
•

. .

~VFOLYAM. 1. SZ AM. 1942. JANUÁR HO 3



EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP- . .

AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi. Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Scholz László,

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

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség. és kiadóhivatal: Budapest, VIL, Damjanich-utca 28/b. Telefon:' 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. --:- Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő,' félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztő ség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma:. 20.412.

1111I1111I11I 1111II III 1111II 11I/11111I11I11I11I11111111I11111111I1111I 1111I111I1111I1111I111111I11I11I1111 IH III III II III II II II II III """JllIIIIIIIIIIII 1111111111111111I1111I11I111111I1III1I1I1I1I1I1I1I1I1illllllllllllllllllllllmmnr"""lJI •

X. ÉVFOLYAM, 1. SZ.

TARTALOM

Há;om' meghajlással

Evangélikusmagyarok újévi programmja

"Ha nem gyónsz, nem vagy keresztyén. , ."

Egységet keresünk

Háborús külmisszió

Sátán az egyházi .adóhivatalban

Hogyan prédikáljunk az ifjúságnak? .

"Szabályrendelet" és "Szabályzat"

Az egyetemes imahét

Hírek

•

1942. JANUAR HO 3.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. január 4.

Deák-tér' 4. (ifjúsági) d. e. ll! 9
Deák-tér 4. (német nyelven) d ..e. 1/110 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Győrl János
Deák-tér 4. d. u. 6 Gádor András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. lMO
Fasor ' d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 'Pásztor Pál
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5 •
Aréna-út 7. d. e. 1/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya d. U. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. .• d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (tót nyelven) d. e. 10 SziÍády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Farkas Zoltán
Úllői-út 24. d. e. 11 Falvay Jenő
Szvetenai-u .. el isk. d. e.. 10 Gádor András
Mária Valéria-telep d. e. . 8 Dr. Halász Kálmán
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Farkas Zoltán
Angol-u. 25. d. e. 11 Grünvalszky Károly
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Nádasdy Gábor
Fóti-út 22. d. e. .11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d:u. 4 Farkas Ferenc
Tomory-út d. e. 9 vitéz Virág Jenő
Szent László-út d. e. 9
Bécsikapu-tér d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
T~rockótéri rel. templom d. e. 9 Lehel László
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Révész István
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 Borbás Antal
Óbuda (német) d. e. Y,9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági)' d. e. 31410

'Obuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Stovicsek Gusztá-v
Óbuda, .Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) . d: e. 9
K~lenföid d. e. .11 Benezur László
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
:E:rdi-úton d. e. 10 Wolf Lajos'
Báthory László-u, 7 d. e. 1/111 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/112 Szuchovszky Gyula

Minden templomban úrvacsoraosztás.



Három meghajlással
Hogyan kezdjük el az új-

esztendőt, hogy annak egész le-
olyása valamiképpen elhor-
ozható legyen? Ezt a kérdést
=legtöbb ember fel sem teszi

mnagának. Ha az ó-esztendőt
ám mulatozással végezte,

t fejjel indul az új esz-
ndőnek. Ha komoly lelki

dásokkal zárta az eszten-
őt, valószínűleg komoly jó-
,ndékkal fogja is kezdeni azt.

ajdonképpen azonban min-
embernek tisztáznia kel-

ene élete legfontosabb dolgai-
való magatartását és ahhoz

'ven kellene indulnia és ah- I
z híven kellene végighalad-
a az egész újesztendőn.
Az elmult héten olvastuk,

ogy a japán tengerészek a
ngerészeti tiszti iskolán' min-
en reggel három meghajlás-

kezdik a napot. Az első
eghajlással a templom, illetve

n felé fordulnak. A második
meghajlás a császár, illetve

enne a nemzet előtt történik.'
harmadik meghajlás a szülői
z felé fordul. Ezzel a hármas
eghajlással kezdődik ezek-
k a fiatal férfiaknak szolgá-
a nevelő minden napja. Ta-

ulhatunk belőle, amikor azon
gondolkozunk, hogy az újesz-
tendőt hogyan kezdjük el.

Mindenki tisztában van az-
zal, hogy semmivel sem köny-
nyebb, hanem sokkal nehezebb
esztendő következik. Az éve-

tartó háborúk elkerülhe-
tetlenül mindíg nehezebb esz-
tendőket hoznak magukkal.

türelmetlen és panaszkodó
ber ugyan eléggé könnyen

ánik azzal a kijelentéssel, hogy
ennél vagy annál a Ioknál to-
vább már nem romolhatik a
helyzet és ha még mindíg rosz-

szabb lenne, azt már nem le-
hetne kibírni, - de azért csak
ki fogja bírni mégis és nem-
sokára úgy fog visszatekinteni
a kibírhatatlannak mondott
helyzetre, hogy az még egé-
szen jónak volt nevezhető.
Gyakran tapasztaltuk ezt az
elmult nagy háborúban is és az
utána jött nehéz időkben és
bizonnyal fogjuk tapasztalni
most is. Össze kell tehát szedni
minden testi, anyagi, de főkép-
pen lelki erőt, hogy el ne es-
sünk, amikor megállanunk kel-
lene.

Kezdjük tehát az újeszten-
dőt mi is hármas meghajlássa1.
Szívünk minden bizodaimával
és könyörgésével forduljunk
Isten felé. Övé az első szó, az
első hódolás és minden dicsőí-
tés a szívünkből. Mennyire
szeret minket, most is éreztük
karácsonykor. Megmentőt, Sza-
badítót, Üdvözítőt adott. Általa
gyermekeivé fogadott. A mél-
tatlan bűnösnek és a hazatért
tékozló fiúnak az alázatos és
hálálkodó szeretetével hajlunk
meg édes jó Atyánk előtt és
köszönjük neki, hogy' érde-
münkön felüli békességet és

I~s körültekintvén, felkeltem és II
így szóltam az előljárókhoz, a fő

emberekhez és a többi néphez:
"Ne féljetek tőlükl A nagy és ret-
tenetes Úrra emlékezzetek és har-
coljatok testvéreitekért, fiaitokért,

leányaitokért, feleségeitekért és

házaitok ért" ... És a kőfalon mun-
kálkodók közül a tehernek hordói
egyik kezükkel, amely a munkát

végezé, rakodának, másik kezük
pedig a fegyvert tartja vala.

Nehémiás 4:14. és 1~

____I------a.~--~------~

érdemünkön felüli darab ke-
nyeret adott nekünk. Minde-
nünk az Ö kezében van. Min-
denünket az Ö kezébe tesszük
erre az évre is ezzel az első
meghajlással.

Azután meghajt juk magun-
kat nemzetünk, népünk felé.
Világ árvájának nehéz sorsát
éli régesrégóta. Néha minden-
felől tépik és szaggatják a ru-
háját és sokszor kellett tövis-
koronát hordoznia. Mégis nin-
csen nekünk drágább nép a mi
népünknél. Azt akarjuk, hogy
könnyei elmúljanak, orcája
megvidámodjék, kenyere fehér
maradjon és tiszteltessék a föl-
dön minden nép között. Ebben
az 'évben is odaadunk mindent
az életéért és a jövendőjéért.

És meghajt juk magunkat
szüleink, családi otthonunk felé
is. Ha már pihennek az anya-
földben, akkor is áldjuk szü-
leink drága emléket. Tőlük ta-
nultuk meg Istent imádni és
hazánkat szeretni. Az ő életü-
ket foly tat juk itt a földön.
Szent hagyományok levegőjét
érezzük szívünkben, mikor rá-
juk gondolunk. Emberségünk,
keresztyénségünk, magyarsá-
gunk kincsei ki ne vesszenek
otthonunkból. Meg kell marad-
niok akkor is, ha már mi nem
leszünk. .

Kezdjük meg ezzel a hármas
meghajlással ezt az esztendőt!
Ajánljuk fel ezzel a hármas
meghajlással, magunkat, egész
életünket és szolgálatainkat az
Isten nevének dicsőségére, ma-
gyar népünk hasznára, szerét-
teink boldogságára. Aztán, ha
nehéz lesz az esztendő, ha több
próbatétel lesz benne, több
belső erőnk is lesz a közöttük
való megállásra.
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Sátán az egyházi
adóhivatalban

Engedje meg, Nagyságos Asszonyom,
h?gy tovább folytassam azt a beszélge-
test, amely valamelyik vasárnap a sek-
restyében az istentisztelet első része
és az úrvacsoraosztás kezdete közt folyt
közöttünk. Röviden, de Nagyságos Asz-
szenyom részéről annál hevesebben.
Berontott hozzánk elegáns perzsabun-'
dájában, ebben a minden másra inkább,
csak éppen adóü gyi panaszok elintézé.
sére nem alkalmas pillanatban s fejünk-
höz verte, hogy az egyházi adóhivatal
személyes sértést követett el Onnel
szemben, mert egyházi adóját, amit pár
évvel ezelőtt egyszer évi 5.- pengöre
"alkudott le", újra 7.- összegben vetette
ki. S emiatt hiába reklamált. S végül
kijelentvén, hogy vett volna úrvacsorát,
de ez az eljárás annyira felháborította,
hogy nem járulhat a szentséghez - el-
robogott. Én csak annyit kockáztattam
meg ellenvetésül. hogy ez a nagy fel-
háborodás, amely a Krisztussal egyesü-
léstől is visszatartja, bizonyára a Sátán
munkája Onben. Ezt Nagyságos Asszo-
nyom nem fogadta el, hanem azt állí-
totta, hogy inkább ott, az egyházi adó-
hivatalban működik a Sátán ...

Kemény és merész állításán gondol-
kodtam én is. Mint minden ügyet, imád-
ságban Isten színe elé vittem ezt is,
hogy megvizsgáljam, mi az igazság
Nagyságos Asszonyom vádjában. S
azért szeretném folytatni ezt a beszél-
getést, mert bizony úgy találtam, hogy
semmi igazsága sincs. Az egyházi adó-
hivatal nem a Sátán székhelye, hanem
ellenkezőleg, a pénzkérdés olyan leg-
könnyebben sebezhető pontja az emberi
eziv nekr ahol a Sátán "tüzes nyila" a
legveszedelmesebb és legfájdalmasabb
rontást teheti az ember és lsten belső
közösségén.

Legjobb volna az, . ha a pénzkérdés
nem is merülne fel Istenhez való viszo-
nyunkkal . kancsolatban. Ezt azonban
csak felhőkben járó ábrándozók gondol-
ják. Mert bezzeg nem szégyeljük a pénz-
kérdéseket, mihelyt a saját életünk vá-
gyait, terveit, kívánságait visszük Isten
színe elé! Sokszor más se szerepel, csak
pénz, pénz, ném.... Mig emberi test-
ben, földön élünk, Istennel való kapcso-
latunkból . származó- közösség életében
bizony mindíg aktuális lesz a pénz-
kérdés.

Jobb volna talán, ha szabad akaratára
bíznánk híveinknek, mikor és mennyit
adjanak az egyház anyagi ügyeinek ren-
dezésére. Ez talán ideális állapot volna,
de nem igazságos. Szerintem több helyet
adna a Sátánnak, mint egy anyagi. tel-
jesítőképességhez arányosított egyházi
adókivetés. Mert volnának nagyon so-
kan, akik az ezirányú felelősséget a Sá-
tán sugallatára egyszerüen leráznák ma-
gukról, míg mások, érezve a felelőssé-
get és látva a szűkséget, -erejükön felül
áldoznának, amiből megint újabb bajo-
kat tudna keríteni a Sátán.

Mégis csak legjobb tehát úgy, ahogy
van. Földön, testben élünk, az anyagi
és pénzkérdést még a leglelkibb közös-
ség, az egyház sem tudja kiküszöbölní,
de az egyházi adózást kinek-k inek anyagi
teljesítőképességéhez méri. Akinek több
adatott, attól több kívántatik, próbáljon
egyszer számot vetni magában, mit ér-
het, amit ő kap istentől? Próbálja elő-
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[yan~éli~usma~~aro~újévi ~ro~rammia
Nagy nyilatkozatokkal gazdagodott a világ. A pápa karácsonyi

üzenetéről egy napig sokat írt a világsajtó. Az angol király karácsonyi
rádió beszédére is felfigyelt az angolul beszélő nagy nyelvcsalád. A ma-
gyar római katolikus napisajtó reggeli ujságja teljes egészében lekö-
zölte Serédy Jusztinián karácsonyi, esztergomi prédikációját s Ravasz
László református püspök imáját úgy kőzli a magyar sajtó, mint ame-
lyik a magyarság imádsága a nemzetért és a kormányzóért.

A nagy hadi zajban oázis volt ezekre a megnyilatkozásokra fi-
gyelni, mert sokan örültünk annak, hogya felelős emberek felelősség-
gel gondolnak. az új világra ,s annak éle;ét irányítani szeretnék,

Az előjelekből ítélve lesznek újévi megnyilatkozások is. Vezető
politikusok előtt tisztelgő látogatások alatt elhangzott. üdvözlő és vá-
laszbeszédek is telve lesznek próféciákkal és programmpontokkal. Nagy
és megszívlelésreméltó mondatok lesznek azok is. S mégis úgy érezzük,
hogy lapunk hűséges olvasói, ez a nekünk nagyon drága és meghitt•közönség is megérdemli azt, hogy itt elmondhassa véleményét. '

Az cü~bbiakat olvasóinkkal folytatott levelek és őszinte beszélge-
tések nyomán jegyezte fel a cikkíró.

Az újévi köszöntők rendszerint a magyar abc kezdő betűiből való
'három szóval, tömör rövidséggel ezt hangoztattak minden új év kezde-
tén: bort, búzát, békességet. A háborús újévi köszöntő az abc utolsó
betűiből választott öt szót s ezeket mondja el újév} köszöntés, helye.,.
sebben programm formájában a nyilvánosság előtt.

1. .Az evangélikus magyarság a most kezdődő' új évben tisztakezű
hivatali, gazdasági és politikai közéletet kíván mindenkitől. N mcsak
azért: nem lehet ezt a szót taglalni, .mert háború van s ezért cenzura is,
hanem azon jól hordozott meggyőződésünk miatt is, hogy safát orszá-
gunk, fővárosunk s így általában a magyarság közhitelét nem akar-
juk senki idegen előtt beszélgetés tárgyává tenni. De annyit le kell
írnunk, hogy ez a szó és a fogalom nem szabad, hogy csupán szó l-egyen,
melyet olyanok is ajkaikra vesznek, akik Makó-Jeruzsálemnyi távol-
ságra vannak ennek valóságától. Legyen elég magunknak s ránk hall-
gató olvasóknak, hogy papok, ujságírók, rendőrök kezeibéri olyan le-
velek vannak s olyan megbízható vallomások, sajnos egyéni tapaszta-
latok is, melyeknek ismerete után erősebben és hangosabban merjük
leírni ezt a szót: teljes tisztakezű macatartást. kívánunk minden magya-
roktól ebben az országban.

. 2. Magánháztartásunkban meg kell szokni a. takarékosságot. A- ma-
gyarság mé-g viszonylagosan normális körülmények között él, de ren-
geteg panasszal. Majdnem mindenünk meg van, de mindenki a hiány-.
Iistáját olvassa fel barátainak. Több, józanabb takarékossággal sok el-
következő nehéz napon lehet segíteni. Az-első világháború alatti rekvi-
rálásokat sokkal nehezebben értette meg a lakosság, mint ma. Rekvi-
ráló katonáktói hallom, hogy a lakosság természetes' megértéssel veszi
azt, hogy éléstárába az állarn is betekint s olyanoktói hallom, akik már
átestek a hivatali látogatásokon, hogy szinte felszabadulás érzése vett
erőt rajtuk abban a tudatban, hogy ha mások kényszere alatt is, de
mégis adtak abból, amit Isten adott. Á magyar háziasszonyok lelemé-
nyessége közismert s a magyar, családok áldozathozatala a történelem
folyamán állandó volt. Testvéreink érdekében hozandó minden lemon->
dásos áldozathozatal valójában a nemzetnek adott önzetlen segítség.

3. Türelem kell ma az élethez. Abban a tekintetben pedig különö-
sen, hogy az elkövetkezŐ jövendővel szemben ne aggályoskodjunk. Hol



vagyunk már attól' az időtől, amikor a nagyközönség újjongó rikítása
kísérte pl. a felekezeti türelmetlenség egyik-másik bosszantó megnyi-
latkozását. A méltóságteljes magyar rátartiság, mely fájdalmát és se-
beit éppen úgy el tudja rejteni, mint ha kell, megmutatni szókimondó
bátorsággal azt, hogy miért türelmetlen és kikkel szemben az, nem
osztrák császároktói tanulta a magyar türelem próbáit és szabályait,
hnem attól a magyar földművelő őstől, aki nyugodtan tudta' várni,
hogyan nő a fű erdejében, hogyan emelkedik a búza jól megművelt
szántóföldjében s hogyan nő a tekintélye a Dunamedencében mindazok
előtt, 'akiknek sohasem volt sem olyan jó búzájuk, sem olyan szép
lovuk, sem olyan tiszta házuk, mint éppen a dolgos magyaroknak. Az
igazság birtoklása s a jövővel szemben való teljes bizonyosság türel-
messé kell tegye a magyarságot önmagával és idegenekkel szemben

gyáránt s űgyeiben nem akar sem túl európai, sem túl keleti, sem
úlontúl soviniszta, sem messzire nem néző lenni, hanern tudja: a ma-

arság türelme meghozza gyümölcseit.

4. Klasszikus neveltetésünk emlékeiből ki kell bányászni ezt a
ondást: forma dat esse rei, amit ma magyarul így fordítanánk a ma-
nk számára: tapintat. A méltóságosnak fáj az, hogy a kegyelmes vele
ak m'nt kegyelmes úr beszél, de a tekintetes is van ugyanannyira
átarti, És vannak nincstelenek is, akiknek még címük sincs, sőt mi-
tán ezekből a szegényekből sokan vannak, találkozunk velük villa-
yoson, vendéglőben, várótermekben, vasúton, szóval mindenütt, ahol

berek forognak és élnek, sőt még hivatali helyiségekben is. Ezek
. d mi vagyunk. Ha van osztályellentét, ennek oka a tapintatlan mo-
r. Ha van gyűlölködés szegényebb és szegény magyar között, ennek
a tapintatlanság az oka. Nem elegendő csak a halálos 'kórt tapintato-

közölni a beteg család tagjaival, hanem minden kereszbyén magyar
r igényt tart arra, hogy vele szemben minden magyar ember

mtatos legyen. A magyar egységnek záloga' ebben van. Ha megéri
.. ünk valaki e' háború végét, legrémesebb élménye az lesz a nagy

em után, hogy a magyarság szomszédságában élő kisebb népek
mindíg milyen acsarkodással beszélnek a magyarságról sannak
. ~.Azt mondják, hogy a közöttünk s velünk együtt élt nemzeti-

ek körében éppen nehány hivatalnokunk tapintatlanságának köszön-
ük ezt a magyarsággal szemben megmutatkozó acsarkodást.

. Az utolsó tétel: tanítás. Akármilyen tanító- és tariárhiány is lesz
'ban, sem a magyarság, de még kevésbbé egyházunk nem mond

tanítás jogáról. Arról a munkáról, amely a magyarság s a magyar-
mellett élő népeknek keresztyénségre való nevelését célozza és

1942. elején ezt a szót határozottan kell a többi pro-
t fölé emelni. Lényeges az, hogy ezt a tanítást evangéliumi

"letű papok és világiak végezzék. de nemcsak az iskola padjában
löket, hanem míndenkit meg kell tanítani arra, hogy ez a mai világ

nem lehet meg Isten nélkül sevilág hősi harcai közben a keresztyén
ber nem tud nyugodtan meghalni hazájáért a Krisztusba vetett hit
ül, hanem csak azzal.

Kevesen rendelkeznek azzal a joggal, hogy tanítói munkát végez-
enek. A világ nagy népességéhez viszonyítva kisebbség a keresztyén-
ég s ezért éppen tanítói munkájával és céljaival ad újat a többi val-
si irányzatokkal szemben. A keresztyén Európa tanításával és annak
edményeivel lett nagy a többi földrész előtt. A reformáció Európa
zágaiban éppen tsnítóí tisztének becsületes végzésével szerzett ön-
gának elpusztíthatatlan érdemeket. S 8. magyar prot.estántizmus
ító hivatása adta a magyarságnak a nagy lelkeket s a nagy hősöket.'

.-

•számlálni Luther Kiskátéja alapján az
"ételt, italt, ruházatot, házat, udvart,
feleséget, gyermekeket, egészséget, erőt
és . .. minden jót ... " s próbálja össze-
hasonlítani mindezeknek pénzértékét az-
zal, amit ő ad a lelke üdvét gondozó
egyház céljaira. Majd meglátja, micsoda

.nevetséges kis morzsát ad ő a kapott
kenyérhegyekkel szemben! Csak mi nem
szoktunk ilyen "elöszámlálásokat" ren-
dezni. Különben nem tudna a Sátán évi
2 pengő miatt elszakítani Krisztus kö-
zösségétől! Eszembe jut itt egy kedves
bibliai ősszejövetel. Valaki felállt s arra
kérte a közösség tagjait, adjanak hálát
Istennek vele együtt, mert idejövet fel-
borult a kocsija, összetörött a kereke,
megsérült a lova, de ő magának Isten
kegyelméből semmi baja se esett, így
a vallott kárt két egészséges keze mun-
kájával hamarosan rendbe teheti. Egész
gyülekezet együtt örvendezett vele s
dícsérte a kárvallott istenfélő lelkületét.
De akkor felállt egy másik hivő s arra
kérte a többieket, méginkább adjanak
hálát ővele együtt, mert az ö kocsijával-
lovával meg semmi baj nem történt,
pedig történhetett volna azzal is. Ö még
nagyobb kegyelmet tapasztalt tehát
Istentől, de eddig sohse gondolt arra,
észbe se vette, mennyire Isten kegyel-
méből él .. ,

Nos, Nagyságos Asszonyom házatáján
nem akadna ilyen "előszámlálnivaló"?
Semmi, semmi nem lenne, ami azt az évi
2 pengőt egyensúlyba tudná hozni? Tes-
sék csak magába mélyedni, tessék csak
megpróbálni egyszer hivö szemmel nézni,
Istennek hálás szívvel látni s azt hiszem,
rögtön észre veszi, hogy mégsem az egy-
házi adóhivatalban ül a Sátán, hanem
ott ül belül. S ha azt meglátta, akkor
már hálát is adhatunk a tőle való sza-
badulásért, mert a Sátán is "láthatat-
lan". Aholláthatóvá lesz, ott már Isten
Szentlelke műk ödik. S ott aztán nem is
sokáig "látható"!.... F. 2.~..,...,.,..~
Ho~~an~ré~i~átjun~

az ifiúsá~na~1
Hogyan prédikáljunk az ifjúságnak?

Ez volt a MELE harmadik' témája, ami-
vel a Bányakerületből három dolgozat
foglalkozott. Fölvetik a kérdést, hogy
helyes és szilkséges-e a külön ifjúsági
istentisztelet? S mi a különbség a gyüle-
kezeti és az ifjúságnak szóló igehirdetés
között? Az ifj úsági istentiszteletet az
ige buza szeme elvetésének és csirázta-
tásának nevezik. Vigyáznunk kell, mert
az ifjúság lelke nem bír el nagy meg-
terheléseket. Az ifjúságnáI ne akarjunk
lelki gyülmöcsöt aratni, hanem csak
vetni. Bár az ige. melyet az ifjúságnak
hirdetünk, tartalmilag azonos, a gylile-
kezeti istentiszteleten megszólaló igével,
de míg a felnőtteknél az igehirdetés
adhortativ jellegű, addig az ifjúságnál
inkább tanító és k özlő. Hangsúlyozzák
a módszert illetőleg, hogy a prédikáció
kezdésénél kerülni kell figyelemkeltést
célzó illusztrációkat és meséket, mert
utána nagy a lelki elernyedés, hanem
előnyben kell részesíteni a tárgy meg-
adását. A figyelem fölkeltésének leg-
jobb módja a jól megválasztott téma.
Egyszerűen prédikáljunk, ne bölcsel-
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kedjünk, ,I~gyen az ige a lélek kenyere
es ne. sz?aradat és az ifjúság életének
~entul tobb vonatkozását és terüIetét
ermtse.

A, d~náninneni kerületben a nógrádi
lelkes,:e~tekezleten elhangzott előadás
a;;t. kIvanja, hogv alakiIag úgy prédi-
kalju,nk.. mmt a rendes gyülekezet előtt.
Beszedunk legyen színes, de nem színe-
zett. Vigyázzunk különösen a groteszk
rnozdulatokra. Az adott helyzet és az
ugybuzgalom adja meg a tartalmat.

A, dunántúli egvházkerületből őt érte-
kezes futott be. Főgondolataik a követ-
kezők:, Afelnőttek és az ifjúsági ige-
hirdetés kozott nem a mít-ben, hanem
a hogyan-ban lesz a különbség. Vannak
előnyei, de hátrányai is az ifjúsági és
gyermekistentiszteleteknek. Az ifj úság-
nak szóló prédikációban ne csak a szó-
szék, magaslatáról legyünk hajlandók
beszelm~ .hanem beszélgessünk maguk-
kal az Ifjakkal, érdeklődjünk kérdéseik
iránt" és foglalkozzunk a problémáikkal.
A ,bunt ne akarjuk előttünk megköny-
nyíteni, vagy megszépiteni, de föl kell
ebreszteni az értékérzetet is. Döntés elé
kel.1 vinni" ~ogy a Krisztus mellett fog-
laljanak allast. A prédikációnak nem
szaba? mesedélutánná lennie, hanem az
esemeny legyen.

Vannak más nézeten lévők is s azt
állitják, hogy nem szigorú törvényeket
kell az ifjúságnak prédikálni, hanem
vel?k ker~s~ lélekkel próbáljuk meg-
talalm az Igeben eIrej tett drága gyöngy-
szeme!. ,Nem lehet azt mondani, hogy
az ifjúságnak abból a szempontból kell
az igét hirdetni, hogv könnyen vagy
neh~ze? ért~~tő-e? Az ige bizonyság-
tevés es tanítás legyen. Az egyházi esz-
tendö üzenete igen fontos. A prédikáció
ne töviről hegyire kidolguzott legyen,
hanem komoly meditáció alapján k észül-'
jön és sok legyen b'enne az illusztráció.

Az ifjúságnak való prédikálásnál ne-
héz kérdés, hogy a hallgatók hatéves
koruktól 18 éves korukig vannak az
istentiszteleten. A városokban diák-
gyülekezet van. De mi lesz a nem diák-
ifjúsággal? . Felmerült az a gondolat,
hogy miután gyermek-, ifjúsági és fel-
nőtt gyülekezet van, azért mindenütt
ha lehetséges, 3 istentisztelet leg~en:
gyermek-, ifjúsági és gyülekezeti isten-
tisztelat. Az jstentiszteleteket egész éven
át folytatólagosan és megszakítás 'nél-
.kül kell tartani. Az ifjúsági istentisztelet
liturgikus és perikópai kérdése még
tisztázandók.

A tiszai kerület lelkészegyesülete
jegyzőkönyvében meg van említve,
hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoztak
az egyházmegyei lelkészgyüléseken.

Az elmondott főgondolatokból is lát-
hatjuk, hogy abban a kérdésben, hogy
az ifjúságnak, hogyan prédikáljunk,
mennyi sok kérdés vár tisztázásra: Ami-
kor arról beszélünk, hogyan prédikál-
junk az ifjúságnak, akkor előbb azzal
a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy
mit hirdessünk nekik? Az egyik felfo-
gás gazdag, igen sok illusztrációt kiván.
A másik azt tartja, hogy az illusztrációk
károsak, mert a gyermek csak a mesét,
a történetet tartja meg, azon eltűnödík
és a prédikációt nem tudja követni. Az
egyik azt tartja, hogy az ifjúsági isten-
tisztelet magvetés, gyümölcsöt ne akar-
junk aratni. De miért ne lehetne az ifjú-
sági istentiszteletnek gazdag termése
egy ifjú életében? Hiszen mikor az ige
az ifjú lelkét szép, jó és nemes elhatá-
rozásokra készteti, akkor az már meg-
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-Tisztakezűség, takarékosság, türelem, tapintat, tanítás: arra méltó
öt szó, hogy felírjuk a magunk számára s az 1942. év sok napján ma-
gunk elé vegyük azokat úgy, hogy valami haszna legyen abból min-
den magyar háznak s az egész magyarságn lk. G. L.

"Ha nem ~yónsz,nem ya~v~eresztyén... u
1.

Ne gondolja senki, hogy címünk idézet valamelyik katolikus páter
beszédéből, vagy egyenesen a "Magy,'r Kultúrá"-ból. Ellenkezőleg.
Luther Márton felfogását foglaltuk össze benne a legtömörebben a
gyónásra nézve. A Nagy Káté-ban, amelyet még jogászaink is egyhá-
zunk hitvallási irataként ismernek el, olvassuk szószerint 8 következő-
ket: "Igy tanítjuk tehát, hogy milyen nagyszerű, drága és vígasztaló
dolog a gyónás, s arra intünk, hogy tekintettel nagy nyomorúságunkra,
senki meg ne vesse ezt a drág", kincset. Ha keresztyén vagy, akkor
semmiképpen sincs szükséged sem arra, hogy én kényszerítselek, sem
arra, hogya pápa parancsolja: magad fogod magadat kényszeríteni rá
s fogsz engem arra kérni, hogy részesítselek benne. De ha meg akarod
vetni s nagy gőgösen gyónás nélkül akarod útadat járni, ebből arra kö-
vetkeztetünk, hogy nem vagy keresztyén s nem szabad a szentséggel,
úrvacsorával sem élned, mert azt veted meg, amit egyetlen keresztyén
embernek sem sz bad megvetnie, s azt éred el, hogy bűnbocsánatban
sem részesülhetsz. És ez bizonyos jele annak, hogy az evangéliumot is
megveted ... "

Kedves olvasó, aki oly büszkén s emelt fővel' vallod magad a lu-
theri reformáció s az evangélikus egyház hívének, vajjon mit szólsz
ehhez?! Talán zavr rtan dörzsölöd a szemed? Vagy talán kész vagy a
felelettel, hogy ezt Luther bizonyára még ifjú szerzetes korában ve-
tettle papírra, később azonban azon az állásponton volt, hogy a gyónás
egészen pápista dolog, s ezért föltétlenül elvetendő? Avagy azt gon-
dolod, hogy elegendő, ha mi ev, ngéEkusok úrvacsora előtt, az imádság-
ban s agyónó. kérdésekre adott feleletünkben á 1tal á nos s ágb a n
gyónjuk meg bűneinket? De akkor mit szólsz ahhoz is, hogy az idei
egyetemes közgyűlésünkön D. Kapi Béla, magyar evangélikus egyhá-
zunk püspök-elnöke az egyház lelkimunkájáról szóló jelentésében sür-
gette a magángyónás mielőbbi bevezetését arra való hivatkozással,
hogy az Ágostai Hitvallás nem azt mondja, hogy a gyónást fenn 1e het,
hanem, hogy fenn kell tartani?! .

A gyónás' kérdésével tehát feltétlenül foglalkoznunk kell. És pedig
mindaddig, amíg megnyugtató eredményre nem jutunk. A sok alkot-
mányjogi és istentiszteleti reform után ez az a kérdés, amelyet legelső
sorban kell tisztáznunk nem annyira evangélikus egy ház u n k ér-
dekében, mint inkább az egyházunkra bízott h í v ek nek, tehát
nekünk magunknak, evangélikusoknak a javára.

Két irányban kell ehhez világoson látnunk.
Az egy i k: Mit tart Luther s a lutheri reformáció a gyónásról s

miként gyakorolta?
A más i k: Mi,ként leh~t~~ a .~agángyónást a mai evangéliku-

sokkal megkedveltetm, s egyházi eletunkbe újra bevezetni?
,. 1. Luthe~. -, minn már is :áttuk - a gyónást nagyon fontosnak

tartotta. Sokáig viaskodott magaban, ne tegye-e a keresztség és az úr-
vacsor~ ~ellett, a gyónást is szentlséggé, úgy, hogy ebben az esetben
szentsegemk szama nem kettő, hanem három lett voln=. Amikor mézis
a két szentség mellett döntött, nem azért tette mintha közben ;á-
jött volna arra, hogy a gyónás helytelen dolog, hanem csupán azért,
mert a gyónásnál nincsenek olyan látható külső elemek, r milyen a ke-
resztségnél a víz, az úrvacsoránál a kenyér és a bor. Nem is azt hely-
teleníti, hogy a hívő papjának bűneit akár egyenként is megvallja.
vagy hogy négyszemközt vallja meg, mint a fülbegyónás során. Ez
ellen semmi kifogása nem volt. Amit nem helyeselt, az csupán a gyó-
násnak és gyóntatásnak az a formája volt:, amelyet a római egyház az



ő korában gyakorolt, nevezetesen, hogy k üls ő 1e g kén y sze r í -
tet t é k a híveket a fülbegyónásra. anélkül, hogy megmagyarázták
volna nekik a gyónás áldásait, úgy, hogy azok belső vágyódásból jöttek
volna gyónni. Továbbá, hogy a bűnbocsánatot attól tették függővé, vaj-
jon minden bűnt felsorolt-e a hívő, mennyire szégyenli magát miattuk.
Vagy is azt nem helyeselte, hogy érdemszerző "jó cselekedet"-ként ke-
zeljék, s így elhomályositsák az evangélium és a keresztyénség köz-
ponti üzeneuét, hogy mi bűneink bocsánatát, az új életet kegyelemből,
ingyen, a Jézus Krisztus érdeméért s a benne való hit által nyerjük el.

De vajjon miért tartotta Luther oly szükségesnek és hasznosnak a
gyónást? Miért mondja róla, hogy az "üdvös orvosság?" Miért látja
benne az ismertető jegyét annak, hogy valaki igazán keresztyén-e,
vagy sem? Miért írja, hogy "amikor .tehát a gyónásra figyelmeztetek,
nem teszek, egyebet, minilhogy arra figyelmeztetek, legyünk keresz-
tyének, mert ha téged ide (a keresztyénségre) juttatlak. akkor finoman
a gyónásra is rábirtalak"?

Felelet: Azért, mert szerinte keresztyén mivoltunknak az a lényege,
hogy magunkat bűnösöknek ismerjük fel és kegyelemért könyörög-
jünk (N. Káté). Ha ezt szüntelen cselekesszük, akkor jutunk, el vidám
lelkiismerethez, aminek f z értékét Luther nem győzi 'hangsúlyozni. De
nemcsak Istiennel szemben, hanem embertársainkkal szemben való he-
lyes viszonyunknak, mondhatnánk: igazi testvéri közösségünknek is a
bűneink kölcsönös megvallása a biztosítéka. .

A gyónás áldásait éppen ott fejtegeti igen megkapóan, amikor a
"titkos" gyónásról beszél: "Ha valami különleges dolog bánt. vagy ki-
sért bennünket, amiért lelkiismeretfurdalást érzünk s nem tudunk
megnyugodni, s ami ellen nem érezzük magunkat elég erőseknek, mip-
dent el kell panaszolnunk egyik testvérünknek, hogy tanácsot, vígaszt
és erősíté st kapjunk, amikor és amilyen gyakran csak akarjuk". Ez a
megvígasztalás pedig azért lehetséges, mivel Krisztus maga adta a fel-
oldozást egyháza szájába (Ján. 20, 23.). Aki vígasztalás után sóvárog,
itt bizonyosan megtslálja, mert 1 st eni g é j é t találja meg és hallja,
miközben Isten emberi közvetítéssel bűneitől megszabadítja és szabad-
nak jelenti ki (absolutio = feloldozás).

Végeredményben tehát a gyónás és a vele kapcsolatos feloldozás
azért olyan értékes, mert ált -1a és berinea gyötrődő emberi szív Isten
kegyelmes és új életet teremtő igéj éhe z jut. És így lesz a gyónás"
a személyes igehirdetésnek és igehallgatásnak a módjává és alkalmáva.

Amikor Luther rnindezf kifejti, egyenesen bizonyos benne, hogy a
jó keresztyének nagy vágyakozást fognak érezni az iránt, hogy ők m=-
guk mielőbb gyónjanak, s azt várja, hogy csakúgy fognak tódulni gyó-
nás céljából, jobban, mint ahogy akár Ő, akár lelkésztársaik szeretnék.

Aki pedig nem így cselekedne és nem így érezne, tehát nem gyón
és nem járul az Úr szent vacsorájához, ahhoz neki semmi kőze, az
ilyent nem szabad az evangélium oldalán megtűrni, sem az evangélium-
ban részesíteni, hanem a pápa alatt kell maradnia, hadd hajszolják és
gyötörjék, hogy kénytelen legyen többet gyónni és áldozni, mint valaha

Dr. Vető Lajos.
(Folytatjuk.)

Egységet keresünk
. ~,al~i k~lön?s Jélreérté~ la~pang a magyar társadalom polgári és

"nepI re!egeI. kozott. J:.z .altalanosan ismert lelki okokat, melyek
még a múlt szazad rendi tarsadalmából származnak és mai társadal-
munkban. is megtalál?at~k,. ma már kevésbé említik. Inkább az egész
~a~y?r társadalom kérdéseivel szemben elfoglalt álláspont az amelvik
nepi es .P?lgári. írók fogalmazásában egymással szemben állónak látszik.
~ polga~la~. bízonyos fokú barbarizmussal vádolják a népieket, a né-
p.~e~ pedig onzéssel és nemtörődömséggel a polgáriakat. A kettő össze-
t1;1ze5e".ha n.em ,:olnának az idők bizonytalanok és ha mindkét oldal-
rol egyforma~ vallalnák a harcot a kérdés tisztázására, nagyon érde-
kes lenne. HIszen már az is, amit csak meglehetős óvatosan Kovács

termette a maga gyümölcsét. Azért he-
lyesebb az a felfogás, hogy az ige taní-
tás és annak gyümölcsöt kell teremníe.
Probléma van abban az ellentétes fel-
fogasban. mely egyfelől azt mondja,
hogy az ige hirdetésénél nem lehet azt
mondani ,hogy könnyen, vagy nehezen
érthető. A dolgok Jényegét azonban
abban foglalhat juk össze: Az ifjúsági
istentiszteleten is a teljes ige hirdettes-
sék, azt kell hirdetni, amit az ige mond
és nem azt, amit az ifjúság kíván.

Lic. Fizély adön.

"Szabályrendelet"
és "Szabályzát"

Legutóbbi egyetemes közgyűlésünk
nagyobbrészt letárgyaJta és elfogadta
azokat az egyetemes Szabályrendelete-
ket, illetve Szabálvzatokat. amelyeknek
megalkotását új zsinati törvényeink el-
rendelték. Az egyházkerület-ek és az
egyházmegyék is rövidesen meghozzák
a saját partikuláris szabályrendeletei-
ket és Szabályzataikat. E téren a mult-
ban nem igen disztingváltunk.

A korszerű elméleti jogtudomány ál-
láspontja szerint egyik is "kútfő" (aka-
ratkijelentés). a másik is az. De amig:

1. a Szabályrendelet "jogrendet" te-
remt s állalánosan kötelező kútfő, mely
az embereket (állampolgárok, hívek).
mint ilyeneket kötelezi; addig

ll. a Szabályzat "közszolgálati rendet"
teremt s viszonyl,ogosan kötelező kútfő
valamely szervezeten belül s ott csupán
a kczíunkcíoruiriusokat (hivatalnokok,
lelkészek, tanárok, tanítók alkalmazot-
tak). mint ilyeneket kötelezi..

A Szabályzatokat tartalmukhoz ké-
pest a következőképpen osztályozhatjuk
s egyben ismerhetjük fel:

Vannak szervező szabályzutok, me-
lyek imperiummal rendszerint nem bíró
szervek létesítésére, a munka meg-
osztás ára irányulnak.

Vannak továbbá ú, n. anyagi, jogi
szabályzatok. Instrukcióknak is nevezik,
mert arra adnak utasítást, hogy bizonyos
fajú ügyek érdemi elintézésénél milyen
elvek érvényesüljenek.

Végül vannak Ú. n. alaki szobálv za-
tok, amelyek nem az érdemleges döntés,
hanem az eljárás szempontjából adnak
utasítást az alsóbb szerveknek. Ugyvi·
teli utasí/ásnak, szolgálati pragmatiká-
is nevezik.

Amennyiben tehát a zsinati tőrvény
felhatalmazása alapján (E. A 16. §) egy-
házi közigazgatási hatóságaink (egyház-
község, egyházmegye, egyházkerület,
egyházegyetem) az egyházi törvények
keretein belül subsidiarius hatályú kút-
főt alkotnak, a szabatos jogi terrnino-
lógia követelményének tesznek eleget,
ha azoknak - tartalmukhoz képest -
"Szabályrendelet", illetve "Szabályzat"
címet adnak s nem zavarják össze a
kettőt. Dr. Mikler Károly.

Lemondás. Túróczy Zoltán tiszakerü-
leti püspök legutóbbi körlevelében ol-
vassuk: "Szomorúan közlörn, hogy B. P.
szabadságon lévő segédlelkész és B. S.
missziói segédlelkész a lelkészi pályát
otthagyta és a polgári életben helyez-
kedett el". .
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Az egyetemes imahét

..

Ebben az évben az egyetemes imahét
január 4--11. napjain lesz.

Az egyetemes imahetet rendezhetik
gyü.lekezetek és egyesületek. Megtart-
hato mmden egyházban külön-külön
v~gy megtarthatják a különböző protes-
tans felekezetek közösen. Ott, ahol ennek
lIleg\Ta~ a lelki feltét.ele, vagyis a kü-
lonbozo felekezetek között a lelki össz-
hang,. zavartalan békesség és szeretet,'
ott eppen a mozgalom természeténél
fogva az utóbbi fartási mód a kívána-
tos." Egyesületek is megtarthatják külőn-
k~lon vagy együttesen - a maguk kö-
reben V?gy az egyházakkal együttesen.
A -kivitelre, vonatkozólag a következö
gyakorlati tanácsot adhat juk:

1. Nagyon fontos, hogy erre a hétre
(1942 január 4-től ll-ig) semmiféle más
összejövetelt ne tűzzünk ki vagy ha
már eddig kitűztűnk volna, sürgősen he-
lyezzük át későbbi időpontra.

2. Presbiteri vagy vá1asztmányi ülé-
sen határozzuk el az imahét megtartá-
sát. De az előkészílést már addig is meg-
kezdhetjük, hiszen a megtartás ellen
senkinek sem lehet kifogása.

3. Döntsünk a tekintetben, hogy m~s
egyházakkal, illetőleg egyesületekkel
összefogva vagy külön-külön tartjuk
meg. Ahol az egyház nem akarja- meg-
tartani, ott tartsák meg az egyesületek;
ahol az egyház megtartja, ott ebbe kap-
csolódjanak bele az egyesületek is. A
helyi sajtóban, iskolai h irdet ésse l, osztó-
cédulákkal készítsük elő a gyűléseket.

