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Testvéreket várunk!
Régen vártuk Erdély visszatéré-

sét. nagyon hosszú volt a várako-
zás ideje és mégis váratlanul jött
augusztus 30-án· a bécsi döntés
híre. Egy és egynegyed millió ma-
gyar testvérünk tér haza és jönnek
vele, az ősi magyar földdel együtt
más nyelvű testvérek is. Különösen
az utóbbi hetekben aggódtunk a
trianoni határon túl élő magyar
testvéreinkért és aggódtunk azo-
kért a szeretteinkért is, akik itthon
fegyverbe öltöztek és a határokon
álltak, de most nagy megkönnyeb-
bülésnek a sóhajával örvendezünk
azon, hogy erdélyi testvéreinkért
az ősi földön ném kell háborút
vívni.

Az elmult vasárnap minden
templomunkban úgy éreztük, hogy
kitárul a szívünk az elszakított
földből hazatérők felé. Úgy éreztük,
mintha ott ülnénk velük lélekben
együtt az ő templomaikban, ahol
talán még most sem lehet ujjon-
ganiok, közülük pedig láthatatlan
vendég gyanánt sokan ott ültek
volna közöttünk és a teljes test-
vériségnek és szeretetnek imádsá-
gos órája együtt borul felénk. És
szívünk mélyén a közellétét érez-
tük azoknak is, akik még most
nem fognak visszatérni és akiknek
úgy szeretnénk egy szoros és forró
lelki ölelésben bátorítást és erőt
átadni, hogy ők is érezzék a meg-
szakíthatatlan együvé tartozásnak
benső testvériségét. Ebben a kö-
zösségi nagy érzésben egészen
világossá lett előttünk, hogya haza-
térő testvérekkel együtt kell élni',

együtt kell dolgozni, együtt kell
hordozni jó és rossz napokat, mint
egymás mellé teremtett testvérek-
nek. Ha megint szétiutnak az erők
és nem fonódnak egybe, gyengék
maradnak, - ha testvériség kap-
csolja össze őket, elkezdődhetik az
együttépítése a jelenvaló életen
keresztül a jövendőnek.

Úgy várjuk őket, mint testvére-
ket, úgy kell· megjönniök, mint
testvéreknek. Közössé kell tenni
a szegénységünket és gazdagsá-
gunkat, hogy közös lehessen a
munka, az erőfeszítés, a kenyér
ma és a jövendő holnap. Van faji
közösség, van nyelvi közösség, van
élet-sorsközösség, van örömben és
bánatban, csalódásokban és dicső-
ségekben való közösség, de mindez

. belül van azon a közösségen,
amelyben a Krisztus keresztje egy-~~~~~~!~~---

"Ne legyünk nagyravágyók, I
egymást kihívók. egymásra
irígykedők." Gal. 5: 26.

"Tegyétek teljessé az én
örömömet, hogy egyetértők le-
gyetek, egyező szeretettel vi-
seltessetek, azonos lelkűek,
egyező gondolkodásúak. Sem-
mit ne tegyetek viszálykodás-
ból, vagy hiúságból, hanem
alázatossággal, egyik a mási-
kat önmagánál különbnek tart-

ván. Senki ne nézze csak aJzt, I
ami az övé, hanem mindenki

I azt is, ami a má~é." I
Fil. 2: 2-4.

befoglalja az embertestvériség kö-
zösségébe a bűnösöket és igazakat,
dolgozókat és munkanélkülieket,
egészségeseket és betegeket. Ime
milyen szent kötelékeke! fon mostan
megint körülöttünk az Isten atyai
szeretete. Nem szabad ezt meg-
rontani, gyarló nagyravágyás, se-
bekkel való dicsekvés, különbség-
tételek, vagy dicsekedés árán. Kezet
kézbe, szívet szív mellé, munkát
munka mellé: meg kell hallanunk
ebből az életfordulatból az össze-
vezérelt testvérek összetartozandó-
ságának erős parancsát. Legyen
hála érte Istennek, hogy alkalmat
ad nekünk minden eddiginél mé-
Iyebb és minden eddiginél szolgá-
latrakészebb testvéri közösségre.

Sok nehéz esztendőn ment át
már ez a mostani nemzedék a
határon innen is és túl is, nagyon
ismerjük a megaláztatás és meg-
szégyeníttetés próbált. Az újabb
öröm napjaiban erősen készítsük
fel a szívünket az Istentől kapott
drága alkalomra, hogy végre le-
gyünk igazán jó testvérek egymás
irán t. Csak igaz. testvériséggel tesz-
szük magunkat méltóvá arra az
ajándékra, amelyet békével kap-
tunk háborús világban. Minden
szív, me ly most hazafelé, milelénk
indul, minden perc, mely közel-
hozza őket, folyton ismételi mind-
nyájunk számára: testvériséget,
egyetértést, egymás megbecsülését
adjátok. Testvéreket várunk, de a
hazatérők is testvéreket várnak
bennünk. Erre segítsen Isten itthon-
valókat és hazatérőket.
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n tiszai e~~~áz~erület~öz~~ülése
A. tiszai egyházkerület augusztus 26--

27. napjain tartotta rendes évi közgyű-
lését Rimaszombatban.

Már 25-én gyülekeztek a közgyűlési
tagok, mert a rimaszombati egyházköz-
ség templomának 150 éves jubileumát
ezen a napon ünnepelte. Az ünnepi
istentiszteleten az igét Máczay Lajos.
nyíregyházi vallástanár hirdette, mig a
vallásos estélyen Túróczy Zoltán püs-
pök a templomról tartott beszédet.

26-án reggel a lelkészek részére úr-
vacsoraosztás volt, melyet Marcsek Já-
nos esperes végzett. Ugyancsak ő el-
nökölt az egyházkerületi lelkészegyesü-
let közgyűlésén is, amely élénk érdek-
lődés mellett tárgyalta le a közgyűlés
elé kerülő ügyeket. A közgyűlés egyik
kimagasló pontja volt a püspöknek ClZ

egyházkerület lelkészeitől bekért prédi-
kációkról mondott bírálata. Az egyház-
megyei lelkészegyesületek munkájáról
szóló jelentésekből megállapítható volt,
hogy a lelkészek közösség után vágya-
koznak és teljes komolysággal tárgyal-
ják meg a mai életproblémákat. Sor~a
vették a MELE által kitűzött kérdé-
seket. .

Az egyházkerületi Luther Szövetség
a püspök és dr. Zsedényi Béla elnök-
lete alatt tartotta szépen látogatott
közgyűlését, amelyen számbavették az
eddig meglévő szövetségeket és k i-
mondták a munka erőteljes megindí-
tását.

Az egyházkerületi Papnék Szővet-
sége szintén a nap délelőttjen tartotta
az ülést, amelyen a püspök felesége
elnökölt.

Délután az egyesített bizottságok ké-
szítették elő a közgyűlés tárgyait, majd
az egyházkerületi presbitérium ülése-
zett.

Este az egyházkerületi Gyámintézet
tartott ülést, amelyen Marcsek János
elnök számolt be' a gyüj tés eredményé-
ről, amely az egyházkerületben '3000 P-
nél nagyobb őszeget eredményezett. Az
emelkedés azonban még nem kielégitő.
839 P segélyt osztott ki a közgyűlés.

A Gyámintézeti és Luther-szövetségi
ünnepély en Rőzse István nyíregyházi
alesperes és Szohor Pál nyíregyházi
polgármester tartottak beszédet, nagyon
szép műsorszámok keretében a temp-
lomban.

27-én reggel istentisztelettel kezdő-
dött a közgyűlés, melyet Baráth Károly
egyházkerületi főjegyző tartott. A köz-
gyűlés színhelye az egyesült protestáns
gimnázium- volt. Lichtenstein László
egyházkerületi felügyelő megemlékezett
megnyitó beszédében arról az örömről.
amely az egyházkerületet áthatotta,
hogy ismét a Felvidéken tarthatta köz-
gyűlését. Visszapillantá st vetett a tör-
ténelmi évf'ordulókra, kifejezésre jut-
tatta a jelen nagyjai iránt érzett hálát,
valamint az elhunytak felett érzett ke-
gyeletet. Tartalmas megnyitóbeszédót
János ev. 15 1'. 16. versévei fejezte be.
Kellemesen érintette a közgyűlést a
református konvent és a tiszáninneni
ref. egyházkerület küldöttségének kö-
szöntése, melyet az egyesült protestáns
főgimnázium egykori növendéke far-
kasfalvi Farkas Géza egyházkerületi
főgondnok tolmácsolt. A gömör-kís-
honti egyházmegye. sarimaszombati
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Visszatért templomok
- Túróczv Zoltán tiszakerületi püspök körlevele.

A tiszai egyházkerüLet gyülekezete1nek kegyeLem és békesség
IstentőL, a mi AtyánktóL és az Úr Jézus Krisztustói!

Erdély! Az utolsó két évtized alatt hányszor szállt fel ez a sZí
magyar szivekből magyar ajkakra. Benne sóhajtott az otthonából ki-
üldözött vagy családi fészkétől elzárt magyar olthatatlan hazasóvár-
gása. Benne sírt a magyar torzó fájdalma. Benne türelmetlenkedett az
álmainak paripáján száguldani akaró kalandozó magyárok ősi virtusa.
Benne könyörgött imádkozó magyarok hite.

Isten felelt reá. Nem erővel, hatalommal vagy okossággal szeréz-
tük vissza Erdélyt, hanem Istentől kaptuk vissza kegyelmi ajándékul.
Ezért ujjong most ebben a szóban: Erdély! nemcsak a magyar vándo-
rok hazaindulása, a csonka törzsön kinőtt új hajtás tavaszi öröme, ha-
nem a hitük számára új bizonyságot talált hívő magyárok boldog hála-
adása is.

Embereken keresztül adta nékünk a seregek Ura. Gondoljunk há-
lás szívvel reájuk, de ne felejtkezzünk meg arról, kié elsősorban min-
den dicsőség.

A hazatérő országrész nagy darab magyar föld. 45.000 négyzet-
kilométerén közel 2 és 1/2 millió lakos él. Ebből a magyar evangélikus
egyházegyetem kötelékébe tartozó gyülekezetek csupán a következők:
Máramarossziget, Nagybánya, Nagykároly, Nagyvárad Váradszőlős fiók-
egyházközségével és Szatmárnémeti Oláhgyűrűs fiókegyházközségével
együtt. Ezekben az egyházközségekben szórványaik számbavétele nél-
kül az 1910-es népszámlálásker 2250 evangélikus élt. Ezek mind a tiszai
egyházkerület tiszavidéki egyházmegyéj ének kötelékébe térnek vissza.
A többi evangélikusok a szász egyház fennhatósága alá tartoztak.

Öt anyaegyházközség és két fiókegyházközség emberi értékelés
szerint nem nagy gazdagodás, de a szegénynek minden adomány drága,
megcsonkított egyházkerületünknek is minden új hajtás kimondhatat-
lan öröm. A rég nem látott gyermekét keblére ölelő édesanya szeretó
csókjával fogadjuk őket keblünkbe.

Az új határokat egyházunk szempontjaból nagyon fájdalmasan
húzták meg. A híradások szerint nem tér vissza a brassói egyházmegye
a maga 12 színmagyar gyülekezetével. Fájdalommal nézünk át hozzá-
juk az Olt tulsó partjára és Brassó felé. Hisszük, hogya tulsó partra
nemcsak az örömujjongás hallatszik át, hanem fájdalmunkból is meg-
éreznek majd valamit.

A közigazgatási hatóságok intézkedtek már afelől, hogy öltözzön
zászlódíszbe mínden magyar ház. Meg vagyok arról győződve, hogy
minden egyházközség felsőbb rendelkezés nélkül is, önként s örömmel
húz atta meg harangjait az öröm és hálaadás kifejezésére. Egyházkerü-
letünk leülőn örömének és fájdalmának megbizonyítására szept. 8-án
hálaadó és könyörgő istentisztelet tartását rendelem el, amelyre a hi-
vatalokat és hatóságokat is meg kell hívni. Adjunk hálát Istennek a
drága magyar vér tékozlása nélkül kegyelemből kapott ország- és egy-
házgyarapodásért és könyörögjünk hazanemtért rab magyar és evangé-
likus testvéreinkért. "Hatalmasan cselekedett velünk az Ür, azért ör-
vendezzünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat." (Zsoltár 126:3-4.)

Erős vár a mi Istenünk!

Vallásos est. A bányai egyház-
kerület közgyűlése alkalmával a buda-
pesti Deák-téri templomban vallásos
est lesz szepiember l l-én este 6 óra-
kor, melunee előadója Zászualiczhs;
Pál fóti estieres.

Hálaadó istentisztelet. Nagyrévi
ev. egyház és szórványa, Récske,
szeotember hó l-én hálaadó is/en-
tiszteleten örvendezett Erdély vissza-
iérésén. Az igét dr. Kontsek Károly
lelkész hirdette.



Intelligenciánk felelőssége
Sokat beszélnek és vitatkoznak azon, hogy melyik sok rétegü

országlakosságunk legfontosabb része. Hiszen az az idő, amikor az
ország lakossága néhány száz főnemes, néhány tízezer köznemes és G

csekély számú városi polgárság mellett a dolgozó jobbágyság tömegei-
ből, a misera plebs contribuens-ből állott, már régen elmult.

A törvény elötti egyenlőség, a közteherviselés, valamint a jobbágy-
ság felszabadításának kimondása, mint a negyvennyolcas alaptörvények
legfontosabbjai - kivívásukért még most is Kossuth apánk-nak hívja
a hálás magyar földműves a szabadságharc vezérlő egyéniségét, kinek
emlékét éppen ezért több, mint SZ8.Z szobor őrzi szerte e hazában - e
nagy vívmányok eltörölték azt a nagy különbséget, amely addig a
nemesek kis csoportja és a nem nemesek nagy tömegei közt volt. Más
vonatkozásban azonban még jobban differenciálódik a társadalom és a
szabad földművesek mellett a városi polgárság, az iparosság, azután az
elmult mezőgazdasági jobbágyságéhoz hasonló megkötöttségben élő
városi gyáripari munkásság és az Ú. n. tanult osztály, amelyben a régi
nemesek is helyet foglalnak. a középosztály rétegei különböztethetők
meg az ország lakesságában. Nem kívánunk most az egyes rétegek jelen-
tőségéről bővebben szólani. Bizonyos, hogy a nemzet jövendőjének ősi
rezervoárja ma is, és a jövőben is a magyar falu lesz. Ezért a magyar
falunak egészsége, testi és szellemi tekintetben, a magyar jövendőnek
az existenciális kérdése.

Ahhoz sem fér kétség, hogy az ipar, főként a gyári par munkás-
sága az egyre jobban elgépiesedő korunkban mit jelent. Jól megérezte
a bennük rejlő nagy dinamikus erőt és igyekezett a.maga, ma már vilá-
gosan felismert céljaira felhasználrri u szociáldemokrácia, és ennek
vadabb testvére a kommunizmus.

A kereskedői pályának a fontosságát sem akarjuk kisebbíteni, leg-
kevésbbé ma, amikor az átképzések korát éljük és keresztyén magyar-
ságunknak a kereskedelmi pályára való átállításáról beszélnek szélté-
ben- hosszában. Az, hogy az an !Solminiszterelnök ma is gvapjúzsákon
ül a parlamentben, világosan szemlélteti azt az erőt és hatalmat, ame-
lyet a kereskedelemnek az ez úton meggazdagodott nagy nép tulajdo-
nít és méltán.

Es mégis azt kell mondanunk, hogy döntő jelentőségü tényező egy
nemzet sokrétegű társadalmában a középosztály, az intelligencia.
Hiszen a nemzet vezetése és irányitása mégiscsak ennek, a legfeljebb
néhány százezernyi emberből álló osztálynak a kezében van, amely a
legalsóbb foktói a Iejzfelsőig, az állam, az egyház, az iskola, a mazán-
hivatalok és szabadpályákori elhelvezkedve kitanult, kiművelt fővel
képviseli a nemzetnek elitcsoportját .és szellemi. erőtarta lékát.

Ez a társadalmi réteg, amelyet röviden intelligenciának szoktunk
nevezni, és amelybe természetesen beletartoznak egyéb társadalmi osz-
tályokból is az iskolában, vagy az életben szerzett műveltséz birto-
kosai, az irányadó, vezető, szellemi osztály, az ész nemessége a korábbi
napiros nemességgel szemben. Ma ps nt mondhatjuk minden időben.
Mert mézha ú iabb társadalmi. átalakulások folytán a mai intelligencia
etűnnék is, megint csak kialakulna egy vezető réteg, amelynek kezé--
ben az irányítás volna.

Kíváltsázos osztály ezért ez az osztály, de éppen ezért felelő:'>osz-
tály is, amely a maza kötelességéről mezfeledkezve. a nemzetnek oko-
zott végtelen kár mellett a maga pusztulását is felidézi., ha helyzeti fő-
lénvének csak előnyelt akarná élvezni, a kötelességekről pedig meg-
feledkeznék.

Nem részletezhetjuk itt rnost azt sem, hogy mi ennek az irrtell i-
v-enciának a feladata nemzeti vonatkozásban. Bár magát a tételt mez-
ismétel iük, hoav erős és e!Zysé9'esközénosztálv, céltudatos intelligencia,
hivatásával, kötelessézével és feladataival tisztában levő tanult társa-
dalom a nemzetnek olyan szí lárd bázisa, amelyre bízvást épithet és
amellyel rendelkezve nyugodtan tekinthet a jövőbe. Csak közbevetve
ieayzem meg, hogy éppen ezprt milyen végielenül fontos volna az
állarn számára. hogy azt a szűkebb munkásaárdát, amely ennek az
intelligenciának a kiművelésével foglalkozik, a tanítói és a középiskolai

protestáns egyházak üdvözlő szavai
után Túróczy Zoltán püspök letette a
közgyűlés asztalára IL püspöki jelenté-
sét. mely a mai világhelyzet kereteibe
illesztve mutatja be evangélikus egy-
házunk és egyházkerületünk életnyil-
vánulásait. A jelentés benyujtását ki-
sérő beszédében az egyház különböző
oldalait, feltűnő arcvonásait rajzolta
meg. A közgyűlés tárgysorozatának ki-
emelkedő pontja volt a püspöki szék-
helynek Nyíregyházán való állandósí-
tását kimondó határozat. Erőteljesen
bontakozik ki az egyházkerületben a
missziói munka, amely újabban misz-
sziói körök létesítését is eredményezte.
Az iskolákról szóló jelentésben érvé-
nyesül az a törekvés, hogy egyházunk
iskoláiban az evangélikus növendékek
száma mindinkább emelkedjék A jog-
akadémia szépen kibontakozó fej lődését
állandóan fenyegetik a felszínre kerülő
reformtörekvések Különösen kiemel-
kedik a középiskolák közül a miskolci
tanítóképző-intézet, amely a hasonló
jellegű intézeteket úgy a tanulói lét-
szám, valamint az épületek berendezése
és felszerelés tekintetében magasan túl-
szárnyalja. Az egyházkerület pénzügy ei
a mai nehéz helyzet mellett biztatást
nyujtanak a javulásra.

Számos ügy elintézésével a közgyű-
lés az egyházkerületi felügyelő záró-
szavai és a püspök imádsága után emel-
kedett hangulatban ért véget.

M. J.

Az Orszá~os lut~er SzöYetsé~
eYan~élizáló ~onferenciáia

Augusztus 24-én este nyitotta meg az
Országos Luther Szövetség evangélizáló
konferenciáját 'I'ihanyban.

A konferencián részt vettek dr. Bencs
Zoltán, a Szövetség országos elnökének
elnöklete alatt D. Kapi Béla püspök, az
Országos Luther Szövetség egyetemes
püspök, D. báró Radvánszky Albert
felsőházi . alelnök), a Magyarországr
Evangélikus Egyház egyetemes fel-
ügyelője, Rimler Pál hercegi ura-
dalmi erdőtanácsos. Breuer György
bányaigazgató, dr. Halász István kőr-
orvos, Prickler János bankigazgató egy-
házfelügyelők, Dax Emil gépészmérnök,
villamossági műszaki igazgató, Sajó-
helyi Rezső székesfővárosi gázművek
pénztárfőnöke, budai egyházgondnok,
dr. Bendl Alajos szfőv. takarékpénztár
ügyésze. ügyvéd, Szelényi Károly máv.
felügyelő, Pataki Sámuel gimnáziumi
igazgató, dr. Mády Zoltán szfőv. tanár,
egyetemi előadó, dr. Kocziha Erzsébet
orvos, Lechniczky Gyula tanár, dr.
Molnár Gyula közigazgatási bíró, dr.
Rásó Lajos kormányfőtanácsos, ügyvéd,
az Egyetemes Egyház ügyésze. dr.
Krompecher István egyetemi m, tanár,
Záhonyi Tivadar kassai ipar iskolai
számvevő, Fröhlich Izabella m. kir.
postatiszt. vitéz Sréter Ferenc, Zátonyi
Pál és dr. Gyimesy Károly lelkészek,
stb ... ,

A konferenciát D. Kapi Béla püspök
imája vezette be és dr. Bencs Zoltán
országos elnök beszéde nyitotta
meg, aki a földi élet és az örök-
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élet értékei között vont rendkívül ér·
dekes párhuzamot. Felvetette az örök
problémát: Miért élek? Mit viszek ma-
gammal? Rámutatott arra, hogy útitárs
kell. Kifejtette, hogy ezekre az örök
problémákra nem adhat választ az in-
tellektus, csakis az Evangelium, s hogy
senki más nem lehet útitársunk, csak
az Úr Jézus Krisztus. Minden itt ma-
rad,. csak a mennyei kincset vihetjük
magunkkal. A kereszt tanítása meg-
váltás bűneinktől, terheinktől, gond-
jainktól. Isten adta talentumainkat O
általa és rajta keresztül tudjuk felvál-
tani örök értékekre. Az Országos Lu-
ther Szövetség ezért akar elvonátkoz-
tatni a világtól Krisztushoz. Az Egy-
ház világi vezetőinek van szükségük
elsősorban arra, hogy közvetlen merít-
senek Krisztusból az Egyház és a Haza
javára és Isten dicsőségére.

Az elnöki megnyitó után D. Kapi
Béla püspök János Jelenéseinek könyve
3:17-18. alapján bibliatanulmányt tar-
tott és rámutatott arra, hogy a hivat-
kozott Ige a modern ember hitéletét
tárja elsősorban elénk, majd pedig erre
az emberi ítéletre az Isten ítéletét
helyezi. Az ember itélete a földi vi-
szonyainak értékeit méretezi túl. Erre
az emberi ítéletre mond ít 'letet maga
az Isten. Az ember kiépíti existentiá-
ját, boldogságát, értékeit. Isten rámutat
arra, hogy ez nem érték, rámutat arra,
hogy az ember vak, mert csak hori-
zontális irányban lát és csak a felszínen
lát értékeket, de nem vertikális irány-
ban. Ez a modern ember válsága.

Az intellektuális ember a tudomány-
ban, a művészetben és az erkölcsis'é-
gekben keres örök értékeket, Ez azt
mutatja, hogy nem tudja megtagadni
vágyódását a magasabb rendű iránt.
Kiépiti erkölcsi téren a korrekt embert.
Isten azonban mindezeket semminek
tartja. Éppen ezért érkezik el a modern
ember élete során a válsághoz. Világ-
kép, tudomány, művészet, erkölcsiség
nem tudja kielégíteni. Bűnei szűntele-
nül előtte forognak. Az Istenhez őt
csak az Ige vezetheti el, és csak akkor
maradhat meg, ha a Krisztus kezét
fogja. Belső lelkiberendezesünk meg-
vizsgálása és rendbehozatala a legége-
tőbb szükség, mert Jézus az ajtónk
előtt. zörget és hív, hogy váltság tüzé-
ben tisztuljunk meg.

Másnap vitéz Sréter Ferenc tartott
istentiszteletet Luther matutinuma sze-
rint, majd dr. Mády Zoltán tanár
kezdte meg konferenciai előadássoro-
zatát János Evang. 3:1-18. alapján:
"A gáncsnélküli ember" címen, mely 9
előadásra terjedt s az intellektuális
ember problémáit vette sorra. Ezek az
előadások rendkívül mély hatást tettek
a hallgatókra. Az egész lelki munka jó
munka volt, melyet folytatni és tovább-
építeni kell.

Uj egyetemi magántanár. A m. kir,
vallás- és közoktatásügyí miniszter dr.
Simor Ferenc old. tanítóképzőintézeti,
pécsi polgári iskolai tanár, pécsi gyü-
lekezetünk presbiterének a pécsi Er-
zsébet Tudományegyetem bölcsészeti
karán az "Éghajlattan" című tárgykör-
ből egyetemi magántanárrá történt ké-
pesítését jóváhagyólag tudomásul vette
és a nevezettet ebben a minőségében
megerősítette.
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tanári gárdát megkülönböztetett bánásmódban részesítse és gondoktól
mentes életstandardot biztosítson a számukra. J ókedvű nevelő nevel-
het csak olyan intelligenciát, amelyből valóban haszna van a nemzet
egyetemének. Ha valahol, úgy ezen a téren bosszulja meg magát leg-
jobban az oktalan takarékosság, amely már fösvénység, annak minden
anyagi és erkölcsi szomorú következményeivel együtt.

Minket ezen rövid elmélkedésben az intelligenciának a fontos sze--
repe, és ami ebből folyik feladata és kötelessége egyházi vonatkozás-
ban érdekel.

És egyházi vonatkozásban hármas szempontból is hangsúlyoznunk
kell az intelligenciának ezt a jelentőségét és felelősségét.

Egyik a mult tradíciója. Hiszen a mai középosztály vette át a mult
nemesi osztályának vezető szerepét. Ami hajdanában a földesurak, hit-
védő patrónusok kiváltsága, de egyúttal kötelessége volt, az ma az
intelligenciáé. Szilárdan megállani az evangéliumi hitben, figyelni az
azt fenyegető veszélyekre, amelyek az adott pillanatban még nem testi
megpróbáltatások formájában jelentkeznek, csak külőnböző, egymással
is és a keresztyénséggel szemben is ellentétes világnézetek formájában;
kellő időben kiáll ani az ősi hit védelmében, mint ahogy ezt tették gyüle-
kezet alapító és védő eleink, nemcsak a reformáció drága magvetése-
nek, hanem az üldöztetésnek .keményre edző idejében is. Akinek sok
adatott, attól sok kívántatik. A vezér nem húzódhatik félre kényelme-
sen a nemtörődömség magányába, vélt vagy valódi sérelmek láttára,
hanem éppen nehéz időben kell megmutatnia azt, hogy vezéri polera
hivatott, iránytadó, az ősök drága örökségét megőrzö és a jövő számára
átmentő képessége van.

Kötelessége azután saját maga szempontjából. Amikor napjainkban
annyira hangoztatják azt, hogya vallás magánügy, annyi igazság min-
denesetre van ezen egyébként megtévesztő tételben, hogy a vallás az
egyes emberhez a legszorosabb, legközvetlenebb kapcsolatbari áll, az
egyes ember éli azt és az egyes ember üdvössége függ tőle. Király vagy
koldus, művelt vagy egyszerű nép fia az Isten színe előtt egyenlő és
egyformán szorul rá annak kegyelmére, mert egyformán erőtelen ön-
magában, egyformán szűkölködik, az evangélium világossága, az élő
kenyér és az életvize nélkül. Tua res agitur, a te legsajátosabb, egyé-
nibb és szentebb érdekedről, feladatodról, munkádról van szó. Nem
háríthatjuk tehát el magunktól azt.

Kötelessége végül az egyház nagy közösségét alkotó összesség
szempontjából is, a példaadás; az útmutatás, a buzdítás szempontjából.
Teljesen helytelen ugyan az a tétel, hogy a vallásra szükség van a nép
szempontjából - megha ezt a mult század nagy keltőjének szavával
fejezzük is ki: Szegénynek drága kincs a hit, tűrni s remélni megtanít.
A vallás nem a szegénység cifra lelki ruhája, nem csillogó álomkép,
ur es .légvár, jövendőre vonatkozó ígéretek tárháza azon célból, hogy a
jelen nyomorúságaival szemben vígasztaljon, illetve kábítsa el az
embert. A vallás, ha a szegénynek is nélkülözhetetlen, de nemcsak a
szegénynek. Nem nélkülözheti azt sem az anyagi, sem a szellemi java-
kat birtokló osztály, az intelligencia sem. Hiszen a mindenki számára
legdrágább értékek hordozója.

(Foly tat juk.) Dr. Kiss Jenő.

Erkölcsök keresztútján
A külsőségek érdeklik a tömegek százezreit, a tartalom csak néhány

gondolkodó embert foglalkeztat. Pedig a külsőségek nem mutatják meg
a dolgok lényegét. Lemondatják az embert a valóság kutatásáról. Ahogy
a régi orvosi tudomány megnyugodott abban, hogya beteg embernél
csak a láz gyógyítására törekedett, de hogy mi okozta a lázat, azt nem
kutatta.

Társadalmak és nemzetek történetében legtöbbször abból támad 8.
baj, hogy a kűlső tünetek elfojtására törekszenek, hol erőszakkal, hol
szép szavak narkózisával és azt hiszik, hogyha erőszak vagy elhitetés
megbénít ja a veszedelmesnek látszó tünetet, a válság el van intézve és
nem kell már tartani a betegség veszedelmes következményeitől.



Világválságok pusztító kirobbanása is ebből a tévedésből keletke-
zik. A frázis és az erőszak, ez a két lázcsillapító orvosság, több kárt
okozott az emberiségnek, mint a pusztító járványok.

Az emberi gondolkodás ösztönszerűleg keresi a jobb megoldást. A
kultúra egész fejlődése nem egyéb, mint az a törekvés, hogy az okozat-
hoz mindíg közelebb keressük az okot. Az ember megtisztulását a zsi-
dóknál állati áldozattal keresték. Az Úrvacsora közelebb hozta a lélekhez
a lélek megtisztulásának módját. Mikor ebbe csodát vitt bele az egy-
ház, újra eltávolította a lélektől a lelki megoldást. A reformáció kap-
csolta és egyeztette ismét össze Krisztus lelkiségét az ember lelkisége-
vei, minden közbeeső közvetítés nélkül. Ez az emberi fejlődés egye-
nes útja.

A jelenségek változatos színjátéka mögött az erkölcsi erők örökké
müködő hatása vetíti ki magából azt, amit tirrténelemmek; nevezünk.
Intézmények, vezető emberek, rendszerek nem egyebek, mint az er-
kölcsi erők által létrehozott jelenségek. Nem igazi v~lóságok, hanem az
örök mozgató erők időszaki megjelenései. Jönnek és eltűnnek. Amikor
menniök kell, megmentésükre hasztalan mozdít meg rninden követ a
frázis és az erőszak.

Ezek a titokzatos ak nak látszó erkölcsi erők éppen nem titokzato-
sak. Mindennap megjelennek előttünk. Állandóan működnek az egyén
és társadalom életében.rNagy gyengesége az emberi természetnek, hogy
nem tudja meglátni azt, ami van, hanem úgy látja a világot, ahogy
szeretné látni.

Az egyén életét szabályozó erkölcsi erők látszólag különböznek
azoktól az erőktől, amik a tömeg életét vezetik. Az egyért életére szigo-
rúan szól a parancsolat: Ne ölj! De amikor a tömegek sorsáról van szó,
fegyvert adnak az emberek kezébe és elküldik őket ölni. Nagy tömeg-
gyilkosságok emlékére szobrokat emelnele

Az egyén erkölcsének törvényeit teljes tisztaságukban az evangé-
lium tanítja. Nemcsak ölni bűn, hanem, aki egy rossz szót mond fele-
barátja ellen, méltó az ítéletre. Az egyén erkölcsének vezető gondolata:
önmagának szigorú megbírálása és embertársainak segítése. A másol,
leigázására biztató önzés megfékezése minden szabadság alapja. Hiába
biztosítják az egyén szabadságát törvények és intézmények, ha az önzés
megsemmisíti a szabadság igazi alapját.

A tömeg erkölcsi törvényeit a közérdek szabályozza. Itt nem a ki-
indulás erkölcsi értéke fölött kell ítélkezni, hanem az eredmény mu-
tatja meg, jó volt-é, vagy rossz a cselekedet. Az egyén tetteinél az
indíték számít, a tömeg szemponjából a siker. A vértanú meghal, de
erkölcsi értékei megdicsőítik és naggyá teszik, mint egyént. Rablóvezé-
rek nemzeti hősökké lesznek, ha fajtájuknak hazát, jólétet, hatalmat
tudnak biztosítani. Ki veti ma Erzsébetnek, az egykori nagy angol ki-
rálynőnek szemére, hogy Anglia tengeri hatalmát kalóz hajókkal ala-
pozta meg? A közélet nagy embereit szeretik támadni magánéletük
Icisebb-nagyobb hibáival. Egészen hiábavaló dolog. A tömegek életében
a siker mellett nem számít semmi. Csak azt ítélik el, aki a tömegfel-
fogást sérti meg, akármilyen hamis és a korlátoltak révén kitenyésztett
legyen is az.

Kétségtelen, hogy az egyéni erkölcs azért is értékesebb, mert
álJandó. Sőt lassanként a tömeg erkölcsöt is neveli. Érdeme, hogy ma
már nincs rabszolga, máglya, kerékbetörés. minden velejáró világnézet-
tel. A kőtáblákra vésett mózesi parancsolatok óta az egyén erkölcsi tör-
vényei nem változtak, sőt elmélyültek. A tömeg erkölcsi rendszerei,
szempontjai és mezítélései igen sokféle változatban estek áto A zsar-
nokoló Brutust szabadsághősként is tisztelték, ellenben Dante a pokol
legmélyebb fenekére helyezi, mert a császárságért rajongó költő az első
császár gyilkosát látta benne.

A tömeqerkölcs leg1eLlemzőbb alkotója a középkor volt. Az egyén
magában nem élhetett. Tartozni kellett a tömeg valamely intézménvé-
hez, valamely társadalmi osztályba. céhhez, vagy rendhez. Az egyéni
vélemény végzetes következményekkel járt.

