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J ó évtizeddel ezelőtt egyik

egyetemi városunkban voltam
Luther-szövetségi estélyen,
szombaton 'este. Másnap a dél-:
előtti istentiszteleten igehirde-

, téssel is szolgáltam. Az isten-
tisztelet után az ebédig meg-
maradt időt arra akartam hasz-
nálni, hogy megnézzem a' vá-
rost. A lelkész, aki azóta már
elhúnyt, velem jött s ahogy a
vasárnap déli kerzón végig
mentünk, sokan köszöntötték.
Szinte túlsokan. Minduntalan
emelgetni kellett akalapot.
Hölgyek, urak, fiatal leányok,
egyetemi hallgatók, öreg em-
berek, mindenki, aki a kalapja
felé nyult, vagy már előre ész-
revette a lelkészt, mosolyra de-
rűlve tekintett rá, szinte látni
lehetett, hogy valamit vár, va-
la fui történni fog és ő már előre
tudja, hogy mit fog felelni. És
egész idő alatt, bármerre
jártunk, mindenki megkapta
ugyanazt a kérdést a lelkész-
től. Fogadta a köszöntést és
mindenkitől két szót kérde-
zett: "Voltál templomban?" És
hangzottak a mosolygó igenek,
vagy hangzottak a rövidre fo-
gott mentegetődzések. Volt,
akinek a lelkész előre mon-
dotta: Láttalak, - volt, aki
egyenesen oda jött magától
hozzá és megmagyarázta, hogy
miért nem volt. Hozzá kell
tennem, ' hogy amikor elutaz-
tam, a befutó vonatról leszállt
a polgármester s már a lépcső-
ről integetett a" lelkésznek:
"Kérlek, kedves papom, nem
voltam itthon, látod, hogy most

érkezem, nem. lehettem a dél-
. elötti- istentiszteleten" ...

'Bevallám, a délelőtti séta
alatt eleinte úgy éreztem, hogy
van valami bújkáló túlzás eb-
ben a szinte kérlelhetetlen csö-
könyösségben, amellyel min-
denki találkozott azon a va sár-
sárnapon s valószínűleg 'más
vasárnapokori és más -hétfőkön
is ezzel a kérdéssel: "Voltál
templomban?" Mintahogy a
szülő vagy a tanító vonja kér-
dőre a reábízottakat, úgy hang-
zott mindenki felé ez a kérdés.
Bizonyosan csak kicsiny része
van ennek a módszernek abban,
- ,így gondoltam magamban
- hogya templom csakugyan
tele volt s valószínűleg tele
van máskor is. Sokkal -komo-
lyabb, szigorúbb, rábeszélöbb
és vonzóbb módon is igyekez-
nek a lelkészek mindenütt azon,
hogy templomaik mindíg meg-
teljenek, amikor abban Isten
ígéjét hirdetik. De égy bizo-
nyos idő múltán kezdtem ezt
a rövid kérdést jobban meg-
érteni. Így megértettem azt,
hogy anagy lakomára hívogató
szolgának minden alkalmasnak
tetsző módon igyekeznie kell
arra, hogy az Ő urának háza
megteljék. Nem magunkért
tesszük ezt, Iianem "Krisztusért
járunk követségben". Nem tő-
lünk függ, hogy az Isten ígéje
mennyi erővel és hatalommal
fog szólani, sokszor .annak elle-
nére is, hogy éppen mi s éppen
talán lelki alkalmatlansággal,
emberi gyarlóságoktói yagy
bosszankodásoktól 'feliaklátott

lélekkel vagyunk azon a napon
ígehirdetők. Az evangélium
csodálatos és szentséges szava
"ható erő". Hogy milyen földbe
hull az elvetett mag s hányszo-
.ros fog belőle teremni és mi-
kor fog teremni, egyáltalán
megéri-e az' aratásnak vala-
milyen időszakát a magvető, -
az igazán független mitőlünk
és a mi akaratunktói s szán-
dékainktól.

Jól tudjuk, hogya lelkészek-
nek nem egyetlen dolguk az
ígehirdetés, a szónak a kon-
krét munkája értelmében. Van
a lelkésznek éppen száz, vagy
éppen ezerféle teendője és
munkája s a lelkipásztor na-
gyon sokféleképen forgathatja
az ekét, a boronát, az ásót és
a metszőkést. Nem is gondol-
juk, hogy egyetlen ilyen mó- '

.don, számonkérő szóval, le-
hetne valóságos eredményt el-
érni. Ez a lelkész is hűséges,
gondoskodó, verejtékező és
bátran harcoló volt minden "
munkájában. De kétségtelenül
megtanulhatjuk tőle, hogy ez
is a dolgunk közé tartozik.
Nem szabad belenyugodnunk
abba, hogy kevesen, vagy so-

.kan igen ritkán, majdnem csak
véletlenül járnak templomba.
Jogunk van és kötelességünk is
sokszor, sőt mindíg megkér-
dezni híveinket: "Voltál temp-
lomban?" Ez nem minden, de
nem jelentéktelen. Minden-
esetre benne van a hívogató
szolga felelősség érzete és az
Isten kegyelmét és annak ere-

'jét .ismerő szív alázatossága.
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ft milánói ~ómtól
a szarvasi ótemplomig

Hogyan kerül egymás mellé a kö-
zépkori századok kőcsipkébe dermedt
gótikus álma és a nagy Tessediknek
egy pozsonyi építőmester által néhány
év alatt emelt roman-barokk alkotása?
Olasz .katolíkus székesegyház és ma-
gyarföldi evangélikus templom? Vari-e
eszmei szivárványhíd, amely őket ösz-
szekösse s nagyobb lenne, mint az,
amely Pannonhalma és Debrecen kö-
zött ível? Beszédes szimbolumok azok,
melyek a kettőt egymás mellé állítják.

Az idei világháborús tavasz folya-
mán a képes folyóíratokban egy külö-
nös képet lehetett látni, amely hul-
lámzó kalásztengert mutat a mílánóí
dóm előtti téren. Első pillanatban a
boldog békeévek folyóiratainak azon
szokásaira gondoltunk, amikor április
elseje táján a fotografáló technika fej-
lett trükkjeivel olyan lehetetlen képe-
ket állítottak elénk, amelyek valamely
fővárosi köztéren szántást vagy lege-
lésző tehéncsordát ábrázoltak, vagy
szobabútorokat, amelyek kirügyeztek
és lombokat hajtottak s amelyek alatt
ott lehetett olvasni a visszafelé olva-
sandó rejtett felvilágosító szókat:
Afért isilirpá. De csakhamar rájöttünk,
hogy ez a kép nem a játszi képzel et
alkotása. Az önellátás gúzskötelékébe
szorított Olaszország népe valóban fel-
szedte a nagyváros ok szélesebb útvo-
nalainak és tereinek kövezetét, föl-
szántotta, termő réteggel megterítette
és búzát vetett belé. Ezt cselekedte a
dóm előt ti térrel ts. S az így meg-
munkált föld az evangéliom szerint itt
is termett szépen magától: először
füvet, azután kalászt, azután teljes
búzát a kalászban. Es amikor elérke-
zett az aratás ideje, sarlót eresztettek
reá, a beért gabonaszálakat levágták,
kévékbe kötötték és a dóm árkádjai
alatt nemsokára szerteáradt és fél-
homályos belsejébe is behallattszott a
cséplőgép búgása, amely nyelte a ké-
véket és ontotta az új magot, hogy a
háború nélkülözései és beosztó taka-
rékossága mellett ezzel is több eledele
legyen- a népnek. Mily találó és har-
monikus ez a kép! Búzát termeltek a
templom előtt, amelynek főhivatása az
Ige tiszta magvának hintése és a lel-
kekben való tárolása.

A búzát azonban nem szokás szemes
állapotban rendszeresen fogyasztani.

. Meg lehet ugyan tenni, amint például
megtették a szombatnapon kalászt-
tépő tanítványok, de ők is szívesebben
ették a belőle sütött kenyeret. Hogy
pedig kenyeret lehessen belőle készí-
teni, előbb a gabonát meg kell őrölni.
Es itt lép a szarvasi ótemplom a mí-
lánói dóm mellé. Mert ennek építése-
kor a nagy gyakorlati készségű és ta-
lálékony Tessedik a. templom boltoza-
tának tartását úgy oldotta meg, hogy
malomköveket szerzett be és azokat he-
lyeztette egymás fölé. Sok-sok .egy-
másra tett malomkőből állnak tehát
azok a masszív tömörségűnek látszó,
hatalmas oszlopok, amelyek e templom
boltíveinek terhét hordozzák. Ezek az
oszlopok tehát, mint egy-egy beszédes
Jakín és Bóaz azt a szirnbólíkus igaz-
ságot hirdetik, hogy a templom ma-
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Egyetemi ifjúságunk kérdéseihez
Nem hiszem, hogy van evangélikus ember, aki megrendülés

nélkül olvashatta Dezséry Lászlónak az egyetemi ifjúságról e lap
22-28. számaiban írott ismertetését. Különösen megrendítően hatott
rám a legelső szám megállapítása, mely szerint az evangélikus egye-
temi és főiskolai ifjúság sein az egyház, sem a tudomány és erkölcs
szempontjából nem mondható értékesnek. Olyan megállapítás ez, amí-
nek a végére szinte magától kívánkozott az ítélet: ergo delenda est!

Sokan vagyunk a lap olvasói között, akik figyelemmel végigbon-
gésszük a fiatalok írásait és sokszor megcsodáljuk merészségüket.
Honnét veszik a bátorságot=azokra a vérmes kijelentésekre, amelyek-
kel intézményeket, embereket, helyzeteket és jelenségeket ötlet-
szerűen megítélnek. En nagyon szeretem az ifjúság szárnypróbálga-
tását, nem' is tudnék felettük szigorú ítéletet mondani, hiszen a meg-
látásokat és megítéléseket is csak hosszas gyakorlás, lassú meghig-
gadás és sok botladozás útján tudja az ember olyan fékkel ellátni,
hogy rohanasában bármikor meg tudjon állni és a meggyőzés pati-
náját fel tudja ölteni. Különösen is élénk figyelemmel kisérem
Dezséry László munkáját, akinek van tanultsága is, meggyőződése is,
tiszta látása is és szókimondó bátorsága is. Most az egyszer azonban
korán ítélt az egyetemi ifjúságról. Még várni kellett volna az itélet-
mondással. Hiszen mindössze egy-két éve foglalkozik az egyetemi
ifjúsággal. Még csak a körvonalait ismerhette meg az ifjúság lelki-
ségének is, a maga teendőinek is. Még nem lett volna szabad ezt
a cikksorozatot megírnia. Nonum praematur in annum! Ha tíz évi
munka és tapasztalat áll valaki mögött, .akkor talán lehet szólní, rajzot
adni, ítéletet mondani, de előbb káros, de legalább is kockázatos.

Különben is az ítélettartó rajz nem kiállítási tárgy: nem a nagy
nyilvánosságra való. Ha Dezséry László az eddigi megfigyeléseit az
egyház vezetését végző, az egyházért Isten és emberek előtt minden
vonatkozásban felelős egyetemes és kerületi elnökségek elé tárja, jó
munkát végzett volna. Igy talán többet ártott, mint használt annak
az ügynek, amelyet komoly hivatástudattal a szívén visel. Kétféle igen
kedvezőtlen színben jellemezte egyházunk életét és ifjúságunk lelkű-
letét, befelé pedig csak kedvetlenséget, -sőt bizalmatlanságot keltett
ifjúságunk iránt, az ifjúságban pedig jogos megütközést és lehan-
goltságot. . 1 '" i i .Jt;)~

Ami az első cikkben ígért orvoslási módot illeti, sajnálattal álla-
pítom meg, hogy nem kaptuk meg, amit vártunk. Hogy ifjaink "készen
vannak ahhoz, hogy könnyen nevelhetők legyenek" ez biztató kije-
lentés még akkor is, ha annak az ifjúságnak "ma nincs egyéni "szine".
Hát adni kell neki! De ki adja? Dezséry szerínt "etvangélikusságunk
mondanivalója bizonytalan". De hát csak akad világoslátású és vilá-
gosan fogalmazni tudó ember ebben az országban, aki meg tudja mon-
dani és ki is tudja fejezni azt a szükséges mondanivalót! S miért nem
mondta meg mindjárt Dezséry? Ha valamit elvétett vagy kihagyott
volna, jóakarattal és szeretettel majd kiigazítottuk és kipótoltuk volna.
Igy azonban a cikksorozat elolvasása után csak a bizonytalanság,
a nyugtalanság és az elégületlenség érzése maradt hátra lelkünkben .

Mert hogy vallástanításunk nem eredményes és nem céltudatos;
hogy iskoláink szelleme nem evangélikus; hogy egyetemi tanáraink
nem egyháziasak; hogyegyházunknak nincs sajátos társadalmi és
nemzeti programmja; hogy hiányzik az Ú. n. laikusok segítő gárdája,
stb. részben vagy egészben mind megáll. De ezek a megállapítások
még nem orvosolják a fennálló bajt. Munka kell ide: tervszerű, építő,
biblikus, egyházias evangéliumi munka, amely a középiskolából közö-
nyös, hitetlen vagy kétkedő lélekkel kibocsátott ifjúságot lelkében
megfogja és átgyúrja. Sajnos, a középiskola nem nevel, hanem csak
tanít. Vannak kitűnő tanáraink, de nincsenek vallásos és egyházias
nevelőink. Ez az egyik legfőbb oka evangélikus ifjúságunk vallás-
erköcsi elhanyatlásának. Ezen a bajon a tanárok megválasztásával és
az igazgatás irányításával talán még enyhíthetünk,

Másik veszedelmes forrása elhanyatlásunknak a vegyes házas-
ságok szaporodása. Erről külön kellene szólanunk.



Harmadik forrása a bajnak vallástanításunk lanyhasága. Ezt is
érdemes volna külön megbeszélnünk.

Negyedik forrása az a léha társadalmi élet, amelyből ifjúságunk
kikerül és amelybe ismét hamarosan belekerül.

Van még több keserű forrása is, de nem akarok most ezekről
beszélni. Mindenikünk ismer belőlük néhányat. Én azzal a megnyug-
tató érzéssel akarom zárni levelemet, hogy jó kezekben van ma már
az evangélikus egyetemi és főiskolai ifjúság vezetése. Bízunk Dezséry
László világoslátásában és bátorságában. tudásában és leleményessé-
gében, hogy azt a munkát, amelyet a2'Jifjúság között végez, egyházunk,
hazánk, az ifjúság és a szebbnek álmodott jövő javára áldottá és gyü-

Dr. Raffay Sándor.

Ha a bíró is'olvas egyházi újságot
Szombat estefelé, amikor dolgavégeztével minden falusi ember

kimosakszik, megindul a városi tempójú éjet. A falu egyetlen kocs-
májában talpalattnyi hely nem marad, mert az itthonmaradott férfiak
és hozzátartozóik mulatni akarnak. A felfedezett falu, a magyar paraszt
amelynek szomorú sorsáról s akinek tragikus alacsony létminimumá-
ról olyan sokat írtak és beszéltek eddig a városi paraszt szakértők,
a háborús napszám mellett, mely szorgos munkaidőben igen közel jár
a 10 pengőhöz, azt eredményezte, hogy majdnem minden falusi ernber-
nek rengeteg pénze van.

Ma pénzt szerez a családfő, eladnivalóval a feleség és majdnem
minden valamirevaló gyermek tud nyári időben pénzt keresni. Ahogy
a középosztály leszegényedőben van, ugyanúgy gazdagszik a falu.
Ezt majdnem rendbenlevőnek tartja mindenki. Az nincs azonban rend-
jén, hogya falu szombaton este elkezdi a mulatozást s tartja vasárnap
estig. Talán a leghangosabb a heje-húja épen az istentiszteletek idején.

Hogy a falu józanabb része is elítélően nyilatkozik ezek-
ről a dolgokról, az egészen természetes, de az ilyen elhajlásnak van
hála Istennek határozottabb ellenpólusa is . Pl. a szomszéd falu, amely
nyitott szemmal láthatta ezeket a szombatonként megismétlődő ese-
ményeket, komoly bibliás élete akar élni. Van ebben a faluban
templom, iskola, tanítói lak, csak épen mindegyik üres. Az iskola
elnéptelenedett és szünetel, a tanítói állás az utolsó ittműködő tanító
óta nem js volt betölthető, a legközelebbi lelkésznek annyi gyüleke-
zete van, hogy évenként alig ötször tudja ezt a kis gyülekezetet meg-
látogatni igehirdetésével. Viszont a közösség után vágyó lelkek, az
evangelizációs mozgalmak hatásai, legfőkép en pedig a háborús állapot
sokkal több embert vonz imaösszejövetelekre, rnint azt akár a hiva-
talos egyház, akár a közösségi emberek gondolják. Ezeken az össze-
jöveteleken evangélikus testvéreink már nem az egyházunktói távol-
álló mozgalmí emberek programmja szerint végzik áhítataikat, hanem
egyházunk hivatalos és félhivatalos sajtókiadványainak vezetésével és
irányításával. Sőt az is gyakori ezeken az összejöveteleken, hogy az
egyházi énekeinket elfelejtő és az énekeinket még nem tanult ifjú-
ságot énekórákra gyűjtik össze s az egész gyülekezet együttléte alkal-
mával csak énekelt és imádkozott. . .

Természetesen, amint híre terjedt annak, hogy a falu nagy része
két napon át tud dorbézolni, híre terjedt annak is, hogy a faluba
hazatért nyugdíjasok, a jobb gazdák, a keresztyén asszonyok és leá-
nyok gyülekezéseket tartanak. Bizonyára azt vis tudta mindenki, aki
ezekre az összejövetelekre nem járt, hogy a belügyi hatóságok rendel-
kezése szerint, minden magánházban tartott gyülekezés tilos. Azok,
akik az ilyen áhitatokori részt vettek, még álmukban sem gondoltak
arra, hogy törvényellenes cselekedetet végeztek. Naivi-tásuk nem
sokáig tartott. Hamarosan megjött a névtelen feljelenés alapján a tör-
vényszékre való beidézés. .

Falu helyen nemcsak egymás vagyoni viszonyait ismerik az em-
berek, hanem egymás gondolatait is. S nincs olyan rafinált módon
írott írás, amelynek' íróját grafológus igénybevétele nélkül is meg ne
lehetne állapítani. S ennél a feljelentésnél senki egy lépést nem tett
abban az irányban, hogy a feljelentő után érdeklődjék. Sőt amikor a

lom is, mely az Ige tiszta magvát
mindjárt lisztté őrli, hogy az élet táp-
láló kenyere lehessen belőle.