4.' Kétféle összejöyeteIt tarthatunk.
Mindenütt minden este tartsunk egy
nyilv.ános gyűlést, amelyen egy vagy
két előadó az imaheti programmba ki-
tűzött tárgyakról beszél az ott feltün-,
tett vagy más bibliai szövegek alapján.
Az ilyen nyilvános gyűlést ének és ima
nyissa meg és ejezze be; odaillő tárgyú
szavalatok, vagy szép szóló- és karéne-
kek tehetik változatosabbá és vonzóbbá
az estét. Templomban, iskolában vagy
más nagyobb teremben tarthat juk meg.
Ahol több gyűlekezet vagy tőbb egylet
közősen rendezi az imahetet, ott lehet
az ősszejöveteleket felváltva a külön-
böző templomokban s egyleti helyiségek-
ben tartani. Minden összejövetelen
hangsúlyozzuk, hogy az Evangéliumi
Világ-Szövetség kezdeményezésére s az
egész világ protestáns keresztyéneivel
együtt tartjuk.

5. Ahol jelentősebb számban vannak
imádkozó életet élő keresztyének, itt
minden nap a nyilvános gyűlés előtt
vagy után vagy esetleg csak a hét egyes
napjain imaórákat lehet tartani, melye-
ken a bevezetőbeszéd vagy bibliama-
gyarázat után a jelenlevők egymásután
hangosan imádkoznak.

6. Az összejövetelek perselypénzét
fordítsuk a mozgalom céljaira. Ez össze-
geket és a külön adományokat küldjük
be a Magya.! Evangéliumi Szövetség
címére (VI., Andrássy-út 83., fsz. 2.) -
legcélszerűbben a Szövetség postataka-
rékpénztári befizetési lapja segítségével
(a postatakarékpénztári csekkszámla
száma 38.681). A hélyí rendezési költsé-
gek természetesen levonhatók.

Kivételt talán egyedül csak a kül-
misszió napjával (jan. 10.) tegyünk,
melynek perselypénzét küldjük okvetle-
nül külmissziói célra. Pénztárosunk ezt
az összeget szívesen továbbítja á kívánt
helyre.
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Imre kísérelt meg a Magyar Nemzet december 28-iki számában, ren-.
geteg izgalmas és különös meglátásra ragadta őt. Különösen az érde-
kes nála, hogy mentegetni igyekszik a polgárt és íróit, és bizonyosfokú
elismerést és belátást követel meg a részükre. Mivel pedig a Magyar
Nemzetet sokan olvassák olyanok is (már csak az ellenfél megismeré-
sére is), akik különben más világnézet követői, szükséges, hogy mi is
tisztázzak azokat az álláspontokat, amelyeket eddig képviséltünk ebben
a kérdésben. Különben még azt hinnék egyesek, hogy állásfoglalásunk
nem világos és hogy Kovács Imre a szívünkből beszélt, amikor cikkét
megírta és mi is olyan hallelujaval üdvözöljük őt ebből az alkalomból,
mint a Magyar Nemzet a Népszavát azért, mert karácsonyi számába
lényegében a Magyar Nemzet kötelékébe tartozók adták a "színe-
javát". (Mint kísérlet érdekes, de kissé gyanús a szövetség.)

L A fent említett cikk először tisztázni akarja az író" fog almát
és közösségéhez, lelki hátteréhez való viszonyát. Senki s~m adhat mást:
mint mi lényege, mondja a cikk író szinte és ezzel igazolja Márait és
társait, akik a polgári társ= dalom lelki kérdéseit csak általános emberi
problémák kapcsán tárgyalják. Mi sem látunk abban semmit, hogy
ezek a kérdések szóba kerüljenek. De mint már üöbbször mondottuk,
nem tartjuk helyesnek azt, hogya polgár elé kedvenc írói sohasem
tárnak mást, mint szerelmi történeteket, amik h'l; bele is vannak
ágyazva nagyobb történeti eseményekbe, mégis csak az embert és nem
a közösséget tárgyalják. Olyan regény, mint az "Egy polgár vallo-
másai", amelyik az egyénben a közösség, a polgári társadalom kérdé-
seit tárgyalta volna, amelyikben egyszerre az egész osztály jelenik meg,
elenyészően csekély számú a többi, fentebb kifogásolt fajtájú művek-
Qez képest. Ha pedig Márai, aki ma a polgári írók eszményképe és
Herezeg Ferenc trónörököse (úgy, rrnint a dzsentri helyét lassan a pol-
gár foglalja el) nem ír olyan műveket, akkor a polgári társadalom iro-
dalmi felkutatására még azok az epigonok sem vállalkoznak, akiknek
erre módiuk és lehetőségük lenne, sőt t.slán még mondanivalójuk is.
Az író, főleg a divatos polgári író sokkal nagyobb mértékben közvéle-
ményformáló, semhogy e téren ne kellene a nagyobb felelősséget érez-o
nie. És ne kellene olvasótáborát átfogóbb kérdések felé irányítania.

2. Nem szégyeljük, mert igaz, hogy a polgári társadalommal szem-
ben eddig is, sokszor a parasztságnak. a "népi-elemeknek" adtunk iga-
zat, sőt harcoltunk igazságáért. Ennek oka azonban nem valami pa-
thetikus parasztimádat, őserő-keresés, hanem egészen egyszerű szoci-
ológiai meggondolás. Eppen Kovács Imre volt sz, aki aKivándorlásban
kimutatta, hogy hazánk kb. kétharmad része a népi, paraszti társada-
lomhoz tartozik. Ennek alapján tehát kérdései sokk=l nagyobb és nyo-
matékosabb hangon kell hogy megszólaljanak. Aki a többség, majdnem
az az ország. Joggal mondják Veres Péterék, hogy kérdéseiknek meg-
oldása, vagy meg nem oldása a nemzet életét és jövőjét döntő módon
befolyásolhatja. Nem is szabad hát a parasztságot csupán mint társa-
dalmi réteget és osztályt tekintenünk és kérdéseit részlet-kérdéseknek
látnunk. Ezek annál sokkal t:öbbek: nemzeti kérdések, amikre minél
hamarabb és minél jobban kell megadni a választ, éppen a nemzet ér-
dekében. Nem csak szabad, hanem kell is kérdéseinket így felfognunk,
az ott meglátott társadalmi igazságokat pedig a _közösség, a magyarság
érdekében a polgárság ra is alkalmaznunk és követeléseink felé, mint
nemzeti kérdések felé szemet nyitnunk. Amikor a parasztságért harco-
lunk, a magyarságért harcolunk és amikor a polgárságet ébresztgetjük.
társadalmi hibáit, világnézeti és egyéb lelki hiányosságait szeme ele
tárjuk, megint csak nem teszünk mást. Egy önmagával és csupán ön-
magával, szerelmeivel és az abból fakadó kérdésekkel foglalkozó pol-
gárság nem alkalmas a mai 'életre, annak magyar értelmében.

3. A fentiek leszögezése utári lapunk útja és célja világos. Mi soha-
sem akartunk mást, mint az evangélikus értelmiségen, polgári társa-
dalmon keresztül az egész magyar polgári társadalomhoz szólni az egész

'magyarság kérdéseiről. Tudjuk azt, hogy a polgárság minden társada-
lomban értékes és . sokszor pótolhatatlan réteg. De tudjuk azt is, hogy
az a polgárság, amelyik nem tölti be a helyzeténél fogva számára elő-
írt feladatokat, hanem megelégszik azzal, hogy csendben leéli polgári
életét, nagy mulasztásokat követ el. Ezért írunk és beszélünk annyi
mindenről és ezért ves szűk számon a magyar élet minden területet és



azok jelenségeit, ~hogy az egyéniről a közösségre, annak kérdéseire és a
dolgok nagyobb összefüggései re irányítsuk a figyelmet. Vagyis, arnény-
nyire lehet, pótoljuk azt, amit a polgári társadalom, az értelmiség
akkor, ha csak az általános szokások szerint megy és él, nem találna
meg. Ez pedig a magyar élet egysé,ges szemlélete. Kemény Péter.

.Hóborús külmisszió
Ha volt valaha jelentősége az egyetemes imahétnek, amely Krisz-

tus hiveit egyetlen könyörgő táborb i fogja össze az egész, világon, úgy
az 1942 január 4-11-i meghaladja jelentőségben az összes eddigieket.
A szakadékok már úgy kimélyültek a harcoló táborok között, hogy
politikusok, katonák és gazdasági szakértők nem látják immár az egy-
másfelé vezető ösvények leghalványabb nyomait sem, Egymás felé
már csak Istenen keresztül vezet az út, egymás kezét már csak Krisz-
tusban találhat juk meg. Bár komoly , n keresné ezt az útat, komoly an
megragadná ezt a kezet az emberiségnek az a fele, aki Krisztus nevét
vallja! Bizonyos, hogy nem maradna hatás nélkül a jövendő alakulá-
sára sem. Krisztusban nagyobb ellentétek, mélyebb szakadékok is ki-
egyenlítődtek már, mint amelyek most tépik, szaggatják a világot.

Régi és közismert tétel, hogy a háború mindíg azokat sujtja leg-.
jobban, akiknek legkevesebb közük van a háború okaihoz. Így a mos-
taní viIágháborúnak is l~első áldozatai közé tartozik a külmissziái
munka; pedig mi se áll távolabb a külmissziótól, mint a politika. Leg-
alább is azoktól a missziói társulatoktói és szövetségektől, amelyeket mi
ismerünk, támogatunk, akikkel l-zább vagy szorosabb kapcsolatban
állunk: anémet és északi misszióktól. Az angol missziókat vaskos gya-
núsítással feketítik előttünk német politlikai körök. Az egyik pesti film-
színház karácsonyi UFA-filmje, a "Krüger apá" pl. közönséges politikai
ügynököknek ábrázolja az angol misszionáriusokat. Abban a beállítás-
ban, ahogya film elénk adja,. mégsem tudunk elképzelni keresztyén
missziót. Még angolt sem, Ha előfordul ilyesmi, akkor politikai ügynö-
kök és kalandorok élhettek vissza a missziói munka cégérével. Habár
az is igaz, hogy gyarmatosító államok területén a külmissziói munka
is sokat veszít mélységéből. és komolyságából s könnyen válik a gyar-
matosító munka államilag elismert, támogatott vagy éppen fenntartott
alkatrészévé. Mert amit tavaly ilyenkor egy másik, angolszász világiro-
dalmi hiresség filmváltozata, az "Árvíz Indiában" festett elénk a gyar-
mati kényelmet élvező és inkább társadalmi, sőt egyéb ambicióktól,
mint missziói lélektől fűtött amerikai misszionárius családról, az sem
volt valami. felemelő. S mégcsak azt sem mondhatjuk reá: a politikai
ellenfél gyűlöletének gyanúsítása vagy rágalma, mert angol író festette
a képet.

Amitazonban mi külmissziói munka néven ismerünk, tisztelünk és
támogatunk, annak semmi köze a politikához, -gyarmatosításhoz, népek
vagy egyesek önző gazdasági érdekeihez, hanem egyesegyedül Krisztus
szolgálata, evangéliumának hirdetése, lelkek mentése, anyaszentegyház
építése a pogány népek között. S 'éppen ezek a legkomolyabb munkák
kénytelenek szenvedni a háború vak nemzetiségi gyűlölete rniatt. Éppen
ezek a misszionáriusok kénytelenek személyes mártíromságot viselni
nemzeti hovatartozandóságukért.

Nemrég kaptuk kézbe D. dr. Ihmels Károly professzornak, a lip-
csei misszió igazgatójának jelentését az 1940/41. esztendő missziói mun-
kájáról. Ami ebből elénk tárul, bizony szívszorítóan szomorú. Misz-
sziói lelkipásztorok, szemináriumi igazgatók, diakónusok és diakonisz-
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7, Ha az imahét lezajlott, küldjünk
be arról rövid tudósítást a Magyar
Evangéliumi Szövetségnek az elnöki
teendőkkel is megbízott ügyvezető alel-
nökéhez (dr. vitéz Csia Sándor, máv,
igazgatósági főorvos, Budapest, VI.,
Andrássy-út 83., Isz. 2.) s ha a program
nyomtatva is megjelent, mellékeljünk
a jelentéshez 2-3 példányt. A beszá-
molókban közöljük, hogy milyen helyi-
ségben átlag hány ember részvételével,
milyen előadók közremüködésével, me ly
egyházak részvételével tartottuk meg a
gyüléseket és milyen említésreméltó kö-
rülmények vagy események forogtak
fenn, illetőleg fordultak elő."",."..,..,.~~~

HíREK
Lapunk kedves olvasóinak és bará-

tainak Istentől áldott újesztendőt kívá-
nunk.

Figyelmeztetés. Lapunk előfizetőinek
figyelmét felhívjuk alJa, hogy az Or-
szágos Luther-Szövetség őszi közgyűlé--
sénele határo_:.ata s az Országos Sajtó-
kamara hozzájárulása alapján lapunk évi
előfizetési díját 8 pengőre emeltiik fel:
A legutóbbi hónapokban az any~gárak
annyira emelkedtek, hogy az előállítási
díjak felülhaladták az elŐfizetési díjakat.
Kérjük előfizetbinket, hogy a menékeit
postacsekken az évi vagy félévi előfize-
tést beküldeni szíveskedjenek

Újévi üdvözlés. Minden esztendőben
a bányai egyházkerület, a budapesti
egyházmegye és a fővárosi gyülekezetek
vezetői és egyesületei nagy számban
szoktak összegyülekezni az újév első
napján, a Deák-téri leánygimnázium
dísztermében, hogy D, Raffay Sándor
püspököt üdvözöljék és az újesztendő
mu'nkaprogrammjára vonatkozó útmuta-
tásait meghallgassák. Ámbár a püspök·
úr egészségi állapota örvendetesen ja-
vult, még továbbra is gyógykezelés alatt
áll és lakását el nem hagyhatja. Ezért
csak az egyházkerület és az egyház-
megye elnökségei fogják megkeresni,
hogy minden hívének és tisztelőj ének
felgyógyulását kérő jókívánatait át-
adják.

Tiszteletbeli esperesek. A pestmegyei
középegyházmegye dec. hónapban tar-
tott rendkívüli közgyűlésén tiszteletbeli
esperesekké nyilvánította Wolf Lajos
budapest-kelenföldi' lelkészt, az egy-
házmegye legutóbbi esperesét és Bódy
Pál és Honéczy Pál azelőtti espereseket.

Protestáns egyházi zeneművészet.
Nagyjelentőségü esemény történt a bu-
dapesti protestáns egyházi zenei élet-
ben azzal, hogyaszékesfőváros közgyű-
lése az 1942. évi költségvetésbe a pro-
testáns egyházi zenemüvészet támoga-
tására 41.820 pot állított be. Ennek az
összegnek a felhasználásával egy közös
.protestáns. de kéttagozatú (evangélikus /
és refomátus) énekkar és egy közös
zenekari művészi együttes alakul, me-
lyeknek munkája bekapcsolódik a szé-
kesfőváros kultúrális és nevelőrnunká-
jába. Ezek a közös ének és zenekarok
legmagasabb müvészi értékü bemutato-
kat fognak tartani és a főváros protes-
táns templomaiban zenés áhítatoka-t fog-
nak rendezni.
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Eljegyzés. Süle Károly pesti vallás-
tanító-lelkész karácsony ünnepén tar-
totta eljegyzését Kucses Erzsébettel Ma-
kón. - Dr. Csipkay Sándor fasori gimn.
tanár eljegyezte Jakab Erzsébetet. -
Endrődy Frigyes fasori gimn. tariár el-
jegyezte Temesy Jolánt.

.Lelkészjelölés Budapesten. A Buda-
pest-Rákóczi-úti tótnyelvü egyházköz-
ség a Morhács Márton halálával meg-
üresedett lelkészi állásra a december
27-én tartott presbiteri ülésen egyhan-
gúlag dr.. Szilády Jenő eddigi admi-
nisztrátor-lelkész meghívását határozta el.

Házasságkötés. Mohai Miklós és Benkő
Irma január 6-án tartja esküvőjét a mo-
nori templomban.

Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi szá-
mában a "Budapesti rendőrség hatvan-
éves jubileuma" c. cikkünkbe, az utolsó
bekezdés. harmadik mondatába értelern-
zavaró hiba csúszott, amelyet most ki-
javítunk. A mondat {gy olvasandó: "Ha
statisztikát szabadna berriutatni arról,
hogy melyik fővárosban van a legtöbb
kiderített búnügy. akkor tudomásom sze-
rint a' budapesti rendőrség kerülne Euró-
pábanaz első helyre." _ .

Az őrszentmiklósi szórvány egyház
nőtagjai karácsony másodnapján az épí-
tendő templom tavára szeretetvendégsé-
get rendeztek, melyen .előedést tartott
Zászkaliczky Pál esperes. '

Pályázat. Az aszódi ev. Pet~i-gimná-
ziumban megüresedett magyar-német
vagy magyar-latin, latin-görög és latin-
történelem szakos állásokra pályázatot
hirdetnek. Az állásokat helyettes vagy
rendes tanárokkal töltik be. Bővebbet
a VKM. Hivatalos Közlönyének 1942
jan. 1.-i számában.

A budapesti evangélikus. leánygim-
názium fenntartó hatósága pályázatot
hirdet 1942 január elsej ére lemondás
folytán megürült latin-történelem szakos
tanszékre. Okmányokkal kellően fel-
szerelt folyamodványokat 1942 jan. 15-ig
kell a leánygimnázium igazgatóságához
(Bp., IV., Deák-tér 4.) benyújtani. .
'Pályázat. Orosháza evang. egyház-

községe lemondás foly tál!. megüresedett
férfi kántortanítói állásra. a tankerületi
kir. főigazgatósági engedélyétöl feltéte-
lezetten 21 napi határidővel pályzatot
hirdet. Helyi javadalom a kezdő tanítói
fizetés 500/0-a, 23 q buza és természet-
beni lakás vagy lakbér, a többi állam-
segély. Szabályszerüen felszerelt kérvé-
nyek Igazgató-lelkészi. Hivatal, Oros-
háza címre küldendők.

Megjelent közvetlenül karácsony előtt
Lic. Karner Károly dr. egyetemi tanár
tollából "Isten igazsága" címen a római
levél kommentára, valamint egy "Evan-
gélium és magyarság" c. kötete. Ugyan-
csak megjelent dr. Kiss Jenő egyetemi
tanárnak "A megigazulás útja" c. Galá-
ciai levél kommentárja és SehoIzlászIó
budapesti lelkész "Jézus Krísztus" é.
könyve. Ezek a könyvek a Keresztyén
Igazság könyvtára sorozatéban jelentek
meg. Közelebbi értesítést lapunkhoz mel-
lékletképpen csatolandó tájékoztató és
megrendelési lap fog tartalmazni.

Orosháza evangetikus gimnáziuma
pályázatot hirdet két tanári állásra. Pá-
lyázhatnak olyan evangélikus és refor-
mátus vallású okleveles középiskolai
tanárok és tanárjelöltek, akiknek a ma-
gyar, latin, angol, német nyélvekből bár-
milyen csoportosításban képesítésük van.
A szabályszerűen felszerelt pályázatok
az Iskolai Bizottsághoz intézve jan. 25-ig
küldendök be a ~imn. i~az~atósá~ához.
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szák voltak kénytelenek abbahagyni áldásos tevékenységüket az Igére'
szomjas feketék között és .'internáló táborok drótsövényei mögé vonulni.
És semmi biztató hír nem jön arról, hogy ezek mögött a drótsövények
mögött olyan bánásmódban részesülnének, ami Istlen szolgáinak meg-
becsülését jelentené. Már pedig ismerjük ezeknek a táboroknak ellá-
tásmódját. Javaikat egyszerűerr elkobozták. Soknak csak félóra állt
rendelkezésére a készülődésre s holmijából alig valamit tudott össze-
kapkodni. Férjek feleségüktől, gyermekek szüleiktől szakíttattak el.
Ehhez járult az aggodalom a hátrahagyott munkaterületért, a lelkek-
ben esirázó igéért, a hamar gazosodó szőlőskert állapotáért.

De éppen itt mutatkoznak aztán a vígasztaló mozzanatok is: A lip-
csei misszió, de általában anémet és északi missziók eleitől fogva arra
igyekeztek, hogy ne nőjjenek a missziói területek nyakára örökös lelki
gyám képpen, hanern a missziói terület nőjjön mielőbb saját lábán
álló és járó gyiilekezetté, egy házzá. S ha maguk még nem is ítélték
egyik-másik közö~ség~t elég erősnek és érettnek az önállóságra, 'a mos-
tani kényszerítő helyzetben mégis csak annak mutatkozik s a munka
nem állt meg az európai vezetők eltávolítása után sem. Sőt ellenkező-
leg, közvetlen internálás előtt százával keresztelte meg a legtöbb misz-
szionárius bennszülött .tanítványát, s tömegestől hallgatják az újonnan
támadt, bennszülött evangelisták prédikációit. Noha az is igaz, hogy az
"ördög sem alszik" s némely, a háború szelétől jobban érintett terü-
leten, hamar felütötte fejét az erkölcsi lazaság, pogány féktelenség és
fegyelmezetlenség még a. keresztyén közösségeken belül is.

Sokkal nagyobb felelősség nehezedik ezekben az időkben a sem-
leges. államok missziói munkásaira, akik még zavartalanul dolgoz-
hatnak. Sajnos azonban mindegyiknek nem kétszeres, de tízszeres
munkát. kellene végezni, hogy az eltávolítottakat pótolni tudják. A
lutheri egyházak azért máris összefogtak és ahol csak lehetett, átvet-
ték egymás területét. Különös véletlen folytán munkálkodhatik. sza-
badon a Iipcsei misszió területén a missziónak egy volt munkatársa,
D. Reusch, 1938-han a lipcsei misszióból az amerikai lutheránusok
Iramba területén folyó missziójába lépett át s most mint "amerikai"
zavartalan dolgozhatik régi munkaterületlén is. De hogy ez milyen erő-
feszítéssel jár, arról nekünk még csak megközelítő. fogalmaink sincse-
nek. Majdnem azt mondhatjuk, imádságainkra jobban rá=zorulnak a
munkában maradottak, mint az internáló táborok drótkerítései mögött
szenvedők.

Az akadályok tehát olyan. magasra tornyosultak.. hogy igen sok
területen már nem is lehet látni tőle a munkát. De most bizonyosodott
be igazán, hogya misszió nem emberek, de Isten ügye.' Ahová csak egy
jó mag hullhatott, ott fakad, csírázik, -növekszik a vetés tovább is. A
kiilmisszió tehát nem felesleges, nem haszontalan munka. Nem 'semmi-
sült meg, sőt újabb erőfeszítésekre sarkallnak a mai hallatlan nehézsé-
gek. Csak példaképen' említjük meg, hogy a lipcsei misszió bevétele
1940. évben 523.900 Márka volt. A világtörténelemben páratlananyagi
erőfeszítése közben ennyit még a külmisszióra is tudott áldozni ez a
nép. De ezt csak' egy missziói társulat keretén belül. Pedig van még
néhány tucat. Hol vagyunk mi még az igazi missziói lelkülettől, mikor
vágyálomként emlegetjük ennek az egynek tizedrészét is! Az új esz-
tendőben növekednűnk kell missziói lélekben és áldozatkészségben is!

F. Z.

tés törvényes, 10% helyi javadalom,
többi államsegély, lakás vagy lakbér.
Kérvények Igazgató-lelkészi Hívatalnak,
Orosháza küldendők.

Pályázat. Orosháza-Ktscsákó evang.
leányegyház iskolaszéke az újonnan
szervezett II. számú tanítónői állásra 21
napi határidővel pályázatot hirdet. Fize-
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szaWzel'(í készitése. .
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REJSZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-u, 1.
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.DEMÉNY IMRE' orgonaépítö
BUDAPEST, ·IV., LÁZÁR-UTCA' 13.

. Telefon: 111-490 .

.Új orgonák .. '1 Harmóniumok
épitese muveszi I nagy raktára.
kivitelben. • Árjegyzék, köllség-

Javítás, hangolás. vetés díjtalan.
Ked v e z ó f ize t é si fel Iéte l e k .



Zongorák, harmónium ok
eladáss M d --1 .. hittestvérünk
v éte lee non e zongoratermében

Bezerédl-u, 10.- Tel.: 146-411.

Evangélikus lakásba II
E:vangélikus képet! I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damianich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

I"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P

J
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levc:lezőlap <;tlakban 10 fillér-

ert kaphatók. .

MODERN KONYHÁK,
rekamiék, sezlonok fizetési kedvezménnyel is!

FEHÉRV ÁRY, rOOM4HICZKY-UTCA 6.SZ.'

SKALLA TESTVÉREK
. ÚRIS·ZABOK

Ruhakölcsönzés.
Evangé.likusoknak 10°(0 engedmény. .

BUDAPEST,IV., Haj6~utca 8-10., lélem. 2.
TELEFON: 18-26-74,

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 14-24-32

Eredményesen ciánoz.

lehel és 5alg6
divat- és textilllruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-TéR 4.
TELEFON: 180-608.

Divat-zsebkendő.
Budapest, V., Kammermayer Károlv-u, 8.

Telefon: 185-462.

Párisi plissé - Gyöngyözés - Aiour - MühímzésVa Gombáthúzás - Endlí
S, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és

Szent lstván-körút 25. szám. - Telefon: 384-265.

Aj án d é ko k, órakülönle-
gességek és ór a iavttás ok.

tétesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

·Izletes cu~rászsüfemén~e~és~ülönle~essé~e~
UNTENECKER FERENC ~~::::b;n.

v.. Vilmos császár-út 2. - Telefon: 382-479.

RanVÉRmcs
muvcszee áLTaL

HITELESITETT
mŰTÓRGVOK I<€PEK

ES SZOBROK
KIZOROLaGOS
BESZERZÉSI FORRása
a moovon K€PZÓ-
mÜVE:SZ€K áLL 1fU-1~~

,.,. cseuerr TaRtOTO

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~~~akLET
BUDAPEST, IV.• SÜTŐ.UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéláruk. zománcozott és alur;,íniltm

edények: tűzálló jén ai és közönséges üvegáruk. Seprök, kefék, mosö-, konvhe-
felszerelések stb.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURALIS, :BELMISSZIÖI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

F~lelős szerkesztő: KEMÉNY.LAJOS~ . - .
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Schelz László,

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

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIL, Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja' az Országos Luther-Szövetség. ~ Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészihivat~l. Élőfizetések és címváltozásoka kiadóhívatalba'lküldendők.
. \' . Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. E,gyes szám ára 20 fillér.' "

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

JARTALOM
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Az a gyerek is csalás?

A szabadság fogalma

..Ha nem gyónsz, nem vagy keresztyén ... "

Magyar programm egyesületeinkben

Bach-kantáta az év utolsó napján
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Pecsét aszíveken

Pesti kis kutyuskák ócsárlási

Könyvismertetés

Külföldi hírek

Magyar tanítói énekkar

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. január ll.

Deák-tér 4. (ifjúsági) . d. e. l/l 9 Ruzicska Lászl6
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 11110 Guttler Vilmos
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. (t6t nyelven)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24 .
Szvetenai-u. el. isk.

. Mária. Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abonyi-utca 21.
FÓti-ú! 22.
Fóti-út 22.
'I'omory-út
Szent László-út
Bécsikapu-tér (rádi6)
Torock6léri rel. templom
Böszörményi-út 22.
1., :Vé:ralja-u. 14.
Óbuda . (német)
Óbuda (ifjúsági)

.Öbuda, Selrneci-utca J. ,
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld ~(ifjúsági)
Kénmföld~
Kelenföld
'E:rdi':úton
Báthori' Lászlő-u. 7.
Rákosfalva

d. e. 11 Gádor András
d. u. 6 Dr. Keken András
d. e. l/tlO Grünvalszky Károly
d. e. II Kemény Lajos
d. u. 4 Kökény Elek
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 1/d0 Pásztor Pál
d. e. 10 Bagár Iván
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. II Mórocz Sándor'
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor. PáJ
d. e. 11 Kemény Péter
d. e. 10 Dr. HaÍász Kálmán
d. e. 8 Dr. Halász Kálmán
d. e. 10 Lernnek Vimos
d. e. 11 Sikter László
d. e. II Bíró Sándor
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u. 5 Farkas Ferenc
<;1.e. 9.
d. e. 9 Süle. Károly
d. e. 1/412 Báró Podmaniczky Pál
d. e. 9 Révész István
d. e. 10 Révész István
d.e. 10
.d. e. 09

d. e. 3/410 Stovicsek Gusztáv
d. e. 11 Danhauser László
d, u. 4 Danhauser Lász16
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. 11 Pap Ferenc
d. u. 5 Benezur Lászl6. ,
d.e. 10
d. e. 11111
d. e. 1/112



Az a
Egy héten kétszer is találkez-

vele. A gyerekkel, akit nem
Szabad megsajnálni. Az egyik ka-
onülő volt, s a koldus asszony
phosszat tartotta két karján az

mberek szeme elé. A gyerek
csendes volt, nem sírt, mint kel-
lett volna, nem is aludt, mint az
egészséges gyermek szokott, csak.
merev szemmel bámult ki a ron-
gyok közül a kocsma mennyeze-
tére az asztalról, ahová az oktató-
ftlm elrettentő példája dobta. Fő-
városi oktatófilm arról, hogy ne
sajnáld meg a koldust, mert az
mind csaló, s kölcsöngyermekkel,
va ermekpótlékkal, fekete
szemüveggel, vagy felesleges man-

, mezítlábasan, vagy nyál-
esorgatva a hentesárúk kirakatára
- áltatja a szegény pesti polgárt.

e sajnáld meg a gyermeket a
örúton, akit az anyja naphosszat

tart ki a hidegbe, mert becsap té-
ged, gyanútlan jóember!

A másikat a Ferencesek templo-
ánál láttam. Nem is másikat.

gyszerre hármat a "csaló mamá-
val". Egyik karonülő, másik tán

égy éves, harmadik vagy öt le-
tett, de egyformán vacogtak a
egben. Lilára fagyott kis kezük

re ráfagyo~t vékony csontjaikra.
mint csirke-kaparók a jégen.

rcenkint szipogtak, s a szemük
egesre dermedt a karácsonyi hi-
gben. Bundás "Jónénik", akik

a belvárosi Híradó Filmszín-
1 jöttek, s karácsonyi ko-

6 közben "beszaladtak" a
ba, tapasztaltan méreget-

li gyermekeket. Ez mind pót-
csalás, ne sajnáld meg a
az asszony este vodkát

a lebujban, s csürdüngölőt
a asszokkal a külvárosi 10-

hullott a pengös, hul-
papírpénz is Jézuska Bet-

ébe 'a templomban ... A sz0-

;Jézuska szalmája közé hullot-
karácsonyi vezeklés imába-

pengőcskéi. A pótlékgye-
nem szabad megsajnálni.

• , 7csalás.gyerek IS
Hát jó nénik, jó bácsik, kará-

csonyi' templomozók, ti józan, szo-
ciálisan nevelt okos emberek, még-
sem olyan egyszerű ez a dolog.
Lehet, hogy van csalás. Sok csalás
van. Sok koldus iszik, sok vak jól
lát, sok gyerek kölcsöngyerek a
kéregető asszony karján. De az ég.
szerelmére., ha minden ilyen gye-
rekkel való koldulás csalás is, a
gyerek maga, az nem csalás! Az
nem ámítás, hogy karonülő gye-
rek, lyukas cipős gyerek kint áll
naphosszat az utcán, vagy ron-
gyokban fekszik kéregető anyák
kezében. Ha nem is az az asszony
az anyjuk, aki koldul velük, ma-
guk a gyerekek mégis csak gyer-
mekek. Magyar gyermekek, vala-
melyik magyar anya gyermekei, s
az nem csalás, hogy fáznak, nem
ámítás, hogy rongyosak, hogy so-
ványak és betegek! Mégsem olyan
egyszerű ez a dolog.

Lehet az is, hogy mégsem
volt csalás. Nem lehet elképzelni,
hogy egy koldusasszony Budapes-
ten a saját gyermekét tartja ki a
fagyra? Hátha mégis igaz volt az,
hogy az az asszony a három gyer-
mekével . rászorult a Ferenciek-
tere gazdag komissiózóinak Iillé-
reire! Lehet az, hogy csalás volt.
De a gyermekek csak kint álltak
a hidegben, s nem biztos, hogy az
igazi anyjuk is csaló. Lehet, hogy
az még arra sem képes, hogy
maga álljon ki az utcára a gyer-
mekeit megmutatni a jó emberek-
nek. Mondhatjuk, hogy micsoda
elvetemültség kell ahoz, kölcsönbe
adni a gyermekeket ilyen csalás-
-hoz. De azt is mondhatj uk, mi-
csoda elesettség kell ahoz, hogy
valaki más asszonyra bízza gyer-
mekeit, csakhogy megejthesse a
gazdagok szíveit a nyomoruk meg-
mutatásával! Mégha az édesany-
juk is elvetemült csaló, a gyere-
kek mégis igaziak, s valódi fagy-
ban, nemcsak élethűen, de keser-
ves valósággal dideregneki

Akárhogy is áll a dolog, Buda-
pesten 1941 karácsonyán három
gyermek (és még ki. tudja hány),
az anyja, vagy 'az "anyja" szok-
nyájába kapaszkodva vacogott a
fagyban.

Ha igazán csalás volt ez, akkor
miért nem tették lehetetlenné?
A Ferenciek-terén több rendőr állt,
a vásárlók között több detektív
sodródott, a templomnak személy-
zete van, miért nem fülelik le az
ilyen aljas némbereket, akik "ok
nélkül", komoly szükség nélkül
erre a szenvedésre kényszerítenek
magyar gyermekeket, s a f;yerme-

. \

kekkel miért nem történik valami?
Koldusok ma is vannak Budapes-
ten, s ahogy látják a járókelők,
úgy látja a rend minden felelőse
is. Miért nem szedik ráncba \a do-
logkerülőket, miért nem mentik
meg ezeket a szerencsétlen gyer-
mekeket ettől a pokoltól?

Ha pedig nem volt csalás ez a
családi helyzet ennél az asszony-
nál, s nyomora szörnyű kényszere
volt ez a fagyoskodás, akkor mire
jó az oktató film, amivel ki-
'Oktatnak józanságra hajlamos pol-
gárokat arról, hogy gondolják meg
jól, mielőtt adakoznak?

Félre ne értsenek. Mi sem va-
gyunk hívei annak, hogy a várost
elözönöljék a koldusok, s mi a lel-
készi hivatalokból ismerjük a sze-
gények kiismerésének problémá-
ját. De ezt a magabízó szociális
propagandát sokaljuk. A keresz-
tyénségnek, magának Jézusnak
kétezer év alatt nem sikerült meg-
tanítani az embereket a "ne tudja
a te balkezed, mit cselekszik a
jobb" spontán, hitből fakadó jó-
tevésének áldott gyakorlására. Az
oktatófilm egy hét alatt meg tudja
tanítani Budapestet a megfontolt
alamizsnálkodásra. De azért nem
biztos, hogy nem Jézusnak volt
igaza s azért még ne'!,!l- biztos,
nogy a város megoldotta c! szociá-
lis kérdést .. , . dyl.'
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Pecsét a szíveken

,

Zimankós, téli vasárnapnak alkonyán
egyik budapesti templomunkban kigyúl-
tak a csillárok s fényárban úszott az
Isten háza. Alig múlt el néhány' perc,
embereknek százai lépték át a szent kü-
szöböt, majd felbúgott az orgona, je-
lezve, . hogy esküvői pár érkezett az Úr'
oltárához. Egy-két pillanat mulva már
ott is állt az új pár menyasszonyi fá-
tyollal és vőlegényi díszben. Szinte hal-
lottam szíveik dobogását. Orültek, mert
tervezgetésük valóra vált, egymáséi le-
hettek. Boldogan állottam meg előttük
s könnyű volt hirdetnem számukra az
Elet Igéjét, hiszen ismertem őket s bele-
láthattam az életükbe. Hol egyikük, hol
másikuk jött be hivatalunkba, kérdezve,
hogy minden rendben van-e, hozva né-
hány szál virágot az esküvői oltárra. A
.völegény iparos volt. Munkatársai nagy
számmal kísérték el a templomba, meg-

,töltötték a padokat. Orült a szívem,
.amikor végignéztem soraikon.

Egy valami azonban nem engedett
nyugodni, Az egyházfi jelentette ugyanis
a szertartás megkezdése előtt, hogy ezt
a minden szempontból boldognak ígér-
kező házassági szövetséget nagy vesze-
kedések és összeszólalkozáso elő zték
meg a szülők részéről. A vőlegény szülei
ugyanis másvallásúak, akik az utolsó
percben asztalra ütöttek s nem akartak
beleegyezni a házasságba, csak egy fel-
tétellel: ha az ő templomukban lesz az
esküvő. Természetesen a menyasszony
szülei sem hagyták abba a dolgot. Ök
szántszándékkal nem érintették előző-
leg a vallási .kérdést. Azt hitték,. ez nem
fogja megzavarni a szívek békéjét. Hoz-
zánk jöttek jelentkezni és esketést
kérni. Tudták, hogy így is, Istenre
bízván leendő gyermekeik vallását, ma-
gukkal vihetik az áldást életútukra

A másvallású szülők a mi templo-
munkban történö esküvőt már nem tud-
ták megakadályozni. Kíváncsiságból, bi-
zonyára, mégis 'eljöttek templomunkba.
Elkülönülten ültek. Nem a. hozzétarto-
zóknak fenntartott oltárkörüli székeken,
hanem a templomnak egyik hátsó pad-
jában foglaltak helyet. Több irányból
kérésre, de lelkem indítására is kény-
telen voltam kitérni erre a dologra be-
szédem során. Elmondottam, hogy nem-
csak az oltár előtt' álló jegyesek tanul-
.tak különböző templomban imádkozni,
hanem a templom hivőserege is más-
más templomnak oltáráná! gyujtotta
meg. eddig örömóráiban a hálaadás tüzét.
Isten akarata, hogy nekünk most itt kell
találkoznunk. Érezzük úgy, mintha atyai
hajlék borulna ránk s ne szégyeljünk
egy imádságot mondani szeretteink bol-
dogságáért. Vigyük el mindnyájan azt

. a tanítást, hogy "aki a szeretetben ma-
rad, az Istenben marad és az Isten is
őbenne".

Elhangzottak az egyszerű szavak ab-
ban a reményben, hogy talán csak meg-
cselekszik azt, amit Isten akar. Véget
ért az esketés. Átadtam az élet útjára
induló testvéreimnek az Élet- könyvét s
meleg kézszorítással köszöntöttem őket.
Ebben a pillanatban azonban örömmel
láttam már, hogya szertartás alatt külön
ült szülők és rokonok is előrejöttek. Volt
hozzájuk most is, néhány szavam. Ud-
vözöltern külön őket is. Láttam, hogy
szemük csillogott az örömtől sisten
Igéjének hallgatása után e~észen má-
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A szabadság fogalma
Dr. Szekfű Gyula egyetemi tanár, akinek a Habsburg-dinasztááról

és vele szemben a Rákóczi, Kossuth szabadságharcáról vallott felfogása
ismeretes, a "Népszava" karácsonyi számában cikket írt a szabadság
fogalmáról. Az ünnepi együttes teljességéért ugyanebben alapszámban
Bajcsy-Zsilinszky Endre Kossuth Lajosról cikkezvén. azt írja első mon-
datában, - Szekfűre célozva - hogy "az új magyar történetírásnak
egyik legkárosabb hiányossága, hogy nincsen kellő külpolitikai és
diplomáciai szemlélete és készültsége". - Lapunk nem politizál és
így csak utalunk az ipari nagytőke és egyes nagybirtok-érdekeltségek
azon egyre erősebben kibontakozó publicisztikai és társadalmi akció-
jára, amelyben az "új Európától" féltett "magyar szabadság" jel-
szavával a munkás és paraszt társadalmi réteget akarja hangolni saját
parciális érdekei rejtett védelmére az új Európa komoly szociális és
közgazdasági reformjaival szemben. Ilyen "munkaközösséget" már
láttunk Németországban Hitler hatalomra jutása 'előtt, mikor il
Centrum-párt és a szélső bal-párt koalíciót alkotott a nemzeti szociá-

! lizmussal szemben. - Minket maga a szabadság-eszme érdekel, mivel
szakmánkba vág. Ez u. i. filozófiai értékproblémája, akár ~tikai, akár
jogi, akár szociológiai vonatkozásban, Még pedig immárd'Íl alaposan
kidolgozott és megoldott probléma. A történetírót köteles tisztelet
illeti meg, amíg szakmájában kutat és a tárgyilagos történelmi igazságot
keresi, de jogunk van a kritikára, amikor a történettudós filozófiai
értékproblémájával foglalkozik nem egy filozófiai folyóiratban, hanem
a szociáldemokraták lapjában. Hogy mégis ebben a lapban foglalkozott
a történettudós ezzel a "filozófiai" kérdéssel, amely lapnak a mostani
háborús atmoszférában sajátos akusztikája van, - annak valami gya-'
korlati okai is lehetnek. Az az érzésünk, hogy itt nem is a történettudós
cseveg a rég megoldott filozófiai problémáról, hanem a műkedvelő
politikus szól a tömeghez. Feltéve, hogy "t'ömegek" olvassák a lapot.

Dr. Szekfű Gyula, bár erősen Aquinói Szent Tamás scholasztikus
tekintélyére _hivatkozik, három hasábos cikkében a liberális életszem-
lélet szabadság-eszméjét prédikálja egy fronton az encyklopédista és
materialista filozófusokkal. Nem "egyházi", hanem saeculáris szellemű
ez a fejtegetés, amely kiszakít ja az egyént a maga exisztenciális össze-
függéseiből, az egyéniséget meghatározó tényezők "életteréből" és
egocentrikus életfelfogás alapján hirdeti az egyéniség szabadságát' és
méltóságát a "hatalmon lévő elnyomókkal szemben". A filoéófiaés az'
embertan a scholasztika óta valamicskét már haladt előre és megálla-
pította, hogy az egyént csak fizikai, metafizikai, töténelmi existentiáli-
tásában lehet reálisan meghatározni. Az egyén nem egyszerű, zárt élet-
egység, hanem szintétikus, dinamikus valóság. Egyik alapvető ténye-
zője a faji, népi meghatározottsága; melynek révén népi közösségében

.van az egyik életköre és létalapja. Az ember nem egocentrikus
"egyed", hanem szerves eleme a népi közösségnek, amely nem fizikum
csupán, nem is politikum, hanem lényegében metafizikai valóság,
szellemi és erkölcsi természetű kollektív személy saját élettel, saját
hivatással, 'saját érdekkel. A nemzetnek, mint önálló, tudatos népi
életközösségnek, megvan a maga "természeti joga" tagjaival szemben
is! Sőt, a nemzettagság alapfeltétele erkölcsi okon épen az egyénnel
szemben érvényesülő .memzetjogv-ból eredő kötelességeinek a teljesí-
tése. Az egyén: "nemzettag" , akit a "nemzet jog" terhel. Nincs és nem
lehet szó egocentrikus egyéni szabadságról addig, amíg az egyén a
nemzet tagja! Aki nem akarja elismerni a nemzet jogát vele, mint
nemzet-taggal szemben, akinek az egyéni szabadsága és egyénisége a
maga egocentrikusságával fontosabb, mint a nemzetévei szemben való
kötelessége, annak nincs erkölcsi jogcíme a nemzet kenyeréből enni,
a nemzettagság előnyeit élvezni! Az ilyen ember keressen egy isme-
retlen "Senki-szigetét", melyen még nem szerzett jogot senki és oda-o
vándorolva, szabadon élheti a maga korlátlanul szabad természeti életét
és nem kénytelen "egyénisége méltóságának" a követelésévei meg-
sérteni épen az "emberi méltóságát" azzal, hogy "élősködik" a nemzet-
testen. Az egyéniség méltóságával u. i. nem fér össze a parazitaság!