A reformáció az egyén számára megnyitotta a szabad utat az üd-
vösség felé. A reneszánsz feltárta az egyén előtt a födi. élet szépsézeit.
Ezzel indult meg az egyén fe1szabadulása. A tizennvolcadik században
a tudományos kutatás szabadult föl, a tizenkilencedikben az egyén poli-
tikai szabadságát vívták ki. Az egyénnek a tömeggel szemben mindíg

ft lut~er-ft~a~émia
föis~olai ~onferenciá~

Naponként több, mint kétszáz hall-
gató töltötte meg a sondershauseni fe-
jedelmi kastélyban székelő Luther-
Akadémia előadótermét. Az épület
homlokzatán békés egyetértésben sí-
mulnak egymásmellé a résztvevő nem-
zetek lobogói, a szokatlanul hűvös nyári
szél meg-meglobogtatja őket és a sely-
mek suhogása mintha egyetlen szót is-
mételne állandóan: b é ke!

A zsúfolásig megtelt eladóteremben
a nagyszámú német teológiai tanár, lel-
kész és egyetemi hallgató között is is-
mételten idegen szavak ütik meg az
ember fülét, hiszen e rendkivüli idők-
ben is 11 svéd tanár, lelkész, és egye-
temi hallgató és hat finn testvér kép-
viselte az északi evangélikus egyháza-
kat. Magyarok, dánok, kanadai, brazi-
liai, erdélyi és jugoszláviai németek,
görög; holland és olasz fejek teszik tel-
jessé a képet. Különösen annak örült
mindenki, hogyafinnek. és svédek
olyan nagy számban jelentek meg.
Szinte el sem tudja a kivülálló kép-
zelni, hogy mennyi és milyen nagy ne-
hézségeket kellett a Luther-Akadémia
vezetőségének és a megjelenteknek le-
Icüzdeníők azért, hogy meggyőző tanú-
bizonyságot adhassanak az evangélikus
keresztyénségnek nemzeteket és népe-
ket összekötő erejéről.

A konferencia gazdag és változatos
programmját nem ismertethetjük teljes
egészében és kimerítően. Csak egyes
fontosabb előadásokat ragadunk ld és
így igyekezünk megsejtetni az ott el-
hangzott szavak fontosságát.

D. Heim Károly professzor a világot
nyitott szemmel vizsgáló.. tapasztalatok-
ban gazdag elet kincseit nyujtotta
"Biblia és természettudomány" c. elő-
adásában. Kimutatta, hogy a termé-
szettudomány többé-kevésbbé nyugvó-
pontra jutott eredményei semmiesetre
sem érvénytelenítik a keresztyén ség
tanítását a teremtésről, bűnről, halál-
ról. sőt a mí hitünk ma is az egyedüli
sziíárd pont a folyton változó világkép-
ben. - D. Runestam Arvid svéd PÜ3-
pök "Opus instrumentale" c. előadása
bepillantást nyujtott a svéd evangéli-
kus keresztyénség eleven, lüktető éle-
tébe, ahol a cselekedet megkapja
sokszor elfelejtett jelentőségét a keresz-
tyén élet vérkeringésében.. - Magyar
részről lic. dr. Karner Károly profesz-
szor tartott előadást "A keresztyénség
győzelme az ókorban" címen. A keresz-
tyénség első küzdelmes kerszakába ve-
zetett el bennünket, amikor az antik
kor különböző szellemi áramlatai köze-
pette és az azokkal való harcban kel-
lett a keresztyénségnek bebizonyítania,
hogy az evangélium 'valóban Istennek
ereje minden hívőnek üdvösségére. A
keresztyénségnek akkori győzelme biz-
tató jel a jelen küzdelmeíben. - D. dr.
Hugo Odeberg lundi professzor a zsi-
dóság es hellenismus szinte új fogalma-
zásában sok tekintetben egészen meg-
lepő szempontokat tár fel a két vallá-
sosság egymáshoz való viszonyában. -
Már ezek az előadások is állandóan
kapcsolatban maradtak a jelennel es
annak nehéz kérdéseivel. hiszen ko-
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runk problémái mindíg megvoltak. ha
más formában és miliőben is.

Egészen a jelen felé fordultak azok
az előadások, melyek az Ú. n. munka-
közösségben hangzottak el. Ezek nyo-
mán mindenki meggyőződhetett arról,
hogy tudományos theológia és gyakor-
lati lelkészi munka mennyire egymásra
vannak utalva és mennyire kéz a kéz-
ben kell haladniok, ha eredménnyel
akarják szolgálni Krisztus egyházát.
Külön is ki kell emelnünk Christine
Bourbeck igazgatónő előadását: "A bel-
'misszió felelőssége a keresztyén oktatás
szempontjából". Számos hozzászólás
megmutatta, hogy mennyire forrongó,
területen állunk, mihelyt a vallásos ne-
velés kérdéséhez nyúlunk. D. Stange
Erik: "A katechumenátus, mint lelki-
gondozás" c. előadás szintén ebben a
tárgykörben mozgott. D. lVIay Gellért
jugoszláviai lelkész "Diaspora" c. elő-
adásában az egyház és népiség kapcso-
latának jelentőségén túl hangsúlyozta,
hogy az egyház feladata a diasporában
is elsősorban egyházi és a népiség meg-
őrzése csak eszköz lehet az egyházi fel-
adatok megőrzésében, nem pedig más-
képpen.

A Luther-Akadémia szellemi vezetője
D. Starige Károly professzor "Az ortho-
dox egyház első theológiai kongresz-
szu sa" c. előadásában az orthodox ke-
leti egyház mai arculatának történeti
kialakulása, a lutheri és orthodox egy-
ház között kétségtelenül meglévő tan
és szervezetbeli különbségek tárultak
fel. De egyúttal megmutatkozott az elő-
adás nyomán az orthodox theológiának
az a törekvése is, hogya dogma egy-
házát a hit egyházává tegye, ami azu-
tán biztató jelnek tekinthető egy jövő-
beni együttmunkálkodás szempontja-
ból. lVIintegy kiegészítése volt ennek az
előadásnak Arseniev königsbergí pro-
fesszor előadása az orthodox egyházi
kegyességről, melyből kiérezhető volt a
sokszor szinte őskeresztyénien ható ele-
ven hitélet lüktetése. Dr. Rizzo Alfréd
római professzor "Jacopone da Todi'
előadásában a sajátos katolíkus kegyes-
ségtípust ismertük meg közelebbről.
egy szerzetes küzdelmes életrajzában.
Ez a három előadás meglepően tisztán
mutatta fel azokat az irányvonalak at,
melyek a keresztyénség fájdalmas szét-
szakadozottsága ellenére is lehetövé te-
szik az együttmunkálkodást éppen ma,
hiszen a jelszó mindenütt egy: Krisztu~!

E szemelvények alapján is láthatjuk,
hogya két hétig tartó konferencián az
evangéliumi igazságért folyó belső és
külső harc feszültsége töltötte meg az
előadók szavait. Ez volt az a kapocs,
mely a változatos témasorozatot egy-
ségbe fonta és Krisztushoz vezette.

Pálfi Miklós.

Meghívó. A bányai evangélikus egy-
házkerület lelkészegyesülete 1940. évi
szeptember 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. Wolf
Lajos kerületi lelkészegyesületi elnök.
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több jogot biztosítottak. Az egyén erkölcsi törvényei Shakespearetől
Aranyig hatalmas költői művekben is kifejezésre jutottak.

Ha ez a felszabaduláE' erkölcsileg is elmélyül és az önzést korlá-
tozni tudta volna, tovább nevelte vona az emberiséget és nem támadt
volna szakadék az intézményes egyéni szabadság és annak erkölcsi
alapja: az önzetlenséggel járó felebaráti szeretet között. De az intézmé-
nyek korlátai alól felszabadult egyének nem jutottak el erre az erkölcsi
alapra. A tömegerkölcs hódítási vágyának szolgái lettek és ezzel élő-
készítették azt akorszakot, mely az egyéni erkölcs által megindított,
de eredeti útjáról letért fejlődést felülvizsgálat alá vette.

A tömegerkölcs felháborodott az egyéni erkölcs által elősegített
szabadság visszaélései ellen és a vadhajtások lenyesését követelte. Igy
alakult ki a huszadik század nagy feladata: az egyén gazdasági felsza-
badítása a tömegerkölcs vezetése meüett:

Már a tizenkilencedik században is voltak erre irányuló kísérletek,
de ezekből egy hatalmas erkölcsi erő hiányzott: a nemzeti eszme. A
huszadik század kísérleteiből azonban már nem hiányzik. A három ki-
sérlet közül az első: az orosz, megindulásakor még nemzetközi eszméket
hirdetett, mert a tizenkilencedik század rendszeréből merítette elméle-
tét. De fejlődése folyamán mindíg jobban áthatja a szlávság nemzeti
gondolata és új hatóerőket merít ebből a gondolatból. A másik két
kísérlet, az olasz és a német, már világos öntudattal gyújtotta fel a
lángot a nemzeti lelkesedés oltárán és az egyéni önzés által megbéní-
tott, a nemzetköziség által lekicsinyelt nemzeti öntudatot viha ros erőv é
nevelte és általa ez a két nemzet a történelem vezetői közé emelkedett

A németség nyiltan néz szembe a huszadik század problémájával:
az egyén gazdasági felszabadításával. Erre a célra óriási tömegszerve-
zet megalkotására törekszik, amelyben nem az egyén politikai életmii-
ködését akar.ja felhasználni, mint az a multban történt, hanem gazda-
sági tevékenységét akarja igénybe venni a közjólét általános biztosítása
érdekében.

Az egyéni erkölcs hatása alatt kifejlődött szabadságok a tömeg-
erkölcs világrendezése alatt látszólag válságos helyzetbe kerülnek. A
kultúra képe muuienesetre átalakulóban van és mondjuk, az egyetem-
től az elemi iskola felé halad. Az is valószínű, hogy az egyén gazdasági
felszabaditására nem ez az 'utolsó kisértet, de 'kéteécteien; hogy ruun;
erkölcsi válság korát éljük. Az erkölcsök keresztúthoz értek és sok
mindennek meg kell változnia, ha élni akar. Hamvas József.

Szórványarcképek
(Biztató arcok.)

Az ar arca. Sokat gondolkoztam két missziói terület megszervez-
tetése felől, de bármint is gondolkodtam, emberi szemmel nézve csak
egy lehet a megállapításom: a megszervezés megindítása teljesen hitet--
len emberek nevéhez fűződik. Mindkét helyen a missziói terület meg-
szervezését, gyülekezet alakítását olyan két ember sürgette, akikben a
legnagyobb jóakarattal sem tudom felfedezni a hit legkisebb csiráját
sem. Az egyikében különös en nem: azóta is kioktatta az odakerülő fia-
tal segédlelkészeket többször is, hogy ne beszéljenek örökösen elvont
lelki kérdésekről, hanem keverjenek bele mezőgazdasági kérdéseket is:
ez kell a népünknek! - A másiknak meg az élete tiltakozik az ellen ct
feltevés ellen, hogy az Isten legdrágább kegyelmi ajándékának: a hit-
nek a birtokosa lenne.

Hát tényleg ezeknek a nevéhez fűződnek a két missziói terület meg-
szervezése? - A két hitetlen arcél mögül azonban felém ragyog az
Első és Utolsó arca, ahogyan a szmirnai gyűlekezetet nyugtatja meg.
ahol ci. hívek aggódhattak az űldözések miatt az istenországa jövője
felől: "Ezt mondja az Első fos Utolsó". Ezzel megnyugtatta az aggódó
szmirnaiakat: Én kezdtem, Én folytatom, En fejezem be Isten orszáari
munkálatait! Ti tehát ne aggódjatok az Én országom felől. - Az Ur
[elém sugárzó arca megnyuatat engem is szórvány-aggodalmaim köze-
pette, mintha csak mondaná: Hát te azt hitted, hogy az én országomat
csak hívő lelkek munkája által munkáltatom? Még a hitetleneket is be
tudom fogni a. nagy munkába: országom építésébe!



Azóta is, valahányszor segítő arcok tűnnek rel szórványmunkám-
ban, a háttérben mindíg felragyog előttem az Első és Utolsó jóságos
arca s mindíg hálatelt szívvel érzem: Tudom, Uram - ezt a segítőt is
Te adtad nékem!

A kántor. Nem vagyok zenész. Az egyik szórványunkon azonban
van egy fél harmóniumunk és egy fél "hokedli" -nk - a másik fele t. i.
a református szórványhíveké, akikkel együtt szereztük be - s így az
istentiszteleteink alkalmával két újjal "pötyögtetni" szoktam a dalla-
mot, hogy híveink könnyebben tanulják azt meg. Egy este is éppen új
éneket tanulunk. A dallam is meglehetősen nehéz volt, az újjaim sem
akartak mindíg engedelmeskedni jószándékaimnak és a keresztekkel
össze-visszajelzett hangjegyeknek. Javában erőlködöm, amikor híveim
közül egy eddig nem ismert arcú fiatalember kel fel, hozzám lép, be-
mutatkozik: "X. Y. adóhivatalnok vagyok; szeretem a zenét, ha meg-
engedi nagytiszteletű úr, majd én fogok kántorkodni!"

Természetesen örömmel keltem fel a harmónium mellől s enged-
tem át a helyemet a zeneértő tisztviselőnek. Egészen másképpen szólt
a harmónium a hozzáértő kezek alatt, sőt híveim is egyszerre bátrab-
ban kezdtek énekelni az új kántorunk vezetése mellett.

Két évig lakott azon a szórványunkon s a havonként kétszeri
istentiszteletre mindíg eljött s lelkesen tanította híveinket énekelni.
vezette istentiszteleteink alatt az éneklést, de köszöneten kívűl soha
semmit nem fogadott- el szolgálataiért. Pedig kisfizetésű tisztviselő volt.
Hivatalnoktársai, különösen főnöke, tel mészetesen sokszor csipkedték
szolgálataiért, sőt az utóbbi, a hétköznapesti istentiszteletek alkalmá-
val többször akadályokat is igyekezett gördíteni elé.

Krisztustól megragadott lélek volt: amikor szórványunkon nem
.volt evangélikus istentisztelet, kerékpárján elment 20'--25 km-nyire
fekvő evangélikus templomokba s ott vett részt az istentiszteleten.

Bizalmasabb beszélgetéseink közben rátereltem a szót, hogy mi-
lyen fontos az evangélikus családi légkör, mely egyházunknak olyan
fiakat nevel, mint pl. ő, a "kántorunk·. Meglepetésemre így válaszolt:

- Én nem vagyok született evangélikus! De 939. IV. tc. alá tar-
tozó sem. Egészen fiatal koromban szerettem meg az evangélikus val-
lást s így lettem evangélikussá!

Nékem pedig eszembe jutott Jézus fájdalma a tíz bélpoklos meg-
gyógyítása alkalmából: kilencnek nem jutott eszébe a meggyógyítás
miatti hála, csupán egynek - s az az egy is' idegen - samáriai volt!

A szórványgondnok. Gyermekkorában evangélikus volt, életének
javakórát más vallásban töltötte, amikor gondozni kezdtük a meglehe-
tősen elhanyagolt szórványterületet, visszatért hozzánk, újból evangéli-
kus lett. Körzete őt jelölte, az Ú. n. szórványgondnoki tisztségre, meg
is választottuk. Lelkében benne él a vágy: jóvátenni egyháza iránt
mindazt, amit egy életen keresztül elmulasztott! Működése csupa élet,
csupa mozgás. Felkeresi két társával a tanyai híveinket, buzdítj a az
összetartásra; elmegy az állam. által gondozott gyermekek nevelőszülei-
hez, korholja őket, hogy miért nem engedik a gyermeket istentisztele-
tünkre. A konfirrnációra behozza az árvát, akinek atyja helyett gondos-
kodó lelki atyja igyekszik lenni. Gyűjt a szórványoltárra, megcsinál-
tatja s mindezt akkor tudom, amikor már minden készen van.

Az ő szórvány területe nem hanyagolható el még a papja által sem!
Éberen őrködik, hogy egyetlen bibliaóra se maradjon el §lZ ő területén,
inkább másutt! Pár hónappal ezelőtt felkeresett s jelentette, hogy meg-
látogatta négy társával az egyik uradalrnat s ott körülbelül húsz evan-
gélikus cselédet talált. Örömömet fejeztem ki, de szándékosan egyetlen
egy szóval sem említettem, hogy kimegyek-e oda igehirdetésre vagy
sem. Vártam, hogy hogyan fog "mtézkedni" az én szórványgcndno-
kom. Nem "intézkedett": Búcsúzásnal morzsolgatta a bajuszát, látszott,
hogy valami bántja őt, aztán elköszönt. Husvét előtti nagyhéten, szerdai
napon újból megjelenik távoli falujából az én szórványgondnokom.

- Ujból voltam kinn - mondja köszöntés után - az uradalmi
cselédek között s megállapodtunk abban, hogy nagypénteken fél nyolc
és nyolc között fog kezdődni az istentisztelet az egyik cselédházban,
úrvacsorával egybekötve.

Most aztán én kaptam meglepetten homlokomhoz: mi tizenöt he-
lyen végezünk vidéken hitoktatást, valamivel kevesebb helyen igehir-
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leán~tá~orozáslesz Na~~tarcsán
Sok magyar leány, amikor hallott a

fiúk népfőiskolájáról, többször hangoz-
tatta, hogy miért nincs ilyen népfőis-
kola a leányok számára is: Isten ke-
gyelméből október l-én megnyitják az
élő magyar parasztleányokat nelem.
fiúnépfőiskola helyiségeiben. Ez a tá-
borozás egy hónapig tart.

A leány táborozás célja: Krisztusban
élő magyar parasztleányokat nevelni
Uj magyar parasztleányokra van szük-
ség, új magyar ifjúságnak, csak új
magyar leánynemzedék lehet a párja
Magyarságunk nagy feladatok előtt ~ll
egyházunk hitben erős híveket ~ár ~
magyar otthonok tiszta életű leán;ok
által válnak újjá. Jézus Krisztusnak
van hatalma újjáteremteni.

A négy hét a lelkinevelés és tovább-
képzés szolgálatában áll. Elméleti és
gyakorlatí tárgyak mellett a gazdaság
es otthoni élet körét érintő több hasz-
nos tanfolyam képezi a leány táborozás
programmj á t.

Az előadásokat budapesti meghívott
előadók, a népfőiskola tanári kara és
a táborozás vezetői tartják.

A táborozás on részteehet minden 16--
23 éves parasztleány, aki hat elemit,
vagy akár néhány polgárit is végzett.
Jelentkezési határidő: szeptember hó
20, Szenczy Gábor ev. lelkész, Nagy
tarcsa címére.

A táborozás megnyitása szeptembar
30.. án d. u. 4 óra. Érkezés a kistarcsai
HÉ:V állomásra 30-án d. u. 3 óra 19
perckor, ahol az érkezőket kocsi várja.

Minden jelentkező hozzon magával
ágyneműt, bibliát, énekeskönyvet, jegy-
zetfüzetet, mosdó- és tisztitófelszerelést.
Ezekenkívül az októberi hónapra ki-
utalt cukormennyiséget.

Részvételi díj az egész. hónapra 35 P.
Ez összegben a kirándulások utikőlt-
sége is bennfoglaltatik. Legalább két
ízben keressük fel Budapestet a részt-
vevő leányokkal.

,
HIR E K

A visszatért Erdély minden egyes
tagját örömmel és szeretettel köszönt-
[ük. Kűlönösen visszatért evangélikus
testvéreinket. Számuk ugyan csekély,
mert mint a lapunkban kőzől t tisza-
kerületi püspöki körIevél megállapítja,
a magyar evangélikus gyülekezetek kő-
zül csak 5 anyaegyház és 2 leányegy-
ház tért vissza. Ezek közé nem tartozik
Kolozsvár és környéke sem, mert ezek
a magyarországi evangélikus egyetemes
egyháztól független szász egyházkerü-
lethez tartoztak. Éppen így a szász egy-
házkerűlethez tartoztak a visszatérő
német anyanyelvű evangélikusok is.
Hovatartozandóságuk felől az egyete-
mes egyház fog dönteni. Velük együtt
hozzávetőleg 40.000-re tehető a vissza-
tért evangélikusok lélekszáma.
Adomány. Dr. Gosztonyi László, aki

a mult hónapban hunyt el, gazdag
könyvtárát a Fasori gimnáziumnak
adományozta és Veresegyházán lévő
szőlőföldjét pedig a Fasori gimnázium
volt növendékei egyesületénele
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Elhalasztotték a dunán inneni egy-
házkerület szeptember 6-ára hirdetett
közgyűlését október 4-re. A közgyűlés
Balassagyarmaton lesz.

A bányai egyházkerület közgyűlése,
mint arról már hírt adtunk, szeptem-
ber 12-én; Budapesten, a Deáktéri
leánygimnázium nagytermében lesz.

A Luther-szobor végleges mintája el-
készült s azt a végrehajtóbizottság D.
Raffay Sándor püspök elnökletével
Lux Elek szobrászművész műterméberr
megtekintette. Most már kezdetét veszi
a teljes szobornagyságú modell elké-
szítése.

Kettős jubileum. Kovács Andor oros-
házi lelkész, a békési egyházmegye es-
perese lelkészi szolgálatának 50-ik~s
esperesi működésének 20-ik évfordu-
lója alkalmából a békési egyházmegye
és az orosházi egyházközség benső ün-
nepséget rendez szepternber 7-én.

Személyí változások. Martony Elek, a
pesti evangélikus egyház vallástanító-
lelkésze hosszas betegsége következté-
ben, nyugalomba vonult. Helyét az
egyházközség Kemény Péter Deáktéri
segédlelkésszel töltötte be. D. Raffay
Sándor püspök 'nr. Halász Kálmán fa-
sori segédlelkészt a Deáktéri lelkészi
hivatalhoz, Benezur László segédlel-
készt pedig a fasori lelkészi hivatalhoz
osztotta be.

Helyreigazltés. Lapunk folyó évi 33.
számában "Miser electus luce" című
cikkben sajnálatos sajtóhiba maradt.
Thököly Imre halála ugyanis nem 350,
hanem 235 évvel ezelőtt volt.

Lelkészavatás. D. Raffay Sándor bá-
nyákerületi püspök, titkos tanácsos
augusztus 31-én a Deáktéri templom-
ban lelkésszé avatta Vajta Vilmos, Botta
István, Koppány János, Mengyán
György és Ponicsán Imre végzett teoló-
gusokat.

Orgonaest a rádióban. Kapi-Králik
Jenő orgona művész a rádió számára
ergonaestet tartott a Deáktéri temp-
lomban aug. 27-én este, melyet a rádió
Bp. I. hullámhosszan közvetített. A mű-
soron Walther, Pachelbel, Franck, Re-
ger és saját művek szerepeltek. Az or-
gonaest egy részét a rádió kétszeri
amerikai közvetítés céljából viaszle-
mezre vette.

Pályázat. Tábori lelkészi állásra hir-
det pályázatot a honvédelmi miniszter
a Honvédsegí Közlöny 20. számában.
Ezúttal egy evangélikus és egy refor-
mátus lelkészi állás kerül betöltésre.
Pályázati feltételek az eddigieken kívül
a származás igazolása nagyszülőkig be-
zárólag. Határidő szeptember 25. Er-
deklődőknek a hirdetmény teljes szöve-
gét a protestáns tábori püspökség (I,
Dísz-tér 18.) szívesen megküldi.

Uj tankönyv. Benkóczy-Dr. Keken:
"Amit minden evangélikusnak tudnia
kell" című könyvet az egyetemes egy-
ház tankönyvül engedélyezte. Az új
tanterv szellemében átdolgozott könyv
második kiadása szeptember 20-ától
1.20 P-ért kapható az Üzenet kiadó-
hivatalában, Kecskemét, Luther-palota.

Tanítóképzőintézeti és nepískolaí val-
léstanítók figyelmébe. Megjelent Le-
hóczky Egyed tkp.-int. tanár engedé-
lyezett korszerű tankönyve: "A nép-
iskolai evang~likus vallástanítás mód-
szertama" címen. Kapható a szerzőnél
(Mískolc, Verbőczy-u. 30.), bérmente-
sítve 2.40 Páron. Csekkszám. 35.603.

8

detést. Nagypénteken s husvét két ünnepén az összes szórványhelyeken
végezünk Igehirdetést, osztunk úrvacsorát s a szórványhívek már az
egész vonalon értesítést kaptak az ünnepi istentiszteletek időpontjáról.
Közbejött az én szórványgondnokom "intézkedése", aki nyugodtan s
önelégülten pödörgeti magyaros bajszát: mert ő már "intézkedett" --
most már rajtunk a sor.

Nagypénteken reggel valahogyan mégis megjelentem a megbeszélt
helyen. Szórványgondnokom már ott várt a falu végén az összegyűjtött
hívekkel együtt. Mintegy körrnenet élén mentem ki az uradalomba;
még a szórványoltárt is hozták magukkal. A nyomorult cselédház
templommá magasztosult, ahol kéz kézbe téve állottunk Krisztus nagy-
pénteki keresztje alá.

Hazafelé jövet megvilágosodott előttem, hogy miért vagyunk mi
annyira gyöngék: azért, mert csak mi, lelkészek neveljük a híveinket,
de a híveink megfeledkeztek arról, hogy neveLjék a papjukat. Pedig az
az egyetlen egészséges állapot: egymás hitén épülni, erősbödni!

Az egyházfi. Kilenc községre terjedő szórványterületem központ-
jában nem volt egyházfink. Én, illetve kántorern állítottuk össze isko-
lában tartott istentiszteleteink előtt az összeállítható szórványoltárt s
istentisztelet után pedig újból szétszedtük. Az egyik szórványközsé-
gemben azonban volt "egyházfim" is: egy fiatal asztalos. Nem ismer-
tem azóta sem, még fizetett egyházfik körében sem olyant, aki annyi
lelkiismeretességgel szorgoskodott volna egyházi" hivatalában, mint az
én szórvány-egyházfim; pedig kézszorításon kívül semmiféle fizetésben
nem részesűlt, senki nem fogadta fel, senki nem biztatta munkára,
mégis mindent lelkiismeretesen elkészitett: a szórványoltárt összeállí-
totta, gyertya, biblia a helyén volt; az asszonyokat biztatta, hogy az
oltárra ne feledjenek virágot hozni. A harmóniumot előkészítette. A
híveknek szétosztotta az énekeskönyveket. Esti istentiszteleteken a
lámpák tiszántartásáról gondoskodott. Amikor temetés volt abban a
községben - természetesen az állami iskolai tanitó-kántoromat a köz-
pontból nem vihettem magammal s így magam kántorkodtam - a te-
metési háznál már ott várt 8-10 jól énekelő evangélikus asszony, aki-
ket minden külön megbízatás nélkül ő, az "egyházfi" szedett össze, lá-
tott el énekeskönyvekkel, hogy még külsőségekben se legyen semmi
zökkenő. Amikor tél idején vonaton jöttem, mindíg elém jött az állo-
másra s a közben eltelt két hét szórványeseményeiről tájékoztatott.

A szolgálatban még tovább szeretett volna menni: "egyházfiból"
mindenáron "kántor" szeretett volna lenni. Annak azonban igen nagy
akadálya volt: hallása egyáltalában nem volt. Beszerzett kottafüzetet,
kétségbeesett erővel gyakorolt az égyházi harmóniumon - de a billen-
tyűk éppen úgy nem akartak engedelmeskedni jószándékú újjainak,
mint ahogyan az enyéimnek is alig-alig. A jószándék megvolt benne:
csupán hallásának teljes hiánya volt az ok, hogy nem tudtam "kán-
tor"-rá előléptetni. Megmaradt hát egyházfinak, de annak annál
becsületesebben.

Egyszer követett el csupán mulasztást: püspök-látogatás volt a
fenti szórványunkban s ugyanakkor filléres vonat is ment egy nagyobb
vidéki városba. Földhözragadt, szegényember lévén, szerette volna a
filléres vonattal rokonait meglátogatni, de "egyházfi" kötelességeit is
szerette volna elvégezni a püspök-látogatás alkalmából is. Nehéz tusá-
kat vívott önmagával. Megsajnáltam őt s elengedtem a filléres gyors-
sal. Hazajövetele után az állami iskola igazgatója a mi becsületes egy-
házfinkat tnegtréfálni szándékozván, azt mondta néki: a püspök úr
kereste az egyházfit és rosszalását fejezte ki a súlyos kötelességmulasz-
tás miatt. Nagyon bántotta őt a dolog. Nekem is panaszkodott, de nem
akartam felvilágosítani a tréfáról, nehogy meginogjon az igazgatóba
vetett bizalma. Évek multak. Azt hittem, hogy már régen elfelejtette a
dolgot. Évek multán egy körzeti konferencián, amelyen ő is résztvett,
teljes komolysággal képviselve szórványterületét, történetesen a püspök
úr is jelent volt. Előadási szünet közben hozzám telepszik az én egy-
házfim s fülembe súgja: a püspök úrhoz akarok menni, hogy bocsána-
tot kérjek mulasztásom miatt! Valósággal le kellett fognom és meg-
nyugtatnom az én derék szórványegyházfimat s felvilágosítani a
tréfa felől.

Arra kérem az "Első és Utolsó"-t, a szórványok Urát, hogy szór-
ványainkra sok ilyen becsületes egyházfit hívjon szolgálatába.

Egy szórványgondozó.
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

Evangélikus hittani könwvek:
Baltik, Maly katekizmus. Tót nyelven (Népiskolai) -.40
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés (8. kiadás)' 1.40
Bereczky, Ószövetségi élet- és jellemképek 1. o.

(12. kiadás) kötve - - - - - - 2.-
- Jézus élete és tanítása. II. oszt. (15. kiadás) 1.80
- Rövid egyháztörténet. Ill. oszt. (13._ kiadás) 1.80
- Hit- és erkölcstan. IV. oszt. kötve (iO. kiadás) 2.-
- Egyetemes ker. égyháztörténet 1. (V. oszt.)

(5. kiadás) ._. - - - - - - - 2.60
- Egyetemes ker. egyháztörténet II. (VI. oszt.)

(4. kiadás) - - - - - - ,- - 2.20
- A keresztyénség megalapításának története

VII. oszt. (2. kiadás) - - - - - 2.40
Blatniczky, Egyháztörténet (Népiskolai) (6. kiad.) -.60
Elázy, Evangélikus káté (Népiskolai) (12. kiadás) -.60
Csengődy, Evang. konfirmációi káté (Népiskolai) -.50
DaHarnos könyvecske a dunántúli ev. énekeskönyv-

höz (Népiskolai) - - - - - - - -.80
Frenyó, A Megválto eljövetelének története (1. o.) 1.40
Gaudy, Ifjúsági énekeskönyv (Népiskolai) (3.kiad.) 1.-

- A keresztyénség megalapításának története
(VII. oszt.) (2. kiadás) - - - - - 1.60

- A -keresztyén vallás a mai szellemi életben
(VIlI. oszt.) - - - - -. - - - 1.60

Győry-Marcsek, Luther kis kátéja (Népiskolai)
(9. kiadás) - - - -- - -- - - -.60

Hetoénnn, Ev. keresztyén világnézet - - - - 2.-
- Ev. rövid egyháztörténet, (II. kiadás) 2.-

Kemér..y, Bibliai történetek 1-11. oszt. (Népiskolai)
kötve (7. kiadás) - - - - - - 1.-

- Bibliai történetek Ill-IV. oszt. (Népiskolai)
(8. kiadás) - - - - -- - 1.20

Kemény-Kertai (Kühn), Biblische Geschichten I-
IV. oszt. (Népiskolai) (2. kiadás) - - -

Klaár, Egyháztörténet, kötve - - - - -
- Luther kis káté, kötve (Népiskolai) (3. kiad.)

Kovácsics, Rövid egyháztörténet (Népisk.) (5. kiad.)
Majba, Luther kis kátéja (Népiskolai) (19. kiadás)
Molnár 1., Egyháztörténet (Népiskolai) - - -
Pálfy-Bereczky, Egyháztörténet (9. kiadás) - -
Raffay, Evang. konfirmandusok kis kátéja (Nép-

iskolai) (12. kiadás) - - - - - -
Ruttkay, Evang, vallástan (Népiskolai) (15. kiad.)

- Ev. egyháztörténet (Népiskolai) (7. kiadás)
- Ev. konfirm. káté (Népiskolai) (16. kiadás)

Schmidt, Vallástan (2. kiadás) - -
Szeberényi, Luther káté (Népiskolai) - - -
Szelényi, Ev. ker. világnézet (4. kiadás) - - -
Sztetiui. Vallástan - - - - - - - -
Turcsányi, Bibliai történetek 1. rész (Népiskolai)

(14. kiadás) - - ~ - - - - -
- Bibliai történetek II. rész (Népisk.) (7. kiad.)

Varsányi, Bibliai történetek 1-11. oszt. (Népisk.)
(2. kiadás) - - - - - - - -

~ - Bibliai történetek Ill-IV. oszt. (Népiskolai)
(2. kiadás) - - - - - - - -

Vértesi, Vallástan I-IV. oszt. (Nepisk.) (4. kiadás)
-;- Vallástan V-VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás)
-- Vallastan I-VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás)
- Hatz, Religionslehre I-VI. oszt. kötve (Népisk.)
- Straner, Religionslehre I-IV. oszt. (Népisk.)

Zongo'r, Konfirmációi káté - - - - - -
Zsilinszky-Bereczky, Az evang. ker. életfelfogás

tanít.ása (VIlI. oszt.) (5. kiadás) - - -
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1.-

-.40

1.-
1.80

-.70

1.-
1.60
1.60
3.20 /

-.50
1.60

-.50

1.60

Kephatók : KOKAI LAJOS könvvkiadónél, Budapest, IV.. Kamermayer-utca 3.
(Központi városháza épületében.) Telefon: 189-444 és 189-464.

- Bevezetés céljából mutatványpéldány ingyen. -

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudv László.
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 222-895

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz Lászlo.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök,

Előfizetési ár : egész évre 6 pengő, félévre 3 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztő ség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.-
•••••••••• Budapesti istentiszteletek sorrendje

1940.szeptember 15.

TARTALOM

Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma kírályné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (tót nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24.
üllői-út 24. (egyet. istent.)
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abonyi-utca 2l.
Fóti-út 10tb.

