeket csörömpölve szedeget össze a haran-
gozó felesége. Én pedig eikomoruit tekintettel nézek az utolsó távozó
szeké?' után, meLybőL zsebkendőlobogtatás integet [eiém, Vajjon, Lesz-e
erőtök, apró népeim, hogy azt a fogadalmat, meLyet ma az oltár eLőtt az
öreg bibltára rakott apró kezekket tettetek, kinn az éLetben is megtart-
sátok?! - A szórványoknak Ura - az Első és UtoLsó - őrizzen meg
benneteket Krisztus egyház.ához hííségben!

* * *
De nehogy azt gondolja valaki, 11 szórványhitoktatás valóságos

diadalmenet egész vonalori- visszük Krisztust a gyermeki szívekbe s
köröskörül harsog a "hozsánna" és hullanak a pálmafalevelek, meg vi-
rágok a gyermeki szívekbe bevonulá Krisztus lábai elé! - Bizony sok-
szor beleharsan a szórványhitoktatási munkánkba a "feszítsd meg!" is.

Mintegy 26 km-nyire kerékpáreztarn ki - akkor még nem volt
motorkerékpárom - az egyik, legtávolabbi uradalmi tanyai-körzet
iskolájába. Először voltam ott. Éppen tanítás van. Szokásos üdvözlesek
után érdeklődöm a nagyon kedvesnek Játszó tanítótól, vari-e evangéli-
kus vallású gyermek a kéttanerős iskolában? .

- Nincs biz' itt egyetlen egy sem! De nem is szokott lenni!
Mi tagadás, örömmel vettem a híradást. Az iskola messze van s

tavaszkor mindíg északi szelek fújnak s igen keserves dolog szembe-
fúvó széllel harcolni kerékpározás közben. Ugyanazon év végén abban
a községben végezek istentiszteletet, melyhez a tanyai körzet is tartozik.
Istentisztelet után beszélgetünk és szó kerül erről a tanyai iskoláról.
Szórványgondnokom megjegyzi: vigyázzunk erre a tanítói sógor-párra,
nagyon erősen dolgoznak ellenünk.

Szeget ütött a fejembe ez a kijelentés. Év vége volt már, nem
mehettem még egyszer érdeklődni a gyermekek felől, de a legközelebbi.
szeptemberre kimentem. Most már így érdeklődtem:

- Kérerrra beíratkozási naplót, mert az evangélikus gyermekeket
akarom kiírní. - Megkapom a beíratkozási naplót: tizenegy evangéli-
kus gyermeket írok ki belőLe.

Népföis~oláso~ leYelei~öI
Az elmult télen a népfőiskolai moz-

galom Magyarországon is erőteljes len-
dületet vett. A nagytarcsai evangélikus
népfőiskola mellett hosszabb ideig
tartó népfőiskola ugyancsak egy volt:
a veszprémi református népfőiskola, a
10-14 napos népfőiskolai tanfolyamok-
nak azonban egész sorát szervezték az
országban. Az utóbbiak között kétség-
telenül akadnak divatszülte próbálko-
zások, voltak azonban szén számmal
komoly megmozdulásole is, amelyek-
nek eddig végzett munkája biztosíték
arra, hogya jövőben is számítani le-
het falumunkában való részvételükre.
A komoly munkát végző népfőiskolai
tanfolyamok között is külön meg kell
említenünk a sárospataki főiskola több
éves multra visszatekintő eredményes
és céltudatos falumunkáját.

A népfőiskolai munkának ez a nagy-
arányú megindulása, egyik napról a
másikra "divattá válása" kiváltotta bio
zonyos körök ellenzését is. A jogos
ellenvetésekkel, amelyek a komolytalan
kísérletekre, az illetéktelenek káros
működésére igyekeztek csak rámutatni,
nem kivánunk foglalkozni, ezekkel ál-

. talánosságban egyébként is egyetértünk.
Volt népfőiskolások leveleinek, illetve

leveleikből vett részleteknek a bemu-
tatásával most kizárólag azoknak kivá-
nu nk válaszolni, akik még ma is azt
állítják, hogy a magyar parasztságban
nincs meg a vágy a szellemi felemel-
kedésre s hogy a velük való foglalko-
zás teljesen meddő és eredménytelen.
A bemutatandó levélrészletek a sza-
bolcsvármegyei népfőiskolai tanfolya-
mon résztvett parasztfiúk leveleiből
valók, amelyeket falujukba való visz-
szatérésük után írtak a tanfolyam ve-
zetőinek.

Az egyik nép főiskolás a következő-
ket írta: "Talán már rosszat is gondol-
nak rólam, hogy ilyen sokáig még csak
életjelt sem adtam magamról... A mi
kis tanyánkon még nagy akadályok ál-
lanak Szebbjövőfalva (a népfőiskolai
tanfolyam jelképes faluja volt) megala-
kításának útjában. 12 kiló méterre va-
gyunk a falutól. Mi itt élünk szétszór-
tan, 120-an, teljesen árván és elhagyot-
tan. Egy állami iskolánk van, amely-
ben két tanító van alkalmazva, de az
ifjúsággal egyáltalán nem törődnek. Az
én vezetésemmel rendeztünk már 5
előadást, de most már az is elmarad,
mert nincs terem, amely rendelkezé-
sünkre állana, Korcsrna helyiségben
tanultuk meg az előadásra kerülő haza-
fias és irredenta színdarabokat és do-
hánypajtákban adtuk elő. Ezt nem
láttuk jónak s így elhagytuk. Az iskola
nem áll rendelkezésünkre. Könyvtá-
runk nincs, még egy könyvünk sem
egyesületi. Saját könyveinkkel töltjük.
az időnket, persze azok többnyire 10--
20 filléres regények. Bn a levente kör-
zetemben már évek óta küzdök kör-
zetem ifjúságának müvelődési lehető-
ségéért. .. Én Istenben bízva, akadályt
nem ismerve, rendíthetetlen erős aka-
rattal és kitartással küzdök ifjú bará-
taim müvelődési lehetőségeiért s a
minden nap emlegetett szebbjövőért
nemzetem s hazám javára tőlem telhe-
tően. Beszámolót tartottam a népfőis-
koláról levente bajtársaimnak. Azok
örömmel és bátran segítenek Szebb-
jövőfalva megalakításában. Egyebet
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nem írok. Üdvözletern küldöm a tan-
folyam vezetőségének és összes részt-
vőinek a mai kultúrából tavaszt még
most sem érző levente baj társai közül
V. B."

Egy másik népfőiskolás levelében a
következőket olvassuk: "Én például
valahogy úgy tapasztalom, hogy min-
den fiatal barátom jónak és jobbnak
igyekszik lenni, mint eddig volt, hogy
hátha jövőre ők is elmehetnének a tan-
folyamra. Aztán az öregek is sokan ér-
deklődnek a népfőiskola felől. Még a
község bírája is megkérdezte, hogy
mi is volt ott Nyíregyházán és mit ta-
nultam ott? Én sok-sok mindent el-
mondottam neki és másoknak is. Na-
gyon helyeselték és azt mondották,
hogy bár ezelőtt lett volna, akkor ők
is műveltebbek lettek volna. Mert bi-
zony csak az az ország halad, amelyik-
nek több műveltebb embere és kato-
nája van. A közmondás is azt mondja:
tanulj, hogy boldogulj. Igy is van ez.
Mindent elvehetnek tőlünk, csak egyet
nem, a tudást."

Nem kevésbbé érdekes a következő
levél sem: "Mikor hazajöttem a népfő-
iskolából s elmentem ifjúsági ottho-
nunkba és magyaráztam az ott hallot-
takról és látottakról, akkor még komo-
lyan vették is, meg nem is. Történt
aztán, hogy előadást tartottam az egyik
ajándékul kapott könyvből, ekkor
kezdték a többiek látni, hogy jó volt
mégis a népfőiskola. Most aztán ők is
tartanak belőlük előadást pl. a homoki
kisgazdáknak könyvéből, gyümölcsfa
kezelési könyvből és a Nyíregyháza
círnű könyvből. Ugyhogy ma már kö-
rülbelül hatvanan olvasták át ezeket a
könyveket és újságokat. A ponyva-
regényekről is lemondanak és most
már kezdik ezeket a történelmi köny-
veket olvasni pl. Jókai, Bonászi és több
ilyen könyveket. A nótákat is elsajátí-
tották, úgy hogy ma már a ,slágerek
lemaradnak és kezdődnek a jó magyar
nóták. Szivélyes üdvözletem küldörn
az egész vezetőségnek és aki a sok
szép magyar nótára tanított".

Szomorúbb kép tárul elénk a követ-
kező levélből: "A községünkben már
évek óta a vallásfelekezetek között
gyűlölet van. A tanfolyam óta igyek-
szem azon fáradozni, hogy már leg-
alább a fiatalság hagyja el ezt.a szo-
kást. Sajnos, ez nagyon nehéz, de az
akadályokat leküzdve igyekszem köze-
lebb hozni a fiatalságot Szebbjövő-
falvához".

Megszólalnak a magyar sorsproblé-
mák is a levelekben. Az egyikben eze-
ket olvassuk: "Falun az élet elég [ó
volna. A falusi embernek nem kell
egyéb, csak az a fontos, hogy legyen
mibe dolgozni. Az a nagy hiba, hogy
nincs neki elég földje, amibe dolgoz-
zon. Mert bizony egy embernek van
4-5 hold földje, abból bajosan tud
megélni őmaga, pedig még a jószágot
is fent kell tartani. Ezért jó volna, ha
már nemcsak hangoztatnak a földre-
formot, hanem meg is adnák az em-
bernek, akinek ennyi kevés földje van,
ha még kapna hozzá, ha mindjárt áren-
dába is 4-5 holdat, mennyivel nyu-
godtabban élne, mert azt tudjuk, hogy
úgy Isten nevébe nem adhatnak föl-
det".

Néhány részletet kívántunk csak be-
mutatni a népfőiskolások leveleiből
szerény válaszul azoknak, akik még
ma is ellenzik a népfőiskolákat, akik
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Hitoktatás közben érdeklődöm a gyermekektől: honnan jöttek, hol
voltak az elmult évben? Kitudódott, hogy tizenegyből hét az elmult
évben is, sőt az előző években is itt járt az iskolába.

Nem történt semmi különös: csak, mint annyiszor máskor: acél
szentesítette az eszközt!

Egyébként a tanyai tanítók legtöbb helyen elsőrangú an be vannak
szervezve egyházilag a maguk egyházába. Igen sokan komolyan dolgoz-
nak ellenünk. -,. Legutóbb pl. fel kellett jelentenem az egyik tanyai
tanerőt az illetékes tanfelügyelőségen, mert bennünket, evangélikuso-
kat, állandóan "istenteleneknek" nevez Természetesen óvatosan sta-
niolba csomagolya kellett a feljelentést megtennem, mert ránkbizo-
nyítják a "rosszy.l értesültséget" , amint arra is volt már eset. Jelen
esetben így csomagoltam be a tényállást: "kegyeskednék az illető tanító
urat szeretettel felhívni, hogy óvatos legyen a más vallásról való taní-
tás közben a kijelentésekkel, mert a gyermekek nagyon könnyen félre-
érthetik a vallásokkal kapcsolatos kifejezéseket s hajlandó vagyok el-
hinni, hogy így érthették félre s vonatkoztattak reánk evangélikusokra
az "istentelen" kifejezést is. - Dícséretére legyen mondva, a M. Kir.
Tanfelügyelőség körzetemben igen szigorú an jár el efféle dolgokban.
Pl. az egyik iskqlában a tanítónő felekezeti gyűlölségből nem volt haj-
landó átengedni egy gyermeket - talán mindössze kettő vagy három
volt abban a szórványközségben - megérkezésemkor vallásórára. Ki-
izent, hogy most számtanóra van, nem engedi el a gyermeket. Megkér-
tem az igazgatót, de nem boldogultunk sem én, sem ő: nem engedi el
a gyermeket! Kénytelen voltam a tanfelügyelőséghez fordulni azzal a
kéréssel, hogy bármikor érkezem is meg, engedtessék át az az egy-két
gyermek hitoktatásra. Az érkezésem ui. bizonytalan. az időjárástól
függ. Megneveztem a tanítónővel történt esetet. A tanfelügyelő olyan
szigorú dorgatóriumot küldött az illetékes iskolához, hogy magam is
megsajnáltam azIlletöt. - Azontúl azonban pontosan küldötte a gyer-
mekeket vallásó{ákra.

* * *
A kis akácos erdő szélén ülünk a gyermekekkel. Csak egy tante-

rem van a tanyai iskolában, s odabenn folyik a tanítás, mi tehát itt, az
erdő szélén helyezkedünk el.

Magyarázat közben megszólal az egyik ötödikes kislány: "Anyu·-
kám azt mondta, hogy- amikor tizenkétéves leszek, át fogok térni ... "
- s megnevezte az illető vallást.

Meghökkenek. Igen kellemetlenül érintett ez a kijelentés a többi
gyermek előtt tanítás közben. Első gondolatom az volt, hogy megdor-
gálom. De aztán átvillant az agyamon az illető szórványiskola és a
szülők helyzete: én akkor voltam abban az iskolában másodszor. Tőlünk
26 km-nyire fekszik az iskola. Evangélikus templomba sehova nem jár-
hattak a cselédszülők, mert evangélikus templom messze környéken
nincs is. A tanítónő erősen dolgozik ellenünk tanítás közben is. A ta-
nítónő férje uradalmi ispán, olyan intéző féle, aki a cselédeket felesége
bigottsága miatt valósággal mísszíonálja s nyomás alatt tartja. A taní-
tónő vasárnap imadélutánokat tart kéthetenként, ahova különösen a
cselédasszonyokat gyűjti össze némi uradalmi intézői nyomás alatt. l\
mi missziói körzetünk akkor alakult meg, az evangélikus egyház tehát
nem nyújthatott mentő segítséget a család megtartására. Ami itt tör-
ténik, nem intézhető el tehát egy dorgálással. Valami olyasfélét mond-
tam: Majd meglátjuk, kislányom, hiszen addig még sok idő van. - Ez-
után minden áldott órán minden egyes bibliatörténettel kapcsolatosan
nagy gondossággal magyarázgattam a gyermekeknek: mit tanítunk
erről mi és mit tanít a másik valláso Felolvastam, hogy mi van a bib-
liában és hogyan tanítanak ők. Ezt is a legcsekélyebb gyűlölet nélkül.
- Félév mulva a gyermek már megjelent édesanyjával az istentiszte-
leteinken, ahonnan eddig tüntetőleg elmaradt. A következő tanévben
a leghűségesebb evangélikusnak éreztem ezt a gyermeket édesanyjá-
val együtt. Éppen tőlük ismertem meg aztán az illető szórvánvkörzet
helyzetét. Nálunk is konfirmált. Konfirmáció után azonban elköltöztek
abból a tanyakörzetből. Kizaklatták őket az uradalomból, mert látták,
hogya halacska kicsúszott a hálóból.

Ilyen és hasonló helyzetek nem rendkívüliek a szórványgondozó
lelkészek előtt. Hiszen van tudomásom egy községről, ahol a kisgazda-
társadalom jó része is be volt szervezve arra, hogy másvallású cselé-



deit igyekezzék a maga vallására hozni. Annyira fanatizálták ezeket a
kisgazdákat, hogy a szegény cselédek ] 0-15-ös csoportokban jelent-
keztek lelkészüknél kitérési szándékukkal. (Nem tőlünk tértek ki, de
hozzánk sem l) A fenti esetben célt értem kis tanítványomnál, de hány
esetben nem érhetünk célt! Ismertem egy vegyesházas édesanyát. Több
gyermeke volt, mindannyi evangélikus. Az édesanya nem tért ki, de
nem volt evangélikus. Más templomba járt igen szorgalmasan gyónni.
Allítólag "jormálisan" felvették őt abba a vallásba, de kitérésre nem
jelentkezett. A gyermekeit hitoktatásban, sőt konfirmand'us oktatásban.
is részesítette, pedig a gyülekezeti központtól 30 km-nyire laktak egy
uradalmi tanyán. A gyermek megígérte, hogy be fognak jönni a legkö-
zelebbi faluba, ahol rendszeresen végeztünk havonként egyszer isten-
tiszteletet, hogy ott konfirmációban részesüljön, de természetesen nem
jött be" Kétszer hirdettem abban a községben konfirmációt, két konfir-
mandusom volt, mind a kettőnek a szüleivel ismételten beszéltem, meg-
ígértek mindent, de a konfirmációra egyszer sem jöttek el. El lehet
gondolni, hogy hosszú heteken keresztül milyén szorongó érzéseim
voltak, valósággal üldözési mániában szenvedtem, amikor láttam ebben
a szórványkörzetben éveken keresztüli minden fáradozásom összeom-
lását. (Foly tat juk.) Egy szórványgondozÓ.

"Uj állam a. láthatáron 1"
(Hozzászólás.)

Az Evangélikus Élet július hó 27-iki számában cikk jelent meg a
fentebbi felírás sal. Az abban felvetett eszmék és állítások egyike-másika
elbir más oldalú megvilágítást is. Engedtessék meg tehát, hogy erre
rámutassak. Ugy tudom, más olvasó is akadt, aki ezen a véleményen van.

A cikk részben a megsemmisült, részben a megsemmisülés veszé-
lyében vonagló plutokrata-dernokráciából indul ki.

Ha sorra vesszük az európai protestáns s külön a többségében
evangélikus országokat, akik iránt külön melegséget érzünk, azt látjuk,
hogy ez a valójában nem megbélyegző, de mégis annak tartott meg-
jelölés egészen reájuk illik.

Ne felejtsük el, hogy az evangélikus országokban, tehát Finn-
országban, Svédországban, Norvégiában, Dániában s a protestáns orszá-
gokban, tehát Hollandiában, Svájcban, Angliában s vegyük hozzá, mint
nagy protestáns országot, az Egyesült Államokat, - kapitalista a ter-
melési rend s a kapitalista ország valamennyire mind plutokrata, mert
a vagyonnak valamelyes beleszólása az ország ügyeibe mindenütt van.
Még nálunk is.

A felsorolt országok egy része demokrata királyság.
A katholikus testvéreink iránti tapintatból. eddig kevés szó esett

a protestáns királyságokról, pedig érdemes meglátni, hogy milyen jól
állják az idők viharát. Ott nincs, nem volt forradalom, nem volt korn-
munizmus, nem kergették el a királyt, nem gyújtották fel a templomo-
kat s nem üldözték ki a papokat. De ez történt a katholikús és orthodox
monarchikus államokban. Mindez külön cikkbe kívánkozik s egészen
bizonyos, hogy része, nagy része volt ebben a nép evangeliumi neve-
lésének. Még a királyság, mint intézmény sem ingott meg, egyikben
sem. A népet a demokratikus királyságban nem alattvalónak tekinti ~
király, hanem barátjának.

. Az angol kommunista párt egyik vezető emberét egyszer megkérdez-
ték, hogy ha kommunísta állammá alakulna át Anglia, ki állana az angol
szovjetnek az élén. A felelet az volt, hogy - természetesen - a király.

Vessünk egy pillantást a protestáns plutokrata-demokrata köztár-
saságokra : Finnországra. Svájcra s az amerikai Egyesült Államokra.

H. G. Wellst regényeinek egész sorozatában foglalkoztatta a plu-
tokrácia és' ti demokrácia (" Uj világ a régi helyén" stb.) s úgy szekták
összegezni e regényeinek mondanivalóját, hogy a demokráciát meg kell
szabadítani a plutokrácia karmaiból.

Közülünk többen jártak már Finnországban és Svájcban, de sehol
a tőkét nem figyelmeztették a kötelessézére olyan erős kézzel, mint
ahogy Roosevelt elnök az "új rend" LNew deal") intézkedéseinek a
során teszi már ió 10 éve. Amerika átalakult. A plutokráciét letették
a trónjáról, de nem ütötték agyon "a ludat, mely az arany tojást toiia".

"

még ma sem látják vagy esetleg nem
akarják látni nemzeti, népi újjászüle-
tésünk nagy problémáit és azok helyes
megoldását. Dr. Vácz ELemér.

KÖNYVISMfftTfT[~
Linder László e

Evangélikus korálkönyvecske
elemi és középískolák számára.

Linder László békéscsabai vallásta-
nár évek óta foklalkozik himnológiá-
val, évek óta gyűjti a tót gyülekezetek
dallamkincseit. Evangélikus korálköny-
vecske címen közreadja a csabai me-
lódiákat, másrészt a német eredetű ko-
rálokat, függelékben pedig Gárdonyi,
Kapi-Králik és Sulyok kétszólamú
énekeit és néhány kánont" közöl. 122
ének van a függeléken kívül, ezek ün-
nepkörök és osztályok szerint vannak
csoportosítva. Előszavában azt írja,
hogy súlyt helyezett arra, hogy a re-
formáció kerának értékes dallamait,
melyek magukon viselik az igehirdetés
jellegét, közölje, különösképpen Luther
énekeit, valamint helyet adott azon
koráloknak, amelyek Bach J. S. legis-
mertebb műveiben nyertek művészi
feldolgozást, továbbá a magyar éne-
keknek. Forrása a németek egységes
dallamgyűjteménye a "Mels dienbuch"
és Zahn gazdag gyűjteménye. Az el-
térő dallamok helyreigazitását a kan-
tortanítók figyelmébe ajánlja, amit
óvatossággal kell elvégezni.

Linder gyűjteménye az első mű,
amely a ritmikus kerálnak ad helyet.
Tót gyülekezeteink voltak azok, akik
a dallam elrontásában, variánsok ki-
találásában elől jártak, nagyjelentő-
ségű, hogy épp ezen gyülekezetek ének-
lését akarja megreformálni. Kár, hogy
több korá It ütemvonal nélkül közöl.
Teljesen nélkülözhetők a 6/. ütemű le-
írások, ezekben a fél és negyed han-
goknak váltakozása tipikusan német
ritmust ad, ami a magyar fordítás
munkáját nehezíti meg. Praktikus lett
volna egy éneknek 2. és 3. versét is
közölní, valamint a két részben közölt
kerálokat az ünnepkörök szerint egy-
szer felsorakoztatni. Az egyetemes
éneleügyi bizottság a közeljövőben
közli majd az egyetemes en kötelező
dallamokat, valószínű, hogy· Linder
könyve kevés revizi óra fog szorulni.
Ha a kis könyvecske meg is előzi az
egyetemes rendelkezéseket, bizonyos
nyeresége lesz a tankönyvirodalmunk-
nak és a rosszul éneklő gyülekezetek-
nek segítségére lesz Peschko Zoltán.

Méhelv Lajos : Vér és faj
A faji kérdések politikai aktualitá-

sának forró és zavaros levegőjében
valósággal a kinyitott ablak áldott sze-
repét játsza Méhely könyvecskéje. Szi-
gorú tudományossággal állapítja meg a
vérösszetétel és faji jelleg viszonyát. S
kimondja a súlyos tételt: "A vérstruk-
túra egymagában még nem eLegendő a
fajiság megáLLapítására". Szükséges az
anthropológiai, nyelvi, lelkületi stb.
vizsgálat is, hogy a faj tisztaság fokai-
ról beszélhessünk. Még jelentősebb té-
tele, hogy életképesség és magasabb
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kultúrt:eljesítmények szempontjából
szinte kívánatos a fajkeveredés, de
csak két olyan fajta közt, amelynek
"egyirányú tulajdonságai harmoniku-
san egyesülnek s az értékes tulajdonsá-
gok meghatványozódva fejlődnek ki".
Lefekteti a fajkeveredés alapvető sza-
bályait s ilyen irányú tudományos vizs-
gálat szükségét vitatja nemzeti és euge-
nikai érdekből minden készülő házas-
ság előtt. Megállapítja a magyar faj
jellegzetességeit s különféle vizsgála-
tok alapján azt, hogy "a magyar nép
túlnyomó többségében fajilag is ma-
gyar". Hogy ebben a tekintetben sok-
kal jobban állunk, mint a németek,
akiknek csak igen kis százaléka "tiszta-
vérű északi fajtájú germán". Szemen-
szedett politikai érdekből kitalált ha-
zugság tehát, ha valaki azt állítja: "a
régi magyar faj nincs többé; a 'mai
magyarság, úgy, mint közvetlen elődjei
is, fajilag atomizált, meghatározhatat-
lan egyéniség". - Ezt a hasznos, káté-
szerű iájékozódást nyújtó könyvecskét
mindenkinek ismernie kell, aki józan
úton akar maradni a faji viták és poli-
tikai hangoskodók zűrzavaraiban. F. 7-.