Dr. Szekfű Gyula a nemzet szabadságának védelmezése közben
elfelejti Tisza István gróf szavát, aki azt mondta, hogy "a nemzet



függetlensége mit sem ér a nemzet anyagi, szellemi éserkőlcsi erőinek
a teljessége nélkül!" A ,,·szabadság" önmagában negatíveszme "önálló-
ság" nélkül, olyan, mint a "jobbágy-felszabadítás" volt föld, töke, fel-
szerelés és szaktudás, szervezett értékesítés nélkül. A magyar nemzet-
nek "önállóságra" van szüksége, olyan belső vitalitásra, amely mindíg
elég erővel rendelkezik ahhoz, hogy kifelé és befelé érvényesíteni bírja
a maga egyetemes érdekeit. Ehez gazdasági önállóság, mély nemzeti
kultúra és erős nemzeti hivatástudat, tiszta erkölcsiség, erős, egységes
nemzetközösség szükséges és nem az "egyéni szabadság" egocentrikus-
ságában rejlő nemzet-atomizálás!

A történelem az érdekharcok szrntézíse, amelyben nemcsak nemzeti
érdekek törnek érvényesülésre, hanem egyéni és parciális érdekek is.
Európa utolsó századainak a történelme nem "szellem történet", hanem.
"irányított történelem" nagyrészt, melyet egy világuralomra törö,
rejtett érdekcsoport céltudatos, szervezett erői irányítottak a kulisszák
mögött. A mai világháborúban épen a népi és nemzeti érdekek vívják
"természeti jogon" a harcukat az egyik oldalon. Az új Európa egye-
temes érdeke is az, hogy benne az önálló nemzetek érdekei közt ne
egy-két nemzet érdekeinek alárendelt subordináció, hanem egészséges .
koordináció legyen, ha az nincs is ínyére parciális vagy nemzetközi
hatalmi érdekcsoportoknak.

Ma tehát, mikor az új Európában az új Magyarország érdekeinek
megfelelő többszázados pozició biztosítása minden magyar ember közös
érdeke, akkor a magyarság egyetemes nemzeti érdekei ellen van az,
ha parciális érdekekért, a nagyi par és bizonyos nagybirtok előjogaiért
a "szabadság" dalát fuvolázzuk varázs-sípon a magyar munkásság és
parasztság felé, szembe állítván a "hatalmon" levőket és az "elnyo-
mottakat" egymással és ha az' új Európát kontrázzuk meg téves pro-
paganda-jelszavakkal, úgy állítván azt oda, hogy az a "szabadság"
hóhéra akar lenni. Másra van szükség! Arra, hogy a tiszta, egyetemes
magyar érdeket szolgáló országos tekintély ek "írjanak cikkeket a
magyar lapokba, a. Népszavába is, megtanítván bennünket egyéni és
egyetemes "magyar kötelességeinkre", nemzetünk érdekeinek a szolgá-
latára a mai világhelyzetben. Egyébként, ismétlem, dr. Szekfű Gyula
a habsburgi dinasztia történetének a megírásában Rákóczi és Kossuth
szabadságharcánál nem azt a "szabadság-eszmét" képviselte, mint most
a "Népszavában", de ez hem jelent következetlenséget, hanem teljes
következetességet az ő részéről. Dr. Fass László.-~.~.
,,~anem gyónsz, nem vagy teresztyén.

II.
Luther tanításából - ha hívek akarunk maradni hozzá és főleg

Isten ígéjéhez -, igen fontos dolgok következnek reánk, mai evan-
gélikusokra nézve. Mindenekelőtt ez: A gyónást nemcsak lehet, de
be is kell vezetni, egyházunkba. Még akkor is, ha egyelőre roppant
súlyos akadályok merednek a "titkos" gyónásnak. vagy magángyónás-
nak egyházi életünkbe való bevezetése elé. ~

Első kötelességünk, hogy szemébe nézzünk az okoknak, amiért a
magán-gyónástól a mai evangélikus ember irtózik. Az egyik az, hogy
a vallástani és konfirmáció órák keretén belül éppen egyházunk nevelő
munkásaitól sok rosszat hallott a fűlbegyónásról. Ebben a tekintetben
azonnali és gyökeres reformra van szükség (a fülbegyónás hibáit lehet
és kell ismertetni, de nyomatékosan rá kell mutatni a magángyónás
áldásaira és szükségességére is). Ez tulajdonképen aránylag könnyen
menne, szinte csupán csak idő kérdése. Sokkal nehezebb feladat azon-
ban a második főoknak a kiküszöbölése. És ez nem más, mint ami
miatt nemcsak az evangélikus, hanern a katolikus ember is, s egy-
általán minden természetes ember ellenáll a gyónásra biztatásnak.
Aminek az oka abban van, hogy a természetes ember nem akar tudni.
az ígének felette elhangzó ítéletéTől, nevezetesen, hogy ő b ű n ö s
ember. Ilyenformán nem is akar a bűneitől megszabadulni, nekik hadat
üzenni s felvenni velük a határozott és elszánt harcot. Tehát: nem
akar megtérni, Istenhez térni, nem akarjá :nagát Krisztusnak á.tadni.·

• •

sokká lettek. Arra azonban gondolni
sem mertem, hogy bejönnek hozzám és
ők köszönik meg a szertartást. De bejöt-
tek. Elmondották, hogy valóban úgy ér-
zik magukat, mintha atyai hajlékban let-
tek volna s örömmel jönnek el máskor
is ide.

Ez a boldog bizonyságtétel örömmel
töltötte el Isten szolgájának a szívét.
mert megérezte, hogy munkáját ilyen

. örömmel és gyümölcsterméssel jutal-
mazza az Ür. Ez a boldog bizonyságtétel
azonban e=vúttal a legdrágább nász-
ajándék volt azok számára, akik enélkül
félve és csüggedten készültek az élet
útjára.

Szeretettel üzenjük a házastársak-
nak: legyen pecsét sziveiken az a
szülőí szeretet, mely Isten kegyel-
méből tudott imádkozni érettük esküvő-
jük órájában s mely szeretet az ö éle-
tükben i~ állandóan növekedni fog, ha.
annak örök forrásából, a Krisztusból
állandóan táplálják. . Pásztor PáJ.

Pesti ~is~ut~us~á~ócsárlási

"

Úri dámáink azt a karácsonyi aj an-
dékot kapták karúcsonvra hőn szeretett
színházi lapjuktóJ, hogy megtudhatták
ünnepelt s irodalmilag is kitüntetett
színésznönk kis kutyájának elhalálozá-
sát. A nagy drámai színésznő megját-
szotta azt a kis tényt is, hogy milyen
fájdalma volt kutyuskája elhunytakor.
A hűséges színházi riporter azt gondolta,
hogy ezzel a pontosságával jó munkát
végzett lapjával,. az említett színésznő-
vel és a magyar közönséggel szemben.

Egy nyugalmazott miniszteri osztály-
főnök ismertetett meg egy valóban el-
hangzott kutyás prédikációval. Dühöngve
mondotta el, hogy melyik kerület, me-
lyik templomában botránkozott meg
azon, hogy a szószéken kikeltek egy
egész beszédben a kutyuskákat tartó
budapesti emberek ellen. Pedig hát neki
is van kis kutyája s ezek után nem jár
templomba. Logikai értékelés szerint ez
azt jelenti, hogy még az üdvösségről is
lemond kutyuskája miatt.

Nehéz napi munka után ültünk össze
este 9 órakor az egyik igen lelkiisme-
retes hivatal hivatalontúli ügyeiben s
a beszélgetés komoly munkáját tönkre-
tette az a sivalkodás, amely az egész
utcát felverte abban il negyedórában,
amikor az utca előkelő lakói sétára vit-
ték kutyáikat. S abban a helyiségben,
ahol jó és derék emberek komoly kér-
déseket komolyan vittek keresztyén
lelkiismeretük elé, félóráig a kutyuskák
terrorja miatt kényszerpihenőt tartottak
s majdnem elromlott jól induló s egy
nagy közösség szempontjából igen fon-
tos kérdés rendezése.

Szegény kis leányka egyetlen szok-
nyácskáját tépdeste szét két aranyos
kis kutyuska a karácsonyi vakáció előtti
héten a hajnali órákban Budapest leg-
forgalmasabb utcáin. Az ügyefogyott
falusi kis cseléd, aki még buzgón' alvó
gazdái helyett póráz nélkül ügyelt a
kutyusokra, teljesen egyértett gazdáival
s még ő hangoztatta nagy indignálódva,
hogy miért megy a járdán az a szegény
kis leány, amikor az utcán annyi hely
van? De nem akarta megmondani gaz-
dái cimét, akiknek meggyőződésem sze-
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rint jó néhány szoknyácskát kellene
megfizetni.

Utolsó helyre kívánkozik a nagy em-
berbarát s az örökké irgalmas samari-
tánusnö vallomása, aki a szetiteste dél-
előttjén roskadozó karokkal cipelt haza
drága ennivalókat. Meg kellett szólítani,
hogy kinek viszi ez a gyermektelen,
egyedülélő asszonyság ezt a sok földi
jót; amire ő a legnagyobb természetes-
séggel mondotta: angyali kis kutyus-
káimnak jó karácsonyt aka-rok csinálni.

Nem kérünk bocsánatot e sorok le-
írása után kutyát tartó olvasóinktóI,
mert nincs kifogásunk az emberséges
bánásmód ellen. Ebben a dologban' is
megértők vagyunk. Megértjük, hogy
juhnyáj őrzésére kutya is kell, nem til-
takozunk az ellen sem, hogy félő embe-
rek házát kutya őrizze, lehet az is, hogy
rejtett, aknák felrobbantására ki váló an
alkalmas, szovjet elgondolás szerint a
betanított kutya s talán a rendőrkutyák
közül némelyik a nyomozáshoz is érté-
kes adatot szolgáltat. Még a vadászni
szerető emberek passziójának is lehet jó
kiegészítője a vadászkutya s az iroda-
lom sem követett el borzalmas bűnt
azzal, hogy az éneklő kutya dolgait oda-
adta a mindent elolvasó közönségnek.
Mindezeket igyekszünk megérteni vagy
legalábbis tudomásulvenní. De a megírt
és megtörtént öt eset legyen komoly inte-
lem kutyuskákat tartó magánosoknak,
érdekelteknek és érdekteleneknek, hogy
a kutyuskák kérdéseiben, sőt azok miatt,
de a kutya nélkül élő nyilvánosság miatt
is vonuljanak egy kissé hátrább s lás-
sák be, hogy egy világégés nehéz ide-
jén megint jogossá lett a régi, híres fel-
kiáltás: "Hátrább az agarakkal!"

G. L.~.",...,..~
•

KÖNYVISMERTETfS
Dr. Ecsedy Aladár:

Mindennapi kenyér

(Elmélkedések az esztendő minden nap-
jára. Szerző kiadása. 424 oldal, ára 6 P.)

Ecsedy Aladár igehirdetéseinek mag-
vas evangéliumi erejét jól ismeri a mi
egyházunk közönsége is. Különösen azok,
akikben a lelki ébredés megnövelte már
az ige éhségét. Ezzel az év minden nap-
jára kiadott elmélkedés-gyüjteménnyel
ismét gazdag ajándékot adott Ecsedy
Aladár Isten népének. Aki ennek segít-
ségével tartja napi csendességét, meg-
tanulja lassanként, hogy kell az ige fé-
nyével megvilágítani az élet minden
ügyét, kérdését, kísértését és nehézsé-
gét. Onálló látásra, ige-használat ra nevel
s ez legnagyobb érdeme. Házi, iskolai
áhitatok céljaira is kiválóan· alkalmas.

'Olvasóinknak melegen figyelmébe ajánl-
juk.

*
Móricz Zsigmond:

Árvácska
(Athenaeum.)

Merészen nem fejezetekre, 'hanem
"zsoltárok"-ra osztotta fel Móricz Zsig-
mond ezt a kis regényt. De szerénysé-
gét teljesen igazolja a tartalom. Egy kis
lelencgyermek megtaposott . szívének,
hányt-vetett életének keservei búgnak
fel a könyv lapjairól szívet facsaró hű-
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Félti magát, nem hajlandó titkait f'eltárni," leplezi gyarlóságát. Rabja
a bűnnek s önző Én-jének. Közben nem veszi észre, hogy éppen mert
húzódozik a gyónástól, mennyire elárulja magát. Hiszen csak az nem
mer a világosságra menni, akinek bűnei vannak... Ez így van a
római katolikus hívek többségénél is. Tudjuk, hogy többen vannak ott
is azok, akik nem járnak gyónni, mint a gyónók. Maga 'Luther is
észrevette, hogy a reformáció táborában igen nagy a számuk azoknak,
akik csak azért' csatlakoztak hozzá, mert nem akarnak bűneikkel le-
számolni, nem akarnak megtérni, nem akarnak fenntartás nélkül
Krisztuséi és Istenéi lenni. Ezért is nevezi őket nyíltan "disznók"-nak,
tehát olyanoknak, akik bűneikben akarnak maradni és azért is mondja
ki, hogy az ilyenekhez neki semmi köze s az ilyenek megérdemelnék,
hogy újra a páp a zsarnokoskodjék felettük. Néha odáig megy, hogy
egyenesen hóhérkézben s az ördög karmai közt szeretné látni az ilye-
neket, hogy megjavuljanak. - 'I'iltakozásai, szép tanításai azonban
(a kálvinizmus hatására is) eredménytelenek maradtak, míg lassacskán
kialakult a magát lutherinek tartó, de a gyónást csaknem teljesen
mellőző "evangélikus" egyház ...

Ennek a mellőzésnek pedig maguk a hívek látják elsősorhan nagy
kárát. Aki nem hajlandó a bünösségünkröl szóló ígét elfogadni, annak
nem lehet tulajdona az evangelium bűnbocsátó hatalma sem. És az
valóban nem is lehét igazán keresztyén. Neki az ige, a Krisztus nem
jelenthet új életet. Még akkor se, ha különben járogat templomba.
A templomjáró emberek életéből éppen ezért szokott a leglényegesebb
elmaradni: az, hogy az ígének ne csak hallgatói, hanem megtartói is
legyenek.

De az egyház is nagy kárát látja a személyes gyónás elrnaradásá-
nak. Nem anyagi, hanem lelki kárát. Egész sereg egyházi újdonság
a protestantizmus berkeiben alig szolgál más célt, mint azt, amit a
magán-gyónás sal lehet a legkönnyebben és a legeredményesebben
elérni. Hívek látogatása? Ha nem elégszünk meg vele kapcsolatban
azzal, hogy az csupán udvariassági aktus, mellyel főleg egyszerűbb.
hittestvéreinket ilyenformán akarjuk megnyerni: akkor be kell lát-
nunk előbb-utóbb, hogy' az egyház hivatalos képviselőjének alig lehet
az ilyen látogatásokkal más célja, minthogy az Isten ígéjét közeiebb
vigye a reábízottak lelkéhez, tehát, hogy személyes sajátjukká tegye .
Oh, de mily nagy akadályok tornyosulnak- a lelkész elé, aki híveit
ez ért és így akarja látogatni! Mindjárt nagy baj, hogy i.lyenkor
rendszerint nem négyszemközt áll híveivel szemben, hanem egyszerre
az egész család jelen lehet, sőt még szomszédok, vendégek is lehetnek
ugyanott. Gyakran van úgy, hogya meglátogatottaknak igen rosszkor
jön a látogatás, sürgős elintézni valók kellős közepén éri őket. Vala-
hová éppen készülődnek, s alig győzik kivárni a lelkész mielőbbi
távozását. A környezet se igen alkalmas a bensőséges lelkipásztori be-
szélgetésre. De az időpont se. Máskor talán inkább, de akkor meg a
lelkész nem jár arra. Hiszen már egy olyan gyülekezetben is, amely
nagyobb a törpe-gvülekezetnél, a lelkésznek csak igen kevés ideje
lehet látogatásra. Ha nagyon szorgalmasan végzi látogatásait. akkor
se igen képes évente 4~500 látogatásnál többet végezni. Hányszor nem
találja ilyenkor otthon a család tagjait! Talán éppen azokat, akiknek
a legnagyobb szükségűk lenne a lelkész munkájára! - Mindez meny-
nyivel más lenne, ha a hívek kötelességüknek éreznék maguk is, hogy
a lelkészüket felkeressék, mégpedig lelki ügyben, s ha. mondjuk addig
nem vennének úrvacsorát, amíg lelkészük "ki nem hallgatta őket"!
(L. Ágostai Hitv. 25. cikk!) (Ezzel természetesen nem azt akarjuk
mondani, hogy a lelkészek ne is látogassák gyülekezetük tagjait.) Ha
így, ilyenkor azzal jönnének hozzá, hogy most bűneikről lesz szó, nem
pedig az időjárásról. a politikáról s a terméskilátásokról. mennyivel
kőzelebb kerülne lelkész és hívő egymáshoz! Megismervén a magát
előtte feltáró lélek sebeit, mennyível könnyebben és eredményesebben
tudna a lelkész testvére segítségére sietni! Mennyivel életelevenebb és
konkrét'ebb lenne a lelkész szószéki munkája is! Lelkqszeink komolyab-
bik fele is megsokallja néha, hogy hozzá hívei csak a legritkább esetben
fordulnak lelki űgyekkel. És orvosságot ez ellen nem találnak. Hiszen
ha úrvacsoravétel előtt .se tartják szűkségesnek, miért tartanák szüksé-
gesnek máskor?! A magángyónás intézményesítése idevágó egész pro-
blematikánkat egyszerre megoldaná.



És ott van a bibliaköri munka is. Viajjon miért nem elegendő a
templomi ígehirdetés, ha nem azért, mert érezzük: valamivel több kell,
valami más is kell, nemcsak az ígének mintegy személytelen. általános
hirdetése"! Sokszor látjuk, hogy- mily nehéz egy komoly, igazán élő
bibliakör létrehozatala. Mennyire nem akarnak "megnyilatkozni" a
szívek! Nem vesszük fontolóra, hogy ha magángyónásra nem jönnek
a lelkészükhöz a hívek, s nincsenek ránevel e bűneiknek a lelkészük
előtt való beismerésére, hogyan lennének képesek egy egész bibliaköri
publikum előtt "megnyilatkozni"!? Tudjuk, többnyire éppen a legérzé-
kenyebb, legfínomabb lelkek húzódóznak leginkább az ilyenektől és --
méltán! - Ellenben bizonyára mindjárt más lenne a helyzet, ha négy-
szemközt kellene, vagy lehetne megnyilatkozni. Hiszen ez meg is
szokott többnyire történni. Aki nem vett hajlandó egy kukkot se szólni
a 'bibliaköri óra alatt, utána nem egyszer 8_ kérdések egész özönét
zúdítja (ha erre alkalma van) a lelkészre. A magángyónás bevezetése
tehát itt is rendkívül nagy szolgálatot tenne éppen a híveknek.

Magátólértetődően ki kell még dolgozni, hogya magángyónás
hogyan menjen végbe. Ezzel az illetékeseknek kell fcglalkozniok. Egy-
előre azonban az a lényeges, hogy derítsűnk világosságot a gyónásra,
erre a bibliai eredetű, nagyon hasznos keresztyén szokásra (Mt. 3, 6;
Csel. 19, 18; Jakab 5, 16). Bizonyosra veszem, hogy ha komolyan fog-
lalkozunk vele, lesznek elegen olyanok, akik nemcsak hogy nem fognak
húzódozni. tőle, hanem majd egyenesen vágyakoznak utána, ahogyan
erre éppen Luther Márton figyelmeztet.

Befejezésül hadd említsem még meg, hogy az egyik legnevesebb
idegorvos. a zürichi Jung C. G_ismételten hangoztatja, hogy tömegesen
mennek hozzá az olyan "betegek", akiknek tulajdonképen nem orvos-
hoz, hanem lelkészhez kellene fordulniok bajaikkal. De nem fordulnak.
Különösen a protestáns betegek nem. Ezért azonban nemcsak ők, a
betegek, felelősek, hanem az az egyház s az a lelkési is, amelyik nem
ad lehetőséget arra ,hogy a hívek személyes lelki munka alá kerül-
hessenek. Egyházunk tragikumát mi sem jelzi erősebben, mint éppen
az, hogy amikor a hívek a legnagyobb készséggel hajlandók legben-
sőbb ügyeiket is feltárni orvosuk előtt, erre lelkészeik előtt nem képe-
sek, vagy nem hajlandók ...

Miután ezt s egyházunk sok egyéb ezzel kapcsolatban álló nyomo-
rúságát világosan látjuk, a lelkipásztor Luther Mártonnal kiáltjuk bele
magyar evangélikus egyházunk lelkiismeretébe: "Teki,ntetteI nagy nyo-
morúságunkra, senki meg ne vesse ezt a drága kincset!"

Dr. Vető Lajos.

Ma~yar~ro~ramme~yesületein~~en
Ifjúsági egyesüleleinknek és sok egyháztársadalmi szervünknek

hosszú idő óta komoly gondja, hogy milyen szórakoztató programm ot
adjon ifjúságunknak és milyen programmal álljon a nyilvánosság elé
előadásain. Szépítgetés nélkül mondjuk meg, hogy ezen a téren elég
vigasztalan a helyzetünk. Alig van színdarabunk vagy hosszabb-rövi-
debb lélekzetű jelenetünk, amit nyugodtan elővehetnénk ifjúságunk
szórakoztatására. Mert ami valóban szórakoztató a ma és közelmúlt
szépirodalmában, színdarabjaink, párosjeleneteink között, az rendsze-
rint' nem építő. Sokkal inkább romboló. Ami meg keresztyén "elvek
és meggondolások" szerint született, az meg az igazi keresztyén élet
művészi eszközökkel való megmutatása helyett gyenge moralizálódásba
süllyed. Igaz, hogy íróik rendesen hézagpótló munkára vállalkoztak,
amikor programmtalanságban szenvedő egyesületcinknek akartak pro-
grammot szállítani egy-egy könyv tíz, tizenkét, vagy harminc előadási
darabjával. De kérdés, ho~ lehet-e, vagy szabad-e többé-kevésbbé
művészi munkára vállalkozniok azoknak, akik "erkölcsi és keresztyén
elvekkel" rendelkeznek ugyan, de művészi és szépírói vénával egy-
általán nem. (Mennyire és milyen jogosan meg lennénk mi. magunk is
botránkozva, ha pl. egy' hitetlen regény- vagy színdarab-írónk prédi-
kációs kötetet adna ki azzal a követeléssel, hogy prédikációit szószék-
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ség gel. Valamikor azt mondotta Móricz
Zsigmond, hogy minden regényét egy-
egy prédikációnak tekinti. Ha ez igaz,
összes "prédikációi" között leghatalma-
sabb,legmegrázóbb az Arvácska. Vér-
lázító könyv. Több ismerőssel olvastat-
tam el s mindegyikben robbanásig fe-
feszült a szociális igazságérzet és lobo-
góra gyúlt a "szent harag" az emberi
szívtelenséc, képmutatás és gonoszság
ellen. Pedig a lázító demagógok hang-
ját még egy becsúszott szócskában, meg-
szaladt félhang.ban sem lehet felfedezni.
A művész hideg nyugalmával s a gyer-
mekek egyszerű őszinteségével mondja
el mindazt, ami történt, amit egy öt-
nyolc esztendős kislány anyátlan-apát-
lan sorsával átélt. De maguk a tények
lázítanak. És pedig azért, mert senkinek
sem volna mersze azt mondani: "Ez túl-
zás! Ez nem igaz! Kiszínezték a dolgot".
Mert mindenki érzi, igen, itt járt Ö,
egyik "kicsinye" képében és épp úgy
nem fogadták be, épp úgy megkínozták,
megrugdalták, keresztre feszítették, mint
annakidején Öt magát. Nem lehet igaz
keresztvén, aki nem azzal teszi le ezt a
könyvet: Több, sokkal több szeretet kell
közénk! Többel k eil törődnünk Jézus
kicsinyeivel !

*
Sinka István:

Harmincnyolc vadalma
(Novellák. Magyar Élet kiadása. 224 o.)

Sinka .vadalmáknak: nevezi ezeket
a kis ir'ásműveket, de helytelenül. A
magyar irodalom régen termett már
ilyen ízes, "nemesített fajaImákat". Mert
az irodalomban nem az a "nemesített",
ami - az előkelő körök degenerált nemi'
életének lelki tekervényeit bujkálja da-
gadó lírával, vagy nyers naturalizmus-
sal, hanem ami legtisztábban, legihletet-
tebben örökíti meg a magyar lelket. És
Sinka, ez a pásztorfiúból jött költő-író,
olyan képeket vetít elénk a magyar
puszták életéből. olyan mélységeket tár
fel az egyszerű, földdel, természettel
együttélő alföldi magyarok lelkében,
amelyek ősere-deti izével, zamatával,
illatával hozzák szívünkbe a magyar lel-
ket. Ezért .Jajalmék" és nem "vad-
almák" -ezek az írások. Hangulatkeltés-
hez, hatásos színkeveréshez is erős az
érzéke, humora aranyos csillogású, egy-
szóval minden képessége megvan hozzá,
hogy igen ízes gyümölcsökkel gazda-
gítsa a magyar novellairodalmat. Csak
maradjon ott a széljárta magyar pusz-
ták csípős, erős levegőjében. Az az ő
hazája. Ezt az első kosár almát szerétet-
tel fogadjuk az "irodalom gyümölcs-
kiállításán", mindjárt a legtisztább faj-
almák közé soroljuk. de hisszük, terem
még a Sinka-kert ezeknél ízesebbeket.
szebbeket is, amelyektől senki se vitat-
hatja majd el az első díjat. Mi úgy hisz-
szük, bírja a fajtája... F. Z.

Halálozások. Dr. Král Pál ügyvéd, a
szarvasi és a csabacsüdi gyülekezet
ügyésze 37 éves korában elhunyt. Dec.
22-én temettek a szarvasi ó-ternplomból.
- Fehér Gábor, nyíregyházi Ieánygirn-
náziumunk tanára, tart. hadnagy, a harc-
térről hazahozott súlyos betegségében
hosszú szenvedés után elhb.nyt. - Szandt-
ner GYl/la gyáros 67 éves korában Vi-
segrádon hunyt el. Dec. 29-én temették
a Kerepesi-temetőben.
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A hadifogoly táborok egyházi gondo-
zását a Genfben székelő Hadifoglyokat
Segélyező Okumenikus Bizottság vál-
lalta. Legutóbb próf. Courvoisier láto-
gatta meg az európai hadifogolvte lepe-
ket s a kűlőnböző európai egyházak
szeretet adományait osztotta szét.

A külmisszió mérlege rovatának tar-
tozik oldalát adja az a jelentés, hogy az
elmúlt évben 168 missziói állomás ár-
vult el részben anyagi támogatás hiá-
nyában, részben pedig a missziói munkát
ellátó személyek másirán yú elfoglalt-
sága vagy más területen való tartózko-
dása miatt.

Az egyik magyar haditudósító jelenti,
hogy az orosz temetést, bár minden egy-
házi szertartás nélkül végzik ünnepé-
Iyessé teszi, hogy minden temetésen egy-
két hegedűs vesz részt, akik addig he-
gedülnek, míg a koporsót egészen be-
hantolják. Anémet megszállás alatt el-
temetett németek és oroszok egyfor-
mán keresztet kapnak sírjaikra.

Az izlam helyzetéről ad érdekes köz-
lést a The Moslem World. A cikk be-
számol arról, hogy az új török regime
nem mondható ma sem a mohamedániz-
mus barátjának. A török sajtó határo-
zottan egyház- és vallásellenes, a poli-
tikai rendszerek vállalják a szekulári-
záció merészségét. A moharnedán misz-
sziói előtörésekről adott jelentések 'túl-
zottak voltak. Sőt inkább erősen hanyat-
lóban van a mohamedánizm.us előretö-
rése. Az afrikai déli partokon éppen
úgy, mint a francia fennhatóság alatti
területen és Perzsia környékén egyaránt
hanyatlóban van a mohamedánizmus.
Mekka, mint zarándokhely sokat veszí-
tett vonzó erejéből. Az 1940. évben még
250.000 volt a zarándokok száma. A lap
mindezekbő l azt a végső megállapítást
vonja le, hogya mohamedánizmus, mint
vallásosság, a jövőben mindinkább alá-
rendelt szerepet fog játszani Keleten.

Az arnertkai egyházakban nem várt
érdekes kérdést vetett fel a Religious
Digest multévi augusztusi száma. Azt a
kérdést adja olvasói elé, hogy a temp-
lomok zászlódíszbe öltöztetése esetén
melyik zászló kerüljön első helyre: az
egyházi vagy a nemzeti zászló .. Az ame-
rikai nacionalizmus diadalmi korszaká-
bána lap váratlanul azt az álláspontot
íoglalje el, hogy templomokban és egy-
házi épületeken az egyházi zászló meg-
előzi az állam zászlóit. Ez a tisztára
római álláspont egészen szokatlan a
protestáns amerikai gondolkodásban.

A svájci egyházi lapok legbensőbb
kérdése az, hogy beszéljenek-e egyházi
emberek a zsidókérdésről. Sokan arról
panaszkodnak, hogy lelkészek nem mer-

• nek a zsidókérdés mellett előadásokat
tartani gyülekezeteikben. A lapok ajánl-
ják ezt a kérdést megtárgyalásra: A
zsidókérdés a Bíblia fényében.

A franciacrszág í protestántizmus ujjá-
éledése most kezd megerősödni. A
templom mindinkább azt a jelentöséget
kezdi nyerni, mely a legyőzött európai
államok életében majdnem egyformán'
mutatkozott meg eddig: a templom az
egyetlen menedékhely a nemzeti meg-
próbáltatás és megaláztatás állapotában.

A. belga keresztyénség .helyzetéről
Őszinte képet rajzol az Eglise Nationale.
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ről mondjuk el. (Mert se a hitet, se a tehetséget nem helyettesítheti az
emberi jóakarat.)

Ezért aki Magyarországon komoly evangélikus ifjúsági munkát
akar csinálni, annak feltétlenül számolnia kell azzal, hogy nem adhat
bármilyen, ha mirtdjárt "erkölcsnemesítő" fércmunkát is ifjúságunk-
nak. Mert ifjúsági munkánknak és ifjúságunknak annyira magyarnak
kell lennje, mint amennyire evangélikus. Keresztyén hitünkben is és a
vele szervesen összefüggő magyarságunkban is minőséget kell képvisel-
nünk. Meggyőződésünk, hogy ez a keresztyén minőség Isten igéjéből
születik. A magyar minőség pedig abból, hogy amit olvas, hogyan
művelődik, játszik és szórakozik a magyar ifjúság .

Helyesebb tehát, ha a jóakaratú kontármunkák helyett megmara-
dunk amellett a régi kevés: jó és művészi mellett szórakoztató pro-
grammjainkban, ami valóban minőséget jelent és alkalmas a magyar
lélek kultúrálására. Ha ez a kevés esetleg csak Reményik Sándor,
Túrmezei Erzsébet verseit, Ady vallásos líráját és valóban nagy kől-
tőink remekművcit jelentik, akkor elégedjűnk meg ezzel az aránylag
kevéssel. (Bár megismerésükhöz így is hosszú idő, sok gyűlés és előadás
szükséges.) Sokkal jobb megoldás ez, mintha jóindulatú amatőrmun-
kákkal ficamítjuk ki és ront juk el helyrehozhatatlanul ifjúságunk
magyar ízlését. Avagy nem hasonló-é ez ahhoz a bűnhöz, mintha a
Biblia helyett a szentek legendáit, a lourdesi csodák leírását, vagy
épen az apokrifus könyveket adnánk híveink kezébe. Mérjünk egyik
oldalra is és a másikra is igazságosan és legyünk annyira kényesek
magyar, mint keresztyén lelkünkre. Mert aki csak keresztyén lelkére
vigyáz, annál máris baj van. Önző kegyességbe esett s valami hiba van
felelősségérzete körül.

A magyar ifjúsági munkának vannak egyébként más lehetőségei is.
'Néhány helyen már élnek. is ezekkel a lehetőségekkel. Egyik-másik
állami gimnáziumunkról tudjuk, hogy néhány lelkes fiatal tanár az
arra való tanítványaikkal felevenitették a régi magyar népi játékokat.
Most karácsony előtt pl. megjelentek az iskola minden egyes osztályá-
ban és igen nagy sikert arattak betlehemes játékaikkal. Kornolyan
készülnek rá, hogy az év folyamán bemutatják iskoláikban a többi, régi
népi játékainkat is. (Háromkirály, Húsvét- és Pünkösdjárás, Fonó, stb.).
Ma már az a helyzet, hogy ezekhez a népi játékokhoz bárki hozzájuthat.
Egyik legjobb gyűjt'eményünk Volly István "Népi játékszín" és "Népi
játékok" című háromkötetes gyűjteménye.

Nagyon jó lenne, ha a mi ifjúsági, egyesületi és kultúrmunkánk 'is
élne ezzel a lehetőséggel. Népi játékaink ifjúsági munkánkban és 'elő-
adásainkban való felhasználása egyrészt nívóemelkedést jelentene, más-
részt pedig előmozdítaná ifjúságunk magyar ízlésének a kifejlődését,
ami gyökértelen olvasmányaik és eléggé gyökértelen nevelesünk miatt
gyenge lábon áll. Végül pedig űnnepélyeinknek és előadásainknak
magyar lelke és magyar jellege is lenne végre. Mert sokak számára
nagyon is megdöbbentő, hogy pl. a legkisebb magyar faluba is eljutott
már karácsonyra a "Stille Nacht, heilige Nacht" magyar változata, de
nem jutott el egyetlen, valóban magyar karácsonyi ének, karácsonyi,
vagy betlehemes játék sem. Ez csak egy példa a sok közül, de vegyük
észre, hogy rossz vége lesz, ha a bárhonnan származó vallási és kultúr-
értékeket meg tudjuk becsülni, csak éppen a sajátunkat hagyjuk
elkallódni.

Mindíg büszkék voltunk egyházunk nemzeti szolgálataira. Most
pedig nehezen tehetnénk többet nemzetünk és népünk érdekében, mint
hogy egyesületi és közösségi mukánkban fontos programmá 'tesszük
a magyar gyökerekkel bíró kultúra ápolását, terjesztését, a jövő gene-
rációkba való átplántálását s vele a magyar jövő művelését. Ebben a
munkában ne döbbentsen meg senkit, hogy talán majd maga az ifjú-
ság tiltakozik elsőnek népi játékaink ellen, A megbetegedett magyar
lélek kórtünete ez. Sok gond, szerétet és fáradság kell ahhoz,· hogy ez
a beteg lélek az egészség útjára térjen, s megbecsülje a magáét. De
maga ez a lélekgyógyítás is olyan nagy és fontos feladat, hogy érdemes
minél előbb elkezdenünk az egész munkát. Mórocz Sándor.

A vend evangélikusok lapja, a Lelki 1 Eljegyzés. D. Kapi Béla .püspők leá·
Harmat, 1942 január l-ével beleolvadt nyát: Katót eljegyezte dr. Korompai
a Harangszóba. Tibor budapesti klinikai orvos.

'.



8ac~~antátaaz év utolsó na~ján
Egyre többen figyelnek fel nálunk is arra a tiszta szépségre és

evangéliumi mélységre. amely Bach János Sebestyén muzsikájában
nyilatkozik meg. Az iránta való érdeklődést talán mutatja műveinek
egyre gyakoribb előadása mellett az is, hogy a múlt évben egy testes
életrajzi regény és egy, életét és művét a nagyközönséghez is kőzel-
hozó tanulmány jelent meg róla. Egyre inkább ébredező evangélikus
zenénk is állandóan nála keres tájékozódást. Örömmel olvastuk ezért a
rádió programmjában, hogy az év utolsó napján Ravasz László püspök
óév-esti elmélkedésevel kapcsolatban hazánkball eddig még elő nem
adott "Maradj velünk ... " című, 6. számú l~antátáját fogjuk hallani.
Örültünk nemcsak az evangélikus muzsika megszólaltatásának, hanem
annak is, hogy azt egy fővárosi gyülekezetunk énekkarának tolmácso-
lásában hallhattuk. A kelenföldi gyülekezet énekkara tízéves I fenn-
állása alkalmából nem ajándékozhatta volna meg zebben sem magát,
sem a nagy nyivánosságot, mint ennek a kantatának megtanulásával és
előadásával. - A kantáta szövegét idősebb Rajter Lajos fordította
magyar nyelvre. Az énekkart, az operaházi és a műegyetemi zenekar
tagjaiból összeállított zenekart Weltler Jenő vezényelte. Orgonán Kapi-
Králik Jenő játszott.

A kantáta "kórusok, áriák, együttesek és recitativókból összetett
műfaj, amelynek részeit a Szentírásból vett alapgondolat egyesíti össze-
függő egésszé. Sokkal kisebb terjedelmű, mint az oratórium, epikai ré-
szeket nem tartalmaz és mindíg valamely egyházi ünnep evangéliumi
szövegével áll kapcsolatban." (Lichtenberg Emil.) Az evangéliumi szö-
veg kantátánknál Lukács evangéliuma 24. részéből a 29. vers: "Maradj
velünk, mert immár beestvéledik és a nap lehanyatlott!" A két emmausi
tanítvány kérte ezt a feltámadott Úrtól. Bach az összes apostolok és az
egész kereszt'yénség unszoló kérését érzi ki ezekből a szavakból.
. 1. A hat 'részből álló művet a zenekar játéka kezdi. meg. A harang-
csengéses esti hangulat mintha magán túl utalna egy másik nagy al-
konyra. Megszólal a kar. A tanítványok unszolva marasztalják az Urat:
"Maradj velünk ... " A szelíd .kérés azonban lüktető ütemű ostromlássá
válik a fugális részben, mikor a tanítványok megrettenve néznek
szembe a beálló sötétséggel és a nap lehanyatlásával. Az alkony mintha
mélységgé változna s belőle törne föl a kiáltás: Öh Uram! Öh Uram! --
hogy azután újból a kezdet megbékélt, szelíd hangja csendüljön fel.

2. Ária (alt) énekli: Kerényi Irén.- Hosszabb csend és szünet
után most voltaképen egy meleghangú .imádság. szólal meg Isten Fiá-
hoz, a mi szövétnekünkhöz, aki a "sötétségben fénylik".

Isten egyszülött Fia arra kérünk,
Forró 'imánk óh halld meg:
Maradj mi szövétnekünk,
Mert leszállt az estelünk.

Ennek az altszólónak kísérete itt az angolkürt (dr. Sváb Nándor). Ugrá-
sokkal finom kis trillákkal futkos a szólam vonala körül, mintha nem
tudna örömében elég 'sok hangot találni Isten dicsőítésére.

3. Korál (szoprán), énekli: Szalay Eszter. -'- Egyszerű esti kerál.
Dallamát minden cifrázás nélkül, teljes egyszerűségében viszi a
szoprán. Mellette szinte önálló dallamként, mégis a legfínomabb össz-
hangban a mélyhegedű (Kocsis Lászlo) adja a kíséretet.

Uram Jézus maradj velünk,
Mert leszállt immár estelünk.
Ne hagyd elveszni Igédet,
Az hirdesse a fényedet.

Az az érzésünk, hogy ehez a részhez hasonló "kis esti koncertek gyak-
ran szólaltak meg Bach otthonában, mikor ő maga zongorához ült, fia,
Philip-Emánuel, vagy Friedemann játszott hegedűn, felesége és a
gyermekek pedig énekelték a koráIt..

4. Recitativ (basszus), énekli: Kristofcsák Ernő. - A csendes estéli
hangulatot elbeszélő rész töri meg:

Terjed a sötétség.
A hitet már sok helyerr mem ismerik,
Igédet sokszor nerhkövetik.

. Mért van ~z, hogy apraja-nagyja

•.

Azt. állítja, hogy a belga katolíkus lel-
készek még mindíg az angol demokrati-
kus rendért lelkesednek. Azt' veti az
ilyen gondolkodók szemére. hogy nem
néztek-e még meg a németországi nya-
raltatásból hazaiött gyermekeket! A
belga protestánsok depoIitizált magatar-
tásban Krisztus győzelmét várják s ma-
gatartásuk nyugodt és békés s az új
viszonyokhoz tennészetesebben alkalmaz-
kodó.

Az Osservatore Romano közli azt a
hírt, hogy az angol hadifogságban levő
olaszok a katonai hatóságok előzékeny-
sége folytán zarándoklatot vezethettek
Jeruzsálembe. A zarándokút befejeztével
szent. áldozást tartottak a szent-sír temp-
lomban.

Az angliai keresztyénség háborús
gondjai között első. helyen áll a világ
gazdasági ujjáépítésének megbeszélése, s
azért a gondolatért való harc kívül és
belül, hogy a háború után igazságos
békét kapjon a világ.

Amerikai politikai és nevelésügyi té-
nyezők az ifjúság nevelési problémáj-
val kapcsolatban erőteljesen hangsú-
lyozzák azt, hogy az állam keresztyén
alapon állván, szakítani kell a multtal s
az ifjúságot a legkomolyabb egyházias
nevelésben kell részesíteni a különböző
iskolatípusokban. Ennek a határozatnak
végső mondata teljes egészében így
hangzik: Az amerikai hitvallás hang-
súlyozza ki az Istenben való hitet s a
hitet Amerikában, melynek erkölcsi,
állampolitikai és gazdasági rendszerét
meg kell ismertetni az ifjúsággal:

G. L.

HíREK
Újévi üdvözlés. A dunáninneni egy-

házkerület és a Luther Társaság küldött-
ségeaz újév alkalmából. felkereste D.
Kovács Sándor püspököt. Dr. Traeger
Ernő a szeretet keresetlen szavaival
üdvözölte a püspököt és juttatta ki-
fejezésre jókívánatail. A püspök vá-
laszában hangsúlyozta, .hogy a szeretet
éltető és értéktermelő erő. Szerétet vezé-
relte .minden elgondolását és minden
munkáját a multban s ez fogja irányítani,
míg Isten élni és munkálkodni engedi,
a jövőben iS.A vidéki otthonában gyen-
gélke,dő egyházkerületi felügyelőre a
püspök és i a küldöttség meleg szeretet-
tel gondolt s őt táviratilag üdvözölte.