Erdélyi titok

Intelligenciánk felelőssége

Isten a lélekben

Éneklő egyház vagyunk-e?

Kishitűek voltunk .

Amíg időnk vagyon .

Külföldi hírek

Evangélikus kultuszadó

Gyölekezeti közösségek konlerenciáia

Hírek
Bécsikapu-tér
Koronaőrség
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca l.
Óbuda

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

d. e. 1/2 9 Dr. H. Gaudy László
d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. II Scholz László
d. u. 6 Dr. Halász Kálmán
d. e. 1/210 Mórocz Sándor
d. e. 11 Süle Károly
d. u. 4 Benezur László
d. u. 5
d. e. 1/210 Farkas Zoltán
d. e. 10 Dendely Károly
d. u. 4 Mórocz Sándor
d. e. 11 Szabó Aladár
d, e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Farkas Zoltán
d. e. 10 Győry János
d. e. 11
d. e. íO Csaba László
d.e. 10
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. 11 Benezur László
d. e. II
d. e. 10 Rimár Jenő
d. u. 5 Dezséry László
d. e. 11 Dr. Gyimesy Károly
d. e. 10
d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
d. e. 9 Stovicsek Gusztáv
d. e. 11 Mohr Henrik

d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. . 9 Pap Ferenc
d. e. II Szántó Róbert
d. u. 5 Révész .István
d.e. 10
d. e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e. 1/212
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Ez a magyar föld Isten igazi
tarka virágoskertje. Minden tájé-
kának íze, jellegzetessége, egyéni-
sége, karaktere van. Göcsej, a
palócvidék. Kemenesalia, a sze-
pesség, vagy az alföldi tanyavilág,
különálló kis világa egyarcú ma-
gyaroknak, akik ráismernek egy-
másra, számontartják egymást,
hordják bele a maguk hagyomá-
nyát, erőit és életstílusát az egye-
temes magyar életbe. A magyarság
egységes történelmi kiállása ezen
a földön bármelyik ilyen táj külön
bizonyságtevése nélkül színtele-
nebb, szegényebb lenne. Mi csak
ezekből a külön-külön hangokból
tudunk egyszerre beszélni, s csak
ezekből a külön-külön erökből tu-
dunk egyszerre akarni. Az ősi ma-
gyar törzsi-rendszer elpusztíthatat-
lan történelmi élménye és adottsága
ez. Erdélynek még ezen a táji jel-
legzetességen kívűl külön titka is
van. Ennek a titoknak talán soha
senki sem fog végére járni, mégis
olyan valóság és olyan hatásgyá-
korló lelki-szellerni-életmegnyilvá-
nulás, amely nélkül sohasem tudtuk
elképzelni magunkat. Emberen,
történelmen, hagyományon, jelle-
men, munkán, tájon együttérzed
Erdélyben ezt a titkot. Mintha egy
vedjegyzett külön kohó nagy szak-
értője külön bélyegezné rá a mes-
terjegyét mindenre, amit Erdély
jelent. Ez a titok forrasztotta egy-
ségbe az erdélyi medencét. szer-
vezte közösségbe az erdélyi em-
bert, rajzolta dicsőségesre az er-
délyi történelmet, s tett felismerhe-
tővé minden erdélyi munkát.

Bár nehéz igazolni, még nehe-
zebb cáíolni azt, hogy ez a titok
magyar titok! Román is, szász is
ebben a titokban él, s ezért a ti-

TITOK
ben, mi lemondhattunk róluk száz"
szor, ők elveszthették a reménysé-
güket ezerszer, minden kilátástalan
lehetett, de meg volt a számukra
románnal és szásszal szemben
örökké ez a titokzatos és félelmes
nagyrahivatottság, nélkülözhetet-
lenség, történelmi lendület, amit
telepes szászok és szivárgó romá-
nok sohasem, vagy még nagyon
sokáig nem érhetnek utól. Mi csi-
náltuk itt az első európai történel-
mei, a mienk az erdélyi élet titka:
a három nemzetet, három hitet
egyben tartó egy erdélyi élet titka,
s azért mienk a legkézenfekvőbb
országtartási öntudat, a legottho-
nosabb birtoklási erők a mi keze-
inkben vannak, s mi értünk leg-
jobban az erdélyi jövőhöz. Ez a
beismerés feszeng a szélhulló Nagy-
románia erdélyi románjaiban, s a
kirobbanó, magyar katonát fogadó
örömmámor ennek a titoknak az
újravaló megérzése, felismerése ön-
magunkban. Erdély a miénh, mert
miénk az erdélyi titok.

Mindezt az igazságot pedig nem
tudjuk lefordítani, se angolra, se
németre, se semmiféle nemzetközi
értelmességet nem tudunk csinálni
belőle. Ezért nem tudja senki sem

_II rajtunk kívül megérteni és rendezni
az erdélyi kérdést. Mert ez nem
a fajok, nem a nepesséa, nem a
statisztika és a telekkönyv kérdése,
hanem a léleké, ezé a titoké, amely
még akkor is a mi kezünkben van,
ha magunk sem értjük, s ha ma-
gunk is csak alázatos remegéssel
vesszük fel most újra, s mutatjuk
fel újra húsz év értelmetlen háo-
szában megpróbált minden erdé-
iuineh : magyarnak, székelynek,
románnak, szásznak ...

Dezséry Lászui.

1

tokzatos életvalóságért nem tud
megválni Erdélytől, ebben a titok-
zatos életkohóban érzi magát _erre
a földre tartozónak, de ő is érzi a
lelke alján, hogy ezt a titkot a
magyarság történelmi erői termelték
és tartották elevenen. A román
impériumnak egyetlen perce sem
volt. melyben román hit is lett
volna az impérium mellé Erdély
megszerzéséhez. Az erdélyi román
a magyar-titokban volt itthon, s a
regáli a magyar-titok miatt nem tu-·
dott sohasem itthon lenni Erdélyben.
Erdélyi és regáti román testvér
emiatt a magyar titok miatt nem
tudoti egyesülni a kolozsvári Má-
tyás-szobor, vagy a vásárhelyi lábas
ház, vagy a kalotaszegi templom
alatt. A szász pedig épen az év-
százados elzárkózásban mutatta
meg, hogy legfeljebb népi erői fenn-
tartásához van ereje, s már nem
futja belőle az erdélyi történelem
alakításához is.

Magyarnak és székelynek lehet-
tek a húsz év alatt keserves pró-
bái, a léleknek és kenyérnek mil-
lió problémája zúdulhatott rá, mar-
cangolhatta belülről az önvád s
égethette magát az önrevizió tüzé-

"Amit az Isten egybeszer-
kesztett, ember el ne válasz-
sza. Máté 19: 6.

"Bizonyságul hívom ellene-
tek ma a mennyet és a földet,
hogy az életet és a halált ad-
tam előtökbe, az áldást és az
átkot: válaszd azért az életet,
hogy élhess mind te, mind a
te magod." Mózes V, 30: 19.

"Nincs oly rejtett dolog, ami
napfényre ne jőne és olyan
titok, ami ki ne tudódnék."

Máté 10: 26.



Kishitűek voltunk ...
Erdély visszatérése újra nagy kérdé-

sek elé állít minket. Eddig tele voltunk
panasszal: mi lesz a sok értelmiségi
munkanélkülivel, mi lesz az egyetern-
ről kikerül tekkel, hogyan lehetne őket
visszaszorrtani, elvenni a kedvüket a
tanulástól, rostavizsgákkal, tanulmányi
nehezítésekkel, k is fizetés igéréséveL
Most tele vagyunk gondokkal: hogyan
tudjuk betölteni azokat a helyeket,
amelyek betöltésre várnak: erős, fel-
készült, tetőtől-talpig magyar embe-
rekkeL Kénytelenek vagyunk belátni
azt, hogy sokkal többen kellenének,
mínt ahányan vannak. Jobbak kellené-
nek, mert a jókat felvette a "kis or-
szág" is: a több nyelven beszélőket, a
tanulásban kitartókat. Legnagyobbrészt
csak azok maradtak, akik nem voltak
egy pályán sem hivatottak, csak ke-
nyérkeretesért küzdöttek. És most eze-
ket kell elküldeni, rnint a megújhódott
magyar lélek képviselőit?

Pár évvel ezelőtt, amikor egyszerre
nagy roham volt valahogy az egyete-
mek ellen, sokan gúnyolódtak a Kle-
bersberg által hirdetett: "kulturfölény·'
felett. Hányan bizonygatták, hogy ér-
telmiségi túltermelés van, mert rokon
és ismerős állás nélkül szaladgál és
semmiféle nagybácsi nem segíthet pro-
tekcióval, hogy állásba kerüljenek. És
ugyanakkor hányszor elmondották
ugyanezek azt is, hogy meg kell alkud-
nunk a körülményekkel, a viszonyok-
kal, be kell rendezkednünk a megcson-
kított ország határai között való életre,
nem hősies kitartással, hanem összetört
és megalázott mivoltunk koldús nyo-
morúságával: ahogy lehet. 'I'heológiai
fakultasunk is eltanácsolta az embere-
ket, mert állástalan segédlelkészek.
vagy felavatatlan végzett theológusoic
kiáltottak szolgálati hely után és nem
volt hely a számukra. Kishitűek vol-
tunk ...

De kishitűség és megalkuvás volt 3

megoldási kisérletekben is. "Elégedjél
meg azzal, ami van. Kicsinyek vagyunk,
nem adhatunk többet." Pedig adhat-
tunk volna. Isten nem azért küldött
munkásokat, mert nem volt aratni való,
hanem mert ő már vetett és közel volt
az aratás. Ahogy! kicsiny egyházunk,
annak ellenére, hogy kevesen vagyunk
és szegények vagyunk, mégis csak el
tudta helyezni rövid időn belül a, ki-
került "túltermelést", úgy el tudta
volna helyezni a nagyobb közösség is.
Mi tudjuk, hogy áldás fakadt azokból
a munkás, szerény, lemondó órák ból,
amikor társaink elhagyottan, kevés fi-
zetésért, vagy csak annak reménységé-
ért vivták a harcot. És tudjuk ma is,
hogy akik építettek, nem hiába épí-
tettek, a szórványokból szórvány-gyü-
lékezetek állottak elő, megkerültek az
elveszettek, felépültek a templomok.
Ott, ahol volt elég hit, a keldúsbot. is
kivirágzott. De ahol nem volt, ott
ugyan miben reménykedhettek?

Mert lényeges különbség van ám fi··
zetés és fizetés között. Nem annyiban
csupán, hogy az egyik számszerűleg
nagyobb és a másik számszerűleg ki-
sebb. Az egyik lehet a megalkuvás jel-
képe, a másik pedig a jobb jövő ige-
rete. Ahol úgy kerestek munkaerőt,
hogy meg kellett alkudni és nem lehe-
tett tovább reménykedni, ott nem tör-
ténhetett csoda. Szépeket álmodni és
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Intelligencián.k felelőssége
(Folytatás.)

De ezen felül igenis áll az, hogy a jó példa okáért még különös-
képpen szükséges,' hogy vezető osztályunk vallásos, istenfélő, a közös
templombajárás tekintetében is iránytadó vezető osztály legyen. Lélek-
rombolásra, a mindennél drágább hit világának lerontására vezethet az
egyszerűbb ember lelkében, ha látja, hogy ugyanazon gyülekezeti kö-
zösséghez tartozó intelligencia közönyös a hit dolgában, kényelmes
ahhoz, hogy templomba járjon, vagy éppen szégyenli azt, hogy az
Isten házában együtt lássák egyszerűbb emberek közösségében.

Üres kifogásnak, erőtelen mentegetőzésnek tekinthető azért isten-
tiszteletünk ridegségére a prédikációnak sokszor hosszú, sokszo-r egy-
hangú, sokszor naiv, sokszor fáraszó jellegére való utalás, és annak
hangsúlyozása, hogy templombajárás nélkül is lehetek jó keresztyén és
jó evangélikus. A legdrágább jogomat és kiváltságornat nem engedhe-
tem veszendőbe menni ilyen kifogások alapján. A magam lelki élete
mellett a rám tekintő és az én magatartásomból példát merítő egyszerű
hívek százaiért való felelősség teszi szent kötelességemmé, hogy a gyü-
lekezetnek csakugyan jó példával szolgáló, hívő tagja legyek. A magá-
ban álló fát kidönti a szélvész. Erdő fái egymásba kapaszkodva állják
a vihar nyomását. A magában égő fahasáb tüze kicsiny és hamar válik
füstölgő üszökké; nagy farakás tüze lobog magasra, melegít és
világít messzire. Egyedül hamar kiszikkad, ha vo-lt is, hitemnek forrás-
vize. A közösségnek éltető ereje tart fenn engem is, aminthogy én is,
mint a közösségnek tagja, társamat. Önmagát csalja meg azért az, aki
kirekeszti magát a gyülekezet élő közösségéből, amely egyúttal éltető
közösség is. Még, az egyébként nagyjelentőségű rádióistentiszteleteken
való részvétel, ill. ilyeneknek hallgatása sem pótolhatja azt a közössé-
get, amelyet a vasárnapi gyülekezeti istentisztelet jelent a hívek szem-
pcntjából. Könnyen bekövetkezhetik az, hogya kényelemből, vélt fel-

. világosodásból, vagy akármilyen más okból a gyülekezet közösségéből
magát kizáró tag elveszti azon erőforrásokat, amelyek hitéletének táp-
lálása szempontjából szükségesek, és holt tag, névleges keresztyén lesz
csak Isten népének szent közösségében.

Hazánkban a történeti fejlődés folytán jobban meg van a lehető-
sége, mint bárhol máshol a világ vezető elemeinek, az intelligenciának
az egyházi életben való részvételre, ill. érvényesülésre. Hiszen a zsinat-
presbiteri rendszer a legalsó foktól elkezdve a legmagasabbig az iker-
elnökségek alapján áll, és a gyülekezeti egyház tanács, nagyobb helye-
ken a konvent és felsőbb fokozatokon is a különböző presbitériumok -
amelyek a legújabb időben alkottattak meg, az ú. n. világi elemnek,
nem szívesen használom e szót, hiszen egyházunk az egyetemes papság
elve alapján áll - az intelligenciának irányító befolyást, vezető szere-
pet biztosítanak a különböző egyházi közületek életében. Azt örömmel
és megelégedéssel állapithatjuk meg, hogy az egyház jogi életének in-
tézésél.en ezen szervek révén eléggé kiveszik részüket vezető·embe-
reink - de a lelki élet terén való mulasztást nem pótolhatja a gyüle-
kezet ezen szervezeti, jogi, társadalmi, gyűlési életében való részvétel.
Sok áldatlan bizonyságát láthatjuk annak, hogy a gyülekezet életében
több helyen elkülönült a templombajárók és agyülésteremben tanács-
kozók csoportja. A kettő csak együttesen és egyszerre lehet valóban
tartó oszlopa az egyháznak.

Éppen hazai egyháztörténetünk tanúságaira való tekintet folytán
nem feledkezhetünk meg arról, hogy évszázados viharok dulását ki-
állott és ezért megpróbált egyház tagjai vagyunk. Dacolva ideig-óráig
megállhat akárki is az erőszakkal szemben; de ahol évszázadok nyomá-
sával szemben való diadalmas ellenállásra tekinthetünk vissza, ott va-
lóban maradandó, nemes, egyházi vonatkozásban is felsőbbrendű em-
bertípusról beszélhetünk; és már erre a nemes leszármazásra való te-
kintettel sem szabad a közönvnek minden értékálló intézménvt ki-
kezdő, életoltogató álláspontjára helyezkednünk. o

Rámutathatunk, rá is kell mutatnunk arra, hogy intelligenciánk
széttagoltságának és egyházi vonatkozásban is érezhető lanyhaságának
megvannak a mélyebben fekvő okai. Ezek az egyetemi oktatásra,
amely oktatás és nem nevelés, valamint az intelligencia szellemi életé-



ben való össze-visszaságra, tudomány, művészet, napi és időszaki sajtó
rendszertelenségére, vagy, sajnos, balfelé való nagyon is irányított jel-
legére vezethetők vissza.

Nem lehet eléggé kifogásolni azt a tényt, amelyet a baj látók már
régtől fogva hangoztatnak, hogy az egyházi. nevelés il középiskolával
végetér és éppen akkor, amikor a főiskolának, az egyetemnek szabad
szele üti meg az ifjú lelkeket és a különböző világnézetek összecsapása
közben nehezen tud a helyes irányban elhelyezkedni, akkor szűnik meg
az egyház vezető, irányító tevékenységének érvényesülése. Külön, el-
ismerés és hála illeti azért azon egyháztagokat, akik az egyetemi élet
ezen kisiklásra annyira alkalmas szabadvilágában is helytállanak egy-
egyházuk hű gyermekeiként. De ki kell mondanunk a, szomorú tételt:
egyházias intelligenciát addig, amíg az egyetemeken tanuló ifjúság
magárahagyatva vergődik és sajnos nem kis részben kalIódik el a lelki-
aszály ottani világában, nem igen, vagy legalább is kismértékben vár-
hatunk csak. Itt kell azért egyháznak, államnak, mert az ő érdekéről is
szó van, megragadnia a problémát és megtalálni a módját annak, hogy
a főiskolai ifjúság megkapja lelki tekintetben is azt, amit fejlődő, el-
lentétes világnézetek tüzében álló és így nem kis viharokat átélni kény-
telen forrongó kora megkövetel. Örvendetes első lépés e téren a Buda-
pesten már megszervezettegyetemi lelkészi állás.

Egyetemi oktatásunk mai fokon a specializálódásnak egyfelől szük-
séges, másfelől mégis nagy veszedelmet magában rejtő útján halad
előre. Az megérthető, hogy a tudományok 'hihetetlen arányú fejlődése
folytán ma már senki sem lehet polihisztor; sőt a való helyzet az, hogy
pl. a jogász nem ér rá ethikai, a bölcsész jogtörténeti, az orvos
theológiai és a theológus mondjuk irodalmi kérdésekkel behatóbban
foglalkozni, hiszen saját szakmáján belül is annyi a teendő, hogy alig-
alig végezheti el azt becsülettel. És mégis azt kell mondanunk, hogy
egyes átfogó studiumoknak, amelyek a részletszakoknak összetartozá-
sát és összefogását biztosítják, a hallgatása nélkülözhetetlen volna. Uta-

-lok itt nemcsak az emberi gondolkodás törénetének, a filozófia törté-
netének egyetemes en kötelező ismeretére, amely nélkül csak a saját
szakjukban otthonos, de egyetemes ítéletre és látásra .nem igen képes
szobatudósokká, félszeg, magukbanés maguknak élő emberekké- tu-
dományos vakondokokká. mint egy professzor találóan megjegyezte -
válhatnak a diplomások; de gondolok a megfelelő világnézeti előadá-
sokra, pedagógiai ismeretekre és ezzel párhuzamosan az egyház életé-
ben js megfelelő részvételre, egyházias mozgalmak, egyesületek és be-
állított egyetemi diáklelkész állások szervezésére is. Éppen a szellemi
élet átalakult felfogása tekintetében korunk annyi újat és meglepőt
produkált, hogy az e téren való átfogó tájékozódás nélkül ifjúságunk
nem készülhet fel kellőképpen arra a vezetőhivatásra, amely mind nem-
zeti, mind egyházi vonatkozásban rá vár.

Ezen előkészület terén való súlyos mulasztásoknak a következ-
ménye az a lelki kiszikkadtság, amelyet éppen a főiskola padjait el-
hagyottak körén belül találhatunk legtöbb esetben. )
, És ennek következrnénye, hogya sajtó, színházak, mozik elmosódó
vagy nagyon is egyoldalú világában él kritikátlanul, ön- és világisme-
ret nélkül és nem tud többé különbséget tenni a cifra üveg és a ki-
csiszolt drágakő közt. Fogalmi zavarban van és összetéveszti a vallást
a tudással, a hitet a világnézettel, és abban a tudatban van, hogy vi-
lágnézete, tudása, műveltsége pótolja számára a vallást, illetve, hogy
ez az ő vallása. Messzire vezetne most annak taglalása, hogy milyen
végzetes hiba ezeknek összetévesztése, illetve összekeveré:se. Népiesen
úay fejezhetném ki ezt a viszonyt, mint a kenyér előállásáról. sütésé-
ről és alkotó elemeiről való legpontosabb ismeretet és 'masát a frissen-
sült kenyeret. Az előbbi lehet bármilyen érdekes és értékes ismeret,
az éhes embert nem ez, hanem maga kenyér érdekli és csak e kenyér
veheti el éhségét. Az emberi szellemet 'is érdekelheti a tudás, ismeret.
művészet, világnézet, kultúra, civilizácói -- de az emb'er lelkét mindez
nem elégíti ki. Még mint vallásról való ismeret sem, hanem maga a
tápJáló, éltető Ige, az örökkévalóság vize és kenyere. E nélkül lelki
aszályban van, senyved és sorvad az ismeretanyag leggazdagabb kin-
esésházának birtoklása mellett is. Egy mázsányi aranynál is többet ér
az karaj kenyér, amellyel elverheti az éhségét a puszta vándora.

feljebb törni csak az tud, akinek meg
van a reménysége, meg van ~ hite.

.Ahol azonban hirdették és tudták: most
vetni kell, szántani és boronálni, de
majd egyszer termés is fakad, ott a
szántók, vétők, boronálok aratásról ál-
modtak és nem csalatkoztak meg. Most,
amikor attól kell félnünk, hogy szórvá-
nyainkban megállhat a munka pár éven
belül esetleges munkahiány miatt, most
látszik meg a hívők igazsága. és a kis-
hitűek bűne. Azoké, akik csak a napo-
kat nézték, de nem tudtak években,
évtizedekben gondolkozni.

Megdöbbentő dolog a nagy orom-
ujjongásban rájönni arra, hogy a szí-
vünk összeszorul: félünk. Rájönni arra,
hogy 'a Icishí.tűség most 'gyorsan átved-
lik .fennhéjázássá, diadalmaskodássá, de
nincsen' meg benne az erő, amelyik
biztosítaná számunkra a még többet.
Kishitűen megalkuvóvá lett ifjúságunk,
magát elhagyón vegetálók sokasága,
felkészületlen emberek 'járnak' szana-
szét. Kinek a hibája? Míndnyájunké,
Azoké, akik megelégedtek a bírálattal,
azoké, akik látták, de elhallgattak,
azoké, akik benne voltak, de nem akar-
tak "hiába" dolgozni. Kishitűek vol-
tunk ...

A nagy jutalmazásban vajjon mit
szól hozzá. Isten? K. P....,.,.".,.,.,..",...,.~
Amig időnk vagyon ...
(A magyarhoni Gltsztáv Adolf Gyám-

intézet kéreIme.)

Ugye, ismerjük a régi kastély törté-
netét?! Valamikor igen szép volt, de
azután az idő erősen megviselte. A tu-
lajdonosok el is határozták, hogy meg-
mentik kastélyukat a pusztulástól. Ár-
ajánlatot kértek amesteremberektől s
azok a tatarozásért 100 aranyat kértek
A kastély urai sokallctták az összeget
s nem javíttatták meg az épületet. Évek
multán megint szemügyre vették az
időközben még jobban megrongálódott
várkastélyt, s akkor már hajlandók let- .
tek volna a 100 aranyat megadni a
mesterembereknek. De a mcsterembe-
rek ekkor már 200 aranyat kértek. A
kastély urai ezt az összeget természe-
tesen még inkább sokallották s megint
csak elhalasztották a munkát, S ez így
ment évről-évre, míg végtére az épület
oly rozoga állapotba került, hogy
annak urai most már minden árt haj-
landók voltak megadni, csakhogy meg-
mentsék az ősöktől örökölt kastélyt. De
a mcsteremberek ekkor már azt üzen-
téle most már késő! A kastélvon már
nem lehet segíteni! Összeomlik!

Ez az ősöktől örökölt várkastély a
mi drága evangélikus egyházunk, min-
den templomával, iskolájával, jótékony
intézményeivel együtt. Hol itt, holott
kellene egy-egy templom, vagy iskola,
vagy jótékony intézet jókarbantartá-
sára s egy-egy gyülekezet megélhete
sére nagy áldozatot hozni, amig nem
késő ... , amíg időnk vagyon... Ámde
mi az áldozatot rendesen sokal ljuk, -
nincs pénzünk arra, hogy Istennek vá-
rosán -és a Felségesnek szent lakóhe-
lyén (46. zs.) a repedéseket és az omla-
dásokat kijavítsuk s a sövényeket
megépítsük. Előfordul azonban több-
ször az is, hogy híveink nem tudnak
ezekről a szükségletekről, hogy a temp-
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lomépítés és fenntartás munkájában
már 100 év óta segédkező Gusztáv
Adolf Gyámintézet gyűjtői nem érik el,
szívesen jótékonykodó s készségesen
adakozó hittestvéreinket.

Azért Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézetünk 11 év óta a tavaszi
felhívás mellett, nyárvégi kérelemmel
fordul egyházunk híveihez s adomá-
nyokért könyörög 'egy-egy különösen
meglátogatott vagy küzködő evangéli-
kus gyülekezet javára. Oly gyülekezet
javára kérjük az adományt, amely ha
nem segítünk rajta, úgy jár, mint az
ódon várkastély, amely gazdái fukar-
sága miatt elpusztult. Ezen a réven
eddig a következő adományok folytak
be: 1. 817.50 P, 2. 360 P, 3. 834 P, 4.
:300 P, 5. 540 P, 6. 466.78 P, 7. 404.66
P, 8. 460 P, 9. 350 P, 10. 700 P. Ezek-
kel az összegekkel aránylagosan mind
a négyegyházkerületben egy-egy bás-
tyafokát erősítettük meg magyar evan-
gélikus egyházunknak. Ezidén ezen
központi gyűjtés a sorrend szerint :1
dunántúli kerület egy gyülekezetének
jut. Dunántúlon, ahol sok a szegény
egyház s ahol' a tavaszi árvíz és a sok
esőzés több gyülekezetet súlyos hely-
zetbe juttatott - nem lesz nehéz erre
a segélyre rászorult gyülekezetet találni
Szeretettel kérjük azért hittestvérein-
ket, hogy "szivük szerinti adományt"
küldjenek "Központi gyűjtésre" való
megjelőléssel, Egyetemes Gusztáv Adolf
Gyámintézetünk pénztárába (Budapest,
IV., Deák-tér 4. sz, Csekkszám. 4224.).
Amig időnk vagyon ... mindenekkel jól
tegyünk, kiváltképpen pedig a mi hi-
tünknek cselédivel. (Gal. 6:10.) ,

Sopron, 1940 augusztus 26-án.
Ziermann Lajos

:1 Magyarhoni G. A. Gyámintézet
egyházi elnöke.

báró Feilitzsch Berthold
a Magyarhoni G. A. Gyámintézet

világi elnöke.

.. ..
KULFOLDI HIREK

A Dániai Bach-társaság meghívására
Kopenhágában hangversenyzett a leip-
zigí 'I'hornas-kórus. Olyan nagy érdek-
lődés volt, hogy a közönség fele kiszo-
rult akopenhágai dómból,

Ohíö (Amerika) egyik kis gyülekeze-
téről jegyzik fel a következőket: Anna
gyülekezet Szent Jakab templomában,
ahol a gyülekezeti. tagok száma 485,
június hónapban a vasárnapi istentisz-
teletek átlaglátogatottsága. 436 személy
volt.

Az amerikai egyházi újságok előfize-
tőinek és olvasóinak száma nagyon
visszaesett az utolsó 10 évben. A me-
thodista angol nyelvű újságole veszte-
ség száma 380/0, állítólag a nérriet-
nyelvű egyházi újságole olvasóinak
száma még jobban megapadt. Ugyan-
ekkor az amerikai katoltkus újságol-
vasók száma emelkedőben van.

Zágrábban a német evangélikus egy-
ház fennhatósága alatt német reálgim-
názium nyílik meg szeptember elején.
Az iskola felekezetközi lesz s rendelte-
tése az, hogya horvátországi nérriet
gyermekek az anyanyelv segítségével
végezhessék tanulmányaikat.
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Szükséges és nélkülözhetetlen azért az intelligenciának öneszmé-
lése. Szükséges il. mondottakon kívül még azért is, mert végeredmény-
ben a keresztyén alapokon nyugvó, legalább is keresztyén világnéze-
ten felépülő mai civilizációnak csak az előnyeit élvezni akarás. a pol-
gári biztonságot, a kényelmes életet követelő és mással nem törő~ő
magatartás tulajdonképpen rablógazdaság, amely a tőkét fogyasztja
már a kamatok helyett, és a tartalékától megfosztott keresztyén pol-
gári állam összeomlására vezethet - és ez magának az inelligenciának
is a pusztulását jelenti. Mert ne álltassa magát intelligenciánk: Az
adott társadalmi rend megbomlása őket is, őket elsősorban söpörné el,
amint azt gyorsított ütemben, véres erőszakkal Oroszországban láttuk,
de lassított ütemben fokozatos kicserélődése úgy a fassizmusban, mint
a nemzetiszociálizmusban bekövetkezik. Más berekben másként szól
az ének. ,

Ezért nem nélkülözheti intelligenciánk sem az élő, eleven vallá-
sosságot; ezért nem nélkülözhetjük intelligenciánkat az egyház életé-
ben. Ezért van intel1igenciánknak önmaga előtt tudatosítandó 'felelős-
sége az egész egyházi közösség szempontjaból. Nemcsak a mult kötelezi
erre, nemcsak a jelen követeli ezt, hanem a. jövő, az ő jövője is, paran-
csolja ezt. Itt dörömbölnek az ajtón a különböző új világnézetek, ame-
lyek egymásnak ellenlábasai lehetnek, de megegyeznek egymással
abban, hogy intellektuális alapjellegük folytán a lélekkel, és így annak
szükséges táplálékával, a vallással, és annak letéteményesévei, az egy-
házzal nem sokat törődnek

Döntően fontos azért, hogy ezen új idők felkészülten találjanak
bennünket, és hogy éppen az egyházi téren is vezetésre hivatott intel-
ligencia szilárdan álljon meg az ősök által megőrzött és számára hiány-
talanul átszármaztatott drága evangélium öröksége mellett. Igy lesz és
marad valóban vezető osztály, amely vezet és nem félrevezet kisebb és
nagyobb közösséget, államot és egyházat egyaránt Dr. Kiss Jenő.

lsten a lélekben
Lassanként a vallás úgy tűnik fel a mai ember szemében, mint

valami fölösleges, mert értelmetlen időtöltés, talán elavult babonák
mesterkólt életben-tartani akarása, vagy pedig, mint f'árasztó erkölcsi
kötelességteljesítés, melytesti és lelki síkban sok áldozatot kíván a
becsületes embertől. Pedig, ha a multban is így néztek volna a val-
lásra, bizonyos, hogy nem maradt volna fenn mind a mai napig s nem
hoztak volna érte oly mérhetetlenül sok áldozatot. A vallásos élet ré-
gen a szellemi élet csúcspontját s vele kapcsolatban a legfelségesebb
boldogság reális tapasztalásának a lehetőségét, minden más értéket
felülmúló öröm- és békességforrást jelentett. A hit nem volt külső
kényszer, hanem ellenállhatatlan vonzerő, mely mint lepkét a fény,
vonzotta a lelket oda, ahol Istenről s Isten titkairól hallhat. Mert a val-
lásos élet lehetővé tette, a legfelségesebb gyönyörűségelmek, az Isten-
ben való élet örömeinek átélését.

Az Isten emberei azért olyan hűségesek az Úrhoz, mert vele nem-
csak néha találkoznak, hanem szinte szüntelenül kapcsolatban állnak.
Istenben élnek és vannak (Csel. 17, 28). Jézus Krisztusban is azért
ismerik fel Megváltójukat, Urukat és Királyukat, mert vele való
együttlét a Magasságossággal való talákozást ajándékozza nékik a meg-
szólítása, jelenléte lelkivilágukat örömre, boldog gerjedezésre indítja
(Lk. 24, 32).

A biblia emberei belső átéléseiket rendszerint a keleti ember szi-
nes képzeletvilágának a nyelvén, mínt a külső világhoz tartozó történé-
seket mondják el. Ez a kifejezésmód a mai ember realitás-érzékének
ritkán felel meg s azért oly megfoghatatlan sokszor előtte. Azok, akik
az újabb időkben részesülnek Isten reális átélésének a kegyelmében,
már másképpen beszélnek. Vallomásaikban teljességgel a lélek világá-
ban mozognak s annyiban is összhangban vannak az Úr Jézusnak azzal
az ismert kijelentésével, hogy Isten Lélek s akik őt imádják, szükség,
hogy lélekben (és igazságban) imádják (Jn. 4, 24).



A legfiatalabb tudományok egyike, a valláslélektan megkapó pél-
dákon tudja szemléltetni, miképen éli át a gyarló ember a szent Istent.
EzekbőL az önvaUomásokbóL közlünk a;<;aLábbiakban néhányat. A val-
lomást-tevők neveit nem említjük, de kijelentjük, hogy valamennyien
vagy történetileg is ismert egyéniségek, vagy pedig más módon isme-
retesek a pszichológusok előtt.

,,1926-ban történt, egy vasárnapon. Reggel istentiszteleten és úr-
vacsorán vettem részt. Az egész napot komoly elcsöndesedésben és bé-
kességben töltöttem. Este áhítaton voltam egy csodaszép reneszánsz-
stí1ű kis kápolnában. Az oltár aranyos mozaikmunka, melyet beragyo-
gott a gyertyák fénye. Feledhetetlen ünnepi hangulat. Maga az áhitat
lefolyása szokatlanul egyszerű. A csaknem teljesen üres templomban
az orgonán csodás hangszínezetű előjáték zendül fel. Majd halkan és
szelíden négyszólamú karének hangzik fel a kórusról. Mintha angyalok
kara lenne. Utána már nem történik semmi. Minden elcsendesedik ...
elfeledern hol, kikkel vagyok; egyedül vagyok Istennel.

Félóra telik el így. Boldog idő. Senki se szólalt meg. A lélek se.
Csak Isten beszél. Isten, a .legfőbb, végtelen valóság, a jóság, szerető
Atya. Mit mondott. Mit feleltem neki? Szavakkal semmit: nem is kér-
tem semmit. TökéLetes kapcsolatban voltam uele, s magasztaItam a
Mindenhatót. - Ez volt életem legszebb és legbensőségesebb élménye,
ami nagyon erős és kitartó bizodalommal töltött el Isten iránt az
életben."