Bíhó Lajos: Halovány virág
(Stádium kiadás.)

A "halovány virág" egy lányt jelent:
az ő életét mondja el a regény, kis-
lány kerának első megmaradt élmé-
nyétől haláláig. - Először a családot
látjuk, azután .bemutat ja Bibó, hogyan
szakad el tőle fokozatosan a lány es
hogyan terelődtk át élete egyéni síkra.
Mindez rengeteg harc, rengeteg belső
harc árán alakul ki. Erről a harcról a
lány környezete alig tud valamit. Az
olvasó számára azonban feltárja a
szerző a hősnő sokrétű, összetett lelki
életét. Bibó kitűnő pszichológusnak
mutatkozott ebben a regényben.

Bibó szereti a végletek et, a nyersen
kirobbanó féktelen hirtelenséget és a
halk, alázatos szenvedő lelkeket. Ért
az emberábrázoláshoz, fel is tudja épí-
teni ezeket az alakokat, ellentétes jel-
lemeket, és ezért lesznek írásai értéke-
sek, izgalmasak. Erre a regényre is
illik ez a megállapítás.

A két főalak magasabbrendű ember,
de tele vannak hibákkal is. Minden rö-
vid boldogságért rengeteget kell szen-
vedniök. A nemek örök ellentét.én túl
szenvedések forrásává lesz a jellemek
különbözősége is. Az egyik főszerepLő
emberi önzésében nem akarja vállalni
a másik örömében való osztozás fele-
lősségét, a másik azért szenved, mert
nem adhatja át eléggé örömét és bol-
dogságát a másiknak.

Nem összehasonlítás, nem is célzás-
képpen mondom, de említenem' kell
Sillanpaá Nobel-díjnyertes regényét
Sí lját. A két regény közöttí rokonság
megállapítható, bár hangsúlyoznom
kell, hogy sem a környezetrajz, sem a
történet nem mutatja a legkisebb egye-
zést sem. A hasonlóságot a két női fő-
szereplő lelki beállítottságának azo-
nossága adja.

A regény címe találó: valóban, mint
egy halovány virág áll előttünk a .hősnő
törékeny alakja, amely a szenvedések
vizéből szitta táplálékát és a boldog
boldogtalanság lavának vizén úszkál
sápadtan. hangtalanul. Laki Tibor
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A cikkíró szerint a nincsteleneknek és a tengődő nyomorgóknak
a milliói élnek ezekben a plutokrata-demokrata országokban. Még ha
valaki egyikben sem volt, akkor is hallhatta, hogya legtöbb protestáns
országban koldus nincs is. Annál kevésbbé tudja megérteni, hogy a
cikkíró honnag veszi ott a nyomorgó milliókat.

Az is meglehetősen ismert tény, hogya felsorolt országokban kór-
házat, szeretetházat, árvaházat, nyilvános könyvtárt nem az állam és
a város tart fenn, hanem az adakozás. Plutokrata volt Carnegie és
Rockefeller is s mégis hálával emlegetik a nevüket az egész világon.
Nálunk is.

Egy másik tévedés a cikkben az, hogya plutokrata demokráciák
antiszociálisek. volnának.

Ha a nyugati protestáns országok emberei hozzánk vagy másfelé
küllöldre mennek, azt tapasztaljuk, hogy beszélhetünk nekik történe-
lemről, erről, arnarról. mutogathatunk nekik sok mindent, - ök a kül-
földet csak egy mértékkel mérik meg s ez az, hogy milyen dolga van
ott a munkásnak. Ma' már mi is sokat haladtunk ezen a téren, de
vissza tudunk. emlékezni arra, hogy 20 évvel ezelőtt Prohászka püspök
vette ajkára s kiáltotta felénk azt a szót : "antiszociális Magyarország".

Eléggé sajnálatos, hogy a demokrácia szónak nálunk mindig más
csengése volt, mint Nyugat Európában. Messze vezetne, ha azt is el
akarnánk mondani, hogy miért. Azt azonban látjuk, hogy a demokrácia
nemcsak államforma. Németországban a születés nem érdem s az érvé-
nyesülésben nem is akadály. Azt halljuk, hogyanémet legénység a
háborúban ugyanazt az élelmet eszi, mint amit a tiszt kap. Ez is de-
mokrata vonás.

Aligha fóg mindenki egyetérteni a cikkíró hittestvérünkkel abban
is, hogya szabad verseny helyett jobb, ha "mindenkit a megfelelő
munkahelyére állítunk" és ,ha az állam "központilag irányítja a javak
termeléséf és elosztását." Ugy gondolja, hogy ebből fakad a szociá-
lis jólét?

A szabad .verseny mellőzését már az Ember Tragédiájának az
írója' is bemutatta. Az agynak a méretezésévei döntik el, hogy ki mire
való. Plátót pedig a sarokban térdelteti le kukoricaszemre.

Az bizonyos, hogy kényelmesebb lenne, ha a megszületés, fel-
nevelés után mindenkit "valahova betennének" s valaki az élete végéig
gondoskodnék róluk. Nem lenne csalódás, küzdelem. Az élethez ez
hozzátapadt és hozzátapad egy ió adag bizonytalanság is. Különösen
ettől volna jó megszabadulni. Megértjük. Oe tudunk-e? Tudjuk-e előre,
hogy ha megházasodunk, hogy választottunk? Tudjuk-e előre, hogy
egy megszületendő gyermek nem hoz-e betegséget önmagára, vagy az
anyjára s esetleg bút mind a hármunkra? Hát az elemi csapások, -
amelyek csak nem akarnak megszűnni - nem figyelmeztetnek-e arra,
hogy a bizonvtalanságot nem tudjuk az életedból kiküszöböl ni ?

Oe mi lesz a kereszténységgel? Azt üzeni, hogy derűs, alázatos
evangéliumi egyéniséget nevéljek magamban s hogy ez fog engem át-
segíteni az élet bizonytalanságán s megkönnyíteni majd, hogy a vonzó
egyéniség érvényesüljön a küzdelemben, ami maga a szabad verseny.

Amióta Magyarország Kormányzója nyomatékosan hívta fel fiatal-
ságunkat arra, hogy ne az állammal akarja magát eltartatni, hanem
gyűjtsön tudást, arravalóságot s a gőgös, Ú. n. "úri" felfogást félretéve,
keresse a szabad pályák versenyét, - időszerűvé vált, hogy szólna
valaki az ifjúsághoz a következő tárgyról:

"Melyek azok az evangéliumi tulajdonságok, amelyeket a szabad
pálya fejleszt ki bennünk?" A felelet az, hogy a legszebbek. A szabad
pálya átgyúrja, mássá teszi az embert.

A javak központi termeléséf és elosztását eddig csak Oroszország-
ban valósítették meg. Hogy jobb-e ott élni, mint Europa többi részében
vagy Európán kívüli világrészekben, erre egyenes feleletet adni bajos
azért is, mert ami az egyik éghajlat alatt élő embernek [ó, azt a másik
nem szokia meg. Olyan nagy, demokrata államnak, mint az Egyesült
Államok, a felfogása erről azt mutatia, hogya kapitalista renden lehet
sokat, nagyon sokat javítani, igazságosabb adóztatással, a gyengének
az intézményes védelmével, a munkanélküliek megsegítésével, anélkül,
hogy a szabad versennyel az igyekezetet kiirtanánk a terméezeiiinh-
ből s a javak központi termelésére - ami egész emberi mivoltunkat
átalakítja - térnénk áto Kemény Hugó.



IIMiser electus luce"
Ez a három szó hazánk keresztyén nemzeti hősét jelöli, aki

vagyonát, boldogságát, nyugalmát, békességét, birtokait és végül életét
is odaáldozta a keresztyén nemzeti gondolatnak. Espedig pontosan
350 évvel ezelőtt. Számkivetésben halt meg. Anélkül, hogy hazáját,
mindezen áldozatok ellenére is megszabadíthatta volna. Innen ered
egykorú költőjének első szava: "miser" - szegény, szerencsétlen. Az
egykorú költő nem is láthatta másnak. Előtte a lelkes férfiú életének
kegyetlen végső vergődése állott: az utolsó pillanatig reménykedő,
bizakodó hadvezér. "Szegény, nem tudja, hogy minden erőfeszítése
hiábavaló!" A költö csak a nagyrahívatott, egyedülálló hős bukását és
keserű pusztulását érzékeli: "Szerencsétlen, hogy ezt a sorsot mérte
reá az Isten 1"

Az egykorú költő nem ismerte, de nem is ismerhette a szegény,
szerencsétlen férfiú vértanú szenvedésébő], hősies sorsvállalásából sar-
jadzó új hősi időket és bátor harcosokat. Nem értette meg, hogy az
első száműzött nyomába mások is kerülnek, hogy a vashengerrel le-
tiport szabadság növénye nem tört össze, hanem csak reásímult a
talajra. Elernyedt, de rövidesen új nedvek áramlanak végig benne,
hogy új virágokat hajtson.

Kellett ez a vértanuság, hogy megértsék kortársai, közvetlen
neveltjel és a véres századok: a keresztyén nerrtzeti szabadság olyan
érték, amelyért semmilyen áldozat sem drága. Elet és vagyon, béke
és nyugalom, kényelem és jólét, sőt a személyes szabadság is vesszen
inkább, de maradjon meg az, ami nélkül a Kárpátok 'medencéjében
tengődés az élet.

Thököly Imre gróf káprázatos pályafutása és dicsőséges csillag-
hulIása világító fényesség a mában is. Sőt napról-napra fényesebb.

* * *
Thököly Imre, a nagyságos fejedelem, serdülő szívét a 350 évyel

ezelőtti Cspnkamagyarország kínia és gyötrelme érlelte hősiessé. Osi
birtokai: Arva, Liptó és Késmárk megszállott terület. Kalandqrok veze-
tésére bízott császári zsoldosok garázdálkodnak benne. Edesatyját,
Thököly Istvánt halálra hajszolják. Imre gróf menekülni kényszerül.
Megnyílnak előtte Erdély kapui és anyai birtokain él. Az ősi eperjesi
kollégium evangéliumi lelkületet menti magával. Elete nyugodt lehetne.
Mindentöl visszavonulhatna. De az ország sanyarú helyzete nem engedi.
Erdély akkor török korrnányzóság. Fejedelme Apaly pedig helytartó
csupán (szeraszker). Az ország nagyobbik fele Budával együtt török
hódoltság. A keresztyén magyarok kénytelenek elhagyni 'otthonukat és
rejtőzködve élik szomorú napjaikat.

Thököly húsz esztendős, amikor a buidosók élére áll. Alig öt-hat
ezer főnyi seregével egyik diadalt a másik után aratja. Nevére kül-
földön is Iölíigvelnek, I. Lipót, XIV. Lajos, a török, Szobieszki János
lengyel király, ajánlatokkal, béketervezetekkel ostromoliák. Thököly nem
dönt azonnal. Mint a buidosók fővezére, nehány év alatt megállapítja
a Csonkamagyarország kereteit, amely Felsőmagyarországon kívül csupán
az Erdély és a török hódoltság között húzódó sávo Kesereg a lelke az
ország romlásán. A császariaktól megszállott részen alkotmánytiprás,
visszaélések és vallási üldözések. Több mint 800 templomot vettek el a
protestánsoktól, amint azt a soproni országgyűlésen is előterjesztették.
Ugyanekkor a török .hódoltság peremén zsarolás, gyujtogatások, gerilla-
harcok. Ezzel szemben azonban a török részen viszonylagosan nyugodt
az élet mind vallási, mind alkotmányos szempontból. XIV. Leios a
távolból hiteget. de kézzelfoghatót nem nyújt. Szobieszki János maga
sem biztos dolgában.

Thököly látja, hogy Csonkamagyarországnak keresztyén nemzeti
függetIenségét csak úgy biztosíthatja, ha valamelyik hatalommal szövet-
ségre lép. A haza szempontiéből nem kétséges, hogy a legelőnyösebb
szövetséges társ a török. Az évi adón kívül semmivel sem törődik és
meghagyja a magyar rész szabad kibontakozását.

Hogya császári igéretekre míly keveset lehet adni. azt Koháry
példája mutatia. Koháry Fülek kapitánya volt. Apját a törökök pusz-
tították el s így mindvégig megmaradt török-gyűlöletével a császár. szol-

.. ..
KULFOLDI HIREK

A római püspök az olasz háború óta
azt a gyakorlatot kényszeríti önma-
gára, hogy Ő, mint a katholicizmus leg-
főbb feje állami vonatkozásokon felül
áll s így véleményét politikai vonat-
kozásban egyelőre. nem nyilvánítja.
Viszont az olasz róm. kat. püspöki kar
a leglelkesebben tüntet Mussolini há-
borús politikája mellett s az olasz ka-
tholicizmus leghangosabb tagjai beje-
lentették egyházi igényeiket: Jeruzsá-
lemet szeretnék olasz róm. kat. bir-
tokba venni.

A Svájcba menekült francia és len-
gyel református vallású fogoly kato-
nák lelki gondozásáról komoly gondos-
kodás történt.

Egy Finnországban járt dán evang.
lelkész beszámolójaból részletek: "Nem
keresnek búnbakot azért, ami történt.
Teljes a nemzeti és a lelki egység.
15.000 család gyászol és 15.000 asszony-
nak kell gondoskodni ezután existen-
ciájáról. Ha ezt az áldozatot nem
hozta volna meg a nemzet, akkor el-
vesztette volna két legdrágább kincsét:
a szabadságát és a függetlenségét. Min-
denki a munka helyén van. A norvég
egyházi gyűjtést; amely a finn egyház
megsegítésére küldetett Bergrav püs-
pök meleghangú levelével együtt, Kaila
finn püspök a leghálásabb köszönettel
azzal küldte vissza, hogy arra most
már a norvég egyháznak van óriási
szüksége".

A legujabb evangélikus dogmatika
most hagyta el a sajtót. A hazánkban
is jól ismert, olvasott s tisztelt dr.
Werner Elert professzor a berlini
Furche kiadásában kiadta: Der Christ-
liche Glaube c. művét. A könyv 630
oldal terjedelmü.

P. Laurenti Alfredo olasz pap felta-
lálta az elektromágneses orgonát. A
legkisebb méretű ilyen orgona hang-
hatásában eléri a nagy orgonák ható-
erejét. A Duce a feltalálót éremmel
tüntette ki.

Kípa róm. kat. sajtóvállalkozás,
melynek teljes címe: Katholische Inter-
nationale Presseagentur.

Bízalmas közlések a ném et evangéli-
kus egyház életéből. A gyülekezetek
újra éberek és növekedők. Együtt van
a közösség: éneklésben, imádságban,
igehallgatásban és bizonyságtevésben.
Az ifjúság ismét fogékony a .keresztyén
tanítás iránt. Nem mindenütt, de a
világosság már fénylik. Házi áhitatok
és házankénti gyülekezések vannak, a
szomszédok építik egymást. Orvosok,
tisztek és tanítók szolgálják az evan-
gélium ügyét és imádkoznak érte. Ke-
reskedők, technikusok és természet-
tudósok öntudatos keresztyén életet él-
nek. Uj szolgálat és új segítés kezdő-
dött minden vonatkozásban.

Az amerikai szabad egyházakban leg-
aktuálisabb probléma: a pacifizmus.

Az uj japán törvények elismerik
részben a keresztyén felekezeteket, de
a japán államegyházak nyomására azt

. a rendeletet adta ki a japán kormány,
hogya 100 gyülekezetnél kisebb egyhá-
zakat nem ismerik el

Az anglikán és a balkáni görögkeleti
egyházak vezetőségei intenziv tárgya-
lásokat folytatnak az unió érdekében.
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Evangéltzáló konferencia az intelli-
gencia részére. Az Országos Luther
Szövetség egyházunknak az értelmiség-
hez tartozó világi férfiak részére aug.
24-27. napjain, Tihanyban evangéli-
záló konferenciát rendez. Megnyitás
24-én este 7 óra 45 perckor. Megnyitot
mond dr Bencs Zoltán, az Országos
Luther Szövetség elnöke, bibliatanu!-
mányt tart D. Kapi Béla püspök, a
Szövetség pásztoroló püspöke. Az evan-
gélizáló előadást dr. Mády Zoltán ta-
nár, tudományegyetemi előadó tartja.
Az evangélizációt 27-én este úrvacsora-
osztás zárja. Részletes felvilágosítás az
Orsz. Luther Szövetség konferenciai
bizottságánál (Bpest, VIlI., Esterházy-
u. 12.) lehet kapni.

A Lelkészegyesület evagélizációja
Kapernaumban, Gyenesdiáson augusz-
tus 21-én reggel kezdődik és 24-én vég-
ződik. A jelentkezések szép számmal
folytak le. Az evangélizáció egész szol-
gálatát Túróczy Zoltán püspök végzi.

A Deáktéri templom augusztus 18-i
délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszte-
letén D. Raffay Sándor püspök végzi a
szolgála tot.

Házasság. D. K~pi Béla és felesége
Hegedús Katinka leányát, Klárát aug.
17-én vezeti oltárhoz a győri temp-
lomban dr. Korompai Krompacher
János.

Halálozás. Janecz Erzsébet ny. szé-
kesfővárosi leánygimnáziumi tanár, c.
igazgató Budapesten, augusztus 11-én
elhunyt.
. A szentetornyai (Békés vm.) evangé-
likus egyház iskolaszéke - miniszteri
hozzájárulástói feltételezetten - pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra. Java-
dalmazás: 20% helyi hozzájárulás, a
többi államsegély. Természetbeni lakis
kerttel Határidő: szeptember 15. Köte-
lességek: osztatlan iskolában való taní-
tás kántori teendők ellátása, énekkar-
vezetés, belmissziói munka. - Min9.en-
féle korteskedés kizáió ok! A szabály-
szerűen felszerelt pályázatokat szep-
tember hó 15-ig Evangélikus· Lelkészi
Hivatal, Szentetornya cimen kell - vá-
laszbélyeg mellékelésével - beadni.
Saját köLtségen való szeméLyes jelent-
kezés előnyös.

A rozsnyói ev. kereskedelmi kőzépis-
kola - hazánk egyetlen evangélikus
kereskedelmije - a felszabadult Fel-
vidék egyik leggyönyörűbb fekvés II
városkájában tavaly alakult fiú- és
leánytagozattal a cseh megszállás alatt
beszüntetett nagymultú evangélikus
főgimnázium jogutódaként Az iskol it
fokozatosan négy évfolyamra épül ki,
a végén érettségi vel. A jövő tanévre
mindkét tagozaton az 1. és II. évf.-ra
lehet beíratkozni Az internátusokba
felvehetők az ev. koed. polgári és a rk.
gimnázium növendékei is. Tájékoztatót
az igazgató szívesen küld. -

Orgonahangverseny. Peschko Zoltán
aug. 19-én (hétfőn) Kassán orgona-
hangversenyt rendez az evangélikus
templomban, a hangverseny második
felét a kassai rádió 18 Ó. 50-19 Ó. 15-.
ig közvetíti. Műsorán Gárdonyi és Liszt
művek szerepelnek.

A békéscsabai ev. gimnázium mel-
lett internátus nyílik meg. Díja havonta
50.- P. Ismertetőt a gimnázium igaz-
gatója szívesen küld.
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gálatában. Ámde, mikor Íbrahim budai basa megtámadja Füleket, i

császári generális a hét ízben is kért segítséget megtagadta. úgyhog]
Fülek el is esett.

1683 a nagyságos fejedelem diadalának, hatalmának és fényéne
az éve. Kara Musztaía nagyvezér Ibrahim budai basa által királyi jel
vényeket (korona, buzogány, kard, köpeny) ad neki. Thököly azonban
nem fogadja el a királyi cimet. Mint Bocskay és Bethlen, csak a feje·
delem méltóságát veszi fel. Ez év júniusában megy végbe esküvője
Zrínyi Ilonával Munkács várában. Nyáron pedig mintegy 30.000 főnyi
sereggel a pozsonyi szőlőhegyekben táborozik. Vele van a kis Ferkó
is, aki a táborozás szükségeinek és nélkülözéseinek viszontagságai
között edződik második apja tüneményes lelki és hadvezéri képessé-
geinek vonzó indítása következtében a későbbi szabadsághőssé, II.
Rákóczi Ferenccé.

A pozsonyi sátorvárosban ott tiszteleg a fejedelem színe előtt az
ország színe-java. Puszta jelenlétükkel is csak emelik a kuruc-király
fényét.

De nem messze tőlük két világhatalom és egyben Thököly sorsa
is eldől. Kara Musztafa hatalmas sereggel ostromolja Bécset. Ha győz
és elfoglalja a várost, többé Lipót a középeurópai térben semmit sem
jelent. Tudja ezt a császár. Minden erejét latba veti. Lotharingiai Károly
hadvezérét új szövetségesük, Szobieszki János hatalmas sereggel segíti.

Váratlanul történt a győzelem. Maguk a császáriak sem hitték íly
közelinek és teljesnek. Kara Musztafa hadaival megsemmisítő veresé-
get szenvedett.

A fejedelem serege egyetlen puskalövés, vagy kardcsapás nélkül
bomlott föl a hírre. Két esztendő múltán a keresztyén nemzeti szabad-
ság három erődítményre támaszkodhatott csupán: Eperjesre, Kassára
és Munkácsra.

A szabadságharc támadó, duzzadó erejű lendülete elsikkadt. Most
már csak az ideig-óráig tartó védekezés elszántsága maradt. A keresz-
tyén nemzeti önállóság ezúttal a három erőd falai között pusztulásra
kárhozott. De a hősök vére termékenyen szivárgott a magyar talaiba.
Nemsokára újra kisarjad. S egyszer mindent diadalmasan leigáz.

* * *
Thököly Imre nem esett kétségbe. Hívő evangélikus szíve az Ujra

az evangélikusok számára felszabadított nagytemplomba vitte Kassán.
Itt érte a hívás. Ahmed váradi basa kérette magához. Thökölynek új
seregre, segítségre van szüksége, hogy hazája szabadságát újra kivívja.
Ahmed megérti a fejedelem helyzetét, kész melléje állani és támogatni.

Thököly 1683 október 15-én lett a basa vendége. A vendéglátás.
miatt nem is lehetett panasza. Ahmed mindent elkövetett a fejedelem
kényelme és szórakoztatása érdekében. Válogatott eledelekkel látta el,
díszes szőnyegre ültette.

- Most pedig - szólalt meg a fejedelem ebéd után - térjünk
a tárgyra I

- Hiszen ép azt akartam! - tapsolt kezével a basa, mire jani-
csárok jelentek meg az ajtóban, Thökölyre vetették magukat, letepertek
és láncra verték.

- Látod, uram! - vetette szemére a börtönben egyik hű tisztje.
Miért nem fogadtad el inkább a Lipót ajánlatát? Visszaadta volna

birtokaidat, csak épen nem harcolhattál volna tovább I .
A fejedelem hirtelen egyenesedett fel, hogy láncai hevesen meg-

csörrentek.
- Azt hiszed - rázta fejét -, hogy az egész világért is oda-

adnám cserébe lelkiismeretem tisztaságát?
Az egykorú költő írja:
Mundana electus Thekely luce sedes!
Azt azonban jól látta, hogy "electus luce" - fényességre, nagyra

hivatott s mind ragyogó pályafutása emelkedő ívelésében, mind pedig
élethivatásáért reámért keresztje viselésében nagy volt és maradt.

* * *
A török fogságból a díván határozata még abban az évben ki-

szabadította, de hazájába többé vissza nem térhetett. A távolból kel-
. lett értesülnie hőslelkű neje hűségéről és bátorságáról. aki Kassa és

Eperjes eleste után még két évig, 1688 januárjáig tartotta Munkács várát.
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De egyben a távolból kellett látnia azt is, tniképen tiporják a

"Sárba nemzete és vallása szabadságát. Az eperjesi vértörvényszék
"kegyetlenkedése, a beteges lelkű vérszomjas Caraffa generális teljhatalma
-és a kegyetlen üldöztetések alatt ő a távolból szenvedte a legtöbbet.