Lelkészbeiktatás a Székelyföldi Misz-
sziőban, December 28-án' iktatta be hi-
vatalába Járosi Andor teol. m. tanár, az
erdélyi egyházmegye esperese a Szé-
kelyföldi Misszió első lelkészét: Kovács
Lászlót. A beiktatás közgyülés keretében
történt a sepsiszentgyörgyi református.
vártemplomban. Dr. Schneller Károly
egyházmegyei felügyelő megnyitóbeszé-
dében szelott a misszió nagy feladatai-
ról. Járosi Andor esperes Malakiás 2:7.
alapján hirdette az Igét, majd úrvacso-
rát osztott a' lelkésznek és beiktatta hi-
vatalába. Ugyanekkor iktatták be az
egyházközség tisztviselőit is,..

Új hitoktató-lelkészi állás. Január el·
sej éveI új hítkotató-lelkészi állsist szer-
veztek Csepelen s erre a bányai egy-
házkerület püspöke Nagy József volt
csanádapácai m.-lelkészt nevezte ki.



A szarvasi tanítónőképző intézőbizott-
sága Schneider Mária okl. középiskolai
tanárt h. tanárrá választotta. '

Zenés áhitat, A Budapest-III. kerü-
leti Evangléikus Nőegylet január ll-én
este 6 órakor az óbudai templomban ze-
nés áhitatot tart Karácsonyi templomi
muzsika címmel. Igét hirdet Hernády
Nándor kerületi s-Ielkész. orgonál és
vezényel Sulyok Imre karnagy, énekel
az óbudai ev .. Ifjúsági Énekkar.

Lelkészválasztás. Dec. 21-én az 1000
lelket számláló mező laki missziói egy-
házközség megválasztotta első lelkészét:
Tóth Sándort.

Ujvidék. D. Raffay Sándor püspök az
uj vidéki egyházközség üresedésben lévö
lelkészi átlasára Endreffy Zoltán békés-
csabai s.-lelkészt helyettesIelkészül ki-
rendelte. Endreffy Zoltán a magyar és
szlovák egyház adminisztrátora.

Píncéd, Á pincédi egyházközség kebe-
lében élő magyar ' evangélikus hívek
gondozására D. Raffay' Sándor püspök
Zalán Pál makói s.-lelkészt rendelte ki
h.-lelkészi minőségben.

Helyettes-lelkészi megbizatások. D.
Raffay Sándor püspök Bártfai Lajos S.-

lelkészt a magyarbánhegyesi, Lukács
László s.-Ielkészt pedig a csanádapácai
missziói egyházba rendelte helyettes-
Ielkészül. Tóth-Szöllős Mihály rákos-
szentrilihályi valléstanító-lelkészt meg-
bízta az ottani egyházközség adrni-
nisztrálásával.

Változások a valIástanító-lelkészek és
a segédlelkész ek közt. D. Raffay Sándor
Huszák József 'mezőberényi vallastanító-
lelkészt ugyanilyen minőségben Tótkom-
lósra helyezte át, Miklóssy Endre ma-
gyarbánhegyesi missziói lelkészt pedig
mezőberényi vallastanító-lelkésszé ne-
vezte ki. Mengyán György s.-Ielkészt,
aki eddig szabadságon volt, Békéscsa-
bára, Gabányi Géza s.vlelk észt, aki ed-
dig a felszabadult bácskai területen mű-
ködött, Makóra hel yezte. Sikter László
hódmezővásárhelyi s.-Ielkész németor-
szági tanulmányútra szabadságot kapott.

Tata. A gyülekezetben karácsony első
ünnepén D. Kovács Sándor püspök hir-
dette az Igét.

Az orvostudomány az evangélium fé-
nyében címmel rendez előadássorozatot
a Magyar Evangéliumi Munkásszövetség
Orvoscsoportja. Ennek keretében jan.
lO-én dr. vitéz Csia Lajos az orvos és
a beteg viszonyáról, dr. Reök Iván pedig
az általános sebészetről fog szólani.

Pótfelvételek a gyárgondozónűi tan-
folyamra. A kisebb gyárak és üzemek
részéről is megnyilvánuló nagy keres-
letre való tekintettel a Budapest Székes-
fővárosi Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottsága felügyelete mellett működő
gyárgondozónői tanfolyam jan. 1-én pár-
huzamos tanfolyamot indított. Felvéte-
lek Baloghy Mária igazgatónönél, Buda-
pest, II., Bimbó-út 3. 1. 5. Tel.: 357-182.
(D. e.' 8-10. között.)

Méhészeti Kalauz 'CÍmen a Magyar
Méhészet kiadásában most jelent meg
Héjas Endre ny. meteorológiai igazgató,
országoshírű méhészeti szakíró tollából
egy új könyv, mely mindazt felöleli,
amit a méhészetről tudni kell és-gyakor-
lati módon- tárgyalja az eredményes mé-
hészkedéshez szükséges ismereteket. A
könyv ára 3.20 P, megrendélhető a
"Méh", a magyar méhészek lapja kiadó-
hivatalában, V.} Arany János-u.. 2.

Parancsidat megszegi
És Igédet úgy elhagyja,
Sőt néha porba hurcolja és rugja?
Oh Ister;t,. szö 'tnekünk felborulva!

5. Aria (tenor)" énekli: Záhony János. - Az előző nyugodt és
lassú menetű dallamokkal szemben ez tele van nyugtalan, gyors ugrá-
sokkal, mintegy utalásul arra, hogy a világ Világosságában bizodal-
munk van, de a sötétség nem tűnt el még korántsem közülünk.

Jézus hagyjad, hogy rád nézzünk,
Ne engedd,' hogy, a, 'bün útjára 'térjünk!', ! 't '\ ~Világod úgy, fényeskedjék minékünk". y

És mindég : legyen' mivélünk. . ~
6. Kórus. Az egész művet Luther harcias; csupa biz?í;IT\rlial,,-teli

korálja zárja be. Dunántúli énekeskönyvűnkben sís, ~egtal~ma't(f254.
sz. ének 2. versének változatát énekli a kar bátorságos "erővel:' -',>'.

A hatalmad, Úr Jézusunk,
Az legyen velünk, mi pajzsunk.
Védd meg, Uram, te népedet
És nyisd meg nékünk 'rnennyédet ..

Bach 6. számú kantátája tulajdonképen húsvét második nappra
. készült. Az emmausi tanítványok kérésére gondolni azonban az év
utolsó estéjén nem is kézenfekvő. Benczúr Gyula.

Magyar tanítói énekkar
többi magyar városok lakossága bátorí-
tást, erős hitet merített a tanító-dalosok
nemes missziójából, akik évről-évre
elindultak, hogy fölrázzák .a csüggedő-
ket, költögessék a szunnyadozókat, ébren
tartsák a magyar feltámadás remény-
ségét.

A cseh hatóságok 1934-'ben beszüntet-
ték a magyar tanítók énekkarát. A da-
los csapat azonban nem hagyta magát.
A tanítóegyesületí . kereteken ..kívül új-

. ból' megaíakult ia 'tanÚór'~nekkar,mint
orrálló d~lö~egyesület'~ mínt. a~braiból
megélemedett fő';nix-madár,' új erővel
kapott ' szárnyra ,s vitte; r'öpítefte',' ter-
jesztette és fejle~it~tie 'a .Aiagyjr "nép ősi
dalai ból ujjászülető dalkultúrát.

A felszabadulás meghozta .az .énekkar
várva-várt álmainak a teljesülését: De
a tanító-dalosok úgy érzik, hogy a ne-
héz években' megkezdett r munkát most,
a szabadság áldott napja alatt is foly-
tatni kell. Harmincnyolc felvidéki· hang-
verseny után az ország szívében kér'be-
fogadtatást 40 magyar dalos tanító,
hogy magasra emelhesse a magyar dal
szerit zászlját, s elzenghesse fogadal-
mát: "Nem hal meg a magyar dal, míg
magyar tanító van!" '

A budapesti hangverseny után január
18-án Ceglédet keresi fel a tanítói ének-
kar, majd jan. 19-én Kecskemét, 20-án
Kiskunfélegyháza és jan. 21-én Szeged
lesznek körutja állomásaí.

A magyar tanítók dalos vándorai a
mai magyar énekirodalom legszebb
gyöngyszemeit tűzték műsorukra s nagy
bizakodással hiszik, hogy Budapest és
az alföldi városok társadalma - első-
sorban a tanítóság - méltányolni és
támogatní fogja nemes vállalkozásukat.

Január 17-én, Budapesten, a Magyar
Müvelődés Házában önálló hangverseny
keretében mutatkozik be a főváros kö-
zönségének a "Magyar Tanítók, Orszá-
gos Énekkara", Ez az énekkar, amely-
nek ma 40 tagja van, a cseh megszállás
idején, 1930-ban alakult, mint a felvidéki
általános magyar tanitóegyesület egyik
szakosztálya, A műk ödő tagok sorában
képviselve vannak a visszatért Felvidék
minden vármegyéjének tanítói: Abauj-
Torna vármegyéből 3, Bars-Hont k, ·e.
e. vm-ből ID, Gömörből 3, . Komárom
vm.-ből 10, Nógrádból 2, ,Nyitra és
Pozsony vm.vböl 10, Zerripléd - vrrr.vből 2
tanító-dalos, Az énekkar karnagya Héck-
mann István lévai ig.-tanító, a volt
csehszlovákiai magyar dalosszövetség
országos másodkarnagya.

A felvidéki tanítók énekkara az ide- I
gen uralom alatt nagy áldozatkész~ég-'
gel müvelte a művészi magyar karéne-
ket, hangversenyein Pozsony tóI Bereg-v
szászi g, hirdette a büszke jeligét: "Nem
hal meg a magyar dal, míg magyar
tanító van!" Nyári pihenőjüket föl-
áldozva, rendszerint a központí fekvésü
Léván gyülekeztek össze,'s 'n~hány na-
pos gyakorlás után útrakeltek, s a ma-
gyar városokban és nagyobb községek-
ben egymásután rendezték meg a ma-
gyar dal országos hírű ünnepeit. Amerre
jártak, a kisebbségi igában görnyedö
magyar társadalom mindenütt nagy lel-
kesedéssel fogadta a magyar igricek és
regösök késői utódait, akik hivatásuk-
hoz tartozónak é~ezték Tompa Mihály
költői parancsának teljesítését: "Fiaim,
csak énekeljetek!" Léva, Komárom, Po-
zsony, Érsekujvár, Losonc, Rimaszembet.

1. 'Rozsn y, Kassá, Undvár. Beregszász és a



ftá~ió, gramofon; zon~ora~illenWüs. ~armoni~a N'E'"METH'
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban . telep
VIIL,JÓzs.el-körút 37. Evangélikusoknak árengedmény.

He r mó n iu m o k legolcsóbban

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

KO VALD eisorangúan, fest, ti~ztít.· mos
mégis

olcsó, pontos megbízh'ató KOVALD
~tort e~~s~~oli~na~BER TA r.ANN É
"keresztény butorszeloníaben. (Baross Szövetség tagia.) - Hálók,
ebédlők, kömbinált szobék, konvhák. elöszobák, amerikai rend-

szerü irodabutorok. Állandó butorkiállitás.
o Budapest, Rákóczi-út 82. 1. em. és Huszár-u. 3. 1.em.
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozóknak 2%engedmény

BRAUN JENO"m~him~ő és pliss~speci-
. alista bermunka uzeme.

VIIl, Aggteleki-u. 2 a. (Rákóczí-út ;sarok),
Telefon -: 145-764.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás •
és minden e szakmába vágó munkák!.

szakszerű készítése.

Női és g,ermet~aJa~ok, művirág és ~ísztnll
legiulányosabb árban kapható,

REJSZ LAJOSNÉ Budapest, "IV., Sütő-u. 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is szellltok.

•
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ELIGMANN.' .
_ ÉKSZER-EZÜST-ARANY _ .

Telefon: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.
o Választékos. izléses, szolid munka. Előnyös érak,

Ö Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár király
u d vár i szállítója

Ó cs, és kir. Fer-
séges Józse! löher-
eeg kamarai szál-

lítója

Dr: Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSŰ preuaratőríuma,

; Budapest. II. kerül~t, I~kola-utca 18.

'KISS FE'RÉNC
O T V O ST A NAR

BUDApEST
HARISBAZÁR-KOZ·3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek. ez ü s ttál a k,
gyűrűk, o serlegek,

~ékszerek. kan csók.
csattok. hamutálak.

nászajándékok.

FERENC·
uriszabóséga BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 3;

(Félemelet.) - Telefon : 811~157.

, "

B ElYEGZOK
KOVÁCS LAJOS . -
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz, Tel: 423-327.•

zoménctábják,
vésések, jelvények;
néviegvek, címkék

Mit nyújt az Evangélikus 'EgyházkerüIetell

·Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-

gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-

tosság, gyár, 'au~ó biztosításainak a legolcsóbb díj-

tételeit, A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos

.figyelemmel .segíti elő, Evangélikus. egyházát támo-

gatja. mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.

Hívja fel mindenki a hittestvérek f~gyelmét a Jóléti

Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesiilet központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.

8-10: o (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint 8

kerületi' fiókok: Békéscsaba, Debrecen,' Érsekújvár,

Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged; Szombathely.

Minden egyházközségben megbízottai' vannak az

o egyesületnek. -:- Allandóan felveszünk és foglalkez-

tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

i
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Párisi plissé - Gyöngyözés - Aiour - Műhimzés

Vi .:,.. .
.~ - - Gombáthúzás - Endli. as, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13.szám és

Szent lstván-körút' 25. szám.' - Teleíon : 384~26-5.'

Zongorák, harmóniumok
eladása M . d --1 ' hittestvérünk
vé tel e en one zongoratermében. .

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411. '

Evangélikuslakásba I
Evangélikus képet l
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-ufca 28/b. TeL: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) .' . .
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) ......'..
"Én Istenem, én istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . '. . '. 1 P

I "Elvégeztetett" (60X33)'. . .'.;.' 1 P
Ugyanezek levelezőlap lakban 10 fillér-

. . ért kaphat .. . .

MODERN KONYHÁK,
rekamiék. sezlonok fizetési kedvezménnyel i~ I

FEHÉRV ÁRY, rOOMANICZKY-UTCA 6.SZ.

SKALLA. TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakö8csönzés.

Evangélikusoknak 100/0 engedmény.
BUDAPEST, IV., Ha;6-uica 8-10., léiem. 2.

TELEFON: t8-26-74.

i Tehel és Salg6
divat- 6s textiléruk

BUDAPEST, IV., DEÁK.;TéR 4.
TELEFON: 180-608.

,

, Aj ánd é k o k, ó rá k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesül! a, "Nemzeti Önálló.
sításí Alap" témogatásával,

HIttestVéreknek árengedmény

Telefon: 38~20·87.

"•• "')<-'
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mú V€SZ€I< orrcu

HITE LES ITETT
mŰTÓRGyaK I<€P~K

.ES SZOBROK
'I<IZÓQOLOOOS
8€SZ€RZÉ.SI FORRósa
a mocvoc I<€PZÓ-
mŰV€SZ€1<óuonoo
SaJáT TáRLaTa
<;ms~

VI.OnORÓSSY ÚT 14:

i
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Divat-zsebkendő 'l,BORsos. LÁSZLÚ KON~~~~~~~Ő~LET·
BUDAPEST, IV., SUTÖ-UTCA 2., TEL.: 385-506.

Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 84 Héztartéai, jávorfa és mesché éruk.• kés- és ~célár,uk, zománc~zott ..~s alumínium
, T I f 185 462 edények, tűzálló jénai é. közönséges üvegéruk. Seprők, kefék, mcsó-, konvhe-

, e e on : - . - , . felszerelések stb,

Gara6 József könTVDyomdája, Cegléd, -Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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TARTALOM

Hull a hó . "

,Harcoló világban

A magyar 'és angol- keresztyénség

Rokonnépelnkről

Egyházi tisztviselők házasságkötése

Egyházi énekkaraink

Mit akar Isten tőlünk?

Regősmunka a nyugati végeken

Bekapcsolódás az iskolánkívüli népművelésbe

Könyvismertetés

Cseresnyes ' •
Hírek

, .

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. január 18.

Deák-tér 4. (ifjúsagi) d. e. 1/. 9 Mórocz Sándor
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/110 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e, 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4.' d. u. 6 Győri János
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/zl0' Csaba László
Fasor d. e. II Kökény Elek
Fasor d. u. 4 Kökény Elek
Fasor (német nyelven) , d. u. 5
Aréna-út 7. 'd. e. 1/410 Farkas Zoltán
Kőbánya, Kápolna-ú. H: d. e. 10 bendely Károly
Kőbánya d. u. ' 4 Bagár Ivám'
Simor-Utca, 35. d. e. 'll Bagár :Iván
Rákóczi-út 57. (t6t nyelven) d.e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Farkas Zoltán
Üllői-út 24. (egyet. ístent.) Dezséry László
Ollői-~t 24,' d. e. ' II Szuchovszky Gyula
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dr. Halász Kálmán
Mária Valéria-telep' d. e. 8 .Dr, Halász Kálmán
Gyarmat-utca 14.' d. e. 10 Sikter 1ászló
Angel-u.' 25." ' d. e. Il Grünvalszky Károly
Abonyi-utca 21. d. e. . 11 Soltész Elemér
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő '
Fóti-út 22. d. u. 5 Farkas Ferenc
'I'ompry-út " d. e.' 9' Farkas Ferenc
Szent László-út d. e. 9
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi Mátyás
Torockóléri ref. templom d. e. 9 Révész István

. Böszörményi-út 22. d. e, 10 Lehel Lászlo
, 1., Váralja-u. 14. d. e. 10 Rédei Károly
, Óbuda (német) . d. e. Yz9 Stovicsek Gusztáv

Óbuda (Ífjúsági), d. e. 31410 Danhauser László
Óbuda, Selmecí-utca 1. d. ~. 11 Stovicsek Gusztáv
Óbuda, 9_elmeci-utca 1. d, u. 4 Mohr Henrik

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Pap F:erene
Kelenföld " d, e. 11 Wol] Lajos
Kelenföld d. u. 5 Benezur Lászl6
Erdí-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. ' d, e. 1/111 Zulauf Henrik

, Rákcsfalva d. e. i/d2
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Karácsony előtt sehogyan
sem tudott megindulni a ha-
vazás és nem lett fehér kará-
csony. Most azután hosszas
nekikészülődés után hozzáfo-
gott és eddig már egy hét óta
folyton esik a hó. Egymásra
hullanak a fehér pelyhek és
amikor szétterülnek a földön,
egyszerre megváltozik a föld-
nek az arca. A mezők kiterjesz-
kednek, mint alvó ember a
meleg takaró alatt. Az erdők
feldíszítik magukat a hócso-
móknak a fehér virágaival.
Sokkalta nagyobb és -ünnepé-
lyesebb lesz a csend, mint más-
kor. A fehérségnek és a hideg-
ségnek ez a csendje belopódzik
az ember szívébe is és mint e
földi világ minden dolgából,
ebből is találhatunk tanulni-
valót.

Gyönyörködve nézünk szét
a havas mezőkön, a ködben fe-
hérlő hegyeken, a friss hóba
írt, szótlan, mégis életet jelző
nyomokon, örvendezünk ennek
az ünnepélyes fehér szépség-
nek és ugya akkor aggódva
gondolunk arra, hogy már na-
gyon sok ez a hó. Majd az 01-
vadáskor megint könnyen ár-
vizek kerekednek belőle. Ag-
gódva gondolunk arra is, hogy
ez a szinte felmérhetetlen
mennyiségű hó mennyi hide-
get áraszt .magából és hogy
mennyivel nehezebb napokat
és éjszakákat hoz' azoknak,
akiknek nincsen .meleg ruhá-
juk és meleg otthonuk. Jobban
tudjuk elképzelni a keleti front

Hull a hó
téli harcait, jobban becsüljük
a hadseregek .számára meg-
indult meleg ruha-akciókat és
hogyha néhány perccel ezelőtt
ez a határtalan nagy fehérség
csak gyönyörködtetett, most
már közelebb jött az életünk-
höz és beleszól annak dolgaiba.

Érdekes, hogyaSzentírás .
aránylag sokszor tesz említést
a hóról. Jób könyvének 37. fe-
jezetében, amelyik Istennek a
természet életében való felsé-
ges voltáról beszél, azt a gon-
dolatot találjuk, hogya havat
Isten adja. "Azt mondja a hó-
nak: essél le a földre". A 147.
zsoltár 16. versében ezt talál-
juk: "Ol~an havat ád, mint a
gyapjú és szórja a' deret, mint
a port". Majd a 18. versben:
"Kibocsátja szavát és szetol-
vasztja őket". De vonatkozásba
hozza az ember életével is,
amikor Ézsaiás könyvének 55.
fejezetében azt a jólismert ha-
sonlatot használja: "Amint le-
száll az eső és a hó az égből
és oda vissza nem tér, hanem
megöntözi a földet és termővé,
gyümölcsözővé teszi azt ... így
az én beszédem, mely számból
kimegy, nem tér hozzám üre-
sen". És az emberi lélek
legmélyéig nyúl le, amikor
Ézsaiás könyvének 1. fejeze-
tében azt mondja Isten: "No,
jertek, törvénykezzünk, ha bű-
neitek . skárlátpirosak, hófehé-
rek lesznek ... " Maga az em-
ber is felel Istennek erre a sza-
vára az 51. zsoltár 9. versé-
vel: "Moss meg engem és fe-

.' ,

hérebb leszek a hónál". És el-
kíséri az embert földöntúli
messzeségekbe is, mint ahogy
Máté 28. fejezetében olvassuk,
hogy az Úrangyala elhenge-
ríti a követ Krisztus sírjáról s
a tekintete olyan, mint a vil-
lámlás és ruhája fehér, mint
a hó.

Hull, hull a hó ... A munka-
nélkülieknek\ kenyér esik alá
az égből. A gyermekeknek örö-
möt és nevetős játékokat . je-
lent. A nélkülözők összébb húz-
zák magukon a szakadt ruhát.
Boldog, akinek barátságos, me-
leg szobája van. A háború to-
vább folyik a havas, hideg
frontokon. Aggódó emberek
már most gondolnak a -tavaszi
áradások ellen oltalmazó .gá-
takra. A szívekben sok fekete

.bűn várja, hogy fehérre mossa
őket a kegyelem. És mint ahogy
bőséggel és mindent elborítóan
hull ez a fehér hó, úgy jár az
Istennek az Igéje, az Isten ke-
gyelmező beszéde a szívek kö-
zött. Majd megmérettetünk,
hogy fehérek vagyunk-é?

Nézz szét a havas világban.
Gondold végig a hideget, az in-
séget, a h~borút, a harctereket,
a bűnt, az ítéletet - hóolva-
dásként elfutó' földi életedet és
sóhaj ts fel: "Uram, milyen sö-
tét árnyék vagyok én ebben a
fehér világban! Tisztíts meg
engem és tiszta leszek, moss
meg' engem és fehérebb leszek,
mint a hó ...

1



Mit akar Isten tőlünk?
D. Kapi Béla püspök az őt üdvözlő

küldöttségeknek újév napján érdekes
beszédben válaszolt, melyben többek
között a következőkct mondotta: "Kö-
telességeink két vonalban bontakoznak
ki előttünk: nemzeti és egyházi vona-
lon. A jövőben még nagyobb szük-
ség lesz arra, hogya nemzet meg-
álljon őrhelyén és beigazolja azt, hogy
neki ezen a földön helye van, s k ülde-
tését Istentől kapta. Szembe kell néz-
nünk tehát azzal a követeléssei, hogy
Isten mit akar tőlünk a történelemben?
S azzal az elhatározással is, hogy mi
ezt csak önmagunk erejének teljes
megfeszítésével tudjuk elérni. Ez a
nemzettől erkölcsi és lelki tényezők ki-
fejlesztését, a lelki egység megteremté-
sét követeli. Legyen ebben a magyar
evangélikusság emelkedett. Lássa meg,
hogy van olyan nemzeti egység, amely
mindenkitöl áldozatot, önmegtagadást
követel. Keressük meg ezt az egységet
nemcsak népi, nemzetiségi, de keresz-
tyén vonatkozásban is, hogy soha raj-
tunk meg ne csússzék a magyar k resz-
tyén egységnek a követelése. - Azt az
elhatározást is tartalmazza az, hogy mi
magunk legyünk az evangélium egy-
háza és neveljünk hívő evangélikuso-
kat, akik a nemzet közösségében a
krisztusi léleknek a tisztaságát sugároz-
zák. Ez az a nemzeti politika, 'amit Isten
az evangélikus egyházra rábíz, hogy
hívő egyháztagokon keresztül erősítse a
nemzet közösségét."

Regös munka
a nyugati végeken

Magyar népünkben régtöl fogva vol-
tak olyanok, akik nem engedték meg-
Iásulni a magyar lelkeket népi érde-
keinkkel szemben. Ezeket hajdanában
,regősök"-nek hívták. míg később az
igazi magyar költők, írók is részt kap-
tak ebből a szerepből. A magyar nép
Cntudatositása sajnos azonban az utóbbi
évszázadokban majdnem teljesen kima-
radt a feladatok közül.

Ezt a hiányt érezték meg elsősorban
a sárospataki ref. theológusok, akik
rnagalakítva a "regőshadakat", nya-
kukba vették a magyar falvakat és újra
elindították ezt a régi szép magyar
munkát.

A Soproni Evangélikus Hittudományi
Kar hallgatói is elindították sok nehéz-
ségen át, de Isten segítő kezét minde-
Ilii tt megérezve. a regősmunkát. Szíve-
sen segítségükre volt ebben dr. Sólyom
Jenő egy. ny. r. tanár, a 384. sz. .Kíss
János" tisztképző cserkészcsapat veze-
tője és így cserkészkeretben könnyeb-
ben megyalósíthatták céljukat. Elsősor-
ban sopron- és vasmegyei evangélikus
lelk 2szeknek küldöttek körlevelet, amely
m.udenűtt szíves fogadtatásra talált.

Így megvalósíthatták első regősútju-
kat, Bobára és Nemeskocsra (Vas. m.),
nem sajnálva 180 km-es ker ékpárútat,
törődést, fáradtságot. Későbbi kísz állá-
saikat gummihiány miatt vasúton kel-
lett lebonyolítani, ami tetemes több-
lelkiadást jelentett. Noha beléptidíjat
sehol sem kértek, önkéntes adományok
minden kiadásukat fedezték.
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- D.' Raffay Sándor püspök újévi körlevele munkatársaihoz -

, Az Úr kedves esztendejének felvirradását várja mindnyájunk lelke,
amikor most új esztendőt kezdünk Isten kegyelméből. A gondokkal
telített próbás évek hosszú sora után kedves esztendőért fohászkodunk.
De ha kérjük és várjuk, készülnünk is kell rá. Az idők járása Isten
kezében van, de nekünk meg kell figyelnünk Isten ujjmutatását.

\

Népek, nemzetek, sőt ma már földrészek állanak harcban egy-
mással. Az első világháború után a gonoszság és embertelenség
romboló szelleme sokadmagával tért vissza és kíméletlenebbül tipródik
lelkünkön, mint valaha. Tipródása átkát érzi és nyögi az egyéni, a
családi és társadalmi élet. A föld lakóinak háromnegyedrésze harcban
áll s a harcnak csak sebesültjei és halottjai vannak. Hogy győztesei
'is legyenek, arra kell törekednünk. Törekednünk kell nekünk, az Úr
szolgáinak és igaz híveinek, akik szintén harcban állunk és fegyvert
forgatunk, de nem életoltó fegyvert, hanem az életadó Ígét.

A történelem majd fel fogja jegyezni, hogy mely népek álltak
szemben a második nagy világháborúban. Nekünk aZímban azt is
meg kell látnunk, hogy itt Krisztus áll a harcok tüzében. Krisztus
és az Antikrisztus lelke mérkőzik egymással. Ezért vannak Krisztus
követői közt is olyanok, akik Krisztus-tagadókká és Isten ellenségeivé
válnak. Ezért akadnak olyanok is, akik régi vagy új pogánysággal
óhajtják felcserél ni Krisztus vallását, melyben apáik 'számukra ezer
küzdelem között jövendőt vívtak ki. Ezért látjuk azt a hihetetlen
ellenmondást, hogy bibliás hírben álló nemzet templomaiban imád-
koznak az Isten ellen törő tévelygők diadaláért. Ezért látjuk a
keresztyénség körében is a krisztusi szerétet törvényének fonákját,
hogyembercsinálta tételek érvényesüléséért meg tudják tagadni az
Isten lelkéből áradó testvérszeretetet, türelem és megértés törvényét.
A világuralomért harcoló népek fegyvereit igazában Krisztus vallása
és Krisztus tagadása irányítja egymás ellen. Nekünk nemcsak hinnünk,
hanem lelkünk teljes odaadásával munkálnunk is kell a Krisztus lelké-
nek diadalát. Nekünk a Krisztus mellett való szilárd megállás lehet
csak életcélunk és feladatunk. Magyarország evangélikus népe már
sokszor vívott harcot Krisztus igéjének diadaláért. Mi is ebben a
harcban állunk. Hogy bennünk és általunk Krisztus ígéje diadalmas
lehessen, őrízzük meg hitünk tisztaságát, tartsuk távol egyházi
életünktől a politikát és a hatalmi törekvéseket s legyünk és marad-
junk alázatos és hűséges szolgái Krisztusnak, hitvalló apostolok,
reményt hirdető evangélisták, mert meg van. írva, hogy aki mind-
végig kitart és mindenben megáll, az üdvözül.

Harcok viharában is deríthet ránk Isten kedves esztendőt, ha azt
a kegyelmet adja, hogy míg a kűlső emberünk pusztul és vész, addig
a belső emberünk állandóan gazdagszik és erősödik. Adja Isten, hogy
a kegyelméből ránkvirradt új esztendő az ő kedves esztendeje legyen
számunkra és az egész emberiség számára .. Az evangélium szolgáit
pedig azzal a boldogsággal jutalmazza meg az Úr, hogy az egész
esztendő folyamán, bármikor tekint bármelyikünkre, neki tetsző
munkában találjon.

ürgonazene a rádióban. Január 20-án,
kedden délután arádíó Kapi-Kr álik Jenő
orgonamüvész játékát közvetíti a, Deák-
téri templomból. A müsorán új magyar
orgonamüvek szerepelnek: Gárdonyi

'. ~;~, .. '.

Zoltán, Kenessey Jenő," Lisznyay-Szabó
Gábor, Sauerwald Géza ·es saját korn-
poziciói. A közvatiréskor ': tengerentúli
leadás céljából több viasz-felvétel is ké-
szül. .



ft ma~~arés az an~ol~ereszt~énsé~
A keresztyénség tartalma miatt nem szabadna a kettő között

különbséget tenni. Veszedelmes vállalkozásnak is látszik az, hogy
különbségeket állapítsunk meg, de napjainkban annyi vszokatlan s
eddig nem sejtett összehasonlításra, érthetetlennek látszó dolgok meg-
fejtésére kényszerültünk, hogya címünkbe beszorítható kérdéseket meg
kell vizsgálnunk.

Az angol keresztyénség történelmének áttekintése alkalmat adna
arra, hogy a múlt tradícióin felnevelődött angol protestantizmus jelene
és jövője tekintetében megállapításokat tehessünk. Ha elmellőzzük a
történelem eseményeit .3 csak az angol keresztyénség jelenére vagyunk
tekintettel, akkor is betekintést nyerhetunk az angol protestántizmus
múltjába is.

Csak az utolsó két évtized eseményeit vegyük közel szemügyre.
London sokáig azt sejttette a világgal, hogy románizáló tendenciákat
szívesen lát. Mennyit írtak erről a lehetőségről világi lapjaink s a
napisajtó is. S milyen rövid ideig tartott ez a játék. Ha ma valaki
Londonban ilyen irányzatot hangoztatna, szembetalálná magát az egész
nemzettel, melynek nacíonalisztikus gondolatai mindenhez közelebb
vannak napjainkban, rnint épen a románizáló szándékok megvalósí-
tásához.

Az első világháború előtt Anglia nemcsak mint kolonízáló nagy-
-hatalom s az idegen világrésze ken az európai kultúrát terjesztő keresz-
tyén hatalom szerepelt, hanem amikor még az ökumenikus szót ki
sem találták, az angol keresztyénség szívesen vállalta az európai kis-
nemzetek távolkeleti missziói munkájának hathatós és önzetlen támo-
gatását. Sőt az első világháború után még arra is vállalkozott, hogy
missziói területeire nérriet misszionáriusokat hívott meg: látni és dol-
gozni. Ezek az emelkedett szellemiségre mutató cselekedetek már
régen a múltéi. Ma az angol kolonizáló hatalom exponensei letartóz-
tatják a más nemzetiségű misszionáriusokat s Anglia nem vállalja
egyetlen európai egyház keresztyénségének védelmét sem a fennható-
sága alatt levő területeken. Ma az angol keresztyén csak és kizárólag
angol. Sőt fennhéjázva és mindíg öntudatosabban vallja, hogy kül-
missziói munkát csak az angol. keresztyénség végezhet s más keresz-
tyénség egyáltalán nem. Ez a gondolat egy esetleges angol győzelem
esetén külmissziói vonatkozásban azt jelentené, hogy az európai protes-
táns és római katolikus egyházak beszűntetni kényszerülnének missziói
tevékenységüket.

Az angol keresztyéns.ég azt a tervét is sokáig szellőztette a világ
előtt, hogy egységet keres és köt a keleti egyházzal. Azóta ezt a
kedvenc gondolatát Róma is magáévá tette. Azonban sem Róma, sem
London nem valósították meg eddg. De talán ennek az ötletnek volt
kicsapódása az az immár világgábocsátott hír, hogy az angol keresz-
tyénség megváltoztatta véleményét az istentelen orosz' mozgalmakkal
szemben. Amióta t.udja a világ azt, hogy az angol premier: Churchill
foglalkozik az egyházi ügyekkel s az angol minisztertr nácsokon sok
beszéd anyaga az, hogy az anglikán püspöki állások m-Iyen személyek-
kel töltessenek be, valószínűnek lehet elfogadni' azt, hogy Eden kül-
ügyminiszter azon ígérete, hogy Európát Oroszországnak s7:01~}tlta+jJ.

ki, az angolok és a többi európai kereszt yériek előtt is abban ct mon-
dalban fogalmazható meg, hegy az angol kereszty{n~ég közönyös
szemrnel nézne azt, ha az orosz istentelenek mozgalma az orosz győzelem

Altalában szembut délutánonként
szoktak indulni a rábaközi és kemenes-
aljai evangélikus falvakba. Rendesen az
iskolában már víg gyermeksereg várja
őket, s hamarosan együtt énekel, nótá-
zik a· gyermekhad a regősökkel. Gyer-
mekdélutánjaik miísorához a magyar
népdal és népi játék mellett szervesen
hozzátartozik a népi mese is. A gyer-
mekek hamar szétviszik hirüket a fa-
luba, úgy, hogy estére rendes en zsúfolt
előadási teremben kell megtartaniok a
regős-estet.

Vidám nótaszóval vonulnak ilyenkor
be, s rövid beköszöntő után 1-2 órás
műsorban mutatják be a magyar lélek
gazdaságát. Komoly balladák és vig
szavalatok, egyszólamú és váltakozó
énekek (kánonok), páros felelgetők és
többszólamra· feldolgozott népdalok
váltják egymást népmesével és népi
táncokkal vegyesen. A játékoknál a
hangulat a tetőrok áre hág, még a leg-
komolyabb felnőttek is szívvel-lélekkel
buzdítják a "dongózókat""! Nem sok rá-
beszélés kell ilyen hangulat mellett,
hogy az egész közönség velük énekelje
azokat a nótákat, melyeknek sokszoro-
sított szövegét kiosztják közöttük.

Milyen nótákat?
Nem a legújabb slágereket, még csak

nem is valami "szép·· cigánynótát ta-
nítanak meg, hisz ezek nem a magyar
lélekből fakadnak, s gyökerükben ide-
genek tőlünk. Hanem régi magyar -
Bartók, Kodály és társai által gyüjtött
- népdalokat, amelyek a magyar nép
szívéből fakadtak és amelyeket újra a
magyar népnek adnak vissza. A közép-
pontban természetesen egy komolyabb
tárgyú előadás áll, amelyik a társada-
lom nevelésének, és felvilágosításának
egyik lényeges eszköze.

Az egész rnüsor fölé pedig azt a cí-.
met lehetne irni: Hogyan szórakozik
igazán a magyar? íg" szeretnének a fa-
luból kiszorítani minden, idegen, nem
odavaló dolgot és új kedvet önteni be-
léjök. At szeretnék értékelni egész élet-
szemléletüket.

Esték végén kis iratterjesztésükből jó
magyar könyveket adnak a nép kezébe
a romboló ponyva hel vett.

Vasárnap délelőtt egyikük prédikál,
a többiek pedig régi magyar egyházi
énekekből mut.atnak be. Délután ők
szokták tartani a templomi könyörgést,
utána valamelyik leánygyülekezetben
az egész regősműsort megismétlik és
úgy térnek haza.

Az elmúlt őszön 22 helyen voltak s .
regöltek összesen mintegy hátezer em-
ber előtt.

Itt mondanak köszönetet mindazok-
nak, akik segitették munkájukat, . a
vendcgljitóknak és a magyar falunak,
amelytöl sokat kaptak. Kérik, hogy ne
tagadják meg szeretetüket tőlük ezen-
túl sem.~~---."....-..,..,.-.

Kitüntetés. Dr. Koch István.t a buda-o
pest-fasori giIlLnázium igazgatóját a kor-
mányzó úr tanügyi iőtanácsosi címmel
tűntette ki.

'I'essedtk-firmepélyek. A Szarvasí Orcg-
diákok Szövetsége ezévi első összejöve-
telén dr. Kemény Gábor tartott értékes
felolva.sást arról, hogy mit köszönhet az
ország Tessedik Sámuelnek. - Január
17-én, szombaton este Szarvason mü vészí
műsor keretében clr. Nádor Jenő gimn.
igazgató tart előadást Tessedik Sámuel-
ről.
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8etapcsoló~ás az -
is~olán~ívüli né~rnuYelés~e

Erről a Bányakerületből három dolgozat
érkezett, be. Megállapítják, hogy az is-
kolánkívüli népművelés nemcsak pe-
dagógiai, hanem társadalmi, nemzeti
szempontból is fontos és szükséges. Az
északi és nyugati népeknél már régóta
megvan. Hazánkban Széchenyi és Kos-
suth vetették fel ennek a gondolatát.
Türr István tábornok Baján alakította
meg az első népoktatási kört, A múlt
század végén Uránia, Emke, Fernke, Sza-
bad Liceum működtek ilyen irányban
1922. október 14-én a 132.243.. szám alatt
kiadott kultúszminiszteri rendelet intéz-
kedett, hogy a törvényhatóságokbana
népművelési bizottságok megalakulja-
nak és .minden alkalmas intézményt be-
vonjanak a népműve lés munkájába. Az
anyagiakról a kultúsztárca és a törvény-
hatóság gondoskodik.

Míg azelőtt a nép műve lés az ismere-
tek terjesztésével foglalkozott, ma a
nemzeti és a valláserkölcsi .megújulás
képezi legfőbb programmját, mert né-
pünk gazdasági megújtÚásának egyik
alapfeltétele, hogy erkölcsileg is meg-
erősödjék. Hogy mennyire fontosnak
tartja ezt a kormányintézkedés, igazolja
aza körülmény, hogy a népművelési
tájékoztató első helyre vette föl a nép
erkölcsi nevelését célzó ismeretanyagot.
Ennek címe: Az ember lelki és erkölcsi
világa.

Miért kell a lelkésznek a nép műve-
lésbe bele kapcsolódnia? Az állam eb-
ben a munkában nem támaszkodhatik
csak a tanltókra, hanem érzi, hogy szük-
sége van a 'Ielkészekre is, hiszen azok
ismerik a legjobban a népet 5 azután az
ő kötelességük hirdetni, hogy a vallá-
sos hit vet gátat a romboló emberi ösz-
tönőknek -és az sarkal igazán -kitartásra.

Miként kapcsolódjunk be? Zeman
testvér azt javasolja, hogy ahol a KIE
működik az egyházban, annak <Í keretei
között végezzük -d. népművelést, amint
az pl. Tótkomlóson 'is történik. A lel-
készt természetesen nemcsak a népmű-
velés és a vallás viszonya érdekli.
Emellett a történelmet,· különösen nem-
zetünk történetét ismertesse, ráutalva,
hogy népek és 'nemzetünk életében
milyen sokszor érezhető és látható a
gondviselö 'Isten hatalma.

A statisztikai adatok szerint 1939--40-
ben a -protestáns lelkészek közül 209, a
római katolikusok közül pedig 425-en vet-
ték ki részüket az iskolánkivüli néprnű-:
verésben. ...,

A dunáninneni egyházkerületben a
nógrádi lelkészegyesületben erről a kér-
désről általánosságban megállapították,
hogy a népmüvelés szükséges. Hiszen
evangélikus népünk a müveltségben
mindíg vezetett, nehezebb a hely kér-
dése, hogy hol tartsuk ezeket az elő-
adásokat? Külön kell abibliaórát és
külön a népművelési előadást tartani.

A dunáninneni egyházkerületből 3, a
tiszai egyházkerületből 1 értekezést 01-

_vastam. Míg a bányai egyházkerűletben
praktikus an fogták meg ezt a kérdést,
addig itt inkább elméletileg foglalkoz-
tak vele. A tiszai kerületből beérkezett
dolgozat az iskolánkívüli népmüvelés 3
formáját különbözteti meg. A részleges
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esetén felperzselné az európai templomokat és könyörtelenül megszün-
tetne minden egyházi életet.'

Ezen a ponton érkezünk oda, hogy .a magyar keresztyénség joggal
vállalja a különbségeket az angol keresztyénséggel. .Mert a magyar
keresztyénség kevesebb súlya ellenére is vállalta azt a keresztyénségé-
ből s egyben magyarságából következő martíriumot, hogy kinyitotta
mellét a tatár lándzsák előtt s nem ijedt meg a török janicsárok halált
osztogató görbe kardjaitol sem. Sokat hangoztatott készsége és csele-
kedete ez a magyar keresztyénségnek, amelyet a történelemírás folya-o
mata alatt csak egyetlenegy áltörténelemíró vitatott el tőlünk: H. G.
Wells, s osztotta ezt a szerepet a cseheknek. A világ többi része velünk
együtt jól ismeri ezt a történelmi hivatásunkat és mártír-sorsunkat.