Milyen elgondolkoztató így a milánói
székesegyház és a szarvasi ótemplom
egymás mellett! Ha a nehéz idők kény-
szere és egy halóporában is áldott,
nagy férfiúnak sugalmas meglátása
szülte is ezeket a szimbolumokat, mégis
meggyőző en állítja elénk mindkettő
azt az igazságot, hogy minden keresz-
tyén templom végső célja az Ige mag-
vának termelése, megsokszorosítása,
vetése aszívekbe, cséplése és aratása,
lisztté való őrlése, hogya Szentlélek
kovászától áthatottan ízes, tápláló ke-
nyér lehessen belőle és - ami a leg-
főbb és legfontosabb - rámutatni a
Gabonamagra, az Egyetlenre, a Krisz-
tusra, aki valóban magán hordozta az
élő Isten képét (nem úgy, mint a többi
búzaszem, amelyen lévő kicsiny, dom-
ború ábrázolatra szintén azt mondja
népünk, hogy az az Isten képe), aki-
nek a földbe vetve el kellett érettünk
halnia (Ján. 12, 24.), hogy azután ki-
kelve, diadalmasán feltámadva és sok
gyümölcsöt teremve mi élhessünk Al-
tala. Mert végeredményben 0, a testet
öltött Ige az élet ama kenyere; aki
hozzá megy, semmiképpen meg nem
éhezik (Ján. 6, 35.).

Mi az elmondottakból a tanulság?
Lehet az is, hogy ahol kellő téres hely
van a templom körűl, vessünk mi is
búzát oda. Elsősorban nem azért, hogy
a •magyar föld terméshozamát terüle-
tileg növeljük, hanem - mint valaki
mondotta - az ott termett gabonának .
lisztjéből készüljön az· úrvacsorai
ostya. Szép és méltó elgondolás ez. De
tovább is lehet szőní. Szőlöt is kellene
ültetni ilyen módon, hogy gerezdjei-
ből szűressék az úrvacsorai bor. Jézus
nemcsak búzaszem, 'nemcsak kenyér,
hanem igaz szőlőtő is ..

Es c mégsem erre óhajtja ez a cikk
felhívni a figyelmet. Nem újítani akar,
hanem régi jó szokásban megerősí-
teni. Minden elmefuttatás akkor tölti
be igazán rendeltetését, ha nemcsak
igazságokat láttat meg és szögez le s
nemcsak eszmekeltő és gondolatébresztő
hatása van, hanem ha akar, ti meg-
mozdulásokat is támaszt és cselek-
vésre indít bennünket. Ez az írás a
templom buzgó" rendszeres látogatá-
sára akar serkenteni.

Nehéz időket élünk. Ezek a nehéz
idők .arra kényszerítették az embere-
ket, hogy eddig e célra tekintetbe nem
vett területeket is felhasználjanak ke-
nyérgabona termesztésére. De nemcsak
búzából készült kenyérrel él az em-
ber, ha, em az Isten szájából származó
Igével is. Sőt ebből és ez által él iga-
zán. Mert nemcsak lelki élete táplál-
kozik belőle, hanem az Igéből táplál-
kozó élet tudja leginkább megterem-

- teni és biztosítani a földi kenyérrel
való ellátottság jó rendjét is. Isten or-o
szága ez is és annak igazsága, amelyet
legelsősorban keresnünk kell, hagy
minden egyebek megadassanak nékünk.

De mily sokan vannak, akik nem ke-
resik azt. Akik nem táplálják a lelkü-
ket Isten örökkévaló Igéjével. Akik
nem becsülik meg a templomoknak az
Ige hallgatására nyújtott alkalmait,
holott meg van írva, ez alkalmakat
áron is megvegyétek. Ez az ár csekély.
Nem kerül többe, mint az ünnepnap-
nak egy csöndes órájába. Nem is ál-
dozat ez, hanem a legdrágább nyere-
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ség. Milyen szívesen mennek az em-
berek oda, ahol kenyeret vagy lisz-
tet kaphatnak. . Lelki tápláltatásunkra
mindezt kerlátlan bőséggel kínálják a
templomok. Látogassuk hát az Isten
házát örömmel. Adjunk hálát Néki,
hogy ennek gazdag lehetőségeit kegyel-
mesen megadta a számunkra. Becsül-
jük meg a kegyelem idejét, szorgalrna-
tosan munkáljuk.. lelkünk üdvét, míg
nappal vagyon, gondoljunk, a Sötét-
ség országára orosz földön, ahol ezt
senki sem munkálhatta szabadon s
ahol hős fiaink hulló vérüket a temp-
lomok visszaállításáért is áldozzák.
, A' rrl:ilánói dóm és a szarvasi öreg-
templom és vélük e/ilyütt a földkerek-
ség minden temploma, magyar hazánk
templomai is a Krisztus szavával hivo-
gatnak bennünket: Jöjjetek énhozzám
miridnyájan. BotY4nszky János.~...".".~ . ..• ,,' ~

,Csa~.e~, "öre~asszon,!
A szín: balatonmentí falu, mely nyá-

ron. megtelik hangoskodó fővárosiak-
kal. .Az idő: este hat óra. A tikkasztó
meleg meguli az ember agyát, 'tagjait. ,
Az ,egyik ház előtt nagy csődület.
Feketeruhás falubéliek, mezítlábas,
vászonruhás nyaralök. Öregek-fiatalok.
A bámulat tárgya egyszerű tából ké-
szült Szerit Mihály-Iova - nem ko-
szorúktól súlyosodó díszes halottás-
kocsi. - Egészen igénytelen és már
kopottas. Vár valakire. Idehozták, hogy
valakit utolsó útjára vigyen. Az em-
berek úgy állják körül bámészan, mint
valami mutatványos sátrat. Kíváncsian.

Ahogy arra, megyek, megüti fülemet
az egyik kívácsiskodó hangja.

-'Ki halt meg? .
Félkörben néhány fiatal leány áll,

az egyik válaszol.'
-' Csak' egy öregasszony s el-

bigyeszti . hozzá a szájat.
-' Csak' egy 'öregasszony! üt meg

a mondat. Nézem a leányt. Vajjon mit
értett ezalatt?· Azt, hogy' egy élet el-
érkezett ahhoz a határhoz, ahol a ter-
mészet kírriéletlenül tudtára adja,' hogy
nincs már rá szüksége? Hogy valaki
megpihenni tér, mert elvégezte a reá-'
szabott' munkát? .

Magam előtt látom a halottat. Talán
anya' volt, gyermeket nevelt,' keresz-
tet hordozott, talán egy kís .boldogság
is jutott néki osztályrészül és most ki-
fáradt és jól esik 'néki a pihenés. Va-
laki, elköltözik, aki itt rnár felesleges?
- próbálom a leányt, megérteni. De
olyan mindennapi esemény ez? Any-
nyira hidegen hagyja az 'embert egy
öregasszony távozása? És ha annyira
jelentéktelen esemény, míért akkor a'
sok kíváncsi, bámuló, Miért a sok' ki-
sírt szem? Vagy van valaki,akinek a '
távozó nagy-nagy 'kíncs volt,' melyet
egy örökkévalóságig szeretett .volna
megőrizni, amit a széltől is óvott, vé-
dett,őrzött. Talán fáj valakinek ez a
távozás és amig Isten-hozzádot mond,
úgy érzi, a szíve szakad belé? Vagy
talán. nincs is' 'senkije. Talán annyira
félrevonult az emberektől, hogy nem
is voltak barátai .. ', De akkor miért
állnak itt ezek az emberek? Hogy egy
egyszerű, kicsi fakoporsót lássanak,
amelyen talán nem is lesz virág? És fő-
képpen miért állnak itt ezek il. fiatal
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gyülekezet tagjai a feljelentés és az idézés birtokában egymásról azt
is megtudták. hogy a beidézettek némelyike még az elmult világ-
háború utáni idő óta büntetett előéletű s talán ezért még veszedelme-
sebb az elkövetett vétek, teljes nyugalommal ment fel valamennyi
beidézett a biróságra.

Erdekes egy törvényszéki tárgyalást,. leülönösen ilyen tárgykör-
nél a falusiak megfigyelésén keresztül mégegyszer levetíteni. A sze-
mélyi adatok bevallása, a legjogászibb kérdésekre adott paraszti
válaszok, a vádlottak által elmondott védekezések és az egyházi embe-
rek által írt egyházi ujságok beterjesztése, amelyek bizonyitékok
akartak lenni az összejövetelek ártatlansága' tekintetében, mind külő-
nős erővel hatottak magára a bíróságra is. '

A veszedelmesnek látszó tárgyalás véget ért s amig a bírósági
jegyző a felmentő iratot gépelte, addig a bíró is mert embet lenni s
leszállván a birói pulpitusról, keresztyéni őszinteséggel vallotta meg
az egyik vádlottnak. hogy az ő felesége is evangélikus s hogy a véde-
lem céljából beterjesztett egyházi lapokat ő is rendszeresen olvassa
s ezért volt, könnyű helyzete úgy a vízsgálatnál, mint a felmentésnél.

Egy 'pillanatig sem volt kétséges, az hogy a tiltott összejövetel
miatt meg kellett róni az atyafiakat, de egy pillanatig nem volt két-
séges az sem, hogy azért, ami ott történt, senkinek a hajaszála sem
görbülhetett meg. Sőt a kihallgatás' óta úgy a község tagjai között,
mint a kívülállók imagatartásában örvendetes változások mutatkoz-
'nak meg.

'~egmeghatóbb az, hogy ez a község lelkész után vágyódik. - Tud- ,
ják, hogy ma lelkész hiány Nan s ezért boldogan vennének egy olyan
nyugdíjas tanitót a gyülekezet élére, aki a múltban végzett I lévita
tanítói szolgálatot, de mindenképen szeretnének valakit, különösen
azér t.. hogyafelnövekedő gyermek- és ifjúgyülekezet legalább
annyira részesüljön egyházi nevelésben, mint azok a felnöttek, akik
ma vezetés' nélkül is mindenképsn- egyházi keretben akarnak élni,

\ ' ,

-, Sokan talán azt gondolják, hogy- a cikkíró túloz. Az állami admi-
nisztiációkban dolgozó olvasóink pedig azt állítják majd, hogy e
dolog ebben a formában nem is történhetett meg. Mi azonban a valót
'tártuk fel és lássuk meg, hogy vannak híveink, akik lelkészhiány
idején még fokozottabban vágynak egyházi közösségre s legyen lel-
készekben ésvilági közigazgatási embereinkben bátor kiállás és segítés
szándéka azok Iránt, akik ma imádságaik és igehallgatásaik miatt erre
rászorulnak. ' . ' G. L.

,~~.,... ~

Üzenet Oroszországból
Nem kűlönös?

, Három,' már majdnem négy 'hónapja szinte közös háztartásban
élünk kollégámmal, az ezred, katolikus tábori lelkészevel .. Még oda-
haza, is, mielőtt elindultunk volna hosszú utunkra, egy házban, egy
szobaban szállásoltunk be. A kétezer ki1óméteres útat ~gy vasúti fül-
kében tettük meg. Itt kinn is minden alkalommal együtt keresünk
menedékot egy-egy rozzant kis orosz' faház, vagy - ha nincs 'más-
kép -. egy sátorpo~yvája alatt. Pedig senki sem kényszerít bennün-
kej erre a közösségre. Minden tisztnek jár a külön szálláshely. Sok-
sz?r talán kényelmesebb is ,l~tt volna külön laknunk. De mi magunk ..
akarjuk így. Talán' ugyanabban a pillanatban fogant mindkettőnk lel-
kében az a gondolat, hogy akkor, amikor oda indulunk, ahol felekezeti
különbség nélkül' folyik egy patakba a drága magyar vér.. hogy ott,-
ahol minden magyar Testvér felekezeti különbség .nélkül, ajánlja fel
életét élő áldozatul Istennekés a hazának, nincs, helye az ellenséges-
kedésnek, de még a különcködésnek sem. Arra gondoltunk, hogy most,
amikor tulajdonképpen nem n mzet vívja szőrnyű harcát nemzettel"
nem is csupán világnézet világnézettel, hanem .a hit a hitetlenséggel
s nekünk ebben a harcban Isten oldalán jutott hely, akkor Isten har-
cos katonái között éppen minekünk, az egyházakat képviselő lelké-
szeknek kell bizonyságot tennünk arról, hogy minden felekezeti szét-
húzás, minden külön. úton járó önzés, minden egyéni eredménykere-



sés olyan bűn Ísten és a nemzet ügye ellen, amelyre ntm lehet ment-
séget találni,

: Otthon is igy van? otthon is olyan egészen természetes, hogy két
egyház .papja békességben megfér egymás mellett - nemcsak társa-
dalmi dolgokban, hanem a szolgálatbarí is és testi-lelki jóbaráttá teszi
a magasabb szerit ügy közös érdeke? El tud otthon IS beszélgetni két
egyház papja anélkül, hogy a differenciák szóba ne kerülnének, egy-
más hitét ne dobálnak meg, ahelyett, hogy az apostolok pünkösdi egybe-
tartozásával. egymást megértve, egymás meggyőződéset becsülve,
együtt keresnék a, közös cél útjait? Fel tud ülni odahaza is két egyház
pásztora egy szekéüe,. hogy egy szívvel rrienjen a nyáj után, egy
lélekkel vigye. a szomorúaknak a vigasztalást, a gyengéknek az erőt, a
betegeknek a bíz:tatást, a haldoklóknak a reménységet? Nem különös,
hogy itt tudunk egymás mellé és egymás után temetni és nem csiná-
lunk problémát abból sem, ha egy-egy személyazonosságát pontosan
meg nem állapítható hősi halott bajtársat véletlenül a másik egyház
papja temeti el? És nem különös, hogy itt tudunk ugyanazon a helyen
"kétféle" istentiszteletet tartani, mert tudjuk, hogy istentisztelet csak

.egy "féle" van, minthogy Isten is csak egy van ... Miért nincs ez
otthon is így? Miért természetes otthon még most is, .hogy ott is, az
anyaszentegyházban, ahová Isten a békesség ajándékát tette le, nincs
békesség, ott is, ahová a szerétet drága kincsét helyezte letétbe, nincs
megértés; hogy Isten megváltott gyermekeit ott is anyakönyvi bejegy-
zés' szerint becsülik valamiriek, vagy nem becsülik semminek, ugyan-
azon faj édestestvéreit vallási hovátartozandóság szerint osztják kasz-
tokba s hazug igazságok fakult zászlói alatt, siratnivaló önző érdekek
harcába visznek bele ezreket és rnilliókat? Miért van ez igy, -.- mikőz-
ben a nemzet úgyis vérszegény egysége egyre csak pusztul?

Jó, hogy ezeknek a kérdéseknek a szornorú vádja nem a mi egy-
házunkat illeti. Nálunk nincs, nem is volt és soha nem is lesz hiba a
szeretetre, békességer. megértésre igyekvés terén. annál jobban fáj,
hogy minden hiába. Nem tudunk még most sem odajutni, hogy ne
csak itt a harctéren. de otthon is természetesnek vegyük azt, aminek
természetesnek kellene lennie.

be tatán majd egyszer eljön ennek is az ideje. Talán azért is szűk-
ség volt erre a háborúra, hogy az egyházakat megtanítsa több tűre-
lemre, több szeretetre és békességakarásra. Bizonyos, hogy kollégám
sok más katolikus tábori lelkésszel együtt, mint valamennyi protes-
táns testvérünk, a háború után megpróbálnak tenni valamit ennek az
anyaszentegyházban való új légkörnek a megteremtéséért. Mert aki
a szíve-lelke mélyéig átérzi ezeknek a: mostani időknek a komoly mon-
dani valóját, aki csak egy cseppet is igazán törődik a nemzet jövendő-
jével és a, lelkiismeretére nehezedő felelősségtudattal kűzd Isten ügyé-
nek diadaláért, az érzi, hógy tennie kell valamit.

Sümegi István, tábori lelkész.

Fontos rendelet a gyermekek vallására vonatkozóan.
Román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészekre

való érvénnyel a m. kir. minisztérium 4030/1942. M. E. számú ren-
delettel úgy intézkedik, hogy a vissz-acsatolt részeken a gyermekek
vallására vonatkozóan 1928 április 22 előtt létrejött megegyezés érvé-
nyes, ha az akkor életben lévő ottani jogszabályoknak megfelelt.
Érvényes az 1940 november 25 után és e rendelet hatálybalépése előtt
kötött megegyezés is. Legfontosabb a rendeletnek 3. paragrafusa, mely
szerint azok a, házastársak, akik 1928 április 21. napja és 1942 július
1. napja előtt kötöttek házasságot e visszacsatolt területen, egyszer s
mindenkorra megegyezhetnek abban, hogy e rendelet hatálybalépése
után származó gyer'mekeik valamennyien. az atya vagy anya vallását
kövessék, illetve abban nevelkedjenek. Ezt a megegyezést azonba:}
csak folyó év ,decemberhó 31-ig lehet megkötni. Ugyanezen időig
lehet aszülőknek nvilatkozniok abban az esetben, ha gyermekeik
születési anyakönyv ébe olyan val1ás volna bejegyezve, amely a magyar
törvények értelmében nem elismert vagy bevett valláso A részletek
tekintetében a Budapesti Közlöny című hivatalos. lap f. évi július 2.
napján megjelent 147. száma; ad felvilágosítást.

leányok, akiknek véleményét az az egy
olyan könnyedért vetette oda: Csak egy
Öregasszony. Mi~rt1 Kiváncsiságból,
vagy véletlenül?

Egy-egy ernberélet eltávozása mín-
dennapos esemény. Lehet, hogy il tá-
vozó is tudta, dé lehet, hegy mégsem
volt neki az. Hiszen az életéről volt
szó. Lehet, hogy fájt neki . itthagyni
ezt az életet, melyet annyi éven át
épített maga köré, mialatt szive, keze
elfárad t, megöregedett.

, , . a Szerit Mihály-Iovát négy ember
a vállára emeli s a kís menet .meg-
indul. Az emberek egy része elkíséri,
a többi szétszóródik. És ahogy az
igériytelen hieneta leáriyok előtt 'el~
halad, a lcoporsóriTévő egyetlerí vírág-
csokor lehullik, egyenesen a leányok
lába elé. Senki sem törődik vele, A
menet tovább halad.. És az a leány, .
aki' még az előbb olyan könnyedérí
beszélt, most áll, nézi a virágot, nézi
a távozót, Szemében nem kiváncsisáa
ül már, inkább valami .hirtelen támadt
rémület. Az az érzésem, hogy arra
gondol, hogy ő is: "Csak egy fiatal
leány". Belőle is később asszony, anya,
Isten kegyelméből talán nagyanya lesz
s egyszer· ő is elérkezik ahhoz az idő-
höz, amikor nem lesz más, csak "egy
öregasszony". Egy öregasszony, aki el-
költözik közülünk.

És akkor úgy láttam, hogy valami
nagy-nagy hála érzése csillogott a
leányka szemében. Csak. egy oreg-
asszony ment el közülünk, de úgy lát-
tam, hogy egy fiatal sokat - nagyon
sokat tanult belőle. , . .

Gyarmathy Irén.

Néhány héttel ezelőtt terjedt el szerte
az országban áz El hír, hogy Kérnerí-
Nagy Imre hősi halált halt az orosz
fronton. Halálával egy nagyon külo-
nös és romantikus élet tűnt el magyar
éltünkből. A .szertelen, lázadá és rtyug-
talanvérű garabonciás diákra még so-
kon emlékeznek.