_ Ám - sóhajtott számkivetésében - csak folytassák I Nem éri

vagyok az utolsó, aki fényességre született I Tudom. támaszt az Ur
.korokat, amikor az ország, mint egy ember áll majd talpra a keresztyén
nemzeti Magyarországért ! ,

Mit nyujt az Evangélikus Egyhézkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

.70 éves c6-9 I
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot:

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

Házasságkötés. Benkő István gyul
lelkész augusztus 4-én tartotta ház
sázkötését Stéberl Zsuzsannával.

A Kistarcsai Papnék Otthonbizottsá
keres a háztartás minden ágában jár
vezető úrinőt. .- Javadalmazás:
szoba, teljes ellátás és havi ötven pe
gő. Jelentkezések Blatniczky Pá
evangélikus lelkész neje cimére ki.]
dendők. (Cmkota, Evangélikus lelké
hivatal.) Jelentkezési határidő aug.

PUSZTAI
ANTAL

Ró~á~,nerce~, ~oleró~ mérsé~elt áron
Ala~ításo~,iayításo~ most olcsó~~at

SOMOGYI szücsmesternél
IV., Kossuth Lajos-utca 13, félem~let

Telefon: 186-395.

órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám .

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sításí alap támogatásával.

HittestvBrEhneh árengedmény!

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény !

hangszertelep
VII!., József-körút 37. sz.

r GARAB JÓZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

-<;

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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HITELESITETT
mŰTáRGyaK I<€PEK

ES SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
BESlERZ€SIFORRása
a mocvoe «cr-zö-
mÜV€SZEI{ouonnó
SaJáT rócurro

UNGnRIi
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Hazánk legrégibb, több mint 122éve fennálló harangöntőgyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kírálví SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlso füzoItÓSZBP·, hút, sZivattyú· BS
gBpgyiÍr, harang-, fBm- BS vasöntodB.

•
Alapítve

18'l6.

VLanDUÓSSY ÚT 14.i

Alapítva:

1816.

A ceglédi evangélikus egyház 1700 kg-os harangiát most
szál lítottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyház-
községnek, a pestujhelyi evangélikus egyházközségnek, a do-
rogi evangélikus egyházközségnek, a mihályi evangélikus
egyházközségnek szállttett harangok, a Budapest Tisztvi-
selőtelep-külsőferencvárosi református templom, a pápai re-
formátus templom, a györi református templom, bagaméri
református templom stb., stb. harangjai gyárunkban készü l-
tek. - Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon
aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok diszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és
sok évi jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen

eszközlünk.

/

~

. ~ P684A

1ft IIIItJ .e
,liUMziőórllR'
élJre5 Id'eggyel:
el csillag V~ ~ .

*
je/képezik aponlosságol
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, 'Kaphatdk mmden órússzaküzletba

Az AS P IRI N 40 év folyamán az egész
világot meggyőzte kivé ló tulojdonső-
gairÓI. Ebbő! a vi!ághir~ől próbálnak
utánzatok és pótszerek h~sznot húzni,
ezek azonban nem érhetik ~í az elő,íllitá.
sában tökéletességig fejiesztett ASPiR!N
hatékonyságát és ártalmatlanságát.

AS,PI RI N
TABLETTA

csak o '17jay.e'icc-kereszttel ,,~lódi

DOLGOZÓ EMBER

számára pótolhe.to iW.ll Veszt~-
ség, ha - különösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerültsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nvakunkat, homlokunkat a hű-
sítő, frissítő

Diana sósborszesszel
kenegetjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt' iZJllaink-
megfeszülnek, vérkeringésünk
felélénkül, munkabírásunk
megduplázódik,

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborsaesz nélkül.

Próbapalack " 64 fillér
Kis palack • " 1.10 pengő
Közép palack • 3.20 pengő
Nagy palack • 5.90 Pengő

Mindenütt kapható I

Garab Jézsef könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., evangélikus bazár.
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Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, SchoIz Lászlo.
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Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/B. Telefon: 222-895.
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Mit ér az ember, ha magyar?
Adynak ezt a keserű kiáltását

tette Veres Péter legújabb kőnyvé-
nek címlapjára. Veres Péter köny-
vében azonban hiába keressük Ady
hangját. Azt a keserű haragót va-
lami könyörtelen vak végzet ellen,
aki bután és balul kezelt bennün-
ket ezredévek óta, aki letaposta
legszebb vetéseinket. elállta legjobb
kilátásainkat. széjjelrúgta legkivá-
lóbb alkotásai nkat s szemétdombra
herdálta legdrágább kincsein ket.
"Minden más táján a világnak
szeni dalnok lett volna belőle ... "
- tajtékzik Ady, de "itt nem kell,
csak a könny ... " és hol sóhajt:
"miért is, miért is, miért is 7". hol
átkozódik: "Ha van Isten, ne kö-
nyörüliön rajta", hol borba temet-
kezik és "bánja fene, hogy ki esz
meg buta, bús mindegy minket 1"

Veres Péter nem rácsait rázó
oroszlán, hajszolt "nagyúr" . Ő a
földbarna csöndes magyar gyökér,
akit őseiben évszázadok óta ta-
postak a felette átdübörgött idegen
hordák. Akit saját személyében is
meggázolt már a magyar sors eléggé.
Szelíddé, csöndessé, egyszerűvé
tiporta, de nem bírta kitaposni be-
lőle az ..élniakarás örök gyökérősz-
tönét. Osztönét 7 Már nem' is ösz-
tönét: világos tudatát, öntudatát,
rendszerbe sorakoztatott céltudatos
napfényre törését. Mit ér az ember,
ha magyar? Ez már nem remény-
telen vállrándítás, "víg lerogyás" ,
"bátor el nyúlás " a "rokkantak
halmán, nagy éjszakában". Ez már
számadás, vagyis inkább: számba-
vétel. Íme, nézzétek: mit ér az
ember, ha magyar 1 Ilyenek va-
gyunk, ezek vagyunk. Ez van, az
nincs. Erre szükségünk van, azt
ki kell írtani magunkból. Itt tömö-
rülnünk kell, ércfalat építenünk élő
testünkből, amott útat nyitnunk,
szabadjára engednünk. Emitt me-
gint egészségesen arányosítanunk
s nem megalomániába esnünk.

Magyar "Meinkampf"-nak ké-
szült, de többnek és kevesebbnek
sikerült. Azért, mert magyar. Több

lett, mert nem a világ 'elé, önmaga
elé tartotta a tükröt s meglátta
benne a magyart fény- és árny-
oldalaival egyaránt. 'Soha még íly
valóságosan. ilyen "velők és ízek
megoszlásáig" hatolóan meg nem
látták a magyart. Es kevesebb lett,
mert nem hozott és nem hozhat:
Vezért. Nem ad életre hívó szim-
bolumot. Nem kapcsol be mozdu-
lásra rándító villamosbattériát. Nem
indít el lavinává növekvő gördü-
lést. Nem zendít meg harcra sora-
koztafó riadót. Mert magyar. Csak
magyarban lehet ekkora szemérem
és alázat. Csak magyar láthatja
ilyen tisztán és élesen a problé-
mákat és megoldásuk módiát s
csak magyar tarthatja magát mégis
méltatIannak és alkalmatlannak a
megújulás folyamatának gyakorlati
elindítására. Csak magyar tud ilyen
áhitattal mindíg másra nézni, ve-
zért és indulást a jövendőtől, majd-
hogy nem a "hadak útjától" várni. ..

Ez a magyar örök értéke és
örök élhetetlensége. "Minden más
táján a világnak" már régen "V e-
zér" lett volna belőle ... S az az
ő értéke, az az ő igaz magyarsága,
hogy nem lett. Hogy tudta a kül-
sőt odaáldozni a belsőért. Lavina-
indító kő helyett lisztbe keverődött
kovásszá lenni. Gyors siker he-
lyett lassú építést folytatni. Külső

"Felele Jézus és monda: Bizony
mondom néked: ha valaki ujjon-
nan nem születik, nem láthatja az
lsten országát. Monda neki Niko-
démus: Mi módon születhetik az
ember, ha vén? Vajjon bemehet-é
az ő anyjának méh ébe másodszor
és születhetík-é ? Felele Jézus:
Bizony, bizony mondom néked:
Ha valaki nem születik vértől és
Lélektől, nem mehet be az lsten
országába. Ami testtől született
test az és ami Lélektől született,
lélek az." János 3: 3-6.

"Nincsen immár semmi kárhoz-
tatásuk azoknak, akik Krisztus
Jézusban vannak.kik nem test sze-
rint járnak, hanem Lélek szerínt."

Róma 8: 1.

átformálás helyett belső ujjáte
tést szem elé tűzni. Elre állá
lyett önmagát szétosztani ...

Sok, nagyon sok értéket, ar
értéket mutat fel életében, í
ban. Így is mondhatiuk : ő a
gyar Gandhi. Ember, aki töli
legtöbbeknél. messzebb lát a
messzebb látóknél. mélyebbre s
a legmélyebben [áróknál, de
ép úgy beleütközik a .Jehete]
ség konok ércialába", mint Gan
mint Tolstoj, mínt bárki az em
szellem legnagyobbjai közül,
nincs :helyes látása a bűnrő
kegyelemről, az "elveszett és
kárhozott emberről" meg a n
váltó és bűnből szabadító Je
Krisztusról. Mert ő is nevelni ak
a jobb jövendő magyarját -
sziileiés helyett. Mert ő is tI
szellemi és jellemi atlétikáva
ván erőket duzzasztani és t
lékaini a mérhetetlen és kia~
hoiaiíari erőzuhatagnak, - [1
Szentlelkének népére szabadíl
helyett. Mert ő is szercezni
- Krisztus testébe épülés hel
mozaaíma! - közösség hel.
Eletet - meghalás nélkül, új
bert az ó elveszése nélkül. On
gat, új, erős, boldog, szcciális. ,
retet-birodalmat - Istenorsz
nélkül. És ez az, ami nem rns
Ezért aztán: minden hiába!

Mit ér az ember, ha magy
- veti fel a kérdést Veres R
merészen. És két kézzel szó
hányja szemünk elé a mély tú
igaz magyar emberi értékeket.
nek szeme van a nemeshez, é
keshez, elám ulhat rajtuk. És rnél
mindez nem segít rajtunk. MiJ
- döngeti Ady és még sok ~
a "lehetetlenség konok érdal
Mi tudjuk, miért. Mert mindez"
és szemé!" az Evangélium dr
gyöngye mellett.

Mit ér az ember, ha magy
- Annyit, amennyi megval~
benne az Igéből: "Elek többé Ti
éri, hanem él bennem a Krisztu

~ E ~
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Hamis hangok

A napilapok egy olasz lap cikkéből
közöl tek részleteket. A lap címe Voce
di Bergarno, a cikk írója Pasquale
Pennisi, a cikk tárgya a germán és
római világ szerepe az új Európában.
A cikkben ilyen állítások vannak: "A
tengelyhatalmak győzelme Európában
helyreállítja a német-római világ tör-
ténelmi rendjét. Ez az egyetlen rend-
szer Európában, amely tartós egyen-
súlyt tudott létesíteni. A protestantiz-
mos voLt az, amely szakított a római-
német közösség gondolatávaL A fasiszta
és nemzeti szocialista forradalom éppen
ezért szakított azzal a történelmi fej-
lődéssel, amely a protestantizmus ide-
jén indult meg".