Jóízlésünk tiltja, hogya megállapításon túlmenjünk s most már
mi is versengő játékot kezdjünk az angol keresztyén testvéreinkkel.
Erre nálunk aligha kerül sor. Nem akad közöttünk sem olyan lelkész,
sem olyan presbiter, aki ezt megtenné. S amikor az 1942-es angol
magatartást feljegyeztük, magunknak van csupán mondanivalónk.
Először is azt tanuljuk meg önmagunk számára, hogy a mostani világ-
háború végén nem lesz meg az a nagy kiegyenlítődés, amelyre olyan
sokan számítanak. Nem lehet remélni azt, hogy Sztalin valaha is
udvari kápolnát építtet magának és diktátori kápláni állást szervez.
Az sem hihető, hogy Molotov miniszteri tevékenységét a boldog béké-
ben misszionáriusi tevékenységgel cserélje fel. Inkább valószínű az,
hogyadélkeleteurópai széleken élő népek, ha ma még bizonyos
megnemértésben is vannak egymással szemben, megérlelődnek idővel
annak felismerésére, hogy közös érdekeik vannak, malyeknek meg-
harcolása érdekében minden gyűlölködés feloldására készen kell
lenniök. A második nagy világháború derekán Budapestnek épen az
volna a szerepe. hogy mint keresztyén nagyváros, találkozóra hívja
és gyűjtse mindazokat a keresztyén szomszédainkat, akik esetleg épen
az angol keresztyénség miatt keresztyénségükben érzik veszélyeztetve
magukat.

A sötétben fütyülő gyermek példája jut sokszor eszébe a nemze-
tek és államok sorsán gyötrődő embereknek. Milyen jó . az, hogy a
magyar keresztyénség elég jól hallgat napjainkban. Ugyanolyan
csendes és bizakodó nyugalommal tekint jövője elé, mint maga fl

magyarság. Már annyiszor forgott nemzeti és keresztyén léte veszély-
ben, hogy immár második természete lett veszélyeztetettsége, de nagy
szenvedéseiben senkit sem rántott a mélységbe s a maga esetleges
halálával senki életét nem akarta ugyanúgy eltemetni. Boldogok
vagyunk, hogy a tiszta igazság fényénél ezt megirhatjuk, ,mert, ez így
van, így tudja és így látja minden magyar és minden, a magyarságot
megbecsülő ember.

Reméljük, hogy a magyar keresztyénség most vívandó harcát lsten
kegyelméből eredménnyel fejezi be s boldogok leszünk, ha a nagy
háború befejezése után eg)'. ugyanolyan kis -angol egyházi orgánum,
mint a miénk, megírja őszintén, hogy a magyar keresztyénség '3ívesen
állott Kelet-Európa gyepüjénél s ezzel rendkívüli szolgálatot tett az
angol keresztyénségnek. p. L

Segédlelkész-áthelyezések. D. Kapi
Béla dunántúli püspök Sriiidéliusz Ernő
pápai s.: lelkészt ideiglenes en a marcal-
gergelyt gyülekezetbe, Németh Zoltán
várpalotai s.vlelkészt pedig ideiglenesen
a pápai' gyülekezetbe rendelte további
szolgálattételre.

Eljegyzés. Dezseri Dezséry László
egyetemi lelkész, néhai dr. dezseri Bielek
Aladár min. tanácsos és özvegye pécs-
újfalusi Péchy Klára fia eljegyezte k á-

posztafalvi Lányi Judit testnevelő ...tanár·
nőt, dr. káposztafalvi Lányi Sándor kir.
törvényszéki tanácselnök és felesége
litteráti Végh Erzsébet leányát.



Rokonnépeinkről
Az "Evangélikus Élet" múlt évi 42-ik számában "Rokonnépeink

csőcselékek?" című cikket _örömmelolvastam, mert mint a '"Turáni
Társaság" egyik régi tagja, fájdalommal tapasztaltam. hogy nálunk
mily kevés a megértés e fontos kérdés iránt, holott fajtestvéreink
sokkal többet tudnak rólunk, mint mi róluk. Nálunk azonban pont
azok a személyek, akik ezzel a rokonsággal keveset' törődnek, sokszor
szégyenletes szolgaiassággal borulnak térdre egy kegyes nyugati előtt,
mert egyszer jó szót mondot t a magyaroltról.

Megemlítek néhány esetet, amelyben Iajrokonarnk megnyilatko-
zását láttam. Igy történt egy tatár faluban .egy séta alkalmával, amikor
egy barátommal magyarul beszélve, meghallottam az egyik kapu c-lőtt
álló asszonyok beszédéből: "Bu madsarlar dir, kardaslar simiz". (Ezek
magyarok, a mi testvéreink.) A tatár tudott róla, a magyar falusi
ember csak véletlenül vette észre, hogy itt van valami rokonság. Kato-
náimnál erdeklődtern ez iránt, és például ilyen feleletet kaptam: "Igen,
mi is sokszor megértettük egymást". Igy történt, hogy bajtársammal
a piacra mentünk és (>n megálltam egy tatár· teásibrik sátra előtt
és így szóltam bajtársamhoz: "vennék egy ibriket, de hogy mondjarn
a tatárnak?" Erre a tatár felemelt egy ibriket eszavakkal: .Tbrik
isztermisziniz?" Erre azt mondom, hogy kicsi, nagyobbat szeretnék,
amire a tatár visszavág: "kicsik .tir burada böjük (megfelel a magyar
bővebb szónak) var" és meglett a vásáro

Tüdőlövés utókövetkezményei miatt hosszabb kórházkezelés után,
mint hadifogoly, déli Iekvésű városba kerültem. amelynek lakossága
nagy százalékban tatár volt, de a következő eset fel említése miatt
a város nevét nem közlörn. Ugyanis ott akkor már nagy hiány volt,
különösen húsban és az asszonyok hosszú sorban vártak, amíg sorra
kerülhettek és sokszor nem kaptak húst a ta tál' mészárosnál, míg a
magyar hadifoglyok mindíg kaptak. A húsvásárló magyarok ugyanis
két csoportban mentek. Ketten bementek a főbejáratnálés bejelen-
tették a szükséges mennyíséget, amire a tatár a tömeg előtt rideg
"nicsevó"-val, "semmi"-vel felelt, de ez alatt már a segédje a hátulsó
helyiségben az oda bement második csoportnak kiadta a kívánt árút,

. Egy' tatár engem török tisztnek nézett és testvérnek szólitott,
amire azzal feleltem, hogy igen, testvér vagyok, de nem török, hanem
magyar. Erre felemelve mindkét kezét: "Öh Ön magyar rokonaink fia,
ama messze nyugati, nagy és magas műveltségű nemzet gyermeke!"
Tehát tudott róla. .

Folytathatnám, de azt hiszem, ennyi is elég és csak arra hívom
fel az olvasók figyelmét, hogy Kazán-ban a tatároknak már 1802
óta van nemzeti nyomdájuk, ahol a tatárnyelvű könyvek százai
kerülnek kinyomtatás alá és van térképészeti intézetük is, főleg
iskolai fali <térképek készítésére.

Azon voltam, hogy a tatár kultúra ezen bizonyítékait összevásá-
roljam és egy zenélő zárral elzárható, magyar mintához hasonlóan
befestett kirgiz ládába zárva, a svéd vörös keresztre bíztam hazaszállí-
tás végett, rniután attól tartottak, hogy csererokkant gyanánt való
hazautazásomalkalmából a határon elveszik tőlem.

A svéd vörös kereszt a határig el is intézte dolgát, de ismeretlenek
kezén a dolgok eltűntek és a láda tartalmának csak egy darabját
mentette meg egy barátom, aki egy északnémet város egyik ódondász
kirakatában látta és felismervén, visszavásároita részemre.

Aki fajrokonainkról ítéletet akar mondani, az' keresse fel őket
és ha látja szellemi képességeiket és lovagias gondolkozásukat, mind-
járt helyes ítéletet alkothat magának.

Kedvezőtlen földrajzi elhelyezés és politikai elnyomatás visszatart-
hat egyes népeket a kultúrális fejlődésben, de kétségtelen, hogy e
rokonaink egyszer mégis csak a kultúra tényezőivé lesznek, mint ahogy
a ma már elvitázhatatlanul legalább nagy részben turáni szumirok
civilizáció dolgában a világ minden, népét megelőzték."

Ne is menjünk oly messzire. Itt vannak a germán népek, akik

* Ezt elismeri C. Leonhard Wooley is "The Sumerians" cimű művében,
a következő szavakkal: "The Sumerians are speaking an agglutinative language
somehwat resembHng ancient TU1'kish. (Tumnian)".

gyakorlati népművelést, a szabad, egye-
temes formájút és a népfőiskolát. Kü-
lönben meglehetősen ellentétes meg-
állapításokkal találkozunk. Az egyik
szerint népünk neveletlen, nincs érték-
ítélete. Az egyház próbálta öt : nevelni,
de politikai, társadalmi nyavalyák azt
nagyon megfertőzték. Az ellenkező
megállapítás pedig azt mondja, hogy
milyen felesleges munka sokszor' a nép-
művelés. hiszen a mi népünk nincsen
elmaradva és mindíg a többet tudók
közé tartozott. A népmüvelésnek helye
nem olyan értelemben van, hogy több
tudományt adjon, hanem hogy megadja
azt a helyes ismeretet, ami különbsé-'
get tud tenni.

A népművelés munkáját igazán csak
az végezheti, akinek kellő ismeretei
vannak a népről, aki megnyerte bizal-
mát és a cél elérésében való hittel ál-
landó példaadással tud dolgozni. Bár
e tekintetben a lelkész áll a néphez a
legkőzelebb, mégis a lelkész óvatosan
nyúljon ehhez a munkához. Beszédei
e tekintetben csak ajánló jelleggel bír-
janak. PI. ne akarjon gazdasági útmu-
tatásokat adni, mert akkor kőnnyen azt
mondják neki, hogy csak menjen visz-
sza a mesterségéhez. Elegendő, ha arra
utal, hogy ez jó és helyes, vagy pedig
rossz és helytelen.

A mi egyházunk tanító egyház s
azért azt hiszem, hogy az iskólánkívüli
népművelésből ki kell vennie a maga
részét. Előttünk van a finn példa. Ez
késztette egyházunkat, hogy felállítsa a
népfőiskolákat. . Az iskolánkívüli nép-
müvelésbe bele kell kapcsolódnunk.

.Orülnünk kell, hogy a kormányzat
olyan szervezetet létesített, amelyről a
népművelés vezérfonala ezt, mondja:
Miután vallás nélküli lélekre semmiféle
erkőlcsös építményt, semmiféle életide-
ált építeni nem lehet, a hitélet ápolását
és mélyítését első és legfontosabb teen-
dőnek kell tekinteni.

Fic. Fizély Odön.

KÖNYVISM[RI[lfS
Makay Miklós:

Ökumenikus Kiskáté
(A Magyarországi Okumenikus Ifjúsági

Bizottság kiadása. 24 oldal.)

Az "ökumenikus" szó "földkereksé-
get" jelent szószerint s az egyházi
életben azt a törekvést márkázza, amely
a kü löriböző keresztyén egyházak között
az Apostoli hitvallásban vallott "egysé-
get" igyekszik kidomborítani: "Azt
akarja tehát, hogy,' az egyházak azt
jobban átérezzék és : különősen a gya-
korlati- élet területén egyre inkább meg-
bizonyítsák." Azokban az időkben, ami-
kor a világ népeit egyre mélyeb1J sza-
kadékok választják el egymástól s a
világ keresztyénsége mind nagyobb te-
rületen kerül a nyilt vagy álcázott el-
nyomás állapotába, egyre nagyobb je-
lentőséget nyer az ökumenikus mozga-
lom. Igen hasznos tehát, hogy Makay
Miklós ref. vallástanár kískétéba szed te
össze a mozgalom elvi lényegét, törté-
netét, törekvési irányait, szervezetének
és irodalmának rövid ismertetését. Ebből
a Kiskátéból mindenki pontos tájékozó-
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dást nyerhet az ökuménikus mozgalom
felől, ami remélhetőleg a mozgalom
megerősödését vonja majd maga után.
Hazai viszonylatban különösen nagy a
jelentősége. EI tudjuk képzelni, hogy
egy ökumenikus szellemben nevelkedett
magyar ifjúság idővel ki tudná húzni
az állandó felekezetközi surlódások mé-
regfogait (reverzális, stb.) s helyesebb
törvényekkel biztosítani a felekezetek
békés együttélését, sőt közös munkál-
kodását. Reméljük tehát, hogy az Oku-
menikus Kiskáté kiadása csak első gya-
korlati lépése volt a Magyarországi
Okumenikus Ifjúsági Bizottságnak s ez-
után sokkal többet hallunk vagy tapasz-
talunk az ifjúság közötti munkájáról.

F. Z.

Kodolányi János:
Istenek

(Regény. Athenaeum kiadása, 374 old.)
Történelmi regény mindig hálátlanabb

munka, mint a mában játszódó. Hatal-
mas tanulmányt igényel s még nagyobb
megjelenítő erőt. Ritkán sikerül olyanná
varázsolni a hangulatát, hogy valóban
rég'. letűnt korban érezze magát az ol-
vaso. Kodolányinak mesterien sikerült
ez. Azt a korszakot festi, amikor a ka-
landozó magyarok pogány világának
csillagzata már lehanyatlott, de a ke-
resztyénség még nem tudott gyökeret
verni. Az erjedés, küzdelem, birkózás
állapotát tárja szemunk elé 'egy Balaton
környéki magyar "szállás" életében. A'
rabszolgák és "szabadosok.:' meg a pogány
magyar úr életének ősi családias Íze, 'a
beszivárgó kereszLyénség vadhajtásai.
az idegenszármazású missziós pap küz-
delmei, megaláztatásai és győzelmei.
mind a legteljesebb valószerűséget le-
helik. A dunántúli magyar fajtának igen
sok, jellegzetes vonását sikerül éles
megví lágításba helyezni. Egy pillanatig
se érezzük, hogy mai problémákat vetít
vissza ezerévelőtte, sőt ellenkezőleg,
írásmüvészetének látcsövén azt hozza
közel hozzánk s mégis észrevesszük
nem egy helyen, hogy fajtánk bajai,
gátlásai, nyomorúságai és bünei milyen
régi gyökerüek. Alap os nyelvészeti ta-
numányok alapján igen sok szavunkat
keletkezési, fejlődési állapotának le~-
elején mutat be. Viszont igen sok szóról
deríti ki az ősi magyar eredetét.

Mint regény, történet is, költői és ér-
dekes, ha nem is olyan könnyű olvas-
mány, mint a modern korban játszódó
regények. OIY?ln könyv, amelyet min-
denki "haszonnal" olvashat F. Z.

Cseresnyés
Németh László, úgylátszik, menthetet-

lenül egy-témájú ember marad a szín-
padon. A Cseresnyés-ben kis változat-
tal ugyanazt a családi problémát tálalja,
amit a Villámfénynél-ben vagy a Pa-
pucshős-ben. A mélyen gondolkodó, szo-
ciális érzésü, osztálylalan ú í világért
harcoló férfit, aki elvei következmén yeit
a gyakorlatban és magánéletben is le-
vonja mind maga, mind családja szá-
mára, nem érti meg a családja, de leg-
előbb a felesége s így tragikus szócsa-
ták; dörgések és villámlások (a villám-
lás soha ki nem maradhat, sőt mindíg
előkelőbb szerephez jut) közepette -sz ét-
bomlik a családi élet.

A téma ugyanaz, csak a körítés más.
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évszázadokig éltek a római kultúra közvetlen szomszédságában és
például nem vették át a városok építését a népvándorlás utolsó idejéig,
nem szólva egyéb kultúrális intézményekről és ma a viIágműveltség
terén vezető szerepet töltenek be. '

Sajnálattal kell megállapítani, hogy még a velünk barátságos
viszonyban lévő népek irodaimában is néha megjelennek olyan köz-
lemények, amelyek csak helytelen információkból eredhetnek és így
sokkal kívánatosabb volna ezek megfigyelése és megcáfolása, mintsem
fajrokonainknak az idegenek előtt való lekicsinylése, amivel közvetve
saját- nemzetünknek is ártunk. Vitéz Galánthay Glock Tivadar

nyug .. vezérőrnagy.

E~~Mlitisltyiselö~MlaSsá~~ötése
A fizetéssel járó egyházi tisztséget betöltök házasságkötése körül felmerült

kérdések tekintetében az evangélikus egyházegyetem és il református egyetemes
konvent közös eljárást állapított meg. Az erről szóló tájékoztatót az egyetemes
közgyűlés 1941. évi jegyzőkönyve 15. pontjának megfelelően egész terjedelmében
közöljük. Megjegyezzük, hogy e tájékoztató alkalmazásának kezdő időpontját a
református egyetemes konvent elnöksége és az evangélikus egyházegyetem fel-
ügyelője egyetértően 1942. jannár hó ell"jében ál.lapí~otta meg. A jegyzőkönyvi
pont így szól:

15. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a református ken-
veritnek azt az átiratát, melyben köz li, hogy a két protestáns egyházat
közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság megállapította a
fizetéssel járó egyházi tisztséget betöltök házasságkötése körül fel-
merült kérdések tekintetében általa kibocsátani javasolt tájékoztatót,
amelynek szövegét a református egyetemes konvent a maga részéről
változatlanul elfogadta. Ez a szöveg a következő:

Tájékoztató
a református egyházi törvények 1933. évi Il. cikk 10. § h. pont, V cikk
20. § 3. bek., 89. § 3. bek., 119. § 2 bek., valamint az evangélikus
egyházi törvények II. cikk 7. § rendelkezésének

helyes értetmezénércc.
. 1. A javadalmas állásban lévő egyházi. tisztviselők (lelkészek, taná-

rok, tanítók, kántorok) házastárs~nak vallására és ' gyermekeik vallási.
nevelésére vonatkozó egyházi törvények rendelkezésének visszaható
ereje nincs,

A most hatályban lévő egyházi törvények hatálybalépését meg-
előző időben kötött házasság és az abból származó gyermekek vallása
ügyében' a házasságkötés idején hatályban volt egyházi törvény
irányadó.

II. A két evangéliumi (református és evangélikus) egyház tagjai
közötti vegyesházasság esetében az egyházi törvények vonatkozó ren-
delkzései a következő értelemben nyernek alkalmazást:

1. Mind a református, mind az evangélikus egyház törvénye meg-
engedi, hogy javadalmas egyházi. tisztviselője a másik evangéliumi
egyház tagjával kössön házasságot. A két egyház egyikének szolgálatá-
ban álló javadalmas egyházi tisztviselő másik egyházhoz tartozó házas-
társának az egyházi javadalmas tisztviselő vallására áttérését semmiféle
egyházi hatóság, vagy elöljáró nem kívánhatja, sőt az áttérés szorgal-
mazásától maga a házastárs is tartózkodjék.

2. Mivel az előző pont szerint fennálló esetben a gyermekek vallá-
sára vonatkozó egyházi törvényes rendelkezésnek csak a házasságkötést
megelőzően létesített törvényes megegyezéssel lehet eleget tenni, ilyen
esetben az egyházi tisztviselővel házasságot kötő egyháztag egyháza a



református egyházi törvény 1933. évi VI. tc. 46. § b) pontja, illetőleg
az evangélikus egyházi törvény VIlI. cikk 175. § 2. pontja szerinti
egyházi büntetést nem alkalmaz.

3. Ha a két egyház egyikének javadalmas tiszviselője a másik
egyház javadalmas tisztviselőj ével köt házasságot, a gyermekek vallá-
sára vonatkozó megegyezésnek nincs helye és egyik egyház tisztviselő-
jét sem lehet felelősségre vonni azért, hogy a nem az' ő neméhez
tartozó gyermekei nem az ő vallásában nevelkednek.

4. Ha a két egyház egyikének iskclájánál, vagy intézeténél a másik
egyházhoz tartozó tanár, vagy tanító (óvónő) van alkalmazva, erre
nézve az iskolát (intézetet) fenntartó egyház törvényeinek csak a házas-
társa vallására vonatkozó szabálya érvényesül, a házasságából származó
gyermekeknek az iskolafenntartó egyház vallásában nevelését azonban
nem lehet kívánni akkor sem, ha a másik házastárs az iskolafenntartó
egyháznak tagja.

5. A két egyház egyikének iskolájánál, vagy intézeténél alkalma-
zott olyan tanár, vagy tanító (óvónő), aki a másik egyháznak tagja,
fegyelmi vétséget követ el, ha az iskolafenntartó egyházhoz tartozó
jegyesével az őt alkalmazó egyház rovására' köt megegyezést.

6. Ha e tájékoztatóban felsoroltaktól különböző olyan eset merül
fel, amelyben az egyházi törvények rendelkezéseinek alkalmazhatása
kétségesnek látszik, a fegyelmi eljárás megindítá9a előtt kérdést kell
intézni az illetékes egyházkerület elnökségéhez, amely a vitás kérdés-
ben a törvény szellemében 'határoz.

Az egyetemes közgyülés a két protestáns egyházat közösen érdeklő
ügyek tárgyalására kiküldött bizottság által bemutatott, a református
egyház egyetemes konvent je által már elfogadott ezt a tájékoztatót a
maga részéről is változatlanul elfogadja és az abban foglalt megállapí-
tásokat, törvénymagyarázatokat és utasításokat magáévá teszi s erről
a református egyetemes kenventet értesíti, az egyetemes felügyelőt
pedig felhatalmazza arra, hogy e tájékoztató alkalmazásának kezdő idő-
pontját a református egyetemes konvent elnökségével egyetértésben
megállapítsa s ezt, valamint a tájékoztató fenti szövegét az egyházi
sajtó útján is közzétegye.,
............••• ~ ..•.~-...........,.~~...........-~

Egyházi énekkaraink
Az "Evangélikus Élet" január 3-i számában egy híradás számolt

be arról, hogyaszékesfőváros ezévi költségvetésében közel 42 ezer
pengős összeg szerepel a budapesti protestáns egyházi zene támogatá-
sára. Hír szerint egy közös protestáns, a meglévő templomi énekkaraink
mellett tehát egy új énekkar és zenekar alakulna ezen összeg fel-
használásával. Ezt az énekkart két tagozatúnak terveznék: volna refor-
mátus és evangélikus csoportja.

Ez az elkülönítés megfelel a két egyházzenei felfogás külőnböző-
ségének. Nálunk, evangélikusoknál Luther zenei elgondolása az isten-
tiszteleti liturgiába szervesen építi be az énekkart. Istentiszteleteinken,
úrvacsoraosztáskor, áhítatokon ezért rriinél több helyen és minél gyak-
rabban kell énekkarnak szerepelnie. Budapesten minden lelkészi kör
vágya kell, hogy legyen, hogy olyan énekkar álljon rendelkezésére,
mely ezt a lutheri elgondolást a mai időkben is meg tudja valósítani.
Énekkari kultúránk ezen történeti múltja és liturgiai öröksége ezt
egyenesen kötelességünkké teszi. Énekkaraink megszervezése, fenntar-
tása, művészi vezetése annyi akadállyal küzd ma, hogy nem csoda,
ha egyházi életünkben nála fontosabb kérdések kerültek előtérbe.
Azonban sohasem mondhatunk le arról, hogy minden gyülekezetnek
saját, élő és virágzó énekkara legyen. S most, hogy alkalom és meg-
oldás kínálkozik erre, természetes, hogy ez az evangélikus felfogás kér

Itt elég érdekes. Amolyan népfőiskola-
félét alakít saját birtokán egi közéleti
egyhelybentoppgástól megcsömörlött
képviselő s mint valami rendházban,
egyforma ruhában jár ő is. családja is
munkásaival. Keményen dolgoznak
mindannyian, de idejük marad a lelki
művelödés számára is s a legegyszerűbb
kubikustól a családfőig mindenki egy-
formán részesedik nemcsak a kert, de
a kultúra áldásaiból is. Nem más ez,'
mint Németh' László színpadra jeleni-
tett tanulmánya a KeLt-.Magyarország-
ról. Sokat írt, sokat cikkezett ő már
erről, most aztán elénk is ábrázolta ál-
mait. A tragédia ott kezdődik, hogy a
mai helyzetben ő maga is megvalósít-
hatatlannak tartja ezt az álmot. A régi
világ olyan erős, hogy vagy egészen
magához szívja Cseresnyés népét, mint
feleségét és Katinka lányát, vagy meg-
hasonlottan őrlődnek a kettő között,
mint Klára és a kubikus. Még Cseres-
nyés is ősszeroppan, csak szívéből pat-
tant Minervája, a legnagyobb lány:
Margit áll erősen s látja a jövendó út-
ját: szektát, mozgalmat alapítani s úgy
harcolni a jobb világért azokkal, akik
hajlandók teljesen megtagadni a régit.

Közben sok szép és mély filozófiai
meg prófétikus igazságot mondanak ki.
Szinte azt mondhatnánk': paradoxonokba
sűrítve pár kötet Németh László tanul-
mányt szórnak szét az alatt a két 'óra
alatt, .míg a darab pereg. De állandóan
az az érzésünk: gyöngyszemeket dobál-
nak disznók elé... Nem gyöngyszem,
kukorica kellene ide. Tápláló, növelő,
hizlaló, amit örömest habzsolna a kő-
zönség. S az a nagy drámairók zseniali-
tása: kukoricává varázsolni a gyöngy-
szemeket. Shakespeare-nek sikerült, Né-
meth Lászlónak nem. Már negyedszer
rugaszkodott neki, hogy drámába gyúrja
a maga valóban zseniális meglátásait,
nemzetmentő prófétaságát, de a sütő-
kemencéből sehogy se akar előkerülni
ízes fehér kenyér, amelyik "eteti ma-
gát .., csak valami keletlen. sületlen,
nehéz, szalonnás ragacs, amit még az
irodalmi "vasgyomrok" is nehezen
emésztenek. A karzat pedig, akinek leg-
először szánta volna Németh Lászlo d

maga irodalmi "kenyerét", így fejezte
ki hátam mögött a véleményét: "Gyere-
kek, egy jó mozi ennél százszor töb-
bet ér!"

Szép álom az, hogy népnevelő kated-
rává tegyük a színpadot, de akkor- azt
úgy csináljuk, hogy "ne lássék ki a ló-
láb", hogy tiszta irodalom, dráma és
cselekmény legyen, tömegeket vonzó és
mozgató valami s ne csupán essay-
tűzijáték, amely kemény próbára teszi
a legggyorsabb és legintelligensebb ko-
ponyákat is, hogya végén nem felüdü-
lésseI, de a nehéz agymunkától kimerül-
ten szédeleg ki a színházból. A nagy-
közönség .pedig egyszerűen unatkozott.
Sajnos, Németh Lászlóból már aligha
lesz a XX. század magyar Shakespeare-
je, ami nagyon nagy kár, mert az essay-
író Németh László "csudélin'telligens"
fejében összesűrűlt tartalom igazán meg-
érdemelne egy hozzá méltó drámai me-
seszövőt. így azonban kár a gyöngy-
szemekért! Forkas Zoltán.

Házasságkötés. Dr. Csipkay Sándor,
a Budapest-fasori evangélikus gimn.
tanára január 12-én házasságot kőtött
Jakab Erzsébettel: néhai Jakab Miklós
suri lelkész leányával.
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.Dr.. Tomcsányi Vilmos Pál magyar
kir. titkos tanácsos, ny. igazságügymi-
~lszte.r, ? felsőház tagját a kormányzó
ur Kérpatalja kormányzói biztosává ne-
vezte ki. Orörnűnkriak adunk kifejezést
e kinevezés felett. Dr. Tomcsányi Vil-

'mos kiváló felkészültségű jogtudós, szé-
les látókörű külpolitikus, aki itthon és
külföldön önzetlen és áldozatkész mun-
kájával sok hasznos szolgálatot teljesí-
tett nemzetének. Egyházunknak is hű-
s~ge~. fia, aki. a pesti evangélikus egy-
h~zkozsegben es a Deák-téri testvéregy-
hazakban, mint egyházfelügyelő évek óta
b~zgó ~unkát fejt ki, az egyházi élet
kísebb Jelentőségű űgyeit is éppen olyan
figyelemmel kísérve, mint a nagyobb
jelentőségűeket. Most kapott nagyfon-
tosságú munkakörét is evangélikus hitű
emberhez illő felelősséggel és alázatos-
sággal fogja bizonnyal betölteni.

Síremlékavatás. Dr. Domján Elek
tiszai egyházkerületi püspök síremléké-
nek avatása január 25-én délben 12 óra-
kor lesz a nyíregyhází északi közteme-
tőben, Az emlékbeszédet Szohor Pál
polgármester mondja és a síremléket
Túróczy Zoltán püspök áldja meg. A
síremlék néhai Lux Elek és Dabóczy
Mihály szobrászművészek alkotása.

Kitüntetés. A kormányzó úr dr. ostffy-
asszonyfalvi Ostffy Lajos felsőházi tag,
ny. főispán, egyházmegyei felügyelőnek
a haza szolgálatában szerzett kiváló ér-
demei eIismeréséül a magyar királyi tit-
kos tanácsosi méltóságot adományozta.

Evangélizáció. A Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület által megkezdett
leánynépfőiskolai tanfolyamon négy na-
pos evangéIizáció volt. Jan. 9-15. nap-
jain Szandaváralján vannak evangélizáló
előadások. Mind a két helyen vitéz
Sréter Ferenc szolgál. A pitvarosi evan-
gélizációt Csepregi Béla végzi Zátonyi
Pál, segítségével. Pusztaföldváron jan.
18-25. napjain vitéz Sréter Ferenc, majd
jan. utolsó hetében Makón Csepregi
Béla végez evangéIizációt.

Kiskőrös. Az 1941. évi' gyülekezeti
élet számokban. Lélekszám: 10.287. Ke-
resztelés volt 217, temetés 114. Házas-
ságra lépett 62 pár, ebből vegyes 9.
ReverzáIis javunkra 9, kárunkra egy
sem. Konfirmandusok száma 239. ur-
vacsorát vett 4791 lélek. Kitért 8, betért
7 lélek. Lélekszám szaporodás 102. Min-
dennapi iskolás 1025. Az esztendő folya-
mán istentiszteleteken és különféle órá-
kon elhangzott 1288 igehirdetés, ezenkívul
202 vasárnapi-iskolai tanítás. Az egy va-
sárnapi igehallgatók átlagos száma 3008
lélek. Hivek otthonában 1057 esetben
történt látogatás (ebből beteglátogatás
294), ami 3926 lelket ölelt fel. A hívek
önkéntes adományként 6287 pot adakoz-
tak egyházi célokra.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület most
kibocsátott januári munkarendje a hó-
nap minden napjára gondosan összeállí-
tott és változatos programmot ad, mel y-
nek témái a gyakorlati élet minden te-
rére tekintettel vannak.

Doktorráavatás. Ferdinánd István lel-
kész, egyetemi könyvtáros a Magyar
Kir. Erzsébet Tudományegyetem Evan-
gélikus Hittudományi Karán vallásfilo-
zófiai tárgykörből doktori szigorlatot
tett. Dofgozatának címe: "Vallás és
Életforma",

8

mego~.dást. K.i kell mondanunk bátran: egyházi zenét a templomban,
a gyülekezeti teremben, a gyülekezet élő, áldott közösségében épít-
het]u.~ csa~, s .nem. a. h,angversen:yterembe~!, Egy gyülekezetet mindíg a
ve!e oss~enott, tag]~lbol alakult enekkar épít legjobban. S hol vagyunk
meg ~ttol, hogy, ml~den budape~ti lelké~zi körben minden nagy ünne-
pen enekkar szólaljon meg. (HIszen meg nagy templomainkban sem
tUdu?k m~n~en á,dven~i vagy b?jti iste~tiszteleten énekkart beállítani.)
A sZ,ekesfovar?s alt al ]utta~ando anyagi segítség tehát a meglévő, vagy
ezutan alakulo s templomi szolgálatnak élő énekkarainknak nemcsak
létérdeket jelent, hanem lehetővé teszi a gyülekezeti énekkaroknak
magában a gyülekezetben való felvirágoztatását.*

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a jelenleg Budapesten működő
é.nek~ara,~nk ,Il?-ilyen nehé.z helyzetben dolgoznak. Kereskedő, iparos,'
ttsz tv'iselő, háziasszony adja egyházának heti két estéjét, amikor ének-
kari próbára megy. Elkötelezi magát előre, hogy lemond a kettős ünne-
pek szabadságáról, vagy vasárnapi kirándulásáról. Sokszor a család-
jából szakítja ki magát, amikor egy ünnep délutánján van szereplés.
Mindezt megtoldja azzal, hogy maga fedezi közlekedési .kőltségeit
(A Lutheránia-Vegyeskarban például egy. tagnak 10 hónapi munkaév
alatt 60 pengő közlekedési kiadása van. Az egyházi és Luther szövet-
ségi segítség révén ebből évente 20-25 pengőt meg tudunk téríteni.
De 40 pengővel adósok maradunk! Más énekkarnál a szereplések száma
kevesebb, tehát kisebb a tagok közlekedési költsége is; viszont sok
helyen semmi megtérítést sem tudnak adni.) Van most alakult 'énekkar,
ahol az egyik szólamban még egy jelentkező sincs; máshol anyagiak
hiányában nem tudnak hangjegyeket vásárolni;' harmadik helyen a
karnagy maga írja a szólamokat stb. Nem lehet ezeket elfelejtenünk,
amikor mindezek orvoslására végre alkalom kínálkozik.

A felállítandó új énekkarral szemben aggodalmaink is vannak.
Egy anyagi alapra helyezett együttes - főleg Budapesten - nagyon
könnyen csak az üzleti haszon érdekét fogja nézni. Sőt, aki ismeri
~ fővárosi énekesek énekkari használhatóságát és az egyes énekkarok-
ban való működését, az azt is tudja, hogy ilyen megoldás mellett ez
az összeg csak kis részben fogja evangélikus énekesek és zenészek
munkáját honorálni, nagyobbrészt másvallásúakat fO'g jutalmázni.

Azt mondhatná valaki, hogyameglévő énekkarok hem nyujtanak
elég művészi munkát? Nem hiszem. Ha vannak is még kívánni valók,
kis anyagi segítséggel sok támaszt nyerhetnének énekkaraink. Kelen-
földről óév estéjén minden zajos propaganda nélkül szétvitte a rádió
az első evangélikus Bach-kantáta hangjait." E szerény kezdetet követni
fogja a második s a többi. A Deák-téri templom rádiós hang~ersenyei
tíz éve szelaltatják meg a régi evangélikus művéket s adnak helyet
a mai magyar protestáns zeneirodalomnak. Óbudán áll a nagyszerű
új orgona. Köztünk működik szinte észrevétlenül Zalánffy Aladár.
Pár fiatal zeneszerző dolgozik csendesen azon, hogy a protestáns zene-
irodalom megt.alálja a mai művészet nyelvén a mai magyar hangot.
Mennyi értéket szeretnének mindezek adni nemcsak egyházunknak,
hanem a fővárosnak is! ..

Remélhetőleg a Budapesten működő református é~ ,ev,an~élil~~s
karnagyok kívánsága ts közös óhaja ebben a nagyfont~ssagu es felel~s-
ségteljes kérdésben minél előbb kifejezést kaphat es meghallgatast
taláL' Kapi-KráIik Jenő.

* A cikknek ez a része tévedésen alapszik. A székesfőváros nén a gyüle-
kezeti énekkaroknak juttatta a segélyt, hanem kifejezetten arra adta ezt a jelen-
tős összeget, hogy egy nagy és reprezentatív ének- és zenekar alakíttassélc.

.Szerkesztő.

A vásárosmiskei egyház most meg-
nyitott árvaházában ezidőszerint 9 gy~r:-
mek van. Az árvaház egyelő;re ideigle-
nesen van elhelyezve, szükség volna
saját épületére, hogy tovább lehessen
fejleszteni. A gércei lelkészi hivatal most
szétküldött körlevelében megköszöni
míndazokat az adományokat, amelyek il

munka megindítását lehetövé tették.

Halálozás. Ozv. dr. Szlávik Mátyásné
szül. Schieber Olga, az eperjesi teol.
akadémia áldott emlékű dékánj ának
özvegye, életének 72-ik évében, hosszú
szenvedés után, Rákosszentmihályon el-
hunyt. Halálát nagyszámú családján kí-
vűl gyászolják mindazok, akik az eper-
jesi teológi ának voltak hall~atói..
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BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci- I tételeit. A tagoké~dekeit a Jóléti Egyesület gondü~

alista bermunka uzeme, t figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-
VIlI., Aggteleki-ú, 2/a. (Rákóczi-út .sarok), I gat ja mindenki, aki a Jóléti Egy~sületet felkarolja.