Erdély egyik kicsiny f'alucskájából
menekült át csonka hazánk földjére,
Már az elindulása lázadás volt. A ro-
mánok Erdély meg szállásán ak első év-
fordulóját ünnepelték. Az egész or-
szágban megszólaltak a harangok a ro-
mán hadvezetőség parancsa szerínt,
csak Kémert-Nagy Imre falujában nem:,
mert az előző napon felment a to-
ronyba és leszerelte aharangok ütő it.
Sárospatakon megszerezte az érettsé-
git. Utána, mínt önkéntes bevonult
katonának. ' Különös, olthatatlan tűz
lángol benne: Nyugtalan vére nem
hagyja megnyugodni egy pillanatra
sem, Ezért mihelyt Ieszolgálta önkén-
tes éveit a katonaságnál, azonnal be-
iratkozott az egyetemre, ahol sok pró-
bálkozás után végi.M<.is a klasszikus
filológiát kedvelte -rneg különösebben.
Kőzben magyar vére hajtja, űzi állan-
dóan .. Nevét az egész ország kezdi is-
merni, hol itt, holott tűnik fel vala-
milyen érdekes eseménnyel kapcso-
latban. Lassan úgy szerepelt, mjnt az

. egyetemi ifjúság országos vezére. Min-
-denütt: "buzdított, fellázadt, lelkese-
dett, szervezett, vezéreket választott,
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jelölteket buktatott meg". Lobogó Rá-
kóczi frízurájával, magyaros öltözeté-
ben mindenütt ott volt. Az ifjúság pe-',
dig bizalommal követte őt, mert benne
a nemes és jószívű, igazi bajtársat is-
merték meg. Társait minden módon se-
gítette, felvételük érdekében agitált,
kilincselt. Amit csak lehetett és ami
csak módjában állott, önzetlen szolida-
ritásból megtett az érdekükben. Nem
csoda, ha ragaszkodtak hozzá, hallgat-
tak reá. Bár a tanári diplomát meg-
szerezte, állást nem vállalt. Továbbra
is megmaradt garabonciásnak, és meg-
maradt az utcai megmozdulásole szer-
vezőjének. Közben nemzetietien szín-
'darabokat és filmet buktat meg, meg-
változtatja az egész magyar közvéle-
ményt. Néha-néha, sokszor még a leg-
nagyobb diáktüntetések közepette is,
előveszi kedvenceit, Horatiust és Ta-
citust és pipáragyujtva, elmerül a la-
tin mesterek írásaiban. A katonásko-
dás felelt meg azonban leginkább
egyéniségének. hig-vérig a katonaélet
lelkesítette a legjobban. A kárpátaljai
szabadcsapatos vállalkozás megszerve-
zésében is nagy szerepe volt. Öt tár-
sával együtt résztvett a benei híd fel-
robbantásában, amikor, is a cseh kato-
nák gyűrűj ébe kerülnek. Sűrű gép-
puskatűz zúdult rájuk, isteni csoda,
hogy mindnyájan megmenekültek.
Örökre emlékezetes marad a finn-orosz
háborúban tanúsított hősies magatar-
tása. Finn testvéreink megsegítésére
egy magyar önkéntes századot szerve-
zett. Sok kaland és nehézség után ju-
tottak ki Finnországba, ahol finn vé-
reinkkel együttesen küzdöttek a hatal-
mas orosz kolosszussal. Maga Mariner-
heim tábornagy személyesen látogatta
meg két ízben is az elszánt, bátor ma-
gyar expedíciós csapatot. Kémerit szá-
zadossá nevezte ki s nagyobb finn ki-
tüntetést adott neki és bajtársainak.
Halála alkalmából megható részvét-
táviratot küldött Mannerheim tábor-
nagy a magyar kormánynak.

A finn vállalkozás után beállott
ismét a magyar hadseregbe, mert végre
is itt találta meg életének igazi célját.
Szertelen és nyugtalan lelke csodála-
tosképpen teljesen beleilleszkedett a
katonai vasfegyelembe. Született ka-
tona volt. Egy cél lebegett előtte: ha-"
záját szolgálni minden erejével és ha
kell, életét is odaadni, drága, szeretett
honáért. Mint főhadnagy került ki a
frontra a német-szovjet háború kitö-
résének a legelején. Ez év tavaszán azt
a parancsot kapta, hogy egy nagyobb
,erdőséget tisztítson meg a partizán
csapátoktól. Kémeri a legnagyobb öröm-
mel vállalta a kalandosnak és veszé-
Iyesnek ígérkező megbízatást. Embe-
reivel óvatosan megközelítette a szov-
jet katonákat, de a sokszoros túlerő
váratlanul körülkerítette őket. Kémeri-
Nagy Imrében feltámadt a régi magyar
virtus, amely egész életét fűtötte és
bátor rohammal kivezette embereit a
fenyegető szovjet gyűrűből.. Ö maga
azonban súlyos csipőlövést kapott. A
kievi hadikórház ban halt meg rövid
szenvedés után. Vele a pesti diákélet
felejthetetlen garabonciása szállott
sírba. 'Igazi hőst takart be örökre a
katonasír. Mert Kémert-Nagy Imre
valóban hős volt. Az orosz front és
katonaélet igazi hőssé avatta őt, Való-
ban. az' Esze Tamások és Buga .Iakabok
modern unokája volt. .

Sikter LászLó.
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Lelkészek állami cdózóso
Erről a kérdésről Irányi Kamill székesfehérvári lelkész az Evan-

gélikus Elet egyik régebbi számában írt nagyon figyelemre méltó
cikkel, azóta a probléma mintha elaludt volna. Pedig fontos, hogy
ezzel a kérdéssel foglalkozzunk és ami benne helytelen és igazságta-
lan, arra orvoslást kérjünk.

Induljunk ki onnan, hogy nincs ebben az országban egyetlen
olyan evangélikus lelkész sem, aki ne tudná, hogy az állam súlyos pilla-
natokat él át, kiadásai nagyon megnövekedtek, aminek következtében
bevételeinek is szaporodni "kell. A súlyos teherhordozásból minden
evangélikus lelkész ki akarja venni az őt megillető részt. Ebben nincs
és nem is szabad kivételnek lennie!

Fáj azonbán minden- evangélikus lelkésznek, általában .-minden
protestáns lelkésznek és valószínűen minden lelkészkedő katolikus
papnak az a különbségtevés, amit az állam köztük és az állami alkal-
mazottak között tesz. Ebbe valószínű kőzbejátszik az a tény is, hogy
mindezideig nem sikerült eldönteni azt a fogas kérdést, hogya lelkész
'közalkalmazott-e, vagy pedig magánalkalmazott? Van úgy, hogy köz-
alkalmazott és Van úgy, hogy magánalkalmazott, de van úgyis, hogy
egyszerre mindakettő, néha pedig egyik sem, ilyenkor .lebeg a fogalmi.
meghatározások között, mint az a bizonyos koporsó ég és föld között.

Eles kűlönbséget tesz az állam a saját alkalmazottai és a lelkészek ~
között a jövedelem szernpontjából, mondván, hogy az állami alkalma-
zottak lett-légyen bármekkora a jövedelme az államtól, azután nem
kell sem vagyon, sem jövedelem adót fizetnie. Itt azután előfordulhat
még az a furcsa eset is, hogy az állami alkalmazott az államtól kapott
jövedelme fölé 3.600 pengőíg kereshet is magánmunkálatokból vagy
más jövedelmekből kiegészítő fizetést, mindaddig, míg a magánjöve-
delme el nem éri a 3.600 pengőt, vagyon és jövedelem adót nem kell
fizetnie. Ezt a jóin-dulatot az állami, községi, városi orvosokkal kap-
csolatbsan is gyakorolja az állam. Legalább is így tudom, ők is csak
akkor esnek jövedelem adó alá, mikor a magánpraxisból származó
összegek meghaladják a 3.600 pengős határt.

A lelkészek kivételt jelentenek. Mihelyt jövedelmük eléri az emlí-
tett határösszeget. fizetniők kell az alkalmazottak kereseti adóját .és
járulékait, azután pedig vagyon és jövedeleadót. Vagyis a .lelkész hasz-
nálatában lévő földre először kivctik a rendes földadót. azután az ille-
tékegyenértéki -adót, majd pedig a lelkészre személyszerint, mivel nem
az ő tulajdona a föld, de használja, kivetik a vagyon és jövedelem
adót.

Sokkal furcsább azonban a családi pótlék 'ügye. A családi pótlékra
is kivetik annak rendje-módja' szerint a kereseti adót és járulékait,
majd azután jövedelem adó alá vonják, mintha bizony szegény lelké-
szek igen sok anyagi gonddal nevelt, gyermekeiken akar keresnének,
akár gyermekeik neveléséből jövedelmük származna.

Midezt paragrafusok és rendeletek írják így elő, amelyeken sür-
gősen változtatni kell: .

Kérnünk kell, hogy a lelkészek. állami adózása ugyan olyan elvek
szerint történjék, mint az állami alkalmazottaké.

Ha pedig ez nem lehetséges, akkor· a nagyon régen megállapított
- úgy tudom 1927-ben- 3.600 pengős határértéket emeljék fel leg-
alább 501)/0-ka1.

A családi pótlékot pedig rninden körülmények között vegyék ki a
többfélt adóteher kötelezettsége alól. Nem lehet egyik hangon azt
kérni, hogy legyen minél több gyermek, a másik hanggal pedig min-
díg visszakérni a gyermek nevelésére adott összegből egy· bizonyos
részt.

Bármelyik elv érvényesül is, igazságosabb lesz, mint a mostani,
Ezek a kérések jogos és méltányos kérés ek és nagyon sürgős ké-

rések. Ha ezen nem segítenek az illetékes hatóságok még idejében, a
lelkészek nagyrésze, akiknek magánvagyonuk nincs mégjobban eladó-
sodik, vagy lerongyolódik.

Végül újból hangsúlyozni akarom,
erőnk végső határáig akarunk és kell
denkinek kijáró igazságot.

hogy a tehenvíselésben anyagi
elmennünk. de kérjük a min-

. Fülöp Dezső ..



Hétköznapi problémák
Nagy fel1élegzés és osztatlan elismerés hatja át egész sajtónkat -

amelyben így közvéleményünk egységes megnyilatkozása jelentkezik
- amiért a kormány erélyes rendelkezésével végre is hadat üzent a
ponyvának. De itt-ott felötlött egy-egy bíráló megjegyzés is, hogy pl.
mi lesz a moziponyvával stb. Es mi itt szeretnénk a probléma lénye-
gére, gyökerére rámutatni.

Mert kétségtelen, hogy amint irodalmi ponyváról beszélünk, úgy
van filmponyva is, sőt itt tovább kell mennűnk és felismernünk azt is,
hogy van, sőt sokszor burjánzik is a színházirodalom f'attyúhajtása,
hogyarádióközvetítésnek is vannak ily jelzőre méltó silány számai,
hogy terjednek ponyvastílusban dalok, zeneszámok és beszéljünk
osak egy-egy képzőművészünkkel, mily méltatlankodássalemleget"i
azokat a torzfestményeket és rajzolatokat. amik családi házaink leg-
többjében rontják a közí.zlést. Sőt ugyanígy öldöklik szelid keresztyén
és nemzeti életformáinkat a keletről importált exotikus táncformák,
hogya nemzetközi öltözködésmódokról és egyéb' életformáról ne is
szóljunk. Mindez tehát világosan mutatja, hpgy itt sokkal nagyobb-
terjedelmű és felelőségteljesebb feladatok állnak előttünk mintsem,

.hogy az irodalmi ponyva -beszüntetésévei a kérdést elintézettnek ve-
hetnénk, különösen amikor még azok az irányvonalak is sötétségbe
vesznek előttünk, amelyeken ezt lényegileg közszükségletet megfelelő
értékes szintre emelve pótolni tudnánk.

Ha ennek a mind nálunk, mind a külföldön elterjedt Ú. n. pony-
vastílusnak az okait, előzményeit kutat juk, hamarosan megtaláljuk
abban, hogy művészettudományunk és hivatalos művészetpolitikánk a
műalkotásnak kizárólag csak a művészi minősítésévei és értékelésévei
törődik és foglalkozik és teLjesen eLzárkózik annak szocuilis jeLLegű
vizsgáLatátóL Már pedig tagadhatatlanul áll az, hogy amennyire fontos
egy-egy műalkotás esztétikai becsértéke, legalább is ugyanolyan fon-
tos annak szociális-közösségi eredete, tárgya, hívatása, szerepe és ha-
tása. Mert hiszen minden műalkotás kétségkívül közlésre is született
és amennyire megvannak műértéki feltételei, ugyanúgy megvannak
viszont azok a feltételei is, amelyek képessé és alkalmassá tehetik a
közlésre és viszont. Pedig maga a műérték még nem biztosítja a közlés-
értéket is. Példa erre a mi Ember Tragédiánk, vagy Bánk Bánunk,
amelyek sokáig hevertek olvasatlanul és előadatlanul az asztalfiókban.
E téren lett a feladat a legsürgősebb és így fejlődött ki legelőbb tudo-
mányos önállósággal a dramaturgiában az a tudomány kör, ami a mű-
alkotást a közlés, közhatás szempontjából vizsgálta, értékelte és alkal-
mazta ennek feltételeihez.

Ezt a vizsgálószempontot kell most kiterjesztenünk minden olyan
műértékre, ami közlésre kerülhet, sőt mindarra, ami közlésre kerül és
valamit képvisel. Mert kétségtelen, hogya munkás népi közösségnek
van itt több oly jogos igénye és kívánsága, ami az egyoldalúan elmé-
leti-esztétikai bírálószempontot egyoldalúnak ismeri fel és be nem
veszi. Nem lehet annak a jogosultságát megtagadni, ha egy napi mun-
kájában kimerült ember szabad estjén, vagy délutánján nem az attikai
dráma hármas egységét keresi, vagy tanulmányozza, hanem üdülést és
pihenést keres a színműélvezetben; vagy órákat utazva, villamosozva
nem a magával cipelendő hatkötetes regényben keres utazása unal-
mára vigaszt, hanem érdekes, figyelmét lekötő és olcsó füzetkiadványt
keres. -:-- Mindezek a példák, amiket a közlés mindenfajta területén
lehetne még folytatni, mutatják, hogy szükség van elsősorban is az
egyoldalú esztétikai jellegű kutatások és tudomány mellett még egy

A finn gyermekek-
vendégül hivása

Az Országos Luther-Szövetség által
elindított akcióban, mely 300 finn gyer-
meknek vendégül hívását kezdemé-
nyezte, sajnálatos nehézségek támadtak.
Erről a Luther-Szövetség alábbi kör-
levelében számol be:

Tisztelettel és szeretettel értesítjük,
hogy f. évi június hó 2-án megkezdett
finn-gyermekakciónkat híveink részéről
megértés kísérte, amennyiben közel
600 család kért és vállalt nyolc hónapi
eJtartásra finn gyermeket. Gyűjtésünk
eddigi eredménye 26.023.54 P. Így ré-
szünkről a finn-gyermekakció alapjait
sikerült megteremteni.

A magyar, ném et és svéd hatóságok
is minden támogatást és eszközt haj-
landók voltak megadd akciónk lebonyo-
látásához, s most, hogy a 300 finn hadi-
árvának Magyarországra való szállítá-
sáról mégis azt kell jelentenünk, hogy
azt nem valósíthatjuk meg, kizárólag a
finn hatóságok nemleges válaszadásá-
nak következménye. Az illetékes finn
hatóságok ezen álláspontjukat azzal
okoJták meg, hogy ct gyermekek finn-
nyelvű oktatását nem tudják megvaló-
sítani, másrészt az az óhaj merült fel
Finnországban, hogy f. évi október hó
l-ig még Svédországból es Dániából is
vissza kell szállítani az oda kiküldött
finn gyermekeket.

Az Országos Luther-Szövetség el-
fogadva a finn hatóságok kérelmét, a
budapesti finn követséggel arra a meg-
állapodásra jutott, hogy pénzbeli támo-
gatást nyujt a finn hadiárváknak,
melyre vonatkozólag az első körlevél-
ben, számítva az ilyen eshetőségre is,
utalást tettünk. Ezért a már összegyűlt
(ezidőszerint 28--30 ezer pengőt) és a
még befolyó adományokat egy összeg-
ben a Finn Gyermekvédő Tanácsnak
rendelkezésére bocsátjuk azzal a kérés-
sel, hogy azt használják fel a finn hadi-
árvák javára.

Kérjük ezért agyülekezeteket, lelké-
szeket és híveinket, hogy az e célra
szánt adományokat a 34.297. sz. posta-
takarékpénztári. csekkszámlánkra f. évi
augusztus hó 5-ig beküljeni szívesked-
jenelc.

Egyúttal legyen szabad tolmácsolnunk
a fsnn ha tóságok hálás és megkülönböz-
tetett köszönetnyilvánitását azért a
megértő szeretetért, mellyel a nemes
ügyet áldozatos pártfogásával és szolgá-
lataival a Luther=Szövetségek és gyü-
lekezetek támogatní szívesek voltak.
Egyben mi magunk is Szövetségünk
nevében őszinte nagyrabecsülésünket
nyilvánít juk mindazoknak, akik e szép
elgondolást készséggel támogattálc.
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HíREK
Scholcz Gusztáv bányakerületi püs-

pök születésének százéves fordulójári,
augusztus elsején, a budai-vári egyház-
község vezetősége, presbitériuma és
hívei kegyeletes ünneppel fognak
áldozni nagyérdemű lelkészük és püs-
pökük emlékének. Az ünnepélyes al-
kalomra az egyházhíveket a vezető ség
ezúton is meghívja. Találkozás d. u. 6
.órakor a farkasréti temető bejáratánál.
Beszédet mond Mohr Henrik alesperes.

Egyetemi tanári kinevezés. Örömmel
adunk hírt arról, hogya kormányzó úr
a pécsi Erzsébet Tudomány-Egyetem
hittudományi fakultásán most szerve-
zett II. számú gyakorlati tanszékre
Budakker Oszkár soproni lelkészt egye-
temi' nyilvános rendes tanárrá ki-
nevezte.

Lelkészválasztó I{özgyüIés. A buda-
vári egyházközség augusztus 2-án, déli
fél1árakor , az isten tisztelet után, lel-
készválasztó közgyűlést tart. A pres-
bitérium egyhangúlag azt javasolja,
hogya' betöltendő két lelkészi állás
közül az egyik meghívás útján töltes-
sék be és arra vitéz Sréter Ferenc
banyakerületi központi missziói lelkész
hivassék meg.

Csengey centennárium ünnepségei.
Cserigey Gusztáv -születésénsk száza-
dos évfordulója alkalmából a tdszakerü-
leti évi rendes közgyűléssei kapcsolato-

'. san programmba vett ünnepségek a
következők: Csengey Gusztáv szobrá-
nak leleplezése aug. 5-én, fél 11 órakor
a rniskolci evang. templom udvarán,
d. e. fél 12 órakor Csengay Gusztáv
sírjának megkoszorúzása a ':fuindszenti
evang. temetőben és este 7' órakor a
gőrömbölytapoloai gyógyfürdő kupola-
csarnokában Csengey Gusztáv-emlékest.