Ime, honnan és mimódon veszi a vallásos ember Isten iránti hívő
bizodalmát! A templom csöndje, a művészi "ének- és orgonahang" csak
külsőség. A fő a "léleknek Istennel való együttléte.

Ez a találkozás azonban nem csupán a békében élő embernek jut-
hat osztályrészül. A vallásosság benső átélése éppen azért volt mindíg
a legdrágább érték azok szemében, akik tapasztalatból ismerték, mert
ki tudta őket emelni a legfélelmetesebb gondokból és nyomorúságból
is. Egy mai példa:

"Egyik utamon erősen meghűltem, majd hónapokon át köhögtem
s erősen fájt a mellem. Mivel előzőleg egy tüdővészes emberrel laktam
együtt, egyszerre az a rettentő gondolat villant fel előttem, hogy bizo-
nyára én is tbc-és vagyok! Ezért csakhamar a városba utaztam, egy hí-
res orvoshoz, hogy megtudjam, mi van velem. Szerencsétlenségemre
egy igen lassú vonatba kerültem, mely hozzá késett is. Szörnyű meleg
volt, egyre gyöngültem és rosszabbul lettem. S ráadásul a vonat még
meg is állt a nyilt pályán és sokáig vesztegelt, mert nem volt rendben
valami. Az utasok kiszálltak. tn is. Leültem a fűbe. Betegségem ideje
alatt mindíg valami szoronqo, nyomott érzés gyötört. Vidám társaság
közepette is, melyben külsőleg ugyan részt vettem, szüntelenül arra
gondoltam, hogy - most már vége mindennek. Más gondok is kínoz-
tak. Állandóan lehangolt és boldogtalan voltam. Utazás közben ez az
állapot még fokozódott. Képtelen voltam egy helyben ülni. Fel és alá
járkáltam. Majd amint ismét a fűben ülök s lassan már beesteledik,
hirtelen eszembe jut az ige: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik meg-
fáradtatok és megterheLtettetek, stb. (Mt. 11, 28-30) egészen végig.
Erre rögtön valami kibeszélhetetlen: öröm töltött el, tele boldogsággal.
Jézus mondásának minden szava csodálatos világosságot nyert előttem.
Mintha maga Jézus mondta volna őket. Úgy éreztem, mirrtha őmaga
egészen közel, bensőleg közel lett volna, de .persze őt magát nemilát-
tam. Nagyon boldog voltam. Minden, ami rámnehezedett, .eltűnt ...
Többször ismételtem az igét, majd Pál apostol szava jutott az eszembe
valahogy így: Krisztus az én. életem, a haLáL nékem nyereség (Filip. 1,
21), továbbá az a hely, ahol arról beszél, hogy jobban szeretne meg-
halni, mint élni, legvégül: Akár élünk, akár haLunk, az Úréi vagyunk ...
(Róm. 14, 8). Az igékre pontosan nem emlékeztem, de az értelmük vi-
lágos volt előttem s általuk fölébe emeiketitem. a haLáLnak s teljesen
közömbös volt előttem, ami fenyegetett. Mikor megérkeztem a városba,
még mindíg beteg voltam. Másnap elmentem az orvoshoz, aki azonban
semmi különösebb bajt nem állapított meg s néhány nap mulva csak-
ugyan teljesen egészséges lettem ... "

Egy kiváló egyházi ember, aki hozzá meglehetősen értett az ön-
megfigyeléshez, írja a következőket:

"Istentisztelet végzésére készültem, de hiába próbáltam magamat
lelkileg koncentrálni, az Isten iránti tiszteletnek vagy áhitatnak-az

A jenai egyetem tanácsa rendeletet
adott ki arról, hogy az egyetem épüle-
tében és helyiségeiben az egyetemi
hallgatóknak a dohányzást eltiltja.
A római egyház a légitámadások

miatt enyhítette a miseáldozás szabá-
lyait. Azok .a papok, akik a támadás
ideje alatt is szolgálatban vannak, s
azok a betegápolók, akik a támadás
ideje alatt betegeket szállítanak az
óvóhelyekre, az éjszakai órákban is
táplálkozhatnak s nem kell tekintettel
lenniök az áldozás előtti és utáni 4
órai tilalomra.
Aberni egyháztanács felkéri híveit

s a felhívása által elérhető összes ke-
resztyéneket, hogya most minden eu-
rópai országban elkezdett használt pa-
píros gyűjtése alkalmával legyen ki-
lettel az öreg bibliák és énekeskönyvek
iránt. Bizonyosan minden házban van
egy kis zug, írja a felhívás, ahol ezek
az iratok megőrizhetők.

Ostmark egyházi elnöksége elren-
delte az imát a Führerért, a népért és
az állarnért. Minden gyülekezet köte-
les ezenfelül az elesettekről a vasár-
napi istentisztelet keretében megemlé-
kezni. Az emlékezés imáját a gyüleke-
zet állva hallgatja végig.
A hoIlandiai két részre szakadt evan-

gélikus egyház egyesülési mozgalmai
teljes sikerrel biztatnak
Burgenland Schlaining nevű gyüle-

kezetében az orgona villámcsapás kö-
vetkeztében teljesen elpusztult.
A svájci rádiótársaság ezután is,

minden korlátozás nélkül adja a fran-
cia nyel vű szombatesti egyházi kőz-
vetitest.
Jaroslawski meglátogatta a balti ál-

lamokat abból a célból, hogy az isten-
telenek mozgalmának ellenzőit szemé-
lyes megjelenésével leszerelje. Látoqa-
tása után 200 eszt lelkészt szállítottak
el Kelet-Oroszországba.
Norvégia két meg nem nevezett vá-

rosában annyira bibliaolvasó lett a kő-
zönség, hogy a könyvkereskedések bib-
liáit szétkapkodták Az ifjúság lelki
ébredése kifejezhetetlenül nagy.
Az Istentelenek intézkedései a balti

államokban: 1. Kiutasítandó fenti álla-
mokból a Vatikán minden képviselője
s a diplomáciai összeköttetés is meg-
szüntetendő. 2. A katolikus akciók
szervezetei feloszlatandók. 3. Minden
vallási egyesülés vagyon tárgyai elkob-
zandók. 4. Egyházi iskolák megszünte-
tése. 5. Minden olyan egyházi személy
internálandó, aki veszélyes lehet tekin-
télyénél fogva, vagy aki az utolsó évek-
ben ellenséges magatartást tanúsított a
szovjettel szemben: 6. Minden egyházi
intézmény bezárandó. 7. Az istentele-
nek mozgalma élvezi ezentúl a hivata-
los s eddig az egyházaknak jutott ál-
lami támogatást. 8. Az iskolákban a
vallástanitás teljesen beszüntetendő. 9.
A rádiókori keresztül csak az istente-
lenek propagandája engedélyezhető. 10.
Beszüntetendő az egyházaknak eddig
juttatott minden állami és községí se-
gély.

A rendelet után Jaroslawski még azt
az intelmét adja, hogy Romániában,
Bulgáriában és Jugoszláviában meg-
erősödött az istentelenek mozgalma s
Moszkva olyan nagy tervekkel foglal-
kozik a továbbiakban, amelytől meg-
remeg az egész világ. (A svájci Epd
közlése.) Közli: G. L.
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[vANG.~lI~U~~lIT
'Evangélikus

kultuszadó
Kultuszminiszterünk egyik nagyje-

lentőségű beszédében bizonyságot tett
arról, hogy ő a felekezeti oktatás híve,
(je célzott arra is, hogy majd "jöhet
utána egy olyan kultuszminiszter, aki
egyetlen tollvonással megszünteti a fe-
lekezeti iskolák létjogosultságát és az
összes iskolákat államosít ja". Erre an-
nál is inkább lesz lehetőség, mert az
iskolai terhek nagy részét úgyis az
állam viseli.

A felekezeti iskolázás megszűnése
nemcsak egyházi szempontból volna
kár, de ismeretes, hogy a felekezeti is-
kolák között mindíg meglévő nemes
versengésekből a közösség, az egész
nemzet számára is előnyök származtak,
A felekezeti iskolák elért eredményei
mindíg jobbak voltak, mint a más té-
nyezők által fenntartott iskolák sike-
rei (lásd pld. középiskolások tudásver-
senyét).

Mégis komoly emberek foglalkeztak
már azzal a kérdéssel, hogy nem
volna-e tanácsos minden iskolánkat át-
adni az államnak, hiszen a terhek jó-
részét úgyis 3Z állam viseli és a fel-
szabadult jövedelmekből, iskolai cél-
vagyonokból elegendő hitoktatókat ál-
lítani munkába. Az egyházi iskolákért
remegö szívek nagyon helyesen azt az
álláspontot foglalták el, hogy az isko-
lákat a végsőkig tartani kell. Ez a vé-
lemény még azokban a kicsiny gyüle-
kezetekben is, ahol maroknyi hívő se-
reg állami adój ának többszörösét fizeti
ki, hogy törpeiskoláját. tarthassa.

Mindenki, aki a gyülekezeti háztar-
tásokban csak egy kicsit is ismerős;
nagyon jól tudja, hogy az egyházi adó-
zás terén mindíg több és több lesz a
baj. Nincs időnk, hogy ennek a kérdés-
nek sokvonatkozású okaival foglalkoz-
zunk. Talán elegendő, ha rámutatunk
arra. hogy a falu népe ráun a gazdál-
kodásra, nem tartja azt kifizetőnek,
menekül a földtől. Városra megy, ott
akar több pénzt keresni. Az utóbbi
évek sok természeti csapása csak fo-
kozza a földtől való menekülést. Egy-
házunk legtöbb tagja pedig földműves,
általában földművelésből él, de baj
van városon is az egyházi adózás terén.
Tudjuk, hogy mennyi baj volt és van
a terményfizetésekkel is, ennek meg-
szüntetéséhez sem mert hozzányúlni
egyházunk. Sokan úgy tekintetek erre
a kérdésre, mint amit általánosan nem
lehet megszüntetni és rendezni, rend-
szerint azok - tisztelet akivételnek -
akiket lényegbevágóari nem érdekelt.
Azután voltak beszédáradatok és tö-
megszónoklatok, melyek legtöbbnyire ct
lényeg mellett siklottak el ismeretlen
messzeségekbe. A terményfizetések ren-
dezése pedig elmaradt és valószínű,
hogy el is fog maradni.

Volt sok olyan gyülekezet, ahol lel-
készek és tanítók fizetésüknek csak egy
részét kapták meg. mert nem folytak
be az adók. El kell ismernünk. hogy
ezek között a gyülekezetek között vol-
tak olyanok is, ahol a vezetőséget is
lehet okoini bizonyosfokú hanyagság-
gal, de a legtöbb helyen az egyházi
tisztviselők hibáján kívül állott elő ez
a helyzet.

Figyelembe kell venni az elmondot-
tak mellett még azt is, hogy mostaná-
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érzelmeit nem tudtam magamban felfedezni, Nem éreztem a kegy!
met, belső vígasztalást se kaptam. Sőt úgy látszott, még arra se vagyi
képes, hogy Igazán vágyódjak utána. És mégis szerettem volna, ha r
szesülök benne ... Azonban nem állt hatalmamban, de a kegyelem U'
csakhamar úgy elhalmozott ez Ő megismerésének, a vele való találk,
zásnak lelki gyönyörűségeivel, hogy sírás fojtogatta a torkomat, al'.
tudtam beszélni, sokszor mélyen fel kellett sóhajtanom s úgy éreztell
hogy valahányszor "az Ú7", "Isten" szavak kerülnek ajkamra, eqés
bensőmet áthatja valami s ugyanakkor csodálatos szent áhítatnak (..
alázatnak a hangulata tölt el, melyet szavakba foglalni lehetetlen ...

Ezeket a példákat lehetne folytatm a végtelenségig. Bizonyára ninc
egyetlen hívő ember sem, sőt talán hitetlen se, akinek hasonló élmény
ben ne lett volna része. Jó is lenne, ha nagyobb figyelmet fordítanán1
rá s kevesebbet lennénk elfoglalva e világ ügyes-bajos, mulandó dolo
gaival, amint ez pl. egyházi újságjaink ban 'is, meg szószékeinken is tör-
ténik manapság. Az ilyen vallomások tanulmányozása igen alkalmas
arra, hogy hitünkben szilárdak maradjunk s hogy másokban is hasonló
érzéseket keltsen ek, vagy legalább felébresszék a vágyat utánuk. Mert
felülmúlhatatlan az az öröm, amit egy-egy ilyen átélés nyujt. Benne
a vallás, Isten, kegyelem, megváltás, új élet, üdvösség megszűnik ho-
mályos beszéd, rideg fogalom, száraz tanítás lenni, s hitünk javai éle-
tünk legfőbb értékeivé válnak.

Mindíg voltak s ezután is lesznek, akik azt mondják, hogy mindez
"csak érzelem"; sőt illúzió. De még bizonyosabb, hogy mivel (1) ezek
az átélések a legtisztább örömet s a legfelségesebb boldogságot nyújt-
ják, ezért (2) mindíg lesznek olyanok, akiknek legfőbb vágya, életcélja,
hogy így, ilyen boldogoknak érezzék magukat. Mert ez a boldogság
olyan, hogy csak az örökélet reménylett üdvössége mérhető hozzá.

Dr. Vető Lajos.

,
Eneklö egyház vagyunk-e?

Mások megtisztelnek és azt mondják, hogy igen. Mi magunk büsz-
kén verjük a mellünket és hangoztatjuk, hogya multban ennyi meg
ennyi énekköltőnk, zenészünk volt. Evangélikus énekirodalmunk na-
gyon gazdag; egy Luthernek a nevét s egy Bachnak a nevét tisztelet-
tel emlegetik idegenek is. Hivatkozunk arra, hogy egyes gyülekezeteink
sokat szeretnek énekelni; ismerik az összes dallamokat, énekszövege-
ket stb. Városi gyülekezeteinkben nagy orgonahangversenyeket rende-
zünk és zeneileg képzett orgonaművészeink vannak. S ma mégis na-
gyon meg lehet kérdőjelezni azt, hogy éneklő egybáz vagyunk-e
vagy sem. ' i' 1.

Az bizonyára mindenki előtt világos, hogy nem akkor vagyunk
éneklő egyház, ha sokat énekelünk. Nem az istentiszteleteken, más
egyéb összejöveteleinken vagy házi áhitatainken elhangzó énekek
mennyisége a fontos, hanem az, hogy mennyire s:Geretjük és mennyi7'e
becsüljük meg énekeinket. Igaz, hogy az énekek megbecsüléséhez hoz-
zátartozik az is, hogy ne egy-két verset énekeljünk belőlük, hanem le-
hetőleg eleitől végig. Hála Istennek, mindíg kisebb és kisebb számban
vannak azok az egyházközségek, amelyekben "mvat" csak egy verset
énekelni (a főénekből esetleg kettőt). Mindinkább tért hódít az üteme-
sebb éneklés és rájöttünk arra, hogy egy óra alatt két teljes éneket is
be lehet illeszteni egy rendes vasárnapi istentiszteletbe. Énekeinket
azonban nem szeretjük és nem becsüljük meg eléggé. Nagyon sok he-
lyen a lelkész vagy kényelemszeretetből vagy e téren laikus voltára
hivatkozva, minden további nélkül átengedi az énekválasztás jogát a
kántornak. Jöjjön az az ének, amelyik következik, vagy ahol az énekes-
könyv kinyílik. Szörnyűségek fordulnak elő ilyenkor. Nemrégiben
egyik nagy gyülekezetünkben prédikáltam. Jóelőre jeleztem, hogy sze-
retnék éneket ajánlani a kántornak másnapra. A lelkész azonban egy-
szerűen megakadályozott ebben azzal, hogy úgy sincsen otthon, meg
aztán mindíg ő szokott választani. Előre féltem, hogy mi lesz holnap.
Félelmem igaznak is bizonyult. Én a naini ifjú feltámasztásáról beszéltem,



az első ének pedig egy diadalmas, örvendező dícséret volt, a második meg
a feLebaráti szeretet köréből csendült fel. Kerestem hirtelen a kapcsoló-
p~ntokat, sajnos, nehéz volt megtalálnom. Lelkészek nemtörődömsége és
k~nyelemszeretete folytán többször jutottam abba a helyzetbe, hogy
kantoraink egyenesen sérelmesnek látták a csökönyösségemet és egyik
vagy másik énekhez való görcsös ragaszkodásornat. Hiába mondtam,
hogy ismerem összes énekeinket. dallamainkat; hivatásuk lekicsinylé-
sét látták eljárásomban. Szarintem olyan természetes, hogy nemcsak a
főéneknek kell igazodnia az istentisztelet egységéhez, hanem az első
éneknek is. Egy gondolatkörben kell mozognia mindkettőnek, még
akkor is, ha az első reggeli ének, Isten igéje vagy más tárgykörből
való is.

Nem becsüljük meg eléggé énekeinket. A legtöbb gyülekezetben
az énekkincsnek csak egy részét haszná.Lják. Valahol megszámoltam
egy lelkészi naplóban, hogy délelőtti főistentiszteleten a 413. énekünk
tízszer szerepelt egy év alatt. Döntő szempont azonban nem az volt a
választásnál, hogy értékes az az ének, hanem hogy megszokott. Vannak
énekeink, melyeket csak azért, mert rövidek, mindíg előszednek. Az
"Igaz bíró nagy Úristen" (288.) egy helyen évenként tizenötször
szerepelt.

Pedig az énekek választásánál a döntő szempont csak az ének ér-
téke lehet. A liberális és racionalista tartalmú énekek' ideje elmult.
Vegyük elő reformációkorabeli ősi dallamainkat és szövegeinket. Ta-
nuljuk meg ezeket az énekeket is: "J ővel el Szeritlélek Isten, Tarts
meg minket igédben ... " "Bűnösök. hozzád kiáltunk" (eredeti dallam-
mal), "Eltévedtem, mint juh ... " "Minden e földön csak elmulandó ... "
stb. Vessünk véget egyszer már annak, hogy kényünk-kedvünk szerint
ráhúzzuk szövegeinket a nekünk tetsző daHamra. Énekeskönyveink
nagy hiánya az, hogy nem figyelnek az egyházi év de tempore jelle-
gére. És sokszor még mi is tovább fokozzuk a lehetetlen dolgokat. Ka-
rácsonyi ének pl. furcsa a "Szívem keserűségét" dallamra, pünkösdi
ének meg a "Mennyből jövök mo.st hozzátok" dallamra.

Azon legyünk, hogy híveink minél több szép énekünket és dalla-
munkat megismerjék. Kétségtelenül nagy szolgálatot tesz e téren az új
liturgia, de itt se zárjuk el magunkat a lehetőségektől. A szerithárom-
sági vasárnapok liturgiájában első énekként váltakozva énekeltethet-
jük a négy különböző éneket. Máskor is van lehetőség arra, hogy hí-
veink lelkében megrögződjék sok-sok énekversünk. Az elmondott
szempont mellett a változatosság gyönyörködtet is, míg az örök egy-
formaság untat és a megszokottság által gépiessé tesz. Meg kell ragad-o
niok a gyülekezeteknek minden alkalmat, amikor nem az emberi be-o
széd, hanem csupán az Ige taníthat a tisztán megcsendülő ének által.

Nemrégiben egy kis füzetke látott napvilágot. Első darabja akar
lenni annak a sorozatnak, amely énekes áhitatok által vezetné Istenhez
közelebb a lelkeket. Kemény Péter állította össze ezt a kis füzetet. Lel-
készeink már ismerik is, mert tiszteletpéldány ként már kézhez kapták.
A nagypénteki passiók, a husvéti történet, a karácsonyi történet kell,
hogy felhangozzanak évről-évre pesti gyülekezeteinkben s másutt is.
Hadd szóLjon az Ige és az ének emberi beszéd néLküL is. Van abban
valami megrázó, hogy pl. nagypénteken, az Úr halálának órájában nin-
csen emberi prédikáció, csak a kereszt szava zeng hozzánk felülről.
Igy vagyunk a Bibliának egy-egy összefüggő szakaszával is. Ne \te-
gyünk önzőek és ne tulajdonítsunk túlsokat a mi szavunknak. "A gyü-
lekezeteknek jó, hogy ha néha nemcsak töredékében, hanem nagyobb
gondolati, illetőleg szövegbeli egységben is hallják az) Igét, de meg-
tanulják az Ige hozzánk intézett szavaira a megfelelő választ is." (Ke-
mény P.: Hegyi beszéd áhítatának előszavából.) Kívánatos volna, ha
gyülekezeteinkben felhangoznék évről-évre a Hegyi beszéd áhítat!

Maradjunk azonban még egy kicsit énekügyünknél. Országot járva,
gyülekezeteinkkel ismerkedve. arra a megállapításra jutottam, hogy
nagyon sok helyen semmit nem törődnek az orgonával. Sípol, nyiko-
rog, fülsiketítő hangokat ad. mint valami rossz szerszám, pedig a hang-
szerek kiráLynéja kell, hogy legyen. A rossz orgonának velejárója a
sok kiállhatatlan és borzasztó dallamvariáns, az Ú. n. "helyi dallam",
melyet még vezetőink is dédelgetnek. Ha éneklő egyház vagyunk, ta-
nuLjuk meg és szeressuk meg a tiszta dallamokat. Az evangélikus intel-

ban a világtörténelem kereke nagyon
gyorsan forog és olyan új helyzeteket
teremt, melyre a lehetőségek határain
belül idejében -fel kell készülni.

Az elmondottakat figyelembevéve, jó
volna idejében felkészülnünk legalább
iskol,?i adózásunknak egy jobb, meg-
felelobb rendszerére. Milyen lehetne ez
a megfelelőbb rendszer? Kiinduló pont-
jának az egymás terhét hordozzátok
gondolatának kellene lenni. Mert egé-
szen evangéliumellenes az az állapot,
hogy a jobbmódú és terheiket könnyen
viselő gyülekezetek szó nélkül tűrik
azt, hogy apró, terhek alatt roskadozó
gyülekezetek nem birják tovább cipelni
terheiket. Lehet, hogy jog szerint
semmi közük sincs ezekhez a terhek-
hez, de közük van az evangelium alap-
ján, közük van azon az alapon hogy
evangélikusok. '

,Legyen minden evangélikus népisko-
lank terhe evangélikus népünk összes-
ségének közös terhe. Legyen evangéli-
lcue kultuszadó, vagy bárminek nevez-
zük azt. Lehet, hogy alkotmányunk ezt
így nem engedi meg, de addig is, mig
ez megengedhetövé válna, végezzünk
pontos adatokkal számítást, hogy mond-
juk mekkora evangélikus kultuszadó
esne o1'Szágunkban minden egyes adó-
fizető evangélikusra. Hogyan oszlanű
meg a teher, ha azt mindenki egy-
forma százalékban fizetné. A rögtön
ellenvetőknek hadd mondjam meet
hogy az állami iskolák terheit is íg';;
viseljük, szinte észrevétlenül. Valame-
lyik központi szervünk végezhet szá-
mításokat az egyházmegyei számvevö-
székektol kikért pontos adatok alapján.
Valószínű, hogy a kiszámított százalék
nagyon is könnyen elviselhető volna
minden evangélikus adófizető részéről.

-Milyen lehetne ennek a tervnek a
gyakorlati keresztülvitele? Minden gyü-
lekezet egy felállított központí szerv-
nek nyujtaná be pontosan kimunkált
adóalapját és iskolai költségvetését. A
költségvetések felülbírálása után meg-
állapítható volna a százalék és annak
egységes kívetése.

A költségvetések fedezetlen részet
tehát a közösség viselné. A tanítói ja-
vadalmakat szolgáló földek, iskolai cél-
vagyonek helyi fedezetet jelentenének.
Az egységesen megállapított költség-
vetési összeget egységes. százalékban
mindenütt az állami adókkal együtt
szednek be, a közöskezelésre az isko-
lai adókkal kapcsolatban van mód és
lehetőség. A befolyó összegek arányá-
ban az állami adókat beszedő szervek,
az összeget központi pénztárnak fizet-
nék be. Ahogyan ezt megteszik a vár-
megy ei adókkal, kamarai Illetékekkel.

Ez a központi iskolai pénztár fizetné
így havonként az iskolák tanítóit és az
iskolák más terheit.

De mi lesz, ha nem folynak be az
adók? Bizonyos, hogy jobb százalék-
ban fognak befoly ni, mint eddig, míg
azoknak nagy részét az egyház kezeli.
Tekintettel kell emellett lenni azokra
a kamatokra is, amit a központilag ke-
zelt pénzek jelentenek. Vagy erre szá-
mítva, lehetne a kivetés pár százalék-
kal nagyobb.

A gyülekezetek így felszabadulnának
az egyházi adózással kapcsolatos gon-
dok egy részétől. A józan szükséglete-
ket figyelembe véve, könnyebben le-
hetne iskolákat, tanítói lakásokat épí-
teni. Bizonyos az is, hogy a gyülekeze-
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tek másvonatkozású terheikkel köny-
nyebben birnának.

Az ilyen irány ú iskolai adózás felké-
szülést jelentene a jövőre, mely nem
tudhat juk, hogy mit hoz. De bármit
hozna is, bizonyos, hogy minden eshe-
tőséggel könnyebben szembenéznénk,
ha közösen hordoznánk a terheket, ta-
lán még az állam könyörületére sem
volnánk annyira rászorulva. Vagy csak
gondoljunk a jövő irányvonalára, mely
sok tekintetben a közösségi gondolatra
épít.

Amikor pontos számításokkal végzett
adatok állanak rendelkezésre, amikor
a terv keresztülvitele érdemesnek mu-
tatkozna és lehetséges volna, próba-
képpen valamelyik kerületben lehetne
azt bevezetni, hogyaleszűrt tapaszta-
latok alapján válj on az érvényessé
egyetemes egyházunkban.

Mindez csak terv, amely azt gondo-
lom érdemes a megvitatásra és hozzá-
szólásra. Fülöp Dezső.

Gyülekezeti közös-
ségek konferenciája

Hónapokon keresztül készülődött, s
imádkozó szívvel várta az orosházi
gyülekezet augusztus 15-ét. Isten igé-
jét szomjazó, szorongó és örvendező
szívű emberek jöttek össze az ország
minden részéből, több, mint 400-an,
hogy Megválto Urunknak lábai elé te-
lepedjenek.

A legapróbb részletekig menő rende-
zésből a szeretetnek, az imádságos szol-
gálatnak figyelmes megnyilatkozásai
bontakoztak ki. Az esti evangelizáló
előadásokon a konferencia mindhárom
napján zsúfolásig megtelt az orosházi
nagy templom.

A konferencia kedves vendége D.
Raffay Sándor püspök úr volt.

A konferencia előadói: vitéz Sréter
Ferenc, Benkóczy Dániel, Wolf Lajos,
dr. Molnár Gyula közig. bíró, Tunnezei
Sándor, Turmezei János, Fábián Imre,
Harmati Béla, Dedinszky Gyula, dr.
Mády Zoltán tanár, Csepregi Béla,
Spiegel-Schmidt Frigyes, Győri Já-
nos és Szent-Istványi Marga testvé-
reink.

A reggeli áhítatokban elibénk állt
Jézus Krisztus fenséges alakja, mint a
világ minta Embere, mint az én Meg-
váltóm, s mint az egész világ minden
emberére igényt tartó Király. A reggeli
áhitatok után bibliakörökre oszlott szét
az összesereglett nép. A bibliakörök Iő-
gondolatai: multam, jelenem és jövőm
nehézségei, kérdései és áldásai Isten
igéjének a tükrében. Az előadások az
V., VI., VII. és VIn: parancsolattal
kapcsolatban a bűn rettenetes hatalmát
domborították ki. Terei Endre.~.........-y.~~
A sza;:si ;v:--Y:jda Péter-gimná-

zium pályázatot hirdet egy magyar-
német szakos helyettes tanári állásra.
A tanári oklevéllel, szül. bizonyítvány-
nyal és esetleg működési bizonyítvány-
nyal felszerelt kérvényeket az ev. val-
lású pályázók a girnn. ígazgatóságához
küldjék be. A pályázati határidő: októ-
ber 1.
Adomány. "Csoda Sárszentmiklóson"

cimű cikkünk hatására Ostya Ferenc,
Bpest, 100 P-t küldött szerkesztősé-
günkbe a telepítés céljaira.
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ligencia pedig tegyen meg mindent, hogy híveink áldozzanak va
az orgonára is. Egyházunk énekügye is van olyan fontos, mint
ügye.

Egyetemes énekeskönyvünktől is soka: várunk. Meg kell szű
annak az áldatlan állapotnak, hogy egy egyházmegye terüle tél
nagyrészt semmitérő énekeskönyv legyen. Törüljük el végre azok
liberális szellemű énekeket, melyek egy komoly keresztyén igehi.
tésnek az eredményét is leronthatják a koporsó mellett vagy a hus
szerit gyülekezetben. Értékeinket azonban becsüljük meg. Van
drágagyöngyök, melyeket fel kell kutatni, elő kell keresni és meg 1
becsülni. Legyünk újra éneklő egyház abban az értelemben, hogy é
keink erősítenek a tiszta keresztyén hitben, tartsanak meg a keg\
lemben!

Az énekek, mint versbe szedett Ige, könnyen és maradandó mód
tanítanak. Jó idézni az igehirdetésben is egy-egy sort itt-ott suta.
arra, hogy amit énekeltünk, azt a bibliai Ige is kifejezi. Gyermek'
tanításának, elvont fogalmak jelzésére és magyarázására nagyon has
nQSaz ének. Mi a Mammon? Ki tudom-e hívebben és igazabban f
jezni, mint ha azt mondom, hogy az: "Hűtlen elhagy halálomban,
nem ment meg számadásomban" (452).

Azonban nemcsak 'egyetemes énekeskönyvünktől, hanem készül
egyetemes Ágendánktól~ szertartáskönyvünktől is sokat várunk. _SŐ1

szeretnénk, ha a kettő ugyanazt a szellemet sugározná magából. A na
pokban résztvettem egy egyházmegyei lelkészértekezleten. Örömme
hallottam, hogy az egyik pont megbeszélésénél (Mit várunk az egyete-
mes Ágendától?) nagy kívánnívalókat támasztottak. Adja az világosan
minden egyházi cselekmény meghatározását, lényegét. Imádságai, fő-
leg a kollektái tükrözzék a reformáció-kori régi Agendák szetiemét és
gazdagságát. Dolgozzék rajta 10-12 ember. Ne siessék el munkájukat,
de kezdjenek hozzá szorgalommal. Szomorúsággal tölt azonban el aoz: ,

hogy egy másik egyházmegye lelkészértekezlete semmit sem vár az új
Agendától. Megelégszik a régiekkel. Azt kéri, hogy "olcsóbb áron" ad-
ják azokat. Mi, igenis, várjuk éYlekiJgyünk, Ágendánk ügyének fejlődé-
sét, mert hisszük, hogy éneklő, imá.dkozó egy házzá kell lennünk, mert
csak akkor lehetünk Istennek szent népévé. Pásztor Pál.

,
HIR E K

A bányai egyházkerület közgyülésé-
nek előkészületei szeptember 10-én kez-
dődtek az egyházkerületi Luther Sző-
vetség közgyűlésével, melyen D. Raffay
Sándor püspök és herceg Hohenlohe
Egon elnököltek. A kerületi Luther
Szövetség beteg igazgatója: Magócs Ká-
roly helyett az összefoglaló jelentést
Scholz László val1ástanár terjesztette
elő. Örömmel vette tudomásul a köz-
gyűlés, hogy az egyházkerületben a

. szövet.ségi munka emelkedőben van és
hogy legújabban 16 helyi szövetség
kérte az Országos Luther Szövetséget
ara, hogy evangélikus napra szálljon
ki a helyi Luther Szövetséghez.
A rima szombati egyházközség temp-

loma 150. éves jubileumát ünnepelte.
Az ünnepi istentiszteletet úrvacsoraosz-
tás vezette be, melyet Baltazár János
és Matthaeidesz István lelkészek szel-
gáltattak ki. Az ünnepi igehirdetést
Máczay Lajos nyíregyházi vallástanár,
volt rimaszombati segédlelkész tar-
totta, Turóczy .Zoltán püspök pedig
zároimát mondott és áldást osztott. Ez-
után ünnepi közgyülés következett,
melyen a város és a vármegye legki-
válóbb képviselői szólaltak fel. Délután
vallásos est vot, melyen Turóczy Zol-
tán püspök tartott előadást, majd Ba-
ráth Károly rima szombati lelkész 'is-
mertette a 'templom 150 éves történe-

tét. A műsort művészi 'számok egészí-
tették ki.
Uj egyházmegyei felügyelő 'A pest-

megyei középegyházmegye felügyelői
tisztsége Thaly László halálával meg-
üresedett s az egyházközségek most
küldték be szavazataikat. A Wolf Lajos
esperes elnöklete alatt összeült szava-
zatszedő bizottság ülése megállapította,
hogy az összes szavazatokat Haerter
Adám c. gimnáziumi igazgató nyerte
el. Beiktatásaról még nem történt in-
tézkedés.
A budapesti egyházmegye lelkész-

egyesülete elhatározta, hogy a lelké-
szek kéthetenként hivatásukról való
beszélgetés céljából találkozzanak egy-
mással, minden hónap másodikán dél-
után' pedig úrvacsorai közösségre gyűl-
nek össze. Ezek a találkozások a lel-
készí közösség ápolásán kívül a gyüle-
kezeti munka összes kérdéseinek meg-
beszélésével is össze fognak tartozni.
Sárkány Béla bánvakerületi főjegy-

zőt, tb. esperest a Kormányzó úr kor-
mányfőtanácsossá nevezte ki. Hívei és
tisztelői örömmel fejezték ki előtte jó
ki vána taika t.
Pályázat A békéscsabai ágo h. ev.

Rudolf-gimnázium egy latin-görög sza-
kos tanári állásra újból pályázatot hir-
det. Pályázhatnak evang. és reformá-
tus vallású okleveles tanárok, akiknek
latin-görög nyelvből középiskolai ké-
pesitésük van. A részletes feltételek az
Evangélikus Élet 1940. évi július hó
13-iki számában olvashatók.
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szolid érak.