, Tel e fon: 145-764. '

~

~~~~~~~~.~ Hívja fel míndenki a hittestvérek figyelmét a. JólétiAnúr, plissé, himzé~ek, gombáthúzás
és minden e szakmába vágó munkák - Egyesületre.

szakszerű készítése. '

HfirmFiTILER:~~rbán.•.
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.. .

Képes árjegyzék díítalan.

KOVALD elsőrangúan, fest, tisztít, mos
mégis

olcsó, pontos megbízható KOVALD
B t t bizelommal BERTAL'ANNE' ,11 or vásároljunk
keresztény butorszeloniáben. (Beross Siövetség tagja.) -. Hálók,
ebédlők, kornbinált szobé k. konyhék, előszobék, amerikai rend-

szerü irodabulorok. Állandó bútorkiéllítés.

Budapest, Rákóczi-út 82. Lern. és Huszár-u. 3.1. em.
Fizetési kedvezmények. Lapunkre hivatkozóknak 2°/0 engedmény

liés D,ermet~aiano~,'művirág -és ~íSltoll'
legiutényosabb árban kapható

REJSZ LAJOSNÉ Budapest" IV.,' Sütő-u. 1.
(Egyház épületéaen.) Vidék'~e is széllitok. '

Milvlrá9,dl ••lol', .eredeti kiUön'ege ••
.égek 9,ártása. eladása.

GROSZ, SDest, IV., Sülö-utca 1.
TELEFONI 'aO-213. .

•
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I o Felsége 1. Ferdi-
! nánd bolgár király
i u d'v ari szállítója

I
IIUU FERENC
! OTVÖSTANÁR
i BUDAPEST'-, i HARISB'AZÁR-KÖZ 3.
I ' TEL. : ·384~447.
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-:. .....

o cs. és kir. Fer.-
séges 'József főhe:- .
eeg kamerai szál-

. lítóia

Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSO preparatórtuma,
Budapest, II. kerület, lskola-utca 18.

kegyszerek, ez üs ttá lak.
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, ' kancsók.
csattok. harnutálak,

nászajándékok. "

Szövet és selyem divBtéruk
, legelőnyösebb beszerzési forrása

löw ·és Varga
BUDAPEsr, (Belváros) IV., SUlö.ulca 1.

. (Ág. ev. isk. épületben),

1-
,.Mit nyújt az Evangélikus Egyházj,(erületf~k

Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési

segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-

gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-

tosság, gyát, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-

Felvilágositással és tájékoztatással szolgál az

'egyesület központja: ,Budapest, IV., Fchérhajó-u

8-10. (E,·. bérház.) Telefon: 1-863-32, yalamint a

kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen Érsekújvár,. ~
.Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, .Szeged, Szombathely. .

Minden egyházközségben megbizottai vannak ar

egyesületnek.: - Állandóan fel veszünk és foglalkez-

tatunk megfelelőjavadalmazáss~l tagszerzőket, höl-

gyeket is.
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A bírálat joga
-,

Nem baj az, ha a keresztyén
embert megtámadják, vitatko-
zásokra kényszerítik, sőt még
az sem baj, ha időnként vere-
séget szenved. Ha csakugyan
keresztyén ember" okulni fog
vereségéből. Ha nem tudta
megvédelmezni valamilyen
meggyőződését, lehet, hogy fog
keresni és fog találni jobb
fegyvereket és több sikerrel
fogja forgatni azokat.

Ez azért jut eszünkbe, mert
újabban magunk is tapasztal-
tuk, másoktól M is hallottuk,
hogy gyakorta kezdődnek vi-
tatkozások művelt társaságok-
ban is, egyszerűbb emberek
közt is arról, hogy mennyit ér
és mennyit fog érni az a keresz-
tyénség, amelyik ebben a világ-
katasztrófás időben túlságosan
hallgat vagy túlságosan gyenge
és szerény hangon beszél és ön-
magát hátrább szorítja a vilá-
got vezető erők között, mint
ahogy eddig számították őt.

Először is állapítsuk meg azt, I
hogyakeresztyénségnek az'
értéke nem attól függ, hogy az
emberek hogyan értékelik.
Mennyi mindenféle gondolatuk
és képzeletük volt- az emberek-
nek évezredeken keresztül
Istenről és ez mitsem változta-
tott Isten létén és lényegén.
Hányféle nevet adnak az em-
berek Istennek, holott igazi
neve csak az, aminek Ö nevezi
önmagát és amit erről ki is je-
lentett nekünk. A keresztyén-

ségnek az értéke is abban van,
ahogyan Isten ítéli meg. Az
emberek csak beszélnek róla,
Isten pedig ítéli:' gyengének
vagy erősnek, dolgozónak vagy
tétovázónak, felemásnak vagy
egészségesnek. Százegy bizo-
nyítékot hozhat fel 'valaki em-
ber annak a megállapításnak
az igazolására, amit a mai ke-
resztyénségről mond és lehet,
hogy tíz vagy húsz esztendő
mulva ő vagy egy másik ember
esetleg csak egyetlen egyet ta-
lál köztük igazságosnak. 'Ezért
nem baj, ha az emberek beszél-
nek a keresztyénségről, erősen
bírálják, még az sem baj, ha
rosszindulatúlag mondanak kri-
tikát róla, az a keresztyénséget
nem akadályozhatja meg, ab-
ban, hogy szolgáljon, még pedig
szolgáljon nem az emberek-
nek, hanem az emberek között
Istennek.

Ezekben a vitatkozásokban
ugyanis a keresztyénséget az
emberi élettel való vonatkozás
szempontjából szekták támadni.
Tisztán gyakorlati szempont-
ból. Jelen időben azért, hogy
mért nem akadályozza meg a
háborút vagy miért nem feszíti
meg erőit a mielőbbi befejezés
érdekében. Hivatkoznak arra a
tömérdek nyomorúságra és bá-
natra, mely a földön élő embe-
riség keresztyén és nemke-
resztyén részében egyaránt van
mégpedig nemcsak háborúban,
hanem békében is. Lássuk hát,

mondogatják, .hol a keresztyén
szeretet? Hol az életalakító
erő? Ez még jobban érdekli a
vitatkozókat, mint az a kérdés,"
hogy Isten mit tart az evilágban'
való keresztyénségről. Mintha
csak azt mondanák ezek az em-
berek: hamar, hamar, segíts a
világon, de úgy, hogy abból ne--
kem is jusson valami.

Luther azt mondja, hogy a
keresztyénség nem találja ké-"
szen a kegyeseket, igazakat és .
szenteket, hanem, azon 'kell fá-
radoznia, hogy kegyeseket, iga- -
zaket, szenteket teremtsen,
büntetéssel, könyörgéssel, .tü- '
relemmel, minden lehető esz-
közzel. Ez igaz és ebben talál-
kozik is az az ítélet, amelyik
előtt meg kell hajolni és az a-

. I

bírálat is, amelyik ellen sza-,-
bad védekezni. Isten -azt kí-
vánja a keresztyénségtől, hogy -
általa előbbre menjen az evan-:

- ..

gélium, ami azt jelenti, hogya
.keresztyénség által mindíg job-
ban visszaszoruljón a Sátán. A
bírálat csak akkor lesz igazsá-
gos, ha a keresztyénség életét
az evangélium előmenetele
szempontjából fógja mérle-
gelni. Mert amíg maguk a ke':'
resztyének segítik elő a Sátán,
a bűn, a nyomorúság és a szen-
vedések előmerietelét. a világ-
ban, addig nem a bírálat, ha-
nem csak az alázatosság és a
bűnbánat' szava illik hozzájuk.
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Ma még ostyában
kínálja Isten az egyház számára azt a
három keserű pilulát, amit végűl mégis
be' kell vennünk, Isten általában min-
díg megpróbálja először a gyengédebb
kezelést. Előbb figyelmeztetések, s ha
hajlanak a meghallgatására, könnyebb
eljárások. Ha' nincs, aki meghallgassa,
kiönti az ő búsult haragjának keserű
poharát.

1. Egyházunk váratlanul valóban meg-
lepetésszerűen abba a helyzetbe került,
hogy gondolkodnia kell szolgálatba ál-

,'lítható lelkész-erőinek okos Ielhaszná-
lásán. Valahogy olyan a dolog, mint
harcmezőn, amikor jelentik az utánpót-
lási vonalak', csaknem végleges meg-
szűkülését, s a parancsnok felállítja a
legvakmerőbb és legelszántabb csoporto-
sításban minden erőit. A legutóbbi tíz
éva missziói mezők kiterjesztésének az
ideje volt. Egyházunk lassú fejlődésétől
egészen eltérő missziói lendülettel in-
dult meg a szórvány-szervezés, s temp-
lomok épültek néhányszáz ember szá-
mára is országos felbuzdulásokból. Ma
visszatekintve erre a mozgalomra, s a
maiakból értve hátrafelé a régit, lehe-
tetlen itt meg nem állapítani. hogy ezt a
missziói eszmélkedést nagyban sarkalta
a lelkészi túltermelés kényszere is.
Értve ezen azt is, 'hogy az egyház szel-
gálatának ajtajában álló fiataloka bennük
rekesztett bizonyságtétel helyett némán
is a maguk reménytelen sorsát prédí-
kálták.· Kenyér kellett fiatal emberek-
nek, akik életűket tették az elhívásra,
amit belülről éreztek. De értve ezen azt
is, hogy a missziókba küldött fiatalok
a maguk kemény sorsából is lírát, sőt,
hősi époszt tudtak csinálni. Volt lelke-
sedésük, hogy a missziók nyomorában
is hősök maradjanak, A szórványmun-
kának becsülete lett, mert a biztonságo-
sabb posztok állóit megcsapta a szór-
ványlelkészek verejtékes szolgálatának
áldozati füstje, maguk a szórvány-apos-
tolok pedig mínd több fanatizmussal, sőt
mazokizmussal rakták maguk alatt a
tüzet. Az egyház azonban arra a fordu-
latra nem számíthatott, hogy a lelkész-
túltermelésből máról holnapra, lelkész-
hiány kérdése lesz. Ez' épp olyan várat-
lanul ér minket, mint majd az a tapasz-
te lat.vhogy éppen 'azok a szórványok
fognak elsősorban lelkészek nélkül ma-
radni, amelyekbe a lelkészutánpótlás
túltengése irányította a munkásokat.
Most fog kiderülni, hogy az utolsó tíz
év fiataljai hősiesen elvállalták ugyan
a nomádsorsot, csakhogy kitartsanak az
elhivatásukban, de hősnek csak addig
marad az ember, amig a csata :kénysze-
rít. S ki várhatja ezektől, akik ifjúsá-
gukat, legszebb éveiket küzdötték fel
a havas sárban, hogy ne akarjanak "le-
szerelni", s ne akarjanak polgári béké-
ben élni. A missziók serege haza fog
térni a "polgári foglalkozásához". Az
első keserű pilula, amit a magyar egy-
háznak be kell vennie, a kérdés: a
missziók serege elvégezte-e az önmaga
helyettesítésének munkáját? Lesz-e szol-
ga, aki ottmarad majd a nyájjal? Az
egyház' szempontjából pedig így hang-
zik ez: a szórványainkat rá kell bíz-
nunk laikus erőkre. Amig időnk va-
gyon, ezeket az erőket fel kell készf-
tenünk a szolgálatra. A keserű pilulát, a
régen követelt laikus igehirdetők vagy
diakonus ok elfogadásának és nevelésé-
nek gondolatát, az egyetemes papságról
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A , "magangyonas kérdéséhez
Újabban mind több szó esik róla. Foglalkozunk a magángyónással

gyűléseinken, legutóbb pedig az Evangélikus Élet két folytatásos cikke
tárgyalta. A kérdés tárgyalásánál hivatkozás történik az újszövetség
apostoli tanításaira, valamint Luthernek az újszövetségre alapított
tanítására.

Abban, hogy a kérdés mind sűrűbben felvetődik, valami tényleges
szükség fennállását kell felismernünk. Ez azonban korántsem jelenti
azt, hogy azonnal teljes vértezettel kell érte csatába szállnunk.

Meggondolásra indít mindenekelőtt az a kérdés, hogy vajjon evan-
gélikus egyházunk négyszáz ados reformációi múltját el kell-e ítélnünk
azért, mert a magángyónást vagy egyáltalában nem gyakorolta, vagy
csak bizonyos mértékben? Nem nyitjuk-é meg ezzel annak a vádnak
a lehetőségét, hogy múltunkban nem álltunk tanításunkkal és egyházi
életünkkel teljesen a tiszta evangélium alapján?

Emlékszem arra, hogy az első világháború utáni ökuménikus
mozgalmaknak volt egy érdekes epizódja. Az anglikán egyházban és
a svéd evangélikus egyházban igen erősen kezdték hangsúlyozni a
"successio apostolica't-t, a megszakítás nélküli kézrátétellel való püs- .
pökszentelést. Nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek és arra töre-
kedtek, hogy a protestáns egyházak püspökei mind szenteltessék fel
magukat újra, hogya kézrátétel folytonossága másutt is meglegyen.
Magyar evangélikus egyházunk egyik püspökét is felhívták, hogy újra-
szenteltesse magát. Azt hiszem mindannyian csak helyeselni tudjuk
püspökünknek azt a magatartását, mellyel ezt a felhívást elutasította
magától, mert nem akarta ezzel magyar evangélikusságunk egész tör-
ténelmi múlt jának jogosultságát és hitelét támadásoknak kitenni.

A magángyónásnak eddigi egyházi rendünk kel való éles szembe-
állítását is ehhez hasonlónak érzem.

Mit tanít ugyanis a bűnbocsánatról a szentírás?
Rövid néhány mondatba foglalva: azt tanítja, hogy az ószövetségi

engesztelő áldozatokban keresett, de meg nem talált bűnbocsánatot
megszerezte . számunkra egyszersmindenkorra Jézus Krisztus, meg-
váltó halálával. Ő hordozta bűneinket és így az ő vére megtisztít min-
ket minden bűntől. Amióta "a templom kárpitja fölétől aljáig ketté-
hasada", azóta nekünk az ő nevében szabad menetelünk van a kegye-
lem trónjához. Ettől fogva sem pap, serp. más ember nem állhat Isten'
és a bűnös ember közé.

Ez veszett el az idok haladása közben a katolicizmusból. Odáig
jutott, hogy nem ismerte el az egyes hívőnek Istenhez való közvetlen
viszonyát. A papi rendben közvetítő rendet létesített, melynek állító-
lag az a megbízatása, hogy folytassa a Megváltó művét. Ez mutatja
be újra Jézus engesztelő áldozatát, mint Jézus főpapi művének folyta-
tását. Csalhatatlan tanítói hatalmat tulajdonít magának, mint Jézus
.prófétaí, művének folytatását. A kegyelem és az igazság tehát - taní-
tása szerint - a papság kezén át halad és a köznép csak a pap közve-
títésével részesülhet ezekben a javakban. A pap áldozata és oldozása
a kegyelem föltételéve vált. ,

A reformáció Luthernek Isten előtti bűntudatával indult meg.
Azzal a tapasztalattal, hogy az üdvösség és a kárhozat kérdése Isten
és az ember között dől el. Luther belefogózott Jézus Krisztus érde-
mébe, mely által neki szabad útja nyílt a kegyelem Istenéhez. Luther
akkor ért reformátorrá, amikor eljutott odáig, hogy megfogőzott
Istennek a Jézus Krisztusban nyujtott ingyen kegyelmébe. Ez volt az

-egyetlen út, az egyetlen ajtó, mely Isten felé nyitva állt előtte.
Az evangéliumnak és Luther evangéliumra alapozott tanításának

tehát főtartalma az, hogya hívő ember szabadon és közvetlenül járul-
hat Istenhez Jézus Krisztus által. Isten és énközöttem tehát másnak,
embernek, helye nincsen.

Egészen más kérdés azután az, hogy nekünk a keresztyén egyház
közösségében egymás iránt nagy felelősségünk van. Minden időben
volt Ma pedig, amikor az elkallódás és elsodródás veszedelme foko-
zottabban nagyobb, bizonnyal fokozottabban nagyobb az egymásért
való felelősségünk is. Ha úgy van - amint csakugyan van, - hogy
sokan orvost keresnek, amikor pedig papra volna szükségük, ez ko-



moly megfontolásokra ösztönöz. Talán szabad is azt remléni, hogy egy-
házunkban is nagyobbá lett az egymásért való felelősségünk érzete.
Alighanem ezzel függ össze az a törekvés is, hogy a magángyónás
alkalmának felkínálásával segítőkezet igyekszünk nyujtani annak,
akinek ilyen segítő kézre szüksége van. Ilyenformán sok áldás is
járhat a magángyónás nyomában.

Lehet itt azonban olyan veszedelem is, mellyel szemben teljesen
résen kell lennünk. Az ugyanis a kézenfekvő veszély, hogy az, "aki
segít", odakerülhet Isten és a "megsegített" ember közé.

Meggyőződésem pedig az, ha a magángyónást többé akarjuk tenni,
mint csupán jótanácsot, vagy hasznos segítséget, akkor elejtjük az
evangéliumot. Ha pedig éppenséggel kényszerré akarnók tenni a
keresztyén ember számára, hogy bűnét más ember előtt megvallani
tartozik és ilyenmódon a magángyónást egyházunkban a bűnbocsánat
föltételévé akarnók tenni, akkor a hit alapjába egy embert építünk
bele - és ezzel egyidejűleg eltűnik az evangélium. Wolf Lajos ..

Falusi krónika
Mostanában igen divatba jött az úgynevezett "helyszíni kozoeti-

tés". A rádió gyakorolgátja több-kevesebb sikerrel. Cél az, hogy meg-
ismerjük az egyszerű népet otthonában, munkájában, gondolkodás-
módjában. Persze az ilyen "helyszíni közvetítéseknél" 99 százalékban
a "beszélő" szép szóáradatát kapjuk. Maga a nép előre betanult mon-
dókákat dadog el- a mikrof'on előtt, vagy ijedtében sikeredett egyszerű-
ségeket. Ezeken keresztül bizony nemigen tekinthetünk bele a nép
mindennapi életébe, szokásaiba, lelkületébe, küzdelmeibe és örömeibe.

Pedig az ötlet nem rossz. Korszerű és erősen szociális lelkület-
nevelő. A testvérek leginkább azért testvérek, mert igen jól ismerik
egymást. A megértés és szeretet szemüvegén keresztül ismerik egy-
mást. S hogy egy nemzet testvérré válj on, ahhoz legelőször is minden
rétegnek ismernie kell a másikat.

Ezért nagyszerű és a nemzeti testvériesedést a korszerűtlen ökrös-
szekér tempójáról gyorsvonati vagy autósebességre fokozó tett Veres
Péter legújabb könyve, a Falusi krónika. Ezt a könyvet el kellene
olvasnia minden úgynevezett .Jcözéposztálybelí't-nek. Városi közép-
iskolákban kötelező olvasmánnyá tenném s bizonyos vagyok benne,
hogy több diák olvasná el, mint pl. br. Eötvös József: Karthauzi-ját,
amelyet magam is csak most, húsz év múlva ismertem meg a "Néma
kolostor" című filmből. S ahány diákkal még beszéltem eddig, pedig
jó egynéhánnyal volt alkalmam, az egyik se olvasta el ezt a .Jcötelező
olvasmányt". Minek ölik hát a magyar diákságet légből kapott kultúr-
ábrándok nevében olyan avatag dolgokkal, amelyeket nem kíván se
teste, se lelke, mikor tucatjával adhatnánk elébük olyanokat is,
amelyeket gyönyörűséggel "falnának'\ s amelyek egyúttal' a legszen-
tebb nemzetépítő missziót töltenék be a jövendő nemzedék lelkében!

S ezek közé tartozik a "Falusi krónika" is. Magyar világ alulról
nézve, mondhatjuk rövid jellemzésképen. Alulról, azoknak az embe-
reknek szemszögéből, akik legtöbbet szenvedtek, küzdöttek, véreztek
és főleg dolgoztak ezért a magyar földért. Mindíg szerettem táy\oli,
oxotikus világrész ek népének, földjének, népszokásainak, viszonyainak
leírásait. Hallatlanul izgató és érdekes az ilyesmi. De az összes út-
leírások, dzsungeltörténetek és missziói tájékoztatók eltörpültek amel-
lett, ahogy Veres Péter leírja, mint szem-, .fül- és szenvedéstanú
a pásztorok életét például, vagy a gazdasági cselédek, napszámosok
viszonyait. Hogyan állnak örökös harcban földdel, vízzel, gazdával.
jószággal, időjárással, Isten-csapással, hogyan maradnak örökösen alul
ebben az egyenlőtlen harcban, hogyan kezdik mindíg újra kipusztít-
hátatlan reménységgel, hogyan küszködnek, bírkóznak halálukig a
feljebb kerülésért, holott testi és lelki erőik fogytával mindíg csak
lejebb és lejebb kerülnek. Hogyan kell örökös éberségben, pillanatra
scm szűnő vigyázásban állniok éjszakákon át, napokíg-hetekig csurgó
őszi lében, csapkodó jégesőben. Hogy kell állandóan körözni a jószág
körül, "ki ne ugorjának kéz alól. Mert ha egyszer megugrik a ménes,
nagyon nehéz megelőzni s ha szétszóródott, még nehezebb összeszedni.

elfeledkezett egyháznak meg kell majd
szoknia.

2. Ki fog derülni az is, hogy rrieg kell
tanulnunk - s ez lesz majd a másik
keserű kanál -,hogyamunkaerőket
az egész egyház általános helyzetének,
stratégiai állapotának egyetemes figye-
lembevételével, valóban átfogó terv-
szerűséggel kell majd íelvonultatnunk.
Megszűnik a paradicsomi állapot, amikor
egyik kerületben állásnélküli segédlel-
készek, másikban segédlelkészhiány le-
hetséges, s amikor 8-10 ezres gyüle-
zetekben öreg pap magában szolgálgat,
s három-négyszázlelkes szórványokban
ifjúságtóI és munkakedvtől duzzadó fia-
talok gyaloglással töltik az időt. Mint
jó tábornokok, úgy kell majd felmér-
nünk, kit hova, s honnan vegyük el a
csapatokat, csak hogy a tényleges ve-
szedelem helyére jusson védekező. Néha
vakmerő terveket követel a stratégia,
néhol áldozatokat az egész fennmaradá-
sáért. Most igazán okosan kell majd
átgondolnunk, mi is a legfontosabb az
egyház jövője szempontjából, s hol kell
feláldoznunk romantikus őrhelyeket na-
gyon reális tömegszükségletekért. Lehet
pl., hogy kisebb szórványokat ott kell
hagynunk, s vakmerő vállalkozással ifjú-
sági lelkészeteket szervezni a missziói
pénzekből. Érzi-e ma egyházunk, s ér-
zik-e felelős vezetők, hogy hol van ma
a legkonkrétebb támadás? Jó-e az egy-
ház stratégiája az emberek felhasználá-
sában?

3. A harmadik pilula pedig a segéd-
lelkész-kérdés lesz. A segédlelkészek
most meg fogják érezni, hogy fontosak.
Fel fog gerjedni bennük a diplomás
akinek az élet minden ágában mini-
málva van a fizetése, csak minálunk
nem. És fogják. követelni a kar
társi szolidaritásnak sok igazabb meg-
nyilvánulását is. Munkakört fognak igé-
nyelni s megbecsültetést sok helyen,
ahol eddig szolgáltak. '

Három keserű pilulát ma még ostyá-
ban kínál fel egyházunknak az Úr. Gon-
doskodjunk a lelkészek laikus-utánpót-
lásáról. Gondoljuk át jól a munkaerők
felhasználásának kérdését. Törődjünk
többet a segédlelkészekkel, anyagi és
lelki szempontból egyaránt. Idővel talán
ostya nélkül kell majd lenyelnünk a ke-
serű orvosságot. dy!.

Olcsva. Ottlyk Ernő s.-Ielkész tanári
oklevél megszerzés ére kapott tanulmányi
szabadságát egyházi érdekre való tekin-
tettel megszakította és az olcsvai misszió
vezetését elvállalta.

Halálozás. Tarján istván repcelak-
csánigi lelkész, a vasi közép egyház-
megye főjegyzöje negyedszázados lel-
készi munka után, jan. 6-án váratlanul
elhunyt. - Brázik Emil ny. áll elemi
iskolai tanító 66 éves korában Békés-
csabán elhunyt.

Reverzális. A budapesti egyházmegye
belmissziói bizottsága Mohr Henrik al-
esperes szerkesztésében a reverzálisharc-
ban felhasználásra alkalmas kis füzetet
adott ki 10 ezer példányban, melyet az
egyházmegye gyülekezetei között szét-
osztottak. Érdeklődő lelkészi hivatalok-
nak egy-egy mintapéldányt szívesen bo-
csátunk rendelkezésre.
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A tücsök
~. ~nnak a filmmesének, amelyről

szólní akarunk, Pinocchió a neve de
igazi főszereplője a tücsők. Pino~chió
fa?á?ú, a~ely~t egy fúró-faragó mester
készített es akinek a csodálatos életéről
kelandjaíról, vídám és szomorú esetei~
rol so~ ~ese, szól az amerikai gyerme-
kek szamara írott mesekönyvekben. Nem
csod~lkozunk' azon, hogy Walt Disney,
a" rajzfilmeknek müvésze, apró és fel-
nott" gyermekek mulattatója, a megeleve-
nedo ceruzarajzoknak a költője sok ezer
rajzban elkészítette ennek a fabábúnak
a filmdarabját. Meséjét most nem
mon,djuk el, színes, szép részeit amúgy
IS latni kell, gyönyörködni kell bennük
és tulajdonképpen nem is a meséje a
fontos. Ez a film gyönyörködtetve ta-
nít. Az apró gyermekek hol felkacagva,
hol megrettenve és sírásrahajlóan né-
zik, a felnőttek pedig vissza-visszafiata-
lodnak jó gyermekekké, olyanokká, akik
nem szeretnének rosszak lenni. De a
kedves és szép filmnek, mint mondottuk
nem ez a fabábú, nem az öreg faragó~
mest~r, nem az esthajnalcsillag tündére,
aki eletre -keltí Pinocchiót, hanem egy
kicsi tücsök a főhőse, aki azt kéri a
tündértől, hogy ő lehessen ennek az
életre ébresztett fabábúnak a lelkiisme-
rete. Ez a fürge, ügyes, mindenütt hir-
telen megjelenő, mindent látó kis tücsök
ügyetlenkedő jóakaratával, gyenge erői-
vel, elkeseredett tehetetlenségéveI és
fáradhatatlan jószándékával valóban
pompásan jelképezi az emberi élet őr-
ködő lelkiismeretét. Minden gyermek
megtanulja ebből a darabból, hogy jó
barátja ez a tücsök, hallgatni kell rá,
mert mindíg javát akarja és mindíg
baj tól-bűntöl akarja visszatartani. A fel-
nőtt ember pedig ráismer a maga gyer-
mek- és ifjúkorának elfelejtett élmé-
nyeire, elhallgattatott lelki furdalásaira
és ott, a filmszínház elsötétített néző-
terén, gyerekhangoknak a zsivalyában
arra kell gondolnia, hogy' milyen jó is
volna, ha ilyen szolgálatokat tehetne ö

is .ezeknek a gyermekeknek, vagy bár-
melyik és bármilyen gyermeknek, aki
még innen van a felnőttek életén. Na-
gyon szívünkbe fogadjuk ezt a tücsköt
és szégyenkezve megyünk ki a filmszín-
házból, mert érezzük, hogy mi is sok-
szor megszomorítottuk és megbántottuk
lelkiismeretünket.

2. A második filmdarabnak Kísértés a
címe. Nem amerikai, hanem magyar da-
rab. A rossz útra tért fiatalembert a
bíró igazságosan, de szigorúan ítéli el.
Leánytestvére bosszút fogad a bíróság
ellen, fel akarja dúlni családi otthonát,
el akarja csábítani feleségétől és bol-
dogtalanságért boldogtalansággal akar
fizetni. Mindezt a film érdekes en, szé-
pen, jólválasztott színészek játékával
mondja el. De itt nem a bíró, vagy a
csábító leány, vagy a hüséges és okos
feleség a főszereplő, hanem megint a
tücsök. Most nem látszik, nem jelenik
meg a szinen, de ő az, aki felel a bíró-
nak arra a kérdésére: hol kezdődik a
bűn? Ö az, aki visszarettenti a bosszúra
törekvő leányt és ráveszi, hogy hagyja
meg a kísértésbe és hűtlenségbe szédülő
bírót még idejében az övéinek. O az,
aki a bíró ajkára adja a szégyenkező
kérdést a hű asszony előtt: meg tudsz-e
bocsátani? és ő az, 'aki az asszony szá-
jával megkönnyebbülten és örvendezve
felel: miért bocsátanék meg, hiszen nem
történt semmi! Ezt a filmet is meg lehet
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Hiába igyekszik minden csikós jó hátast szerezni, a legjobb hátas is
nehezen mérkőzik a jónevű, jólábú, szabadon futó csikókkal. Ha aztán
egy ilyen vágtató ménes keresztül gázol valakinek a vetésén, zöldelő
tengerijén, vagy esetleg érőben lévő búzáján, akkor már a csikós
törölheti a szemét: ingyen szolgált. De még akkor is, ha terelés közben
a vad hajszában véletlenül a karikással valamelyik drága csikónak
a szemébe csap." Sokszor: "hétszámra nem alhatja ki magát se ember,
se állat. Csak néha szundít egy-egy órát, ha a jószág dögre fárad s
lecsitul egy kicsit. Vére az álmatlanságtól felhígul, lábán mintha ólmot
cipelne és folyton menni kell. Nappal a legelőn kórászoló, éhes és
fázlódó jószág után, éjjel körbe-körbe az állás on szintén körbe-körbe
keringő, ,őrölő' jószág körül". S mit kell dolgozni egy 8-10-12 éves
"kicsi bojtárnak"! Városban egy drágán fizetett háztartási alkalma-
zott negyedannyit se tesz. S milyen külön munkái vannak még azon-
kívül! Mint pl. a "borjúfogás". Hogy a borjak ki ne szopják anyjuk
tejét éjjel, este kötéllel el kell fogni, különgúzsolni őket, hogy anyjuk-
hoz ne jussanak. Késő este, amikor már fekszik az egész gulya, kell
odasettenkednie az édesen alvó borjúhoz és hirtelen nyakába akasz-
tani a kötelet. Mire észreveszi és felugrik, már nyakában a kötél s
a kisbojtár húzza kifele. Ha nem akar menni, megcsavargatja a farkát
s akkor muszáj mennie, mert azt nem bírja ki egy borjúcska se. De
mindezt egészen csendben, zaj nélkül kell mívelni, nehogy felzavarja
a fekvő gulyát, mert akkor rosszul járhat. Pedig az erősebb borjak
megrángatják a gyereket, némelyik meg elrántja, hogy keresztülszán-
kázza vele az állást, de a kötelet el nem eresztené, ha életébe kerülne
se. És jaj, vannak ravasz borjak, amelyek másodszor, harmadszor
már tudják, mi következik s inkább nem alszanak egész éjszakán át,
de nem hagyják magukat megfogni. Akármilyen óvatosan közeledik
is hozzájuk a kis bojtár, akárhogy bújkál a fekvő tehenek között, észre-
veszik és felugranak. Sokszor hajnalig is próbálkozik a gyerek és
mégsem sikerül. Pedig ezért bőven jár ki a nyakleves.

Legérdekfeszítőbb a könyv első része: "Parasztok föLd nélkül",
ahol az Alföld szegénységének örökös, halálos küzdelmét írja le a
kenyérért, megélhetésért, felfelé törekvésért, meg a sok-sok hangta-
lan, névtelen tragédiák, elkopott, felőrlődött, elfásult vagy "megpocsé-
kolt" emberek csöndes kihullását, a sovány, száraz szikek aszott re-
ménytelenségét, a halálos, élettékozló nekibúsulást vagy fásult, vadult,
nekikeseredett igavonszolást. Ezt magyar ember nem olvashatja anél-
kül, hogy fel ne lázadj on vérének minden cseppje s ne érezze mélyen
testvérnek ezt a nehézigájú, sokat törődött, sokat szenvedett, sokat
csalódott fajtát. És nem olvashatja anélkül, hogy fel ne támadjon
benne a számonkérés gondolata: mit érdemelnek azok, akik
merő zsugoriságból kicsavarfák ennek a népnek kezéből a
földet és merő tehetetlenségből, vagy urizálásból semmit sem
törődtek a mélyben senyvedő, sorvadó magyar fajtájával? Mikor
kapja kezébe már ez a nép azt a földet, amelyért vérzett, szenvedett
tíz évszázadon át, amelyért török-tatárigát, német-jármot viselt, éhsé-
get, nyomort és ezer dühödt vihart fogcsikorgatva szenvedett mind a
mai napig? Mikor kapja meg jogos örökségét a kisemmizett, száraz
kútba dobott, kalmárkézre adott magyar József?

Nem magyar szív az, amelyikben ez a hiteles adatok, tanúvallo-
mások és szemtől-szembe látott, saját bőrön átélt dolgokból összeállí-
tott balmazújvárosi krónika nem ilyen gondolatokat ébreszt. Pedig
Veres Péter, szokásához híven, "sine ira et studio" írta a könyvét.
Egyszerű adatok halmaza ez, az író ihletett nyelvén s a "minden
hevülések túlján" lévők tárgyilagos, majdnem közömbös hangján elő-
adva.

A könyv második része aztán elmondja, hogy forrt meg ez a nép
a szabadság, föld, élet utáni keserű vágyakozásában a századfordulón
mind az első világháborúig. Hogy tett hallatlan erőfeszítéseket, hogy
szétpattantsa a reászoruló hurok halálos ölelését, hogy torkollott bele
mozgalma vezetők híján a szociálizmusba, s hogy került ezért a .ma-
gyar kormány szemében ebek harmincadjára. Aztán, hogy hitegettek,
csalogatták őket a különféle öncélú, csupán mandátumszerzési kalan-
dozásokra járó pesti politikai pártok dicső ügynökei, hogy bon-
tották őket százféle apró frakelóra. hogyan ígértek teliszájjal s hogyan
nem tettek semmit egytől-egyig, mikor rákerült volna a sor. És hogy
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szenvedtek börtönt, csendőrnyúzást, vagyoni romlást, teljes elmerü-
lést a népnek magatermette igazi vezérei, akik nem magukért, de
közösségükért, fajtájukért harcoltak. Szomorú hőstörténet ez. Ha
vannak gyászlapjai a magyar fajtának (s alig vannak mások), ezek az
elgázolt, letiport, csöndesen megfojtott alföldi parasztrnozgalmak a
legfeketébb lapokra valók. .

Veres Péter megint igaz, jó munkát végzett ezzel a könyvvel.
Hangot adott százezrek hangtalan, néma fájdalmának. Olyan száz-
ezrekének, akik va-gy a fásultság, vagy a rájuk boruló tehetetlenség
acélbúrája miatt nem tudnak hangot adni. És hangot adott azért, hogy
meghallják idefent, testvérkezet nyujtsanak oda le és együtt fesze-
gessék széjjel azt a börtönt, amelyet nehéz századok építettek a ma-
gyar nép legderekabb, legmagyarabb, legszívósabb rétege fölé. Mert
csak innét felülről jöhet a segítség úgy, hogy ne az egész nemzet,
hanem csak egy vékonyka, korszerűtlen, száz éve elavult réteg vallja
kárát az átalakulásnak. Ha ők egyszer mégis csak maguk lesznek
kénytelenek hangot adni a gyülemlő keserűségnek, rettenetes hang
lesz az, belepusztulhat az egész nemzet. Azért: Videant consules ne
qu,id res publica detrimenti capeat! Farkas Zoltán.

Paptípusok az irodalomban
A 18-ik század közepe óta, hogy Goldsmith Olivér megírta a

wakefieldi papról szóló regényét, a pap mint főalak, a regény hőse,
sokszor megjelent az irodalomban. A külföldön épúgy, mint hazánkban.

Glasworthy "A szigeti képmutatók" című regényében a kép-
mutató pap jelleme van megfestve, akinek az egész élete csak beszéd.
Hirdeti, sőt védi is az elveket, de az élete megcáfolja azokat. Ossen-
dowski "A sivatag népe" című műve egy tudós muzulmán teológiai
tanár maró kritikájában tárja elénk az európai keresztyénség csődjét
és papjainak a tehetetlenségét. Katz Richárd világhírű utazó az ő
"Röptiben a világ körül" címü népszerű művében írja le a politizáló
pap szánalmas alakját. A napi politika és a napi események nyomorú-
ságát prédikálja, Egy hajón vasárnap istentisztelet volt, hol az öreg
mr. Goforth mindenféléről fecseg, csak az ígéről nem szól. Egy fiatal
ember azonban nem bírja hallgatni és belekiabál a prédikációba. Aspap
visszakiabál neki és az egész istentisztelet botrányba fullad.

A magyar irodalomban is megjelent a papi típus regényekben és
költeményekben. Móritz Zsigmond '"Fáklya" c. regényében lVIatolcsy
Miklós tele idealizmussal indul az életnek, de állandó összeütközésbe
kerül híveinek az önzésével. Örökös harcban van velük. Fáklya volt
és elégett, az élet kegyetlenül lehengerelte. Szabó Dezső "Elsodort
Ialu't-jában Farcády Jenőben mutat be egy papi típust. Ennek a pap-
nak a beszéd olyan volt, mint "az éhes tigrisnek a harapott nyers
hús." Minden epikai vágyódása, szétrúgott álma, minden kárpótlása a
megcsúfolt, csődbe züllött életért, a beszéd volt neki." Ady Endre
költészetében: "Egy csúf rontás" című versében a saját gondolatait
prédikáló lelkész karikatúrája jelenik meg. Az ósdi, a teltszájú pré-
dikátor lép elénk, aki a maga lapos gondolataival agyonüt minden
.gaz szépséget. .

Makkai Sándor a "Holttenger" című regényében azt a papi típust
örökítette meg, amelyik a világháborúban és azt követő felbomlásban
élt a Mezőségen és küzdött a magyar-román lakta vidék egyik falujá-
ban. Mit csinált a pap a falujában a világháború alatt? Ahol keveset
.sütött a nap, de ahol sok volt a sár. Megpróbálja a parasztot meg-
változtatni. Természetes, hogy ebből sok konfliktus keletkezik. A sok
közül csak egyet. A· falu népe nem tudta megérteni, hogy miért kell
a ragályos betegségeket óvóintézkedésekkel, ojtásokkal megakadá-
lyozni s miért exponálja magát a falu papja az orvosok és a köz-
egészségügyi hatóságok mellett, sőt arra is képes, hogy karhatalmat
vegyen igénybe a hívei ellen, mikor egészségügyi intézkedések végre-
hajtásáról van szó. A falu véleménye az, hogy az ilyen pap nem

_ hisz eléggé Istenben és nem közéjük való. "Ha jobban hisz a doktorok-
nak és inkább bízik bennük, mint az Istenben, aki pedig csak kacag a
doktorokon és mindenkivel azt csinálja, amit akar, városi papnak való

~ANGQIKU~~lrr
nézni. Bulla Elma, a hű feleség szerepé-
ben emlékezetesen jó.

3, A harmadik film Németországból
való. Propaganda film. Krüger apó cim-
mel a búr háborúról szól és az angolok
szívtelen és kegyetlen politikáját, há-
borúviselését és könyörtelenségét mu-
tatja be. Propaganda filmnek erősebb
még a Jud Süssnél is, Nyugtalan és ke-
seredett szívvel nézi végig az ember és
nem lehet másra gondolni, mint arra,
hogy ez a film arra akarja rádöbbenteni
a nézőket, hogy az angol politikának a
többi népekkel való bánásmódjában
nincsen semmi lelkiismerete, Azokban
a típusokban, amelyeket bemutat, el-
hallgatott végleg a tücsöknek emberies-
ségre, megértő jóságra, bűntöl való tar-
tózkodásra figyelmeztető minden szava.

*
Ha most olvasóink közül azt kérdezné

valaki, aki eddig figyelmével tisztelte
.meg ezt a filmkritikát, hogy miért szán-
tunk lapunkban "mozi-kérdés"-nek ennyi
helyet, azt feleljük, hogy azért, mert a
multkoriban egyik egyházi jelentésben
azt olvastuk, hogy nem lehet csodál-
kozni ifjúságunknak a lelkészi pálya
iránt nem érdeklődő érzésein, ha még
egyházi lapjaink is hasábokat szenteI-
nek mozidarabokra. Úgy érezzük, hogy
nem vagyunk szerénytelenek, ha azt
állít juk, hogy a filmdaraboknak erkölcsi
szempontok szerint való megvilágítása
az olvasóknak nem fog ártani és a lel-
készi pályától sem tog visszatartani
senkit. K. L.

KÖNYVISMfRTfTÉS
Tied a Dícséret

Otvenhét magyar református lelkész
prédikációja. A gyüj teményt szerkeszti:
Incze Gábor dr., Budapest, 1942. 272 lap,

Valamikor több prédikációs kötet je-
lent meg. Napjainkban elég gyér ter-
mést látunk. Nagyon kevés olyan lelki-
pásztor van, aki bátran vállalná prédiká-
cióinak kiadását. Nem annyira anyagi
ok ok magyarázzák a tartózkodást, mint
inkább a lelkészek azon szigorú önvizs-
gálata, amely azt vizsgálja, !Jogy a mult-
ban elmondott vagy az íróasztalnál vala-
melyik igehirdető folyóírat vagy prédi-
kációs könyv számára adott igehirdetés
időszerű lesz-e, használhatja-e más lel-
kész legalább, mint műformát, vagy egy-
házaink világiai olvasnak-e még prédi-
kációs köteteket? Hol van korunk attól
az időtől, amikor felügyelőink és pres-
bitereink prédikációs könyveket forgat-
tak nemcsak betegségeik vagy hiva-
talba való beiktatásuk előtt, hanem na-
ponként is?

Ez a könyv a magyar református egy-
ház 1941. évi igehirdetői antológiájának
tartható. A gyüjtemény szerkesztője a
protestáns lelki kincsek lelkiismeretes
és tudós búvára s tudja azt, hogy mit
hogyan kelJ válogatni. Szerkesztői tevé-
kenysége, az igehirdetők között történt
válogató és kiválasztó munkája: jóakarat
volt, Magáról az igehirdetői gyüjte·
ményről azonban egészében meg kel!
állapítanunk azt, hogy sok felcsillanó
érték mellett, észrevehető esést mutat-
nak az egyébként kiváló szerzők prédi-
kálóképességei.

Ezek ellenére is melegen ajánljuk a
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könyvet pályatársainknak, mert a mű
átolvasása 'betekintést enged abba, hogy
mik ént. élt és hogyan beszélt a magyar
református egyház az Úrnak 1941-ik esz-
tendejében . G. L.•

*
Isten előtt

Magyar evangélikusok imádságos könvv«.
Irták a Harangszó munkatársai.

Győr, 1941. 9.5 lap.
Országos néplapunk, a Harangszó,

már nem elsőízben ad imádságos köny-
vet híveink kezébe. Betegek, majd ra-
bok vígasztalására néhány évvel ezelőtt
külÖn-külön }makönyvet írtak a munka-
társak. Most az előbbiekhez hasonló,
csinos kis imakönyvet adott ki evangé-
likus népünk használatára. Úgy az egy-
házi esztendő, mint az élet különbözö
változásaiban Istenhez vezeti a hivő lel-
keket. Nagyon meleghangú az az imád-
ság, melyet finn-ugor testvéreinkért
címmel találhatunk, a könyvecskében.
Bevezetöben szól az Isten előtti életről
s Isten Igéje alapján ad útmutatást arra
nézve: hol, mikor, miért, hogyan imád-
kozzam s mit csináljak, ha imádságomra
nem jön felelet. Nyelve egyszerű. A föld
népe éppen olyan nagy haszonnal for-
gathatja, mint az iskolázott ember. Lu-
thertől vett idézetekkel bizonyítja egy-
egy lap alján, hogy micsoda nagy dolog
"a kegyes keresztyén igazi imádsága".

Nagyon rövid idö alatt két kiadást ért
el. Hisszük, hogy nagy hiányt fog pó-
tolni s rövid idő alatt azzá lesz, aminek
szánták: a magyar evangélikusok ima-
könyvévé.

Ára kötve 1 pengő s kapható a Ha-
rangszó kiadóhivatalában és az egyházi
könyvkereskedésekben. P. P.

*
Jézus Krisztus

(Gondolkodó és igazságkereső lelkek-
nek.) Irta Scholz László. Keresztyén Igaz-

ság kiadása. Győr, 1941. 62 lap.
Tizenkét cikkben fejti ki azt a leg-

ősibb keresztyén hitvallást, hogy Jézus
valóban a 'Krisztus. A cím után ítélve
azt hinnénk, hogy száraz teológia ez a
könyv, dogmatizáJás s adatok halmaza.
Azonban már az első és a második Ie-.
jezetben is egészen másról győződünk
meg. Szinte játszi kőnnyedséggel beszél
a legnagyobbról is. Arről, hogy Ö a mi
személyes ügyünk. Mindaz benne van
ebben a könyvben nem-teológusok szá-
mára, amit mi teológusok rendszeres
stúdiumaink során nagy örömmel tanul-
tunk Jézus Kr ísztusról. Legnagyobb ér-

"t éke az, hogy egvszerű, világos minden
egyes sora s tudott ilyen meleg, bizony-
ságtevő hangon"""'irni arról, aki .Je-
nyűgöző titokként" áll ma is előttünk.

Adjuk oda minden Krísztus-kereső em-
ber kezébe.

Megrendelhető a Keresztyén Igazság
kiadóhivatalában, Sopron. P. P.

!(itüntetés. Schnekert Ferenc. állami
mértékhitelesítési hivatali főnök nyuga-
lomhavonulása alkalmából kormányzói
elismerésben, .részesült.

Lapunk és a napi sajtó. Lapunkban
a mult hetekben megjelent 'cikkek közül
Dezséry Lászlónak a jótékonykodás és
nyomorróJ írott vezércikkét. valamint
dr. Vető Lajosnak a magérigyónásról
Írott cikkét a napilapok nagyrésze át-
vette és. ismertette.
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és nem falura. Falun nem lehet megélni máskép, csak ha Istenben
bízik az ember egészen. Városon más, ott sok minden egyébben is
bízhatik." Fínom szerelmi történet vonul végig a regényben a pap és
a falu tanítónője közt, mely boldog házassággal végződik.

A legujabb papi típus az irodalomban Gagyi László "Pillangó
Zsuzsika" című regényében szemlélhető. Ezt a kőnyvet az Erdélyi
Szépmíves Céh 1941-ben adta ki.

A regény arról szól, hogy Pillangó Szép Zsuzsika, egy tisztalelkű
fiatal parasztleány. szerelemre gyullad a falu ifjú lelkésze iránt, 'aki
két évvel azelőtt jött Kőrispatakra. Egyenesen Kolozsvárról, hol a
tudományát szerezte. A falu azt mondotta róla, hogy az égvilágon
mindent tud, hogy olyan tudós papot a gyülekezet még nem látott.
Azért nem is csodálkoztak azon, hegy csak úgy felűlről nézte az
embereket. A szélsőségek uralták az ifjú pap gondolkodását és tetteit
Látja népének hibáit s meg akarja őket változtatni. De nem szere-
tettel, szép szóval. Tiltakozik, hogy vele a hívei vitatkozzanak, bottal
akarja őket a helyes útra terelni. Csendőr-módszerrel. Sokszor érez-
tette velük, hogy más, ha valaki paraszt és más, ha valaki úro Lán-
goló szerelemmel vágyódik Zsuzsika után, de sokkal erősebb benne a
polgári előítélet, semhogy a szerelemből boldog házas élet fejlődhetett
volna ki. Ellenkezőleg! nA zsebébe tette Zsuzsikát, de úgy, hogy két
hétig ki sem vette onnan. Nagy esemény volt ez. Megbolydult az egész
falu, mint rajzó méhkas. S valóban Mátyás; (az ifjú lelkész) nem. volt
tisztában azzal, amit cselekedett. Közben egyszer találkozott az espe-
ressel is, de nem volt erkölcsi bátorsága, hogy vallomást tegyen.
Hiszen van idő - gondolta - kicsit rémülten. Visszamenekült Zsuzsi-
kához és boldogságához. Egy-két pap megneszelte a dolgot, fontosked-
tak. De hát mit akarnak az Istenért? Hisz ő is ember, az ő szíve
is érez és vérzik és az ő lelke is viaskodik a bűnnel. Hisz emberek
vagyunk és kegyetlenség elvekkel mérni fel azt a csodát, amit életnek
nevezünk. Nem volt semmi baj, ha egyedül maradt ezekkel a gondo-
latokkal. De a nyilvánosságtóI félt."

A tragikus fejlemények azután Ieltartózhatatlanul törnek előre.
Hiába mondja Zsuzsikának: Ha tovább foly tat juk ezt a dolgot, el-
veszik tőlem a palástot, akkor miért éltem, míért tanultam? Azt aka-
rom, hogy mindketten azt az életet éljük, ami nekünk megfelel Aki
már útban volt, a hatalmas harmadik, azután Zsuzsikárrak keserves
sóhajai, hogy gyermekük fiú lesz, gondolkodóba ejtették ugyan Má-
tyást, de ez vagy olyan volt a számára, mint egy borzalmas nagy seb,
vagy pedig ragyogott, mint az égen a csillagok. A tanító bizalmasan
intette, hogy vegye feleségül Zsuzsikát s tegye jóvá hibáját, de hal-
lani és beszélni se akart róla. Az esperes is kiszállt Kőrispatakra.
De Mátyás szembenézett az esperessel és hazudott. Valójában nem
akart hazudni: "Milyen szép lett volna, ha feltárja lelkét, milyen szép
lett volna mindent elmondani: vétkeztem, segítsetek, De valami titok-
zatos belső lelki kényszer arra vitte, hogy hazudj on. Az első hazugsá-
got követték a többiek. Borzasztó volt, hogy mindvégig érezte tette
helytelenségét és szeretett volna a helyes' útra visszatérni."

A tragédia mind sötétebben közeledik. Zsuzsika jóformán az eszét
veszíti. Mátyás vergődik s amikor hibáját már jóvá akarja tenni, késő
van. Zsuzsika vízbe ugrott, a folyó hullámai elnyelték.Mikor a falu-
megtudta. mintegy sötét áradat, őrjöngve hullámzott. A paphoz -
üvöltötte valaki. Mikor a tömeg a pap lakásához érkezett, a kapu ki-
vágódott s behömpölygött rajta a sötét áradat. Hogy mit végzett a
felbőszült tömeg, hogy mi történt, azt az Író így mondja el: "Csodá-
latos, hogy nem érzett sem félelmet, sem fájdalmat a lelkész. Átszelle-
mülten' mosolygott ártatlanul. Szelíd, gyermeteg mcsolya két n~p
múlva is orcáján tündöklött, mikor az ügyészség kiszállt a helyszínre."

Egy paptípus a legújabban megírt magyar regényben. Csupa szín
ez a könyv. Vannak benne mély, igazi emberi meglátások. De mikor

,letesszük ezt a könyvet, megkönnyebbülve mondjuk: Hála Istennek,
hogy csak regényben van ilyen paptípus.

Lic. Fizély Ödön.

Az Országos Luther Szövetség orszá-
gos választmánya jan. 27-én d.u. 6 óra-
.kor, IV., Bástya-ú. 12. sz. alatt ülést tart.

Házasságkötés. Lehel Ferenc tengelici
lelkész jan. l I-én házasságot kötött De-
mény Hildával Tengelicen.
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Öröm tölti el a szívünket: annyi év fáradozása
székesfőváros méltányolta a budapesti evangélikus
esperesek kérését és a művészi' protestáns egyházi
41.820 P-t állított be a költségvetésébe.

Nem volnánk igazságosak, ha meg nem állapíthanánk, hogy egyet-o
len lelkes ember kezdeményezése, ötlete, munkája és harca ez, az
összeg: Árokháty Béla református lelkész, egyházkarnagyé. Ő nem
sajnálta a fáradságot: Korál-Kamarakórus néven, a protestáns egyházi
zene ápolására énekkart szervezett, hangversenyein igyekezett a pro-
testáns egyházi zeneművészet értékeit ismertetni, fel akarta kelteni a
gyülekezetek igényét az egyházi muzsikával szemben, nagy össze-
geket (sokszor a magáét) áldozta fel erre a célra, hágy ez a munka
mgvalósuljon. Nem fukarkodott a szóval, szószéken és hivatali szo-
bában egyformán hangsúlyozta a protestáns egyházi zene szépségét és
szükségét. Éveken át járta a hivatalokat, míg most sikerült a maga
igazát elismertetni. Budapest székesfőváros magáévá tette Árokháty
munkatervét, melyet Budapest evangélikus és református püspöke és
esperesei elfogadtak és láttamoztak. Budapest székesfőváros belátta,
hogy nemcsak a főváros katolikusainak van egyházzenei igénye, nem-
csak a katolikus egyházi zenét kell támogatnia 134.000 P-vel, hanem
a kőzel 200.000 protestánsnak is igénye és joga van arra, hogy egyházi
zenéje megszólaljon.

Eddig mindíg fájt nekünk, hogy mások, talán a protestáns szel-
lemtől idegenek, itt-ott megszólaltatták Bach, Handel egy-egy nagyobb
művét. A magyar zenei élet, de a protestánsok is hálával és köszö-
nettel emlékeznek meg Lichtenberger Emilről, aki egész életét, mun-
káját és valószínűleg vagyonát áldozta fel, hogy rajongó szerétettel
szólaltassa meg Bach halhatatlan Máté és János passióját, Handel
oratóriumait. Köszönettel emlékezünk meg aSzékesfővárosi Énekkar-
ról (vezetője Karvaly Viktor) és a Zeneművészeti Főiskola kórusáról
és vezetőjéről, Adám Jenőről, akik egy-egy Bach kantáta, Handel
oratórium előadásával tettek szolgálatot a protestáns zeneműveszet-
nek. Ezekről az alkalmakról sokszor hiányoztak a protestánsok, mert
templomaikban nem volt alkalmuk megismerni protestáns nagyjaink
zeneművészetét, de azért sem jöttek el, mert dacára a protestáns veze-
tőknek, a protestáns szellemet nem látták mindíg biztosítottnak.

Evangélikus és református templomainkban jelentős szerepet tölt
tenek be énekkaraink, s ott, ahol képzett muzsikus áll az együttes
élén, tényleg értékes munkát végeznek. Az énekkar tagjai lelkes ama-
tőrökből állnak, akik lelkesedésükön és hangjukon kívül zenei tudást
alig hoztak. Az énekórára való járás, a heti egy-két próba és szereplés
nagy áldozatot jelent és nem csoda, ha tagfelvételi hirdetés eink re alig
akad egy-két jelentkező! A tanult énekesek, akik súlyos összegeket
áldoztak zenei tudásuk megszerzés ére, igyekeznek másutt gyümöl-
csöztetni tehetségüket, jelentkeznek a katolikus énekkaroknál és szo-
morúan kellett tudomásul vennünk, hogy egy-egy református, vagy
evangélikus testvérünk nem tudott ellentállni a kísértésnek, a főváros
által támogatott katolikus énekkar által felkínált 60-80 pengőnek és
megingott hitében... '

A művészetek eredményes műveléséhez _alapos felkészültségre van
szükség úgy vezetőnek, mint vezetettnek. Enekkaraink egy része na-
gyobb dolgok előadására nem tud vállalkozni, részint a karvezető cse-
kély tudása miatt, részint a tagok már említett zenei tudatlansága
miatt. Amíg a tanult énekkar ötperces kórust egy próbával tökéle-
tes.:n előad, addig erre a gyülekezeti énekkaroknak jelenlegi össze-
tételükben öt-hat próbára van szükségük, egy hosszabb mű megtanu-
lása kitölti az év munkar endjét. Bach legkisebb kantátájának meg-
tanulása (ott, hol a kórusnak csak zárókoralja van) sok munkát jelent

, az amatőr énekkarnak. az előadás sikeréért még így is aggódnia, kell
a karmesternek. A kórusok alkalmi egyesítése szép eredményt muta-
tott fel, de állandó együttdolgozás a karnagyok különféle zenei tudása
miatt, részint az együttes munka értékeinek fel nem ismerése miatt,

után Budapest
és reformá his

zene ápolására
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KÜLFÖLDI HíREK
Roosevelt elnökkel több izben folytat-

tak beszélgetést az amerikai róm. kat.
egyházi férfiak, püspökök és világi ve-
zetők s valamennyien arra kérték, hogy
Amerikát tartsa meg a semlegesség álla-
potában.

A svéd egyházi gyűlésék közönsége
feliratot Intézett a királyhoz, hogy a vá~
lást megkönnyítő törvénycikkeket füg-
gessze fel s újabb s szigorúbb törvé-
nyek hozatalára adjon utasítást.

A svájci református egyházak' a ka-
rácsonyi perselypénz hováfordítása te-
kintetében azt határozták, hogy miután
saját gyülekezeteiken belül mindegyik
gyülekezetnek sok anyagi gondja van,
a perselypénzek belső célokra fordítan-
dók. (Ez az egyszerű hít nagyon sokat
jelent. Többek között azt is, hogy Svájc
sem képes már olyan karitativ egyházi
tevékenységet folytatni, mint a multban.)

DélkaréIiában tett látogatást egy finn
katona-lelkész s beszámolójában azt
írja, hogy bár abban a faluban több, mint
húsz éve minden vallásos mozgalmat
kiirtottak s bár a templomot is más cé-
lokra alakították át, a lakosság minden
ott megforduló lelkésztől keresztet kért,
gyermekeiket .megkeresztelték s nagyon
sokan úgy emlékeznek vissza húsz év
előtti egyházias életükre, mint ami a
legdrágább nekik. Látogatása eredménye-
képpen azt írja a finn lelkész: az a
könyvtár, amely tele volt vallásellenes
könyvekkel s amelynek éppen ezért az
lett volna a célja, hogy hitetlenné tegye
a falut, feladatának nem tudott meg-
felelni. . .

A dán egyház eddig 1400 finn hadi-
árva gondozását vállalta magára, a svéd
egyház 2500 finn hadiárva gyermekről
fog gondoskodni. (Az első finn-orosz
háború alatt hasonló szándékkal köze-
ledtek a dánok éli svédek a finnekhez,
de akkor a finnek elhárították maguk-
tól a támogató szándékot. Azóta úgy-
látszik gazdasági ok ok kényszerítik a
finneket arra, hogy ezt a keresztyén
szeretetből történő gondoskodást el-
fogadják.)

A genfi egyházak gazdasági bizott-
sága azt a szomorú felfedezést tette,
hogy az 1941. év költségeinek fedezé-
sére 140.000 svájci frank hiányzik. A
gazdag és semleges Svájcban is meg-
ismerkednek egyházak és egyéb közü-
letek is a deficittel.

Iiülföldi és magyar egyházi és ·világi
lapok hetek óta foglalkoznak azzal a
kérdéssel, hogy Japán most folyó hábo-
rújának idején a japán felségterületeken
élő keresztyénekkel szemben milyen bá-
násmódot fog alkalmazni a katonai ható-
ság. Külföldi egyházi lapok anélkül, hogy
a kérdésre véleményük és látásuk sze-
rint felelnének, egyszerüen utalnak arra,
hogy Japán eddig is igen nagymértékben
korlátozta a keresztyén egyházak moz-
gási szabadságát.

Ante Páveltes horvát poglavnik a
horvátországi evangélikus egyházat el-
ismerte és a többi egyházakkal egyen-
jogúnak .mondotta ki. -

Hollandiában az elmult év utolsó hó-
napjaiban előadásokat tartottak olyan
emberek számára, akik nem szoktak
templomba járni. G. L.
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HíREK
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál Kárpátalja

kormányzói biztosa, akinek kinevezés é-
r~1 lapunkban már hírt adtunk, új állá-
sat elfoglalta. Beszédében vázolta a fel-
adatokat, melyek előtte állanak és a
munkát, melyet végezni akar. Meleg
szavakkal kérte az egyházi és világi ha-
tóságok vezetőinek támogatását. Itt kell
megemlítenünk, hogy dr. Tomcsányi
Vilmos Pál kijelentette, hogy magas
megbizatás a kővetkeztében minden
egyéb munkájáról le fog mondani, egye-
düI egyházi tisztségeit tartja meg, mert
azokat egyrészt maga számára magas
k!tüntetéseknek, másrészt pedig egyhá-
zával szemben való szolgálatnak tekinti.
Ugy a pesti evangélikus egyházban,
mint a Deák-téri testvére gyházakban be-
töltött felügyelői tisztében és az egyház-
kerületnél, valamint az egyetemes egy-
háznál betöltött tisztségeiben szívesen
fog fáradozni. továbbra is.

Csengey-jubileum. Turóczy Zoltán
tiszakerületi püspök legutóbbi kőrleve-
lében felhívja egyházkerületének figyel-
mét arra, hogy ez évaug. 8-án lesz
Csengey Gusztáv eperjesi kollégiumi,
majd jogakadémíat tanár születésének
100 éves évfordulója. Csengey Gusztáv
neve az eperjesi teol. akadémia és a
régi kollégium hallgatóinak szívében
az emlékek egész sorát idézi fel. Min-
denki szerette őt, gyenge, törékeny tes-
tében nagy lélek lakozott. Csendes eré-
nyei mindenki előtt tiszteletreméltóvá
tették. Komoly haza szerétet. állhatatos
munka, egyenes evangéliumi és bátor
férfias gondolkodás tekintetében, sokat
lehetett tőle tanulni. Távol a fővárostóI
és az irodalmi köröktől költői nevét
hangos siker nem övezte ugyan, való-
jában azonban sokkal nagyobb és mé-
Iyebb költő volt, mint, ahogy ismerték.
Orülünk annak, hogy a tiszai egyház-
kerület meg fog emlékezni születésének
évfordulójáról és a miskolci temetőben
pihenő .evangélikus magyar költő és
magyar tudós sírjánál méltó módon fog
tisztelegni.

Új református püspök. Farkas István,
a tiszáninneni református egyházkerület
püspökének elhalálozásával megüresedett
püspöki tisztségre az egyházkerület
gyülekezetei és tanintézetei igen nagy
többséggel Enyedy Andor egyházkerü-
leti főjegyzőt, miskolci lelkészt válasz-
totta meg.'

Lelkészbeiktatás. A Rákosszentmihály-
Sashalmi új egyházközség első lelkészé-
nek, Tóth-Szöllős " Mihálynak a beikta-
tása a rákosszentmihályi templomban
febr. 1-én lesz.

A ceglédi egyház presbitériuma leg-
utóbbi ülésén egyhangúlag úgy határo-
zott, hogy a megüresedett lelkészi
állásra Egyed Aladár szegedi lelkész, tb.
esperes meghívását javasolja a íebruér
8·án tartandó közgyülésnek

Segédetkeres, evangélikus vagy re-
formátus vallásút most induló evangé-
liumi kön- jes bolt könyv-, papír- és
írószerkereskedés. A szakmában tökéle-
tesen jártas, gyakorlattal bíró,. komoly
és hivő érdeklődők forduljanak a címért
kiadóhivatalunkhoz.

Házasságkötés. Dr. Kardos József Bé-
kés vármegye árvaszékr ülnöke és Zá-
hony Margit okI. tanítónő Osgyánban
tartották esküvöjüket.
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nem sikerült.Egy-egy énekkar nagyobb művek előadására már csak
azért sem vállalkozhatik, mert a szükséges anyagiakkal nem rendel-
kezik. (Bach Máté passiójának előadása közel 6000 P-t emészt fel!)

Az egyházi muzsikának szoros kapcsolatot kell tartania a temp-
lommal és istentisztelettel, sajnos, a mai istentisztelet nem nyujt
módot nagyobb művek előadására. Berlinben Bach kantátáit az isten-
tiszteleteken csak részekre tagolva lehet előadni.
. Alig röppent fel a hír a 41.820 pengőről, a budapesti református
és evangélikus énekkarok vezetői máris felosztották maguk közt. Egy-
más után alakulnak újabb énekkarok, hogy igényt szerezzenek a tá-
mogatásra. Kapi-Králik Jenő tollából az Evangélikus Élet múlthetí
számában cikk jelent meg "Egyházi énekkaraink" címen, a főváros
intencióinak ismerete nélkül, teljesen helytelen beállítással.

Budapest székesfőváros polgármesterének leirata elismeri Arok-
háty Béla ref. lelkész, egyházi karnagy előterjesztését, értesíti a buda-
pesti egyházmegye elnökségét, hogy a protestáns egyház zeneművesze-
tének támogatására 41.820 pengőt állított be költségvetésébe.

Az összeget egy megalakítandó közös protestáns, de két tagozatú
énekkar és közös zenekari művészi együttes fenntartására kell fordí-
tani. A Nagytiszteletű Elnökség által előterjesztett munkatervet öröm-
mel teszem magamévá, - mondja a polgármesteri leirat -, mert úgy
látom, hogy ilymódon a református és evangélikus egyházmegyék
igen értékes munkát vállalnak aszékesfőváros kultúrális életében, sőt
az idegenforgalom szolgálatában is jelentős feladatot tölthetnek be.

1. Művészi· szempontból kívánatosabbnak tartottam egy közös
protestáns ének- és zenekari együttest, mert minden megosztás a Le-
hetőségek szűkítését jeLenti. De ha az énekkar kettős tagozatú szer-
vezése felekezeti érdekből szükséges, akkor is ezek szoros együtt-
működését okvetlenül kívánatosnak vélem. .

2. Atervezetben említett Zenés Ahitatokat illetően szeretném, ha
azok nem pusztán liturgikus jellegűek lennének, hogy azokon a szé-
kesfőváros egész közönsége is részt vehessen, stb.

3. Az ének- és zenekari együttes alkalmilag a Népművelési Bi-
zottság kultúrmunkájában, esetleg nem egyházi, de magyar kultúrális
feladatok elvégzésében is résztvehessen ...

4. Az évi leöltségvetést és munkatervet tudomásulvétel céljából
- kérem megküldeni.

Az adományozólevél közlésévelés az előljáróban elmondottakkal
máris válaszoltunk Kapi-Králiknak, de szükségét tartjuk az alábbiak
hangsúlyozását.

a) Az összeg más célra vaLó feLhasznáLása eLLentétben áLL Buda-
pest székesfővárosnak LeiratávaL, azt a jóváhagyandó köLtségvetésseL
és munkatervvel bármikor eLLenőrizheti.

b) Az összeg szétoeztáséua! a közeL 30 gyülekezeti énekkarra alig
jutna egyenkint 1200 P, meLy összeg egyetlen énekkart se tenne mii-
vészibbé. (A zenekarra az adományozó szerint 7000 P-t kell fordí-
tani.)

c) Az összeg feLosztása a gyülekezeti énekkarok közt Lehetetlen,
mert a főváros a gyülekezeti katolikus énekkarokat sem támogatja, a
közeL 40 katoLikus énekkar közül a főváros 134.000 pengő leöltség-
vetési összeggel csupán három énekkari és zenekari együttest támogat.
(Bazilika, Belváros és Mátyás-templom.)

d)'A gyülekezeti énekkarok támogatása a gyüLekeze"tek leg-
szebb kötelessége. A felál1ítandó művészi együttes fokozottabb mun-
kára fogja serkenteni a gyülekezet' énekkarokat és vezetőit, az egy-
házakat pedig meggyőzi annak fokozottabb támogatásáról.

e) A művészi együttes munkája nyomán származó anyagi eszkö-
zök aLkaLmat adnak a más énekkari munkák támogatására. A székes-
főváro.s támogatásának messze a jövőbe kiható jelentősége van.

f) A művészi együttes fogLaLkoztatni kívánja' a protestáns tanult
énekeseket és muzsikusokat, képzett karmestereket, orgonistákat és
tetieteéqes zeneszerzők et, amire egyetlen helyi jellegű énekkar. sem
adna módot.

g) A szervezés és irányítás Budapest evangélikus és refoT1ná-
tus espereseinek kezében van, akik mindíg az igazi protestáns egyház-
miioészet szószólói voLtak, bizonyos, hogy irányításuk mellett a ka-
pott összeg eredményes en fogja szolgáLni a protestáns' zeneműoészetet.

Peskó Zoltán.

L---------------~--~--~--\



~~iá, gramofon, zongora~iIIcntyüs ~armonita NE'METH· F"ERENC
es az osszes hang- MARN' ITZ hangszer- .
szerek legolcsóbban . telep .
VIlI..József-körút 37. Evangélikusoknak árengedmény. uriszabósága BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 3.

(Félernelet.) ~ Telefon: 811-157.

H fl r m ón ium okI ego 1csó b b fl n

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damianich- utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

KOVALD elsőrangúan. fest. tisztít. mos
mégis

Ö Felsége I. Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i .szállítója

6 cs. és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

olcsó. pon tos megbízható KOVALD·

Dr. Lendl Adolf utóda: FABA REZSŐ prepa~atóriuma.
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

KISS FERENC
OTVOSTANAR

BUDAPEST
HAR 1S BAZ A R- KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk) . serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak.

nászaján dékok.

Butort e~~s~~o~~na~ BER TA LA NNÉ
kereszlény butorszeloniában. (Baross .Szövetség tagie.) - Hálók,
ebédlők, kombinált szobák, konyhák.. előszobák, amerikai rend-

szerű irodabutorok. Állandó butorkiállítás, .
Budapest, Rákóczi-út 82. 1.em. és Huszár-u, 3~1.em.
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozóknak 2% engedmény.. .

BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci- ,
alista bermunka uzeme,

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczí-út sarok),
Telefon: 145-764.

Azsúr. plissé, himzések, gombáthúzás
és minden e szakmába vágó munkák -

szakszerű készítése.

Nőiés ~yerme~~ala~n~,müyirá~és ~ísztoll~
legiutánvosebb árban kapháló

RElSZ LAJOSNÉ Budapest, .IV~, Sütő-ú, 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is szállitok.

~

. ALAPITÁSI ÉV: 1853. ~

ELIGMANN "
ÉKSZER-EZÜST-ARANY .

Telefon: 181-282... BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Vélesztékos. ízléses, szolid munka. Előnyös érak.

MiLnv:újt az Evangélikus Egyházkerületek

Jól~ti Egyesülete?

•

A családban előforduló halálesetkor temetkezési

segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-

gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-
. .

tosság, gyár, autóbi;z;tosításainak a legolcsóbb díj-

tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti .Egyesület gondos

figyelemmel segíti elő.. Evangélikus egyházát támo-

gatja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja ..
Hívja, fel mindenki a hittestvérek' figyelmét a Jóléti'

Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajő-u ..

8-10. (Ev. bérház.). Telefon: 1-863-32, valamint. a

kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrecen, Ersekújvár,

. Győr, Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.

Minden egyházközségben megbízottai vannak az

egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkez-

tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-

gyeket is.

H É LY rc lŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7.. sz. Tel: 423-327 ..

zománctáblék,
vésések, jelvények,
névjegyek, .címkék



Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek és ő ra j avitá so k.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hitt~stvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