A Glósius-alapítványi bizottság' .köz-
. hí.rré teszi, hogy az 1942. évi július hó

20-áp tartott ülésében' a folyó évi kül-
földi tanulmányi 2400 P-s ösztöndíjat
dr: Boleratzky Lórándnak ; az iparosok
leülföldi- tanulmányi két 600-600 P-s
ösztöndrját Borgula Józsefnek es ifj.
Kriesch 'Károlynak; a népfőiskolai 1200
P-s' segélyt pedig ot egymás után kö-
vétkező esztendőre a nagytarcsai Tes-
sedik .Sámuel Evangélikus Népfőiskola
részére ítélte oda. - Felhivatnak a
pályázók, hogy kérvényeik eredeti mel-
lékleteinek átvétele végett a bizottság
jegyzőjénél (Budapest, VIrI., Baross-u,
21., IV.: em. 2., d. ll. 5-6 óra közt)
jelentkezzenek.

Házasságkötés. OppeJ' Éva és Kűhn
Ernő július hó 30-án az aszódi evan-
gélikus templomban tartották esküvő-
jüket. .

másik tudatosan határolt kutató munkára és tudományra is, ami a
műképzés, műterjesztés és felhasználás ily szociális-népi feltételeit és
kívánaltnait tisztázza; öntudatosítja és így igazi szellemi értékeinknek,
műalkotásainknak életterületet biztosíthat, viszont a szociális műizlést
irányítani, nevelni és kielégíteni tudja. - A baj tudniillik nem csak
a szociális oldalon jelentkezik a ki nem elégített igényben, hanem a
művészi oldalon is. A szociális műigénynek ez a semmibevevése
okozta hogy teljesen megszakadt a természetes összefüggés a műalko-
tások, a közönség és a müpiac közt is. Irodalmi, zene és képzőművé-
szeti selejtművek, "ponyvák" lepik el a piacet és a közönséget és
ugyanakkor olvasatlanul, eldugva hevernek a pincékben, polcokon
műértékek, nyomorognak művészeink, mert nincs publicitásuk.

Tehát hangsúlyozzuk és sürgetjük, a publicisztikus szemlelet és
értékelő mód jogosultságát, az ezzel foglalkozó új tudománykör, a
publicisztika problematikájanak kiépítését, olyan tudományos intéz-
mény és kormányszerv megalkotását, amely hivatott lehet e problem a-
körök egységes át.nézete és irányítása révén az egészséges és termékeny
összhangot létrehozni, a műalkotás, az értékesítés és a közigény között.

Dr. Rezessy Zoltán.

A f'érf'iak balatoni evangelizáló csen-
des hete aug. 24. estétől 30. estéig lesz
Gyenesdiáson, az Ev. Lelkészüdülőben.
Összes költség (3 pengő jelentkezési és
részvételi díj és teljes ellátás) mind-
össze 27 pengő. Heti Iiszt-, zsír- és :
cukoradagot. ágyhuzatot hozni kell.
500/0-os vasúti kedvezmény. - Napi
programm: delelőtt áhítat, csoportos
megbeszélés, előadás. A délután sza-
bad. Este megbeszélés bevezetéssel, áhí-
tat. Túróczy Zoltán püspök naponként
tart evangelizáló áhítatot. Hívjuk fel
ismerőseink figyelmét erre a rendkívüli
balatoni hétre! Felvilágosítást, részletes
programmot készséggel küld az Evan-
gélikus Testvéri Szolgálat, Budapest,
VIlI., Esterházy-u. 12. Püspöki Hivatal.

·GYülekezeti lcözőssségelc konferen-
ciája Hódmezővásárhelyen aug. 20. esté-
től 23. estéig. Teljes részvételi díj tel-
jes ellátással 10 pengő. Jelentkezési
határidő aug. 10. Részletes programmct
szívesen küld az E. T. Sz. Budapest,
VIlI., Esterházy-u. 12.

Orgonaközvetrtés Kassáról. A kassai
rádió július 30-án, este 18.30 órától
közvetítette Peskó Zoltán orgonahang-
versenyének első felét a kassai evan-
gélikus templomból. Gárdonyi Z. )ászói
legendája ezúttal először került elő-
adásra. A hangverseny műsorán a leg-
értékesebb magyar komponísták: An-
talffy, Gárdonyi, Kodály orgonaművei
kerültek előadásra.

Adomány honvédeink részére. A pest-
hidegkútievangélikus fiókegyházköz-
ség nőegylete a FÉBlJ;-vel karöltve sze-
rétetvendégséget rendezett a FÉBÉ
diakonissza anyaházban s ennek tisztá
jövedelmét, 118.24 P-t, a Protestáns

Tábori Püspökség rendelkezésére bocsá-
totta. Az összeg vallásos iratok terjesz-
tését szolgálja .•

Ifjúsági konferen ia. A FÉBÉ Evan-
gélikus Diakonissza Egyesület ezévben
is megrendezi a nyári ifjúsági konferen-
ciát Klotildligeten és pedig a fiúk ré-
szére augusztus 13-16; a leányok ré-
szére augusztus 17-20. napjain. Elő-
adások, áhitatok. csoportos bibliatanul-
mányozások, szerétetvendégség !képezik
a főbb programmpontokat. Fiúk aug.
9-ig, leányok ·12-ig jelentkezhetnek az
egyesület lelkészí hivatalánál (Buda-
pest, XII., Hidegkúti-út 123/a. Telefon:

. 164-573.). Közelebbi felvilágosítást a
lelkészi hivatal szívesen nyújt.

A budapesti Evangélikus Internátus
1942. szept, 1-re intelligens, megbízható,
főzés-sütéshez értő házvezetőnőt keres.
Evangélikus (prot.) nő kedves otthonra
talál. Saját szebája van, teljes ellátás-
sal és fizetéssel. Levélbeli ajánlatokat
VIlI., Damjanich-u. 28/b. címre; sze-
mélyes bemutatkozás aug. 23. után.·

Uj könyv Betlhen Gáborról. Kerekes
György' dr. kassai nyug. felsőkereeke-
kedelrni iskolai igazgató vallási és
nemzeti szabadságunk nagy hősének,
Bethlen Gábornak Kassán, fejedelmi
szék helyén töltött 10 évéről eredeti,
eddi.g még nem közölt levéltári kutatá-
sai alapján rendkívül gazdag és tartal-
mas könyvet irt. Ez értékes és érdekes
művet melegen ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe. Az előjegyzéseket kérjük
dr. Kerekes György Kassa, Éder-utca
10. címre, az előfizetéseket a Felvidéki
Kereskedelmi Bank Kassa "Bethlen"
71.141. sz. postaesékken beküldeni. A
könyv terjedelme kb. 320 lap, előfizetési
ára 8' pengő:
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1KllT~ö~~A~fRNC ;~~k~rek.::r~:~!~.lak.
BUD A PEST ékszerek, kan csók,

.HARI S B A ZÁ R-KÖZ 3.. .csattok, hamutálak,
TEL. :. 384~447. nászajándékok

Zongorák,' harmóniumok<
eladása M d --1 " hittestvérünk '. ,
vétele, en o ne zongoratermében

Bezerédl-u, 10. - Tel.: 146-411.

_~ __ . -Ha r m ó n iu m ok le g o l c s ó hban

.FITTLER-nél
BUDAPEST,' Damjanich-utca 38.

, Képes .áriegyzék díjtalan, -

I
I~"'I"""••"""""""""~

Tehel áS,581g,6
divat- és texUtllruk

BUD'APES'i', IV:' DEÁK-TÉR 4.
TELEFON: ,80~608. .

Szépirodalrni könyvek és folyóiratok bekötese. .
Díszdobozok, lotoalburnok és egyebek szakszerű készítése. .

I Művirág, ciisz'oUi eredeti különleges-

8il Y.'~CHiIlZ","~eKkn'k ':::::ctáhlák. _'----,G....;.'~_o_·_~_!_':_,!_.~_:....;.,~_~:_·!_:_!_!_~_:á.....; .....~-t_6_-_u_.t_ca_.~1.,
L l U vésések, 'jelvények,

KOVÁC S LA J OS Inévjegyek, címkék
VII., KÁROLY KIRÁL~-'úT 7' s~. Tél: 423-327-

Ajándékok, ó.r a k ü l ö n l e-
gességek'és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásaval.

-Hittestvéreknek árengedmény

Teleion : 38-20-87.

"

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKÖTŐ M[SHR, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - 'TELEFON: 135-451.

lládió,- gramofon, zongOra~iUenijÜS har.monita
és az összes ,hang- MARNITZ hangszer-,
szerek legolcsóbban '. telep
Budapest, Vili, kerület, Jözsef-körút 3Z, szám. .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~at; Gyöngyös, Koasuth-utca 3" szám ..
ft • Mohács, Szent-István-utca 49, sz,

Evangélfkusoknak árengedmény,.
, '

> (

S SI a)iS T~L=386-091'. 1.té'01"1,.111. budapestlv.
. ,', NÖI feherhajo-u.S-10. felemelet.

. Szövet'é'- selyem,.divatéruk

BUDAPEST, (Belváros) IV."sütö.utca ,.
(Ág. ,ev. isk. épületben.) .,~~,"""."""""""".

(

~ .: ~ ~ P:84A

rtm~~·_/JIVOe<'- éf;res d' guel:(!" ' _ II csi1í09 vé ~~g "J

*
,jelképezik a ponlosságol .

1'··.· JI .'
. Kaphaiók ninden órósszaküzietiJen.
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BORSO' S L'A'SZLO' í BELVÁROSI
. . '. '..,,' KO~YHASZERÜZLET

BUDAPEST. IV.. SUTO-UTCA 2. TEL. : 385-506.-
Háztartási. ,jávorfa és masché eTuk. kés- és ecéláruk, zo~máncozott· és alumínium

edények: tűzálló [érrai és közöriséges üvegáruk. Seprók, .kefek. mosó-, konvha- .
/ felszerelések stb. . \ '

Rilhakölcsönzés.
Evangélikusoknak 1OOjo.engedmény.

BUDAPEST, IV., Ha;6.utca· 8-10., 'élem. 2.,
TELEFON: 1.8-26-74,

/

? . ...,-:- ' : l- rÓr •

Miért tám~gassuk ,az Evang~likus Egy~áz~
kerületek Jóléti Egyesületét? '.

/

SK.ALLA. TESTVÉR'EK
Ú'R 1SZ A BO'K

Ö Felsége 1.Ferd;-
nánd bolgérkirély

- u d var i szállítója,'

6. cs. 'és kir. Fen.
séges József fŐh~r-

,eeg kamarai szál-
lítója

; \ • 1

Mert az. egyetlen' e~angélikus intézmény, mely
halálesetker teITletkezés.i segély folyósításával a csa-

Jád segítségére siet.·
.Kiházasítási, . tanulmányi, neveltetesi segélye

révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.'.. - '

Az egyesület útján 'létrejött élet, nyugdíj, fűz"
betörés, balese't· és sza;atos~ági' biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített, jelentős összegekkel
a szórványokban végzett .mentő-munkátsegjtjük elő.

Az- egyé~ület' taglétszáma. 24',500.. ' '

', -.-:F:erinaJlásaóta 14í3 alkalommal 229;516'!P te-
metkezési~segélyt' fizetett ki, ',. '''-' -c

" ',. '.,
" Felvilágosítással és tájékoztatáss.áfszolgál az

. egyesület .kőzpontja: 'Budapest,' IV., "Fehérhajó-u.
,'8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3----;-86.3-32,
valamint a .kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-

• . ./ #_"

vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs,' Szeged, . Szombat->
hely, Újvidék,' Ungvár. - Az egyesület 'állandóan
felvesz és foglalkeztat férfi és női tagszerzöket .

'.

JANKURA' ANDOR okl. vegyészmérnök
BUDAPEST; IX., Vaskapu-utca T," Telefon: 142-832

Eredménye,8'en "ciánoz.

. .
Dr: LendI Adolf utóda: FÁBA REZSÖ preparatöríuma, ~

Buda:pest, II. kerület, Iskola·ldcá18. . .

.•.

uo'nVÉRm(S
'~mÜVÉ:s,Z€K .álTaL

. . HITE LESITET1'
mÚTÓRGVQI( I<É:PE·K'- ..

es ,,8Z0BROK
1< I Z'ÓR'ÓLÚü QOS.
.B€SZ~RZ€SI FOR~ás9.

. a mOGVGRKepzű-'
m ÜV€SZEIlÓtlOnoó
.SaJáT' róeurro

.·,Divat-zsebkelldq
-: '. ," .

Budapest, V., Kámmermaver Károlv-u; 8.. .
. - Telefon: 185"':"462. .

-.Evangélikus lakásba,
Evangélíkus .képet !

- . . "-

LÜHN~DOf{F KAROLY .~ , .. ' ,
rnűvész( rézkarcai olcsórr kaphatók a fa:
sorí lelkészi hivatalban: .Budapest, .VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) .' . '.
Három KRISZTUS-FEJ ~
'" Énvagyok az út, az igazság és az .

. élet" (60X33) . .'. .1/. • • • IP

'1' "Én 'Iste~ein, én Istenem, miért hagy-tál-el engemet!" (60X33) " ..,; '.1 P
.Elvégeztetett" (60X33L. \ . . . 1 P

. Ugyanezek levelezőlá. palakbaA IO fillér-
. '. ért kephatók. "

.t •

'1

Garab József k~nyvnyomdáj~ Cegléd, Arpád:tér 5., Bvangélíkus :b~zár.' r ,,

\ I
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP'
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS.
Szerkesztö-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, vitéz Virág Jenő, Wolf LajcsvZulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: '20.412.

~ .. .

_TARTALOM:
Nagyon örültem

Hadi üzemek

Európai únió

.A ponyva természetrajza

Hétköznapi problémák

Három kifogás

A boldogság szigete

Hírek

.~

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 augusztus 9.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d .. 0 9 - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos

."

Deák-tér 4. •
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor .
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kő.bánya, Kápolna-ú. 14.
Kőbányá

Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valérta-telep
Gyarmat-utca 14.
Angol.-u. 25.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 2~.
Tomory-út
Szent László-út
Bécsikapu-tér
Torockó-téri ref templom.
Böszörményi-út 22.'
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (némét)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.

Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld .
Érdi-úton
Báthory Lászlö-u. 7.
Rákosfalva

d. e. II Győri János
d-u. 6 Gádor András
d.e.yílO .

d. e. II Pásztor Pál
d. u. . 4 Dr. Rezessy Zoltán
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 3/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. ll! 9 - - - -
d. e. II Bagár Iván
d. e, "'10 Szilády. Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d.e.l/210 _
d. e. 11 Gádor András
d. e. 10 Gádor András
d.e. 8 - - __
d. e. 1/210 Ruttkay Elemér
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d.e. 9 - - --
d. e. II! 9 - - - - .
d. e. II Rimár Jenő
d. u. 5 Rimár Jenő·
d.e. 9 - - --
d.e. 9 - - - -
d. ~. 11 ,Farkas Ferenc
d.e. 9 - - -_
d. e. 1/210 Farkas Ferenc
d.e. 10 - - --
d.e.. 8 - - --
d.e. 9 - - --
d. e. 11 Mohr Henrik
d. u. 4 Mohr Henrik·
d.e. 9 - - --
d. e. 11 Benczúr László
d. u. 5 Villányi Gyula
d.e. 10 - - --
d. e..I/211 - - - -
d. e. 1/%12 - - - -

•

/

..



Nagyon
a lapunkban megjelent mult-
heti vezetőcikknek - írja egy
olvasónk -, -hogy nekem sze-
gezte azt a kérdést, amelyet
már régóta megérdemlek és
amelyet már nagyon régóta,
legalább harminc év_óta senki
sem kérdezett meg tőlem:
"Voltál templomban?" Vala-
mikor soka t hallottam ezt a
kérdést. Az édesanyám kér-
dezte. Mikor később egyetemi
hallgató koromban haza-haza-
kerültem, akkor is mindíg meg-
kérdezte, hogy Budapesten va-
sárnaponként voltam-e temp-
lomban. De azután lassanként
elveszett az életemből ez a kér-
dés. Jó szüleim elhaltak, csa-.
ládom nincs, barátaim nem
kérdezik, lelkipásztorornat csak
a szószéken látom, őt pedig
bizonnyal többször is láthat-
nám, ha akár ő, akár más va-
laki többször megkérdezné tő-
lem, hogy voltam-e templom-
ban ...

Ez a megnyilatkozás kétség-
telenül bizonyítja azt, amit
különben minden ember maga
is érezhet magáról, hogy az
élet leggyakoribb vétkezései
közé tartozik az a könnyelmű
kényelmeskedés,·· mellyel az
emberek nagy sokasága el
szokta halogatni az Isten tisz-
teletére rendelt vasárnapokon
a templomba-menetelt. Ha 'hi-
deg szél fúj, ha eső készül, ha
kirándulás ra van alkalom, ha
szombaton későbben feküdtünk
le vagy ha vasárnap valahol
látogatást akarunk tenni, sőt
még akkor is, ha fáradtabbak

örültem
vagyunk, mint rendeseni az el-
múlt hét munkái miatt: mindez
jókor -jövő kifogás és jogcím
arra, hogy így .gondolkozzunk:
ma nem megyek el a temp-
lomba, majd mához egy hétre
ki fogom pótolni.

És itt álljunk meg' egy szóra.
Azt az istentiszteletet, melyen
nem vettem részt, nem tudom
kipótolni. Annak a másiknak,
amelyikre elmegyek helyette,
más mondanivalója lesz hoz-
zám, mint lett volna annak,
amelyiket elhagytam. Soha
nem fogja tudni senki megálla-
pítani, hogy az a hét, amelyik
a könnyelmű en elhagyott is-
tentisztelet után lefolyt, ugyan-
olyan lett volna akkor, ha a
hozzávaló lelkierőt megnövel-
tük volna Isten beszédének
ajándékaival. Lehet, hogy ak-
kor szerdán vagy csütörtökön
nagyobb ellenálló erővel fogad-
tuk volna azt a valamilyen kel-
lemetlen fordulatot, amellyel
meg kellett küzdeni, vagy eset-
leg világosabban láttuk volna
teendőinket abban a másik do-
logban, amelyben határoznunk
kellett. A minket körülvevő
világ és annak minket érintő
eseményei nem változtak volna
meg, de mirnásként fogadhat-
tuk, vagy hordozhattuk volna
eseményeit. Senki sem mulasz-
taná el ma, ha idejében tudná,
hogy valamelyik üzletben a
nehezebben beszerezhető élel-
miszerek közül könnyen meg-
kaphatja a neki járó részt,
éppen így' senki sem fordítaná
el a fejét, ha valaki szerétettel

és barátságos szóval közeled-
nék hozzá; nemkülönben senki
sem lökné el magától a segítő
kezet, amelyik a veszedelem
pillanatában feléje nyúlna-
es mégis mindezt teszi minden
olyan ember, akinek van temp-
loma, ahova elmehetne, van
ideje, amelyet ott tölthetne és
van füle a hallásra, hogy meg-
hallja, amit a Lélek mond a.
gyülekezetnek ésbenne őneki.