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.) SELTENHOFER FRIGYES FIAI
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70 éves cég I

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!--------------~----------------------~

PUSZTAI
ANTAL
órásmester

VÁCI-UTCA 49.
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok. órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatésával.
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KUTNEWSKYi
la kőzismert, megbizható szőrmeszalon.

IV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.

IKovács Viktor
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IV., Szervtta-tér 4. Kir ály-u. 2, (Anker-palote)
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'zléses kiviteli Elönyös árak!

Hazánk legrégibb, több mint 122éve ferinálló harangöntőgyára

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

eszközlünk,

MARNITZ
hangszertelep

VII!., József-körút 37. sz.
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési se-
gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szava-
tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-
tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos
figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.
Hívja fel mmdenki 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, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.
Minden egyház-községben megbízottai vannak az
egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

Evangélikus hittani könwvek:

Kephatók : KÚKAI LAJOS kőnyvkiadónál, Budapest, IV.. Kamermayer-utca 3.
(Központi városháza épületében.) Telefon: 189-444 és 189-464.

- Bevezetés céljából mutatványpéldányingyen. -

Baltik, Maly katekizmus. 'fót nyelven (Népiskolai)
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés (8. kiadás)
Bereczky, Oszövetségi élet- és jellemképek I. o.

(12. kiadás) kötve - - - - - -
- Jézus élete és tanítása. II. oszt. (15. kiadás)
- Rövid egyháztörténet. Ill. oszt. (13. kiadás)
- Hit- és erkölcstan. IV. oszt. kötve (10.kiadás)
- Egyetemes ker. egyháztörténet I. (V. oszt.)

(5. kiadás) -- - - - _. - - -
- Egyetemes ker. egyháztörténet IL (VI. oszt.)

(4. kiadás) - - - - - - - -
- A keresztyénség megalapításának története

VII. oszt. (2. kiadás) _. - - - -
Blatniczky, Egyháztörténet (Népiskolai) (6. kiad.)
Blázy, Evangélikus káté (Népiskolai) (12. kiadás)
Csengődy, . Evang. konfirmációi káté (Népiskolai)
Dallamos könyvecske a dunántúli ev. énekeskönyv-

höz (Népiskolai) - - - - - - -
Frenyó, A Megválto eljövetelének története (I. o.)
Gaudy, Ifjúsági énekeskönyv (Népiskolai) (3. kiad.)

- A keresztyénség megalapításának története
(VII. oszt.) (2. kiadás) - - - - -

- A keresztyén vallás a mai szellemi életben
(VIlI. oszt.) - - - - - - - -'-

Győry-Marcsek, Luther kis kátéja (Népiskolai)
(9. kiadás) - - - ~- - -- .

Hetvényi, Ev. keresztyén világnézet - - - -
- Ev. rövid egyháztörténet (II. kiadás)

Kemér.y, Bibliai történetek I-II. oszt. (Népiskolai)
kötve (7. kiadás) - - - - - -

- Bibliai történetek Ill-IV. oszt. (Népiskolai)
(8. kiadás) -- - - - -- -
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Kemény-Kertai (Kühn), Biblische Geschichten 1-
IV. oszt. (Népiskolaí) (2. kiadás) -- - -

Klaár, Egyháztörténet, kötve - - - - -
- Luther kis káté, kötve (Népiskolai) (3. kiad.)

Kovácsics, Rövid egyháztörténet (Népísk.) (5. kiad.)
Majba, Luther kis kátéja (Népiskolai) (19. kiadás)

- Kleiner Katechismus Dr. Martin Luthers mit
Erklarungen, (Sajto alatt!)

Molnár r., Egyháztörténet (Népiskolai) - - -
PáLfy-Bereczky, Egyháztörténet (9. kiadás) - -
Raffay, Evang. konfírrnandusok kis kátéja (Nép-

iskolai) (12. kiadás) - - - - -
Ruttkay, Evang. vallástari (Népiskolai) (15. kiad.)

- Ev. egyháztörténet (Népiskolai) (7. kiadás)
- Ev. konfirm. káté (Népiskolai) (16. kiadás)

Schmidt, Vallástan (2. kiadás) - -
SzebeTényi, Luther káté (Népiskolai) - - -
SzeLényi, Ev. ker. világnézet (4. kiadás) - - -
Sztetúo, Vallástari - -- - - - - - -
TUTcsá1iyi, Bibliai történetek· I. rész (Népiskolai)

(14. kiadás) - - - - - - - -
- Bibliai történetek II. rész (Népisk.) (7. kiad.)

Varsányi, Bibliai történetek 1-11. oszt. (Népisk.)
(2. kiadás) - - - - - - -

- Bibliai történetek IIl-IV. oszt. (Népiskolai)
(2. kiadás) - - - - - - - -

Vértesi, Vallástan I-IV. oszt. (Népisk.) .(4. kiadás)
- Vallástari V-VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás)
-- Vallástari I-VI. oszt. (Népiskolai) (4. kiadás)
- Hatz, Religionslehre I-VI. oszt. kötve (Népisk.)
- Straner, Religionslehre I-IV. oszt. (Népisk.)

Zonqor, Konfirmációi káté - - - - - -
ZsiLinszky-Bereczky, Az evang. ker. életfelfogás

tanítása (VIlI. oszt.) (5. kiadás) - - -

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

szozata
Boldogan köszöntörn Kolozsvár-

ról Erdély visszatért országrészeit.
Huszonkétévi keserves megpróbál-
tatás után valóra vált, amiben bízni
nem szűntem meg soha egy percig
sem. És most, amikor végre való-
ban itt állhatok a szabad Erdély
szabad földjén, olyan mélyen meg-
hat ennek a történelmi pillanatnak
a nagyszerűsége, hogy érzelmeim
kifejezésére alig találok méltó sza-
vakat. A jelen öröme összefolyik
lelkemben a mult .bánatável és fel-
támad benne a kérdés: hogyan is
szakadhatott ránk, magyarokra ez
a szenvedés? Tiszta lélekkel fe-
lelhetek rá a történelem ítélőszéke
előtt: nem a mi hibánkból I Minket
sorsunk ide állított Kelet és Nyugat
mesgyéjére. Haz á n k sz á z a d 0-

kon á t a romboló v i l á g t ő r-
ténet országútján örökös
harcok színtere volt és mi-
a l att Európa más boldogabb
népei békés munkával gya-
ra pod hat tak é s erő s ö d h e t-
tek, a magyar örökös har-
cokban vérzett, pusztult és
fog y ott. Közben beszivárogtak
idegen nemzetiségek, hol, mert el-
lenség elől kellett rnenekülniök, hol
mert itt remélték boldogulásukat.
Őseink nemcsak befogadták őket,
hanem minden szabadságot is meg-
adtak nekik és ezeket a szabad-
ságjogokat törvényileg is biztosítot-
tákszámukra. Elnyomatásról
ebb e n a haz á ban nem p a-
n asz k o d hat o tt jog g al sen k i I
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(Kolozsvér. 1940. s 'eptember 15)

Mégis ez szolgáltatott hazug ürü-
gyet arra, hogy megcsonkítsák, fel-
darabolják és megalázzák ezeréves
hazánkat. Nem fegyver fosztott meg
területeinktől, hanem az úgyneve-
zett békeszerződés.

Oe fátyolt akarunk borítani ezekre
a szomorú emlékekre. Ennek a fel-
szabadult földnek szenvedése vé-
get ért s talán valami jó is marad
utána. Hiszen 'tudjuk, hogy
a túlságos jólét, a semmit-
tev é s, a tel jes gon d tal a n -
s á g puh í t ész ü II esz t tes t i-
leg-lelkileg. Az elnyomás, a
szenvedés és a küzdelem viszont
megedzi az embert, növeli ellent-
álló erejét és ébrentartja benne a
hazaszeretetet. Hiszem, hogy fel-
szabadult véreink, akik ezeken a
boldog napokon ujjongva szórták
virágaikat abevonuló katonák elé,
ilyen megerősödött, megacélosodott
lélekkel térnek meg annak a ha-
zának keblére, melynek hű fiai
voltak a legsúlyosabb órákban is.

Hogya visszatérés a láng-
baborult Európa k ö z e p é n
vér nélkül történhetett meg,
ezért most is és itt is hálás
s z í v vel mon dok újb ó l k ö-
szö n e tet két hat alm a s b a-
r á t u n k n a k, Németországnak
és Olaszországnak.

Egy szomorú korszaka a magyar
történelemnek lezárulóban van. Kö-
vessék az ünneplést a mun-
k a hét k ö z nap ja i, min den k i
vegye ki részét a m u n k áb ó l,

a nem mag y a ran y any elv ű,

ek szintén, m e r t aki kifogás-
ran e m a dok o t, az boI d 0-

gulhat nálunkis. Velük szem-
ben a megbékélés szelleme és a
jó bánásmód fog érvényesülni, mert
ugyanezt a sorsot várjuk a határon
túl maradt testvéreink részére is.
Amit ígértünk, megfartiuk, mert a
mi fajunk úri felfogása nem
eng edi, hog y val a h a isI e-
térjünk az igazság egyenes
útjáról.

Gondolatban ma itt van minden
magyar. Őszinte, mélyen átérzett
szeretettel gondolunk azokra a
testvéreinkre is, akik nem tértek
vissza az ősi hon ba. Kérem őket.
tartsanak ki és folytassák békés
munkájukat. Sorsuk felett őrködünk.
Valljuk ugyan, hogy erős megpró-
báltatásoknak vannak e napokban
kitéve, de mi hisszük, hogy kálvá-
riájuk haladéktalanul véget ér.
Hisszük, mert enélkül a magyar-
rornán viszony jobbrafordulása le-
hetetlen volna. Oe hisszük ezt ter-
mészetesen a Magyarországon élő
románság érdekében is. Ismerem
az erdélyi ifjúság k o m o l y
e II e n t á II ó. k ü z d ő kép est u-
l aj don s ága i t. Ezért teljes bi-
zalommal tekintek az ott felnőtt if-
jakra is, akiket az új sorsfordulón
nagy nemzeti céljaink odaadó szol-
gálatára hívunk fel a haza és egész
Európa javára.

Isten áldása kísérie nemzetünket
egy boldogabb, dicső jövő felé ...
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Népek igazsága
és gyalázata

Hetek óta és boldog örömmel ünne-
peljük Erdély kissebbik részének a ha-
zatérését. Politikus, művész, tudós,
iparos és földműves egyaránt elmon-
dotta már szűk körben is és a rádi6
nyilvánossága előtt is ünnepi beszédét.
Hol örömmel, hol szomorúsággal hall-
gattuk meg beszédeiket. De a sok ün-
nepi beszéd közöt.t a mi számunkra
mégis csak az a legfontosabb, hogy mit
szól Erdély visszatéréséhez az élő
Isten? Az ő mondanivalója egyszerű és
rövid: "Az igazság felmagasztalja a
nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van
a népeknek".

A magyarság életének egyik leg-
nagyobb tragédiája a trianoni gyalá-
zat volt.. Mi két évtizeden keresztül
vallottuk, hogy ami Trianonban tör-
tént, az tisztára igazságtalanság volt.
Isten azonban azt mondja, hogy az
igazságtalanságot megelőzte a bűn,
Azért kellett trianoni gyalázatnak len-
nie, mert voltak súlyos magyar bűnök.
A reformáció szavaival élve, a szegényt
meg nem szántuk, a szenvedővel nem
törődtünk, méltán kellett tehát horda-
nunk Isten haragját. Mai nyelvre le-
fordítva, azt jelenti ez, hogy anagy
és régi Kanaánban: Nagy-Magyaror-
szágon millió és millió magyar embert
tudtunk kenyér, hajlék, föld és öltözet
nélkül hagyni. Elnéztük, hogy utilaput
kötnek talpuk alá s nekivágnak a
nagyvilágnak. Igy lett a világ második
legnagyobb magyar városa a rornán
Bukarest és így kellett az új világban
új hazát keresni milliós magyar töme-
geknek A világháború után pedig
rendező elvvé vált a népi elv. S az
idegenbe költözött és idegenben szüle-
tett magyárok helyén a vér és sors
szerinti hazában már idegenek ültek.
Igy találtattunk kevésnek az erdélyi
végeken s így szakasztottak le a saját
bűneink miatt évezredes testünkről
Erdély földjét.

De bűnt nem lehet bűnnel jóvátenni.
Mert Trianonban ezt akarták. A ma-
gyar bűnt egy még nagyobb bűnnel
tetézték meg: darabokra szedtéle ezt az
országot, amit maga Isten teremtett
egy teljes egységnek. Mert amíg a
Maros Oláhország és a Tisza Szlovákia
felé nem folyik, amíg a Kárpátok ge-
rincein buza s az Alföldön tölgy és tű-
fenyő nem terem, a Kárpátövezte Ma-
gyarország olyan egymásrautalt és
Isten-alkotta egység, amit csak a bűn
és esztelenség téphet darabokra. Isten-
alkotta igazság az, hogy ennek az
egész földnek össze kell tartoznia.

De éppen úgy igazság az is, hogy ez
a föld a mienk a tÖl·ténelem igazsága
szerint is. Mert ezen a földön át- és
összefogó történelmet csak mi tudtunk
csinálni. Akik előttünk voltak itt, azok
vegetáltak. Akik ellenünk akartak
történelmet csinálni, akár tatárnak.
akár Habsburgnak vagy török nek hív-
ták őket, csak a történetietlenségig
jutottak el: pusztításig és rombolásig
az építés helyett. Országot építeni,
harcost, erőset, ezeréveset egyedül mi
tudtunk ezen a földön.

És igazság az is, hogy az állandó, S
fejlődő kultúrát is mi építettük ki
a Kárpát-medencében és Erdély föld-
jén. Iskolái, kultúrintézményei, szel-
lemi mozgalmai olyan nevekhez fű-
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Küzdelem az ,.
UJ életért

- Részletek Dr. RaHay Sándor püspöki ielentéséböl. -

A válság felhője borong még mindíg a világ felett. Az emberiség
nem tud kivergődni az egymást emésztő narcok orvényéből. Sőt mind-
jobban belesodródik. Mi lesz a vége, csak "az lsten tudja. Mi, akiket az
lsten országa építésének szent vágya hevít, csak sajnálni tudjuk, hogy
keresztyén népek tipródnak egymáson, hogy művert nemzetek döntik
halomra századok kultúráj ának drága gyumölcseit, hogy a Krisztus
evangéliumának emlőjén felnőtt emberek oldöklésre vadulnak testvéreik
ellen és az államok vezetői nem tudnak féket vetni az önzés, hatalmas-
kodás és bosszú ösztönös indulatainak.

De tudjuk azt is, hogy az lsten bölcsesége sokszor a vereség fájdal-
main, a meghasonlás tüzén es a csalódások keserűségein át vezeti jobb
útra a mindig önfejű és balgatag emberiséget. Mi most is azzal vigasztal-
Juk magunkat és a hívők seregét, hogya Gondviselés a sok szenvedést·
uj világ formálására szánta. Mert mióta csak áll ez a világ, új élet mindíg
csak a régi romjain épült feL Az élet-halál szülöttje. Mikor új élet támad,
valaminek mindíg el kell múlnia. Maga az élet azonban nem múlik el
soha. Mi azt hisszük, hogy most következett be Jézus ama jövendölése: '
"Hallani fogtok háborúkról és háborúk híréről. Vigyázzatok, meg 'ne
ijedjetek, mert ennek így kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nép
támad majd nép ellen és ország ország ellen és itt is, ott is éhinség, dög-
vész és földindulás lesz, De mindez csak kezdete a vaj údásnak . ., Es
mivel a gonoszság megsokasodik, sokakban kihűl a szeretet. De aki mind-
végig állhatatos marad, üdvözül" (Mt. 24~6-13).

Mi állhatatosan hiszünk lsten bölcs világkormányzásában és bizo-
dalommal várjuk az új élet kibontakozását. Sőt munkáljuk is azt. Mun-
kaljuk hálával lsten iránt, hogy megkíméli minket a háború borzalmai-
ról és szenvedéseitől. Nemcsak, hanem megadta azt az örömet is, hogy
ismét vér nélkül kaphattuk vissza ezeréves szép hazánk két évtizeddel
ezelőtt elrabolt drága darabját. Legyenek áldottak, akik az örömszerzés
munkásai voltak. Elsősorban hazánk mindenkitől tisztelt és szeretett
kormányzója, azután a baráti nemzetek két kiváló vezére,' nemkülönben·
egész kormányunk és annak élén tudós miniszterelnökünk. Irántuk érzett
mélységes hálánkat méltóbban és egyszerűbben nem fejezhetjük ki, mint
ebben a rövid magyar fohászban: Aldja meg őket az áldások örök szent
Istene! Nekünk pedig adja vissza azt, amiért az örömben is sajog még a
szívünk: a történelmi Nagy-Magyarországot és abban a teljes meg-
elégedést.

Mert mi hiszünk az isteni örök igazságban és ezért hiszünk Ma-
gyarország feltámadásában is. Hisszük, hogy amit elcsüggedesünk szo-
morú idején vér nélkül vettek el tőlünk, azt vér nélkül fogjuk vissza-
kapni is. Mert ez az igazság követelménye. És ez az igazi öröm. Kerüle-
tünk most is kimaradt ugyan a gyarapodók sorából, de ez mit sem vál-
toztat örömünkön, mellyel hazatérő honfitársainkat és hitbeli testvérein-
ket fogadjuk.

*
A mai rendszer mellett az államhoz való viszonyunkat minden

vonatkozásban az szabja meg, hogy jóakaratú és megértő emberek áll-
nak-e a törvények alkalmazására hivatott munkakörök élén. Sajnos,
etekintetben sok a kívánni valónk és lehangoló a tapasztalatunk. Viszont
hálás elismeréssel kell megállapítanom és kijelentenem. hogy a kormány
mai összetétele ránknézve szerencsés: megértő, előzékeny, jóakaratú .Iér-
fiak intézik a nemzet és a közélet sorsát. Ennek köszönhetjük, hogy ma
a kerületnek székháza van. Legyen érte hála a megértő és bennünket
anyagilag is támogató kultuszrniniszterünknek, az ő melegszívű államtit-
kárjának és aszékesfőváros polgármest-erének s mindazoknak, akik cé-
lunk elérésében támogattak.

. Ugyanez a jóakarat húzta ki szívünkből azt a tövist is, am.elyet a.
más táborból ismételten elkövetett tapintatlanság miatt a Rádió igazga-
tósága volt kénytelen belénk is szúrni. Hóman Bálint kultuszminiszte-
rünk, de kiváltképpen Teleki Pál gróf miniszterelnökünk bölcsesége';br-
vosoltá nagy sérelmünket. Belátták és elismerték, hogy az igehirdetés
bármi okból történő korlátozása és külső tényezők által vailó előzetes el-
bírálása olyan sérelem és olyan jogfosztás, amit a protestáns egyházak



nem viselhetnek el. Ezért magukévá tették erélyes tiltakozásornat és az
i,gehirdetés ellenőrzését meghagyták a püspökök kezében. Itt mondok
nekik ezért hálás köszönetet.

A felekezetközi helyzetről fájdalmas érzések nélkül beszélni ma
sem lehet, Talán nem olyan éles és nem olyan hangos a harc a keresz-
tyén egyházak között, mint a Corpus Juris Canonici életbeléptetésének

.'első évtizedében, de a harc megvan és mi e harcban állandóan a vesztes
fél vagyunk. Mind jobban kialakul az uralkodó egyház hatalmi köre ;~:~s
ennek nyomását mind jobban és mind szélesebb körben .Érezzük.

Pedig a jobb jövendő bontakozása az egész magyarhoni keresz-
tyénség őszinte és bizodalmas összefogását kívánná, sőt követelné. Mea
kellene szív lelnünk a miniszterelnök úr intését, hogy most minden em-
bernek össze kell fognia, munkába és nem torzsalkodásba kell fektetnie
minden erejét, hogy a lassan nagyobbodó haza gyorsabban alakuljon a
gyarapodó békesség boldog f'öldjévé. A felekezeti ellentéteteket még ma
is szító és a reverzalisokkal a testvérek közé éket verő elfogultság mun-
kája ma nemzetpusztító merénylet, melynek gátat vetni sorsdöntő orszá-
gos érdek.

'"
Egyik bajunk az, hogy híveink a mai nyugtalan k6rban nem tud-

ják megőrizni apáik tisztes hagyományait. Amint az egyik egyházmegye
esperese megállapítja, a paraszt nem akar már paraszt maradni, de még
nem tud úr lenni. Ezért az egész élete és magatartása valami olyan for-
mát ölt, amely egészen sajátságos és egyáltalában nem előnyös. Ennek az
egyházi közélet is kárát vallja és lassanként elveszti evangéliumi hím-
porát. A most mind nagyobb lendülettel meginduló evangelizáló mozga-
lom talán ezt a bájt is orvosolni tudja, mielőtt még nagyobbikárt okozna.

Ugyancsak az evangélízáló . mozgalomtól várom annak a bajnak
orvoslását is, hogy egyházunk közéletében minden téren csaknem min-
díg ugyanazokkal az emberekkel és családokkal találkozunk. Pedig az

. evangélium egyháza csak akkor válik igazi népegyházzá, ha minden híve
kiveszi részét az egyházépítés szent munkájából. Kívánatos azért, hogya
presbiteri összejöveteleket és a gyülekezeti napokat valamennyi jsgyház-
községben bevezessék és így a hívek szélesebb rétegeit kapcsolják be az
egyházat építő munkába.

'"
Magától felvetődik a kérdés, hogy vajjon egyházunk kedvezőtlen

helyzete egyformán mutatkozik-e meg az egész magyar evangélikusság-
ban, vagy pedig van valami különbség pl. az egyes egyházkerületek kö-
zött? Azután: hogy kerületünk határain belül vajjon egységes-e az a kép,
amit a beszámolás mutat? Mivel, mint említettem, a mérleg elkészítésé-
nél nagyon bizonytalan, eszközök és módok állnak rendelkezésünkre,
ennek a kérdésnek megvilágítására a hitéletnek csak egy területéről ve-
szem az adatokat. Mégpedig az úrvacsor ával élők számát veszem figye-
lembe. Egyrészt, azért, mert az erre vonatkozó adatok látszana:k a leg-
megbízhatóbbaknak, másrészt pedig azért mert az úrvacsorázók számát
keresztyén vallásgyakorlatunknak és hitéletünknek . komoly és sokat-
mondó értékegységéül fogadhatjuk el. A mult évi jelentésekből megálla-
pítható, hogy az úrvacsorázók százalékszáma feltünően legkisebb a bányai
kerületben. Míg a tiszai kerületben alélekszámnak 59%, a dunáninneni-
ben 48010 és a dunántúJiban 440/0-a -élt a szentséggel, addig a bányai kerü-
letben a lélekszámnak csak 29 százaléka. A tanulságot rögtön levonhat-
juk, hiszen az adatok szinte kiáltóan mondják: nagy lélekszámú és tömeg-
egyházakban gazdag kerületünk messze elmarad a legnagyobbrészt kis
gyülekezetekből álló többi egyházkerület mögött. Ezt a megállapítást
megerősíti a bányai kerület egyházmegyéinek megfigyelése. Az idei ada-
tokat véve figyelembe (ezek szerint kb. három százalékkal emelkedett
kerületünkben az úrvacsorázók száma), az egyházmegyék a' következő-
képpen sorakoznak fel: a békési 170/0, az arad-békési 190/0, a csanád-
csengrádi 330/0, a középső pestmegyei 340/0, az alsó pestmegyei 39°/0, a
felső pestmegyei 410/0 és a: budapesti 43%• Ez a sorrend azt mutatja, hogy
a két nagy alföldi egyházmegye nehezen mozdítható tömegeivel az egy-
házi munkában holtpontra jutott. De hogyha egészen őszinték akarunk
lenni, ennek az állapotnak okát nem szabad pusztán a hívek nagy szá-
mában keresnünk. A tömegbenélésnek van valami megkötő és tétlen-
ségre, mozdulatlanságra csábító ereje, ez azonban csak akkor mutatkozik,

ződnek, mint Bocskay, Bethlen, Rá-
kóczi és Lórántffy Zsuzsanna. Ahová
pedig az ő kezük el nem ért, ott a sö-
tétség kezdődött, amit huszonkét év
propagandájával sem lehetett világoss:'!
átértékelni.

Végül pedig kézzel fogható igazság,
hogy Erdély földjén élni egyedül ft

magyar elgondolás szerint lehetett és
lehet. Mert itt három nemzet fiainak
kellett együttélniök. Máshol Európá-
ban ilyen együttélésből vér és nyomo-
rúság fakadt. A magyar-vezette Erdély
volt az a csodás föld, ahol különböző
népek együttéléséből megbékélés és
országépítés született.

Értsük meg hát jól, hogy nekünk
azt kell vallanunk, amit a kolozsvári
magyar evangélikusok papja mondott
a bevonulásker a magyar' honvédség
elótt: "ezt a földet igazsággal szerez-
tük vissza és igazsággal fogjuk meg-
tartani".

De mi1'evaló volt akkor a közbeesó
huszonkét nyomorult esztendő? Isten
nevelt és tanított bennünket arra, hogy
"a bűn gyalázatára van a népeknek'.
Bűneink büntetése volt ez a huszonkét
esztendő, amelynek minden napja arra
tanított, hogy a lélekben és a Lélek
által megujult magyarság tarthatja
meg új ezer évre ezt a földet. M. S.

A bányai egyház-
kerület közgyűlése

A bányai egyházkerület képviselői
szeptember 12-én gyűltek össze Buda-
pesten, a folyó évi rendes közgyűlésre.,
Előző számunkban már hírt adtunk
arról, hogya kerületi Luther Szövet-
ség szeptember ID-éri tartotta közgyű-
lését. A kerületi lelkész egyesület szep-
tember l1-én ülésezett. Wolf Lajos el-
nök megnyitójában a kerületi lelkész-
egyesület munkafeladataival foglalko-
zott. Az egyházmegyei lelkészegyesüle-
tekben megtárgyalt egyes témákat az
előadók összefoglalóan ismertették.
Több kérdésnél széleskörü vita indult
meg. Az egyházkerületi gyámintézet is
l1-én tartotta közgyűlését, Tomcsányi
V. Pál és Sárkány Béla elnöklete alatt.
Az előértekezlet után a kerületi Lu-
ther Szövetség vallásos estje volt a
Deáktéri templomban, melyen Zász-
kaliczky Pál fóti esperes a Közösségek
jelentőségéről tartott előadást. Este
Pesthy Pál kerületi felügyelő adott
vacsorát a kerület vezetői és tisztvi-
selői tiszteletére. Szeptember 12-én a
Deáktéri templomban tartott gyám-
intézeti istentisztelet vezette be a köz-
gyűlés munkáját, melyen Kiss György
kiskőrösi lelkész hirdette az Igét. A
kerületi közgyűlést dr. Pesthy Pál fel-
ügyelő emelkedett hangú beszéddel
nyitotta meg, melyben egy elmult ne-
héz esztendő megpróbáltatásairól em-
lékezett meg és Erdély északi részé-
nek és a Székelyföldnek visszatérése
felett fejezte ki az egyházkerület benső
örömét. A közgyűlés nagy lelkesedéssel
ünnepelte országgyarapító Kormány-
zónkat és előtte, valamint 'I'eleki Pál
gróf miniszterelnök és Csáky Istvan
külügyrniníszter előtt üdvözlő távirat-
ban fejezte ki háláját és örömét.

D. Raffay Sándor püspök terjesztette
azután elő közel két óráig tartó jelen-
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tését. A jelentésből egyes részeket
ebben a számunkban közlünk. A jelen-
tés teljesen részletes. képet rajzolt az
egyházkerület életéről, helyzetéről és
jövőbeni feladatairól. Tüzetesen jelle-
mezte az állammal való viszonyt, a
felekezetközi helyzetet, a szektakér-
dést, az evangélizáló mozgalmat, majd
ismertette az egyházmegyék közgyűlé-
seit, belső életüket és fejlődési fokoza-
tukat. A jelentés azután egybevetette
az egyes egyházmegyék életében figye-
lemreméltó jelenségeket. Hangsúlyozta,
hogy mindenütt szükség van a munka-
erők szaporítására. Szólt a belmissziói
munka fokozásának szükségéről. Ki-
emelte egyes egyházmegyéknek il. kö-
zös teherviselés felé irányuló meg-
mozdulásait. A presbiteri konferenciák,
a Luther Szövetségek, a Fébé dialeo-
nisszaegyesület munkájának ismerte-
tése után szeretetintézményekről, to-
vábbá a KIE m\mkáról és a népfőisko-
láról szólt, azután népiskolákról és a
középískolákról adott jelentést. Végűl
az új vallástanítási tankönyvek ügyét
sürgette s ezután személyi változások
sora zárta a jelentést.

A kerületi közgyűlés kimondotta,
hogya püspöki állandó székhelyet Bu-
dapesten, a pesti egyház kebelében
állítja fel, mely egyház a megfelelő
püspöki székházat már meg is szerezte.
A közgyűlés törvényszéki bírónak
Nandrássy Eleket, a számvevőszék tag-
jává Salfer Károlyt, az énekűgyi bi-
zottság tagjává Egyed Aladárt, a misz-
sziói bizottság elnökévé Zászkaliczky
Pált választotta meg. Letárgyal ta a
közgyűlés a lelkészválasztási és tanító-
választási szabályrendeletet elintézett
több felebbezést. Nagyobb vita volt a
lelkészek OTBA tagságának kérdésé-
nél. Végül a különböző jelentések tár-
gyalása következett.

Van-e szüretelni Yaló~ 1
Elmult a nyár, ránkköszöntött ez a

hideg, télbeillő ősz. Idegenül fogadjuk.
Korainak találjuk, nem számítottunk
még rá, készületlenül ért bennünket.
Az elmúlás gondolatával nehezen ba-
rátkozik meg az ember, azért éri olyan
meglepetésszerűen.

Fenn, a hegyoldalon - már szüre-
telnek. Edesre duzzadt szőlőszemek
messziről kínálgatják éretüségüket,
Szorgos kezek gyűjtik össze a dús für-
töket. Lent, a présházban a gazda
figyeli az új bor útját. Józan öreg, -
vigyáz, hogy egyetlen cseppje se vesz-
szen kárba.

Az ember is elindul ilyenkor letűnt
évének szöllőskertjébe s megnézi, van-e
szüretelni valója? Az idei gyenge na-

. pon érlelődött "soha ennyi . esemény-
fürt"-ből jól választotta-e ki azt a faj-
tát, mely az erjedő gombáktói meg-
szabadúlva, minden molekulát átjáró
forrással idővel óborrá nemesedik.
Megnézi, hogy ebben a világváltoztató
viharban sértetlenek maradtak-e a
szülőí házból hozott értékes, drága ve-
nyigék, melyek a legszebb gyümölcsö-
ket hozták. Önvizsgálatot tart, nem
törte-e le az örök tisztaságba, szép-
ségbe vetett hitének drága hajtásait il.

kenyérharc, az életküzdelem.
Van-e szüretelni valónk? Termett-e

a lelkünk szeretettől gazdag fürtöket?
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ha nem tudunk a tömegek lelkéhez f'érkőzni. A negatíverőket azonban
meg kell fékeznünk, a tömegnek erőt és összetartozást rejtő, építő lelkét
pedig fel kell szabadítanunk s mostani csüggedt és passzív magatartásá-
ból a cselekvő életre kell átlendítenünk. E munka megkezdése most még
nem késő, de ha a tétlenség soká tart, félő, hogy előbb-utóbb a halál
mozdulatlanságává lesz. Ha egy-két évtizeddel ezelőtt a szórványok fel-
karolását ajánlottuk, most segítségért kiáltunk a nagy gyülekezetek szá-
mára. Kérem tehát mindazokat, akiknek a dolgok intézése kezükben van,
mentsék meg a nagy egyházközségeket a lassú elsorvadástol és a belső el-
ernyedéstől.

Ennek első módja az, hogy szaporítsuk a munkaerőket. Ma még
nagyon messze vagyunk attól, hogya törvényben előírt részekre bontsuk
a nagy gyülekezeteket, hogy így a lelkészek kellő számban álljanak a
gyülekezetek szolgálatára. Kívánatos, hogy mindazok az egyházközségek,
amelyek a törvény rendelkezéseit e tekintetben még nem hajtották végre,
sürgősen tegyék meg az erre vonatkozó teendőket.

A segédlelkészi állásokat is szaporítani kell, hiszen az egyház ér-
deke azt kivánná, hogy minden egyes gyülekezetben legyen a lelkész
mellett állandó segédlelkész, diakonissza, vagy diakónus, aki a lelkésznek
segítene az építő munkábanés a belmisszió minden eszközével megköriv-
nyítené munkáját. Javaslom azért, mondja ki a Kerületi Közgyűlés, hogy
az esperesek igyekezzenek a törvény rendelkezését végrehajtani és a jövő
évi kerületi közgyűlésnek úgy a végzett munkáról, mint az elért ered-
ményről is részletes jelentést tenni. A diakonisszák vagy diakónusok
alkalmazását pedig, ahol csak arra alkalom és mód mutatkozik, szor-
galmazzák.