~~~1~
j.~~~YÉ~m(sI
mŰVéSZEI( áLTaL

J-IITELESITETT
mŰTáRGyaK ~éPEK

ES SZOBROK
KiZáRÓLaGOS
BCSZ€RZ€SIFORRása

, • ff

a maGyaR K€PZO-
mÜV€SZ€1<ouonno

, ,

SOJOT TaRtOTa

Zongorák, harmóniumok
eladása M d..1 ' hittestvérünk
v éte 1e en one zongoratermében

Bezerédl-u. 10. - Tel.: 146-411.

Párisi plíssé - Gyöngyözés - Aiour - Műhimzés,
, T' Gombáthúzás - Endli,Vas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és
Szent 'István-körút 25. szám. - Telefon : 384-265.

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

...:.

.:

Ruh-akölcsönzéso
Evangélikusoknak 10% engedmény.

BUDAPEST, IV.,Haj6~ulca 8-10., 1~le",.2•.
TELEFON: 18-26-74, . UNGJ:ERIi):

5 VI.anDRÓSSY ÚT 14.J ~
JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök ..-,'. *J?'Mffi' ••••'~r .••>!':r.o'?'M"'.. , .::
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca l.' Telefon: 142-832' '.:.: ;.

Eredményesen ciánoz, ,'"-}

Teh'el és Sal96 ~ II ~' '~I I ~ I L"I" I ' ~
divat~ és textHéruk . - _1, l etes CUlraSISUemenyel es lU on egessegel

BUDAPEST, IV" DEÁK.T~R 4. UNTENECKER FERENC ~~!:-ná:b~~
TELEFON: '80-608. V., Vilmos császár-út 2. - Telefon: 382-479. .••••

,Divat-z'sebkertdő ..BORSOS, LÁ.SZLÓ KON~~~~~~Ő~LET'
-, BUDAPEST, rv., SU;fÖ-UTCA 2. TEL.: 3B5-506~

Budapest, V., Kamrnermayer Károlv-u. 8; -Háztartási. jávorfa és masché liruk, kés- és acéléruk. zománcozott és alumínium
edények. tűzéllö jénai é. közönséges üvegáruk. Seprők, kefék. mosó-, konvha-

Telefon : 185-462. felszerelések stb, '....• ' ~ \ .

Evangélikuslakásba I
Evangélíkus képet! I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a' fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. TeL 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

I "Én Istenem, én Istenem, miért hagy- "
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . .' . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatók.

MODERN KONYHÁK,
rekemlék. sezlonok fizetési kedvezménnyel is!

FEHÉRV ÁRY, rODM4NICZKY-UlC4 6.SZ.

=
SKALLA TESTVÉREK

ÚRISZABÚK
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHE;R-SZÖVETSÉG' HIVATALOS LAPJA

.Felelős szerkesztö: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry- László, dr. Gaudy László,
Kemény Péter,' Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Scholz László,

dr. Vácz Elemér, dr. Vet6 Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadohivatal: Budapest, VI!., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895' ,
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. ---: Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetésekét elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
- Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér .

.A szerkesztőséga kéziratokat ~em őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.
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házonkívüli neveltetése nagy I
gond. Még a módosabb gyüle- .
kezetek lelkészei is ezt az egyet
panaszolják: nagyon nehéz
gyermekeinknek házon kívül
neveltetése. A falun való meg-
maradás riehézségei is ebben a
gondolatban kulminálnak. Min-
den derék pap apa azért sze-
retne városi gyülekezetbe ke-
rülni, mert ottani állása egy-
szerre megoldaná gyermekei
iskolázta tásának kérdéseit.

Egy vidéki lelkész cseleke-
dete ebben a nagy kérdésben
feljegyzésre méltó. Gimná-
ziumba járó három kisfiát úgy
vitte fel az evangélikus gimná-
ziumba, hogya beíratás alkal-
mával kifizette a három gyer-
mek egész évi tandíj és egyéb
iskolai illetékeit. Ez a lelkész
úgy takarította be papi java-
dalmát, hogy azt gyermekei
érdekében rögtön pénzzé tette.
Magánál a megállapított fej-.
adagnál jóval kevesebbet tar-
tott s az volt minden gondja,
hogy három fiának tan ulási
fel tételei t megterem tse.

Egy ismeretlen lelkész csele-
kedete ez. Ezt a lelkészt gyű-
léseinken csak a legritkább
esetben találjuk meg, nevét
még nem láttuk evangélízá-
ciókkal kapcsolatban, de gyer-
mekeit naponként imádkoz-
tatja s készíti őket a keresz-
tyén életre. Még cikket sem ol-
vasott tőle az egyház nyilvá-
nossága. Igy a maga ismeret-
lenségében és szürkeségében
nem szerzett magának különö-

Három papfiú
I

sebb megbecsülést, de egy em-
beröltő mulva a magyar köz-
élet terén előreláthatólag há-
rom, az evangélium eledelével
táplált, reméljük értékes em-
ber szolgálata fogja hirdetni
ennek a lelkésznek áldozatos és
önfeláldozó életének dicsőségét.

Amikor ezeket a tényeket
hallottuk, a pesti villanyos két
hangos embere zavarta a be-
szélgetést. Mindkettő arról be-
szélt, hogy reggel öt órakor
keltek. Az egyik csak félcsésze
üres teát reggelizett, mire a
másik pesti szellemeskedés sel
így válaszolt: ezzel pedig nem
lehet himnuszt énekelni.

Az egyik oldalon a gyerme-
keiért minden áldozatot meg-
hozó lelkész állott elmémben,
a másik oldalon az a mindent
habzsoló pesti típus, amelyik
semmiről sem akar lemondani
s főként semmiféle jó célra,
nem egy évre előre, hanem két
hétre előre sem hajlandó fi-
zetni. Magunknak nem volt ne-
héz véleményt alkotni erről a
kétfajta emberről. De ezen túl-
menően magyarságunknak és
keresztyénségünknek is hango-
san oda akarjuk kiáltani az
evangélikus lelkész családi ál-
dozathozatalt nyujtó aszkézisét,
amely méltó a feljegyzésre,
elismerésre és főként a kö-·
vetésre.

Amikor tőlünk keletre es
nyugatra a lelkészek személyé-
vei és magáneletévei olyan
tüntető módon s elég furcsa
hangon tesznek megjegyzése-

ket, Nyugat es Kelet közepén
egy névtelenségben élő evan-
gélikus lelkész - saját akara-
tán kívül - odaáll a kritiku-
sok elé s a maga természetes
alázatával bizonyítja azt, hogy
az atyai szeretet evangéliumi
papi házakban. ma is milyen
végtelen. Megnyugtatja a fa-
lun békétlenkedőket ezzel a
példaadó cselekedetével. hogy
gyermekeinkért meghozandó
minden áldozathozatal esetén,
mely rengeteg önlemondással
jár, lehet taníttatni faluról is
a gyermekeket. A 'falun így fel-
nőtt három lelkészgyermek kö-
zül talán az egyik éyek mulva
megírhatja a magyar falu olyan
belső történetét, amelyet a
papi ház ablakából látott s me-
lyet a templomban találkozó
emberek békességével tudnak
majd megvizsgálni. Talán
a magyarság rendelkezésére
olyan értékes' adatokat tudnak
majd ezek a papfiúk adni, ame-
lyek mások lesznek, mint ed-
digi parasztíróink fantáziájában.
Mert a paplaknak mindíg az
volt a boldogsága, ha tudta for-
málni a falut s erről a munká-
ról becsületes képet tudott adni
a nyilvánosságnak.

Lehet az is, hogy az apa ál-
dozathozatala nem terem elég
értékes gyümölcsöket, de hogy
az apa így gondolta és ezt
akarta, ez 1942-ben is feljegy-
zésre és megbecsülésre érde-
mes cselekedete egyevangéli -
kus lelkésznek. G. L.
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Húsz év mulva.
Uram - mondta nekem valaki kissé

gúnyosan és nagy sötétenJátóan - ki
fog húsz év mulva templomba menni,
azután neki vadul tan és nekibőszülten
magyarázta, hogyakeresztyénség meg-
mérettetett és könnyünek találtatott. A
keresztyénség kiegyezik, közös nevezőre
hoz, középutat választ, de nem mer ki-
állni a gátra, hogy f.élreérthetetlen mó-
don megmutassa az egyetlen helyes utat,
legfeljebb a templomba zengeti a kes-
keny útról való bizonyságtevését, de
ezt is úgy, hogy nem figyel rá senki.
Hát uram, megy valaki húsz év mulva
templomba? - íejezte be véleményadá-
sát a "támadó".

Két tanulságot szűrjünk le a fentebbi
egyre általánosabbá váló felfogásból. Az
egyik annak a meglátása, hogy ma egyre
többen követelik, h<lgy a keresztyén egy-
házak politikai síkon, világnézeti téren,
gazdasági vonatkozásban, az anyagi ja-
vak elosztása terén - melyet az Ú. n.
szakértők ezideig helyesen megoldani
nem tudtak - mutassa meg, mi a helyes
út. A "támadónak" végeredményben az
fájt, hogyakeresztyénség mindezideig
nem tette meg mindezt. Ahol azonban
megtette, ott elsiklott a ma annyira han-
gozatott kapítaliamus felé, vagy pedig
az államhatalom vetett véget próbálko-
zásainak, mondván: maradj- csak az evan-
gélium és a templom mellett. E kérdé-
sekkel kapcsolatosan csak egészen rövi-
den jegyezzük meg azt, hogy nem az
evangélium tanításaiban van a hiba, ha-
nem az emberben. A halálos beteg, ha
nem veszi be. a megmentő orvosságot,
nyomorultul elpusztul ...

A másik tanulság időszerűbb és ko-
molyabb. Ki fog húsz év mulva temp-
lomba menni? Megdöbbentő ez a kér-
dés! Az a meggyőződésünk, hogy váro-
sokban és falvakban egyaránt egy bi-
zonyos "törzsközönség" megy templomba.
Ugyanezeket látjuk a bibliaórákon, a
vallásos estélyeken és minden más egy-
házi vonatkozású megmozdulásban. Az
egyesületi életben is ez a helyzet. Van
pár "kitartó" tag, akikkel dolgozunk, d

többi pedig egyszerűen nem jön. Ezeket
a tényeket semmiféle ügyes statisztiká-
val letagadni nem lehet, sől nem szabad.

Ha azt akarjuk, hogy húsz év mulva
többen menjenek templomba, többen
szomjúhozzák az élet kenyerét és vizét,
akkor az egyház munkamódszerén fel-
tétlenül változtatni kell. Ne értsen senki
félre, nem azon kell változtatni, amit
tanítunk, mert az örök és változhatat-
lan. Hozzá kell fognunk a gyülekezeti
közösség igazi kialakításához. Ha kell
sejtrendszer módszerével, ha kell a fizi-
kai munka terén vállalt példaadással,
általában mindennel, amivel szolgálhatja
Isten országát. Talán egyenesen károm-
lásnak tűnik fel, amit mondok, pedig
nagyon távol áll tőlem: Nem is több
templom és új templomok kellenek ne-
künk, hanem több Isten szerint való
élet, ez az ujjászületett, a gyülekezet
élő közösségében, Isten előtt való. mun-
kában szorgoskodó élet annyi templo-
mot épít magának, amennyi csak kell.

Tudjuk és hisszük, hogy Isten húsz
l'v mulva is fog magának híveket tetem-
teni, akár a kövekből is, ez azonban
semmit sem von le az éppen nekünk
adott parancs erejéből. Az emberek
százezrei hordoznak valami szörnyü, Ú.
n. .Jriánvérzetet". Keresnek, kutatnak
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• • Nem I
(A magángyónás kérdéséhez.)

Vető Lajos cikke a magángyónás kérdéséről nagyon sok félre-
értésre adott alkalmat. Csaknem valamennyi iskolámban azzal a két-
ségbeesett kérdéssel jöttek hozzám tanulóink, hogy igaz-e, amit a
katolikusok mondanak, hogy az evangélikus egyházban is kötelező lesz
a "fülbegyónás"? Két évvel ezelőtt pedig, amikor a Keresztyén Igazság
kiadta Luther Kiskátéját eredeti szövegévei, annak a gyülekezetnek
tagjai, amelyben akkor szolgáltam, jöttek azzal a kérdéssel, hogy
vajjon kell-e kereszt.et vetnünk hiszen Luther azt tanítja a Kiskáté-
ban, amikor a reggeli áhít at tartásaról beszél. Akkor is, most is sok
nehézségbe és sok magyarázatba került, amíg megnyugodtak a kér-
dezők, hogy ezek nem jelentik a katolikus egyházba való vissza-
térésünket, hanem még abból az időből valók, amikor a reformátor
küzdött a megmaradt formákkal, és nem alakult még ki a helyes belső
tartalomnak megfelelő helyes kűlső forma.

Mind a két kérdés, amelyik kétségtelenül izgató és nehéz kérdése
volt a katolicizmustól mindíg éles különbség-tevésre nevelt gyülekeze-
teinknek, újra és újra felveti azt a kérdést, hogy mi a viszony egyházunk
felfogásában és gyakorlatában a hagyomány és a fejlődés között. Vajjon
egyházunk is megszab-e a vallásosság fejlődésében egy bizonyos határt,
vagy engedi, hogy annak formái fejlődjenek? Vagy talán kencentrikus
körökben újra meg újra visszatér önmagához, hogy aztán megint csak
eltávolodva, megint csak visszatérjen? Van-e valami határ és mérték,
vagy pedig hagyjuk azt,amit a katolikus egyház, hogy a hagyomány
szinte egyenlőként álljon oda a Szentírás mellé?

Ezek a felvetett kérdések szükségessé teszik csakugyan a hagyo-
mány és a fejlődés kérdésének felvetését. És ezért kell megmondanunk
azt, hogy: 1. egyházunk, amelyik zsinórmértékévé tette a Szentírást, a
vaLlás kérdésében nem fogad el semmiféle fejlődéstant. Elvetjük és
kárhozhatjuk azt a felfogást, hogy Isten, (a harctéri jelentések kifeje-
zését használva) egymást követő hullámokban adott valamit magából,
és lényének titkait a Jézus Krisztusban történt kijelentés után még más
úton is közli vagy közölte velünk. Evangélikus egyházunk úgy tanítja,
hogyaSzentírással egyszersmindenkorra lezárult Isten kijelentésének
kora, és ma csupán a Szeritlélek az, akinek útján szól az Ür hozzánk
úgy, hogy Ígéjéhez, a Bibliához elvezet. A "vallás" tehát immár lezárt
és nincsen, nem lehet benne fejlődés soha, legfeljebb elhajlás és távo-
lodás attól a ponttól, amelyet Isten kijelölt ~~vele beszélni és élni
akarók számára. Abban a pillanatban azonban, amikor erről eltér az
ember, már nem az élő Istennel beszél, hanem valami önmagából ki-
vetített Felsőbb Lény fogalommal, magán-istennel. Ez pedig már nem
keresztyénség. hanem az élő Isten megtagadása.

2. Azt viszont egyházunk sohasem állította, hogy a vallásosság,
vagy a kegyességi életi nem fejlődhetik. Luther a reformációban csak
nagyon kis mértékben harcolt a helytelen formák ellen, inkább a
lényeg: az Isten Ígéjével való megegyezés, avagy azzal ellenkező szem-
pontjaból tekintette a kérdéseket. Ezért nem is távolította el a templom-
ból az oltárt és az oltárképet, amit a reformátusok pl. megtettek. és ezért
intette le már nagyon korán a túlbuzgó Karlstadtot is, aki úgy képzelte
a reformációt, hogy el kell pusztítanía mindent, ami katolikuso Luther
álláspontja nem a pusztítás, hanem a helyesbbítés volt, ezért inkább
a belső igazságot kereste előbb, hogy aztán annak ereje fejezze ki
magát, ha kell, új formákban kifelé. Ezért nem is változtatott sokat
kerának istentiszteleti formáján, ezért nem törölte el a katolikus Iitur-



giát. És ez a tette, (már amennyiben Luther mérvadó számunkra)
irányt szabott a későbbi evangélikus állásfoglalás számára is. Mi evan-
gélikusok nem harcolnak mirl.den ellen, ami katolikus,. azért, mert kato-
likv.s. Csupán az ellen harcolunk, ami nem egyezik meg Isten Ígéjével,
vagy uzt .nem engedi teljesen, száz százalékig érvényre jutni.

A fenti két pont alapján le kell tehát szögeznünk, hogy számunkra
nem lehet az időben semmiféle olyan pontot megállapítani, amelyhez
vissza-visszatérnénk. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy vallásossá-
gunk formái pontosan. azt az alakot kell, hogy felvegyék, amit Luther
korában viseltek. Mert ha ezt mondjuk, hibáztatjuk a reformátort, hogy
nem tette meg ezt a maga idejében, és nem tért vissza arra az ős-
formára, amit az apostolok gyakoroltak még a katakombákban. A külső
formák fejlődhetnek, rossz és jó irányban is. Lehet rajtuk tudatosan
javítani és tudatlanul rontani. De nem szolgálhatnak más célt, mint
azt, hogy minél jobban kifejezzék a belső tartalmat. A magángyónás
kérdésében tehát feltétlenül anakronizmus lenne azt követelnünk, hogy
térjünk vissza a Luther korabeli katolikus formára, csak azért, mert
Luther gondolkozott rajta, hogy bevezesse-c, vagy sem. A döntő nem
lehet itt más, mint az az egy, hogy megfelel-é ez a gyakorlat a Szerit-
írásnak és Jézus akaratának? Mivel pedig tudjuk, hogy Isten és ember
között senkinek sincsen szüksége közvetítőre, - mindenki személyesen
kérhet Istentől, - kell, hogy személyesen mindenki neki gy6njon. Aki
akar, akit a szíve hajt, hogy kiöntse azt, tessék, menjen lelkészéhez,
azért lelkésze, hogy neki nyugodtan elmondhassa. De ebből kény-
szert csinálni nem szabad. Ha kell, tessék "csendes-órát" beállítani
előző nap, vagy istentisztelet előtt, de ennél többet, ami bizonyosan
ellenkeznék kegyességi életünk, egyháztörténeti fejlődésünk és legfő-
képp a Szentírás tartalmával: nem! Kemény Péter.

Felelőtlen evonqélikussóq
Ha evangélikus ember- akár egyházi érdekü, akár magánügyben

felkeresi közhivatalainkat, szomorúan tapasztalja, hogya változó idők
ütemét megelőző gyors ütemben változnak az emberek. Nem is olyan

régen az volt a helyzet, hogy ha az ember közhivatalainkban evan-
gélikus testvérével találkozott, aki kis, vagy nagy tisztséget töltött be
ott, a kevesek örömével találtak egymásra. Az ilyen találkozásnak
rendszerint az volt a folytatása, hogy kérésünk komoly és lelkes támo-
gatóra talált a másik evangélikus emberben. Ha kellett, még expo-
nálni is tudták magukat közhívatalaínkban dolgozó evangélikus embe-
rek egy-egy jó evangélikus ügyért. Egy idő óta azonban lényegesen
megváltozott ez a helyzet. Kev~s kiv ételtől eltekintve, magánügyeink-
ben még ma is kornoly pártfogókra találunk. De szomorú, hogy egyre
fogy azoknak a vezető világi embereinknek a száma, akik egyházi köz-
érdekből exponálni tudnák és mernék magukat hivatali és honi nyil-
vánosságuk előtt. Természetes, hogy az ilyen megváltozott magatartás-
nak elsősorban egyházunk látja kárát. Mert hazai viszonyaink mellett
a legjobb és legigazabb ügynek is csak akkor van jövője, ha van
olyan pártfogója, aki lándzsát tör mellette.

Tanulságos, talán gyógyító is lesz, ha ennek a változásnak a gyö-
kerét is megkeressük. A legegyszerübb válasz persze az, hogy meg-
változtak az idők. A mai hangulat és a mai eszmék mellett az egyház
iránti érdeklődés tetemesen megcsappant. Ha sok igazság van is ebben
az állításban, itt még se helytálló. Mert a katolikus és református
világi emberek többségükben ma is példaadó módon állnak ki egy-

valami után. Keresik a tiszta forrást: az
evangéliumnak tiszta forrását.· Vezessük
őket ehhez a Ior ráshoz. Mindegy, hogy
szekéren, gyalog, repülőgépen, beton-
úton, sáros dülőútakon vezetünk vagy
érkezünk az evailgélium életet adó for-
rásvizéhez, a fontos, hogy ideérjünk.
Keressük meg az új idők új munkarriód-
szerét! . Fülöp Dezsö.

Ne káromkodj
Szép, feszületes plakátok néznek ve-

lünk szembe minden utcasarkon. A szen-
vedő Megváltó feje fölül. pedig ránk
kiált az írás: "Miért bántod? Ne károm-
kodj!" A káromkodás elleni liga erőtel-
jesebb ütemre szeretné sarkaIni a tár-
sadalmat ennek a lelki szennynek ki-
takarításában.