Nincs tehát igaza kedves
levélíró ismerősünknek, aki
azon panaszkodik, hogy nin-
csen senkije, aki megkérdezné
tőle vasárnap délben vagy hét-
főn reggel, hogy volt-e temp-
lomban. Megkérdezheti saját
maga is önmagát. Mérlegre
vetheti azokat a látszólagos
akadályokat, amelyek miatt el-
mulasztotta a templombame-
netelt és nem nyitotta meg a
szívét az Isten Igéjének drága
mondanivalója előtt. Egészen
bizonyosan szégyenkeznie kel-
lene saját lelkiismeretének íté-
lete alatt, ha úgy tenné fel ön-
magának a kérdést: miért is
nem voltam templomban? Egé-
szen bizonyosan kiderülne,
hogy önmagát kellene kárhoz-
tatnia és önmagát kellene meg-
károsítottnak éreznie, amiért
rossz gyermek módjára elset-
tenkedett a mennyei Atyának
szeretetteljes szavai elől. Ha
csakugyan olyan keresztyén
ember volna, minf amilyennek
gondolja magát; bizony nem
várná mástól azt a kérdést,
amit saját magának kell fel-

. tennie a. maga számára.
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Három kifogás
_ Az egész istentiszteLetet a rossz

prédikáció rontja eL. OLyan istentiszte-
Let keLLene, ameLy nincs kitéve a pa-
pok tehetségtelenségének

_ Igazad van, az istentiszteletet a
rossz prédikációelro,ntja. Ha ugyan az
elrontja" kifejezést az istentisztelet-

tel kapcsolatban egyáltalában has~-
náliil lehet. Mert akármilyen rossz IS
a prédikáció, a gyülekezet mégis imád-
ságban volt együtt, evangéliumi ének-
kel dicsérte az Urat, s mindenekelőtt:
megszólalt rajta Isten igéje! Ahol pe-
dig az igéjét megszólaltatja, ott ő az-
zal teremteni, építeni is tud, akár-
milyen gyarló emberi beszéd' követte
is. Sohasem fogom elfelejteni,' mikor
egy diákom arról tett bizonyságot,
hogy éppen igen rossz prédikáelót hall-
gatott, mikor Istennek az ő számá~a
kész kegyelméről értesült. Ha a pre-
di!káció nem is tud szólni hozzád, az
ige azért még szólhat, s ha az sem szól,
azért te vagy a felelős, nem a. lelkész.
Az elrontani" szot azért ne használ-
juk," hanem inkább állapítsuk' meg,
hogy a rossz prédikáció valóban igen
zavaró hatású lehet, s nagyon meg-
nehezítheti az istentiszteletben való
áhítatos részvételt. Abban megint iga-
zad van hogy a mi istentiszteletünk
nagyon ~okbari az istentiszteletet. végző
Lelkész személyes helytállásától függ.
Igaz, hogy a római katolikus mise pl.
egészen objektív szertartássá tud lenni,
melyen, nem zavar ct pap személyes
gyarlósága. Akármilyen tehetetlen, vagy
hitetlerr pap végzi is el a misét, azért
az mégis mise. (Már t. i. az ő felfogá-
suk szerint.) Mi azonban mégsem te-
hetünk mást, mínthogy az istentiszte-
letet elsősorban az igehirdetés alkal-
mának tartjuk, s az igehirdetést azok-
tól a gyarló emberektől várjuk, akiket
lelkészeknek nevezünk. Igaz, hogy a
protestántizmus nem csak ebben, de
más vonatkozásokban is sokban függ·
attól, hogy milyen hittel, meggyőző-
déssel, képességekkel képviselik? Mert
a protestántizmus nem az intézménye-
sített szervezetre, vagy rendre, de a
Lélekre épült. Mi örökké mozgalorn,
forradalom, misszió, elev-en bizonyság-
tétel akarunk maradni. És nem félünk
ettől mert minél inkább úgy látszunk,
hog; az emberi, hivő helytállásári ál-
lunk vagy bukunk, annál inkább biz-
tos, 'hogy egészen Isten eszközei va-
gyunk, s Isten kegyelméből élünk." Ha
van bennünk lélek, akkor csak előny,
nagyszerű életstílus ez a mi egyházi
életünk. Ha pedig nincs bennünk lélek,
akkor hiába volna úgyis "objektiv
istentiszteletünk". A zsidó áldozatnál
vagy a pogány áldozatnál nem érne
ez többet. A protestántizmus halála
lenne, ha intézményes, tárgyilagos,
szervezetté lenne. Nekünk kegyelem-
ből hitből, a Lélek által kell élnünk.
Em'beri módon úgysem l-ehet semmi-
vel sem biztosítanunk magunkat.

*'- Nem hiszek a papoknak, hiába
beszéLnek nekem!

- Ki kívánja I tőled, hogy a papok-
nak higyjél? Magam részéről igen meg
volnék ijedve, s hihetetlen lelkifurda-
lást éreznék, ha nekem hinnél. Én
nem tudok neked olyan okos dolgokat
mondani, aminek érdemes .volna hinni.
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Hadi üzemek
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspöknek az egyházkerületi közgyűlés elé

terjesztett évi jelentéséből -

A hazai termelés egyre több műhelyére kerül rá ez a titokzatos-
ságot lehelő szó: hadiüzem. Nemcsak lombikok félelmetes "boszor-
kányhonyhá"-jára, vagy jól őrzött kísérleti telepekre, ahol kigyúlt
képzelétü tudósok törik a fejüket új, ellenálhatatlanabb löszereken és
fegyvereken, nemcsak olyan gyárakra, ahonnan repülőgépek, harc-
kocsik, ágyúk, fegyverek vagy lőszerek indulnak a harcterekre. hanem
olyan helyekre is, ahol talán maga a dolgozó munkás sem tudja, hogy
az a csavar, ami a keze alól kikerül, hol s milyen fontos szerepet tölt
be a nagy hadigépezetben.

A hadiüzemmé nyilvánítás egyre nagyobb mérvű kiterjesztése a
legszorosabb kapcsolatban van a háború sorsdöntő jelentőségével. Ha
a háború nem más, mint egy kis kaland, forrófejű, tüzesvérű, nyug-
hatatlan emberek virtuskodása, a magyar verekednitudás megmuta-
tása a nemzetközi véres arénában, akkor lehet arról beszélni, hogy a
magyart a bajtársi becsület szólítja csupán csatasorba, mert úgy érzi,
hogyaszövetségesi hűség többre kötelezi szép, de nehéz időkben mit
sem érő rokonszenvmegnyilatkozásoknál. Ilyenkor is - dacára annak,
hogy itt már nem egyesek egyéni akciója, hanem nemzeti ügy a had-

'viselés - tulajdonképen idegen érdekekért folyik a küzdelem s a
háború a nemzet nagy többségének nem vág az elevenébe. Amikor
azonban nem nagyobb politikai hatalomért, vagy gazdaságilag 'meg-
felelőbb élettérért folyik a harc, hanem a nemzet· Iétéért; amikor
igazán - a szó szoros értelmében - honvédelem a háború, akkor már
nem lehet különbséget tenni köz- és magángazdálkodás, hadi- és pol-
gári üzem között. Az értékelési szempontok rangsorolhatják azokat.
A rohamosztagos a hadianyaggyártást teszi első helyre, az élelmezési
biztos a táplálkozás biztosítását. Aki pedig látott már összeomolni egy

.mindenütt győzö hadsereget azért, mert a belső front ÖSSZJ20mlott,ter-
mészetes, hogy a belső front szilárdsága feltétlen megőrzésének fon-
tosságát fogja előtérbe helyezni. A pillanatnyi szükségek meg is cvál-
toztathatják ezt a rangsort, abban azonban nincs nézeteltérés, hogy a
lét és nemlét harcában csak egy lehet a jelszó: mindent a győzelemérti

Egész Magyarország egy nagy hadiüzem
A most :folyó világháborúról világnézeti beállítottság és érzelmi,

vagy gazdasági érdekeltség szerint lehetnek különbözők a felfogások
Magyarországon is, nem hiszelll azonban, hogy lehet józanul gondol-
kodó magyar ember, aki ne volna tudatában annak, hogy a szovjettel
való küzdelem számunkra élet-halálharc, Azóta nyilvánvaló lett, hogy
a szovjet ie akarta rohanni Magyarországot, a harctéri tapasztalatok
pedig megmutatták, hogy ez mit jelentett volna: egy új tatárjárást,
amely nemcsak a fizikai javak, hanem a szellemi értékek pusztulását
is maga után vonta volna. Kolchoszsellért formált volna a független-
képszínházat a sok drága áldozattal megépített templomból, börtön-
tölteléket és akasztófavirágot felekezeti különbség nélkül a papokból.
Ki ne érezné, hogy itt rólam van szó, ez a háború az én háborúrn,
a Don partján a Duna partjáért harcolnak! Ez a tudat hadiüzemmé
teszi az egész Magyarországot, a nadrágszíjnyi földjén még a maga
kenyerét megtermelni sem tudó kisember munkájától a hadianyag-
gyárig. Itt olyan értékek megvédéséről van szó, amelyekért semmi
áldozatot sem szabad sokallanunk és készséggel alá kell vetnünk
magunkat minden fegyelemnek.

Az egyház korszerűsége
Mi ebben az országos felfogásban az egyház álláspontja? Hadi-

üzemmé teszi a ma az egyházat is?
Az 'egyház tartozéka az időnek, de nem függvénye. Létet és hiva-

tását az időben, de nem az időtől, hanem az időfeletti Istentől nyerte.
Nem e világból való. (Ján. lí·:16.) Amelyik egyház erről elfeledkezik s
akorszerűség henvadó babéraiért akklimatizálódik az időhöz, kivet-
kőzik lényegéből. Lehet kitűnő kultúrintézmény, nagyjelentőségű szoci-
ális tényező, a legjobban bevált . hírverő szervezet, elhanyagolha-

-tatlan belpolitikai hatalom, abban azonban, amiért van, értéktelen.



Kiváló abban, amiben műkedvelő, hasznavehetetlen azonban a saját
szakmájában. A legjobb esetben is megöli az ilyen egyházban a pásztor
a papot.

Amelyik egyház azonban időfölöttiségéből gőgtőkét kovácsol ma-
gának s ráül, mint valami trónusra és úgy várja a, tekintélyalapon azt,
hogy a ma embere hódoljon neki, szintén kivetkőzött lényegéből. Ura
nem uralkodásra, hanem szelgálatra teremtéte. (Máté 20:25-28.) Idő-
fölöttisége épp ezt a szelgálatot teszi lehetetlenné. Üzenete érthetet-
lenné válik a ma embere számára, mert a nyelv, amelyen beszél, a ma
szavaiból áll' ugyan, de mégis idegen a ma embere számára, hiszen
a fogalmai, képei, az "ideologiája" érthetetlen számára. Az ilyen egy-
esetben is megöli az ilyen egyházban a pap a pásztort.

Az igazi egyház tudja, hogy nem e világból való ugyan, de e
világra való. (Ján. 17:15.) Ezért papja mindíg pásztor s pásztora mindíg
pap. Papja, mint az örökkévaló javak sáfára, pásztorként megy utána
a ma tévelygő bárányának, hogy az ő nyelvén szólaltassa meg az őrök
evangéliumot s pásztora pedig a ma emberéért önmagát boldogan. elé-
gető szolgálatának lázában sem felejti, el, hogy mit használ az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall (Mt. 16:
26.) s hogy időszerűtlen szolgálata a legvéresebb időszerűségíg.

Az egyház, mint hadiüzem
Az egyházat ma jólfelfogott érdeke is hadiüzemmé tehetné. Bor-

zalmas szemléleti oktatást kapott arról, hogy mi lenne az egyház sorsa,
ha a magyar föld is szovjetföld lenne.

A legújabb kimutatás szerint a, szovjetbirodalomban az egyház
elveszítette eddig híveinek egyharmadát, püspökeinek háromnegvedét,
lelkészeinek 90Q/o-át. templomainak hasonlóképpén 900f0-át éf' kolos-
torainak nagy részét. Nagyon sokan vannak, akik világi kenyérkere-
setre voltak kénytelenek áttérni.

1940 márciusában volt kénytelen a finn nép átadni a szovjetriek
Karjala egy részét. Ezen a területen 42 evangélikus és 40 görögkeleti
templom s 75 imaház volt. Ebből a bolsevista uralom 14 hónapja alatt
35 ev. és 18 gk. templomot romboltak le s 40 imaházat tettek haszna-
vehetetlenné. A többit világi célokra vették igénybe. Meggyalázott
templomok, feldúlt temetők hirdetik: mi az egyház sorsa a szovjetben.

Az észtországi szovjeturalom is rémuralom volt az egyház számára.
Elhurcolt, bebőrtönözött, megkinzott s legyilkolt egyh~zi tisztviselők
vértanusága festi vörösre ezt az időt. MéQ'nincs lezárva az észt evan-
gélikus egyház veszteséglaistroma, de eddig is nyilvánvaló már az,
hogy 23 lelkész elveszett, többeket meggyilkoltak, 14-et Oroszországba
hurcoltak, ezek között a volt püspököt, Rahamagit is, a fiatal lelké-
szeket katonai szelgálatra kénvszerítették. A presbiterekből és egy-
házi elöljárókból husz at gyilkoltak meg s ezenkívül még hiányzik
kőzülök 150. ,23 templom vagy leégett vazv pedig egyéb módon
pusztult el. Nacvon sok templom szenvedett kárt a hadi cselekmények
következtében. Ezek között több történelmi műemlék is van.

Míndezeken kívül s felül is elvileg kell ebben a háborúban hadi-
üzemmé válnia az egyháznak. Erre kénvszeriti az időfeletti egyházat
az idővel való pásztori azonosedása is. Ez azonban magában foglalja
már annak a megállapítását is, hogy az egvháznem lehet véresszálú
hadi uszító. Simonlát követ el az az egyház, amelyik a Szerit Lélek
mámorát rohamra indító alkoholmámorrá alacsonvítia le. Más az
egyház feladata: a pásztorlás.Ezt 'kell hadiüzemként végezni. ' ,

Az egyház hadiüzmesítése-mindenekelőtt azt jelenti, hogy ma az
egyháznak tudatá ban kell lennie annak. hogy munkája szoros össze-
függésben van a háborúval s annak győzelmes kimenetelével. Ezt ma
már olyan emberek is elismerik, akiknek szemében nem sokat jelent
az ezvház. Látják, hogy a háború sokszor az idegeik háborúia s ezért
értékelik az egyház munkáiát. mint köz-idegcsillaoítószert. Mi azonban
tudjuk. hogy a hit nem kábítószer, hanem csodálatos erő. Hit nélkül
nincs igazi hősi mazatartás, csak ideiz-óráísr tartó önf'ezvelem. Hit
nélkül nincs áldozatok igazi rnéltó hordása. csak társadalmi illem. Ezért
tudja a szivet csak' a kegyelem megerősíteni. (Zsid. 13:~n és ezért
igaz az, hogy az a győzedelem. amely legyőzi a világot, a hit. (1. Ján.
5':4--;-5.)Úgy kell a mának a hit, mint a munició és kenvér. '

A hadiüzemnek fokozott erővel kell dolgoznia. Tudomásul kell

Neked az a kötelességed, hogy Isten-
nek higyjél. A lelkészeknek pedig any-
nyiban higyjél csak, amennyiben azok
valóban ' Isten igazságát prédikálják.
Ha ők ezt teszik, akkor tulajdonképen
Istennel vagy vitában. Neki nem hiszel.
Ha pedig nem ezt teszik, akkor nem
is baj, hogy nem hiszel nekik. Sőt -
jó, mert legalább nem leszel hamis
próféták elámítottja. Egyet azonban
meg kell mondanom, Csak akkor van
jogod azt mondani: "Nem hiszek a
papoknak", ha, te magad biztosan tu-
dod, hogyaSzentírás mást mond, mint
ők. Tehát csak komoly, bibliás ember-
nek van joga megállapítani; lehet-e
hinni a papoknak, vagy sem. Sőt, csak
az az ember tudja megállapítani, hogy
higyjen-e a papoknak, aki a Szentírás-
sal maga is ismeretségben van. Külön-
ben egészen gyerekes dolog ilyet mon-
dani: "Nem hiszek, hiá,bábeszélnek!"

'*
- [~n elhiszem" hogy azt mondják,

amit ci Szentírás m'ond. be ha szóról-
szóra azt mondják is,' mint' a Szetit-
írás, akkor sem hiszek nekik, Mert
hiába beszél valaki, igazat. ha maga
nem hiszi. Én hitetlen embertől nem
fogok hitet tanulni. ' .

- Először is, honnan~udod te azt,
hogya papok nem hiszik, amit mon-
danak? Persze, vannak,' akik nem hisz-
nek. De hogy általában ,.a papok nem
hisznek'.', azt nem mernérn "mondani.
Mirealapozod te ezt a vádat? Ismersz
te csak egy papot' is' igazában? 'Tudod
te, mennyi lelki' harccal, mennyi tusako-
dással jár cs-ak az, hogy az ember he-

"tente, vagy naponta prédikáljon, lelki-
pásztori beszélgetéseket folytasson, ví-
gasztaló leveleket írjon? Tudod te, mit
harcol egy pap a maga szolgálatáért,
hitéért? Hidd el, a lelkésznek magá-
nak a legnagyobb büntetés, ha hitet-
lenül kell dokgoznía, A lelkészi munka
a legszörnyűbb teher, lelket emésztő,
idegőrlő. szörnyű taposómalom, ha
nem tud hitből élni. Es biztos a kár-
hozatra. ha nem hisz, mert egész éle-
tében hazudott. J óakaratú, lelkiisme-
retes ember nem vádolja ilyen egy-
szerűen az egész papságot, amelynek
mégis nagy része, igen komoly lelki
küzdelrnek ,'közt áll helyt naponta a
Krisztus szolgálatában, Nekem eszembe
sem jutna, hogy azt mondjam, hogy,
az orvosok mind lelkiismeretlen fráte-
rek (mivel ismerek egyet, aki rossz
injekcióval' megölt egy ismerősömet),
vagy hogy a tanárok mind tehetetlen
trotlik (mert ismerek egyet, aki sem-
mivel sem tud hatrii ,a gyermekekre,

, akik kezére vannak bízva). mert tudom,
hogya' többi ezer meg éjt tesz nap-
pallá, s Íelkét, emészti, idegeitqrli,
'hogy helyt álljon a hivatásában, De ha
-rnég úgy is lenne, hogy minden Íel-
kész hitetlen, az igének, amit az Isten
az egyházra bízott, s az lige tiszta hir-
detésének, amit.az egyház a lelké-
széktől követel meg, mégis igaza lenne.
Téged Istennel szemben az sem men-
tene fel a felelősség .alól. Azért ne a
papot fürkészd, hanem Isten igazságát.
Es ha azt meglátod, ne törődj a pappal,

'cs\J,.tlakozz Istenhez! '
(Részletek Dezséry Lászlónak, lapunk

munkatársának most készülö "Templo-
mozó káté" című könyvéből, melyben
töBb" mint száz a templombajárá.s~al
kapcsolatos, közérdekű kérdésre ad fe-
~e~etet, A 8-8 fv terjede~míi kö1J,yv
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megrendelhető a kiadónál: .Uzenet"
kiadóhivatala, . Kecskemét, Luther-pa-
lota, vagy lapunk szerkesztőségénél
1.20 pengős árban.