Ha a nagy gyülekezetek feloszlatására vonatkozó törvényes ren-
delkezéseket végrehajt juk, akkor az a nagy aránytalanság is enyhülni
fog, ami ma az egyes egyházmegyék lélekszáma és a rendes lelkészek
száma között van. E tekintetben legkedvezőbb a helyzet a csanád-cseng-
rádi egyházmegyében, ahol Egy lelkészre 1200 lélek esik. A többiben az
arány a következő: Egy lelké szre esik a pesti felső egyházmegyében 1600,
a középső egyházmegyében ] 800, az alsó egyházmegyében 2500, az arad-
békésiben 3600, a békésiben 3700, a budapestiben 4100. Ha azt akarjuk,
hogy híveink lelki gondozása valóban eredményes legyen, akkor még a
törvény rendelkezésével sem elégedhetünk meg, mert négyezer léleknek
legfeljebb csak prédikálni lehet, de igazi pásztorkodó gondozás ra még
ezer lélek js sok. Ha a segédlelkész! állásokat sza:porítjuk, e nehéz hely-
zeten könnyíteni fogunk. Jól tudom azonban, milyen nehézségek akadá-
lyozzák a helyzet megfelelő orvoslását és hogy a lelkészi állások szapo-
rítása a gyülekezetek anyagi megterhelésevel jár, de azt is tudom, hogy
az egyházépítésbe fektetett mindenegyes fillér nemcsak lelki, hanem
anyagi téren js sokszorosan kamatozik.

lélekErdély mienk . ,
joqona a

Egyetlen magyar tájék sincs, melyen a magyar sors úgy össze-
fonódott volna az egyházak sorsával, mint Erdély. Ami magyar dicső-
ség van Erdély történelmében, az mind kapcsolatos a reformáció mun-
kájával. Nagy fejedelmei buzgó bibliaolvasók, minden népi szabadság-
harcában a vallásszabadságot is kereste, itt mondták ki Európában elő-
ször törvénybe foglaltan is a vallásszabadságot, itt született meg az
első magyarnyelvű biblia; az erdélyi népben, lélekben és életben Isten
világos nyomai mutatkoznak s az már nem is meglepő, hogy a húsz
éves elnyomatás 'alatt a magyarság az egyházakba menekült s ott meg
is maradt a felszabadításig. De Erdély többi népe is az egyházakban élt
mindig. A románságot a román keleti keresztyénség fanatikus pópái
vitték nemzeti öntudatra s Nagyromániaalapja a gomb.a módra növő
rornán temp!1omokban rakódott le. A szászság népi élete is mind a leg-
újabb időkig az egészen különlegesen kialakult tömör egyházszerve-
zetben maradt fenn. A szász evangélikus. egyház sokszor inkább kul-
tarrális és g.azdasági kapcsolata lett egy népiségében elszigetelődött, ja-
vaira és népiségére féltékeny népnek. Sokkal inkább volt iskolafenntartó
testület és glaz-dasági szövetkezet, mint communio sanctorum.



És a három nép birkózása Erdélyért elsősorban abban a kultur-
harcban folyt, amit .lélek és élet vivott századokon keresztül először a
nyelvhasználatért, vagy az iskoláért, templomért, késöbbá földért és
hatalomért is, de mindig elsősorban a szellemi heg.emóniáért. A szel-
lemi hegemóniát Erdélyben mindig a magyarság tartotta, mégpedig a
lelkében és szel1emében keresztvén magyarság. Akkor volt vitathatat-
lan a magyar impérium Erdélyben; amikor a szellemnek ez a biztos ma- \
gasabbrendűsége a mienk volt s akkor- rendült meg, amikor lelkiekben:
tört meg ott a magyarság. Az a széles és nagyvonalú emberség, ami
az erdélyi magyal' lelkeket jelentette s türelemből, szabadelvűségből,
szeretetből és szolgálatból ötvöződött erdélyi gondolattá, - mindenes-
tül az istenes magyarság magatartása volt. Az istenes erdélyi magyar-
ság életében inegszólalt Evangélium történelmi szükségszerűségből lett
a három nemzet - négy felekezet együttélésének evangéliumává is.

Er<jélyben ugyanis ismert történelmi okokból úgy fonódott egybe
a három nemzet 'élete, hogy abból szelektált és tisztán' különtartott nem-
zeti sorsokat nem lehet többé csinálni. Itt ezután már az lesz mindig a
helyzet és az élet adottsága, hogy a három nép közül annak, aki legerő-
eebb, el kell tudnia viselni a másik kettőt türelemben s olpan az ország-
Ms bö~cseségrében, arnilyenre talán a világ egyetlen tájékán sincs szük-
ség. Ebben persze már benne van az is, hogy Erdélyben annak lesz az
országlashoz ereje, 'akinek a legszélesebb látókörű és Iegnagvobbvonalú
embersége lesz. Még egyszerűbben : .akinek a lelke Lesz a legerősebb,
legtisztább, legvonzóbb, legigazabb s Isten tervének legengedelme-
sebb. Erdélyben nem ,eMg a fegvver imp!ériuma, nem elég a faji-néPi
tÖmJeg.Jszupr.emácila,nem elég a gazdasági rátermettség, sőt a történelmi
öntudat sem, ----.:Erdély az országló néptől a lelki magasabbrendűséget
köv,eteli meg. Ez hiányzott a románságból húsz év alatt. Nem tudta sze-
retetben elviselni, nagyvonalú állam- és kultur-életben megbékéltetni a
többi népieket. Nem; segített rajta sem a törneg-szupremácia, sem a
leülföldi gazdasági segítség, sem a szerződés-garancia, sem a Carol
vonal. A hatalom mellé nem volt a. románságban erdélyi hit,' s erdélyi
gondolat, vagyisgyakorlathan ;emberiesség, szeretet, türelem és böl-
cseség.

A 'magyar or'száglást, sem a fegyvereink alapozzák meg igazán.
Ezek csak biztosítják. Erdély nekünk nem a fegyver jogán sajátunk',
mert ez csak a hóditorttság élményét vinné Erdély népeinek. A törté-
nelmi jogunkra hiába hivatkozunk, mer t a népi alapon újjáéledő Euró·
pában olyan nemzet szellemi irányítása .alatt élünk, amely gyakorolja
ugyan, de elvben tagadja a történelmi jogot. Ha egész Erdélyben gon-
dolkozunk, s mi nem tudunk másképpen gondolkozní, akkor' a faji
tőmeg-szuprernáciára sem hivatkozhatunk, mert ez nem szól mellettünk.
A g:azdasági ráutaltságra hivatkozni pedig kicsit vékony. és száraz jog
Lenne éppen Erdélyre vonatkoztatva. A mi jogunk a lélek joga. Amit
a hivatása öntudatában ésaz Igében élő, istenes magyar-ság lélekben
tud vinni Erdélybe, az a mi utánozhatatlan és Istennek tetsző or-szág-
lásunk. ' ! " :

És 'ez a magyarság, ez a nagpoonalú, nyito'tt lelkű istenes magvar-
ság jelentkezett is a visszafoglalás ünnepségein sok-sok papi és nem papi
ajkon. Legmarkánsabban talán (Vásárhelyi János református püspök,
dr-. Járosi Andor (kolozsvái-i evangélikus lelkész és egy marosvásár-
helyi katolikus pap beszédében.

A református püspök ezt mondta: »Erdélyí hagyomány, hogy ezen
.a földön a fegyver csak eszköz, de erdélyi hagyomány .az is, hogy az
Istentől megszentelt kultura cél volt mindig.«

Az evangélihus lelkész ,ezt mondta: »Ezt a földet igazsággal sze-
reztük meg, szereztük i vissza s igazsággal fogjuk megtartani .«

A Ikatolikus papl ezt mondta: »Mi nem akarunk bosszúért kiáltani.
Ha egy nemzet keresztre feszíttetéséből feltámad, szintén nem mondhat
mást, mint -Iézus: Békesség néktek !« '

Lehet, hogya. szászságegyelőre nem tud majd megnyugodni
a hirtelenében korlátlanná szabadult polrtikai jogai mámorában. Lehet,
hogy a románság szörnyű bosszút fog lihegni újra, miután felébred a
Nagyromániában való csalódottság rkábulatából. Mi azonban ezt az
erdélyi lelkeket kell, hogy vigyük mégis a népi küzdelemnek' ebbe az
arénájaba. A lélek műveltsége, igazság, békesség. Azért mi ebben az

Itt az ősz, áll a szüret, az utánunk JO-
vők. tőlünk akarnák nemesített venyi-
géket venni, van-e belőle szöllősker-
tedben, hogy továbbadhasd, van-e be-
lőle, hogy magaddal vihesd s a télen
át a tavaszba mentsd. Nézd, itt az ősz,
könvörtelen kezekkel az elmúlás szür-
keségét borítja 'míndenre, S ha n\inc~\'!n
szüretelní valód, életed kiszáradt ve-
nyigéit nyugtalanító kiséntetrességgel
zörgéti az elmúlás szele.

Van-e szüretelni valód? Fent, az örök
présházban vár rád a Gazda. Üres
puttonnyal nem mehetsz eléje. Öborrá
akarja nemesíteni azt, amit szüreteltél,
Maga vigyázza a bor útját, hogy egyet-s
len cseppje kárba ne vesszen. A nagy
világ szöllőskertjében a te életedre is
szüksége van, lelket lehelt beléd, hogy
tested venyigéje, mely a földhöz köt,
belőle szívja táplálékát, s gyenge in-
dáival földi dolgokba kapaszkodik,
mégis lélekből fakadó fürtöket hozzon.
hogy szépségétől, mélységétől, igazsá-
gától Istenhez hasonlóvá érhessen.

Boldog vagy Te, aki telt puttonnyal
lénhetsz a Gazda elé, s emelt fővel
nézheted, amint lelked tüzén érett, az
élet harcaiban átforrt hitedet óborként
arany kehelybe öntve megáldja az Úro

Gyarmathy Irén.

KÖNYVISM[RT[T[S
Dr. Vácz Elemér:

Mi aLutherszövetség.
A Nyíregyházi Luther Szövetség Ki-

adványai-nak 1. füzete jelent meg
ezzel a címmel. Dr. Vácz ELemér, az
Orsz. Luther Szövetség igazgatója
ügyes és használható kalauzt állított
össze benne a Luther Szövetség célját,
feladatait, szervezetét és programmját
illetően. Legtöbb gyülekezetben ugyanis
legteljesebb tanácstalansággal fogad-
ják a felsőbb utasításokat a helyi Lu-
the]' Szövetség megalakítására vonat-
kozólag. Ha azzal már tisztában van-
nak is, hogy mire jó a Luther Szövet-
ség, .még mindíg nagy nehézséget je-
lent a "hogyan". Ez a kis füzetke,
amely pár fillérért kapható a Nyír-
egyházi Luther Szövetségnél (Luther-
Palota), mindenre pontos feleletet ad.

Nyíregyházán egyébként élénk Lll-
therszövetségi szervezés és munka in-
dult meg. Kiadványaik ez 1. sz. füzetét
az ősz folyamán még öt közérdekű fü-
zet fogja követní: Túróczy Zoltán: Az
evangélikus élet; Rőzse István: Házi-
áhítat; Szohor PáL: Egyházi gazdálko-
dás; Joób OLivér: Az evangélikus hit;
dr. BeLohorszky Ferenc: Nemzetneve-
lés és evangélikus nevelés.

*
Vértesi Zoltán: Magyarboly ev.
egyházközség és filiái története.

(Szerző kiadása. 188 old. Ára: 5 P.)
A vallástanitás új tantervében talál-

ható egy olyan utasítás, hogya gyer-
mekekkel meg kell ismertetni saját
egyházközségük történetét, Ezt a fel-
adatot a szerző olyan komolyan vette,
hogy majd 190 oldalas könyv lett az
eredménye. Azt' csak helyeselhetjük,
hogy nérrietajkú hívei számára a könyv
első szakaszában összefoglalja annak a
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földnek és népnek a történetét, ame-
lyen és akik közt ez a kétszázegyné-
hány éve betelepült gyülekezet új ha-
zát nyert. Az se kifogásolható, \hogya
gyülekezet megalakulásnak körülmé-
nyeit jegyzőkönyvi részletességgel adja
elő, felsoroiván a telepesek neveit sőt
még azt is, hogy egy-egy paplak, i~kola
vagy hasonló építésénél ki, mennyit
adakozott, vagy hogy egy főhercegi lá-
togatásnál, avagy millénáris ünnepi
istentiszteleten mi volt az "ünnepi
programm". Ez már mind történelem.
De hogy pár évvel ezelőtt, vagy éppen
1940-ben egy óévesti vallásos -esten kik
~s mit szavaltak, és a püspöklátogatás
előtt a paróchia falának meszelését
(természetesen pénzért), melyik két kő-
míves és szobafestő végezte, vagy kik.
voltak; akik ,,1931. június 27-28-ig tar-
tott Fébé Klotildligeti női konferericíán
Magyarbolyból nagy lelki áldással részt-
vettek", az már még se tartozik "Clio
stylos"-a alá. Ha ezt a sok apró-cseprő
jegyzőkönyvi adatot elhagyja s a könyv
terjedelmét legfeljebb negyed.részé7·e
méretezi, komoly műnek kellene mori-
danunk, így azonban a kis apróságok
feleslegessége elnyomja a többi részek
komolyságát.

*
Zsilinszky Mihály:

Lórántfy Zsuzsánna.
(Magyar Nagyasszonyok. Történelmi

élet és jellemrajzsorozat.)
Az 1871-ben Pesten, Heckenast Gusz-

távnál megjelent első kiadást a Magyar
Tudományos Akadémia helyesírási sza-
bályai szerint átdolgozta és könyvészeti
jegyzetekkel bővítette az illusztris
szerző fia: dr. Zsilinszky Lajos, békés-
csabai gimn. tanár. A Magyar Nagy-
asszonyok sorozatának újrakiadását a
legnagyobb örömmel üdvözöljük. Vizs-
gai kontírmácíóí ' ajándékul, emlék-
könyvecskéül kiválóan alkalmas lenne
hiszen ilyesmiben úgyis eléggé szegé~
nyek vagyunk. A kis 36 oldalas füzetke
árát azonban irracionális magasságba
helyezte a kiadó. 1.30 P-ért már 5-10-
szer ekkora terjedelmű könyvet kap-
hatnak gyermekeink. Mí, akik a nyom-
dai árakban eléggé tájékozottak va-
gyunk, elegendőnek véltük volna a
30 fillért is az 1 pengő nélkül. Így si-
kere is lett volna a füzetkének vizsgák
és konfírrnációk táján. A jelenlegi áron
azonban nem hisszük, hogy nagy ke-
lendősége lesz

*
Scholtz Ödön: Az evangélikus
misszióügy Ieilődése Magyaror-
szágon kezdettől fogva az Orsz.
Misszióegyesület megalapításáíg,

(32 old. Kiadja: A Magyar Evang.
Misszióegyesület.)

Majd egy évszázad történetet fogja
össze Scholtz Ödön ebben a füzetkében.
A külmisszió ügyének fej lődését kiséri
végig az első csírák elhullásától az
Országos Misszióegyesület életerős fá-
jának meggyökeredzéséig. Kemény ta-
laj volt a magyar föld. Amihez más
országok evangélikus egyházaiban egy-
két évtized kellett, ahhoz nálunk majd-
nem 100 esztendő. Nem is csoda, ha
akkor érkeztünk meg a külmisszió
harcterére, amikor mások már a taka-
rodót fújják, mert Krisztus testének
sejtjei mindinkább önálló életet kez-

6

esetben is az: egyházak léleleszolgálatábun látjuk a magyar jövendő első
zálogát, Mert Erdély lehet a mienk, de győzni benne csak az emberséges-
istenes erdélyi gondolatban, csak keresztyén magpar lélehltel lehet.
E látásunk mellé pedig, nem valamiféle papi-theólogiai meggondolás, de
az egész erdélyi történelem a garancia. Dezsérv Lás zlá.

1

-""

Bioi Parolléloi
(Megjegyzések abevonuláshoz.)

Plutarchosz görög írónak van ,egy híres nagy rnunkája," a »Bioi
Paralléloi«, Párhuzamos Életrajzok. Ebben egy-egy kiváló görög férfiú
életét hasonlítja össze római nagy emberekével. E műnek a modern tör-
ténetírásra, irodalomra és művészetre nagyobb hatása volt, mint az ókor
bármely más történelmi művének. Egymással egybevetve tárgyalja
Thezeuszt és Romuluszt, Nagy Sándort és Caesart, Demosztheneszt és
Cicerót. A két .nagy nép egész csodálatos életét tárj a olvasói elé.

Nekünk is csodálatos események szemlélésében volt részünk a
legutóbbi napokban. A Gondviselés csodálatos hasonlóságokat mutatott
meg és ellentéteket két nemzet és két államfő 'életében, mert Isten az

,emberekkel antithézisekben szokott beszélni és ellentétekben mutatja
meg csodálatos terveit és rejtett céljait. Az egyik államfő beszélt »fajá-
nak úri Ielfogásáról«, a másik nem nyilatkozott fajának felfogásáról,
hisz nem is ,egy fajból valók. Az egyik bevonult, a másik kivonult. Mi-
lyen volt ez a bevonulás és milyen a kivonulás!? Egyik sem vonult egye-
dül. Az egyik feleségével jött, azzal az erényekkel ékes nővel, akit pél-
dául lehet állíta ni fajának minden asszonya-elé. A másik sem vonult ki
egyedül, hanem egy idegen nőve], akit nem lehet például állíta ni e;gy'
nemzet női elé.

Az egyiket mámoros örömmel fogadták hüséges alattvalói, a má-
sikat dühös polgártársai puskagolyókkal kísérték egészen a határig. De
a két nép is mutat hasonlóságokat és ellentéteket. Ahogy örül végte-
len boldogságban az egyik nép, úgy örült 22 évelőtt a másik. Ahogy
gyötörte ez 22 évig ,a hatalmába került ,másik nemzetet, most el van ké-
szülve arra, hogy ő fogja ugyanazokat a kínzásokat elviselni, mert fo-
galmu sincs a vele szemben álló nemzet »f'ajának úri felfogásáról«. A.
két népről majd véleményt alkothat mindenki.jha látni fogja a bevonu ló
és kivonuló seregekről készített filmfelvételeket.

Végezetül mindenki megdöbbenve fog arra a gondolatra jutni,
hogyanagyantant müvelt népei hogyan támogathatták ezt a népet és
uralkodóját és miért tartották ezeket méltóbbnak az államalkotásra.
Különben minden népnek olyan uralkodója van, amilyent érdemel,aki-
ben az illető nemzet saját erényeinek megtestesülését látja. De most
kiderült az igazság! Az igazság pedig az, hogy az egyik államfő Plutar-
chosz tollára méltó, a másik pedig legfeljebb Svetoniuszéra, aki meg-
örökítette a római császárok életének minden botrányos részlerét.

Hittrieli ödön.

A minőség forradalma
"A magyar kicsi nép s kicsiségét azzal sem szépítgetheti, hogya

nagybácsi nagysagara hivatkozik. A tót azt mondja, szláv vagyok, a
portugál, hogy latin, a norvég, hogy germán. Mi azonban egész mezte-
lenül csak magyarak vagyunk, s mint az a növény, amelyet Kitaibelünk
fedezett fel: faj és nemzetség 'egyben. Mi joga lehet egy ilyen népnek
az életre? Azonfelül, hogy van, miféle legitimációt talál arra, hogy le-
gyen? A székely kisebbség Erdélyben; de mi sokkal ijesztőbb kisebbség
vagyunk már csak akkora területen is, mint . Középeurópa. Hol keresse
méltóságát egy ilyenféle kisebbségi sors?

A kevesebb joga az élethez az, hogy különb. A kisebbség .jogosít-
ványa, hogy elit tud lenni. A nemesek kevesebben voltak a hűbéri ál-
lamban, mint a parasztok, de senki sem mondhatta rájuk, hogy fölös-



legesek. A kis nép vagy nemesség tud lenni a népek..között, vagy lökik,
amig elkallódik. A holland, mint a polgáriasodás új nemessége tört fel
a tizenhetedik században, a zsidó, mint a kapitalizmushoz illő elit lett
országok fölötti világi hatalmasság. Evszázadokon át a magyar is elit
volt a Balkán és a Dunamedence népe közt; afféle viszonylagos elit
persze; bocskoros nemes a mezítlábasok közt, de mégiscsak összetartó
a hordák közt. Az utolsó száz évben a mezítlábasok cipőt húztak s mi
viszonylagos előkelőségünkből meglehetős en kipottyantunk. Rokon-
talan, semmibevett, elhagyott nép lett belőlünk; előjogainkat hiába
emlegetjük, ha nyilvánvaló kiválóságunk nem parancsol többé. Az elit
azzal uralkodik, hogy van. Mi abból, hogy. mennyire nem uralkodunk,
azt is megérezhetjük, hogy mennyire nem vagyunk elit. Harmincmillió
magyart, mondták apáink. De harmincmillión mi egyhamar nem le-
szünk. Vagy a tízmilliónak kell tehát harmincmilhót érnie, vagy a tíz-
millióra sincs szükség többet, A Magyarság előtt· csak egy válasz-
tás van tehát: meghalni vagy kovász-népnek lenni!'"

Ez a summája mindannak, amit Németh Lésztónégy kötetbe ösz-
szegyüjtött tanulmányai a magyar tudatába akarnak dobbenteni. Ez a
négy kötet Németh László "egesz látóhatárát" nyújtja. Arisztophanesz-
tőí az európai történelem és szellem hegycsúcsain át a népmüvelésig és
nemzetnevelésig mindenről elmondja véleményét s rriindenütt élesen
reávilágít a maga tételére: "Egy olyan korban, amikor az osztályok
színvonala már összetöredezett, szellemi elöjogok nincsenek, én is
eüenséqe vagyok az "anyagi eLőJoga/mak". Amikor a vagyon öncélú s
emberek milhóit rekeszti ki az életből, ellensége vagyok a zűrzavar
szentségének. Elismerem, oogy szükség van az elosztás reformjára ... ,
de nem hiszem, hogy az elosztás meggyógyíthatja az élet méLy baját.
Az igazságosabban elosztott javak, még ha bőségesek is, létminimumot
jelentenek csak, amíg az ember munkájában nem találja meg legfonto-
sabb javát. Az "elosztás forradalma" ideig-óráig talán megnyugtatja az
emberiség igazságérzetét, de ha nem lép tovább, még boldogtalanabbá
teszi az egyént". Az "elosztás forradalma" után, sőt vele egyidejűleg
jönnie kell tehát a "minőség forradalmának", amely "olyan állam ért
küzd, amelyik megbecsüli a munka egyéni együttha:tóját, teret ad a
minőségnek, értelmetlenné teszi a vagyont és a vállalkozások nagy egy-
másmellérendelésében mnnkatérrel jutalmazza a munkát". Mert "a
munkást kétféleképpen lehet kizsákmányolni: becsaphatjuk kereske-
delmileg, úgy, hogy nem fizetjük meg munkája piaci értékét s becsap-
hatjuk lélektanilag, úgy, hogy elvesszük tőle a munka örömét. ,A
munka pontos megfizetéséért folytatott harc csak ott lehet végcél, ahol
a munka örömé ért folytatott harcot már föladták s a munkából ki-
abstrahálták a' vállalkozást", Az "elosztás j'orradalmának" embere ke-
vesebb munkaidőt és nagyobb munkabért, munkája "teljes kereske-
delmi értékét" követeli; a ;,minőség forradalmának" embere hivatást
követel, mert a hivatás: lélek és kenyér; a munka "teljes kereskedelmi
értéke" viszont csak: kenyér, piac- és léleköldöklő unalom ...

A munkaidő és a munka értéke közt is igen furcsa a viszony. Azt
mondja Németh László: "Változatos ifjúságom alatt voltam nevelő, or-
vos, iparos, tanár, vállalkozó, kritikus, regényíró, kacérkodtam a ker-
tészséggel s állíthatom, hogy nemcsak munkám értékének, de a mun-
kámba ölt 'telki és fizikai erőnek is igen kevés köze volt magához a
munkaidőhöz; egy fog kihúzása jobban kimerített, mint egy délelőttnyi
tanítás. S házitanítói munkám értéke távolról sem ért annyit, mint egy-
egy tanulmányom, pedig a rájuk fordított munkaidőben montblanknyi
különbségek voltak." -

A "minőség jorradalmának" embere másképp nézi a társadalmi
kérdést is. Az "elosztás forradalmára" valami "osztálytalan" társadal-
mat képzel el. Tehát valami utópiát, ami nincs. Mert osztálytálan-é
valamely társadalom, amelyik kijelenti, hogy nincsenek benne osztá-
lyok? Az osztályok a természet művei és megvalósulnak minden társa-
dalomban mindenképpen. Száz ilyen kijelentés ellenére IS. Nyiltan vagy
rejtetten. Velük szemben csak kétféleképp lehet viselkedni: vagy le-
tagadja őket az ember, vagy megnemesíti. Az "elosztás forradalma"
tagadni próbálja. S az eredmény az, . hogy "bukot~' polgárokat ültet a
tömeg nyakára". Elriasztja tőle a kor vezérszellemét s elzárja a kor

denek a színes népek között, Ez a kis
füzet is hirdesse egyházi életünkben
Nagyobb fogékonyságot Isten paran·
csainak megértésében, nagyobb erő.
feszítéseket, fürgébb mozgást a uéqhe:
vitelében! Különben lekéshetünk Isten
oszágának sok más életben sőt örök-
életbe vágó alkalmáról is.

*
Grünvalszky Mária:

Egy hugenoUa élete
(Üzenet Könyvtár, 6. sz., 32. old.

Ára 30 fillér.)
Anémet építői roda lom egyik elbe-

szélését "írta át" magyarra Grün-
.valszky Mária. Valószínűleg egy "vé-
letlen kezébe került" elbeszélésről van
szó, különben semmi nem indokolja,
hogy a történelmi keretbe illesztett
német elbeszélések nagy tömegéből
miért : éppen ez nyerte el a magyarra
"átírás" kitüntetését, Noha az "átírás-
nak" nem sikerült egészen eltüntetni a
történet arcáról anémet szentimenta-
lizmus jellemző sápadtságát, mégis
eléggé élvezhető. Azonban a magyar
temetők is rejtegetnek elég hitük miatt
zaklatott életet. De régen várnak ezex
is, hogy ihletett írói toll "mindnyá-
junk épülésére" felidezze sorsukat!
Miért nem küldi el az Üzenet hozzánk
az ő üzenetüket is? A. B.

,
HIREK

Az egyházegyetem közgyűlését D. br.
Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő és D. Kapi Béla püspök Buda-
pestre, november 8. napjára. hívták
egybe. Előző napokon az előkészítő-
bizottságok és a különböző országos
Egyesületek tartják üléseiket.

Protestáns különbíróság. Az Egyházi
Törvények IX. törvénycikke a magyar-
országi evangélikus és a magyaror-
szági református egyház közigazgatási
és vagyoni vitáskérdéseinek eldönté-
sére különbíróságot szervezett. Az en-
nek megfelelő törvény cikket a refor-
mátus zsinat is megalkotta. Ennek a
közös bíróságnak a szervezetéről és el-
járásáról szóló szabályrendelet elké-
szült és annak 23. §-a értelmében az
evangélikus egyházegyetem egyetemes
egyházi és iskolai felügyelője és a re-
formátus egyház egyetemes konvent-
jének elnöksége a szabályrendeletet
egyetértve folyó évi szeptember hó L
hatállyal életbeléptette.

Egyházlátogatás. D. Raffay Sándor
püspök szeptember 21-22. napján egy-
házlátogatást tart az apostagi gyüleke-
zetben.

Az Országos Protestáns Napok az el-
mult évben olyan sikerrel folytak le,
hogy az Országos Bethlen Gábor Szö-
vetség vezetősége ezévben is, bár a
nehéz körülményekhez alkalmazkodva,
megrendezi azt. Ismét ünnepi külőn-
vonatok fognak indulni Budapestre s
az egyéni felutazók 500f0-os utazási
kedvezményt élveznek október 26-tóI
november 5-ig. Az Országos Bethlen
Gábor Szövetség a lelkészi hivatalokat
a részletesebb . tudnivalókról külön
körlevélben értesítette.
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Reménvik Sándor. akit a most ie-
folyt erdélyi örömünnep ek alkalmából
Erdély költőfejedelmének neveztek,
most töltötte be 50. évét. Az ő vissza-
térése közénk külön ünnepe az igazi
magyar irodalom minden munkásának,

Kettős [ubíleum. Az orosházi egy-
házközség és a békési egyházmegye
szeptember 8-án ünnepelte lelkészének
és esperesének, Kovács Andornak, 50
éves lelkipásztori és 20 éves esperesi
szolgálatát, Az ünnepeltet a vármegye,
'a város és az egyház részéről melegen
és bensőségesen köszöntötték hívei és
tisztelői.

A kassai egyházközség szeptember
15-én iktatta lelkészi hivatalába Mohr
Gedeon, most választott lelkészét.
Ugyanekkor volt az új presbitérium
beiktatása is. Az iktatást Marcsek Já-
nos esperes végezte.

Aíandékautö. Egyik nagy szórvány-
területtel bíró evangélikus gyülekezet-
nek egy buzgó tagja autót ajándékozott
szórványgondozás céljából a lelkész
használatára. Ritka ajándék, méltó a
felj egyzésre.

Evangélikus Ifjúsági Otthon Csepe-
len. A csepeli egyházközség a buda-
pesti egyházmegye fennhatósága alatt
ifjúsági otthont akar nyitni evangéli-
kus tanoncok és fiatal munkások szá-
mára. Az otthon befogadóképességét
egyelőre csak 10 személyre tervezik.
Berendezéséhez az egyházmegye, s az
egyházmegye területén lévő egyház-
községek, azok szövetségei adománya-
ikkal hozzáj árulnak, tudván azt, hogy
nem a csepeli ifjúságnak, hanem a
máshonnan jövőknek van erre szüksé-
gük. Ezzel az otthonnal a budapesti
egyházmegye csak az első lépést teszi
meg, mert később még többet és má-
sutt is akar felállítani. Akiket a cse-
peli otthon ügye érdekel" felvilágosí-
tásért forduljanak a lelkészi hívatal-
hoz (Csepel, József-u. 91., telefon: 147-
470). Az összeállítandó könyvtárhoz
könyveket, folyóíratokat, lakás díszí-
téséhez képeket, teritőket, vagy bár-
mely más adományt szívesen elfogad
az otthont létesítő egyházközség veze-
tősége.

Oltáravatás. A pestszentlőrinci egy-
házközség szemeretelepi istentiszteleti
helyén szép oltárt állított, melynek fel-
avs.tása szeptember 29-én lesz.

Halálozás. Özv. Révész Istvánné, né-
hai bezi (Győr megye) lelkész özvegye,
a kistarcsai özvegy papnék otthonának
vezetője, hosszú szenvedés után Buda-
pesten elhunyt. Temetése szeptember
19-én volt Pécelen. Az elhuny tb an Ré-
vész István, a kelenföldi egyház se-
gédlelkésze édesanyját gyászolja.
Dr. vitéz Móritz Ernő kúriai bíró, szep-
tember 15-én Budapesten elhunyt. Te-
metését D. Raffay Sándor püspök vé-
gezte.

Orvosok konferencíéia- A magyar ev.
orvosszövetség szeptember 13-15. nap-
jain Sződligeten evangéliumi konferen-
ciát rendezett. '

"Ifjú Évek" cimen az evangélikus
ifjúság egyetlen folyóírata, szeptem-
berben újból megindult. A kitűnően
szerkesztett lapot, melynek felelős
szerkesztője dr. Remport Elek, az Or-
szágos Tanáregyesület adja ki. Előfize-
tési ára 3 pengő. Mutatványszámot
készséggel küld a kiadóhivatal veze-
tője: Ruzicska László vallástanár, Bp.,
IV., Sütő-u. 1.

vezérszellemeitől a feltörekvőket. A "korlátoltság kiválasztását" inditja
meg köztük.

A "minőség forradalma" megnézi, mi az osztályok legmélyebb
hivatása? Mi volt régen és mi ma? Az erősebb osztály hivatása mindíg
a gyöngébb védelme. A nemesség létjogosultsága az volt, hogy védte a
parasztot és polgárt. Az ő létjogosultságát a kard és becsület adta.
Mikor hivatásukat vétet ték, jött a polgárság a szabad érvényesülésés
verseny gondolatával s kialakul a pénz nemessége. A XIX. század azon-
ban megmutatta, hogy a pénz kegyetlenebb nemességet nevel, mint a
kard s újfajta, szörnyű ragadozók szaporodnak el a társadalom erdejé-
ben. Mind nagyobb lesz a zűrzavar, nyomor és féktelenség. S ekkor jő
a szociális gondolat: mint "a gazdátlanná vált' jobbágy, pőrén maradt
szabadság fekhelyén a rend álma". Mert csak a ragadozók érdeke a zűr-
zavar, a dolgozóké a rend. "A szociálizmus az én fogalmazásomban,
mondja Németh Lászlo, a "minőség forradalmára", a védő rend és új
nemesség mozgalma." A tömegeket az 'elhagyott paraszt szokásjogból
egy új, nyiltabb, harcosabb szokásjogba kell átvezetnie. A kard 'pusz-
tuló s a pénz erkölcstelen nemessége helyébe új nemességet kell ne-
velnie. Még a "munkásdiktatúra" sokak előtt hátborzongató fogalma
sem jelent mást, mint' hogy a nemességükre méltatlanná vált nemessé-
geket önmagából pótolja, Új normannokat kap rajta keresztül a világ,
alulról jött normannokat, akik 'a szükséges és hasznos néprétegek szá-
mára alakítanak államot.

A társadalom tehát, ha a világ átváltana az "elosztás forradalmá-
ról" a "minőség forradalmára", nem "osztálytalan" lenne, hanem a
hivatásukra talált osztályok harmonikus, termelő rendje, ahol semmit
sem számít a származás, vagyon, vagy éppen a szervezettség, hanem
mindent a minőség, belső érték.

Ennek az egész népet átfogó nagy gondolatnak, megvalósításához
az élet százféle terül etén is felvázolja az utat Németh László. Itt tapint-
hatunk rá az ő "Achilles sarkára" is éppenúgy, mint Szabó Dezsőére,
Veres Péterére vagy szellemi életünk bármelyik más héroszára. Amig
a gondolat és elv, szavakba kristályosított szellem birodalmában marad-
nak, addig ragyogó félistenek, de mihelyt kilépnek a való élet talajára,
gyámoltalanul tántorgó kisdedek. Legfőbb panaszuk nekik is az, amit

'egy erdélyi impériumátvételt szervező tiszttől hallottam pár héttel ez-
előtt: "Nincs emberünk, aki az "utasításokban" lefektetett magas szín-
vonalú, evangéliumi mélységű elveket a valóságban adaequat módon
képviselni tudná. Akiben annyi lenne az evangéliumi szeretet, szociális
igazság, belső nemesség, nagyvonalúság, kornolyság és felűlemelkedett-
ség, mint amennyit ennek az "utasításnak" helyes betöltése megkíván".