Az olyan társadalmi mozgalmakat,
amelyek az egyetemes emberi bűnösség-
nek egy-egy konkrét megnyilvánulása
ellen indítanak harcot, mi alapjában el-
hibázott dolognak tartjuk. Az okozat el-
tüntetni akarása az ok megszüntetése
helyett Hitetlen, istentelen emberek ter-
mészetesen káromkodnak is, mert termé-
szetüknek nem tudnak gátat vetni és a
düh, harag meg hasonló indulatok így
találnak levezetest. De nemcsak ez az
egyetlen bűnük, rendszerint megtalál-
hatók náluk a lelki tisztátalanságok
egyéb fajtái is. Az istenfélő, hivő embe-
rek pedig, mint ahogy sok minden mást,
a káromkodást is bűnnek tartják és ter-
mészetesen igyekeznek kiirtani maguk-
ból ennek a tisztátalanságnak legutolsó
csíráit is. S ha már most a bűnökkel teli
társadalomból igyekezünk kigyomlálni
a káromkodás bűnét, annyit tettünk,
mintha egy teljesen elgazosodott kert-
ből kiirt juk pl. a csípős csalánt, de bent
hagyjuk az összes parajokat, laput és
százféle más terpeszkedő gazfélét. A jó
nővény csak nem tud fejlődni. Ha pedig
mindegyik gazféle ellen külön harcot és
társadalmi mozgalmat indítunk, akkor
nem fogyhatunk ki ligákból, harcokból,
mozgalmakbóL Az ilyen gazos kerten
csak egy segít: felszántani az egészet,
kigereblyézni a gazt gyökerestől, min-
denestől és újra beültetni az egészet.

A káromkodó emberen is csak az segít,
ha mindenestől ujjászületik s akkor nem-
csak hazugsággal, de káromkodással se
fertőzteti a nyelvét. A káromkodáselle-
nes ligát tehát az szolgálja leghatható-
sabban, aki az emberek ujjászületésén
munkálkodik, vagyis az igehirdető és
bizonyságtévő ember.

A problémát azonban csak addig néz:'
hetjük ilyen szempontból, amig az egyes
emberek egyéni életének megújulásáról
és megtisztulásáról beszélünk. De a bűn
sohasem csak Isten elleni bűn, leg-
tőbbszőr egyúttal embertársaim, vagyis
az emberi kőzősség elleni vétek is. S
ezzel valóban társadalmi kérdésse válik
a jelenléte vagy· jelen nem léte, a mel-
lette vagy ellene tömörülés. Ki kell ala-
kulni olyan közvéleménynek, amely a
társas együttélésből épúgy kiközősíti
pl. a káromkodást, mint a legsúlyosabb
toalett-hibát vagy hasonlókat. Ezen a
ponton, úgy érezzük, a mi egyházunk
köiőnségének is bele kell kapcsolódnia
az orszá pos társadalmi mozgalomba. Te-
kintsük szégyenteljes és illetlen dolog-
nak a káromkodást és ne huny junk sze-
met felette olyan kőnnyedén. Kering
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egyházi köreinkben egy anekdóta, amely
kissé groteszkül, egyenesen egyházias
erénynek állítja oda a káromkodást a
nem ivó, nem káromkodó, nem kártyázó
"szektákkal" szemben. A falu kovácsá-
ról szól ez az anekdóta, aki nazarénus
lett. Papja igen sajnálta ezt ahivét s
mindenképpen szerette volna vissza-
tériteni az egyházba. De kudarcot val-
lott minden kísérlete. ,Már kezdett róla
teljesen lemondani, mikor 'egy nap lel-
kendezve szalad be az egyházfi az ép-
pen lakodalmi ebéden üldögélő lelkész-
hez: "Tisztelendő úri Tisztelendő úri
Megtért ám már a kovács. Úgy károm-
kodik, mint a jégeső". - S valóban
volt idő, amikor a testi-lelki tisztaság-
nak olyan tünetei, mint a teljes tartóz-
kodás a részegségtől, kártyától és ha-
sonlóktól, már szektáskodó gyanúba
vonták legkomolyabb híveinket.

Ezt kell kiküszöbölni magunk közül.
Nem kell áttérnünk az émelygős, kenet-
teljes, malaszttól csöpögős hangnemre,
de nem szabad tűrnünk a disznóságok-
ban és káromló kitételekben turkáló
alantas és durva hangot sem. Legyen
beszédünk is olyan, amilyennek lakó-
szobánkat szeretnénk: ha nem is elő-
kelő, drágán faragott bútorzatú, de fel-
tétlenül tiszta. Megfigyeltem, hogy ahol
a ház, a konyha, a lakószoba tiszta és
ragyogó, ott rendszerint a bennelakók
szíve-Ielke és beszéde is ahhoz hasonló.
De ahol rendetlenség, szenny és piszok
veti fel a házat, ott ilyesmi ömlik elő
az emberek szájából is.

A tiszta, szép hajlékok azonban min-
denütt bizonyos anyagi jólétet, nem túl
nehéz megélhetést tételeznek fel. Ahol
nagy a szegénység és nyomor, ott bő-
ven terem a testi-lelki szenny és tisz-
tátalanság. Mi is valljuk tehát azt, hogy
a káromkodás legjobb talaja a máról-
holnapra alig tengődő falusi szegény-
ség, amelyről azt állitják a statisztiku-
sok, hogy tőbb milliós tömeg. Ha ezt a
tőmeget fel lehetne emelni az emberies
élet színvonalára, a káromkodás lelki
árvíze ugyanolyan mértékben lecsap 0-

lódnék. Summa summárum: ha komoly
eredményt akarunk, a szép falragaszok
mellett sokkal mélyebben is, alaposab-
ban is és a gyökerénél kell megragad-
nunk a kérdést. F. Z.

Hárman elmentek
_A bányai egyházkerület püspöki kör-

leveleiből - melyek kedves kőzvetlen-
séggel magukban foglalják kőnyomatos-
szerűen a lelkészeket érdeklő híreket -
arról értesültünk. hogy az 1941-es év-
ben három lelkész hagyta ott hivatását.

Ma, amikor olyan sokat beszélünk a
meglevő és a közelgő lelkészhiányról,
csodálkozva látom, hogy ezzel senki
nem foglalkozott. Pedig az elmult évre
visszatekintve, talán az egyik legfájóbb
esemény egyházunk életében. Három
lelkész otthagyta hivatását.

Az indokokat nem ismerem. Kettőről,
akik másik egyházkerületbe valók, any-
-nyit olvashattunk, hogy a polgári élet-
ben helyezkedtek el. A harmadikról
semmit. Nevük már nem él emlékeze-
temben. Készakarva nem lapozok utána
a körlevelek közt. Nem személyekről
van szó: szolgálatról vagy világiasab-
ban: hivatásról!
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házuk mellett, s mindent kiharcolnak az államnál is, meg a fővárosnál
is egyházuk számára, amit a mai viszonyok között egyáltalán kiharcol-
hatnak. Tehát a kor eszme nem magyarázat, ha csak fel nem tételezzük
azt, hogy az új világ új s az egyháznak nem kedvező eszméi a mi
híveink lelkében vertek legmélyebben gyökeret.

De nézzünk szembe a második és szintén gyakori felelettel, is.
Ez úgy hangzik, hogy kisebbségi egyház vagyunk s híveink a nagy
katolikus előretörés mellett nyomasztóan érezve kisebbségi sorsunk
súlyát, kitérnek a reménytelennek látszó harcok elől. Ha ez igaz lenne,
akkor magyar evangélikus egyházunk történetéből a legszebb és leg-
hősiesebb lapoknak kellene hiányozniok. Mert volt idő, mikor kisebb-
ségi sorsunk sokkal nehezebb volt, mint ma. Gqndoljunk arra az időre,
amikor a törvények nem védtek, hanem egyenesen elnyomtak bennün-
ket. S az elnyomás ellenére is, mindíg voltak evangélikus világi embe-
reinkközött harcos seregek, akik mindent kockáztatva tudtak harcolni
a jó evangélikus ügyekért. Ha ezt látjuk, látnunk kell azt is, hogy
a baj kórokozója nem a megváltozott időkben, hanem a megváltozott
lelkekben van. Értsük ezt úgy, hogy az a lélek, amelyet az evangélikus
századok harcos és áldozatos lelkének nevezhetünk, kiveszőfélben van.
Helyét elfoglalja az az "evangélikus lélek", amelyik csak a maga
érdekét nézi és a közösségért való harcra s áldozatokra nem hajlandó.

Kétségtelen, hogy ezen a téren is a múlt század és a század-
forduló egyházi individualizmusának a vetését aratjuk Amikor az egy-
ház maga is az "én"-t, az egyes embert állította a világ közepébe, sőt
sokszor Isten helyébe is, akkor csak természetes, hogy neveltjeinek
felelete az egyházzal szemben is önös lehetett csak. Az így jelentkező
betegséget egy-két generáción keresztül eltakarta még laz az evan-
gélikus családjainkból magunkkal hozott gondolkozás, hogy mi, evan-
gélikusok, a haladást és a kultúrát jelentjük Magyarórszágon. De
amikor a· többiek előretörése mellett ez a hitünk is inogni kezdett,
megingott az említett gyökerekbe kapaszkodó evangélikus' öntudat s
nem maradt más, mint az én, az egyén érvényesülése.

Külön veszedelmet jelentett ebben a folyamatban, hogy az egy-
ház és az egyes hívő viszonya (természetes, már ez is kóros jelenség)
nagyjából csak a templomi istentiszteletre korlátozódott. A jó evan-
gélikus ember meghallgatta a' vasárnapi prédikációkat s ezzel eleget
tett "vallási kötelezettségeinek". Arra nem is gondolt, sőt az adott
helyzetében nem is gondolhatott, hogy a gyülekezet minden egyes
tagjáért és az evangélikus egyház életéért neki magának is felelőssé-
get kell hordoznia. Természetesen nagy felelőssége van itt az egyház
minden hivatalos munkásának, aki a legáldottabb munkalehetőséget,
a kura pasztorálist, a hívek látogatását, egyéni lelki gondozását és
irányítását ki engedte hullani kezéből s így egy olyan szakadék meg--
teremtésében lett részes, amit ma csak nehéz és fáradságos munkával
lehet áthidalni.

"Ilyen jelenségek leküzdésére alakultak meg a különböző keresz-
tyén felekezetekben az úgynevezett egyháztársadalmi szervek. Sajnos,
ebben a szervezkedésben is megkéstünk s időileg úgy a katolikusok,
mint a reformátusok megelőztek bennünket. És egyháztársadalmi
szerveink - a Luther-Szövetség erőfeszítései ellenére is - ma se
j utottak tovább az előadások és konferenciázások állapotán, holott arra
van sürgős szükségünk, hogy ezeken túl élő és Ifelelősközösségeket
teremtsünk egyházunk és az egyes evangélikus hívek jogos' érdekeinek
védelmére.

Mindent összevetve: ebből, a felelőtlen evangélikus állapotból,
amelyben ma élünk, minél sürgősebben ki kell gyÓgyulnunk. A gyó-
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gyitást végeznünk kell minden vonalon. A hitoktatásban fordítsunk
bátran minden évben néhány órát csak ,erre a kérdésre. Természete-
sen ne úgy, hogy keserű és kötelező pilulákban adjuk be, amitől el-
megy a beteg étvágya. Sokkal jobb és kedvesebb diákjaink előtt, ha
életrajzokban vagy életrajzi részletekben s élő példákon mutatjuk meg
nekik, hogy mi is az az evangélikus felelősség.

Ígehirdetésünkben időtálló és mégis nagyon időszerű, hogy erő-
teljes hangot kapjon felelősségünk kérdése. Mert a felelősség nagyon
evangéliumi valóság. S ígehirdetésünkben mégis meglehetősen el-
hanyagoltuk.

Egyháztársadalmi szerveinknek pedig fel kell kutatniok és meg
kell találniok a konferenciázásokon és az evangélikus napok tartásári
túl azt az eljárást és lelket, ami által evangélikus egyháztársadalmunk
élő, s evangéliumi. érdekeinket védő közösségbe forrhat össze,

Mert élő felelősségtudat nélkül lehetünk individua listák, lehetünk
mai mintára szabott tömegemberek, csak épen' evangélikusok nem.

Mórocz' Sándor.

A hitből való megigazulás
Amikor az ember valamilyen nehezen érthető elméleti kérdéssel

találja magát szemben, helyesen cselekszik, ha körülnéz és egyszerűbb
hasonlóságok, párhuzamok után kutat. Mert a világ, az élet, szóval az
egyes részek nem egymás mellett vannak, hanem egymás alá és
fölé rétegeződnek. Ennek következtében, ha valamelyik síkon, mondjuk
a Ielki élet síkján nem tudunk megérteni valamit, akkor ugyanazt a
gondolatot megtalálhatjuk valamelyik alacsonyabb síkon, pl. a testi
síkon, természetesebben egyszerűbben, könnyebben áttekinthetően.

A hitből való megigazulás kérdése is, dacára annak, hogy a
Szent Irás sokféle formában hirdeti és tanítja, sok ember számára még
mindíg kemény dió. Nézzünk hát körül és vegyük szemügyre testi
életünket, hátha találunk benne a könnyebb megértést szolgáló pár-
huzamos folyamatot. '

Ezt jogos és helyes megkísérelní; nemcsak a testi és lelki folya-
matok közismert párhuzamessága alapján, hanem a bűn és betegség,
valamint a lelki újjászületés ésa testi szenvedésből és betegségből
való meggyógyulás valamiképpen haso~lónak tartott, I?ivolta é~ foly,~-
mata miatt. Hogy itt, ha számunkra elrejtetten, de megis rokontenyezok
működnek, arra maga Üdvözítőnk mutatott rá: megváltó és gyógyító
tevékenységét, betegséget megszüntető és bűnbocsátó hatalmát sok-
szorosan összekapcsolva egymással.

Vegyük szemügyre tehát a betegség és a gyógyulás általánosan
ismert és egyetemesen érvényes fejlődési fokozatait.

A legelső és szinte a legfontosabbak közülök: ,a ,betegs~g-!ud~.t.
Az ember egyszerre csak rádöbben a maga elesettsegere, gyötrő fáj-
dalmaira elvesztett munkaképességére, megfogyatkozott erőiré. Meg-
lepődik, 'megrendül, félelmek törnek rá, vizsgálgat ja, tanulmányozza
önmagát és kínos helyzetéből kivezető utat, keres.

Vegyük mindjárt szemügyre a lelki síkot és keressük meg rajta
ennek a testi összeroppanásnak lelki megfelelőjét., A betegségtudattal
elvben megegyezik a, bűntudat! Ez is egyszer lappangva, szinte észre-
vehetetlen lassú érlelődéssei fejlődik ki, mint valami krónikus beteg-
ség. Máskor viszont úgy tör rá az emberre, úgy teperi le, mint egy
szerencsétlenség, közlekedési, üzemi baleset, heveny, fertőző betegség.
Az ember jókedvűen ébred, bizakodva fog munkájához, s egyszerre a
rémület jeges szorítása fojtogatja a torkát, szívét és kinyilatkoztatja
előtte bűnös voltát, egész életének elrontottságát, tönkretett exiszten-
ciáját s mindezeknek elviselhetetlen felelősségét.

De térjünk vissza a testi síkra. Mit' tesza megbetegedett ember,
amikor világosan látja, hogy nem valami múló baj, vagy rosszúllét-
ről, hanem életét' veszélyeztető, rettenetes bajról van szó? Hagyjuk
most .figyelmen kívül azokat" akik áltatják magukat, strucc módjára

Nem érzek semmit a katolikus egy-
ház karakter indelebiliszéből, de mégis
úgy érzem: nem lehet kitörölni soha
fülemböl a "Confirma Deus"-t! Nem
azért, mert akkor kezet is adtam, esküt
is tettem; hanem egyedül azért mert
hiszem, hogy "Deus confirrnat hor
opus"! Orülök, hogy nem irigylendö és
irígyelhető stallumból üzenhetem a "Há-
rom elrnentnek", hogy mi visszavárjuk
őket! Visszavérjuk. mert ha a kenye-
rünk fekete is, de nem keserű, Vissza-
várjuk,mert ha a ruhánk kopott is, de a
lelkünk fényes. Visszavárjuk, mert hi-
szünk benne, hogy erre a szolgálatra
nem ember hívja a szol=ékat. Vissza-
várjuk, mert ha fehérebb kenyeret is
biztosítottak maguknak, ha más örömö-
ket is szereztek, mint a mieink - ke-
serü lesz a fehér kenyér, nem lesz igazi
az öröm, amíg a régihez vissza' nem
térnek!

Nem felülről küldöm ezt az üzenetet,
nem vethetik a szememre: Te már be-
érkeztél! A misszió névtelen munkája,
testet őrlő, de lelket erősítő küzdelmei-
ből üzenem: Testvérek, mi vísszavárunkl

Keve Lajos.

Tessedik Sámuel
önéletreizából

Tessedile szúletésénetc közeleqö két-
százéves évfordulója ajkaimából közöl-
jük önéletírásából ezeket a részleteket.
Híven rávilágítanak arra, hogy anagy
Tessediknek milyen sok. nehézséggel,
rosszindulattal és közönyösséoael kel-
lelt megküzdenie s milyen gya,l{orlati
érzékkel rendelkezett. Valóban - mint
síremléke hirdeti r--r; Nem önmagának,
hanem népének és híveinek élt "sokáig
és egészen".

*
Első pap! állásom Suránv volt, Nógrád,

vármegyében, Sréter György kastélyá-
ban, ahol mint udvari lelkész fél évig
tanulmányozt am a magyar földesurak
életét és elveit. Második papi állásom
Szarvas városa Békés vármegyéhen. Itt
vizsgáló szemmel tekintettem magam
körül, kerestem a költők által oly el-
ragadó színekkel festett falusi élet egy-
~zerüségét és találtam együgyűséget,
ostobaságot, bizalmatlanságot még a leg-
hasznosabb javaslatok iránt is. Hamis-
ságot, gonoszságot, rögzöttséget és
hiányt még a legszükségesebb dolgokban
is. Kerestem cselekvő keresztyénséget
és találtam a vallás álcája alatt borzasztó
zavart, hamis néphitet, babonaságot, elő-
ítéletet, ferde vallásos' nézeteket, melyek
a földmívelő nép lelkében sötétséget, a
szívben aggodalmat és az életben nyo-
mort terjesztenek.

*
, " Azért 'elhatároztam magamban,

hogy az en eszményem szerinti minta-
iskolát fogok állítani. Elgondolkoztam
afelett, hogy mennyi nehézséggel kel-
lend megküzdsnem, ha a szükséges költ-
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ségeket, munkásokat, tanítókat és tan-
eszkezöket ki akarom áll ítani. Végre is
a legrövidebb, legbiztosabb, de egyszers-
mind a legköltségesebb utat választot-
tam, ugyanis: a szarvasi uraságtól kér-
tem 6 hold szikes földet. 1780-ban, má-
jus 8-kán kedvező választ nyervén, épí-
tettem egy iskolát, alapítottam kertet és

, könyvtárat, szereztem kellő eszközöket
és gépeket a magam költségén s négy
esztendőn keresztül magam tanítottam
ingyen a szarvasi mindkét nembeli ifjú-
ságot, hogy belőlük hely- és időkörül-
ményeikhez képest értelmes embereket,
jó keresztyéneket, munk ás polgárokat,
ugyes gazdák at és gazdasszonyokat ké-
pezzek.

*
. '. Midőn a szarva si ev templom, az

alsó vidéken még nem látott terv sze-
rint, előnyös pénzforgalom által, új adó-
kivetés, adakozás és gyüjtés nélkül, to-
vábbá az uraságtól való, koldulás és
amellett minden adósság nélkül felépült.
de az építéshez szükséges értelmes mes-
terek és művészek Pozsonyból hozattak,
akkor a szarvasi mcsterek és művészek
sértve érezték magukat, s mivel egyebet
nem tehettek, szidták ·és. gyalázták azt,
aki az ő munkájukat nem dicsérte s
nem akarta úgy fizetni, amint azt ők
óhajtották volna. Éppen igy állott a do-
log az iskola építéssel is. A régi épületet
eladtuk.20, mond húsz forintért, de ép-
pen úgy a hívek külön terheltetése nél-
kül sidegen mesterekkel építettük, mint
a templomot .. _

*
A Tiszán és Kőrösön való faszállítás

szintén ellenségeket támasztott, pedig a
3487 kisebb-nagyobb darab fát a Tíszán
Csongrádig, onnét a Kőrösön felfelé 50
fiatalember hozta Szarvasra. ami, ha
200 kocsit számítunk és minden kocsira
csak 10 garas fuvarbért veszünk, már
ezer forintot tesz. A szolnoki hídnál 700
forintot kellett volna fizetni s tengelyen
való szállításnál legalább ,2000 ember
kellett volna másfél hónapon át s [gy
összesen 3000 napot töltött.ek volna mel-
lette. Szükséges lett volna 800 ló, me-
lyek másfél napig dolgoztak volna. A
vízen való szállításnál az az 50 fiatal-
ember 236 forinttal, néhány mázsa ke-
nyérrel, 1 akó borral 5 nap alatt elvé-
gezte az egész munkát. Ezen fából csak
2000 darabot használtunk fel az építke-
zésnél, a többit az iskolai pénztár javára
itt, helyben, nagy haszonnal elérúsítot-
tuk. A második szállítmány, mely 300
darab kemény, va ag, válogatott 6-8
ölnyi tölgyekből állott, még jobban si-
került.

*
... Az általam olyan szerencsével űzött

helyesebb földmívelés, földjavítás "va-
kondok" címet szerzett nekem, mint aki
míndíg csak a Iöldet turkálom samellett
elhanyagolom hivatalomat. t ,
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homokba dugják fejüket, vagy színes hazugságokkal próbálják elkáp-
ráztatni ma:gukat. Gondoljunk inkább azokra, akiknek öntudatába
gyötrő módon fészkelte be magát a betegség tudata, a halál fenyegető
közeledése és félelme.

Ebből a testi állapotból háromféle úton-módon próbál kimenekűlni
a beteg: önmagát szeretné meggyógyítani, kuruzslókkal kísérletezik,
szakképzett, lelkiismeretes orvost keres fel, kinek módja, lehetősége
s hatalma van életét megmenteni.

Hasznosítsuk megállapításainkat a lelki síkon. Mit vehet a bűneire
rádöbbent és azok súlyos terhe alatt összeroskadó ember? Bizonyára
sokan megpróbálkoznak közülük is az önáltatással, a hazugságok vagy
élvezetek tompító mákonyával. De sokan vannak közöttük olyanok,
akik - tegyük mindjárt hozzá -, szerencséjükre gyötrő bűntudatuk-
bán világosan látják a maguk .elveszettségét. Ezek számára is három
kivezető út kínálkozik: az önmegváltás, a spiritisztikus és egyéb "meg-
váltó" misztikus tanok, rendszerek, csoportok és szekták s la Golgota
keresztje elötti t'eljes összetöretettség. a Krisztus Jézus elötti leborulás.

A testi és a lelki sík párhuzamossága most már annyira nyilván-
való, hogy ide-oda tekintgetés helyett egy marékba foghatjuk őket.

Lehetséges-e az öngyógyítás, lehetséges-e az önmegváltás? ---
kérdezzük először. Évezredek óta próbálgatja mindkettőt az emberiség
és ez a hosszú idő ma már végleges en eldöntötte, hogy hiábavaló,
céltalan és reménytelen erőlködés. Minden világos látású orvos tudja,
hogy ha fittyet hányva tudományos és természetes belátásnak, mégis
megpróbálja: saját kárán tanulja 'meg, hogy még kisebb betegségek
esetéri sem rendelkezhet azzal a tárgyilagossággal, azzal a világos,
tiszta látással, amelyik szükséges, hogy helyesen ítélje mega beteg
állapotát s ennek megfelelően jól válassza ki éshajtsa végre a meg-
felelő műtéteket vagy egyéb gyógykezelési eljárásokat.

Úgyszólván évente jelennek meg a világsajtóban színes cikkek,
hogy ez, vagy az' a sebész önmagát operálta meg. Mi, többi sebészek,
jól tudjuk, hogy ezek a kísérletek nem egyebek furcsa, különös játé-
koknál. Egészséges vakbelüket teszik az illetők a kíváncsi világ
elé terítékre, olyan orvosi segédlet közreműködésével, ahol az asszis~-
tens az ájuldozó és egyszemélyben paciens és orvos kezéből a kri-
tikus pillanatokban veszi ki a kést. Mert a komoly, az életet veszé-
lyeztető gyulladás esetében mindegyikünk a másik sebész-kartárstól
várja a segítséget. , '

Hogyan válthatja meg a bűneinek súlyától ,összerosk~dt .ember
önmagát, hiszen nemcsak önmaga, hanem az eg es embertarsal ellen
is vétkezettd? Mit ér, ha azt bocsátja meg magának, amit sem Isten,
sem ember meg nem bocsát? És miképpen hozhatná helyre azt, amit
elrontott, hiszen rendszerint azért törünk össze, mert rádöbbenünk
tetteink következményeire és azok helyrehozhatatlanságára.

De a kuruzslókhoz, a spiritisztákhoz és a többi misztikushoz sem
érdemes menni. . . Hamis ígéreteikkel megcsalnak. Az egyik anyagilag
fosztja ki az áldozatát, a másik azt az időt rabolja el, "a:nik ~eki
békességre valók" (Luk. 19, 42.) voltak. A kifosztott, a gyogyulasra
szorult illetve meg v á l tás r a szoruló ember rnit talál? Vállát vono-
gató immár tehetetlen orvos s ami ennél is borzalmasabb: lehetséges,
hogy az öt bolond szűzhöz hasonlóan bezárt és soha többé meg nem
nyíló ajtót.

A beteg ébredjen a maga betegségének' a tudatára, a bűnös ember
döbbenjen bűneinek súlyára, azután vegye fontolóra, kinek van tudása,
képessége, .hivatása gyógyításra, kinek van hatalma bűnök megbocsá-
tására, az elveszett embernek a megváltására és megtartására. Keresse
fel a gyógyító felebarátot, roskadjon térdre Isten egyszülött Fia előtt
és akkor megtapasztalja, hogy az orvosba és orvostudományba vetett
bizalmára emberi erőfeszítés válaszol, a Krisztusba vetett hitéért pedig
ingyen -isteni kegyelemből igazittatik meg. Dr. Reök Iván.

Téli, főiskolás konferencia. A Pro I
Christo Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség országos téli diákkonfe- I
renciáját jan. 31-febr. 2. napjain tartja
Budapes-ten, a Szabadság-téri ref. temp- .

lomban. Felkért előadók: Budaker
Oszkár, vitéz Csia Lajos, Dizseri Sándor,
Járosi Andor, Kalmár László, Karácsony
Sándor, Kondor Imre, Kovács József,
Szabadi Béla.



A magyar és az angol tereszténység.
1.

Az Evangélikus Élet f. évi január 17-i számában ezzel a címmel
cikk jelent meg G. L. tollából.

A cikk tartalma olyan, hogy örvendetes lenne, ha minél többen
hozzászólnának. Sajnos, azt kell mondani, hogy inkább a református
és unitárius testvéreink azok, akik akár tanulmányaik folytatása
végett, akár más célból jártak Angliában vagy Skóciában, érdeklődtek
egyházi kérdések iránt s megszerezték a tájékozottságot, amire szükség
van, ha ilyenféle kérdéssel foglalkozni akarunk.

Háború idején, akár van valamely országnak propaganda minisz-
tériuma, mint Németországnak, akár nincs, az államhatalom részéről
elengedhetetlen, hogy olyan híranyaggal - és csak olyannal - lássa
el a lakosságot, amely alkalmassá teszi azt arra, hogy. az a lelkiségévei
is támogassa azt az irányzatot, amelyik az ország érdekeinek a leg-
jobban megfelel. Hogya gyakorlatban ez mit jelent, arra kitérni feles-
leges. Egyik eszköze annak, hogy ellenséges országból mindenféle levél
vagy hír hozzánk csak közvetve jöhet. áto

A cikk az angol kereszténység magatartásával foglalkozik. Az
"angol" szót itt bátran tekinthetjük nyelvi s nemcsak földrajzi meg-:
jelölésnek. Más szóval úgy, amint a Szovjet megsegítésében nincs
különbség Anglia és Amerika között - sőt, nem is Angha, hanem az
Egyesült Államok adják a nagyobb segítséget - s nincs különbség
abban, hogy ezt a politikai és katonai segítséget még társadalmi moz-
galom révén önkéntes adakozás is kiegészíti mind a két országban,
- úgy el lehet fogadni azt is, hogy az amerikai protestáns egyháznak
sem más az álláspontja ebben a kérdésben, mint az angolnak.

Ha ez nem így lenne, akkor Amerika nem mondaná meg nyíltan
azt, hogy Oroszország neki ép úgy szövetségese, mint Anglia. Részben
G. Li-től, részben más forrásból is tudjuk, hogya protestáns egyházak
vezetői Roosevelt bizalmas környezetéhez tartoznak.

Az amerikai protestantizmusról lévén szó, legyen szabad, jellern-
zésül, egy időszerű adatot felemlíteni, amelyet a napokban a törté-
nelem és földrajz egy országosnevű művelőjétől hallottunk, akit,
örömünkre, egészen a magunkénak mondhatunk, mert valamikor,
evangélikus teológus is volt. Elmondta, hogy az Egyesült' Államokban,
csak a methodista egyház, amelyhez különben Roosevelt is tartozik,
ötezer teológust nevel ma. Ez a szám nem arra jó, hogy Amerika
110 milliós protestantizmusát összehasonlítsuk a miénkkel, hanem más,
nagy európai országok hittudományi intézeteivel. G. L. is, más is, ezt
az összehasonlítást meg tudja ejteni. .

G. L. cikke szerirrt ."valószínű . .. hogy' az angol kereszténység'
közönyös szemmel nézné azt, ha az orosz istentelenek mozgalma az
orosz győzelem esetén felperzselné az európai templomokat és könyör-
telenül megszüntetne minden egyházi életet,"

(Ismeretes, 'hogy az angol kereszténység 90 százaléka protestáns.)
Ennek a próféciának azonban meglehetősen ellentmond az a másik

prófécia a cikk végén, hogy, "a magyar kereszténység szívesen állott
Kelet-Európa, gyepüjénél s ezzel rendkívüli szolgálatot tett az angol
kereszténységnek." .

Eszerint az orosz mégsem perzseli fel az európai templomokat. Azt
is nehéz megérteni, miért teljesítjük mi csak az angolnak a rendkivüli
szolgálatot, hiszen mi nem vagyunk szomszédok, nekünk nincs közös
határunk, hanem ott van köztünk Németország, Svájc, Hollandia, Bel-
gium .Vagy ez mind máskép lesz?

G. L. megdícséri az angolokat, amiért - mint mondja - olyan
önzetlenül támogatták a kisnemzetek távolkeleti missziós munkáját _.
a háború előtt. Kiemeli az angoloknak az "emelkedett szellemiséget",
hogy a háború után a németeket még meg "is hívták oda, ahol ők
missziós munkát végeztek. De panaszkodik amiatt, hogy mindennek
véget vetett a háború.

A cikkben van még más prófécia is. Ehez nem szólok. De G. L.
pálcát tört az angol kereszténység felett, anélkül, hogy a vádlottat
ki tudta volna hallgatni. Kemény Hugó.

'Mínthogv hívelm mindíg könyv mel-
lett találtak, azért azzal kezdtek gyanú-
siteni. hogy még nem tanultam ki azt,
amit kellett volna ...

En még a legkeserübb csalódások és
ellenmüködések között is folyvást sze-
mem előtt tartottam azt, hogy hazámnak
és az emberiségnek használjak. És az
Úr megsegített engem annyira, hogy
minden ellentmondást, ellenmüködést,
rágalmazást, gyanúsítást' és ármányt ki
birtam állani és le bírtam győzni. Az ő
neve legyen ezért áldott most és mind-
örökre. Amen. Közli: Pásztor PáJ.

HíREK
Evangélikus Napok. Az Országos Lu-

ther Szövetség jan. 31.én és febr. í-éri

Pilisen tart Evangélikus Napokat. Első
napon ifj úsági konferencia és vallásos
estély, melynek előadói; dr. Gyimesy
Károly, az Orsz. Luther Szövetség- lel-
késze és Solymár János nyíregyházi lel-
kész. Második nap az istentiszteletek
után a helyi Luther Szövetség közgyü-
lése, melyen előadást tart Jávor Pál
hatvani lelkész és dr. Gyimesy Károly.
A délutáni női konferencián Jávor PáJ
tart előadást.'

Az Országos Luther Szövetség január
27-re egybehívott országos választmányi
ülése közbejött akadályok miatt ké-
sőbbi időpontra maradt.

Evangélizáció. A pusztaföldvári gyü-
lekezetben január 18-25. napjain folyt
evangélizáció. Szandaváralján jan. 9-
14. napjain. A makói evangélizáció jan.
25-töl febr. 1-ig tart. Györött a szokásos
közös protestáns evangélizáció pedig
febr. 1-7. napjain lesz, Harmati Béla
szolgálatával.

Mindazonáltal. Az isaszegi fiókegyház
egészen kicsiny, lélekszáma mindössze
80, anyagi ereje egészen csekély, adózói-
nak száma összesen 30, rrÍégis templom: - •
telket vásárolt magának, ,gyüjtést foly-
tat és, ha Isten IS úgy akarja, még ezen
a tavaszon hozzákezd kis témploma épí-
téséhez. Ez a kis gyülekezet sohasem a
gyéngeségeit számol gat ja és sorolja fel,
hanem minden akadállyal szembeveti
Istenben való bizalmát és a maga erős-
akaratú áldozatkészségét. A régi Ká-
roli bibliafordítás ódon szava jut az
eszünkbe; "mindazonáltal", amelyik a
kilátástalannak tetszö munkába is bele-,
fog, ha az egyház Ura parancsolja.

Halálozás. Kemény Károly, a mező-
berényi II. ker.. evang. egyházi népis-
kola ny. igazgató-tanítója, a boszniaí
hadjáratban nyert 1. o. vitézségi érem
tulajdonosa 87 éves korában elhunyt.

Tanárválasztások. Az aszódi' Pétöfi-
gimnázium fenntartótestülete három új
tanárt választott: Szíjas Pált, .Bal'Ia Mí-
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hályt és Zoltai Istvánt. A bonyhádi
gimnázium Nagy Endrét választotta ren-
des tanárrá. A budapesti Deák-téri leány-
gimnáziumba a képviselőtestület Rezessy
Zoltán nyíregyházi tanárt választotta
meg. A nyíregyházi evangélikus Geduly
Henrik leánygimnáziumnál újonnan szer-
vezett vallástanári állásra Labossa La-
jos debreceni vallástanító-lelkészt, a Fe-
hér Gábor elhalálozásával megüresedett
német-magyar szakos tanszékre pedig
Labossa Lajosné Polster Emát választot-
ták meg.

Házasság. Safáry Endre m. kir. főhad-
nagy és kénosi Sándor Mária a buda-
pest-fasori templomban tartották eskü-
vőjüket január 24-én.

Reményik-emlékünnepélyek. A pápai
Jókai' Kör, a szombathelyi evangélikus
gyülekezet (a Leányegylet -rendezésé-
ben), s a Faludi Ferenc-Irodalmi Társa-
ság Reményik~emlékünnepélyeket tartot-
tak, Mindhárorn alkalommal Kutas Kál-
mán szombathelyi lelkész ismertette Re-
ményik életét és költészetét.

A mátyásföld] fiók egyház január 25-
én templomi hangversenyt és jelképes
teaestélyt tartott építendő temploma j a-
vára. Unnepi előadást tartott dr. Keken
András budapesti lelkész, közremüködött
Kapi-Králik Jenő orgonamüvész, a buda-
pesti Lutheránia énekkara, Némethy Fe-
renc hegedűművész, Kármán Irén és Se-
-rényi Etelka, zárószót mondott Blat-
niczky Jenő lelkész.

Statisztika. A szarva si egyházközség
statisztikai adatai az elmult évről a kö-
vetkezők. Lélekszám: 22,830. Keresztelés:
397. Esketés: 140. Reverzális, javunkra:
12, kárunkra: 13. Temetés: 286. Betérés:
2, kitérés: 12. Úrvacsorával élt: 3426.

Megjeient az 1941. évi (IlL) Országos
Protestáns Napok könyve. Az Országos
Bethlen Gábor Szövetség ,- miként két
évvel ezelőtt - az idén is elhatározta,
hogy az 1941. évi (IlL) Országos Protes-
táns Napok alatt elhangzott jelentősebb
megnyilatkozásokat kötetbe gyüjtve meg-
jelenteti. Ilyenformán az az építő munka,
amelyet az O. P. ,N. végzett, még haté-
konyabbá válik; nem röppen el a szó-
val az a sok értékes, utat mutató, irányt
jelölő besz~d megörökítve mindenki szá-
mára hozzáférhetővé válik. Az O. P. N.
alatt elhangzott valamennyi beszédet,
igehirdetést, megn yilatkozást az anyag
óriási terjedelme folytán egyetlen kö-
tetbe összezsúfolni nem lehet. Ez anyagi
téren is nehézségeket. okozna, é), könyv
olyan sokba· kerülne, hogy a kelendőség
rovására menne - már pedig éppen az
a cél, hogy a könyv a protestáns magyar
emberek kezébe kerüljön. A könyv
ilyenformán főleg az O. P. N. vezérszó-
lamát, az értelmiségi konferenciákat tar-
talmazza, továbbá a Vigadóban lefolyt
emlékünnep beszédeit és a Prot. Irodalmi
és Müvész Est néhány gyöngyszemét,.
Előszót és bevezetést Tasnádi Nagy
András, Törs Tibor, Kiss Roland, Ja-
kabffy Domokos, és Borbély Lász ló : írt.
A 16 íves könyv ára 3.50 '1'. Megrendel-
hetőaz Orsz. Bethlen Gábor Szövetség
hivatalos helyiségében, Budapest:' IV.,
Semmelweis-uo 17. 1. 1.
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(G. 'L. válasza.) II.
Minden cikkíró örül annak, ha igénytelen soraira válasz Érkezik.

Még a legpaprikásabb kritika is jólesik, hiszen azt bizonyítja, hogya
cikk nemcsak, hogy nem maradt elolvasatlanul, hanem a válaszoló
minden ellenvéleményét még meg is írta. A vita anyagát jelentö kér-
désekhez történő hozzászólások bizonyítják azt, hogy a téma nem is
érdektelen. Mi is azt érezzük, hogy az angol keresztyénség mostani
világháborús szereplése valóban nem érdektelen.

Az előző cikk és a mostani sorok csak azt szeretnék megmutatni,
hogyegyetmást meg kell látnunk arról, ami az angol keresztyénség terü-
letén történik. Érdekes, hogy amikor 2Z egyházi ujság cikkírója majd-
nem szorult helyzetben kényszerül önigazolásra, akkor olyan egyházi
sajtótudósítások jelennek meg, amelyeknek anyaga nagyszerű .alkalmat
ad előző cikkünk és a válasz anyagának kiegészítésére.

Az első mondatot egy európai semleges állam inkább anglefil
teológusa idézi; neki mondta néhány hónappal előbb egy angliai híres
teológus: "Mi, angolok, megszűrjük és átszűrjük a kontinentális, fő-
ként a nérriet teológia egyoldalúságát és radikálizmusát; a svédek
ugyanazt teszik, amit mi, de ők a már megszűrt angol teológiát még-
egyszer átszűrik." Nemcsak teológus ember, hanem világi ember előtt
is önmaga beszél ez az idézet. - .

. Még az amerikai hadüzenet előtt vált ismertté az amerikai égy·
házak gyűjtésének és a többi karitativ egyesületeknek a szétosztás tár-
gyában meghozott határozata, mely úgy szólott, hogy az amerikai terü-
leten összegyűlt többmillió dollárnyi szerétetadományok úgy osztandók
fel, hogy abból 60 százalék az angliai keresztyéneknek és rászorultak-
nak adassék. Viszont, amikor maga a gyűjtés megindult, akkor a gyűj-
tést végző lelkészek, nőegyesületi tagok azzal tették eredményesse a .
gyűjtést, hogy az európai és ázsiai éhező emberek és menekültek nyo-
morúságát rajzolták meg a gazdag amerikaiak előtt. -

Bizonyára az sem lesz érdektelen olvasóink előtt, ha közöljük, hogy
az európai térségről elmenekült irók, penklubtagok s általában az óhaza
levegőjét már nem szívlelő intellektuelek milyen jó társaságot alkotnak
Amerikában. A genfi ökumenikus egyházi emberek már mind Ame-
rikában vannak s ott végzik gyűlésező munkájukat, melyeken már
most arról tárgyalnak, hogy milyen módon lehetne a háború végén
a világon segíteni, de az egyházak ilyen jószándékú gyülésezései mellett
a penklub is tart összejőveteleket, nem egészen ilyen angyali szán-
dékkal. Ezen a gyűlésen a következő ismertebb neveket jegyezték fel:
Romain Rolland, Maeterlinck, Einstein, Wells, Stefan Zweig, Pertinax,
Sigrid Undset, Coudenhove-Kalergi gróf, Tillich Pál német teológiai
egyetemi fanár, Tolsztoj grófnő. (Magyarok is vettek részt ezeken az
összejöveteleken, de az ő neveiket nem tartották fontosnak feljegyezni.)

Naponként változik a világ politikai arculata s a legjobb ötletek
s pompás megállapodások is változnak. Angol területről röppent vi-
lággá az a hír.. hogy hazánk felett északra lengyel és csehszlovák
államiságot akarnak létrehozni s ugyanitt termett meg az a gondolat
is, hogya görögkeleti Balkán jugoszláv és görög egységei szintén szláv
érdekek szerint szorosabb egységben éljenek. A megjegyzések között
a magyarság is szerepelt s mi a szláv tenger között egyenjogú felek'
lennénk. , .

Hogy ez a terv miért született meg, azt kinek-kinek ötletgazdag-
sága szövegezheti meg, de annyit ki kell mondanunk, hogy ez a kedves
terv a közép- és keleteurópai lelkekre ránehezedett félelmet próbálta
feloldani s egy olyan szláv-színezetű' nagy ütközőállam kereteit sze-
retné realizálni, amelynek álma is rnegnyugtatólag hatna az idegekre.
Nem hisszük, hogy idegorvosok, vagy psychoanalitikusok valaha is
szívesen alkalmazrák volna az ilyen módszert. De ha a szorongatott
lelkiismeret ezt a békegalambot akarja küldeni a keleti népek és az
itt élő minden keresztyénekhez, az ajándékkal szemben bizalmatlanok
vagyunk., . .., ,_...

Milyen jó volna, ha ezek a cikkezesek csupan eszmei parvladal?k
volnának -amelyekriek kárát kevesen látják. Egyelőre sokan úgy vel-
jük hogy az eszmei vetélkedés elsősorban és kizárólag exisztenciális
kérdés: a keresztyénség és az egyházaink exisztenciális kérdése. Az
ember sa iát sorsa miatt nem emel. szót sem szóban, sem írásban.
De keresztyénségéért és egyházáért erre kötelezettnek érzi magát min-
denkivel 'szemben, még a más keresztyénségekkel szemben is.

G. L.
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