A boldogság szigete

,

Egyik híres magyar író még az el-
mult év őszén megírta regényét, amely
az irók rossz szokása szerint hosszú
hónapokig hevert íróasztalának a fiók-
jában. Közel egy esztendei pihentetés
után ismét elővette a kéziratot és ol-
vasgatni kezdette. Olvasás közben
azonban mindjobban megdöbbent, alig
ismert rá saját alkotására.

A regény hőse egy magyar öregúr,
aki negyven esztendővel ezelőtt kiván-
dorolt Szumátra szigetére. Ott, mint
ültetvényes negyven év alatt alaposan
megszedte magát. A küzdelmes és ki-
tartó munka 'után a második világ-
háború kitörésekor egy ellenállhatatlan
vágy arra kényszeríti, hogy látogasson
haza rég nem látott hazájába, Magyar-
országba. Itthon régi barátjával talál-
kozik, akinek áradozó és elragadó han-
gon- beszél a távolkelet harmonikus
békéjéről. Bizonyos gőggel és hencegés-
sei szól Szumátráról, a boldogság, a
béke szigetéről,. az őserdő csendjéről,
alionrran távol van m'nden zaj, hábo-
rús veszély. Mint ilyen bölcs aggas-
tyán, megveti már ezt a megbolondult
Európát, . amelyhez úgy érzi, nincs
többé már köze és alig várja, hogy
visszatérhessen a csend és nyugalom
hazájába, Szumátra szígetére, Gondta-
lanul óhajtja befejezni az őserdő csend-
jében az életét.

Olvasás közben az író egvre kelle-
metlenebbü1 kezdi érezni magát. Szu-
mátra: Távolkelet békéje, a csend, a
nyugalom, a boldogság szigete! Minden
ujságolvasó, rádiót hallgató, sőt még
az elemista kisdiák is tudja, hogy mi
történt időközen Szumátrán. Mindenki
hallhatott az ott dúló borzalmas hábo-
rúról. A bölcs és békés öregúr hely-
zete egyre reménytelenebbe válik, ha-
bár az író, 'teljesen a szívén viseli fő-
hősének a sorsát .. Minden áron meg
akarja őt kímélni a háborús veszedel-
mektől és kellemetlenségektől. Mégis

.igen nagy problémája az írónak, hogy
ebben rt háborús forgatagban egyálta-
lában akad-é hajó, amely a .bölcs
aggastyánt visszaviszí Szumátra szi-
getére. A másik fontos es súlyos kér-
dése pedig az, hogy vajjon a túlságo-
san bölcs és előrelátó öregúrnak egy-
általában· van-e: kedve visszatérni a
"bé~e és a boldogság szígetére?" Leg~
.nagyobb problémája közepette 2.Z író
elővette a földgömbjét, hogy ott ke-
ressen a viharvert aggastyán részére
egy szigetet, ahol nem érheti semmi
baj, ahol feltétlen béke és biztonság
van. Lázas kutatása és keresése köz-
ben mind szorriorúbban kellett be-
látnia azt, hogy reménytelen a hely-
zet, nem tudja megmenteni főhősét.
Szomorú tanulságként állapítja meg
az író, hogy 1942 nyarán nem akad a
földnek olyan szigete, ahol ne dühön-
gene a háború, vagy amelyet meg nem
érintett volna a háború szele, ahol fő-
hOséttefies biztonságban tudná el-
helyezni. Lgy borította fel teljesen a
mai idő, mínt annyi más mindent, a
regény cselekményét is. Pedig az írók
mindíg hajlamosak voltak azt elhinni,
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tehát vennie az egyháznak is, hogy ma nem elég az egyházi munkában
sem a béketempó. Nem úgy kell tehát meglátnunk a helyzetet, hogy a
háború akadályozza s vegetatív rvisszahúzódásra kényszeríti az egyhá-
zat, hanem épen ellenkezőleg: a háború fokozottab munkateljesítményt
követel az egyháztól. Szabotál tehát nemcsak az, aki a háborúból jog-
cimet farag magának lustaságra, vagy amerikázásra, hanem az is, aki
megelégszik a békebeli munkateljesítménnyel. Isten noteszében s a
nemzet történelmének ítélete szerint sorsdöntő időkben a legnagyobb
teljesítmény is csak "elégséges".

Európai
. ,

unio
Amire az iskola nem taníthatta meg az európai. embereket, azt

elvégezte az élet, pontosan korunk háborús élete. Annyi kiszámolt és
váratlan esemény történik napjainkban, hogyalegrugalmasabb és leg-
elegánsabban gondolkodó lélek .is sokszor megtorpan meditációjában
s önmagának azt a kínos kérdést teszi fel, hogy reagáljon-e egyáltalán
arra, amit hallott, vagy olvasott, vagy kötélidegzettel s nagyszerű
önfegyelmezéssel elhárítja magától, ha tudja mindazt, ami. elgész
énjére óriási erővel hatott.

Az egyházak közötti unió gondolata többszázéves. Elert morpho-
loliájában egész más színekkel írja meg a porosz királyi család unio-
nízáló törekvéseit s talált nagyszerű és finom elítélő. szavakat a
magyar múlt századbeli ÚTh;ÓS mozgalmakra. Viszont európai, nlagy
magyar protestáns ember ezzel a gondolattal nem kacérkodik, hanem
minden e kérdéssel foglalkozása arról győzi meg, hogy msrev feleke-
zeti kereteken felűlemelkedve is lehet a gondolat érdekességevel és
Iehetőségeivel foglalkozni..

Az egyházak uniós törekvéseiről olyan sokat írtak és beszéltek,
hogy azóta az uniós mozgalom kivetődött az állami élet területére s
ha ott résziegen más foglalkozásban-es egészen más elgondolásokban is,
de sok papírt fogyasztott el és sok előadónak, vagy beszélgető ember-
nek adott gondolkodásra való érdekes témákat. .

A XX. század első háborúja felbontotta a gazdaságilag látszólag
legjobban megalapozott monarchiát s bár a felszabadult nemzetek
kimondhatatlanul örültek megtalált nemzeti önállóságuknak és sza-
badságuknak, hamarosan arról győződtek meg, hogy ÚgV benrit saját
országaikban, mint a szomszédos államok területén elő államférfiak és
politikusok ajkán olyan nyilatkozatok hangzottak el, s ezek nyomán

. olyan csoportosulások jöttek létre. amelyek a régi monarchiát, vagy a
császári házzal, vagv anélkül ismét felújították volna. Anémetellenes
világblokk a háború utánni időkben különösen kedvenc gondolatál'l'á
tette ezt a lehetőséget. Az az uniós gondolat, amely Németh Lászlónak
Székfűről írott tanulmányában olvasható s melyneik az a lényeae,
hogy politikailag és gazdaságilag milyen eredménvesnek iaérkezett
volna egy magyar-1engyel-román-jugoszláv politikai szövetkezés,
hosszú időre- eltemethető.

S ha az uniós ötletek 99% megvalósíthatatlan, újra és ú ira, min-
díg más és más formában látnak napvilágot az európai politikaiunió
lehetőséged.

Budapesten tartózkodott az elmúlt napokban Clodus ném et gaz-
dasági miniszter. Ittléte alatt előadást is tartott Euróna ellátási prob-
lémáiról. Napilapjaink egyrésze kivonatosan közölte az elhangzott
előadás vázlatát. Amit ezekből a 'közlésekből megállapíthatunk, az
annyi, hogya második világháború tartama alatt sannak részünkre
kedvező befejezése után egész Európa egységes gazdasági irányítás
alá kerül s akkor a parancsoló t.étel az lesz. ,hogy minden államnak
meglegyen nemcsak létminimuma, hanem a tisztességes élethez szük-
séges minden előfeltétele is. Ez másképpen természetesen nem gondol-
ható el, csak úgy, ha egész Európa gazdasági termelése. irányított s az
államok egymás támogatása -érdekében m-ndent megtesznek. Amikor
Clodius sok tekintetben tetszetős előadását megtartotta. egyik szom-
szédos állam, mely ma is baráságtalan állapotban van vvelünk szem-
ben, rendkívül merész, de diplomácialilag ügyes en megfogalmazott
közleményt bocsátott ki, melynek az a lényege, hogy kis, de nagyon



kultúrált népek existenciája a jövő Európájában nagy mértékben
tökéletesen biztosítottnak látszik.

Az európai államok egymásrautaltsága a háború után mindenki
számára érthető lesz azért is, mert természetszerűleg kell szeparalód-
nia Európának nagy építési politikája s politikai elgondolásainak el-
mélyítése miatt, de éppen ezen okok miatt még erősebben fog elhatal-
masodni az európai unió gondolata. Az irányított sajtó korában ez
nem is fog nehezen menni. Könnyen elgondolható, hogy Liszabonban
ugyanolyan ujságcikkek lássanak napvilágot a háború után, mint
Odesszában s valószínűsíthető az a gondolat is, hogy a magyar gazda
szívesen adja termésfelesleget olyan államnak, amely baráti gesz-
tussal bocsátja rendelkezésünkre azokat a nyeranyagokat, amelyek
nálunk nincsenek, s hiányuk óriási szükséget jelent.

Az egyház nyitott szemmel látja ezeket a mozgalmakat sismeri
azokat a lelkeket. akiknek még az életük sem drága azért, hogy mind-
ezek így legyenek. S ha az egyház szava, sajtóban. vagy, igehirdetés-
ben foglalkozni akar ezekkel az eshetőségekkel. akkor az egyháznak
nemcsak azt kell látni, hogy €IZ a gigar,üikus gazdasági európai új fel-
épülés keszülőben van, hanem azt is' észre kell venni, hogy anagy
tervek árnyékában milyen kissebbségi jelenségek vannak előretörőben.

Az európai katolicizmus nemcsak római 'központjában, hamern
más centrumaiban is, minden olyan politikai unió gondolatát elvben
helyesli, amely nagy földrajzi egységeket kapcsol öszze. Minden
hierarchikusan gondolkodó római katholikus felelős ténvező azt,
reméli hogy nagyobb termeten nagy római koncepciók valósíthatók
meg. Az a szándék, hogy az európai unió lehetőségeit egyházi. terüle-
ten kihasználhassa. olyan elemi erővel és munkakészséggel fogja eltöl-
teni az Illetékeseket., hogy az uniós mozgalom éppen azért nem is
hagyhatja figyelmen kívül ezt a tényezőt SEm. .

Az az északi nak mondott germán rnentalitás, melv azt a gondo-
latot nem csak be merte dobni az európai közvéleménvbe, hanem elég
erősnek érzi is magát arra, hogy ezt a tervét meg is valósítsa, gondol-
kodása formáit tekintve mégiscsak protestáns. magatartását nézve
sokkal több esetben evangélikus egyházi tradíciót mazánhordozó. mint
azt ők maguk is vélik. S mégis az a bizonytalanság él a köztudatban,
hogy ez a második világháborús R;.ermánszellern füR"getlenít€ltte magát
teljesen az egyházias befolyásoktól. Sok kissebbségi sorsban élő egy-
házi ernber nem adja fel azt a reménvsézet, hOIN az északi germán
szenem nagy eredményei után érezni fog magában annyi bátorsá-
p"otés erőt; hogy megtesz- a protestántizmusához visszakanyarodó útat.
Úgy látszik, hogy az európai kis államok protestáns közőssézei izen
szeretnék ilyen irányban befolyásolni a germán szellemet s eszmeileg
nem is látszik lehetetlennek az. hogy 'a nazv gondolat megalkotó ia
engedni fogja magát olyan iránvban befolyásolni,' melyre joggal mond-
hatja. hogy attól sohasem állott távol,

E lehetőséggel szemben mindenesetre a szkeptikusok száma légió.
A nacionalista szellemre beáblitottak, akár hollandusok. akár

ukránok, nem .tudtak szabadulni attól a lényüket betöltő gondolattól,
hogy a legszebb emberi érzés; arnelv emberi szívet foglyul e'ithet , az
evvháziasság: mellett a nemzet érdekeiért való hűséges megállás. Ez a
lelkes s mazát könnven lelkesítő tipus arról a joO'áról sohasem tudna
lemondani, hoay mint kis nemzet tagja. nemzeti érzésének intenzí-
tás a tekintetében ugyanolvan elragadtatással tudion raiongani haza-
fiúi eszményeíért, mint a leghatalmasabb európai nemzet tagja.

Vannak eleve disszidens lelkek, akik irtóznak a kollektivitás g:on-
dolatának legszerényebb formájától. Ezekre kimondhatja a nagv állam,
hozv ilyeneket nem akar a jövő országában ismerni s ezek a lelkek a
legjobb esetben az önkéntes száműzetést vállalhatják. de az nem isme-
reltes még ma, hozv a disszidensek száma nem sokkal nazvobb-e, mint
azt sokan hinni vélik s ezek esetleg nem olyan pozícíókat töltenek-e
be, .amelyekből el sem lehet távolítani őket.

Még míndíz vannak olyan schöngeistek, akik közönyösek napja-
ink eseményeivel és létkérdéseível szemben. Még: sok millió olyan
európai lélek él közőttünk, akiket eddig nem ért el sem a háború
szele, sem az úi kort hozó események sodra. Ezek még füg:getlenítették
magu~at mindentől, ami eddig Európában történt, de jelenlétük

hogy az irodalmi alkotás mindíg az
.időn kívül él. Most a saját bőrükön
'kell megtapasztalniok, hogy a legártat-
lanabb széppróza is hozzá van kötve
egész sorsával az időhöz, amelyben
élünk.

Végül is nehéz, megoldhatatlannak
látszo kérdésére magától az olvasótóI
vár tanácsot, megoldást az író. Igy
most már a magyar olvasóközönség is
keresi, kutataja a béke, fl nyugalom
helyét, a boldogság szigetét. És 1942
nyarán puskaropogások, ágyúbömbö-
lések, gránátsüvöltések, tankdübörgé-
sek és repülöbúgásole vad kakofóniá-
jától távol reménykedve keresi a béke
és a boldogság szigetét az Isten képére
és hasonlatosságára teremtett ember.
Szíve, 1'21ke mélyén ellenállhatatlan
vággyal vágyik ennek megtalálására és
elnyerésére. Bár ez a nyár a béke
nyara lenne és a boldogság szigetén ki-
köthetne az emberi lélek, megnyugod-
hatna az emberi szív!

Sikter Lász!ó.

,
HIREK

Az új kultuszminiszter üdvözlése. A
magyarországi evangéiikus egyház ne-
vében Radvánszky Albert báró dr.,
egyetemes felügyelő meleghangú és
bizalomteljes üdvözlőlevelet intézett
Szinyey-Merse Jenő dr.-hoz, az uj val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez.

A tíszaí egyházkerület július 7.-i évi
rendes közigyűléséről, valamint a Csen-
gey-cerxtennárium augusztus 5.-i ün-
nepélyeiről lapunk következő számá-
ban fogunk beszámoini.

Scholtz Gusztáv néhai bányakerületi
püspők, volt budai lelkész születésének
évfordulóján, augusztus elsején kegye-
letes ünnepély volt a farkasréti teme-
tőben lévő sírnál'. Az egyházközség ve-
zetősége, hívei, családtagjai koszorúkat
és virágokat helyeztek el a síron, majd
az énekkar be vezető éneke után Mohr
Henrik alesperes,az elhunyt lelkész
egykori munkatársa mondott emlékező
beszédet, melyben életét, egyéniségét
és munkálkodását· megrajzolta. Scholtz
Gusztáv Eperjesen született 1842 aug.
elsején. Ugyanott végezte iskoláit, majd
tanulmányait Jénában folytatta, 1866-
ban lett segédlelkész Budán, 1868-ban
pedig GöLniczbányán választották lel-
késszé. Innen 1873-ban a budai gyüle-
kezet lelkészévé hívták. 45 éven ke-
resztül volt a b)-dai gyülekezet lelki-
pásztora. 1905-ben esperesscé, 1906-ban
püspökke választották. 1918-ban gyen-

_ gülő egészségi állapota miatt lelkészi ,
állásáról és tisztéről lemondott s 19~5-

,ben történt haláláig' csendben élt sze-
rető családja körében. A kegyeletes
ünnep az egyházi énekkar énekével
végződött.

A finn-gyermekakció ügyében -
mint azt már jelentettük - nehézségek
merültek feJ. melyek miatt a finn gyer-
mekek vendégüllátását ez idő szerint
lebonyolítani nem lehet. Molnár Ru-
dolf lelkészünk, aki ennek az ügynek
a vezetésével volt megbízva, az elmult
héten más üggyel kapcsolatban Finn-
országba utazott és a finn gyermekek
ügyéről is tovább fog tárgyalni. Mint
értesülünk, Helsinkiben személyesen
átadta a finn gyermekakcióval kap-
csolatban összegyűlt pénzösszeget: 300
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ezer finn márkát, a finn hadi árvák ja-
vára a finn Vöröskeresztnek, mint a
magyarországi evangélikusok ajándékát.

A visszatért bácsi egyházmegye július
21-én tartotta egyházmegyei első kőz-
gyűlését Uj vidéken. A közgyűlést Sirka
.Sámuel esperes és dr. Maczák Mátyás
egyházmegyei felügyelő vezette. A II
szlovák nyelvű egyházközségból álló
egyházmegyéhez ezen a közgyűlésen
ünnepélypesen csatlakoztak: Zombor,

[vidék, Öbecse és Szabadká magyar
nyelvű gyülekezetei. Az így 15 egy-
házközségre bővült egyházmegyét a
közgyűlésen a bányakerület és D.
Raffay Sándor püspök nevében Ruttkay .
M. Gyula püspöki titkár. a bányakerü-
leti lelkészegyesület nevében pedig
Wolf Lajos tb. esperes üdvözölték. Az
üdvözlésre Sirka Sámuel esperes és
Turesán Pál alesperes, az egyházrne-
gyei lelkészegyesület elnöke válaszol-
tak. Az esperesi jelentés előterjesztése
után a most már kétnyelvű egyház-
megye békességes együttmunkálkodás-
sal Ietárgyalta a hosszú tárgysoroza-
tot. Ezzel megkezdődött a Trianon
következtében megszakadt együttes
élet újrafelvétele. Az időközben meg-
üresedett tisztségeket betöltötték és a
bizottságokat, törvényszéket és presbi-
téríumot kiegészítették az új gyüleke-
zetek képviselőivel,

Lelkészválasztás Budán. A budai
egyházközség augusztus 2-án tartotta
lelkészválasztó közgyűlését.' Kemény
Lajos esperes megemlékezett a gyüle-
kezet volt lelkészéről, Scholtz Gusztáv-
ról, akinek nevéhez fűződik a mostani
bécsi-kaputéri templom megépítésének
története is és kifejezésre juttatta a
bányai egyházkerület és a budapesti
egyházmegye kegyeletes megemlékezé-
sét is az évforduló alkalmábóL A vá-
lasztó közgyűlés az egyháztanács ja-
vaslatára az egyik lelkészi állásra egy-
hangúan meghívta vitéz Sréter Ferenc
bányakerületi missziói lelkészt. A má-
sik lelkészi állást pályázat útján töl-
tik be, a választásra előreláthatólag
ősszel kerül ·sor. Vitéz Sréter Ferenc
beiktatása szeptember 13-án lesz.