Tehát: nincs emberünk. És miért nincs emberünk? Miért terjed és
erjed még mindíg a "megosztás forradalma" és pang a "minőség forra-
dalma"? Ezt a nagy kérdést szeretnénk megválaszolni.

Azt hisszük, hogy legrövidebb úton jutunk a helyes válaszhoz, ha
megállapít juk, hogy muuiazzai, amit Németh László irodalmi, filozófiai,
vagy tá?,sadalomtudományi etméietekea keresztül a "minőség forradal-
máról", mondott, nekünk nem mondott semmi újat. Ugyanezek et az el-
veket és megállapításokat találtuk mi meg az Evangéliumban. Ezen a
világon csak a "minőség forradalma" segít. "Új világot csak új embe-
rek, jobb világot csak jobb emberek, igazabb világot csak igazabb em-
berek, szociálisabb világot csak szociálisabb emberek, magyarabb vilá-
got csak magyarabb emberek tudnak építeni." De hol vannak ezek az
új, jobb, igazabb, szociálisabb, magyarabb emberek? Ez az, amire Né-
meth László és társai nem tudnak feleletet adni s ez az, amire az Evan-
géliumban megtalálható a felelet, Ezek a Krisztusban újjászületett em-
berek. "Nem szégyelljük, tehát, Krisztu« evangéliumát, mert Istennek
hauüuui az", aki haszontalan, csak romlást és halált magy,kban hordozá
tömegembereket is újjá tud teremteni s a "minőség forradalmának" áL-
dott sejtjeivé tenni. Legyen nekünk eva'ngélikusoknak továbbra is I csak
az az egyetlen és legfőbb hivatásunk, hogy ez az Evangélium minél
több szívhez eljusson s minél' több szívet forradalmasítson. Ha ebben
hűségesek vagyunk, nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy legtöbbet
tettünk ebben az országban a "minőség forradamáért". F. Z.
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányiés 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 mmdenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti
Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja; Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-!l63-32, valamint a
kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Érsekujvár,
Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombánrély.
Minden egyházközségben megbízottat vannak az
egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkez-
tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.
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ezek azonban nem érhetik el az elö~~lIitá-
sában tökéletesség ig fejlesztett ASPIRIN
hatékonyságát és ártalmatlanságát.

ASPIRIN

DOLGOZÓ EMBEh

ssamára pótolhala Han veszte-
ség, ha - különösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmai -elernyednek
és kimerültsége meggátolja
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kenegetjük, verejtékeze tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfessülnelr, vérkeringésunk
felélénkül, munk» bírásunk
megduplázódik. -

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
sösborszesz nélkül.
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Nem
E napokban bocsátotta ki az Or-

szágos Bethlen Gábor Szövetség
azt az értesítést, hogy az Országos
Protestáns Napokat ebben az évben
is megrendezi.

Még mindnyájunkriak emlékeze-
tében van az a nagy munkával és
gondosan előkészített ünnepség-
sorozat, amely az elmult évben
először tűzte ki célul- és valósította
meg az ország protestantizmusának
együttes demonstrációját az elmult
év relorrnácíós hetében. Az ünnep-
ségek méltósázteliesen és minden
zavar nélkül folytak le és bebizo-
nyították az egész ország előtt azt,
hogya magyar protestantizmus a
nemzet életében, jelentékeny erő,
konstruktiv erő és szükséges erő.

Semmit sem von le annak az
igazságnak lontosságából, hogy a
nemzeti életben az erők összefo-
gására van szükség, - az, hogy
folytonosan és mindenléle vonat-
kozásban magunk ismételgetjük és
mások is lolyton ismételgetik. Min-
den új íordulat, rnely nemzetünk
életében történik, mindíg erőteljesen
igazolja ezt. Erdély egy részének
visszatérése is újból hangosan kö-
veteli. hogy minden erőt egybe
kell togni és minden erőnek egy
irányban kell hatnia, hogy a régi,
de megnövekedett teladatokat ép-
pen úgy, mint az új teladatokat
megielelöen teljesíteni lehessen.
Nem veheti tehát senki tüntetesnek
és ne is vegye annak, ha a pro-
testantizmus hazánkban megint

felesleges
együttes erővel akar jelentkezni és
a külön-külőn végzendő mimkák
mellett az együttes munkában is,
mint összefogó közősség, részt
akar venni. Megtagadná a protes-
tantizmus egész magyar multiát és
meghazudtolna jelentőségét, ha nem
ezt tenné, hanem' saját külön cél-
jait szolgálná kizárólag. Annál in-
kább így van ez, mert Erdély újból
jelentös protestáns tömegeket adott
vissza.

De ne tekintse senki telesleges-
nek sem ezt a most megismétlődő
megmozdulást. Befelé, a proteslan-
tizmuson belül is szükség van reá.
Azok az értékes erők, melyek olyan
nagy számban vannak ma is és
voltak eddig is mindíg a protestáns
egyházak körén belül. csak nyernek
az összefogás által. Éppen háborús

világban lesz nyilvánvalóvá, hogy
a gépezete kben minden szegnek és
minden csavarnak pontosan kell a
helyén lenni, a nemzet életében
pedig minden hasznos erőnek egész
jelentősége szerint és nem télig-
meddig kell érvényesülnie. Ha te-
hát ma a keresztyén Magyarorszá-
gon bármilyen keresztyén megrnoz-
dulás erőgyarapító jelentőségűvé
válik, annak minden más szempont
nélkül örülni és sikerét óhajtani
kell.

Mert legyünk egészen tisztában
azzal, hogy sem evangélikus, sem
református külön mozgalom, sem
közös protestáns társadalmi meg-
mozdulás nem - céloz bárki más
ellen irányuló érvényesülést, nem
akar harcot senki más ellen, ha-
nem minden munkán és igyekeze-
ten keresztül bele akar íutni a
nemzetépítő munkába. Egyházaink-
nak tő rendeltetése: Krisztust szol-
gálni a világ életében. E világ élete
számunkra a magyar életben lolyik
le. Mi tehát a keresztyén Magyar-
országnak vagyunk és akarunk
részei lenni. Hűséges és megbíz-
ható részei. Minden erőnkkel min-
díg bizonyságot akarunk tenni ar-
ról, hogy a Krisztusban megújult
keresztyén magyarság nem veszít-
heti el sem ezt a jelent, sem a [ö-
vendöíét. Ha a Protestáns Napok
ebben az évben is ilyen bizony-
ságtételt jelentenek, akkor szükség

. van rájuk és számíthatnak mind-
nyájunk buzgó támogatására.

"A hármas kötél nem hamar
szakad el." Préd. 4: 12.

Ir,Boldog szolga az, akit -::ll
Úr megérkezésekor a tisztében II
híven eljárva talál."

Lukács 12: 43.

"A békesség Istene pedig
szentelien meg titeket mínde-
nestől,: hogy egész mivoltotok,
lelketek és testetek szenlőtele-
nül maradjon a mi Urunk Jé-
zus Krisztus eljövetelére. Hű
az, aki titeket elhívott, ő ezt
meg is cselekszi."

1. Thess. 5: 23-25~
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Az éneklő villamos
»A Krisztusnak beszéde lakozzék ti

bennetek gazdagon, minden bölcsesség-
ben; tanítván és intvén egymást zsol-
tárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel,
hálával zengedezvén a ti szívetekben
az Urnak.« (Kol. 3, 16.) Az Isten igéje
es a hívek. éneke úgy áll előttünk ebben
az ígében, mint egyazon éremnek a két
oldala. Ige nincs számunkra imádkozás
nélkül és ima nem fakadhat szívünkböl
ige nélkül; a biblia-szöveg még nem
»ige« és a kegyes látszatú szavak még
nem »irna«. Ez mind nem újdonság,
ezt mindnyájan régen és jól ·tudjuk.
Arra azonban sokan nem gondolnak már
manapság, hogy a »gyülekezet« imád-
sága valósággal kötött vesszőnyaláb ;
hatványozott erőt képvisel, ha egyazon
indulatból fakadó, ha egyazon Lélektől
származó. Es ez volna lényegében a (gyü-
lekezet éneklése. Az ének .dallama tu-
lajdonképpen a kévekötő kötél szerepét
tölti be, a mindenki által Ismert szöveg
a kéve tartalmának azonosságát bizto-
sítja, azonos gondolatkörbe egybefog-
lalván az együtt éneklő gyülekezetet.
És micsoda hatalmas bizonyságtévő
ereje van az ilyen lelki egységben zengő
imádságnak! Ez nem a dalárdák tet-
szetős összhangja, sem a nagyobb testi
erő kifejtésére buzdító együtt-nótázás,
sem az egymás társaságában unatkozó
emberek unaloműzö próbálkozása vagy
a nyugtalan lelkiismeret elaltatását célzó,
borral locsolgatott társadalmi együtt-
rezgés. Mindezek a világ fiainak együtt-
éneklésének rugói, de nem ezek a moz-
gatói a »gyülekezet« együtt-éneklés ének.
A gyülekezet énekének mozgatója a
Lélek - legalábbis mindig Annak kell
lennie - tartalma pedig: imádság, va-
gyis lélek és élet és erő! Az ilyen ének-
lés egymásközötti vonatkozásban: ta-
nítás, intés, legfőképpen pedig »közös-
ség« (Gemeinschaft, Koinonia. Fil. 1,
5.), az Isten felé: hálaadás, dícséret,
könyörgés, Isten nevének dicsöitése ; az
emberek felé: bizonyságtétel, intés a
magábaszállásra, esetleg ítélethirdetés.

A pesti egyházközség gyülekezeti kö-
zössége ezidén több kirándulást ren-
dezett a budai hegyvidék szép tájairu.
A kíránduló csoportban a pesti egyház
minden lelkészkörének közösségeiböl
többen vettek részt egy nagy testvéri
közösségben. A kirándulások mindig
istentisztelettel kezdődtek és esti áhi-
tattal és igehirdetéssel végzödtek. Az
egésznapos kirándulásokon jutott idő
szerosabb hittestvéri kapcsolatok kiala-
kulására, a résztvevő lelkészekkel ko-
molyabb megbeszélésekre, lelki kérdé-
sekben magánbeszélgetésre, egyéni és
egyházi »problérnáknak« komoly meg-
beszélésére, a fiatalságnal'-. megfelelő
játékaikalom is a jó keresztyén rend-
nek megfelelőleg, de főleg sok-sok
együttes éneklésre és énektanulásra.
Régi szép - főleg magyar eredetű, de
ritkán hallott - egyházi énekeink be-
gyakorlása, az ismert énekek helyes
ütemben való éneklése és az evangeli-
zációknál használt evangéliumi énekek
betanulás a (Énekem az Ur! füzetből)
volt a Iöcél az énektanulásnál, pihenésül
pedig az ismertebb egyházi énekeinknek
könyv nélkül való éneklése. Hogy nem
volt unalmas ez a murikarend, annak
legjobb bizonyítéka az, hogy a terep-
járás közben mindig hangos volt erdő-
mező az éneklő gyülekezet hangos és
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Kultúra, mint feladat
Féja Géza a Magyarország egyik muItheti számában avissz:

tért Erdély kérdéseiről szólva, feladatnak és célnak állítja oda nen
zedékünk: elé a sajátosan »magyar« kulturát. Elmondja, hogy éret
ségizett magyar fiatalok, akik megtartották a nyelvet és a magyars:
got, nem élnek benne a magyar életben, mert nem tudnak annak SOl

sáról, elmult, jelen és jövendő életéről semmit. Az. ő számukra - SZl

r-inte - új tanulásnak kellene kezdődni, amelyben elsajátítják rninc
azt, ami kinek-kinek a maga mértéke és minősége szerínt tulaj
dona. Igy kell beleilleszkedniök abba az életbe,amit most velünJ
együtt fognak élni.

Ugyanakkor azonban, amikor az ő számukra ezt a követelés
felállítja a cikkir ó, úgy érezzük, hogy ez nem elég. Nem állhatunl
meg itt. Nem elég, hogyha csak tőlük követelünk, magunktól is kö
vetelnünk kell. Mai magyar ifjúságunk -sokan vagyunk, akik íg~
érezzük - a Felvidék visszatérése óta nagyon sokat veszített abbó
a lendületből, amelyikkel elindult a trianoni nehéz életben jövője felé
A zsidók visszaszorítása,a megüresedő helyek, a visszatért ország-
részek sok helyen nagy keresletet teremtettek és .elhclyezkedhed-
tek azok is, akik nem rendelkeztek mindazzal a nehezen mcgszcr-
zett kinccsel, amelyért pár évvel ezelőtt annyit küzdöttek kortársaik.
Ez a konjunktura, a zsidófedezők aranykora, a könnyű élet lehető-
sége sokakat eltántorított a nehéz magyar útról. Sokak számára üres,
tartalom nélküli szó lett a »kultura« annak minden magyar jellegévei
együtt és »átkosc-nak találták azt, amitől pár éve még az életlehető-
séget remélték.

Ez az oka annak, hogy úgy tetszik nekünk: szólni kell a kul-
turár ól, mint feladatról, hogy tisztán lássunk.

1. Mi a kultúra ?
Amikor kulturáról beszélünk, a legtöbbször a következő meg-

határozásokra bukkanunk: a] Kultura a teremtett világ legyőzése;
b) Kultura a teremtett vilag kifejlesztése; e) Kultura a tererutetít
világ kihasználása. -

"a) Azok, akik a kulturát a teremtett világ legyőzésének gon-
dolják, helyzetünket úgy állitják be, mint .a lélektelen hatalmak har-
cát a lélekkel bírók csapatálval. Elfelejtik azonban azt, hogy maga
az ember is ebbe a teremteti; világba tartozik és ahhoz, hogy csak-
ugyan »kulturlény« lehessen belőle, önmagának a legyőzése is hozzá-
tartozik. Kultura csak ott lehetséges, ahol tudatos, öntudatos hatal-
mak (lehet a neve: ember, ész, értelem stb.) uralkodnak és uralrnu-
kat tudatosan használják.

b) Azok, akik a kulturát a teremtett világ kifejlesztésének gon-
dolják, a teremtett világot alapjában véve jónak és belőle mindazt,
ami hasznot hajthatna, továbbvitelre alkalmasnak ítélnek. Elfelej-
tik azonba nt azt, hogy a világban nemcsak 'az a jó és ki fejlesztésre,
illetve kiteljeeítésre alkalmas, ami az. emberi, hétköznapi értelem előtt
látszik annak. Hanem sokszor éppen az, ami első pil lanatban lehetet-
lennek tűnik fel, valójában később mutatja hasznosnak magát. Kul-
tut-a csak ott lehet tehát, ahol megv.an az a mérték is, amelyik nem
csupán a jelen, hanem a távoli jövő erdekét is tudja mérni. Yultura
csak ott van, ahol vannak távolabbi célok, évtizedekre előre nyúló
tervek és szándékok.

c) Azok, akik a kulturát a teremtett világ kíhasználásának
vélik, azt hiszik, hogy ennek a kultur ának a kihasználó eszközöl,
kiművielésében kell megmutatkoznia-o Elfelejtik azonban azt, hogy
nem a mennyiség az, ami a kultura lényegét adja, hanem a minőség.
Nem ott van kulturország, ahol valarniből, vagy akár mindenböl
sokat termelnek, hanem ahol azt, amit termelnek; olyan szinvonalon
termelik, hogy az az élet emelés éhez is hozzájárul. Hogy csak egé-
szen egyszerű példát vegyünk: nem az szárnít kulturának, hogy vala-
hol mí lliószámra gyártják a villanyégőt, hanem az, hogy annak minő-
ségét, fény erejét mennyire 'emelik. Kultura tehát nem lehet ott, ahol



csupán kihasználás jelentkezik, hanem csak ott, ahol a felhasználtat
színvorial emelésére tudják fordítani. Egy ország kulturszinvonalát
nem az analfabéták arányszámának kicsinysége adja megj vhauern
azok száma, akik előbbre viszik azt. Tehát .a tevékeny, teremtő
elmék ereje.

M~ adja tehát a hultura lénvegét? Az, amiért, vagy akiért van.
Az ember. A legnagyobb hulturhincs sem ér semmit, ha az ember nem
érzi sajá.tjának, nem tudja átélni azt, Kulturkincs csak az lehet, ami
az embernek sajátja, személyes tulajdona. Nem kulturkincs addig
a maga igazi mivoltában a legszebb festmény sem, amíg nem látta
senki. De azzá lesz, mihelyt kínálkozik a lehetőség, hogy lássák és
gyönyörködjenek benne. Az ember, az: élő személy határozza meg
a hulturát , amennpiberi kielégíti, érvénpesítia szépre, jóra, nemesre,

.míívészire stb=re való igényét.
Ahhoz tehát, hogy kulturáról beszélhessünk, kulturjavakat

alkothassunk, közölhessünk, kettő szükséges: hogy az ember meg-
ismerje önmagát és hogy az önmegismerésből következő igényt,
parancsot teljesítse. Önmegismerés, önmagunk felfedezése nélkül nin-
csen kultura, de nincsen akkor sem, ha megállunk tehetétlenül hiá-
nyaink felett és nem kíséreljük meg kiküszöbölni őket. Ebből követ-
kezik az is, hogy nem kulturember az, aki nem keresett egyénit, sajá-
tost .a kulturában és nem törekedett elérni azt.

Kemény Péter.

Parasztkollégium
A magyar élet sor-skérdései. közt az, utóbbi időben sokat szere-

pel a parasztság. Bár a jóakaratot nem tagadhatjuk, ténylegesen
azonban vajmi keveset tettek érdekében, hiányzott a szakavatott
hozzáértésen, az elméleti meddő megvilágításon túl, a gyakorlati kez-
deményezés. Ezért üdvözöljük őszinte örömmel azt az .intézményt.
amely a magyarság legnagyobb, paraszti s rnunkás néprétegének,
vele együtt az egész magyarság sorsának javulását, ~elemelését új
magyar vezetőréteg, népi középosztály megteremtésével akarja elérni.

A parasztkollégium ugyanazt a célt szolgálja, mint Bethlen
Gábor egykori gyulafehérvári főiskolája. Az elsősorban a szegény
székely s kisnemesi, a széleseb bb népi réteg tehetségeinek intézmé-
nyes közművelődését s jellemes, magyar öntudatos vezetővé való ki-
képzését munkálta .. Az anyagi megalapozottságot s szellemi kikép-
zést, elsősorban jellembeli magyar faji öntudatra való nevelés egészíti
ki, hogy az új népi középosztály vezetői ne csak szellemileg, hanem
~ ami eddig erősen hiányzott - erkölcsileg s jellemileg gerinces-ek,
igazi egyéniségek legyenek.

Abból a felismerésből indul ki a paraszkollégium gondolata,
hogya mai közép osztály teljesen elvesztette vezetésre való képes-
ségét s .ezáltal jogosultságát is. Sok idegenfajú elem, főként germán,
szláv, zsidó elem felvétele s tökéletlen asszirnilációja révén, közép-
osztályunk faji összetétele, a magyarság rovására, erősen megválto-
zott. Együttjárt ezzel a magyar mentalitás, a lélek, a gondolkozás-
mód, egyszóval a magyar jellern átalakulása. Ez az átalakulás külső
és belső megnyilvánulásában, gazdasági. szociális, társadalmi és kul-
tuláris téren új arcot adott középosztályunknak.

Igy adódott az új magasabb közép osztály megteremtésének
szükségessége. E feladatra s szerepre annál is alkalmasabbnak tűnt
fel a paraszti, népi réteg, mivel magárahagyatotüság'ában. elzárkózott-
ságával csak megőrizte az ősibb, tisztább, magyarosabb jelleget.

, Ugyhogy ma ennek·a népi magyar értékeknek kibányászása, felszínre-
hozása, azaz a magasabb, nyugateurópai műveltség világában való
kiművelése a magyarság jövendő életének egyetlen s ' legbiztosabb
záloga.

Eddig is váltak ki a parasztságból egyénenkint egyes kíválóbb
tehetségek s kerültek fel a középosztályba. De ezek kevés kivétellel
elvesztek a parasztság számára, másrésze pedig a középosztály ígéret-

jókedvű éneklésétőL Örömmel énekelték
a felelevenített, vagy frissen tanult egy-
házi énekeket 'minden buzdítás nélkül,
sőt esetről-esetre mindig nagyobb lelke-
sedéssel vették elő a könyvnélküli ének-
tanulást, hogy menetközben is tudjanak
minél változatosabban énekelni. A Lé-
lek is elfoglalta méltó helyét az ének-
lésben. Egészen másképpen hangzottak
ismert énekek, valóban szívvel és lélek-
kel énekelve! A »gyülekezet« énekelt ...

Egyik kirándulás alkalmával - a
Mária-Remetei búcsú napján - este
hazafelé jövet, jó másfélórás menetelés
alatti állandó éneklés után, a villamos
végállomáson a tőmeg közé ékelve, a
csoport vége felől felharsant Gusztáv
Adolf csatadala: Ne csüggedj el kicsiny
sereg!. .. De milyen másképpen, mint
ahogy bent a városban már megszoktuk.
ts ömlött az ének, egyik a másik után,
friss erővel és tűzzel, a várakozás alatt.
A kirendelt renclőrőrszem jóakarattal
;figyelte a dolgot, azután beszédbe eresz-
kedett az elől álló vezetőkkel, végül ő
maga rendelkezett, hogy a tömegből a
csoport külön gyülekezzék és külön vil-
lamos kocsi álljon rendelkezésére. Míg
a kül őnkocsit megkaptuk, addig szünet
nélkül zengett az ének a végállomáson,
valami eddig nem tapasztalt bizonyság-
tévő erővel. A 15 éves fiútól a 80 éves
»nagyrnarnáig« mindenki énekelt tűzzel
és lélekkel. Végül előállott a különkocsi
- a tömegből sokaknak talán örömére
- és a rendőr és egy ellenőr védelme
alatt, akik védtéle a Ieljárókat minden
»iclegen« inváziótól, elfoglalhattuk he-
Iyünket, teljesen meg töltvén mi magunk
a kocsit.

Az angyalföldi gyülekezet két ifjú
tagja azonnal versenyre kelt a fasori
gyülekezt egyik ifjú tagjával, hogy a
kalauzt rávegyék az éneklés megenge-
désére. A »Iasor« győzött és örőmmel
kiáltotta be a. kocsiba : Énekelhetünk!
Es nyomban felharsant az ének, ha le-
hetséges, még nagyobb tűzzel és erő-
vel, mint a várakozás alatt. A kocsi
elindult és egész úton szünet nélkül
zengett az ének olyan erővel, hogy ha
nem lett volna nyitott minden ablaka,
talán szétfeszítette volna az ének ereje
a kocsi oldalait. Az egész úton az
emberek álmélkodva állottak meg az
»éneklő villamost« látva és hallva. A
keresmákból a vasárnapesti közönség
az utcára tódult és valósággal bámul-
tak az éneklő villamosra. A villamos -
nem tudni, hogy technikai okokból,
vagy a vezető akaratából - szinte
méltóságos lassúsággal gördült a belső
lakott területen, a zsúfolt kocsiból pe-
dig harsogva szállt az ének szünet nél-
kül. Es könyv nélkül! Az arcok ragyog-
tak a megelégedettségtől, most örven-
deztek annak, hogy futotta a »könyv-
nélküli« tudományból az egész hosszú
útra; szünet és gondolkodás nélkül gör-
dült az ének, egyik a másik után.
Bizonyságtétel volt öntudatlanul is ez
a szárnyaló ének, de egyben ítélethir-
detés is a keresmákból kiióduló bámész
embereknek: »Es meg ne részegedje-
tek bortól, miben kicsapongás van: ha-
nem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
beszélgetvén egymás kőzött zsoltárok-
ban és dícséretekben és lelki énekekben,
énekelvén és dícséretet mondván szíve-
tekben az úrnak.« (Ef. 5, 18-19.)

Az út vége felé, az utolsóelőtti meg-
állónál két házaspár szállott fel a zsú-
folt kocsira. Ezután zendített rá a ki-
ránduló társaság. búcsúzóul az »Erős
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vár a mi Istenünk« gyönyörű közismert
énekünkre. Az egyik pár szinte meg-
rőkönyödve hallgatta, a másik pár azon-
nal énekelni kezdette és szinte kacagott
a szemük a másik ijedtségén. Zcngett,
zúgott az ének, a villamosok összetor-
lódtak, az utca tele avasárnapesti ki-
rándulők tömegével, világvárosi forga-o
lom és zeng az ének: »Az ige kőszál-
ként megáll ... « Leszállásnál az éneklő
házaspár mosolyogva elköszön: »Mi is
evangélikusok, hittestvérek vagyunk!
Budán is vannak evangélikusok ... « A
várakozó tömegben inindenki az »éneklö
villamosról« beszél: » ... Baptisták ? ...
»Udv Hadsereg ... « »Nern ! Ezek evangé-
likusok, ismerem az éneküket ... « Jer,
dicsérjük Istent! . . . - r.

KÖNYVISMfRJfJfS
A Luther- Társaság Története
(Evangélikus egyháztörténeti adattár.

Szerkeszti és kiadja gaádi Kayser Szi-
lárd dr.) .

lVIinden magyar evangélikus ember-
nek illik legalább annyit tudni a Luther
Társaság multjáról, amennyit ez a 34
oldalas füzet elmond róla. Az első olda-
lakon röviden foglalkozik a megalaku-
lás és a szervezkedés kérdésével, azután
pedig a Luther Társaság működéséröl
szól 1886, illetve 83-tóI 1918-ig.

A füzet a Luther Társaság életének
anyagi vonatkozású részeit vizsgálja
elsősorban. Ezzel azt is megmondja,
hogy a Luther Társaság a jelzett idő-
ben nem akart külön szellemi mozgalom
lenni egyházunkban, hanem kolportálni
akarta egyházunk meglévő szellemi érté-
keit és ezzel együtt meghatározott test-
véri, lelki és szellemi szolgálatok el-
végzéséhez akart anyagi bázist terem-
teni. Ebből a szempontból legtöbbet
tett a társaság Osz trolyczky Miklós
elnöksége és Majba Vilmos főtitkár-
sága idején. T. i. létrehozták a Luther
Társaságon belül a könyvkiadó válla-
latot, amely kiadta az evangélikus isko-
lai tankönyvek nagyrészét. Annak elle-
nére, hogyahittankönyvek kiadása már
régebben egy magánvállalat kezébe ke-
rült, a megvalósított könyvkiadóvállalat
valóságos aranyhányának bizonyult és
jövedelmét, ha a társaság vezetői további
terveiket végvehajthatják, a háborús .esz-
tendők ellenére is meg lehetett volna
háromszorozni. De az adott jövedelem-
mel is komoly missziói munkát végzett
a Luther Társaság. Pl. a katonakór-
házakban a :beteg katonák között ki-
osztott építő füzetek összértéke 1914-ben
15.744 kor., 1915-ben 32.318 kor. volt.
Ugyanakkor a reformátusoknál ezt a
munkát az egyház -közigazgatási appa-
rátusa végezte. De a belmisszió egyéb
terén is nagy lehetőségeket nyújtott a
könyvkiadóvállalat révén megteremtett
anyagi alap. A Luther Társaság viselte
a »Belmissz ió« című lap anyagi terheit
is és ugyancsak a társaság adta ki és
tette lehetövé a »Harctérí imakönyv« és
a »lIadikórházi imakönyv« ingyenes ter-
jesztését. A tervek között ott szerepelt
még a »Ielkészif'jak és leányok nevelő-
intézetének« a felállítása, illetve támo-
gatása is, ami azonban az 1918-ban be-
következett rendszer és vezetőség válto-
zás miatt nem valósult már meg.
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földjére egyáltalán el sem jutott. Ha be is jutottak, kevés számuk
miatt nem tudták a magyarosabb jelleget átplántálni,. annál is inkább,
mert paraszti mivoltuk (ehhez kapcsolódott magyar jellegük) meg-
tagadása s levetkőzese volt az az ár-,« amit felemelkedésükért
fizetni kellett. .Merf a középosztály csak úgy volt hajlandó befogadni
az új jövevényt, a homo novust, ha az· mindenben szakított régi
életével. Ez a paraszti bevonulás nem haladta. túl azt a mértéket,
mely minden körülmények közt megvan az egyes társadalmi osztá-
lyok között,

. A parasztság és közép osztály közti mély szakadást megmagya-
rázza, ha nem is menti az, hogy idegen fajiság és szellemiség ural-
kodott vezetőrétegünkben, mely megvetette, alábbvalónak bélyegezte
azt a magyar paraszti kulturát, melynek mélyén szunnyadnak örök
magyar értékek (pl. népdal, népzene, népművészet, népviselet, nép-
szokások, tájnyelvek) _

Tekintve, hogy elidegenedett vezetőrétegünktől csak megér-
tést, de a paraszti kérdések megoldására sokszor jóindu latuál többet
nem lehet várni, adódik a helyzet, hogy .a magyar parasztság értékei-
nek sértékes egyéniségeinek kirnűvclése révén egyedül jogosult a
saját s a magyar élet sorskérdéseinek megoldására. Ezt parancsoló.
lag k5veteli a magyarság élet joga. Mert a .parasz tság a legjogosultabb
a saját, magyar jellegénél fogva pedig a magyar faj sorsának ir-ányi-
tására. Ennek a rétegnek felemelkedése jelenti az egész magyarság-
nak felemelkedését is ·egyúttaL Ezért válik egyetemes magyar érdekké
a parasztság gazdasági jólétének megteremtése, műveltségének, szel-
lemi életének emelése.

Csakhogy ehhez a munkához a parasztságnak olyan vezetökre
van szüksége, akik belőle kikerülve nemcsak hogy' nem tagadják meg
a vele való sorsközösséget (mint az- eddigi kiemelkedettek nagy
része), hanem tehetségük kiművelése s magyar népi öntudatuk ápolása
révén a parasztság, azaz az egész magyarság vezetésére képessé
teszik magukat. Olyan intézményes vezetőképzőt kell tehát a paraszt-
hollégiumb an látnunk) ahol a tehetséges parasztifjaknak kellő anyagi
megalapozottságot bizto.sítanak (ami eddig hiánvzott ) s emellett pa-
raszti érdekeiket köziissé{<ben hűnnvebben megőrizhetik s ápolhat-
[áh, hibáikat kiküszöbölhetik, összetartozlandóságm és ontusiatra való
neveléssel pedig a közösségi -élei vezetésére előkészülhetnek.

Itt nem a parasztságnak a többi társadalmi réteg rovására való
egyoldalú támogatásáról van sz ó, hanem a parasztság legelemibb élet-
jogainak elismerésérőL Arról, hogy maga veszi kezébe saját sorsú-
'nak irányítását. Hiszen az 520jo-nyi parasztság sehol sem érte el az
ő számarányát megillető helyet. Most is csak az őt megillető helyet:
kéri, senuni többet annál.

Végeredményben a parasztkollégiarnnak az a célja, hogy az új
magyar vezetőséget, új népi középosztályt teremtsen, amely magyal'
népi jellegévei s magasabb magyar népi műveltségével a Kárpátok me-
dencéjében a sokat emlegetett második honfoglalást elvégezze. Mert
a magyar életnek ilyetén való új, egészséges és igazságos alapon való
rendezése nélkül nem tudjuk felvenni a környező népek dinamizmu-
sával a versenyt.

Hogy az erre a feladatra képes, magyar népi középosztály ki-
alakulhasson, még sok-sok parasztkollégiumnak kell készülnie szerte
az országban. Mivel végeredményben egyetemes, magyar sorskérdés
megoldásáról van szó, a magya:r társadalomnak, elsősorban a paraszt-
ságnak megértő jóindulatával s anyagilag is támogatnia kell ezt az
új intézményt.- A paraszkollégiumról, az oda való bejutásról kész-
séggel ad felvilágosítást az intézet vezetősége: IV., Királyi Pál-utca 12.

Gyulai Károlp.

Szíves tudomásul. E héten a napilapok cikkekben emlékeztek
meg arról, hogy D. RaHay Sándor bánvakerületi püspök 75-ik életévét
és egyházi szolgálatának 50-ik évét érte el. A híradás annyiban igaz,
hogy mindakét évforduló elkezdődött. A püspöki hivatalban nyert fel-
világosítás szerint azonban ez nem szolgálhat alapul jubileumi meg-
emlékezésre, vagy éppen ünneplésre.



Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent haroot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában

e hallja szülöje szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hütöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,~
A templomot s az iskolát!

A koldúsnak, a páriának,
A .jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatjak templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden érők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellé tek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben bízta tás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Reménvili Sándor.

Evangélikus szabad egvetern. A Buda-
pest-kelenföldi egyházközség tanács-
termében (XL, Bocskay-út 56.) 1940.
október 2-től 1940. november 24-ig a sza-
bad egyetem negyedik sorozata fog le-
folyni. Az előadások célja: az evangé-
likus ('D'ház közporn.i kérdéseir-ex meg-
világítása. Belépődíj nincs. Szabad ada-
kozás 1. Október 2. Büu és kegyelem
Scholz László budapesti vallástanár. 2.
Október 9. Megigazulás hit által. Dr.
Vető Lajos diósgyőr-vasgyári lelkész.

3. Október 16. Ige. Declinszky Gyula
kiskőrösi lelkész. 4. Október 23. Ke-
resztség. Szántó Róbert budapesti Iel-"
kész. 5. November 6. Urvacsora. Lu-
kács István győri lelkész. 6. November
13. Egyház. Benezur László budapesti
s. lelkész. 7. ovember 20. Végső dol-
gok. Marcsek János ózdi esperes. 8. Az
evangélikus egyház Krisztus egyháza.

. Kardoss Gyula balassagyarmati esper es.
Az előadások minden alkalommal del-
után fél 7 órakor kezdődnek.

A füzet különösen azok számára ta-
nulságos olvasmány, akik egyházunk
missziói, testvéri és kulturális szol-
gálataira szeretnének megfelelő anyagi
alapot előteremteni. Mert ez a füzet
arról beszél, hogy lehet ilyesmit csi-
nálni, csak hozzáértés és naGY rnunka-
kedv kell hozzá. Kár, hogy az egész
munka nagyon keveset beszél arról,
hogy milyen volt a társaság belső élete
és lelki összetétele. Ha erről is szólna a
munk a, sokkal jobban megértenénk,
hogy miért kellett a szépen induló vál-
lalkozásnak 1918 után munkáját abba-
hagynia. M.