Egyetlen magyar napilapnak nincs e
badarságra megjegyzése. De van ne-
künk. A protestantizmus történetet
csinált ugyan, de a gondolkodás átfor-
málásával és az erkölcs megtísztltásá-
val. Nem a protestantizmus döntötte
meg a római-német világ rendjét, ha-
nem maga az a rendszer, amely benne
élt és amely felett a történelmi hala-
dás ítélt és tisztultabb formában to-
vább fejlődött. "A protestantizmus
idején" csakugyan megindult egy bizo-
n~o~ ~ejlődés, amel:y maig is tart, de a
fejlodest most nemcsak megakasztaní,
hanem századokra visszafejleszteni
semmiféle hatalom nem képes. Az a
gyanúnk, hogy azt a bizonyos cikket
nem is a római-német rendszer érde-
kében, hanem azért írták, hogy a pro-
testantizmus ellen hangulatot kel tse-
nek. Szomorú, hogy ez ellen a nem
~~e~encsés célzat ellen egyetlen magyar
úiságnak sem volt szava.
~~~~

Címjárvány
Egyházi életünk eseményei között

újabb időben mind többször és több-
sZ,ör lehe~ hírt hallani arról, hogy egy-
hazmegyek egyes lelkészeket érdemeik
.elismeréséül" "tiszteletbeli "esperesi."
címmel tüntetnek ki. Sőt arról is hall-
hattunk, hogy ugyanazon alkalommal
egyik lelkészt "tiszteletbeli esperesi" a
másikat "tiszteletbeli főesperesi" cí~-
mel ruháztálc fel.

Talán még lehetne logikai magyará-
zatát adni az eljárásnak, hogyha ezt a
megkülönböztető címet csupán olya-
noknak adományoznák," akik az Egyház
bizalmából ténylegesen és eredménye-
sen ho.sszú időn át működtek az espe-
~es~ hivatalban. Aminthogy az elmult
évtizedekban mindenkor így is történt.

Híreink azonban arról is szólnak,
hogy nemcsak volt espereseket ér a
címadományozás, hanem olyanokat is
akik becsületes igyekezetük és eredmé~
nyes munkájuk mellett inkább csak
jóakaró barátokat szereztek, esperesek
azonban sohasem voltak és - úgyiehet
- sohasem lesznek!

Egyházi törvényeink sem a tisztelet-
beli esperesi címet nem ismerik, sem
annak adományozására senkit fel nem
jogosítanak.

Egyházunk minden megbízottja min-
den nekik kijáró tisztelet és megbecsü-
lés mellett is primus inter pares a hí-
vek bizalmából nyeri elhivatását, a
megbízás bármi' okból megszünvén,
megszűnik nemcsak a vele járó hatás-
kör, hanem a megbízást jelző címzés is.

2

Készüljünk elő erdélyi gondolatokra
" ... A kisebbségi magyar öntudatnak van egy olyan mély alapja,

amelyet köztudattá és közmeggyőződéssé kell tenni az erdélyi magyar-
ságban. Ez a kisebbségek világhivatésa a jelenlegi súlyos időkben. Az
európaszérte elszórt sokmilliónyi kisebbség elszakítva nemzetének
szuverénitása alól, mindenütt kettős feladat elé állíttatott. EgYFészt a
saját fentarthatása és élete érdekében mindenütt be kell látnia, hogy
politikai önállóság és hatalom hiányában önfentartásának egyetlen útja
a saját nemzeti tradícióin nyugvó, de azok viszonyaihoz képest önál-
lóan fejlesztendő szellemi és erkölcsi élete, másrészt be kell látnia azt
is, hogy ez a kultúra nem lehet elzárkózó és elszürkülö, tehát halálra-
ítélt, hanem az anyaországénál, melyből elszakíltatott, mindenütt egye-
temesebb, a humánum örök magaslatait jobban megközelítő és mé-
lyebben emberi kell, hogy legyen ... A kisebbségek vannak hivatva
már csak szükségképeni, a helyzetükböl következő sz envedéseiknél
fogva is egy egyetemesebb emberi szellerruség s az igazi embertestvé-
riség nagyszerű és gyógyító jövőj ének előkészítésére ... Ennek alapján
hirdettem már akkor is, hogy az erdélyi magyarságnak a magyar örök-
ségben gyökerező és azon felépülő, de önálló szellemi életet kell ki-
fejlesztenie, amely öntudatosan keresi és munkália az egyetemesen
emberi értékeket .. , Az erdélyi magyar demokráciának helyes értelme
az lenne, hogy tisztázzuk és érvényesítsük az életformák önmagukban
való szerepét és kölcsönös összefüggését ... (Makkai Sándor: Magunk
revíziója.)

* * *I
" ... Hogy, mi lesz Erdély népének és kultúrájának útja a jövő-

ben, az jórészt Erdély népeitől függ. A historia bizonyítása szerint Er-
dély azoké a népeke volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a
pszlehét vállaltek és azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni
fogják. Erdély sorsa akkor volt a legboldogabb, kultúráia akkor virág-
zott ki a leggazdagabban és legteljesebben, amikor népei egyakarással
vállalták a külön erdélyi sorsot és építették azt külön erdélyi eszükkel.
De amely nép valaha is elfelej/elte Erdélyt, az a nép és kultúrája el-
esett itt a multban és el fog esni a jövőben is menthetetlenül ... " (Kós
Károly: ,Erdély.) I

* * *
" ... A kisebbségi magyarságnak önkéntelenül kellett a demok-

ratizálódás útjára lépnie. Nagybirtokos osztályát a kisajátítás, hivatal-
nok rétegét az expatrjálás, elbocsátások és nyelvvizsgák ritkították meg
és erötelenítették el. On ként jött a gondolat, hogy egész életünket sok-
kal öntudatosabban kell a városi iparos és a falusi földmíves osztályra
építenünk. Ifjúságunk különös képe nem annyira a városi iparosség.
mint inkább a falusi földmívesek világa felé fordult. Az intelligens ifjú-
ság ösztönösen érzi, hogy hovatovább, mindinkább a falusi tömegek
szolaálata adja meg élete alapját és létjogát. Ha még csak elszórtan
is, de sok példából lehet látni, hogy vannak tanult ifjúink, akik önfu-
datcsen vállalják az ipari és mezőgazdasági munkát anélkül, hogy
ebben szellemi igényeik feladását, vagy deklasszélódásukat látnák. Ifjú-
ságunk értékesebb egyedeinek nem az a kérdése, hogy miképen tud
fajtája gyámoltalanabb egyedeinek kiuzsorázója, vagy kizsákrnányolója
lenni, hanem. hogy miképen tudja .a maga sorsát annak sorsával szer-
vesen összekötui ... " (László Dezső: Erdélyi fiatalok.)

* * *
" ... A lelki magyarság alapigazsága az, hogy lélek szerint örökre

egyek vagyunk mindennel, ami magyar érték, a magyar igazság és a
magyar szeretet életévé válik kultúrában és társadalmi megszervezett-
ségben és így valóságos alkotó tényezővé is lesz mindenütt, ahol az
igaz és szerető magyar lelkek élnek. Mit jelent tehát ezek után reánk
nézve magyarnak lenni? Az anyanyelv által kifejezett egységbe fűzött
közösségben a munka, a tanulás, a fegyelem és az önzetlen szeretet
értékeit kifejleszteni és gyümölcsöztetui. Az ilyen közösség öntudata
megőrzi a reábízott nemzeti örökséget és azt átadja gyermekeinek is
úgy, hogy sohase legyenek kénytelenek kölcsönéletet élni és mégis



úgy, hogy ez az élet sohase zárkózzék el az emberiség egyetemes
nagy érdekei és szolidaritása elől ... " (Makkai Sándor: Egyedül.)

* * *

, " ... Erdély problémája nem a- kard jogán fog végleg eldől ni.
Mérhetetlen erőpróbája ez a két nemzetnek, a magyarnak és a román-
nak. Az fog győzni, amelyik több erőt, több méltóságot, bölcsességet
fog felmutatni ... " (Zathureczky: Erdély, amióta máskép hivják.)

* * *
"... Egy biztos. Az erdélyi magyarság nyolcvan százaléka falusi

kisbirtokos és munkás. Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemzeti
javainknak és erőinknek a nép az őrzője. Ebből a kettőböl természet-
szerűleg következik, hogy társadalmunkat népünk megerősítése és meg-
tartása céljából kell átforrnálnunk és jövendőt csak erre a rétegre
építhetünk ... " -

" ... Ahogy férfiakhoz illik, adjátok visszü a szónak erkölcsi tar-
talmát, nemzeti sulyát és emberi hilelét. Vizsgán álltok népetek előtt. ..
Az erdélyi magyarság történelme rajtatok keresztül azt a generációt
fogja megmérni, amely ma a legnagyobb felelősséggel tartozik népé-
nek ... Hősnek kell lenni és miért ne lehetnétek, hiszen hősei, isteni
törvény szerint minden népnek vannak súlyos időkben..... (Tamási
Aronnak a Vásárhelyi Találkozón mondott bevezető és berekesztő
beszédéből.) Dyl.

Csen~élet-részlete~a szórván~oból
(Folytatás.)

Sokszor lehetetlenül nagy közönyösséget hoznak magukkal a szü-
lők anyagyülekezeteinkből szórványainkra. Nem húznak más vallások-
hoz, de a miénkhez sem. Evangélikusok, de mégsem evangélikusok. Az
egyik községben három evangélikus gyermeket hitoktattam. Mind a
három egy családból s mind a három egyben konfirmandus is. A ko-
rábbi években elmaradtak valahogya konfirmáció alól. Az egyik min-
dennapos iskolás, a másik inas, a harmadik gazdasági ismétlős, de már
napszámba járt. Öszkor alig találkozhattam velük, mert mind a három
napszámba járt. Télen nem járhattam ki a nagy távolság és a kegyet-
len sarak miatt. Tavaszon újból nehéz volt összeszedni a gyermekeket
a szülők teljes közönyössége miatt. Kora tavaszi időben még csak meg-
tarthattuk a vallásóráinkat, s utána szülők részére meg néhány szom-
széd részére abibliaórákat, de azután bizony előfordult, hogy három-
szor, négyszer mentem ki az eléggé nagy távolságban lévő községbe
kizárólag ezért a három gyermekért a szülőkkel megbeszélt időben,
hogy hitoktatásban részesítsem őket délutáni órákban (kórábban az
inas és a gazdasági ismét lős miatt nem lehetett), s a gyermekeket
mégis elküldték a szülők vagy üzenettel vagy valami más jelentékte-
lenséggel valahová. Pedig egy ilyen alkalommal 11 km-en keresztül
vittem vállai mon a tavaszi sárba beragadt kerékpáromat. Örültem,
amikor az év végén a három testvér közül az egyiket sikerült megkon-
firrnálni. A másik kettőnek valahol akkor is elfoglaltsága akadt. De az
is lehet, hogyafaluvégen hancúroztak. - Előfordul az is, hogy amikor
érdeklődik az ember, miért nem jött a gyermek a konfirmációra,
az édesanya naivul ezt válaszolja: "Nem volt kérem ruhája!"

Van eset rá, amikor az ilyen elmaradt konfirmandust négy-öt év
mulva sikerül behozni a konfirmációra. Néha talán csak azért, mert az
édesanya már megunta, hogy a pap örökösen a nyakára jár az elmaradt
konfirmandus gyermekek miatt.

, Ilyen alkalmakkor sokszor látom, hogy minden igyekezetem da-
cára i.s tehetetlen vagyok a szórvány akadályok legyűrésében s a szór-
vány munkában. Ilyenkor menekül az ember az Első és Utolsóhoz:
"Uram! Gondozd szórványaimat, mert magamban tehetetlen senki és
semmi vagyok a szórványokon!"

* * *

Mivel pedig minden törvény alkotója
szellemiségének kifejezője kell, hogy
legyen, abból a tényből, hogy sem E-
T., sem elődje az E. A. semmiféle tisz-
teletbeli címről nem tesz említést, tel-
jes joggal következtethetünk arra, hogy
címek és rangok kreálása, osztogatása,
minden hierarchikus megkülönbözte
tetés, egyházunk szellemével ellenke-
zik, azért helytelen, jogtalan és meg-
szüntetendő.

Megértem, sőt helyesnek tartom, ha
népesebb egyházmegyéink munkarneg-
osztás céljából - ahol eddig nem volt
- alesperesi állást szerveznek. De
annak betöltői nemcsak címet és meg-
felelő munkakört, hanem megbízatá-
suk ellátására intézkedési jogkört is
nyernek; tehát "valóságos" esperesek.

Akceptálom azt is, ha a belmissziói
munka egyes ágazatainak intenzívebb
ellátása érdekében az esperes mellett
egyes lelkészekre külön megbízatáso-
kat is ruháznak. Csak azt nem tudom
megérteni, mi szükség ehhez külön cí-
meket és rangokat. egyházunk szelle-
mével és az évszázados gyakorlattal
ellenkező hierarchikus fokozatokat
kreálni; ami saját híveink előtt is ért-
hetetlen és úgy bennük, mint egyhá-
zunkon kívül állók gondolkozásában
zavart idéz elő, úgy, hogy végered-
ményben nem tudják, ki a "valódi", az
egyházmegye bizalmából az E. T. alap-
ján intézkedésekre jogosult és az egy-
házmegyének felelős esperese.

Ha még tovább engedi fajulni egy-
házunk ezt a lassan elharapódzó hely-
telen szokást, abszurd helyzetek elő-
állásával kell számolnunk.

Előfordulhat pl., hogy valaki két
vagy több ciklusori át viseli az esperesi
tisztet, tisztétől megválva, mégsem ru-
házzák fel tiszteletbeli esperesi cím-
meI. Míg egy másik lelkésznek, aki
pedig sohasem volt esperes, jóakarói
közreműködésére a tiszteletbeli espe-
resi címet adományozzák. A volt es-
peresnek tehát nem lesz esperesi címe,
aki sohasem volt, annak pedig lesz.
Előfordulhat, hogy lelkészeink közül
valakit "tiszteletbeli esperessé" vagy
"tiszteletbeli főesperessé" "lér/tetnek
elő", ellenben az ugyanott működő
,.tényleges" alesperes minden elisme-
rést megillető munkássága mellett sem
fog esperessé, sem főesperessé "elő-
lépni".

A mult tapasztalatai kétségbevonha-
tatlanul igazolják, hogya hierarchikus
fokozatok kreálásában, mai nyelven:
rangkórságban nincsen megállás.

Már ma is vannak főesperesek, espe-
resek, alesperesek, bel missziói espere-
sek, tanügyi esperesek, tiszteletbeli fő-
esperesek, tiszteletbeli esperesek, de ki
biztosítja egyházunkat, hogy a jövő-
ben püspöki tanácsosokkal, szentszéki
ülnökökkel. esetleg vikáriusokkal és
érsekekkel nem találkozunk?! Vagy ki
áll elébe annak, ha az egyházmegyék
példáján felbuzdulva, valamelyik egy-
házkerületnek eszébe jut a tiszteletbeli
püspöki címet megalkotni és azt vala-
kinek adományozni? ...

Lesz-e jogunk és merünk-e a viláai
életben tapasztalható Ibeteges és sok-
szor nevetséges rangkórság ellen fel-
emelni szavunkat, ha magunk is ka-
put nyitunk egyházi életünkben a
bizantinizmus szellemének beáramlása
előtt?

Az eddig felhozottak is világosan rá-
utalnak a lassan kifejlődni készülő
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gyakorlat helytelenségére ~s egy?á-
zunk szellemével ellenkez o voltara,
nem is szólva arról, milyen súlyos sze-
mélyi ellentéteket robbanthat ~i a kér-
dés felvetése gyűléseinken. HIszen ha
vannak nagyrabecsülői és érdemeinel~
elismerői, éppen úgy akadnak ellenfelei
és gáncselói a legérdemesebb ernber-
nek is.

Vagy milyen népszerűségI:ajh~sz~s~~
vezethet a címért törtetok reszerol
annak elnyerni akarása.

Elérkezett a legfőbb ideje annak,
hogy egyházunk gátat vessen a címek
és a rangok osztogaiásának, éspedig
minden vonalon.

Minden tisztelet és megbecsülés
adassék mindazoknak, akiket egyhá-
zunk nemcsak címmel, de intézkedési
jogkörrel is felruház; emberi hiúságet
azonban ne ébresszünk fel és ne le-
gyezgessünk senkiben, se pedig a sze-
mélyi kultusznak ne adjunk helyet.

Egyházunk szellemének megfel,elően
köztünk egyedül csak az az elsőbbségi
törvény érvényesülhet, melyet az evan-:
gélium így f'ejez ki: "Aki első akar
lenni köztetek, legyen a ti szolgátok".

Szeretném, ha megjegyzéseimet fi-
gyelemre méltatnák azok, akikre egy-
házunk sorsának irányítása, evangé-
liumból eredő szellemének megőrzése
bízva van. n- -no

Mi is ott leszünk
Világformáló események korát éljük.

Amit megdönthetetlennek hittünk, sze-
.münk láttára omlik össze; amire teg-
nap még jövőt építettünk, ma bizony-
talan légvárnak tetszik. Megmozdult a
világ igazságérzete s emberek milliói-
nak szívében kigyúl a remény - mig
a másik milliók szeméből kihal utolsó
sugára is.

Melyik részen van az igazság? Nem
mi fogjuk eldönteni. Ember, ember fe-
lett ne ítélkezzék. A végső Igazság
nem a mi kezünkben nyugszik. De az
események mellett nem mehetünk el
szó nélkül, mert bennük élünk. Az át-
alakulás, mely a közélet minden vonat-
kozásában érezteti hatását, nem tehet
bennünket közömbösekké, hanem azt
követeli tőlünk, hogy a világátalaku-
lással párhuzamosan az egyének életé-
ben is menjen végbe egy változás,
mely új, életképes, tisztaagyú, egész-
séges gondolkodású embereket kíván
maga körül, a társadalomban, a család-
ban, a nemzet életében.

Az új világ szava elér az asszonyok-
hoz is. El kell érnie hozzájuk, nem zár-
kózhatnak el előle. De megértik-é?
Kihallják-e belőle a nékik szóló üze-
netet és mit tesznek belőle magukévá.

Az új világ üzenete minden asszony-
nak szól. Es ez így van helyesen. Az
új Magyarország asszonyai között nem
lehet különbség. Csak azt az asszonyt
nem ismerjük, aki nem teljesíti köte-
lességét családjával, hazájával, egyhá-
zával szemben.

Mégis az az érzésem, hogy reánk,
evangélikus asszonyokra kétszeres fel-
adat vár. Nekünk kétszeres erővel kell
dolgoznunk, bennünket letűnt korok
evangélikus asszonyainak példája kö-
telez, olyan asszonyoké, akik meggyő-
ződésükért férfiként tudtak harcolni.
Mi tudjuk, hogy teljes lelkünkkel,
minden odaadásunkkal kell dolgoz-
nunk, mert csak akkor tudunk eredmé-
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Szórványarcképek
(Szomorú arctípusok.)

1. Az öntudatos evangélikus. Mindíg örültem, ha missziói terüle-
temen értelmiséghez tartozó hittestvérek jelennek meg. Hisz a kilenc
községből álló, területen olyan nagy szükség lett volna intelligens evan-
gélikus férfiakra és nőkre. Igen nagy volt tehát az örömöm, amikor
községünkbe egy tekintélyes evangélikus tisztviselőt helyeztek. Már
el is gondoltam, mi mindenre fogom felkérni. Multak a hetek, sőt
immár a hónapok, de az én evangélikus testvérem nem volt látható
sem az istentiszteleti alkalmakon, még a nagyobb ünnepeken sem,
sem egyébként. - Híreket hallottam, hogyahivataloknál már tiszte-
letét tette, sőt a ref. lelkészi hivatalban is volt. Hozzánk nem jött el.
Értesültem arról is, hogy amikor a nemzeti ünnepen a hivatal tisztvi-
selőit szétosztották, hogya község hét különböző gyülekezetének min-
den templomában képviseljék a hivatalt, ő a zsidó templomba való
menetelre vállalkozott, s nem hozzánk. Ugyanannak a hivatalnak egy
másik evangélikus vallású tisztviselőjével összejátszva, kieszközöltet-
tem, hogya hivatali főnök mégis hozzánk OSS7:abe, mivel nagy hirte-
len "minden más templomba volt már önként jelentkező". A beosztást
valóban meg is kapta. Akkor vártuk őt a hivatala képviseletében, dc
nem jött el így sem.

Egy hivatalnoktársa, látva, hogy ami templomunkba nem megy,
misszionálni próbálta és elvinni a saját templomukba. Ök egyébként
nagyszerűerr be vannak szervezve - az intelligens elemek eppúgy,
mint a tanyák népe - az ilyen missziói tevékenység kifejtésére. Most
értesültem pl. az egyik tanyai körzetben lakó híveinktől, hogy az
ottani pusztai. templomba, melyben egy szerzetesrend végzi az isten-
tiszteleteket, ? szomszédok minden lehető és lehetetlen módon igye-
keznek elvezetni a mieinket is. Valósággal "ráfekszenek" a missziói
munkára a saját egyházuk érdekében! (Hol vagyunk a krisztusi misz-
sziói parancs teljesítésében mil?) Visszatérve a fenti hittestvérünk ese-
tére: egy darabig csak hallgatta hivataltársa missziói tevékenységét s
aztán - a szemtanúk állítása szerint -- lassan kihúzta magát, arcán
enyhe lenézés jelent meg és méltóságos hangsúllyal vágta oda: "Hová
gondolsz, hiszen én evangélikus vagyok". Az az evangélikus tisztviselő:
aki nékem ezt a beszélgetést előadta, még hozzátette, hogy az "evan-
gélikus" szó olyan erőteljesen harsogott, hogy szinte kiérezte belőle "a
gályarab hitvalló papjainak evangéliumi öntudatát!"

Szerettem, volna megköszöni hittestvéremnek a hősies magatartá-
sát a másvallás erőszakos missziój ával szemben, de nem volt alkal-
mam. Amikor, azonban kb. háromnegyed év mulva elhelyezték misz-
sziói területemről - restellem bevallani -, de boldogan fellélegeztem!

* * *
Még egy "öntudatos evangélikusról" akarok megemlékezni. Ezt is

úgy helyezték -misszióm területére. Érettségizett fiatalember volt. Igen,
igen örültem, idehelyeztetésének. Istentisztelet után rendesen együtt
mentünk hazafelé s ilyenkor evangélikus lelki- és egyházi kérdésekkel
foglalkoztunk .. Mindíg az ő kezdeményezésére. - Később hallottam,
hogy egy másvallású leánnyal foglalkozik komolyabban. Legközelebbi
beszélgetésünk, alkalmával előhoztam a. kérdést: aztán ne legyen belőle
kárunkra adott reverzális! Fiatal testvérem csaknem megsértődött:
még ilyesmit gondolni őróla, akinek az ősei mind öntudatos evangéli-
kusok voltak, s ő is annak tartja magát! Sőt! A megegyezés javunkra
fog történni! S tényleg: ezután a beszélgetés után a jegyespár rend-
szeresen járogatott a mi istentiszeleteinkre. Időközben. azonban misz-
sziós atyák jártak községünkben és a leány gyónni ment. Ezzel vége-
szakadt a mi istentiszteleteink látogatásának. A fiatalember azonban
továbbra is elég gyakran járogatott s még mindíg erősítgette, hogy
"kárunkra adandó reverzális nem lesz", mert őket kivételesen meg
fogják esketni reverzális kötés nélkül is! Hetek multán megint érdek-
lődöm a dolgok felől. Megnyugtat: a napokban megy ki Gömbős mi-
niszterelnök Rómába, egy kérvényt fog általa küldeni a római pápához!
Már tisztában voltam a dolgokkal. Pár nap mulva levelet kapok tőle:
jelenti, hogy nem minálunk fog esküdni. A házassági megegyezést



meg kellett kötnie kárunkra. A mennyasszony azt mondta néki, hogy
én, a lelkész, bizonyára neheztelek, sőt haragszom emiatt reájuk, de ő,
a vőlegény megnyugtatta mennyasszonyát, hogy ami vallásunk nem
olyan, mint az övéké: nékünk e1'angélikusoknak lelkiismereti szabad-
ságunk van s a lelkészeink egyáltalában "'Lem neheztelnek híveikre
ilyesmikért. A levél végén szeretettel meghív esküvőjükre. Az ügy lezá-
ródott. Egy "öntudatos hívemmel" kevesebb van, gondoltam fájó szivvel,

Pár hónap mulva távol voltam gyülekezetemtől s egy fiatal lel-
készt kértem meg egy vallásos esti előadás megtartására. Az előadást
az én fiatal barátom körülbelül így kezdte: jóleső érzés egy ilyen gyü-
lekezetben megjelenni, mint ez s itt igehirdetést végezni; mert tudja
az ember, hogy ezen a missziói területen "öntudatos evangélikusok"
laknak. A vonaton, t. i. megismerve őt a papi mellényéről, odament
hozzá a gyülekezetnek egy tagja s azonnal beszélgetésbe -elegyedett
véle evangélikus lelki kérdésekről. Mennyi egyházszeretet, mennyi
evangélikus öntudat sugárzott ki beszédéből, stb. Hiszi, hogy sok ilyen
öntudatos evangélikus híve van ennek a missziói területnek! Hiveimct
is, engem js érdekelt, hogy ki lehetett ez az öntudatos, evangélikus test-
vérünk, aki miatt gyülekezetünk ilyen elismerést nyert. A kapott le-
írás alapján aztán ráismertem a mi reverzálist adott fiatal bará-
tunkra, aki - úgy látszik - továbbra is "öntudatos evangélikusnak"
vallotta magát!

Pár hónap mulva egy fiatal lelkésztestvért iktatok. illetve vezetek
be újonnan megszervezett missziói gyülekezetébe. A vonaton érdeklő-
dik, hogy lesz-e valaki az állomáson, aki őt fogadja. Tudtam, hogy a
fenti "öntudatos evangélikust" ide helyezték át, de azt nem tudtam,
vari-e tudomása a mai nap eserriényeiről, s csak úgy találomra
azt mondtam: "Egy közepes magasságú, bőrkabátos fiatalember fog
eléd állni és szeretettel köszönteni, majd karon fog s egészen az isko-
láig vezet, ahol az istentiszteleteinket tartjuk s útközben evangélikus
ügyekről, lelki kérdésekről fog beszélni véled". - Megállt a vonat, s
ime, a bőrkabátos fiatalember máris szörongatja a fiatal lelkésztestvé-
rem kezét, melegen üdvözli s, boldogan vezeti az iskola felé. A beveze-
tési cselekmények után ifjú lelkészbarátom lelkendezve mcséri a bőr-
kabátos férfit: Micsoda evangélikus öntudat árad" úgymond, ebből az
emberből! Bár volna még néhány ilyen hívem!" - Én aztán elmond-o