Hősi halál. Kisjeszení Jeszenszky
Sándor egyetemi hallgató, tart had-
nagy, szüleínek egyetlen gyermeke az
orosz harctéren 23 éves korában életét
áldozta a hazáért. Július 17-én temet-
ték el Stari Oszkol hősi temetőjében.
Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.-
Özv. Kürti Nándor.né 70 éves korában
Budapesten, súlyos betegségben el-
hunyt. Az egyház nőegyleti és jótékony
munkájában mindenkor készséggel és
buzgósággal vett részt.

A körmendi gyülekezettől negyedszá-
zados lelkészi szelgalata után 1942. júl.
'26-án, vasárnap istentiszteleten búcsú-
zott el Zorigor Béla lelkész, a vasi kö-
zép egyházmegye volt esperese,egye-
temes egyházi főjegyző. A szorgos
munkaidő ellenére a messze vidékről
is felsereglett hívek nyája előtt a bú-
csúzó pásztor Mózes IV. könyve 6.
rész 24-26. versei szavaival vett búcsút
híveitől, áldotta meg szeretett gyüle-
kezetét. Áldást kívánt az egész gyüle-
kezetre: megkereszteltek re, konfirmál-
takra, házasságot kötőkre, gyöngékre,
erősekre . éppen úgy, mint akiket fáj-
dalmas gyásszal örök nyugovóra kísért.
Az Úr őrizetére bízta gyülekezete gyö-
nyörű templomát s a gyülekezet apra-
ját-nagyját, hogy közülök egy is el ne
vesszen. Végül pedig a gyülekezet
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figyelmezteti a velük majd később rendelkezőket arra, hogy az ő

jövőjükról is gondolkoenak.
Nincs teljesen homogén gyülekezet, egyik egyházban sincs töké-

letes lelkészi közvélemény, amíg nemzetek élnek, politikai csoportok
mindíg fognak vívni élet-halál harcot s amíg államok határai között
nem lehet több loilóméteres gyepű sávot létesíteni s amíg egyig ország-
ból a másikba hírek és könyvek juthatnak el, addig mindíg veszé-
lyezteti Európát a kisebb, vagy nagyobb háború gondolata és valósága.

Ezeket bizonyosan tudják rnindazok, akik a nagy korgondolatokat
kitervelték s azoknak megvalósitását szolgálni kívánják. Az örökélet
bizonyságát és boldogságát hidető keresztyénség mindenesetre nyga-
lommal és türelemmel figyeli a földi boldogság megteremtésére irá-
nyuló munkálatokat. G. L.

A ponyvo természetrajza
Az átlagos szemlélő az élet jelenségeinek csak a kivirágzását látja.

nem gondol arra, hogy ennek a virágnak gyökere van, elz a gyökér az
élet talajából szívja erejét és minden az okok és okozatok szeros lán-
colata.

A ponyva halálos ítéletét is a felületes szemlelet mondta ki. Fék-
,telenül vad ostobaságok jelentek meg, - iparrá lett olcsó romantika,
amely megtalálta a kapcsolatot a képzelet vilásában feledest kereső
tömegekkel. Minden rriegdrágult. a bor, sör: a pálinka, a dohány, csak
a romantika maradt 10 fillér. Egy estét el lehetett vele tölteni.

Irodalmi munkák sikereiben majdnem akkora sikere van a tömeg
bizonyos irány ú szomjúságának, mint az alkotó tehetségnek, János
vitéz bemutató előadása azon a november tizennyolcadikán volt, ami-
kor a parlamentben erőszakos kísérlettel leszavazták a hadsereggel
szemben támasztott nemzeti követelésünket. Es ime megjelent a szín-
padon a háromszínű zászló. Eléneklik ,A mienk a zászló, sohasem
hagyjuk el". A második felvonás ban megjönnek a huszárok és Fedák
megcsókolja a háromszínű zászlót. A napi események szekatlan dia-
dallá fűtile a darab sikerét.

E nyers, kilobbanó siker mellett ott van a másik, lassú, örök siker,
a Ludas Matyi sikere. Fazekas Mihály elküldi a kor legfelsőbb ·ítélő-
székéhez, Kazinczyhoz és a kényes ízlésű esztétán=k nsm tetszik, hozv
olyan kegyetlenül megverik egymást az emberek. És ime száz esztendő
alatt több, mint száz kiadást ért minden hivatalos ajánlás, minden
hirverés nélkül. Mert a jogtalan jobbágy fájdalma lüktet benne a
művészet derűj ével megaranyozva. És még mindíz nem merik hivata:
losan kimondani, hogy ez a mi legnagyobb komikaí époszunk.

Az első világháborút követő összeomlás természetszerűen gondol-
kodóba ejtette író-nkat. Szabó Dezső lobban föl az Elsodort faluval.
Az új szellemben csoportosult íróvíláz vezérének választja, De ő csak
robbantani tud -és nem követ kőre rakva építeni. Az irodalmi töpren-
gés szétágazódik, nem tud egyetemesen átfogó lendü1etté lenni. A
közönséget nem tudja lekötni és a kiadói szimat a könnyű szórakoz-
tatás felé fordul. Különösen, mióta a zsidóság kezd visszahúzódni a
könyvvásárIástól. Ma már vannak szepen berendezett könyvkereske-
dések, ahol csak szórakoztató elbeszélő irodalom van raktáron.

A papírszűke az ujságok terjedelmét is ősszevonta. Mindíz keve-
sebb lett az olcsó pénzen kapható alvasnivaló. A törnegek olvasási
vágya teremtette meg a tízfilléres irodalmat.

Ha a kezdet kezdetén alakul egy szerv. amely irányt ad ennek a
fejlődésnek, nem vadult volna el ez az irodalom. Érdekelt a dolog
és megnéztem a kiadó műhelyeket. Meaállapítottam, hoav nem az irók
a hibásak hanem a kiadók. Alacsony izlésűkk el, műveletlenségűkkel
és azzal, hogy szinte lepárolják magukban a tömeg ösztöneit és ideg-
izgató rémségeket parancsolnak rá a szerzőkre.

A ponyva reformjárval kapcsolatban állandóan hangzik a jelszó,
hogy magyar történelmi tárgyakat kell feldolgozni. Elmondom hogyan
áll ez a dolog a valóságban.

Egyik nagy kiadó cég, arnelv elég ízléssel válogatta kiadványait
és évenként 52 füzetet adott ki, felszólította az egyik jónevű írót, hogy



irJon neki magyar történelmi tárgyú kis regényt. Megkívánják
ugyanis, hogy évente két történelmi tárgyú regényt adjanak ki. A tör-

- ténelmi tárgy elkészült, akiadóvállalatnak nagyon tetszett a tehetség-
gel megírt munka és ezt mondták az írónak:

- Ezt elfogadjuk, de írjon nekünk valami vadnyugati történetet.
Mert történeti regényéből, akármilyen szép is, nem tudunk többet
eladni tízezer péJdánynál, de egy jó vadnyugati történetből egy hét
alatt elfogy százezer.-Az írónak kedve kerekedett a különös vállalkozásra, meírta a
vadnyugati történetet és százötvenezer fogyott el belőle.

Itt van az a gyökér, amiből a ponyvairodalom életerejét szívja: A
romantika után való szomjúság egy képzelt világ kábulata, mely
annak idején a nemes Don Quijotte de la Maricha lovagot elkábította
és egy kedves, tehetséges soproni Iíceumi tanulót megbuktatott az
érettségin, mert nyolcadik osztályos korában úgy belebódult Jókai
regényeibe, hogy semmi más könyvet nem vett a kezébe, amig végre
is a bukás ki nem józanította.

Romantika nélkül nem lehelt széleskörü olvasó közönség számára
népszerű irodalmat szervezni. Ami a történelmi tárgyakat illeti, az a
tapasztalatom, hogy a mai idők emberét nem érdekli a múlt. Egyes
erőszakos feltámasztasi kísérletek inkább állnak a propaganda szolgá-
latában, mint a múlt meghatott szemléletében. Ha az ember nyugod-
tan megfontolja, -mi minden fognak rá a múlt egyik másik fetámasz-
tott nagy emberére, úgy érzi, hogy az se hiszi Ell, aki kitalálta. A
Numa Rumestanság hömpölyög végig' napjainkon, amikor a szavak
bódulatától mámorosodnak meg az emberek.

A ponyva ellen nem lehet -egy tollvonással harcolni. Eltiltani lehet
az olcsó füzeteket és ez sem rossz dolog, amikor Európában sehol
sincs annyi papiros, mint Magyarországon. A tízezerpéldányos .német
népies iratokat is Budapesten nyomják. De teremteni helyébe megfe-
lelő' jó irodalmat, már nehezebb feladat. .

Azt az erkölcsi alapot kell megtalálni. amelynek közönsége van.
Ez pedig csakis az egyházi intézmények keretei között lehetséges. A '
némétek már ezt csinálják. Ezt a mozgalmat az államnak is támogatni
kell, még pedig hathatóan. De ezzel szemben független bíráló bizott-
ság ügyeljen arra, hogy felekezeti izgatást ne engedjen szóhoz jutni.
Az egyházak erkölcsi hatalmának, bemutatása elég anyagot .ád, nem
szükséges más egyházakat lekicsinyelni. Az, egyházak szavuk súlyával
is nagy olvasóközönséget tudnának teremteni. Ezzel indítanák meg a
leghatásosabb propagandát a seJejes irodalom ellen.

A ponyva kérdésének felvetése jó dolog volt, de megoldásához
tapasztalat, figyelem, irodalmi érzék és erkölcsi alap szükséges.

Hamvas Józsej.

Hétköznapi problémák
Ha időszerű és irányító hatásaiban rendkívül fontos .és jelentős

fogalomzavarról szólhatunk mai társadalmunkban, aligha találhatunk
különbet, mint a mi Iiberálns, szabadelvű eszmény s az ezt követő
világnézet, a liberalizmus (szabadelvűség) különböző felfogásmódja,
értelmezése és alkalmazása körül kialakult.

Hogy valóban milyen elentétes és mégis mennyire rokon felfo-
gásmód lappanghat a liberalizmus körül közvéleményünkben, arról
egy nagyon érdekes élményem felelevenítésében számolhatok be.
Egyik nemrég visszatért - mondhatjuk - patinás gyülekezetűnkben
a Luther-Szövetség alakuló közgyűlésén lett az, feladatommá, hogy
az alapszabályok felolvasása lelőtt Ismertettem a szövetség feladatait
és célkitűzéseit megújhodott nemzeti és egyházi életünk területén.
En, mintegy az előttünk álló feladatok hátteréül röviden utaIt am a
századfordulókori iliberalizmus gyászos következményeire, amik
főként és összefoglalóan a senki által le nem tagadható és mindenütt
feltűnő vallási közönyben, egyháziatlanságban, éritörtető politikai szél-
malomharcokban, a nemzetiségeink és a zsidók korlátlan ránkszaba-

belső és külső életére mennyei áldás-
ként az Úr Isten békeségét kívánva, a
szelgálatra való megbízatást vissza-
helyezte az Isten oltárának zsámolyára.
Az ünnepi istentisztélet után a gyüle-
kezet meleg és bensőséges díszköz-
gyűlés keretében búcsúzott hűséges
lelkipásztorától. A díszközgyűlést Kluge
Pál gyülekezeti felügyelő nyitotta meg,
majd a közgyűlés jegyzője, Vörös Jenő
körmendi tanító, sorra olvasta fel a
távozó Zorigor Béla esperes-Ielkészt
üdvözlő táviratokat: dr. báró Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelő
üdvözlő táviratát, D. Kapi Béla püs-
pök üdvözlő iratát, melyben kiemelte
a búcsúzó közel négy évtizedes hűsé-
ges lelkészi szolgálatát; 24 éves espe-
resi érdemeit, melyekkel a vasi közép-
egyházmegyét minta egyházmegyévé
tette és fáradhatatlan közegyházi mun-
kásságát, melyet az egyetemes egyház
f'őjegyzői tisztének hűséges és odaadó
betöltésében és mint az országos zsinat
jegyzője végzett, utalva az egyházi tör-
vények és szabályrendeletek alkotása
terén egészen élenjáró munkásságára.
A távozót az egyházmegye részéről pe-
dig melegharrgú iratban köszöntötte
Rónai B. Gyula, újonnan megválasztott
esperes is. Végül meghatott és szívből
fakadó szavak keretében a körmendi
osszgyülekezet és összes szervei nevé-
ben a gyülekezet felügyelője köszönt
el. szeretett lelkészétől és elnöktársától.
E köszöntésekre és üdvözlésekre meg-
indult szívvel mondott köszönetet a
távozni készülő pásztor, kiemelve és
megköszönve sorra munktársainak hű-
séges támogatását és szolgálatát. Kérte
gyülekezetét, hogy az egységben és
békességben rejlő erőt őrizzék meg a
továbbiakban is, hogy mindvégig meg-
állhassanak. -Majd könyörgő szavait
Urához, Istenéhez emelve, még egy-
szer megáldotta gyülekezetét,

Halálozás. Farkas László okl. gépész-
mérnök, a Fébé Evangélikus Diako-
nissza Egyesület nyomdájának veze-
tője július 27-én hosszú és súlyos szen-
vedés után 49' éves korában elhunyt.
Temetése júl. 29-én volt az új közte-
metőben. Egy időben lapunk kiadó-
hivatalának is vezetője volt. Emlékét
kegyelettel őrizzük.

Lelkészválasztás. A csanádapácai
missziói egyházközség Lukács Lászlót
választotta meg lelkészéve.

A charlottenburgi Bach orgonáról f.
évi augusztus hó 10-én 20 óra 40 perc-
kor tart előadást Peskó Zoltán 01'-

gonaművész, a fasori templom kar-
nagya Bpest II. hullámhosszan. A ki-
rá lyi kápolna 1706-ból származó Schit-
ger orgonájának hangját hanglemezen
mutatja be ugyanakkor professzor
Hitmann Fritz, a legutolsó császár, II.
Vilmos, kedvenc egyházi muzsikusa, a
berlini dóm európai hírű orgonistája.

Házasságkötés. Nemes Fest Ottó és
özv. báró Jakobs Arturné sz. Olavszky
Olga fia: Fest Miklós -kiszácsi hitok-
tató-lelkész és Janurik Anna augusz-
tus 6-án este 7 órakor tartotta eskü-

- vőjét a szarva si ó-ternplomban. Az es-
ketest Székács Sámuel s.-lelkész vé-
végezte. - Tótfalusi Erika községi
óvónő, Tótfalusi Aladár szarvasi gimn.
tanár leánya és dr. Kővári György
Békés vármegye tb. szolga bírája július
25-én Budapesten házasságot kötöttek.

Változások a segédlelkész karban. D.
Raffay Sándor püspök Fest Miklós
szarvasi s.-lelkészt augusztus l,-i ha-

•

•
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tállyal Kiszácsra önálló állami hit ok-
tatóvá kinevezte. - Székács Sámuel
szarvasi ó-templomi s.-lelkészt további
szolgálattételre az új-templomhoz osz-
totta be, viszont az ó-templomhoz Bu-
lik András lelkészjelöltet osztotta be.

Eljegyzés. Néhai Gáncs Aladár ev.
lelkész leányát:" Máriát eljegyezte
Győri János budapesti s.-lelkész. (Mín-
den külön értesítés helyett.)

A Baráti Mozgalom találkozója Hód-
mezővásárhelyen lesz aug. 20-án. Az
előadások és > megbeszélések tárgya:
"És akkor mi lesz" (a lelkészi állással,
istentisztelettel, belmisszióval, ifjúság-
gal, világí hatalom iránti engedelmes-
séggel, egyházzal). D. u. "Mozdulatlan
tagok mózgalma". A mozgalom tagjait
és a mozgalom iránt. érdeklődő hittest-
véreket szerétettel hívja az elnökség.
Jelentkezni lehet aug. 12-ig a hód-
mezővásárhelyi ev. lelkészi hivatalban..

A gyülekezeti közösségek hódmező-
vásárhelyi konferenciáján (aug. 20-
23.) Túróczy Zoltán, vitéz Sréter Fe-
renc, Dedinszky Gyula, Joób Olivér,
dr. Mády Zoltán és Csepregi Béla tar-
tartak előadást. Az előadássorozat tár-
gya: 'Felébredtek ébredése, Megtisztul-
tak tisztulása, A belső ember megtel-
jesedése, Isten szerinti zárkózottság, A
.tanítvány öröksége. Ezenkívül reggeli
áhítatok és csoportos bibliatanulmán.yo-
zások. Teljes részvételi díj 10 P. A tá-
..volabbról Budapesten keresztül uta-
zók Budapestig és vissza igénybevehe-
·tik a Nemzetköz'í Vásár 500J0-os vasuti
kedv.ezményét, ha idejében gondoskod-
nak vásárígazolványról. Jelentkezés
aug. 10-ig a hódmezővásárhelyi ev. lel-
készi hivatalban.

A férfiak evangélízáló csendes hetén
(Gyenesdáis aug. 24-·30.) reggeli áhíta-
tok:' "Affiél'ységbőI a magasságba"
(Takó István); előadások: "Egyedül a
hit által" (Zászkaliczky Pál); megbe-
szélések: .. "Keresztyén f~rfi a minden-
napi. életben" (v. Sréter Ferenc) ; esti-
áhítatok: "A hit.rejutás útja" (Túróczy
Zoltán). Teljes részvételi díj 27 P, 500J0
balatoni utazási kedvezmény. Jelent-
kezéseket elfogad aug. 12-ig az Evan-
gélikus Testvéri Szolgálat, Budapest,
VII!., Esterházy-u. 12. Püspöki Hivatal.

A gyenesdiási Kapernaumban meg-
hosszabbították a nyaralási időt: aug.
23-ig lehet nyaralni ezidén egyházunk

. üdülőjében a Balaton mellett. A napi
penzió 7 pengő, evangélikus lelkészek,
tanárok, tanítók éshozzátartoióik ré-
szére. napi 6 pengő. Érdeklődőknek
Készséggel nyújt felvilágositást Tekus
Ottó missz, h.-Ielkész, Gyenesdiás,
Zala vrn.,' Kapernaum, I

Orosháza evangélikus gimnáziuma
pályázatot hirdet három tanári állásra.
Pályázhatnak olyan evangélikus vallású
okleveles középiskolai tanárok és ta-
nárjelöltek, kiknek a kővetkező tár-
gyakból valamilyen csoportosításban
képesítésük van: magyar, történelem,
latin, angol, ném et. A szabályszerűen
felszereli pályázatok az iskolai bizott-
sághoz címezve aug. l5-ig küldendők
be a gimnázium igazgatóságához.