*
James Staiker D. D. Glasgow Szent

Pál aprstol élete. Angolból átdolgozta
Lukácsy Imre ny. reí', lelkész. Budapest,
1~40. Sylvester kiadás. 123 lap. Ára
,fűzve 3 P, kötve 4 P-,

Az angol munkának magyar nyelvre
való átdolgozását Lukácsy azzal a vilá-
gos tudattal végezte, hogy Pál apostol-
nak sz ámos életrajza forog a könyv-
piacon. De mind megegyezik abban,
hogy tudományos alapon foglalkoznak
Pállalés a felvetődő problémákat igye-
keznek szakszerűen megoldani. Ez a
megállapítás a maga egészében vonatko-
zik a magyar teologiaí ir-odalomban
megjelent Pál apostollal foglalkozó mun-
kára is. Éppen ezért ezek a munkák
csak a szakemberek 1,özött tarthatnak
igényt az érdeklődésre, vagy a páli-
kérdést kutató bölcselők között.

Lukácsy ezt megérezte és igen okosan
tette, hogy -Iames Staiker munkáját
magyar nyelvre átültette. Stalker mun-
kájáuak nagy előnye ugyanis a többivel
szemben az, hogy az. előtte megjelent
tudományos munkákat figyelembe vette,
de ezt oly mesteri egyszerűséggel és
rövidséggel, hogy egyrészt kielégíti
munkája a tudós szakembert, másrészt
pedig mindenhi élvezetes formában kapja
nemcsak Pál életrajzát, hanem a nehéz
problémákat is, rnelyeker Staiker min-
denki számára érthetően és világosan
tálal fel.

StaIker nem vitatkozik, hanem össze-
foglalja az eddigi eredményeket; rövi-
den érinti és tiszta formában közli olva-
sóival. Külön kiemeljük a problémák
közül , Pál vizióját és a fest-Iélek-szel-
lem problémájának síma, de főképpen
érthető közlését.

Lukácsy átdolgozása jól sikerült mun-
ka, elsősorban a l1agpközönség figyel-
mét hívjuk fel rá, de szakember is
megtalálja benne az értéket.

- sz. - n.
*

Kuszák István: Ráth Mátyás. (18
oldal, »Harangszó« kiadása, ára 40 fill.)

Az evangéliumból sohasem lehet kul-
turprogrammot csinálni. De ahol az evan-
gélium »tisztán és igazán hirdettetik«,
ott a »Lélek tűze« mellett a kultura
lángja is magasabban lobog. Azokat az
értékeket tehát, amelyeket evangélikus
egyházunk adott a magyar kulturának,
nem azért szeretjük számontartani.
mintha ezzel akarnánk igazolni egy ilyen
»kis egyház« létjogosultságát a tömeg-
egyházak mellett, hanem mert a »tiszta
evangé lium« és »tiszta Iej«, az Ige vilá-
gossága és a. világos látás, Istenben
hívő és nemzetnek, köznek szolgáló lel-
kület között olyan az összefüggés, mint
a nedvdús talaj és a hajszálgyökér kö-
zött.

Nem véletlen tehát, hogy az első ma-

5



gyal' hirlapíró, Háth Mátyás, evangé-
likus lelkész volt. EIete körülményei
nem adnak »regényes életrajzot«, mégis
érdekfeszítö olvasmány, hogy az akkori
európai szellemnek milyen magas csú-
csait járta alapos kismagyaralföld
egyik magyarja. Kuezáli István nagy
szeretettel és gonddal keresgélte Össze
Ráth Mátyás életének már szetszóró-
dott és elkallódott emlékeit. Jó munkát
végzett vele.

Kuszék István: Szülő és gyermek
(»Harangszó kiadása, 64 oldal, ára 60
Iillér.) .

»Szülönek ' lenni királyi hivatás. Szü-
lőnek lenni annyi, mint Isten helyette-
sének lenni. Szülőnek lenni: áldozat válo
lalás. Szülőnek lenni annyi, mint állani
az üdvösség és kárhozat kapujában.
Szülőnek ler ni a .legnagyobb földi bol-
dogság. - A gyermek az élet célja,
értelme s az ember rendeltetése. A
gyermek az ember legdrágább kincse
s egyetlen maradandó tulajdona. A gyer-
mek csodálatos, titokzatos lény és ha-
tártalan lehetöségek letéteményese. A
gyermek a legszigorúbb vádló.« Ezek-
ben a tételekben méri össze a szerző a
szülőt és gyermeket, azután hosszú ne-
velői gyakorlatának tapasztalatai ból
szűr i le kettőjük Isten gondolata sze-
rinti viszonyát. A szül ő és gyermek he-
lyes viszonyából mérhetetlen áldás fa-
kad, helytelen viszonyának átkát nem-
csak mindketten, de nemzedékek és kö-
zösségek hordozzák. Patikaszernél is
jobbat kap tehát, aki ennek a könyvnek
tanításait megszívleli. Minden szülőnek,
minden gyermeknek szeretettel ajánljuk.

Magyar Diákk ale uz. (Mefhosz hiadás,
140 oldal, ára 1 P.) A Magyar és
Idegen Diákinformációs Iroda régen nél-
külözött és igen hasznos útmutatót állí-
tott össze szülők és diákok számára.
Benne vannak az összes egyetemek, fő-
iskolák, szakiskolák. szaktanf'olyarnok,
internátusok, menzák, diákegyesületek
és más diákok számára alapított köz-
hasznú intézmények. Legtöbb intézmény-
nél a fel vételi és egyéb feltételeket is
közlik, vagy pedig a cimet, ahol fel-
világosítással szolgálnak. Vidékiek szá-
mára különös en megkönnyíti a tájé-
kozódást. Evangélikus intézményeinket
is közlik. Lelkészek, tanítók nagyon
jól teszik, ha beszerzik. Hozzájuk for-
duló hiveiknek pontos és jó tanáccsal
szolgálhatnak általa. Kapható a MIDI-
nél (Magyar és Idegen Diákinformációs
Iroda), Budapest, VII!., -Iózsef-körút 60.
Telefon: 142-170.

Az egyetemes egyházi közgyűlésre
szólö kedvezményes vasuti igazolványok.
Mindazok, akik az egyetemes egyházi
közgyüléssel kapcsolatban kedvezményes
vasúti jegy váltására jogosító igazol-
ványt óhajtanak igénybevenni, felkéret-
nek, hogy ezen szándékukat a kiinduló
állomás és vasút (Máv., Győr-Soproni
-Ebenfurti) pontos megjelölésével okt.
hó 15-éig közöljék az egyetemes egy-
házi irod ával (Budapest, VIlI., Üllői-út
24. I.)., mert később beérkező kérés ek,
rniután a vasútakkal szemben az igény-
lés aznap lezáródik, sajnos, nem vehe-
tők figyelembe. Minden személy utáni
igényléshez postabélyegben 70 fillér mel-
léklendő. Enélkül az igazolványkérés el-
intézésben nem részesül.
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Az evangelizáció rnunkójo
Az evangélizációs munkával kapcsolatban szekták azt mondani,

hogy e rnunka célja a hitmélpités. Mások azt állitják, hogy e munka
célja a hitreébredés, vagyis olyan embereknek hithez segítése, akik
még ezzel az ajándékkal nem rendelkeznek. Vannak, akik azt hiszik,
hogy az evangélizáció célja az evangélikus öntudat kiformálása és
kiépítése. Ezzel a kifejezéssel egyébként rendkivül sok baj van,
rnert rriinduntalan összetévesztik a felekezeti öntudattal, aminek kö-
vetkezménye az a büszkeség (?), hogy a föld kerekségén 80 mi llió
evangélikus él, mi vagyunk a legnagyobb protestáns felekezet, a rnű-
veltség és a jólét dolgában mi vagyunk az elsők és igy tovább. Fele-
kezeti öntudatban a mi népünk nagyon is jól áll. Ezt mindannyian
sok példával tudnánk illusztrálni. De helyes értelemben az evangélikus
öntudatnak fundamentuma és forrása csak az Isten Igéje lehet.

Nem is az a célurik, hogy az evangélizáció lényegével és céljá-
val fog'lalkozzunk, mégis annyit meg kell állapítanunk, hogy az evan-
gelizáció célja nem lehet más, mint a gvűlehezeti tagoknak Krisztushoz:
vezetése, a bűntudat és bűnbenat felkeltése, vagI' a Krisztusban adoct
hegyelem lehetőségének felmutatása.

1. Az evangelizációs munka módja, munkamódszere csak sze-
mélpes munha lehet. Ennek a személyes munkának lényeges feltételei
lés következményei vannak. Ezeket a feltételeket meghatározza 'az
evangelizációt végző személy és az az egyén, vagy csoport, akinek',
vagy akikhez az evangelizáció szól. Egészen természetes, hogy kü-
lönbség van az evangelizációban városon és falun, nem ugyan'a cél,
hanem a módszer tekintetében. Lehet, hogy valaki áldott munk'át
tud végezni - mondjuk - egy intelligens csoporttal, viszont egy
szegény falusi gyülekezet cseléd rétegével nem bizonyos, hogy ugyan-
azt eléri.

A személyes munkák elengedhetetlen feltéte1ei azok a karizmák
és adottságok, melyeket Isten ad meg, úgy, ahogyan az neki tetszik.

Mindebből az következik: 1. Evangelizációs munkát csak egy
személy végezhet. 2. Nem mindenki alkalmas az evangelizációs
munkára.

Ez az elvi tisztázás magyarázza - nem tartozik ugyan ide -
pl. azt, hogy igen sok gyülekezetben folyó, külsőleg jól megszerve-
zett belmissziói munka eredménytelen, mert hiányzik belőle a sze-
mélyhez szól ó személyes munka ereje.

Az evangelizációs munka módja személyes munka, társas ala-
pon nem lehet evangelizációt végezni. Hangsulyoznunk kell ezt külö-
nösen az o lyan megállapításokkal szemben, melyek szer int az evan-
gelizációs munkának nincs módszere, nincs formája és nincs meg-'
!kötöttsége. Látszatra tetszetős megállapítás ez, de nem igaz.

Azt 'szokták mondani, hogy a személyes munka titka az, hogy
a személynek önmagát kell adnia. Ellentétnek látszik, az igazság
mégis laz, hogy az evangelizációt végző személynek önmagán át a
Krisztust kell adnia. Adnia kell a teljes törvényt és a teljes evangé-
liumot. Az evangelizáció azt akarja, hogy az egyénnek eleven sajátja
legyen az evangélium. Ezt pedig csak úgy érheti el, ha minél bátrabb,
tisztább lesz az Isten Igéjéről szóló bizonyságtevés és hitvallás.

2. Ha az evangelizáció területét, vagy inkább targyát nézzük,
talán elégséges volna egyházunk sok-sok nyomorúságára utalnunk.
Figyelerrübe kell vennünk a statisztika egyszerű, rideg adatait. Ezek
az adatok úgy beszélnek, mint a lázmérőn a higany. Ime két példa:
1919-1938-ig', tehát 19 év alatt egyházunkból kitért 13.322 lélek,
jól mondja ezen adattal kapcsolatban Karner Kár-oly egyetemi tanár,
hogy ez. a szám nagyobb, rnint országunk egyik legnagyobb gyüLe-
kezetének lélekszáma. (Betértek 14.471, itt· azonban figyelembe kell
venni a zsidó betérteket.) Vagy ott van a szektaveszedelem. 1919-
1938-ig csak a baptdstákhoz ment át 1370 evangélikus. Egy még
veszedelmesebb adat: 1896-1917-ig felekezeten kívül lett 5.208 evan-
gélikus. Ezek a sebek csak vázlatosan utalnak egy-két területre.

A területtel kapcsolatban tudnunk kell azt is, hogy országunk-
ban nincs még egy olyan felekezet, rnelynek közülete olyan sokrétegű
volna, mint egyházunké. Ennek következtében nagyon sok csopor-
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tosítást kellene végeznünk. Terület, foglalkozás, műveltség mind csak
,egy-egy szempont! Nem lehet figyelmen kívül hagyni a nemzetiségi
egyházközségeket sem. De a főszempontokon belül, külön kellene
ibeszélnia városi és falusi p;roletáriátusról, vagy a paraszttömegek
racionalizmusáról. '

Mindezeken túl meg kell látnunk az egyént. Az egyénnel vég-
zett eoangelizácios munha legjobb alltalma-pedig a látogatás. Ez pedig
csak úgy történhetik, ha felkeressük az egyént .akár a lakásán, akár
a rnunkahelyén. Ez a Iátogatás természetesen nem külső látogatás,
hanem :a lelkek találkozása. A körülményekkel ismeretlen evangélizá--
tornak ad felvilágosítást a helyi lelkész, kinek a cura pastorális foly-
üln ismernie kell híveit. Ittaz.onban emlékeznünk kell arra a lelkész-
testvérünkre,aki azt a kijelentést tette, hogy minden lcitogatásra ké-
szül. Azegyénnel végzett evangelizációs munka nagy jelentőségéu
senki nem tagadhatja, aki tudatában van annak, hogy szórványegyház
vagyunk. A szórványban igen sokszor esak egy embert találunk,
akihez éppen úgy kell mennünk, mint városi gyülekezetek népei;'
csoport jához.

Egyébként az evangelizációs munka területeit nem lehet osz-
tályozni, csoportokba sorozni, ezeket fel kell kutatni. Nem fogadhat-
juk 'CI azt a csoportosítást, mely a dolog lényegét megkerülve, ,egy-
szerüen azt mondja, hogy vannak hiten kívül és hiten belül élők,
tehát az evangelizációs munkát a hiten kívü l élők felé kell irányítani,

Ha az evangelizációs munka kötelességéről beszélünk, azt gon-
do10m,egyházunk minden vezető tagjának és' vezetett jének fel ken
figyelnie. A kötelesség felelősségtudatról és parancsra] beszél.

Egyik egyetemi tanárunk beszélt pár évvel előbb arról, hogy
-egyházunkbán két nagy irányzat van, a konfessziónális eszm élés és
a pietisztihus ébredési mozgalom, de egyik sem elégséges 'ahhoz,
hogy új, lüktető és életeleven átalakulást adjon. Ez a két irány nem
tudta megmozgatui az egész egphásauihat, Talán az evangelizáeió,
tudná ezt a nagyon is szükségessé vált megmozdulást bevezetni és
elkezdeni, • . .,

Tudatában vagyunk mindannyian annak, hogy az ú.. n. kultur-
protestantizámis és Iiberahizmus minden átka most bomlik ki ?
szemünk láttára. Teljes erejével bontakozik ki előttünk a szehularia-
mus rettenetes veszélye. A felbomlásnak valami titokzatos szelleme
fenyeget bennünket. Látszólagosel'edmények dacára is belsőeler-
nyedés lett úrrá rajtunk. Egészen világosan áll előttünk, hogy nem
elégséges minduritalan az Ige rejtett munkájára hivatkozni és sokszor
előhúzni a vetés példáját, ahol a növekedést - a gazdán kívül álló
erők adják, rnert kenyér szántás és a mag elhullatása nélkül sohasem
lesz. Az vevang'elizációra a lelkek felszántásának nagy munkája vár.
·Természetesen ezt va szántást csak az Ige ekéjével lehet elvégezni.

Egyházunknak csak egy fegyvere van és ez az Ige, ennek kö-
vetelménye pedig nem az, hogy céltalan hadakozásokra, szélmalom
harcokra, vagy a katolikus egyház, vagy más felekezet külsőfeges
bírálgat.ásaira fecséreljük el, hanem, hogy általa újjászülessünk.

Meghasonlott, kimerült világban élünk. Az emberiség elesett
állapotban vergődik, segítségért kiált és L- s.san ráébred, hogy egyedül
az evangelium életet adó Igéje által gyógyulhat meg. Itt van tehát az;
alkalmas időpont és kínálkozó lehetőség egy új szent szolgálat mi-
előbbi megkezdésének. E:zt ,3 szolgálatot az ievangehzációnak kell be-
vezetni és megkezdeni. Eddig azt láttuk, hogy az evangelizáció kicsiny)
egyházunkér-t s az Isten országáért szorongó lelkek kötelességtuda-
tából és nemegyszer anyagi áldozatából indult útnak. Természetle-
sen így azevangelizációt végző munkásnak ezernyi akadállyal kellett
megküzdenie. Volt olyan próbálkozás is, hogy más munka beosztás
rnellett esetleges és mellékes alapon dolgoztak ezen a területen. A7
így végzett munka nem lehetett teljes munka.

Az a tiszteletteljes javasIatunk, hogy
1. Nyíljék minél sürgősebben szeminárium teológiai Fakultásun-

.kon az evangelizációs munkára alkalmas személyek különleges kikép-
zésére,

2. Legyen minden kerületünkben az evangelizációs munka meg-
szervezett és céltudatos' munka.

Bizonyos, hogy sokan .lesznek, akik elháríthatatlan akadályt lát-

Tiz- sloryány~on~oIÓ leltésl
UJ világ bontakozik ki körülöttünk,

Hogy milyen lesz ez az új világ, azt
teljes biztossággal ma még senki sem
tudná megmondani. De mindenhineli- ké-
szülnie kell reá! És legelső sorban az
egpháznak.

A készülödcs legelső teendője az erők
számbavétele.

A lelki természetű erők bemutatásával
állandóan találkozunk e lap egyéb ha-
sábjain. E néhány sorban tehát a má-
sik, az anyagi természetű erők számba-
vétel~hez szeretnénk hozzájárulni egy-
két igen értékes adattal. Mert hiába,
földön élünk, »Testbe mártott lelkek«
vagyunk, mínt Szabo Dezső mondja s
így anyagi erők nélkül még a leglelkibb
szervezet, az egyház sem élhet és áll-
hat meg.

Anyagi kérdéseink között is legne-
hezebb ma a szórvánpban lakó evangéli-,
kusok gondozása. Egpes »gpűlehezeteh«
önellátó sejtjeinek atomhalmazábál. álló
egvházunkban nincs jelenleg anturi
anpagi erő, hogp a magpar evangéli-
hus ság 1/3 részét kitevő, óriási területen
szerteszórt szórvánphívek közé megfe-
lelő számú szorúanpgondozö lelkészt
küldjön.

S mégis dolgozik elég 'nagyszámú fia-
tal, kisí'izetésü szórványgondozó lel-
kész. Miből tartja el ezeket az egy-
ház? Innen-onnan csurrant-cseppent
pénzekből. Nem érdektelen leszegez-
nünk, hogy pl. tíz szórvánpgondozó lel·
készt tarthat az egpház 1940-ben abból
a pénzböl, melpet szerződésileg bizto-
sított részesedés citnén az Evangélikus
Egpházkerületek Jóléti Egpesülete [utta-
tott az egpes egpházherűletehnek az
1938-39. gazdasági évének lezárása
után. 12.488.32 pengő volt ez az összeg.
De ezenkívül majd 3.000 pengő jutott
az egpes' gpülekezetek pénztárába is,
amelyet egyházunk belső építésére for-
dithattak.

Ime egy nagy és nehéz anyagi kér-
dés részleges megoldása! Pedig a Jó-
léti Egyesület még sokkal nagyobb mér-
<~kben is hozzájárulhatna ennek a kér-
désnek a megoldásához, ha a magyar-
országi evangélikusság - a saját jól
felfogott érdekében - sokkal nagyobb·
százalékban lépne be a Jóléti Egyesület
temetkezési, kiházasítási, neveltetesi se-
gélp-egpleiébe. Vagy pedig mirulen evan-
gélikus fe;ismerné, hogy a házo, tűz-, be-
törés-, baleset-, szavatosság-, gyár-,
autóbiztosításokat a Jóléti Egyesület-

. nél is ugyanazon feltételekkel kötheti
meg, mint bármely másik legolcsóbb
biztosító intézetnél. Hisz nincs ma már
intelligens ember, aki ne biztosítaná
házát, lakását. Nincs olyan autótulajdo-
nos, aki bele merne ülni gépkocsijába,
ha, nincs a zsebében egy autó-, baleset-
és szavatossági biztosítási kötvény.
Joggal teheti fel tehát az egyház a kér-
dést minden tagjának: ha már biztosí-
tasz, miért nem ott, altonnét a te leg-
sajátabb egpéni érdekeidet védő gazda-
sági cselehménpedből is egpházad leg-
nehezebb gondjaihoz érkezik némi segít-
ség? Ennvi egpházszeretetet igazán el-
várhatunk minden egpháztagtól!

Lsmerleediűnli meg tehát az Egyhúz-
kerületek Jóléti Egpesületével! (Tájé-
koztatóját megtaláljuk összes egyházi
lapjaink hátlapján.) Nagyobb városok-
ban mindenütt vannak Iiókjaí. Csak egy
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levelezőlapba kerül és tájékoztató meg-
bízottja bárkinél megjelenik.

Tíz szórválJpgolJdozó lelkész szolgál
ma már egpházunkbon ez áldásos in-
tézménp révén. Tőlünk függ, hogp ha-
marosan 15-20 legpen belőle. Csak
egp icipicike his egyházhűség szüksé-
ges hozzá, hogp eszünkbe fusson egp-
húzun]e a legmindenapibb gazdasági
műoeleteinle kőzött is. F. Z.

A Luther-Társaság
,irodalmi. pályázatal

1.
A Luther-Társaság pályázatot hirdet

Kis János költő és püspök életrajzára.
A pályamű az »Egyházunli Nagyjai«
című sorozatban fog megjelenni.

A pályaműnek Kís János költői, írói
és egyházi munkásságát kell az életrajz
keretében szemléltetnie és jelentőségét
mérlegelnie, Nem szakértekezést vár a
Társaság, hanem ismertető és méltató
pálya- és értékrajzot, a jelenleg rendel-
kezésünkre álló forrásanyag felhaszná-
lásával, hogy az értelmiség, de a nép
fia is lelki haszonnalolvashassa.

Terjedelme mintegy 5 (öt) nyomtatott
ív lehet. Jutalma 300 pengő. A győztes
pályamű a Luther-Társaság tulajdona
marad. A jutalmat csak feltétlen értékü
mű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva, ív-
nagyságban, a Luther-Társaság egyházi
elnökénél (Budapest, VII!., Ullöi-út 24.)
jeligés levéllel 1940. december 31-ig
nyújtandók be. A győztes pályamű a
Luther-Társaság tulajdona marad:

II.
A Luther-Társaság pályázatot hirdet

evangélikus szellemű vallásos népies
iratra. Formája lehet elbeszélés, szinmű,
vagy valamely korunkat érdeklő kérdés
népszerű ismertetése; lehet történelmi
életkép vagy rajz, élvezetesen megírva.
A költői mű hőse lehet történelmi alak
is, azonban a szerzőnek a hős rajzolá-
sában a tőrténelmi hűségtől eltérnie
nem szabad. Általában. feltétel, hogy a
pályaművek az evangélikus öntudat eme-
lését szolgálják. Lehet verses elbeszé-
lés is.

Terjedelme mintegy 3 (három) nyom-
tatott ív lehet. Jutalma 150 pengő. A
győztes pályamű a Luther-Társaság tu-
lajdona marad. A jutalmat csak magá-
ban is értékes rnű kaphatja meg.

A pályaművek gépírással másolva ív-'
nagyságban a Luther-Társaság egyházi
elnökénel (Budapest, VII!., Üllői-út 24.)
jeligés levéllel 1940. december 31-ig
nyújtandók be.

Kelt Budapesten, .1940. szeptember 10.
D. Kovács Sándor, a Luther-Társaság

egyházi elnöke. Dr. Fabinpi Tihamér,
a Luther-Társaság világi elnöke.~~~..,.

A Luther-S:wbor nagyb'zottság szept,
26-án tartott ülést Lux Elek szobr ász-
művész műtermében, amelyen a teljes
szobornagyságban elkészült agyagmodell
bronzba való átvitelére vonatkozó meg-
bízást megadta' és részletesen tárgyalta
a dombormüvek elhelyezésének 'és az
ábrázolandó személyek csoportosításá--
nak kérdését.
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nak ezen munka végzésénél a pénz hiányában . .ló volna egyszer kidol-
gozni és pontos adatokkal alátámasztani azt, hogy egyházúnkban
mekkora összegek azok, melyek mondjuk így: »nem elsődleges« célok
szolgálatában folynak szét és sürgősen gondoskodni arról, hogy 8],:

elmondottak alapján is biztosítva legyen minden ponton Isten iigpé-
nek szolgálata.

Befejezésül annyit, hogy az itt közöltek csak egyszeru vázlat-
vonalak akarnak lenni, melyeket kötelességünk tudatában élettel kell
kitöltenünk. . Fülöp Dezső .

•...• -
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HIR E K
A dunántúli egyházkerület ev] rendes

közgyűlését október hó 3. napján tartja
Pápán. D. Kapi Béla püspök az egy-
házi élet eseményeire és munkáira vo-
natkozó terjedelmes és részletes püspöki
jelentését az egyházkerületi közgyűlés
tagjainak már szétküldötte. A közgyű-
lést megelőző napon a kerületi lelkész-
egyesület, a kerületi tanítóegyesület, a
kerületi gyámintézet és a kerületi Luther
Szövetség "tartja évi közgyűléseit.

Az Országos Luther Szövetség orszá-
gos választmánya a Szövetség helyi-
ségében (IV., Bástya-u. 12.) szeptember
30-án délután 6 órakor ülést tart, melyre
az országos választmány tagjait az el-
nökség ezúton is meghívja.

Halálozás. Keviczky László ni kon-
dorosi lelkész, kiérdemesült esperes 83
éves kor ában Kondoroson szeptember hó
23-án elhunyt. 53 évig szolgált a kondo-
rosi gyülekezetben. Szeptember 25-én
temették a kondor osi templomból, hí-
veinek és tisztelőinek nagy részvéte
mellett, Legyen áldott emléke.

A pesti egyházközségnek,' mely több
egyházrészből áll, különböző bibliakörei
gyülekezeti közösségbe csoportosultak
és hetenként közösen is összejönnek az
üllői úti imateremben, mégpedig hétfőn
este fél 7 órakor és csütörtökön este
fél 7 órakor, utóbbi napon közös biblia-
órára. A test verszolgálat jegyében folyó
közösségi munka résztvevői október hó-
naptól kezdve minden hónap harmadik
hétfőjén este 8 órakor az üllőiúti ima-
tcren.lcn l'l'vacso:"H; lriii'ü,.. l gre is össze-
gyűlnek. •

Felvilágosítás. E lap 1940. 38. számá-
ban Vértes;: »Magparbólp ev. egpház
és filiái törtéllete« c. munka ismerteté-
sénél a bíráló, bár elismerőleg szól
arról, hogy a szerző »homolp~ vette
[el adatát«, midőn egyháza és iskolái
történetet az új tantervi utasításnak is
megfelelőleg úgy a felnöttek, mint kü-
lönösen az ifjúság tanúságára is meg-
írta és kiadta, de némi kifogást talál
ama részletezésben, amely szerint fel-
sorolja azt is, hogy .1. »1940-ben egy
óévesti vallásos esten, kik és mit szaval-
tak és '2. a »parochia falát kik meszelték«
s 3. a női, illetve ifjúsági konferenciára
kiket sikerült Magyarbólyból elküldeni.
Szerző felvilágosításuI megjegyzi, hogy
az első pont alattinál )922. évi dec.
31-iki Petőfi szül. 100 éves évf. meg-
ünnepléséről van szó és éppen hazafias
nevelés szempontjából közölte a szava-
lók neveit. A második pont íly értelem-
ben sehol elő nem fordul, csak a na-
gyobb szabású templomfestéssel és ja-
vítással kapcsolatban a mérsékelt árban
teljesltők neveit, mely szintén buzditás-
sal szolgálhat arra, hogy az egyházban
minden ékesen és, jó rendben folyjon a

a jövőben is. A harmadik pontra nézve
megjegyzi, ha a bíráló tudta volna azt,
míly óriási nehézségbe ütközik, a foly-
ton külső munkával elfoglaló falusi
gyülekezetből, az egyházi hatóság által
is szorgalmazott női, vagy ifjúsági kon-
ferenciára, csak pár tagot is, útileölt-
ségük összegyűjtésévei összetoborozni,
hogy ott lelkiáldásban részesüljenek,
ezek nevei megemlítését nem kifogásolta
volna. Ilyen aprónak látszó mozzanatok-
ból tevődik össze az élő gyülekezet tör-
ténete az utódok mindenkori tanúságára.

Vasárnapi iskolai tanfolyam. A buda-
pesti egyházmegye megbízásából a Fébé
Evangélikus Diakonissza Egyesület va-
sárnapi iskolai tanfolyamot rendez. A
vasárnapi iskolai tanfolyam f. évi októ-
ber hó 7-én kezdődik 'és előreláthatólag
4-5 hétig tart. Az előadások hetenként'
háromszor, és pedig hétfőn, csütörtökön
és péntek en este 6-8 óráig tartatnak a
Fébé bud apesti egyesületi helyiségében
(VIlI., József-u. 4., Ill. em. 2. udvar).
A tanfolyam teljesen ingyenes. A tan-
folyamra olyan egyének jelentkezhetnek.
akik legalább a 18. életévüket betöl-
tötték. A jelentkezők kötelezík magu-
kat, hogy lehetőleg minden órán részt-
vesznek. Ez annál inkább is szükséges,
mert a tanfolyam anyagát a rövid időre
való tekintettel erősen sűritve kell elő-
adnunk, aminek következtében egyetlen
órának a mulasztása is hiányt jelent.
A jelentkezés Zalauf Henriknél, a Fébé
lelkészenél (Budapest, XII., Hidegkúti-
út 123/a, telefon 164-573.) törtérrendő
legkésőbb f. évi szeptember 30-áig. Te-
kintettel arra, hogy a vasárnapi iskola
úgy a gyermekek, mint a gyülekezetek
élete szempontjából nagy jelentőséggel
bir, a tervbevett tanfolyam a vasárnapi
iskolai munkásoknak kíván minél meg-
felelőbb segítő kezet nyújtani,

••Blumhardt János Krrstóf életraiza."
című könyvre felhívjuk a figyelmet.
Jövő hónapban jelenik meg Szerb Anna
fordításában. Ez a mű csaknem egyedül-
álló vallásos irodalmunkban. Blumhardt
.Iános Kristóf korának egyik kirnagasló
alakja volt. Istennek kiválasztott esz-
köze. Hite és a másokért érzett fele-

. lősség oly nagy volt benne, hogy beteg
és megkötőzött emberek ezreit vezette
Krisztushoz, hogy vérének ereje által
meggyógyuljanak betegségükből és meg-
szabaduljanak . minden megkötözöttsé-
gükből. E könyvben csodálatos módon
tárulnak elénk Istennek hatalmas csodái,
amelyre oly sóvárogva vár a mai for-
rongó világ. A nagy mű háro kötet-
ben jelenik meg. Az első kötet szept.
-okt.-ben, a másik kettő pedig k ar á-

csonyra. Ára kötetenként 3.20 P. Aki a
mű teljes árát szeptember 8-ig befizeti
a fordító nevére címzett 44.940. számú
csekklapon, az mind a három kötetet 7
pengőért kapja. A rriü megrendelhetö
a csekklapon és a fordító címén: Sz. A.
Balatonújhely.



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. Evangélikus egyházát támo-
gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.
Hívja fel rmndenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti
Egyesületre. •

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

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Az AS PIRI N 40 év folyamán az egész
világot meggyőzte kiváló tulajdonsá-
gairól. Ebből a világhirböl próbálnak
utánzatok és pótszerek hasznot huzni,
ezek azonban nem érhetik el az elő~íllitá-
sában tökéJetességig fejlesztett ASPIRIN
hatékonyságát és ártalmatlanságát.

ASPIRIN
TABLETTA

csok a 1l7.:J.ayeftcc-keresztteJ volódi

DOLGOZÓ EMBER

szúmára pótolhatatlan veszte-
ség, ha - különösen a nagy
nyári melezben - munkakedve
ellankad, izmai elernyednek
és kimerültsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nvakunkat, homlokunkat a hű-
sítő. frissíW

Diana sósbo,szes~zel
kenegetjük, verejtékező tes-
tünk Iehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek, vérkeringésunk
felélénkül, m unka bírásunk
megdupláz6dik.

Egészségét félJ!í ember soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszesz nélkül,

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

Mindenütt kapható I



Valódi ezüst .evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és

PUSZT Ali aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból, Kérjen árajánlatot:

I , ,

SZIGETI NANDOR ES FIA
BUDAPEST, II., Olasz-fasor 35. (Saját ház.)

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

~
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

OMOGYI LAJOS
szücsmester új helyisége
IV., Kossuth Lajos·u. 13.
fél eme 1e t (Fórum-rnozival szemben) .

J6 minöség
.elsörendú szabAs

szolid -érek.
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ANTAL
órásm-ester

VÁCI-UTCA 494
Telefon: 382-087. szám.

Ajándékok, órakülönleges-
ségek és órajavitások.

Létesült a Nemzeti önálló-
sitási alap támogatésával.

HittBstusrBknBk árBngsdmsny!

FŐh~:~it\óud~CSE~.YGYULA'
SZUCSMESTER

. ; . Kékrókák. ezüstrókák. szőrmedivatI
. újdonságok, szörmebundák. .
. Budapest, 1" BástyasélAny 2.

Alapítva: 1884. Legrégib b fővárosi evangélikus cég.

.••• 11 , " •• o • ~ • ~.:: ' ,... _ , .'

~II J arany· ezpst • ékszer I
. Alapítva :. 1853.e I~mann . TBI~:181-Z82. V., nádor-u. 3.

'z'éses ~ivitel! Elönyös árak! I

70 éves c6g1

KUTNEWSKY ;
la közismert, megbizható szőrmeszalon'l

IV., Kristóf-tér 6. Telefon: 381-179.

IKovács Viktor ~

I kötött-szövöttaruk - harisnvák I
. IV.• Szervíta-tér 4. Kír-álv-u. 2. (Anker-palota)

Alapítva: 1896.

MARNITZ
hangszertelep

VIlI., József-körút 37. sz.
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GARAB JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET
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CEGLED, EVANGELIKUS BAZAR I