tam neki a mi "öntudatos evangélikus" barátunknak a históriáját, aki
ezek után még mindíg "öntudatos evangélikusnak" merészeli vallani
magát! !F'T!j;~"

2. "Imádkozá evangélikus." Egy földbirtokos hívemet kerestem
fel a szomszédos szórványközségben, illetve határban. Idős úro Először
voltam akkor nála, mint egészen fiatal lelkész. Meglehetősen kedvesen
fogadott. Ráterelődött a beszélgetés lelki kérdésekre is: "Templomba
ugyan nem járok, hiszen eddig messze környéken nem voltak evan-
gélikus istentiszteletek, de imádkozni rendszeresen szoktam" :...-mondja
nékem beszélgetés közben. Engem örömmel tölt el ez a kijelentés.
Egészen fiatal lelkész voltam s az eletben mindent szóról-szóra vettem.

, Néhány hónap mulva egy béres-ember állít be a lelkészi hivata-
lomba. Levelet hozott az "imádkozá evangélikus" hívemtől. A levél kb.
így hangzott: "Ennek a béresemnek a kislánya meghalt. Sok kiadásom
'volt .rá, többet már igazán nem áldozhatok! Kérem, ne kívánjon tőlem
kocsit sem, bízza meg a hozzánk közelebb lakó ref, lelkészt a kis halott
eltemetésével. Teheti ezt annál is inkább, hiszen stólára nincs kilátás:
a szülők egészen szegény béresemberek" . - Az "imádkozá evangéli-
kus" hívem levele kissé lehűtött. Mivel akkor már sok mindent hal-
lottam felőle, beszélgetni kezdtem a béres hittestvéremmel. Megtud-
tam, hogy a kislány munkaközben megsérült, tetanuszt kapott. Az
uradalom kocsija bevitte kb. 45 km-nyire a vármegyei kórházba, de
nem lehetett segíteni rajta. A kocsi haza is hozta. Az uraság már le is
vonta a béres fizetésébői a fuvarok költségét. Ha a tisztelendő úr -
mondja a béresember - kérni fogja a kocsit, az uraság adni fog, de
annak a fuvarnak az árát is le fogja vonni a legközelebbi negyedkor a
fizetésemből.

A kis halottat eltemettem. Az én "imádkozá evangélikus" hívemet
nem akartam megsérteni "akaratosságammal", azt írtam, hogy éppen
dolgom van abban a községben s így ki kell mennem amúgyis és el-

nyeket felmutatni. Csak az adhat töké-
leteset, akiben test és lélek közösen
akar. Evangélikus asszonynak lenni je-
lentsen mindenki számára büszkeséget,
mely nem külső gőgben nyilvánul meg,
hanem hazájáért, egyházá ért való mun-
kában. Erre legyünk büszkék. A munka-
eredményre, melyet fel tudunk mu-
tatni.

Az új világ asszonyát mindenekelőit
munkaszerető asszonynak képzelem,
akit bárhová állított az élet, becsület-
tel teljesíti kötelességét. Aki erre nem
képes, nem méltó arra, hogy beletar-
tozzon a nemzetépítő nagy egységbe.

Az új világ asszonyát igazságs,zerető-
nek képzelern. Nyilttekintetűnek, őszin-
tének, aki nem tanultságára, vagy szár-
mazására hivatkozva nyúl finnyásan
az építő kövek után, hanem keményen
megfogja mind a két kezével és ma-
gasba emeli, hogy továbbadja a követ-
kezőnek ; aki nem protekcióért kőnyő-
rög könnyes szemekkel, hanem aki
gyermekei jogos jövőjéért síkraszáll,
ha kell, akár a fél világgal szemben is.

Az új világ asszonyát elsősorban
anyának képzelem. Anyának, aki gyer-
mekekkel ajándékozza meg férjét,
nemzetét, olyan gyermekekkel, akikről
vissza tükröződik a szülők tisztasága,
olyan gyermekekkel, akik ezt a tiszta-
ságot megőrzik és továbbadják nemze-
dékről, nemzedékre, örök felfelé való
fejlődésben.

Az új világ üzenete elért hozzánk,
evangélikus asszonyokhoz is. Megértet-
tük és magunkévá tettük. Tudjuk, hogy
nehéz küzdelmünk lesz, de nem félünk.
Mi valamennyien ott leszünk a nagy
építésnél, melynek fundamentuma az
igazság és tisztaság fehér márvány köve.

Gyarmathy Irén.-~,."..,.".
Készüljünk fel!

Uj jövendő horizont ja kezd kibonta-
kozni előttünk. A jövendő azonban fel-
adatokat, mégpedig nehéz feladatokat
sejtet. Ezek a feladatok úgy mutatkoz-
nak meg, hogy a megoldásukra való
lelkiismeretes felkészülés nélkül, velük
megbirkózni nem tudunk. Arra már
rádöbbentünk, hogy szakadatlan pa-
naszkodással, szívünk vérének köny-
nyeinkben való kiontásával semmire
nem megyünk. Sőt azt is megtanultuk,
hogy az ú. n. politikai élet fellendülése
sem segít rajtunk. Meguntuk az állandó
szónoklást, a folytonos ünneplést, az
ezerféle jelvények használatát. Ezek
mind a mult eszközei voltak.

Fel kell tehát készülnünk egy olyan
életre, melyben bennünk és körülöt-
tünk meg fog változni minden. A kö-
nyörtelenül közelgő jövendőnek most
még csak a körvonalait látjuk, igye-
kezzünk ezeket a körvonalakat már
most jól meglátni és azokat a területe-
ket, melyeket körülhatárolnak már
most felmérni.

Zilahy, a magyar irodalom egyik leg-
kiválóbbja a magyar élet két területét
tartja legsúlyosabb betegnek. Az egyik
a közigazgatás, a másik a közgazdasági
hátramaradottságunk. A "kitűnőek is-
kolájával" kapcsolatosan foglalkozik e
két beteggel. Rámutat többek között
arra, hogya legtöbb magyar hivatal
jogi végzettséget kiván, beszél arról,
hogy országunkban nagyon sok a fél-
jogász, sőt tréfásan utal a régi Y1ász-
nótákra és azt mondja, hogy a felüle-
tes tudománnyal rendelkező jogászt
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agyon kell ütni... Minden tévedés
bizonyos fokú igazságon alapszik, van-
nak nekünk kiváló képességű jogá-
szaink, de vannak valóban olyanok is,
akik csak félig képzettek. de melyik
pályán nincsenek ilyenek. Bizonyos az
is, hogya bürokrácia kapuit valami
rettenetes buzogannyal kellene beütni.
Zilahy szerint a bürokrácia nem más,
mint szűklátókörű hivatalnokok betű-
rágása. Végeredményben mélységes há-
lával tartozunk Zilahynak a kitűnőek
iskolájával kapcsolatos kitartó munká-
ért és harcáért. Az új magyar jövendő
úgy mutatja magát, hogy abban gyors,
egyszerű és világosan áttekinthető
közigazgatásnak kell lennie, különben
nagyon megkésünk és olyan hátrányo-
kat szenvedünk, melyet nem tudunk
többé behozni.

Ugyancsak új vonalvezetést kíván a
közelgő jövendő a közgazdasági élet
vonalán is. Talán itt a legjobban! Hadd
álljon olvasóink előtt vitéz Surányi-
Uriger Tivadar egyetemi tanár pár ide-
vonatkozó megállap'itása. A sürgősség
szempontjából a következő feladatokat
jelöli meg: 1. Az elszakított országré-
szek visszacsatolásával járó gazdasági
felkészülés. 2. A nemzeti tőkeállornány
fejlesztése. 3. A gazdasági vezetés
szakszerűségének emelése. 4. Egyenle-
tesebb jövedelemeloszt.ás biztosítása.
Egyiket sem lehet elódázni, mert olyan
szomorú következményei lehetnek, me-
lyeket még jóvátenni sem lehet.

De legsúlyosabb követelményképpen
lép fel előttünk a nemzet egész meg-
nevelése. Uj szellemnek, új gondolko-
zásnak kell sugároznia itt a Kárpátok
bérceitől koszorúzott drága magyar föl-
dön. Ha ezt elmulaszt juk, végünk lesz.
Lét és nemlét nagy kérdése mered fel
előttünk ebben a követelményben.
Ennek a nemzetnevelésnek alapfunda-
mentuma nem lehet más, mint az
Istenben való hit és az általa megtisz-
tított erkölcs. Egyházak szolgálata itt
lép előtérbe, de nem a felekezeti harc
síkján, hanem a boldogan végzett szel-
gálat betöltésében. Makkai Sándor, a
kiváló tudós, volt erdélyi püspök "A
nemzet nevelés-terve" c. munkájában
a következő csoportosítást végzi: 1.
Nyelvismeret. 2. Emberismeret. 3. Ter-
mészetismeret. 4. Életgyakorlat. Ebbe
az utóbbi csoportban pld, a következő-
ket veszi fel: Próbák, szolgálatok, ön ..
nevelés, cselekvény. munkaszolgálat,
egészségügy, testgyakorlás.

Elmosódó körvonalak ezek, de később
életet kell határolniuk. Olyan életet,
mely a mi életünk és a gyermekeink
élete lesz. Ez az élet majd úgy szolgál
nekünk, ahogyan szolgálatára mi most
felkészülünk. Tétováznunk, késleked-
r.ünk, lustálkodnunk nem lehet és nem
szabad, különben lekésünk arról a
gyorsvonatróí, mely prüszkölve meg-
indult. Ha gyalog megyünk nagyon fei-
vérzik a lábunk és kimerülten, fárad-
tan kell munkához fognunk.

Fülöp Dezső ...-.,-~~
A dán keresztyén ifjúsági egyesüle-

tek megkapták azokat a helyiségeket,
amelyeket eddig a katonaság használt
nyári időben. Az ifjúsági egyesületek
munkájának más akadálya nincs, csak
az országban bekövetkezett vasuti tor-
galmi korlátozás. -

Barth- Károly Szüksége vari-e a ha-
zának szolgálatunkra c. előadása kel-
tett nagy feltűnést. Az előadás rövide-
sen megjelenik nyomtatásban is.

temetem a gyermeket. Stólát természetesen nem fogadok el, hiszen a
szórvány okon nem is szoktam stólát elfogadni! - Egyéb ként tizenkét
év alatt az én "imádkozó evangelikus" hivemet akkor láttam először
és utoljára aszórványistentiszteleten, amikor püspöki látogatásvolt! -
Valahányszor .az én "imádkozá evangélikus" hívem Jut az eszembe,
mindíg elérn áll az Ésaiás szerinti ige: "Es ha kitárj átok kezeiteket, el-
rejtem szemeimet előttetek, sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én
meg nem hallgatom: vérrel vannak rakva kezeitek". És. 1, 15.

3. A "hűséges eixmcéiueus", Hivatalomban keresett fel s ott adta
elő panaszait: Baj van bőven; nősülni akar. de amennyasszonya meg-
szállt területről való, másvallású leány. Természetesen a megegyezés
javunkra lesz, hiszen ő mindíg hüségesen szerette egyházát. Végül
megkért, hogy intézzem el az ó ügyét, hogy megesküdhessen. - Az
ügy nem volt nehéz. Egy nap álatt elháríttatott minden akadály s a
fiatalok esküdhettek és esküdtek is ja.vunkra történő megegyezésseL

Mi tagadás: többször hivatkoztam munkaterületemen erre a fiatal
hűséges evangélikus férfiúra, mint követendő példára. - De csak egy
ideig. Egyszer találkozom a fiatalember gazdájával, ahol alkalmazás-
ban volt. Beszélgetés közben elmeséli, hogy nem én voltam ám az első
lelkész, akit az ő alkalmazottja felkeresett. hatnem először elment a
mennyasszony. papjához, mivel azt nagyobb gyülekezéténél fogva, be-
folyásosabb embernek tartotta. S ott meg azt mondta: "Megegyezés
lesz a mennyasszony javára, ha a Főtisztelendő úr elhárítja a házas-
sági akadályunkat". S a főtisztelendő úr meg is igérte. Két hét mulva
elmegy a fiatalember a lelkészhez, s a válasz így hanzzott: Sok aka-
dály van, nerIJ.megy az olyan könnyen, mint a fiatalok gondolják! -
Ujabb két hét mulva is ugyanaz a válasz hangzott el: sok akadály van
stb. Sőt két hónap mulva is csak ezzel fogadta a fiatal házasulandót.
Erre barátunk megharagudott és eljött a saját papjához. már mint
hozzám. S mivel közbenjárásom folytán a sok akadály nem is bizo-
nyult komoly akadálynak, azért lett barátunkból ..hűséges evanzéli-
kus"! - Azért szeretem ezt a fiatal családot, már két gyermeküket ke-
reszteltem, de mint példára többet nem merek hivakozni reá.

4. A "fínom fülű" evangélikus. Családja elég gyakran jelent meg
szórványístentiszteletünkön, ő maga azonban sohasem. Ha kissé koráb-
ban érkeztem, tanúja voltam, hogy családját egészen az iskola ajtajáig
elkísérte s ott elbúcsúzott tőlük. Mi is kölcsönösen üdvözöltük egy-
mást s aztán elváltunk. Egyszer aztán bizalmasabb percekben előfog-
tam és vallatni kezdtem, hogy miért nem jön be ő is az istentisztele-
tekre? Akkor aztán előadta, hogy nagyon szereti a zenét, az éneket.
Az előző hivatali állomásán a gyülekezetben igen szépszámú ének-
karja is volt. Szeretett velük foglalkozni. Istentiszteletekre ázonban
nem jár el, mert fülei zeneileg túlfínomak és nem bírja a zenéhez nem
értő egyszerű hívek éneklését, sőt valósággal az idegeire megy. Nem
vallattam tovább. Lelki szemeim előtt azonban megjelent a gazdag
ifjú, akit Jézus leleplezett, mint "bálványimádót". Istentől kapott "sok
javai" voltak bálványai. Ennek a "zeneértő" barátunknak meg a "fínom
fülei". Isten ajándékát így tudja a sátán felhasználni arra, hogy a
megajándékozottat elválássza Isten igéjétől. . . Egy szórványgondozó.

(Folytat juk.)
~ ~~........,..

Csoda Sárszentmiklóson
Sárszentmiklóson csoda történt.
Néhány nincstelen, szegény zsellércsalád szeme fényesedett meg

a nyomán, de rátágult sok zsíros szívű gazdáé is. Riportot írunk azon-
ban, tartsunk sort.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy árva kis falucska Fe~ér
vármegyében, - majdnem így kell kezdenünk ezeket a sár?z.en~mll(.
lósi dolgokat. Ékbe szorult község ez. Egyfelől 25.000 hold grófi birtok,
másfelől zsidóföldek és a 40.000 holdas papi puszták határolják. A falu
lakóinak száma meghaladja a 3500-at. Ebből csak 278 lé~ek evangélik~s.

Megsárgult irások szerint 1730 táján állott már az Iskola. Hosszúr-r
nyúlnék a feljegyzés, ha falu nehéz idejű :nultját is részl~tezr:-énk, ha
feltárnánk az okokat, melyek ezt a verejtekkel rakott kis feszket a
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pusztulás szelére lökték. Ne is hánytorgassuk őket, csak éppen egy-két
megdobbentő megállapítást teszünk
. I:Iites be~zédű, éltes hívek szerint 30-35 gyermek ül a róm. kat.
iskolában, akiknek az evangélikus iskolában lenne a helye ha el nem
adják őket még születésük előtt azzal az átkos "rever;árissal". Az
evangélikus iskolát meg a jörpésítés" veszélye fenyegeti. A tanköte-
lesek száma alig éri el a 30-at.

T~rtozik ehhez az anyagyülekezethez még vagy 30 szórvány is.
Ott meg nagyobb a pusztulás. Szegény gyökérnélküli cselédek, lassan-
ként mind átsodorja őket a térítés szele- a másik akolba. Ki csodákoz-
nék rajta? A "szél" kegyetlen és metsző. Legtöbbször úgy vágódik az
arcukba: "Reverzális vagy kenyér!" "Áttérés vagy kenyér!"

De őröl ezen felül még a belső baj: az egyke is. Hogy a birtok
széjjel ne menjen, minden emberöltőben megfeleződik a gyülekezet.

Ujabbari pedig lábra kapott még egy nyavalya: irtózás a paraszt-
sorstól. A falutól, ahol nincs aszfalt, kaszától-kapától, amely kergesse
teszi a tenyeret, ösztönös, mély borzadás mindentől, ami röghöz köt,
"gyökérré" tesz.

Az ifjak majdnem olyanok, mint a fecskék. Kiülnek a villany-
drótra és próbálgatják szárnyacskájukat: elég erős-e már? Mert őszi
szellők jöttéri messziről fogant ösztön susog csábmeséket a fecskeszi-
vekben egy "melegebb hazáról". Ez a melegebb haza: Budapest. Úgy
mosolyog feléjük, mint valami mcsebeli eldorádó. 16-20 éves szíve-
ket fog el ez a vándor-ö.sztön. Elszakadni hazulról, el a parasztságtól,
el az egész napbarnított, viharvert életformától, amit örökül hagytak
az apák. S ahogyafecskéket nem lehet, őket sem lehet megállítani,
visszatartani. Lesznek belőlük rendőrök. csendőrök. detektív ek, kala-
úzok, portások, házmesterek, öregebb protekció vagy pénz híjján pedig
csak kifutók valamelyik napilapnál.

A búcsúzásuk még biztató. "Ne féljen, visszajövök még én ide, es
villát építtetek a viskó helyén" ... De mi öregek tudjuk, nem jön ez
már vissza, még ha 30-40 év alatt sikerül is összekuporgatni arra a
bizonyos villára valót. Pesten vagy pestkörnyékén könnyebb a tanít-
tatás meg a kitaníttatott gyermekek elhelyezése s ahelyett, hogy ők
jönnének vissza, eladódik a házikó, meg a földecske és Rákospalota
vagy Pestszenterzsébet gyarapodik velük. A miklósi kis csapat meg
fogy, egyre fogy ...

Hát ilyen szomorú görbét mutat ennek a gyülekezetnek "népmoz-
galmi" arcképe. Elkomorodik, aki belenéz. Megfagy benne még a lélek
is. Pedig fagyott lélekkel nem lehet Istent szolgálni. Tűz kell oda, hit-
nek, léleknek lobogó fáklyája, hogy sorra gyulladjanak tőle a fásult
szomorú lelkek, fényesedjenek a szemek és dícséretre fakadjanak az
ajkak! A sárszentrniklósi árva gyülekezet lelkipásztora "felettébb meg-
keseredék", mikor kezében a tanfelügyelőség átíratával, "miszerint a
tanítói államsegélyt a választandó új tanítótói kénytelen lesz a VKM
megvonni, ha az evangélikus iskola a jövő tanévben nem tud kimu-
tatni legalább 30 helybeli, evangélikus tankötelest", az anyakönyveket
és ezt a szomorú népmozgalmi görbét vizsgálgatta. Nincs és nincs. Az
anyakönyvekből ugyan nem lehet elővenni azt a 30 tankötelest. Ha
megvolna az a 30-35, amelyik ott üI a másik iskolában! ...

Mit csinál Isten szolgája, . ha végleg belefárad és nekikeseredik?
Előveszi az erőforrást, az élet könyvét, a Szentírást. Ezt tette a sár-
szenmiklósi lelkipásztor is. Kinyitotta egy helyen. és olvasgatni kezdte
Krisztus Urunk példázatát az "elgurult drachmát": " ... nem gyújt-é
gyertyát és nem sepri-é ki a háza.t és nem keresi-e gondosan, míg rwm
megtalálja?" És beilleszti a többi tíz közé, úgy hogy többet ki ne tud-o
jon mozdulni, el ne tudjon guruIni onnét! Nincs nekünk is elég el-gu-
rult, vagy éppen "gurul ni kezdő" drachm~nk? ..Nem le.he~.n~e~eket
megkeresni, kézbefogni, szorosan beilleszteni a gyülekezeti kozossegbe?
Földhöz, házhoz rögzíteni, szélhányta "ördögszekeréből" élősövénnyé
állandósítani?

Dehogy is nem! És egyszerre lángolni kezdette a lelkipászt~r
szeme, szive, agya. " Itt vannak a Csatáry-ék: kil~nc gyerrr:ek, Pl~-
zerék: 6 gyermek, Fazekaséle 16 gyermek! Felere~zber: mmde~u(
evangélikus. De egészen az lesz mind, csak egyet inteni kell nekik.
Most azonban még csak jönnek-mennek, szóródnak-hányódnak, mert
egy talpalatnyi föld sincs a lábuk alatt, eg~ kéve nád se, a fejük felett.
Cselédemberek, tehenesek. stb. Hatalom kénye-kedve ala vetett embe-

kYANGtll~U~GlIT
•• Ii

.. ..
KULFOLDI HIREK

Meklenburg egyházközségeiben az a
gyakorlat fejlődött ki, hogya bevonult
kántorok helyett gyermekkórusokat al-
kalmaznak az egyházközségek az isten-
tiszteleti éneklés vezetésére.

A külrnisszió helyzetéről írják azt.
hogy Kínában általában végezhető a
munka, Holland-Indiában a nyugati há-
ború megkezdése óta nagy anyagi
problémákkal küzd a misszió, a brit
fenhatóság alatti területeken anémet
misszionáriusok munkájukat szünetel-
tetni kényszerültek, Dél-Afrikában a
helyzet eléggé kedvező, Egyptomban
viszont minden missziói munka leállít-
tatott. De általában ismert okok miatt
minden missziói alakulat mindinkább
a maga erejére utaltatik.

Belgrádban a görögkeleti egyház em-
lékeinek megőrzése céljából múzeumot
létesítettek az egyházi hatóságok.

Anémet protestántizmus belső életé-
ben a belmisszió újabb fellendülése és
programmjának újabb kidolgozása vár-
ható. ,

A román hatóságok Aradon német-
katolikus gimnáziumot létesítenek a
most következő tanévben.

Ujabb mozgalom indult meg Német-
országban a templomok állandó nyit-
vatartása érdekében.

A német hadijelentésben bátor maga-
tartásáért s a front előtt 30 kilóméteres
bátor előretöréséért s egy híd vedel-
méért kitüntetett Méder páncélososz-
tagbeli hadnagy evangélikus teológus
Heidelbergben.

Róma egy uj domonkosrendi női
szerzetesrendet alapított. E rend tagjai-
nak kötelessége lesz az oltári szeritség
mellett állandó rózsafűzér imádságot
tartani.

Párisban az orosz görögkeleti akadé-
mia tanárai végignézték a menekülés
borzalmait s a látottakról írott emlé-
kezéseik előrevetítik azt a bizony ta-
lansági érzésüket, hogy fennmaradhat-e
Párisban továbbra is immár hiressé
vált iskolájuk?

Jeruzsálemben zsinatot tartottak a
görögkeleti patriarchák. Az ülésen je-
len volt az alexandriai patriarcha: Mgr
Christophorus, az alexandriai patriar-
cha: Mgr Alexandros és a jeruzsálemi
patriarcha: Mgr Timótheus. A zsinat
imájába foglalta az orosz görögkeleti
keresztyénséget savilágbékéért is
imádkozott.

Német teológiai professzorok és püs-
pökök igen erőteljesen tiltakoznak an-
gol miniszterek és püspökök azon nyi-
latkozatai ellen, hogy az angolok a ci-
vilizáció és keresztyépség védelmezői.

1940 október 13-án tartja anémet
evangélikus egyház az úgynevezett
férfi-vasárnapot. Az ünnepségek fő-
témája: a férfiak szolgálata a gyüleke-
zetekben.

Párisban a német evangélikus temp-
lomban a lakosság lerombolta a vil-
lanylámpákat, az ajtókat betörte s a
paplak zárait feltörte.

A Saar-vídék kiürített róm. kat. val-
lású lakosság olyan területre helyezte-
tett át, ahol nem volt katolikus temp-
lom. Ezen falvak evangélikus lakos-
sága templomait rendelkezésére bocsá-
tott.a a katolikus saarvidékieknek, Az
immár szülőföldjére visszatért lakosság
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emléktáblát állíttatott ideiglenes ven-
dégtemploma falába ezzel a felírattal:
A visszatért saarvidékiek a kírch-
scheidungi gyüekezetnek és lelkésznek
hálából és szeretettel. G. L.

Míért Wien?
Idegen fogalomra csak akkor szabad

idegen szót használni, ha nincs rá ma-
gyar kifejezés. Ez a nemzeti öntudat
kevés európai népben él olyan tisztán,
mint a magyarban. l890-ben a berlini
német nyelvjavító gyűlésen rámutattak
arra, hogya magyar vasuti szótárban
csak két idegen szó van: az expressz
és a kilóméter, míg anémet vasuti
nyelvben alig akadt német szó. Azért
nem Wien, hanem Bécs, Nem is szólva
arról, hogy ezzel az idegen szóval nem-
csak egy magyar szót ölünk meg, ha-
nem hagyományunkról f'eledkezünk
meg. Legnagyobb folyamunk magyar
neve ugyanis nem az idegen Danubius,
Donauból származott Duna, hanem
csallóközi néphagyomány szerint, Bács
volt, amit Bácska, Bácsa, Bácsalmás,
Bácsborsod, Bácsbokod helynevek meg-
őrizték, mert. a folyamtól kapták ne-
vüket. Nem lehetetlen, hogy Bécs neve
is az öreg Bács apóra emlékeztet, erre
a zöld hinárszakállú pogány istenre,
akit még Róbert Károly idejében ls
annyira tiszteltek a csallóközi révészek,
hogya világért se -vitték volna át
hétfői napon a király katonáit a vizen.
Mert a hétfő, a hét feje, ünnep és Bács
apa megharagszik, ha munkával sértik
meg az ünnepet. Azért hát ne haragít-
suk meg Bács apót, hagyjuk meg neki
Bécset. H. J.

,
HIR E K

István ktrály napját, augusztus 20-át
ebben az évben leülönösen reménykedő
lélekkel ünnepelte az egész ország.
Egyházunk minden templomában ün-
nepi istentiszteletek voltak. A Deák-
téri templomban D. Raffay Sándor
püspök végezte a szent szolgálatot s
mondott megindító könyörgést.

A tiszai egyházkerület közgyűlése
Rimaszombatban lesz augusztus 27.
napján. A visszatért felvidéki város
nagy örömmel készül az első egyház-
kerületi közgyűlésre; amely falai kö-
zött. fog lefoly ni.

A bányai egyházkerület közgyűlése
Budapesten, szeptember l2-én lesz.

Esküvő. A győri evangélikus temp-
lomban augusztus l7-én délután es-
küdtek egymásnak hűséget Kapi Klára,
D. Kapi Béla dunántúli püspök és fele-
sége Hegedűs Katinka leánya és Ko-
rompai Krompacher János dr. Máv
fogalrnazógyakornok, Krompacher Jó-
zsef ny. számv. főtanácsos és neje
Cziegler Erzsébet fia. Az esketést Kapi
Béla püspök végezte. Tanuk voltak:
Mesterházy Ernő dr. felsőházi tag, egy-
házkerületi felügyelő, Czirner Ödön
min. tanácsos, pénzügyigazgató, to-
vábbá Cziegler Gusztáv tábornok, a
rn. kir. hadi műszaki törzskar főnöke
és Mihály Sándor gazdasági felügyelő.

Kitüntetés. A Korrnányzó Úr az egye-
temi oktatás és a tudományos iroda-
lom művelése terén kifejtett értékes
munkásságuk elismeréséül dr. Doma-
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rek. Bérbe veszik, ha akarják, nemcsak az l.nu'k erejét, de még a hitü-
ket is. S azért az éhhaláltól is alig mentő kicsinyke kenyérért bizony
akarják még azt is. Ha ezeknek egy darabka földet lehetne adni a lá-
buk alá! Négy falat köréjük és piros cserepet a fejük fölé! Hogy lenne
belőlük egyszerre más ember! Istendicsérő, boldog ember! Élősövény
a templom körül, sokágú oszlop a düledező iskolában!

Istenem! Te adtad a gondolatot, Te meg tudod adni a többit is!
Ez történt egy esős, szürke, didergős alkonyaton a sárszentmiklósi

paróchia vizesfalu dolgozószobájában. Következő vasárnap prédikáció
után aztán csak tátogatták szernüket és fülűket a sárszentmiklósi atya-
fiak, amikor a papjuk a hirdetések között kihirdette, hogy "Isten ke-
gyelméből és gazdagságából a gyülekezet házat fog építeni néhány sok-
gyermekes szegény családnak, hogy ezek a szegény emberek valóság-
gal "ízlelhessék, hogy jóságos az Ür' s hogy ezzel szorosan a gyülekezet
testéhez kapcsoljuk az ilyen szétszóródó és egyházunk számára rend-
szerint elvesző testeéremket. Hogy pedig senki meg ne ijedjen az
"újabb tehertől", a gyülekezet adófizető tagjait egy krajcárral se ter-
heu meg ez az akció azon kívül, amit valaki önként, jószántából fel-
ajánl. Es hogy senki ne higyje, hogy ez csak "álmodozás", bejelentem
azt is, hogy 3-4 háznak egy éven belül fel kell épülnie. Még egy fil-
lér sincs erre a célra, delsten ad.tcl a parancsot, tehát a hozzávalót is
meg fogja adni. Imádkozzunk érte mindannyian!"

Hát, amint mondani szokták, ez a sárszentmiklósi pap "jól feladta
a leckét" hiveinek. De hát neki már csak ilyen a természete. Kimond
valami nagyot, s aztán addig nem nyugszik, mig valóra nem váltotta.
Emlékezzünk csak abarlahidai magastornyú templomra, meg az utca-
sort kitevő egyéb evangélikus épületekre, amelyek szintén az ő előze-
tes bejelentésére teremtődtek meg a semmiből. Aki ezt ismeri, az nem
is csodálkozik a fenti "jámbor hirdetésén" sem. A sárszentmiklósi
atyafiak azonban, úgy látszik, nem ismerték, mert ugyancsak csóvál-
ták a fejüket s templom után sorra odasúgták neki a szokásos "léc-
ajtó melletti" beszélgetés közben: "Tisztelendő Úr, kár volt olyan kere-
ken bejelenteni azt a ház építést, ha még egy fillérje sincs. Messze van
ám a jó Isten! S mire az imádságból pengő lesz ... Félek, hogy szégyen
lez a vége ... "

És nemcsak neki sugdosták ezt a véleményt, hanem egymás között
is hangot adtak ennek eléggé vastagon: Már mint vastag hitetlenséggel.
Jó egy-egy ilyen lecke. Kihozza az emberekből, kiben mekkora a hit.
Micsoda öröm volt aztán a lelkésznek, mikor hírt hoztak neki ezekről
a "hitvitákról" s kiderült, hogy a falu evangélikus bírája (s emellett
meg is állhatunk egy szóra: a 3500 lelkes katolikus falu 278 evangéli-
kusából kerül ki már több, mint 17 éve egyfolytában a bíró ugyan-
azon egy Ember személyében), a roppant tekintélyű vitéz Láng Mihály
határozott beszéddel kelt a papja védelmére s bizonykodott a .Jds-
hitűek" előtt, hogy Isten, igenis, meghallgatja az imádságot és tud
csodát is tenni ...

A csodavárás így hát lassan feszülni kezdett a gyülekezetben.
Isten pedig nem hagyja szégyenben azokat, akik benne bíznak.

Persze, nem tétlen várta a csodát a lelkész sem. Annyit még Mó-
zesnek is meg kellett tenni a szikla megfakasztása előtt, hogy fel-
vegye azt a vesszőt, amellyel rácsapott a sziklára. A sárszentmiklósi
papnak egy "tollvesszőt" kellett kezébe venni s megírni keserűségcit
és látomásait ide-oda. Az egyik levél dr. R. Gaudy László vallástani-
tási igazgatónak ment Budapestre. A másik Túróczy Zoltán püspöknek
Nyíregyházára.

Mikor a leveleket elkűdte, már úgy megnövekedett a bátorsága,
hogy alkudni kezdett az első házhelyre. Az alkú siker ült, aházhelyet
megvette, s mire a fizetési terminus eljött, kezében volt a pénz is az
utolsó fillérig. A helyi kisebb-nagyobb adományokhoz az utolsó perc-
ben, de éppen jókor kézbesítette ki a pósta Túróczy püspök úr külde-
ményét, amellyel együtt az addigi adományok összege fi11érnyi pon-
tossággal egyezett a telek vételárával. Az átírás ra már nem jutott
belőle, de ne higyjük, hogy Isten erre nem gondolt. Csak nem küldött
rá pénzt, mert felesleges lett volna. Arra indította ugyanis a másval-
lású főjegyző szívét, hogy az ügy érdekében mindent ingyen, ",szere-
tetből" végezzen. Ezért nem kellett erre pénz. Irja: Krónikás.

(Foly tat juk.)



Tlovszky Sándornak, a budapesti Páz-
.mány Péter egyetem tanárának a ma-
.gyar érdemrend középkeresztjéhez a
-csíllagot, dr. Pekár Mihály, a pécsi
-egyetem 'tanárának pedig a magyar ér-
-demrend középkeresztjét adománvozta.:

A Fébé Dtakoníssze egvesület fiú- es
.Ieánykonferenciáján ebben az évben
.isrnét megnövekedett számmal jelen-
-tek meg a résztvevők, A leánykonfe-
:reneia résztvevőinek a száma megha-
ladta a négyszázat. .

Halálozás. Nagyrnegyert Raics Lajos,
.a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó
.Bank nyugalmazott cégvezetője. V. t,
.százados 66 éves korában elhunyt. Az
-elhunytban vitéz nagyrnegyert Nagy
Károly nyugalmazott altábornagy, az
-Országos Luther Szövetség központi
választmányának tagja testvérét gyá-
.szolja.

Elíegvzés. Mátis István felsőszelii lel-
.kész, tart. tábori lelkész elj-egyezte nén.
.nernes Raisz Miksa ezredes és Tur-
-csányi Olga leányát, Liviát.

"Miser electus luce" címmel mult
.:számunkban közőlt cikk alól szerzőj é-

nek neve elmaradt. Pótlólag közöljük,
hogy a cikket Mohr Gedeon kassai lel-
kész írta. .

Pályázat. "Csanádapáca evangélikus
~~yJ;ázközsége, ~ini.szteri engedélytől
feltetelezetten pályázatot . hírdet a
nyugdíjaztatás folytán megüresedett
kántortanítói állásra. Javadalom törve-
nyes (70P/o helyi fizetés, lakbér és ál-
lamsegély). Kötelességek hivány sze-
rínt, Kántori oklevél és énekkar veze-
tése megkívántatik. Pályázati határidő
21 nap. Szabályszerűen felszerelt kér ..
vény ek Csanádapáca (Csanád vm.) ev.
lelkészi hivatalába küldendők.

A szentetornyaí (Békés vrn.) evangé-
likus egyház iskolaszéke - miniszteri
hozzéjárulástól leltételezetten - pályá-
zatott hirdet a', nyugdiiezás folytán meg-
üresedelt kántortanítói állásra. Javadalma-
zás: 20 0(0 helyi hozzájárulás, a többi
államsegély. Természetbeni rakás kerttel.
Határidő: szeprember 5. Kötelességek: ~
osztatlan iskolában való tanítás. kantori
teendők ellátása. énekkarvezetés. bel-
missziói rnunka. - Mindeniéle korteske-
dés kizáróok l A szabályszerűen íelszerelt

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

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

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

, Telefon: 186-395.

pályázatokat szeptember hó 5-ig Evangé-
likus Lelkészi Hivatal. Szentetornya címen
kell - válaszbélyeg rnellékelésével - be-
adni. Saját költségen való személyes je-
lentkezés előnyös.

A Kístarcsaí Papnék Otthonbizoltsága
keres a háztartás minden ágában jártas
vezető úrínőt. - Javadalmazás: két
szoba, teljes ellátás és havi ötven pen-
gő. Jelentkezések Blatniczky Pálné
evangélikus lelkész neje cimére kül-
deridők. (Cinkota, Evangélikus lelkészi
hivatal.) Jelentkezési határidő aug. 20.

A rozsnyój ev. kereskedelmi középís-
kola - hazánk egyetlen evangélikus
kereskedelmije - a felszabadult Fel-
vidék egyik leggyönyörűbb fekvés li
városkájában tavaly alakult fiú- és
leánytagozattal a cseh megszállás alatt
beszüntetett nagymultú evangélikus
főgírnnázium jogutódaként. Az iskola
fokozatosan négy évfolyamra épül ki,
a végén érettségi vel. A jövő tanévre
míndkét tagozaton az I. és II. évf.-ra
felvehetők az ev. koed. polgári és a rk.
gimnázium növendékei is. Tájékoztatót
az igazgató szívesen küld,

PUSZTAI
ANTAL

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

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

Radíö, gramofon, zongorabillentyűs ha'rmo-
nika és az összes hang~zerek~ legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

® •

órásm ..ester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon : 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sításí alap támogatásával.

Hittsstvsuhosh árBogBdmsoy'
•

MARNITZ
hangszertelep

VII!., Józseí-körút 37. sz.
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Kaphatdk minden órrisszakiiiletbeTI.

Az. AS PIRI N 40 év folyamán az egész
világot meggyőzte kivdló, tulajdonsá-
gairól. Ebből a világhirb6'1 próbálnak
utönz otok és pótszerek hasznot huzni,
ezek azonban nemérhetik ei az e!c(Jliitá-
sában tökéletesség ig fejlesztett ASPiRIN
hatékonyságát és ártal;"atlanságát.

ASP'IRIN
TABLETTA

csak a ')rJaye.'i If- kereszttelvalódi

- Diana sösborszesszel

DOLGOZÓ EMBER

számára pótolhata Hall veszte-
ség, ha - különösen a nagy
nyári melegbsn - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerÜltsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hü-
sí tö, frissí tö

kenegetjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek, vérkeringésunk
felélénkül, munka bírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkül.

Próbapalack .. 64 fillér
Kis palack '" 1.10 pengü
Közép palack • 3.20 pengő
Nagy Palack • 5.90 pengő

Mindenütt kapható!

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., evangélikus bazár.
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1940. szeptember 1.

• Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
Üllői-út 24. (egyet. ístent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angol-u. 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 10/b.

TARTALOM
Aratás után

Az egyház és az új idők

Kezdődik a munka

Csoda Sárszentrniklóson

Erdélyi lélek

Egy ország családi albuma

Egyházunk és a közélet

Rendet a templomi gyűjtésekben !

Hírek

Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (németi
Öbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda

Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákcsfalva

d. e. 1/2 9
d. e. 1/210 Broschko G. A. '.
d.e 1/412 D. Raffay Sándor

d. u. 6 Győry János
d. e. 1/210
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Dr. Halász Kálmán
d. u. 5
d. e. 1/210 Farkas Zoltán
d.ie. 10 Májba Vilmos
d. u. 4 Szabó Aladár
d. e. II Szabó Aladár
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Farkas Zoltán
d. e. 10 Her nády Nándor
d. e. 11
d. e. iD Kemény Péter
d. e. 10 Győry János
d. e. 1/210 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Grünvalszkv Károly
d. e. 11
d. e. tO Dezséry László
d. u. 5 Dezséry László
d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
d. e. 10
d. e. 8
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 11 Danhauser László
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9
d. e. II Szántó Róbert
d. u. 5 Révesz István
d. e. 10 Révész István
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212

Minden templom?an úrvacsoraosztás.
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Aratás
Felbúgtak a magyar falukban és

tanyákon a cséplőgépek. Egy esz-
tendő szorgos munkájának a gyü-
mölcsét gyüjtötték új, verejtékes
munkával magtárba a fáradhatatlan
magyar kezek. És ahol már mag-
tárba került a szántás, vetés, ara-
tás gyümölcse, ott szinte egyhangú
a megállapítás: kevesebb, mint ta-
valy volt. Van ebben az egyszerű
tényben valami megdöbbentő és
gondolkozásra indítóo Mert a keve-
sebb mellett szükségképen jelenik
meg előttünk ezer és ezer hold,
ahol semmi sem termett, mert mi-
előtt még kalászba szökhetett volna
a szár, aratott a kegyetlen fagy és
a fékeveszett vízár. És a lagy-, s
víztarolta földek mellett magyarok,
emberek állanak, ajkukon a nagy
kérdéssel: mit eszünk a télen, s
mit vetünk majd ősszel és tavasz-
szal ? És az ő gondjuk nemcsak az
ő gondjuk, hanem a mienk is: az
egész országé. Amink van, abból
kell nekik is juttatni. Az egész or-
szágéból az egész országnak. A
kevésből soknak kell lennie.

Oe lássunk a magyar határokon
túl is. Mert a fagyon és az áradá-
san kívül volt Európának még egy
korai aratóia is: a háború. És ez
is kegyetlenül tudott aratni. Fel tu-
dott perzseini be nem érett búza-
mezőket és le tudott aratni aratásra
kész munkáskezeket. Egyszerre
tudta elpusztítani az aratásra ké-
szülő mezöket és az elpusztult me-
zök aratóit. És most és a jövőben
harcos: győző és legyőzött kato-
náknak, ember nélkül maradt asz-
szonyoknak és apa nélkül maradt

hogy kutassuk. Oe számolunk az
egyszerű ténnyel, ami elé a sors
és a történelem állított bennünket.
Európa gondja a mi gondunkká is
vált. És ha kevés az, ami nekünk
termett, mégis egy egész világrész-
szel kell osztoznunk rajta. Nem
kényszerből, hanem . azért, mert
minden ellenségeskedés felett az a
döntő a mi számunkra, amit Krisz-
tus mondott: "Éheztem és nem ad-
tatok ennem ... " Ez a vád nem
szólhat minekünk Már most fel
kell rá készülnünk. hogy a saját
kevesünkböl fognak sokan megelé-
gíttetni. Ezért kell felkészülnünk rá,
hogy nekünk nagyon kevés marad.
És ezért kell felkészülnünk egy ne-
héz télre. A háziasszonyoknak arra;
hogy újra sorba tudjanak állni a
mindennapi kenyérért. A férfiaknak
arra, hogy tudjanak igénytelenek
lenni. A gyerekeknek arra, hogy
nagy és erős lélek kel tudjanak le-
mondani "kedvenc" íalataikról, s
megelégedni a "betévő" falattaI.

És ez a tél, ha igazán nehéz
telünk lesz, az első kornoly pró-
bája lesz a keresztyén Magyaror-
szágnak. Tudunk-e a kevéssel is
megelégedettek lenni? Tudunk-e
elégedetlenség nélkül számolni a
tényekkel. Mert konjunktura ke-
resztyénnek lenni könnyű. A ke-
resztyén Magyarországból hasznot
húzni még könnyebb. Oe egy ke-
resztyén ország próbája ott kezdő-
dik, hogy tudunk-e ma, holnap és
minden nehéz időben szívünk sze-
rint így imádkozni: "a mi minden-
napi kenyerünket add meg nekünk
ma ... " M. S.

utá n

1

gyermekeknek kenyér kell. Ruha
és cipő, fekhely és meleg szoba,
mert jön a tél. S ez nemcsak a
harcolők gonflia. Nemcsak a győ-
zőké és a legyőzötteké. Hanem a
mienk is! Mert a régi kenyérforrá-
sok bedugultak. És a nyugati (ame-
rikai) Iéltekén .teremhet és lehet
kenyér annyi, hogy mozdonyokat
és hajókat fűtenek vele. Lehet any-
nyi, hogy a tengerbe süllyesztenek
belőle millió s millió métermázsát.
Juthat belőle tűznek, földnek és a
víznek, de Európa éhezőinek nem
juthat belőle, mert nem tudott meg-
békélni a világ. Kiknek a hibájából
és miért nem? Mi azt nem tudat-
juk. Nem is vagyunk illetékesek.

II "Szedjétek össze a maradék
darabokat, hogy semmi el ne
vesszen." Összeszedték hát ...

(János 6 : 12.)

"Ne a veszendő eledel után
törjétek magatokat, hanem ke-
ressétek azt az eledelt, amely
megmarad az örökéletre, ame-
lyet az Emberfia ád nektek.
Mert őt bízta meg ezzel az
Atya, az Isten."

(János 6 : 27.)

"Íme, a földmíves várja a
föld drága gyümölcsét és ma-
gatűrtető; míg megkapja a ko-
rai és kései esőt. Ti is legye-
tek türelmesek, erősítsétek meg
szíveteket, mert az Úr eljöve-
tele közeledik. Ne panaszked-
jatok egymás ellen, testvéreim,
hogy el ne ítéljenek. Íme, a

II
bíró az ajtó előtt áll."

(Jakab 5: 7-9.)



Erdélyi lélek
Részlet Balogh Endre marosvásárhelyi
iró "Hajótöröttek" című noveIlás
kötetéböl :

»Március elején üzenetet kapott János
bakter vasutas barátaitól. - Készülj
testvér. Megyünk haza mindnyájan Ma-
gyarországba ...

Vemhes, szomorú, zord idők. .. Sokan
megindultak. Mintha örök sötétség és
örök reménytelenség szakadt volna a Iel-
kekre, a messze húzódott magyar földek
álomtüzei hívogatták, csalták, csalogat-
ták az elárvult népet. Valami nagy cso-
dát reméltek az emberek ott és lebír-
hatatlan sulyokat itt. Ezer év után új
népvándorlás indult meg a Duna felé.

János körül megmozdult a világ és
sebes en el kezdett forogni. Pedig sem-
mit sem tett mást, csak elbúcsúzott
vak cirnborájától s aztán felment még
egyszer az. Orhán-bércre, hogy elbúcsúz-
zék a földtől is, hol ő és sok-sok idő-
sebb Jánosok őelőtte, mind itthon szü-
lettek és itthon haltak meg ezen a he-
lyen. Mintha forgatnák a paucrámát a
vásárban: elfordult előtte a Királykö, a
Hargita, az Istenszéke, a Bekecs ... Já-
nos, az ő kevés eszével és paraszt .szt-
vével nézte ezeket a kedves, pár a látyo-
los hegyeket és nem értett az cgészből
semmit. Hiszen itt minden a régi. A
púpok a messze régi orsz:íghatáron,
itt közelebb a sok bu íti fej elfolyó
barna crdőhajzat alatt, Iankák, rónák,
a Küküllő hosszú, elcsavart ezüstve-
rete, messze a furcsa, ódon német város
homályos Iüstlepel alatt, az mind így
volt tegnap is, tegnapelőtt is, tíz év
előtt is és most mégis más, azt mond-
ják idegen már, itt kell hagyni mind-
örökre. - Hát miért? - kérdezte Já-
nos. Alatta a hegy lábánál aludt a te-
mető. _. Hát miért? - kérdezte. -
Itt vagyunk élők, öregek, fiatalok és
gyerekek, itt vannak a régiek a keresz-
tek alatt, az útak, földek,hegyek, a
fák az erdőben, szelek a levegőben,
itt van minden és mégis azt mondják,
hogy mi már idegenek volnánk itt. De
igaz ez vajjon? Idegen... Hát ki az
idegen? - Aki most jött. Akinek
nincs rokona. Aki nem örül és nem bú-
sul itt ... Mi? - Balra a német várost
látta, jobbra, túl a vízen, román falva-
kat. Mind itt voltak. Megtértek egymás
rnellett. Hát ki az idegen? ö? Miért
menjen el innen? Hova menjen? Hol
van egy tenérnyi hely a széles világon
ezen a földön kívül, ahol nem lenne
idegen ő?

Gondolta ezeket János, vagy csak rop-
pant érzésként felbuzgott belőle a szá-
zadok idegyökerezett ős ragaszkodása?
Lassan leballagott a bércről. .Kinyújtott
tényerét elhúzta a fölhasadó lombokon,
mintha megsímogatta volna a föld gyö-
nyörűséges hajkoszorúját, mint egy jó
anya fejét: ne félj édesanyám, ne búsulj,
nem hagy el téged a te fiad ...

- Itt maradunk feleség - mondta
otthon, ahogy leült a háziszűtt friss fe-
hér abrosszal leterített asztal mellé.'
Az asztalra párolgó, sárga puliszka volt
kiborítva. Az asszony frissen fejt ha-
bos tejet öntött egy tálba, cérnaszállal
szeletet metszett a puliszkából, olyano-
kat, mint egy-egy darab színarany. Já-
nos kétfelé törülte hajszát, körülnézett,
az asztal mellett sorban tányérr-a hajolt
az öt fia, mint az életének öt erős meg-

2

Az. egyház ,.
UJ időkIes az

(Részletek Túróczy Zoltán püspöki [elentéséből.)

A polgár és a katona életszemlelete homlokegyenest ellenke
zik egymással.

'A polgár életeleme a béke. Alapjában védekező jellem. A harc
legfeljebb rákényszerített életforma. A katona életeleme a harc, még
pedig nem a védelmi, hanem a támadó. Életstílusa a nagy célkitűzé-
sekért áldozatokr-a is hajlandó lendület s a béke számára legfeljebb
a harcra való készülőrlés időszaka.

A polgár számára az élet elrendezésének elve a szabadság.
Sérelemnek érez minden korlátot. A katona számára az élet elrende-
zésének elve a fegyelem, melyben magától értetődőnek tartja a pa-
rancsot.

A polgár életcélja általában az egyén. Lényegében mindig
individuális, legdurvább és legőszintébb megnyilatkozásaiban egye-
nesen önző. A katona életcélja mindig a közösség. Alapjában kellek-
tiv lélek.

Az életről vanott felfogás mai megváltozása naiv ábránd-
nak bélyegezte meg az elpolgáriasult korok etikai idealizmusából ki-
nőtt pacifiata gondolkodását és örök békéről való álmodozását s így
lett a világ militarizált világgá.

MilitarizáIt keresztyén ség.
A keresztyénségen magán is meglátszik a világnak ez a nagy

színváltozása .. Meglátszik mindenekelőtt a theologianak a bibliai
embertanhoz való visszatérésben s a pacil'izmusr-ól vallott állásfog-
lalásának átértékelésében. Nem látszik meg azonban még mindia
eléggé keresztyénségünkön magának a keresztyén életstílusnak ka-
tonássá válása.

A közfelfogásban még mindig uralkodik azelpacifizált Krisz-
tus-arc és az elpacifizált keresztyénség. Krisztusnak és egyházának
szerepét még ma is inkább abban látják, hogy az életharc rajvonalai
mögött járjon, mint e világ egészségügyi szolgálata és ott szedje
össze az élet sebesültjeit, kötözze be, gyógyítsa, vígasztalja vagy
temesse el őket. Pedig ez meghamisítása az eredetinek. Jézus
Krisztus maga mondotta, hogy harcot hozott erre a világra és menny-
bemenetele alkalmával a legtotálisabb világhódító-programm had-
parancsával küldte szét tanítványait: »Nekem adatott minden hata-
lom mennyen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká rnin-
den népeket.« (Máté 28:18-19.) Tanítványai is harcosok voltak. Ha
az egyház nem lett volna ecclesia militans, sohase lett volna a keresz-
tyénség azzá, ami. Természetes dolog, hogy ennek a harcnak eszkö-
zei mások, mint e világ egyéb harcainak, azonban a harcot sohasem
az eszköz teszi harccá, hanem mindig az a hódító szándék és tá-
madó lendület, amely az eszközök mögött van.

A keresztyénség súlyos eltorzulása ennek a támadó lendületnek
megtorpanása vagy eltorzulása. A keresztyénség is úgy járt, rnint a
túl hosszú ideig békében élt nemzetek: elpuhult, katonái parádés
katonák lettek csupán és elpolgáriasult gondolkodás-módja a védelmi
vonalr-a való kényelmes visszavonulásra kényszerítette. Ma az egy-
ház inkább a betévedt bárányokat gondozza, mint az eltévedtekért
harcol. Ez az álló háború, melyben az egyház és a világ között csak
a senki földjén folynak némi csete-paték, mutatja legjobban azt,
hogy az egyház ma mennyire a világ járszalagjára kötött megszelí-
dített keresztyénség.

Ecclesia mílitans.
Pedig az evangélikus egyház világhelyzete is világosan mutatja

azt, hogy katonás szellemre van szükség egyházunkban.
Elég e tekintetben az 'elmult 'esztendő egyetlen olyan eseményére

rámutatnorn, mely a világ érdeklődésének középpontjában. állott: a
finn háborúra. Az a harc Suomi hófedte gránitján életre-halálra
folyt, a finn hősi halottak gyászjelentései szerint a hitért, otthonért
és a hazáért folyt. Ez a háború tehát vallásháború is volt. Sokan vol-
tak, különösen a kényszer-békekötés után, akik a balti államok első



megegyezeseregondolva úgy vélték, hogy megis okosabb lett volna,
ha teljesítik a finnek az oroszok követeléseit. Mennyi pusztulástól
megmenekülhettek volna, A következmények azonban világosan mu-
tatták azt, hogry ennek' a katonás, harcias léleknek köszönheti a finn ke-
resztyénség megmaradását. Az, hogy Isten népe még zavartalanul élheti
életét, hogy épülhetnek templomok, zúghatnak harangok, Isten dícsé-
retét zengheti a hívő sereg, annak a hősiességnek következménye,
mellyel a finnek, lelkészek és hívők egyaránt életüket és vérüket
tették föl a hit, az otthon, a haza oltárára. Ennek a harcias szellem-
nek hiánya pecsételte meg részben a balti államok sorsát. Fájdalom-
mal gondolunk azokra a megpróbáltatásokra, amelyek Észtország-
ban és a többi balti államokban élő hit- és fajtestvéreinket próbálják
most meg államaiknak a tanács-köztásaságba való beolvasztása után.
Vannak ugyan, akik rózsásabb színben látják az egyház jövendőjét.
Mikor ilyen reménységeket táplálnak, Középeurópára gondolnak első-
sorban. Abban a meggyőződésben élnek, hogy az erőviszonyok új
alakulása új világrendezést fog Középeurópában teremteni. Ez az
átrendezés majd megszünteti az egyházak politikai hatalmát s ez a
protestantizmus számára nagy előnyt fog jelenteni, mert a politikai
hatalmától megfosztott római katolicizmussal a politikai hatalom nél-
küli, elsősorban egyházi munkára berendezkedett protestantizmus
könnyebben veheti majd fel a versenyt.

,
Gondolnak arra is, hogy a tengelyhatalmakban a protestantiz-

mus hatalma szamánál fogva nagyobb lesz, mint a régi világban.

Ezek az elgondolások azonban elfelejtik, hogy Középeurópán
túl más szelek fújnak és az égboltozaton nem bárányfelhők gyűlnek.

- S arra sem gondolnak eléggé
- aminek más vonatkozásban csak örülni lehet -, hogy a római kato-
licizmus már nem csupán politikai hatalomra törö és mindent ebből
a szempontból megítélő egyház, hanem hatalmasan bontakozik ki
szorosan vett egyházi munkájának lelki lendülete is. Az egyháznak
tehát, ha a világhelyzetből fakadó tanulságot nem akarja figyelmen
kívül hagyni, elpolgáriasult gondolkodásának kényelmességéből ki kell
gyógyulnia s a nyárspolgárok »civil« egyházából ecclesia militanssá
kell lennie.

Az egyház és az állam.

Mikor az egyház álÚtIános világhelyzetéről magyar viszonyokra
siklik át tekintetünk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Magyarorszá-
gon az egyház helyzete világviszonylatban egészen kivételes. Ugy
áll a világ háborgó tengerében hazánk, mint valami szikla-sziget,
amelyikről visszaverődnek a szennyes hullámok. Itt még korlátlan
szabadsága van az Igének, tekintélye van az egyháznak s az állam
természetesnek tartja az egyház anyagi támogatását. Ezt elfelejtenünk
vakság lenne és hálátlanság. t

P.edig a magyar államnak is sok olyan feladata van, mely erő-
teljesebben leköti figyelmét és anyagi erejét. Az, általános háborús
világhelyzet hazánkra is erősebb honvédelmi készültséget kényszerí-
tett s hogy ez anyagilag és munkaerőhiány szempontjából is mit
jelent, azt nem kell bővebben senkinek sem magyarázni. Azonkívül
Isten lassan, de biztosan őrlő malmai kezdik felőrölni a trianoni
kényszerbékében emberi tákolmányként létesített államok tartó pillé-
reit s azok recsegve, ropogva dőlnek össze. Ezek a bíztató reménysé-
gek is figyelmet, készenlétet és anyagi erőt követelnek az államtól.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ha a vérözön távolma-
radt is még hazánk határaitól. nem maradt távol ebben az esztendő-
ben a vízözön. A tavaszi árvíz 7081 épületet döntött össze. Egész
nemzeti katasztrófa. Mindezeken felül tudott dolog, hogy az új népi
politika követelrnényeinek engedve, az állam a telepíté si törvény alap-
ján a nagybirtoktestekből másfél millió kat. holdat kíván kihasítani,
hogy ezen a területen mintegy 100.000 egészséges nagyságú és for-
májú kisgazdaságot létesítsen. Évente átlagosan mintegy 200.000 kat.
holdat sajátít ki az állam. Nem Iszorul magyarázatra, hogy ez is
mennyire leköti az állam anyagi erejét.

biztatása. - Hála Istennek - mondta
a.z asszonya s az egy gondolatból, a
tiszta fehér tejből, az öt maszatos,
egészséges bocs csámcsogásából nagy
megnyugvás folyt szerte a János bens"e-
ben.«

*
Balázs Ferenc erdélyi unitárius pap
••A rög alatt" című könyvéböl :

\)A világ azért forog, hogy aki távol-
ról nézi, szépnek lássa. Annak is szép
a világ, aki maga. utazik rajta kereken.
Vonat ablakából, hajóról, gépkocsiról
egy perc minden állomás. Jönnek az új
ar~ok, az új színek. Kápráztató a világ.
Minden gyönyörű és minden kedves :
hegyek, fák, emberek. Angolok, japánok,
magyarok. De aki egy helyt megállott
és mindig- ugyanazt látja: angolnak Ang-
lia, hangyának hangyaboly, székelynek
Erdély: az forogjon, topogjon, ágaskcd-
jék, hulljon vissza, szálljon föl újra.
Angolnak Anglia, hangyának hangya-
boly, székelynek Erdély, így válik újjá,
így válik széppé.

Hát én topogok, mozgok, ágaskodorn,
forgolódom. Szép vagy Erdély és szép
vagy te kis falu, Mészkö, ahová sorsom
vetett.

De néha ellankadok, elfáradok, meg-
állok. Akkor újjaitnon számlálom el,
hány igaz ember él Erdélyben és hány
ember a mészköí unitárius egyházköz-
ség kebli tanácsosai között .

. . . Tudjátok meg mind, én itt meg
nem haltam, egy falu sara engem le
nem nyügözött, én csak elvetettem ma-
gam egy picinyke helyre, odabújtam a
rög alá, hadd lám: kikelek-e, lesz-e raj-
tam virág? Termek-e gyümölcsöt ...

. . . Itt maradok, most már itt maradok.
Tovább csak akkor állok, ha kikeltem,
kivirágoztam: szállhat a szárnyas mag
tovább. Vagy ha elrothadtam és nem lett
élet belőlem. Akkor felettem áthasít a
történelem ekéje, napvilágra hoz és ki-
dob ... « Dpl.

Egy ország
családi albuma

Cím után ítélve bizonyára azt gondol-
juk, valami ügyes kiadói vállalkozásról
akarunk hírt adni. Egy albumról, amely-
be valamelyik európai vagy más világ-
részbeli országban összegyűjtöttek mind-
azoknak az arcképet, akik abban az or-
szágban »jelentenek valamit«. A politi-
kai és tudományos hírességeket, a »nép
bálványait«: filmszinészeket, sportbajno-
kokat és egyházi szónokokat, meg min-
denkit, aki a Icöznek, vagy a közből él,

Nem mondhatjuk, egész érdekes le-
hetne egy ilyen pillanatrögzítés egy or-
szág szövevényes életéből, egy ilyen tör-
ténelmi arcképcsarnok, amely egy cso-
korban tudná asztalára állíta ni a követ-
kező századok embereinek: ime, ezek
voltak, akik 1940-ben vezették és kép-
viselték, nevelték és érdekelték ezt az
országot. Talán még mint üzleti vállal-
kozás is fényesen kifizetné magát.

S mégsem erről az albumról szeret-
nénk szólni. Egy másikról, amelyben
nincsenek hírességek, tudósok és ország-
vezérek s mégis igazabb és megrendi ..
több »pillanatrögzítés« 1940-röl, 'rnitti
ha az ország egész »créme-jét zsúfol,
ták volna össze néhánp lapon. I-Iallotltul<l
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ugyanis, hogy a villámháború romjai kö-
zül elövánszorgó Franciaországban ki-
adták az »eloeszett gyermekek [énp-
képalbumát«. Az eláltatott s csak az
utolsó pillanatban menekülö lakosság
szörnyű, idegtépő kavarodással zúdult
biztosabb tájak relé s ebben a rettene-
tes kavarodásban bizony több ezer gper-
mek veszett el, akikröl a szüleik máig se
tudnak semmit. Vannak köztük serdülö
karnaszok, copfos kislányok, gyügyögö
kicsinyek és rózsás arcú kisbébik. A
legszomorúbb gpermekszépségversenp,
amelyet a világ valaha látott, ez az al-
bum. Mindegyík kép alatt ott a gyermek
neve és a szülők jelenlegi címe. Akinél
talált gyermek van, aki talán nem tud
többet mondani szüleiről, mint ezt a két
örök emberi, de minden megkülönböz-
tető képességet nélkülöző szót: mama és
papa, az elmegy a megfelelö hatóság
olvasótermébe és átlapozza ezt az elve-
szett gpermekeh családi albumát. Hátha
a kép után megtudja állapít.ani a szülők
kilétét és elküldheti a könnyes szemű
szülőknek a boldog örömhírt: »gverme-
ketek elveszett és megtaláltatolt«.

Nem tudom, az elkövetkező béke ide-
jén mit fognak eltenni a múzeumba,
mint ennek a kornak a legjellemzőbb
tünetet, de én ezt az elveszett gperme-
kek albumát tenném ki egy nagy mú-
zeum kupola termének közepére. Hadd
okuljen belőle a világ! Mert hisz -
Petain marsall szerint - az »eloeszett
gpermeheh« okozták Franciaország tra-
gédiáját. Akik elvesztek a megszületés
vesztett háborújának csúnya és sötét
menekülő útjain. Az »eloeszett gperme-
kek« utáni fájdalom mérte le igazán,
mi is a háború. Hisz mi az ország vesz-
tesége egy gyermekét vesztett anya vesz-
teségéhez képest! És aztán, mert hir-
dethet ez az album örömüzellelet is.
Mit érezne mondjuk egy emberöltővel
később az a múzeumot látogató francia
diák, ha ott látja pl. Franciaország mi-
niszterelnökének a nevét és bébikorí
arcát az »elveszett gpermekek« között !
Míly csodálatos tükör lenne ez, hogy
egyének sorsában láthassa meg egy or-
szág sorsát és életét!

S végül nekünk, papoknak magától
prédikáló szószék lenne ez az »elveszett
gpermehelz albuma«, mert hisz van egy
Ország, ahol angyalok könnyei hullanak
sok-sok »elveszett gpermek« egyre ho-
mályosuló, sötétülő arcképére . .. Ahol
nemcsak könnyet, de drága Vért fizettek
ezekért az »elveszett gpermelzehért« ...
Ahol nagyobb öröm van egI' ilyen )}elve-
szett gpermek« megtalálása felett, mint
amilyen lehet a leghatalmasabb ország
győzelmi mámora! Mert hisz mi is benne
vagyunk ebben az albumban! ...

F. Z.

Turnu-Severin?
Az Evangélikus Elet 34. számában rel-

tette valaki a kérdést: miért Wien és
miért nem Bécs? Igaza van! Mindazo-
kat a városokat, amelyeknek magyar ne-
vük is van, magyarul kell írni. Kétszeres
joggal kérhetjük tehát, hogy Tumu-Se-
verint Szörénpvárának mondják és ír-
ják, mert a szörényi bánság, - román
neve Oltenia - a honfoglalástói kezdve
magpar terület volt, - egészen a mo-
hácsi vészig az is maradt! - és ennek
volt székhelye az 1233-ban épült Szö-
rény-vára, S. Kultsár Blanka.
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Ezeket a körülményeket figyelembe véve ,hálával kell gondol-
nunk arra, hogy az elmúlt esztendőben az állam a terület-nagyob-
bodással kapcsolatban felmerült egyházi feladatok megoldására fel-
emelte a megnagyobbodott egyházkerületek államsegélyét; a folyó
év január 1-től kezdve az eddigi 450/0 helyett 500f0-ban folyó-
sította a lecsökkentett lelkészi korpótlékokat; az állami népiskolában
teljesített hitoktatások díjazására szánt összeget 110 pengővel meg-
emelte; bajba jutott gyülekezeteinknek és lelkészeinknek rendkivüli
segélyeket folyósított s ha nem is nagy összeggel, de mégis hozzá-
járult több népiskolánk tartozásának költségeihez. Csak e napokban
jelent meg az 5680/1940. M. E. sz. rendelet is, mely végre szeptember
1-től rendezi a hazatért nyugalmazott lelkészek, lelkészözvegyek és
árvák keserves sorsát, még pedig nagy jóindulattaL

Felekezetközi helyzet.
A magyar állam nem egy vallású. Megvan ennek az adottság-

nak a maga áldása, de megvan a maga veszedelme is. Az egy vallású
államok egyházi élete sokszor eltesped a verseny ösztökélő hatásának
nélkülözése miatt, a több vallású állam egyházi élete pedig sokszor
felekezeti villongássá torzul léleképítés helyett. Magyar hazánkban
sokszor inkább csak az utóbbit érezzük.

Az elmúlt esztendőben mintha megszelídült volna a felekezet-
közi helyzet. Rányomta nyomasztó bélyegét a világhelyzet a felekezet-
közi helyzetre is. Sok példa igazolja a felekezetközi helyzetben a
treuga Dei állapotát. Csak megemlítem, hogy Németor-szágban, Francia-
országban, Hollandiában is örvendetes jelei vannak a protestantizmus
és római katolicizmus közeledésének. Magyarországon is testvéri
közeledés indult meg pL Miskolcon a római katolikus és református
ifjúság között s Győrött, ahol a római katolikus és a két protestáns
egyház közös ünnepeéget rendezett.

Súrlódás okat okoz némely helyen a református testvérekkel
erőteljesebben meginduló szórványgondozásunk. Eddig gondozatlan
szórványhíveink a református egyháznál keresték meg azt a lelki táp-
lálékot, amit saját" egyházunk nem nyújtott nekik. Odajártak temp-
lomba, oda fizették adójukat, sőt az egyházi kormányzás ba is bele-
kapcsolódtak. Most, amikor az evangélikus egyház kereső pásztori
szeretete rájuk talál és gondozásba veszi őket, ez a munka sokszor
úgy .tűnik fel a reformátusok szemében, mint ellenük irányuló bontó
törekvés. Hiszem azonban, hogy szórványgondozó Ielkészeink hűséges
munkája meg fogja győzni a nyugtalankodó reformátusokat arról,
hogy itt nem ellenük irányuló mozgolódás, hanem a magunkét ke-
reső munka folyik s a szórvány-kérdés számunkra nem adó-kérdés
elsősorban, hanem kötelességteljesítés.

A püspöki székhely állandósitása.
Egyházunk elvből ragaszkodik oa püspök parochusi jellege-

hez. Tudatában van annak, hogy ebből sok gyakorlati hátrány szár-
mazik a püspökre, a püspök gyülekezetére és az egyházkerületre
is. A püspök erejét részben leköti a gyülekezet is, hiszen rendsze-
rint nagyobb gyülekezetnek parochusa. A gyülekezet mégsem bírja
a püspökben a parochus teljes munkaerejét ·s a másodlelkészek
sokszor csak átmeneti állomásnak tekintik szolgálati helyüket. Az
egyházkerületekre a püspöki székhely vándorlása következtében há-
ramlik kár ebből az elvből. Nem minden gyülekezet alkalmas püspöki
székhelynek a megközelíthetőség földrajzi szempontja miatt, de az
egyház tekintélye szempontjából sem. S ha a püspök nem ilyen gyü-
lekezetnek lelkipásztora, a püspöki székhelynek megfelelő gyüleke-
zetbe való átválasztása a püspököt olyan választásiesélyeknek teszi
ki, melytől a püspököt az egyház tekintélye szempontjából meg kell
kímélni. Az új egyházi törvény ezért tette lehetővé a püspöki szék-
hely állandósítását. Ezzel megőrizte a püspök parochusi jellegének
elvét, megszüntethetővé tette a székhely vándor lását s kiépíthetővé
a püspöki másodlelkész helyzetét.

Egyházkerületi felügyelőnk már 5 évvel ezelőtt felvetette a püs-
pöki székhely állandósítás ának kérdését egyházkerületünkben. Most,
amikor ez a kérdés minden személyi vonatkozás nélkül elintézhető,
újra felvetette ezt a kérdést a nyíregyházi egyházközség, amelyik



lélekszámára, népiskoláinak s középiskoláinak nagysagara való hívat
kozással kérte a püspöki székhely Nyíregyházára való rögzítését.
Nyíregyháza megyei város áldozatokkal is hajlandó támogatui rög-
zítés esetéri az egyházkerületet. A kérdést az egyházkerületi presbi-
térium megtárgyalta, a székhelynek Nyíregyházára való rögzítését
célszerűnek tartotta, e határozat alapján Nyíregyháza városa évi
segélyt szavazott meg a püspöki hivatal- és lakás hérértéke címén.
Ennek terhére az egyházkerület elnöksége kölcsönt vett fel és az egy-
házkerületi közgyűlés jóváhagyó határozatának reményében püspöki
hivatallá és Iakássá átalakította a nyíregyházi -egyházközségnek,
Paulik lelkész által lakott lakását. Az ügy az egyházkerület folyó
évi közgyűlése elé kerül végső döntés végett.

Kezdődik a munka
Hónapok óta nem hall híreket Európa, vagy Amerika olvasó-

közönsége arról, hogy mennyi a munhanélhűlielc száma. A sorole kö-
zött mégis megtalálható -adatok inkább csak propagal{da céllal jelen-
nek meg s nem a helyzetet megvilágító céllal. Az elmúlt tíz év ka-
tasztrófálisnak ítélt munkanélküliségi problémája egyelőre mcgsxűnt ,
de úgy, hogy ha mégegyszer megjelenik a világon, nem mint agyrém,
hanem valóság, akkor sokkal komolyabb világrengést idézzen elő.

Európa és Amerika, sőt a többi világrész ek lakói ma a munka
őrült ternpójában élnek. Nemcsak hazánkban történik, hogy a kor-
mány a nyugdíjasokat visszaveszi szolgálatába, hanem sok más állam-
ban is ez a helyzet s ha egyházi. szempontból kárhoztatni lehet is
azt, hogy a két hétre elítélt bűnözők büntetéseiket Ielaprózhatják s
mintegy »hétvégi bör tön« részletekben tölthetik ki, ezt az intézkedést
is megérteti a munka erőltetett menete.

A háború utáni időkben nem találkeztam magyarországi egy-
házi emberrel, aki önmagát nem azzal jellemezte volna: elégek a
munkában l Valamennyi fiatal és öreg egyházi alkalmazott tele van
azzal a vallomással, hogy milyen kiadós és komoly munkát végez.
Ki-ki a saját munkájának abszolut eredményességéről és jelentősé-
géről van meggyőződve még abban az esetben is, ha ezt rajta kívül
senki más nem tudja is megállapítani.

Az iskolai életet mindjobban kitölti az a pedagógiai gyakor-
lat, melyet ezzel a szóval akarnak jellemezni: munha-ishola. Akik
benne élnek az iskolai és pedagógiai életben, nagyon jól tudják, hogy
a lenézett s sokak részéről leértékelt pedagógiai szolgálat ezzel az
elnevezéssel, a helyes pedagógiai célkitűzéseken kívül azt az önmentő
szelgálatot akarja végezni, hogy a világ által legtöbbször kevésre be-
csült szellemi rnunkát ezután a köz is értékelje.

Kegyelmes és méltóságos urak titkárjaí, akik kezükben egy
ir ónnal és blokkal morzsolják le napi 6 vagy 8 órai munkájukat, vagy
gépír-ó-kisasszonyok, akik manuális, monoton munkát végeznek évek
során át, vagy mozgóképszínházi álldogáló beosztású fiatal férfiak,
vagy nők, végzett munkájuk jelentőségéről a legkomolyabban vannak
meggyőződve.

Öröm hallaní a munkáról adott bizonyságtevések boldog vallo-
másait. Ime az egész világ, az egész magyarság, drága egyházunk
valamennyi felelőse homolyan dolgozik'. De a munha milyenségét is
kezdik komolyan venni immár. A katonaság ellenőrzése alatt álló
üzemeknél minden hétfőn reggel 1127-7 óra között lehellet vizsgálatot
végezn ek a murikások között s az üzemek legtöbbjében íratlan törvény
immár az, hogy a munka ideje alatt nem szabad dohányozni. Aszke-
tihus vonások mutatkoznak meg a munka menetén sennek meg-
vannak a látható jelei. Egy vidéki katonai gyár munkásai között jár-
ván, örömmel láttam azt, hogy egyszerű falusi munkáslányok és fér-
fiak, akik 25-35 filléres órabérért dolgoznak az első hónapokban,
valamennyien házaséletet élnek, vagy akarnak élni; a munkásság
800jo-a aranyjegygyűrűt visel s majdnem valamennyi munkáslánynak
egészen jóminőségű karórája van. Ami pedig a magatartásukat illeti,
az olyan kifogástalan: komolyés keresztyén erkölcsűnek látszik,

Egyházunk
és a közélet

Lázas munka folyik egyházunken be-
lül. A Lélek csodálatosan rnunkálkodik
mindenfelé. Szent, megifjító, sőt újjá-
szülő erők bontakoznak ki. Az örök Ige
mind nagyobb szóhoz jut. Érezzük, hogy
egyházunknak hivatása, küldetése van
országunk számára, hogy a kicsiny Sion
erős vára lehet magyarságunknak. És
míly hálásak lehetünk Istennek, hogy
ezt a felelősséget érezhetjük, hogy ennek
megvalósításáért imádkozhatunk.

Egyházunk közélcti helyzete azonban
nehéz. Egyházunkat általában az intelli-
gencia egyházának szoktuk nevezni. :Es
ennek a szónak mellék zöngéjétől elte-
kintve, büszkék is lehetünk arra, hogy
mennyi kiváló vezető embert adtunk
ennek a hazának. Fiaink mindenütt ott
voltak az élen, a társadalom, a tudo-
mány, a közélet mezején. Messze túl-
haladva országos szárnarányunkat, Saj-
nos, ma erről csak mint multról beszél-
hetünk. Megdöbbentő volna csak rövid
tO év statisztikájába beletekinteni. Hogy
mennyire mértani arányban apadt le egy
évtized alatt evangélikus férfiaink köz-
életi szerephez jutása. Egyenesen két-
ségbeejtő képet nyernénk. Olyan cél-
tudatos akciókkal állunk szemben, me-
lyek eleve megakadályozzák evangélikus
fiaink közpályán való elhelyezkedését.
Fehér holló ma, ha evangélikus ember
főispán, alispán, vármegyei főjegyző stb.
vezető ember lehet. ern is szólva arról,
hogy egy város, vagy község vezetőhe-
lyeinél milyen hálátlan ajánlólevél az
illető evangélikus volta.

Csak alkalmat kellene adni arra, hogy
lelkészcink szabad folyást engedhetné-
nek sok-sok ezirányú keservülenek. Hogy
evangélikus községekbe míly nehéz evan-
gélikus jegyzőt megválasztatni, hogy ve-
gyes megoszlású helyeken nem találni
egp evangélikus közszemélyiséget ? Hogy
egy tisztviselőválasztásuál milyen háttér-
ben levő, de annál hatékonyabb erők mű-
ködnek közr e evangélikus pályázók el-
gáncsolás ára ? Hogy még egy evang: li-
kus altiszt bejuttatása is milyen heroi-
kus küzdelembe kerül.

Csak két helyre mutatok rá, ahol ott-
hon vagyok és ismerem az állapotokat.
Kőszeg még 20 évvel ezelőtt erősen
protestáns színezetü volt, a város tekin-
télyes polgársága nagyrészt evangélikus
volt, ennélfogva a város tisztikarában
ez kifejezésre is jutott. Ma a város ve-
zetősége úgyszólván 1000jO-ig nem evan-
gélikus. Egyházunk ott minden nagy-
szerű és eredményes munkálkodása mel-
lett is nemcsak másodrendü, hanem har-
madrendű szerepet tölt be a köz terén.

Azután itt van Sopron. Még évtizeddel
ezelött ev. polgármester, ev. polgármes-
ter helyettes, ev. főjegyző stb. állott a
nemes város élén, ma még nagyító üveg-
gel sem lehet úgyszólván felfedezni egy
városi vagy megyei evang. tisztviselőt!
Pedig ott van egyetemünk szárnos ki-
váló professzora, egyházunk kiváló lel-
készei. ott van a tanítóképző, a hagyo-
mányos multra visszatekintő liceum és
mégis semmi szavunk és szerepünk a
város és megye vezetésében!

Es még mennyi helyet tudnánk fel-
sorolni, ahol a vezető helyről harmad-
rendű helyre sűlyedtünk! önkénytelenűl
kérdezzük: lehet ez, szabad ennek
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lennie? Van-e lehetőség befolyásunk ér-
vényesítésére?

És itt jutunk közel problémánk meg-
oldásához. Van kiút! A Luther Szövet-
ség!

Ez évben minden egyházmegye letár-
gyalja, mi is a feladata az Országos
Luther Szövetségnek! A [eiér-hom á-

romi egyházmegye már 2 éven át rá-
mutat arra, hogy a Luther SzötJelség [el-
adata az e/{pház külső helyzetének meg-,
erősítése! Ez az egyházmegye a saját
életéből nagyon is jól tudja, mi az: hie-
sebbségi egyháznak lenni! Hogy foly-
ton háttérbe kell szorulnia!

Ép ezen kissebbségi helyzeténél fogva
'keresett kiútat, Megalakította a vár-
megyei Luther Szövetséget. A két vár-
.megye székhelyén működő lelkipásztort
ruházta fel olyan jogokkal, hogy tel-
jes felelősségük tudatában képviseljék
egyházunk akaratát minden oly törek-
véssel szemben, mely egyházunk érdekó-
'vel ellenkezik. A jövő fogja majd iga-
zolni, hogy ezen szervek mennyire fe-
leltek meg a közbizalomnak.

A Luther Szövetség feladata, hogy.
'tömörífse az evangélikus összetarto·
zandáság szoros érzésében egyházunk
minden fiát és tudatossá tegye vezető-
helyen levő férfiainkban, hogy az az
állás, melyet betöltenek, egyúttal őr-
helye egyházunknak is és küzdeniök
kell, hogy ezeket a helyeket továbbra
is rnegtartsuk. Es ne forduljon elő,
hogy szinte leplezniök kell, hogy ők
evangélikusok. Ismerek oly vezetőhe-
lyen levő evang. férfiút, aki nem törő-
dött azzal, hogy az illető városban na-
gyon is kisszámú egyház vagyunk, ha-
nem minden energiával sok evang. ifjút
segített a hatásköre alatt álló hivatal-
,ban pozícióhoz. Pedig küzdenie kellett
.ezért és támadták, de nem törődött vele,
tudta azt, hogy kötelessége egyháza ér-
dekéért is helyt állania, különösen mí-
kor látta, hogy mások az ellenkezőjét
szintén megteszik. Tegye a Luther Szö-
vetség keménygerincüvé egyházunk min-
den fiát.

Egyszerűsítsük Ie a Luther Szövetség
.IIlunkaprogrammját, vegyük ki belőle tel-
jesen a belmissziói célokat. Erre vo-
.natkozólag úgyis teljes utasítást ad
'egyházunk munkaprogrammja. Es dol-
gozik ezért úgyis az egyház belső
front ja, A Luther Szövetség legyen tel-
jesen az egyház külsö harcos szerve-
-zete, mely oly munkatérre veti magát,
ahol idáig csak súlyos mulasztásaink
,vannak.

- Reméljük, hogy a mcstanában össze-
'ülö egyházkerületi gyűlés ek értekezletei
sok életrevaló megoldási módot fog-
nak- találni a Luther Szövetség sorom-
póba állítás ára. A fontos csak az, hogy
sok tanácskozás helyett minél előbb
tettek et lássunk!. ,

Weinberger -Gusztáv,
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amelyre büszke lehetne növendékeinél akármelyik iskola, vagy egy-
házi közösség.

A legnagyobb udvariatlanság a kaszáló falusi gazdát; vagy a
vasesztergályos munkást munkájában zavarni. Ezek a magyarok, ha
látszólag lassan is dolgoznak, munkájuk állhatatos, az idegesség ls .a
nyugtalan gyorsaság minden kellemetlen kísérő jelensége nélkül való.
Tudják azt is, hogy annak a munkának, amit ők végeznek, megvan
a nemzet szempontjából mindenek fölött való jelentősége. A munka
értékének tudata adja azt- a nyugalmat nékik, amelyre olyan sokan
szeretnének eljutni az altatót szedő városiak s a minden rémhírre fel-
szisszenő kulturemberek közül.

Az egyházi élet erősebb üteme mindig szeptemberben kezdődik.
Nem csupán azért, mert a templomunk állandóan érezte az iskolával
való összekötöttségét, hanem azért is, mert a nyári hónapokban a
városi közönség vidéki rokonaival jár falusi templomokba. A falusi
gyülekezetek máskor ájtatos hallgatói pedig az aratási és egyéb nyári
munkák miatt egy kissé, vagy csak arra a rövid időre kihagyják az
istentiszteleteket.

Igen szerencsés berendezettsége egyházi életünknek az, hogy
egyházi munkásaink jó része, papok és világiak nyári konferenciák so-
rán megtelítődnek kiváló előadók munkájának gyümölcseivel s ez a
nyári gazdagodás olyan, mint az erőfelhalmozás; vagy jól megfontolt
anyag- és vagyongyűjtés, melynek akár sajátos tartalma, akár meg-
termékenyítő ereje soká tartó hatásokat s lelkiismereti felbuzdításo-
kat is eredményezhet.

Valamelyik orosz zeneszerző írta meg évekkel ezelőtt . egy
gyári élet szírnfóniáját. A mű megszólaltatta valamennyi szerszám
csengését, az egész gyári munka polifónikus s diadalmas melódiáját,
a szorongó munkaláz s a foglalkoztatott élet kibeszélhetetlen nagy
örömét. Abban a muzsikában sokan felfedezni vélték és vélik a mun-
kára berendezett élet új programmját, melyhez alkalmazkodni akar-
nak immár ezután.

Egpházunlz Luther óta soha sem vallotta helyesnek a henyélést.
Abban ő áll a reformátorokés egyházi emberek élén, hogya sok mun-
kában példa mindenki 'előtt. Egyetlen helyes egyházi szempont azóta
is, hogy a munkás méltó a maga jutalmára s arni az egyházi emberek
értékelését indokolttá teszi nem annyira a személyi szernpontok, ha-
nem az egyház szempontjából eredményesnek tetsző munka megbecsü-
lése s annak elősegítése. Munkaprogrammok és munkatervek akkor
érnek valamit,. ha annak nemcsak elmélete, hanem alkalmazott foly-
tatása is van. Nagy egyházak munkátlansága, vagyalvása még vala-
hogyelgondolható, de kis egyházak nem engedhetik meg maguknak:
azt a fényűzést, hogy a munkát elhanyagolják. Mindenben, mindenütt
s mindig kell dolgozni a diaspora egyháznak.

Szeprember elseje félelmetes és mégis rendkívül kedves' dátum.
Valamennyien tudunk eszmélkedni akkor, amikor naptárunknak erre
a lapjára nézünk, de valamennyi egyházi embernek azt a komoly
intelmet adja: kezdődjék a munka. G. L.
~91'~~ ~A.""
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Csoda Sórszentmiklóson
(Folytatás.)

Isten kegyelmének ez a matematikai pontosságú működése -
természetesen - újabb hitbeli lépésekre sarkallták a lelkészt. Lekö-
tötte .azelső ház építési anyagát.

Ennek az első háznak az árát várta a budapesti tanulóifjúság
gyűjtéséből. A többieket Dunántúl, Felvidék és Nagyalföld gyüleke-
zeteiben remélte összegyűjthetni, ha végigjárhatja őket és elmondhatja
egy kicsiny egyház kisembereinek jaját-baját.

Várakozásaiban azonban ismét szívszorító örvendetességgel csa-
lódott. Dr. H.' Gaudy László vallástanítási igazgatótól ugyanis rövi-
desen szintén megjött a kedveshangú válasz, hogy a budapesti tanuló-
ifjúság nevében vállalja a feladatot: összegpűjteni az egyik éf?ítendő
ház árát, mintegy 800-1000 pot. Azonban kl volt az oka, ki se, a
vallástanító testület szívvel ..lélekkel végzett buzdító munkája-é, vagy
a budapesti tanulóifjúság minden egyházi és szociális mentő gondolat



iránt ultrafogékony szive, vagy az egész ügyet elindító és mozgató
Isten Szeritlelkének ereje, vagy mind a három együtt, ki állapíthatná
meg, de elég annyi, hogy a budapesti tanulóifjúság a háromszorosát
gpűjtötte össze a ki,tűzött legnagyobb összegnek. Vagpis kb. 3000 P-t.
Egymaga a Deák-téri leánpgimnázium gpűjtött több mint 1000 P-t.
A fasori fiúgimnázium se sokkal maradt mögötte.

Mikor az iskolaév vége felé Dr. H. Gaudp László meghívta a
sárszentmiklósi lelkészt a budapesti vallástanítási testület egyik érte-
kezletére. hogy átnyújtsák neki az összegyűjtött pénzt, könnyek
csillogtak a lelkész szemében és majd szét feszítette az öröm a zsinó-
ros magyar ruháját. Ahogy később elmesélte, az értekezletet követő
testületi vacsoráról hazatérve egész éjjel nem tudott aludni az öröm-
től. Egyre csak azt számolgatta, hány házat ajándékozhat még neki
Isten kegyelme, ha a tervezett hármat már az első kérő levélre, a
legkisebb utánajárás nélkül is ölébe hullatta! Mi lesz még, ha való-
ban bejárja Dunántúlt, Felvidéket, NagyaHöldet!... ,

De volt ám »öröm Izr áelben« is, vagyis a gyülekezetben is, ami-
kor a lelkész hazatért Budapestről és a legközelebbi vasárnap kihir-
dette a szószékről, hogy »a szegénvele számára építendő első három
ház ára Isten kegpelrnéből már itt fekszik a gpülekezet pénztárábon«.
Amuldoztak ám az atyafiak erősen. Hát Isten tényleg meghallgatja
az imádságot! Hát tényleg tud csodát művelni még ma is, Kr isztus
után 1940 évvel! Még a ropparit tekintélyű vitéz. Láng Mihály bíró
uram tekintélye is növekedett tőle. M rrt hát igaz, a bíró úr is meg-
mondotta, amit pedig ő megmondott, az 17 éve mindig úgy lett.

Ilyen fejcsóválgatva a »pógárok«. De nem így ám a szegénye!
Mint a futótűz, szaladt szét köztük a híre: házat építenek az evan-
gélikusok a szegénpeihneh, Nosza, minden szegényember evangéli-
kus .szeretctt volna lenni! Egymásnak adták a kilincset a kis földhöz-
tapadt lutheránus parcehián a szegény elgyötört testű, alázatos nézésű,
nehéz beszédű emberek. 20-30 családot lehetett volna betereini az
evangélikus akolba, ami összesen 80-100 személyt jelentett volna.
Gondoljuk el, ha ez a 80-100 szemé1y egyszerre megjelenik a plébá-
nián s bejelenti akitérését! De mi evangélikusok vagpunk, nem lélek-
halászok. A lelkész elmagyarázta ezeknek a szegény embereknek:
»Nézzék wtyámfiai, mi magunk is szegény emberek vagyunk. Nézzék
meg ezt a paróchiát, többet beszélnem sem kell. De amink van, azt
testvériesen megosztjuk a szegényeinkkel. De a maguk egyháza gaz-
dag egyház! Legnagyobb földbirtokosa ennek az országnak. Kisújjá-
ból kirázhatna mindegyiküknek egy iolyan kis házik'ót, amilyet mi keserr-
ves fillérekből szedegettünk össze. Menjenek és kérjenek fedelet ott,
a saját papjuknál !« - »Mennénk mi, ha merné nk ... « - bökték ki
a szegények, de ki merné -kinyitni a száját a magasabb világból való,
fényes ábrázatú Főtisztelendő Ur előtt.« - »Hát ha nem mernek,
akkor majd én vezetern magukat.« És az evangélikus pap, aki azt a
20-30 családfőt e.lküldhette volna kitérési jelentkezésre is, maga
ment át élükön a plébániára és esedezett érdekükben, hogy a hatal-
mas és gazdag római egyház Krisztus nevében szánja meg a szegény-
ségüket ...

Következett a döntés, hogy kik kapják az építendő 3 házat.
Titokzatos arccal botlották át akkoriban a .par óchia küszöbét külön-
böző csupaszív nénikék és bácsikák, Szavaikat olyan ékesen 10no-
gatták, hogy nincs az a Ciceró, aki tündöklőbben tudott volna szót
emelni kliense érdekében, mint ők valamelyik »szegről-végről rokon«
szegényatyafiéban. A protekció sírját azonban eleve megásták azza!
a határozattal: azé az első ház, akinél legnépesebb a »[észehalia«,
ahol a legtöbb a gyermek. Az is olyan igazságnak Játszott, mint a
»kétszcr-kettő«, hogy csak tiszta eoangéliluis családok jöhetneh szóba.
Igen ám, de említettük, hogy »nagy szelek« sodorrák az utolsó év-
tizedben a »gyökér riélküli« szegénységet, így tiszta evangélikus sze-
gény család nem igen akadt. Ezért aztán csak el kellett viselnie a
plébániának egy-két apa, vagy anya »oisszatérését«. V égeredménybeti
tehát az: első ház Csatárv Mihálpéké lett 9 gvermehhel, a második
Plézer Jánoséhe 6 gpermekkel, a harmadik Gparmati Sándoréhe 2
gpermekkel. Ez utóbbiaknál is volt 3, de egyet a télen .elvitt a szegény
gyermekek sorsa. De még fiatalok a szülők, lesz ott még apróság bő-
ven. Nekik ebben a »reménységben« adatott a hajlék.

Ren~eta templomi ~~üjtéset~enI
Az utóbbi időben Isten kegyelméből

sok protestáns templom épült fel és
épül. Ezt a sok felépült és épülő temp-
lomot nagy alázattal kell megköszön-
nünk Istennek. Nem ismerek statisztikát
az újonnan épült templomok számáról,
de azt hiszem nem tévedek, mikor azt
állítom, hogy az új templomok száma
jól eléri a türelmi rendelet kiadása
utáni időkben épült templomok számát.
Ezek az új templomok mind a hitnek
oszlopai és bástyái gyülekezeteinkben
és szórványainkban.

Közbevetőleg jó volna híveinket arra
a kissé cinikus mondásra figyelmeztetni,
mely az egyházért aggódó szív mélyéröl
fakadt: Bárcsak a régi templomaink
telnének meg minden igehirdetési al-
kalommal! Van ebben az állításban
igazság, amely azonban nem zárja ki
azt a követelményt, hogy csak épüljön
minél több templom.

Bizonyos, hogy a templomokat Is-
ten építi. Az építés emberi oldala azon-
ban majdnem minden esetben rászorul a
kisebb vagy nagyobb területen lefoly ta-
tott gyűjtésre. Az ellen sem lehet senki-
nek sem kifogása, hogy az országban
épülö protestáns templomokat maga a
közösség segítse. A gyüjtes technikai
lefolytatása azonban feltétlenül rendet
kíván. (

A dunántúli egyházkerület püspöke
a hozzá beérkezett gyűjtési kéréseket
beosztja egy bizonyos számú gyüleke-
zetre. Ezeknek a gyülekezeteknek lel-
készi hivatalait értesíti, mikor és honnan
érkezik a gyüjtő. A lelkészek pedig a
hívek tudomására hozhatják, hogy me-
Iyik templomra mikor gyűjtenek. Ezzel
természetesen a gyűjtés eredménye is
nagyobb lesz. "

Most már előfordul az, - velem is
előfordult - hogy valamelyik Icitűzött
gyűjtési nap előtt állít be egy másik
templomra gyűjtő hívünk. Amikor kér-
tem tőle a saját kerületern püspökének
engedélyét, azt felmutatni nem tudta,
természetesen belügyminiszteri enge-
délye volt. A gyűjtést nem engedtem
lefolytatni és azt hiszem, helyesen jár-
tam el. A legkevesebb,amit elvárhatunk,
hogy templomot építő gyülekezeteink
vezetősége annak a kerületnek püspöké-
től is kérjen engedélyt, melynek terüle-
tén gyűjteni akar. Ezt nemcsak a jó-
rend kivánja meg, hanem az illem is,
sőt a legelső Iórum, a püspöki hivatal
a templomi gyűjtést illetőleg. De az
előbb említett módszer szerint a gyűj-
tés eredménye is jobb lesz.

Ezzel elejét vehetjük annak is, hogy
azokban a gyülekezetekben, melyek vas-
úttal megközelíthetők, minden héten
van egy gyűjtő, viszont a nehezebben
megközelíthető gyülekezeteket r itkábban
keresik fel. A helyes az, ha a templom-
építésekből minden gyülekezet egyfor-
mán veszi ki a részét. Ezt csak úgy le-
het elérni, ha a gyűjtőket a püspökeink
osztják be.

Annak is elejét kellene valamikép-
pen venni, hogy a gyűjtők a gyiíjtött
összeg egy bizonyos százalékát meg-
kapják. Sokkal helyesebb, ha a gyűj-
tők készkiadásait fedezik. Az előbbi
módszernél igen sokszor a gyűjtő való-
sággal iparilag folytatja a gyűjtést és
benne kereseti lehetőséget lát. A máso-
dik esetben pedig, feltételezve, hogy a
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gyűjtő hívő és szerény ember, egyházi
szolgálatot végez.

Templomi gyüjtéseinkben jórend csak
úgy lehet, ha kerületeink püspökei a
gyűjtésekr-e vonatkozóan egyforma ren-
delkezéseket hoznak és azt közlik és ha-
sonló rendelkezések meghozatalára ké-
rik fel a református püspököket is.

Fülöp Dezső.~...".,."".-,
HIR E K

A gyülekezeti közösségek konferen-
ciája Orosházán nagy érdeklődéssei folyt
le. Kezdettől végig nagy számban vettek
részt a különböző gyülekezetek tagjai
az evangélizáló konferencián.

A tiszai eg-yházkerület augusztus hó
27-én, lapu nk zárása idején kezdette
meg Rimaszombaton évi rendes köz-
gyűlését. Turóczy Zoltán püspök imája
után homrogdi Lichtenstein László egy-
házkerületi felügyelő mondott meg-
nyitó beszédet. A kerületi közgyűlés-
röl bővebb tudósítást legközelebbi szá-
munkban hozunk, a nagy érdeklődést
keltő püspöki jelentésből már e szá-
munkban is közlünk részleteket.

A dunáninneni egyházkerület évi ren-
des közgyűlését Balassagyarmaton tartja
szeptember 6-án. Az előző két napon a
különböző bizottságok üléseznek. az
egyházkerületi lelkész- és tanítóértekez-
letek és gyámintézeti istentisztelet megy
végbe, maga a kerületi közgyűlés szep-
tember 6-án délelőtt 9 órakor a temp-
lomban kezdődik.

Az Országos Luther Szövetség ti-
hanyi konferenciáján, melyen dr. báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
vezetésével egyházunk világi vezetői kö-
zül sokan jönnek össze, a megnyitó
imát D. Kapi Béla püspök, a be vezető
beszédet dr. Bencs Zoltán országos el-
nök rnondotta. D. Kapi Béla püspök
írásmagyarázata után dr. Mády Zoltán
egyetemi magán tanár kezdette meg elő-
adássorozatát a mai ember nagy lelki
kérdéseiről. A konferenciáról bővebb
tudósítást fogunk hozni.

Rádiós istentisztelet. A bányai egy-
házkerület hivatalos püspöki körlevclé-
ben néhány hét előtt ismertette a rá-
diós istentiszteletek közvetítése terén
felmerült nehézségekre vonatkozó állás-
pontját. Örömmel értesülünk arról, hogy
a sérelmes rendelkezést rnegszüntették,
aminek következtében a szeptember else-
jén sorra kerülő rádiós istentiszteleten
a Deák-téri templomban D. Raffay Sán-
dor püspök szolgál.

Az Országos Református Lelkész
egyesület évi közgyűlését augusztus hó
24-én Komáromban tartotta, melyen az
evangélikus lejkészegyesület köszöntését
D. Kovács Sándor clunáninneni püspök
adta át. Ravasz László dr., az ORLE
elnöke válaszában nyomatékosan kifej-
tette a mélyen átérzett sorsközösséget
az evangélikusokkal.

Lelkészek evaneélízéclóía A gyeries-
diási lelkészüdülőben, Kapernaumban
augusztus 21-24. napjain folyt le, mint-
egy 90 lelkész részvételével a lelkész-
evangélizáció, melyet Turóczy Zoltán
püspök végzett. Máté ev. 10. fejezete
alapján a lelkészi hivatás és munka
krísztusi parancsait és értelmét világí-
totta meg. Szolgálatából és a lelkészek
testvéri együttlétéből bizonnyal bő áldá-
sok fakadnak.
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Meglátogattuk az egyes családokat is. Csat&rp-ék községi tehe.
nesek. Vannak már nagyobb gyermekeik is, de van még most isko-
lába kerülő is, meg akadt egy kis 3 év körüli vasgyúró is az udvaron
aki minden ruha nélkül .ficánkolt egy napra kitett vízzel teli teknŐ
körül.

Plézer János a tipikus szegénysors. Urasági cseléd. Mennie kell
hajnaltól vakulásig, ha esik, ha szakad, még vasárnap is. S mindezért
nem kap annyit, amennyit egy szabad napszámos ember az aratással
:megkeres a nyáron pár hét alatt. Neki ragyogott a szeme legjobban
arra a szóra, hogy háza lesz az ősszel. Akkor ő is önállósul. Szabad
földmíves munkásember lesz. Amit az uraságtól kapott, azt meg-
keresi az aratásuál-cséplésnél a nyáron pár hét alatt. Ezenkívül földet
vállal felébe-harmadába, meg napszám is akad a vasútnál, erre-arra
egész esztendőben. Háromszor-négyszer annyi jövedelme lesz, mint
most, Állatokat is tarthat a háznál, majd .a család elgondozza. És
majd csak elboldogulnak Isten segítségével. Pár év mulva talán még
vehet is egy holdacskát a háztelek mellé ... Nagy tervek, nagy re-
ménységek. Ember lesz ő is, nem ispánek és liajesárok kutyája.
Áldja meg az Isten, aki lehetövé tette! ... A ház nélkül, a hat gyerek-
kel talán élete végén se jut ide!

Gparmatiéknál nem volt otthon az »ember«, csak a fiatalasszony.
A hazának rótta le a magáét, katona volt. Kedvesarcú, erős, vidám
asszony Gyarmatiné, a »reménységre« megvan minden jogalap. Isten
segítse őket a magyar hazával együtt!

Két ház már tető alatt áll. 80 cm. magasságig a föld felszíne
felett kőből rakva, a többi »törnés« jó miklósi fekete földből, amit
ha kiszárad, véső-csákány is alig fog. A »tőmő embereknek« sok föld
kell, ha munkába fógnak s azt úgy kell odatalicskázni a kezükügyébe.
mert ők azzal nem vesződnek. A mi Plézer Jánosunk nappal az ura-
ságnak dolgozott, mikor a házát tömték, éjjel meg talieskázta a
földet, amit másnap beletömtek a házába. Igazi magyar akaratot,erő-
feszítést, drága verejtéket tömtek abba bele, hisszük, hogy rajta
lesz Isten áldása!

A házakat egyébként a következő feltételekkel kapják a CSD-

ládok: A ház és ingatlan azonnal nevükre megy telekkönyvileg. Az
építés költségét azonhan (mintegy J 000 pot) rátáblázzák. Ezt 25 év
alatt, évi 40 P töketörlesztéssel, és 2% kamattal kell Ief'izetniök.
(Tájékoztatásul r ott szoba-konyhás lakásokat kerthasználat nélkül
évi 80 P-ért adnak ki, itt pedig 2 szoba-konyhás házat kapnak nagy
kerttel. ) Az első ház telke pl. 800 öles. Ekkora földön megterem a
kerti veteményeken kívül még egy szegény család egész évi burgonya-
szükséglete is, amiről azt tartják: a fele kenyér. És az apró burgo-
nyán még felnövekszik 2-3 malac is. A telekről »kigazolják« őket
s egy ügyes, beosztó asszony keze alól szép »süldőképpen« kerülhet-
nek vásárra. Igy aztán a »keresethez« hozzá se kell nyúlni, maga a
telek kiadja a törlesztést.

Szigorú [eltételele csak akkor lépnek életbe, ha egyházhűség
szempontjaból valamikor is kifogás alá esne a család (reversalis, vagy
ilyesmi). Akkor.a 20/0-os kamat törvényes 7 és fél százalékra ugrik
fel visszamenőleg és az egész összeg esedékessé válik.

Viszont a gyermekek szaporodása hedcezményehet von maga
után. Az ötödik gyermek születésekor egy egész évi törlesztést írnak
a javukra. S így tovább.

A törlesztésre nemcsak azért van szükség, mert az »ingyen«,
az ajándék csak demoralizál. Szükséges tehát, hogy otthonáért min-
denki »megdolgozzék«. Csak a saját szorgalmas munkájának jutal-
mát öleli át az ember igazi szeretettel. Hanem azért is, hogy ez a
»szegények házhoz juttatása«, a »sárszentmiklósi csoda« meg ne áll-
jon soha, hanem rnindig újabb és újabb »evangélikus házak« nőjenek
ki a földből. Mert a törlesztett összegekből mindig újabb házak épül-
nek. Igy aztán az első megsegített szociális felelősséget is hordoz
a törlesztésben azok iránt, akik még mögötte vannak, akik még csak
legrózsásabb hajnalaikon mernek álmodni »saiát otthon«-ról.

S ez a házépítési folytonosság az egvháznalt is állandó erőfor-
rást jelent majd. A majdnem elnéptelenedett sárszentmiklósi iskola
udvarán mindig erősödik majd a gyermekkacagás. Egyelőre 10 ily<:n



»cvangélikus házról« és az iskolában 50 vidám 'gyermekről álmo-
doznak.

»Távlatokban gondolkozva« tehát nemcsak három hajlékot adott
.a pesti tanulóifjúság az evangélikus egyháznak, hanem már csak a
példájával is sokkal többet. Adja Isten, hogy a »sárszentrniklósí
-csoda« minél többször és több helyen ismétlődjék l Krónikás.

Magócs Kéroly a bányai egyházke-
Tület kőzpontí lelkésze egészségi álla-
pota helyreállítása 'c~ljából három havi
.szabadságot kapott,

Halálozás. Strauch Emil ny, állami
gépgyári igazgatóhelyettes 85 éves korá-
ban Budapesten 'elhunyt. Végrendeleté-
ben 15.000 pengőt hagyományozott az
Országos Protestáns Arvaháznak.

Rozlozsnik Pál, a Földtani Intézet he-
lyettes igazgatója, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és más tudományos tár-
saságok tagja, 60 éves kor ában, rövid
szenvedés után elhunyt.

Hamvas József és felesége, Schedivy
Jolán aug. '24-én ülték rneg 45. évfordu-
lóját annak, hogy a zólyomi templomban
megeskette őket Blatniczky Pál.

Meghívó, A bányai evangélikus egy-
házkerület lelkész egyesülete 1940. hi
szeptcmber hó 11-én d. e. 9 órai kez-
dettel a budapesti Deák-téri Leánygim-
názium dísztermében tartja meg rendes
évi közgyűlését, melyre a kerületi lel-
készegyesület tagjait tisztelettel meghí-
vom: - Tárgysorozat : 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. A MELE- által tárgyalásra
kiadott kérdések' rövid összefoglalása
és határozatok meghozatala. 3. A MELE
bányakerületi tagozata munkakörének
megállapítása megbeszélés útján. 'N olf
Lajos kerületi lelkészegyesületi elnök.

ISeli~mannJ.
arany • ezüst • ékszer I

Alapítva: 1853.

Tul.: 181-Z82. V., nádor:-u. 3.
Izléses kivitel! Elönyös árak!

PUSZTAIANTAL
ó r á s m e :s ter

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. s~ám.

Ajándékok. órakülönleges-
ségek és ó r aja v itá s o k.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatésaval.

Hittustvér Bknuk árungEdmény r
M

OMOGYI LAJOS
szücsmester UJ helyisége
IV., Kossuth Lajos-u. 13.
f é le m ele t (Fórum-mozival szemben).

J6 minöség
elsörendú szabés

szolid árek.

I
·1
i

I

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

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IL, Olasz-fasor 35. (Saját ház.)~~~~~~~~~~~~~~~.~.~••••••••••••••••••••••••

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

~
Evangélikusoknak nagy· árengedmény!

MARNITZ
.hangszertelep

VIIL, József-körút 37. sz.

..~

GARAB JÓ,ZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

r
CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR I
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavai
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 mmdenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti
Egyesületré.

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

_ ••• ~ ~ D684A

rtm~~ót
.~C!7- éf;re5, "ggl1el:

!8 ". 'I'agvedJe :1
\-. CI eSI I

<-.* jelképezik apontossaqoi: "

. . Kaphatók !den órásaaküz/elÓl/ll.

.180 dv óta-7Jildgh,i-es~•• :..,.J

.Az AS PIRI N 40 év folyamán az egész
világot meggyőzte kivő ló tulajdonsá-
gairól. Ebből a világhirből próbálnak
utánzatok és pótszerek hasznot huzni,
ezek azonban nemérhetik ei az elő.rllitő-
sában tökéletesség ig fejlesztett ASPIRIN
hatékonyságát és ártalmatlanságát.

ASPIRIN
TABLETTA

csak a ')~aye'i"-keresztteJ vclődí

DOLGOZÓ EMBER

szúmái-a pótolhata'Hw veszte-
ség, ha "- különösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerültsége meggátolja-
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
sítő, frissítéi

Diana sűsbarszesszsl
kenegetjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek, vérkeringésünk
felélénkül, mu nks bírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő em ber 801la-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkül.

Pró~apalack .. 64 fillér
I{fs palack '" 1.10 peng(í
Közép palack • 3.20 pengő
Nagy Palack • 5.90 pengő

Mindeniitt kapható!

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.