A budapesti Evangélikus Internátus
szepterríber l-re intelligens,. megbíz-
ható; főzéshez-sütéshez értő házvezető-
nőt keres. Evangélikus (prot.) nő ked-
ves' otthonra talál. Saját szobája van
teljes ellátással és fizetéssel. Levél-
beli ajánlatokat VI!., Damjanich-u.
28fb. címre; személyes bemutatkozás'
aug. 23. után.
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dításában és a hajmeresztő szociális aránytalanságokban és igazság-
.talanságokban jelentkeztek. Majd igyekeztem ezzel szemben kijelölni
az új út irányvonalait a Krisztus és egyházközösségeben valójában
élő, szolgáló életét közösségeinek és közösségeiben feláldozó ember
ideálját. ~ Felállt erre a gyülekezet egy igen érdemes, köztiszteletben
álló vezető tagja és viágosan kijelenette, hogy semmikép sem tudja
magát azonosítani abban, arri.it a liberalizmusról és annak következ-

.ményeíről mondottarri. S szavai nyomán a liberalizmusnak egy egé-
szen sajátos nemzeti felfogásmódja es történeti értékelése rajzolódott
elénk, amelynek érzelmi hátteret kétségtelenül a 20 évvel azelőtt
elvesztett anyaország nosztalgikus es' változatlan visszakívánása
festette alá. Értelmileg pedig a liberalizmus a szabadságot, független-
séget jelentette ( a latin "liber"), amely azonban a kiegyezés utáni
önvédelmi harcban konkretizálódott minden valamennyire is nemzeti
érzületű magyar számára a Habsburg elnyomó törekvésekkel szemben.
Ennek a szemében az antiliberális, a .nemzetiet,len megvetettséggel
volt azonos. S ha visszamegyünk a múlt század korába,' ugyancsak
liberálls-szabadelvű programot jelentett ily értelemben a jobbágyfel-
szabadítás, a törjvény elötti egyenlőség a szabad iskolázás, hivatalvi-
selés, birtokreformok stb. Ily értelemben Iiberálís volt Kossuth,
Széchenyi, az emigránskor nagyjai ésnem utolsó' értékű harcátvívta
e "felszabadulás"-ért a mag-yar protestantizmus s jelesül evangéliumi
egyházunk sem-- gondoljunk csak a patens-perre. Ebben a 'lelki és
politikai függetlenségi harban protestáns egyházaink már csak annál
is inkább kivették részüket( már, évszázadokra visszamenőleg), mert
csak ennek a győzelme jelenthette számukra is a nemzeti független-
ségen át a szabadulást a mindenvonalú degradációból.

Hogy tehát hazánk felszabadulhatott és önállósulhatott sprotes-
táns egyházaink fellélegezhettek, az e nemzedék szemében kizárólag e
liberális törekvések következrnénye és érdeme. "Ha én ezt a Iilberaliz-
must megtagadom" ~ mondotta végül az említett kedves és érdemes,
hazájaért és egyházáért kétségtelenül égő hittestvérünk - "akkor le
kellene 'dobnom szobám faláról Kossuth, Széchényi és Deák képét" -'--
És kétségtelen, hogy ebbe a szellemi síkba tartoznak azok a kijelenté-
sek is, amelyek a protestántizmust a liberálismus fellegvárának mond-
ják, sőt még továbbmenve olyasmit is, hogy a liberalizmus és protes-'
tántizmus egy, utóbbi az előbbi nélkül életképtelen, stb.
. Mert amelett. hogya magyar függetlenséget célzó történeti libe-

ralizmus ily szellemi rokonságot mutat hazai protestántizrnusunkkal,
kétségtelenül mélyebb dogmatikai, világnézeti, lelki rokongyökerük
is van. A protestantizmus erről az oldaláról nézve - mind történeti"
mind elvi kialakulását tekintve - kétségtelenül visszahatás a vallásos
lélek középkori kellektiv gyámkodásra es egyházvallásosságára és a
protestantizmus első alapvető lélektani tevékenysége éppen az volt,
hogy az egyént felszabadítva az egyház gyámkodó akolszerűségeből,
mint a bűnös embert közvetlenül állította az Isten elé; az egyházhit
helyett, a, közvetlen és eleven krisztushit és krisztusközösség szüksé-
gességét hangsúlyozta és ezek közösségébe vezette vissza és élesztette
fel az apostoli nyáj-egyház fogalmát, a középkorí katolicizmus okot-
ezerii egyházgyakórIatából. Itt a Krrsztusban élők önként tömörülnek
aa egyházközösségbe s maguk annak egyenrangú (egyetemes papság)
munkásai, irányítói is. Ezért közvetlenül 'és rrrindenekelőtt szeménye-
sen az Istennek felelősek, Ebből világosan alakulf ki az.'idők folya-
mán az a protestáns erkölcsi, világnézeti és jellemkép, 'amely 'az
egyéni' munkakör, felelősség és életformák felé is. hajlott. .

Kétségtelen, hogy a személyi hivatás ,és Ielelősségtudot, 'a lelki-
ismereti függetlenség maguknak a kollektirv-szociális életformák kia-
lakulásainál és fenntartásánál is nélkülözhetetlen lelki alapfeltétele
ket jelentenek. Ha ezek nélkül akarnók a XX. század emberét a közös-
ségi.Teladatok így robottá váló életmalmába kényszeríteni, vissza-
sűllyednénk a középkor oly kezdetleges egyházi.. és társadalmi élet-
formái közé, amelyet a ma, emberre és éleltkörnyezlete nem .birna el.
- Azonban valamit őszintéri és nyiltan be kell látnunk, azt t. i., hogy
ha romboló és eltgátló szélsőségekbe esett a közélet csakném min-
den területén a középkori kollektivizmus, fokozottan kell ezt meg-
állapítanunk az újabbkori liberalizmusról-is.

(Folyt. köv.) Dr Rezessy ZoLtán.'
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
I ..

kerületek Jóléti Egyesületét?·
./. '

Mert a.z egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósitásával a csa-
lád segítségéré siet.

,Kiház-asítási, tanulmányi, neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunje gyermekeinkről.:

- Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés,' baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
I

Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-
metkezési segélyt fizetett ki.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az.
egyesület központ ja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863...:....32,·
valamint a kerületi fiókok: Debrecen; Győr, Kolozs~
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan'
felvesz és foglalkoztat férfi. és női tagszerzőket.

Agyóba, PB~BmiBbD
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eredeti· jót á II á s i nyilatkozatát
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Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF I\ÁROL Y
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban : Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MARTON (75X60) . .,.'3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) .

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

ért kaphatok.

Garab József könyVliyomdája; Cegléd, Arpád-tér 5.; Evangélikus' bazár.
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Kedves' Ornagy

,
ur,

, az egyik "beszél a front" ked-
ves alkalmával hallottam elő-
ször hangját. Magam elé pró-
báltam állítani a megfigyelő
állásban, veszélynek kitett szol-
gálatában alakját, magatartá-
sát, szolgálati hűségét ésala-
posságát s azt -hiszem, hogy
most az őrnagy úr előttem is s
velem együtt sok magyar em-
ber szeme; előtt világosan és
szeretettől övezetten él. Őrnagy
úr rádióközvetítés közben azt
üzente a rádió beszélő kérdé-
sére adott válaszában: a reám
bízott magyar életekre vigyá-

_zunk és eddig egy sem veszett
el közülük.

Egy emberöltő vel ezelőtt,
1915. áprilisában levelet írt
feleségének Mackensen tábor-
nok s levelében a Gorlice előtti
áttörés előtti napok eseményei-
ről írván, azt jelenti a feleségé-
nek: pompás katonai felvonu-
láson vett részt. Előtte, mint
parancsnok előtt vonultak fel a
Monarchía és Németország leg-
edzettebb és legerősebb kato-
nai osztagai. Látta a katona ar-
cokon a harcikedvet, a győze-
lemvárás teljes bizonyosságát s
amikor ő ezt parancsnoki mi-
nőségében szemlélte, szívében
arra gondolt, hogy ezek közül
a virágzó fiatal emberek közül
néhány nap múlva hányan
alusszák fiatalon a halottak
álmát. Mackensen a gorlicei
sikeres áttörés után két hétre
ismét ft feleségének, megírja a

fentebb is közölt sorokat, ame-
lyek meditációi voltak s boldo-
gan írja második levelében:
nagy siker, óriási győz elem
koszorúzta a fegyvereket s az
általa vezetett hadseregnek alig
volt ember-vesztesége.

Amikor Mackensen levél-
gyűjteményeiből ezt a kettőt
egymás mellé állítottan olvas-
hatta az európai nyilvánosság,
a nagy katona meleg, emberie-
sen érző szívét csodálta min-
denki. Most őrnagy úrnak so-
kan és valamennyien magyarok
a legőszintébb testvéri érzés
melegségével küldjük köszöne-
tünket és tiszteletünket.

Úgy érezzük, hogy szívéből
vallomás szerű bizonyságtevés
szándéká val tört fel ez a ne-
hány, minden magyarnak jól-
eső szó. S ahogy mi hallottuk
szavait itthon, bizonyosan sok
őrnagy és ezredes hallotta és
vallja a szavak tartaimát je-
lentő ama hűséges szolgálatot,
hogy minden magyar életre
vigyáznak ott künn.

A harctérről hazajövő gyer-
mekeink és testvéreink húzzák
azt a vallomást, hogy ma is
abban legkülönb a magyar,
hogya személyes bátorságban
s a megállíthatatlan roham át-
ütő erejében senki sem kelhet
versenyre vele. Tudjuk, hogy
ez sok áldozattal jár, de ha
az őrnagy úr é a hasonló be-
osztásban szolgáló többi vezető
ugyanígy vallja, hogy minden

magyar értékre _annyira vigyáz-
nak, mindenki, aki itthon ma-
radt, .hálásan gondol a veze-
tőkre és vezetettekre, mert
Isten tartja kezében a magya-
rokat s a magyárok is jól fogják
egymás kezét.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy
ezekben a sorsdöntő időkben'
sok imádkoznivalónk van. Imád-
ságainkba foglaljuk mindazokat
a szeretetteinket, akik kint a
véres fronton küzdenek nem-
zetünk jövendőjéért és imád-
kozunk mindazokért, akiket
nem is ismerünk, akikről csak
azt tudjuk, hogy magyar vé-
reink és mindannyiunk szere-
tetére és imádságára rászorul-
nak. De most ráébredtünk arra
is, hogy imádkoznunk kell
mindazokért, akik ma magyar
emberek életé-ért felelősek és
akik a felelősséget komoly szív-
vel hordozzák. Kívánjuk, hogy
Isten őrízze meg őket ha-
zánkért is, önmagunkért is és
a reábízottakért is. Kérjük Is-
tent, hogy jöjjön el egyszer az
az alkalom is, hogy velük kezet
foghassunk és a véres harcok
után sok magyar nevében sze-
mélyesen is megköszönhessük,
hogy vigyáz tak magyar testvé-
reinkre. Kedves őrnagy úr,
szeretnők, hogy ha megérez-
né imádságainkat mindazokkal
együtt, akik ugyanúgy tekinte-.
nek a rájuk bízottakrá, mint
Ön. Szeretettel köszönti:

-G. L.

1



Az 1848-49-es szabadságharc utáni
elnyomatás után kezdett verseini
Csengey Gusztáv s a nemzetet remény-
ségre biztató allegoriái még Tompa
Mihályé mellett is feltüntek. Befelé
fordult aztán mindinkább ez az alapjá-
ban halk és csöndes költői egyéniség,
de kerek hat évtizeden át buzgott Iírája,
regény- és novella írói tolla s a régi
eltűnő magyar középosztály sokáig lel-
kesedett is munkáiért. Meleg, nyájas
idealizmu$ mcsolygott Csengey minden
sorában., nemes és tiszta készség a jó
ébren tartására s valami egészen rend-
kívüli szeretet, csaknem rajongás a
fiatal magyar nemzedékek iránt. Ez a
nagy ifjúságszeretet kísérte végig tanári
működésén is; az evangélikus egyház
ősi eperjesi főiskolájának, majd amikor
a kollégrum Eperjesről a csehek elől
Miskolqra menekült, a miskolci jogaka-
démiának volt tanára és nyolcvanhárom
évvel vállain halt meg, tizenhét évvel

• ezelőtt. A hálás jogakadémia és ifjú-
sága ma is odaadással őrzi emlékét s
a Petőfi-Társasággal együtt - amely-
nek Csengey tiszteleti tagja volt -, a
miskolci evangélikus templom kertjé-
ben most szobrot állított a költő-pro-
fesszornak és születési centennáriuma
alkalmából ma avatta fel országos
ünnepséggel.

Ott volt az ünnepen többek közt
Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök,
homrogdi Lichtenstein László egyhaz-
kerületi felügyelő, főispánnal, eljött
Csengey Gusztáv özvegye,. Bartha
Lenke, továbbá vitéz Borbély-Maczky
Emil főispán. a Református Egyetemes
Konvent megbízásából Nádházy Berta-
lan lelkípásztor, Enyedy püspök kép-
viseletében Illyés Be talan püspöki
titkár, megjelent a mískolci honvédség
tisztikara Karádyezredessel, Deák
János soproni teológiai dékán, Járosi
Andor kolozsvári esperes és Csengey
tanítványai, tisztelői az ország minden
részéből. A Koszorús Miskolci Dalár-
egylet Himnusz-a után Brttckner Győző

_ dr. jogakadémiai dékán, a Tudomá-
nyos Akadémia tagja mondott megnyi-
tót és a szoborállítás történetet ismer-
tette. Elmondta, hogy évtizedes moz-
galom ért céljához a mai szoboravatás-
sal, a költő-tanár volt tanítványainak,
de :főként a jogakadémiának és hallga-
tóinak áldozatából: 1935-től kezdve
minden miskolci jogászifjú hozzáj árult
az emlékmű költségeihez. Bruckner
dékán végül az ünnepi közönség éljen-
zése és tapsa közepette üdvözölte a
költő jelenlévő özvegyét, majd a leg-
híresebb Csengey-vers, :,~ fogoly leri-
gyel" szólalt meg Krisó Dénes előadá-
sában. Az avatóbeszédet Preszly Elemér
m. ldl'. titkos tanácsos, a Petőfi-Társa-
ság tiszteleti tagja mondotta. Hangoz-
tatta, hogy Csengey nagy kölőinkhez
míndenben méltó és eredeti tudott
maradni kiváló mintaképek és kor-
társak között is. "A fogoly lengyel"-t
húsz nyelvre, még japánra is lefqrdí-
tották. Ez a vers a szabadság sikolya
'IZ orosz szolgasággal szemben, meg-
alázza az elbizakodott gőgöt és fel-
magasztalja a szenvedő embert. Csengey
halk szavú, mély lelkű, érzékeny, val-
lásos, a hagyományokhoz ragaszkodó
költő volt, a reklámot gyűlölö, az
érvényesülést nem kereső magyar.
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Mit kíván a háború az egyháztól?
'I'úróczy Zoltán tiszakerületi püspöknek az egyházkerületi közgyűlés elé

terjesztett évi jelentéséből.

1. Több ígét! Amikor a hitrejutásnak oly sorsdöntő jelentősége van
nemcsak az egyén, hanem a nemzet jövőjét illetőleg is) minden alkalmat

. fel kell használni' "házanként és nyilvánosan" arra, hogy Isten tiszta
és igaz ígéje minél gazdagabban hirdettessék -s a szentségek minél
többször kínáltassanak fel a kegyelemre szomjas lelkeknek.

2. Több imádságot! Amikor a gyülekezet egy része távol van
pásztorától, természetszerűleg előtérbe nyomul -a közbenjáró imádság
által való gondozás kényszerű szüksége. Amikor a családtagok kiI uj-
tott keze nem érheti el egymást, önmagától kínálkozik a közbenjáró
imádság által való gondoskodás kényszerű szüksége. Élni kell vele s
táplálni tüzét, hogy minden hadba vonult érezhesse: Imádkoznak
értem!

3. Több szeretetet! Amikor a családi kötelékek megszakadása az
árvaság keserű érzését kelti fel oly sok ember szívében, ellensúlyozni
kell ezt az érzést több szeretettel. A -szeretet mindíg találékony. Ne
legyen egyetlen hadbavonult egyháztagnak sem nyugtalansága odakünn.
azért, hogy itthon mi van a családjával! Egy-egy pásztori levél kintre
s egy-egy pásztori cselekedet itthon a hadiüzemű anyaszentegyház
munkájának lelki édesanyához méltó drága gyümölcse.

Több ígét, több imádságot és több szeretetet, hogy több legyen
a hit, mert hitből, ígéből, imádságból s szeretetből ma nem elég a
békebeli porció!

Az egyház és az állam.
Amikor az államnak olyan exisztenciális érdeke az, hogy az egyház

milyenálláspontot foglal el a ma történelmi eseményeivel kapcsolat-
.ban, nem lehet csodálkozni azon, hogy minden állam megpróbálja,
a maga érdeke szerint hangolni az egyházat. Az egyik jóindulattal
akarja az egyház és az állam érdekazonosságának tudatára ébreszteni
az egyházat, a másik talán kemény kézzel próbálja igába hajtani az
egyház fejét.

Erdekes, hogy ebben a tekintetben még az eddig' Isten- és egyház-
ellenes szovjet is kénytelen volt új taktikát felvenni. Mióta orosz földön
folyik a harc, a hírek szerint visszaállították a lelkészek állampolgári
jogát, megszüntették a hívők állami szolgálatban való alkalmazásának
tilalmát, kihagyatták az iskolakönyvekből a vallásra sértő kirohanáso-
kat megengedték a kegy tárgyakkal való kereskedést, visszaállították a
hétnapos hetet, ami által újra lehetővé vált a család számára a
vasárnap közös megünneplése. Felmentették tisztsége alól az istentagadó
Dimitroffot, aki a rádió vezetője volt, szabadonbocsátottak a börtönök-
ből 150 lelkészt, a szovjethadseregben harcoló papoknak megengedték.
hogy bajtársaik között lelkészi szelgálatot teljesítsenek, beszüntették az
Istentelenek Szövetségének kiadói munkáját, amellyel szemben a
szovjetsajtó ma többször beszél a vallás szerepéről az emberiség
életében. Valószinű., hogy ebben több a taktika, mint az őszinteség,
azonban nundenesetre jellemző a helyzetre.

Norvégiában ezzel szemben ci. kemény kéz politikáját alkalmazza
az állam az egyházzal szemben. Az összeütközés látszólag egészen
jelentéktelen ügyből indult ki. A kultuszminiszter az egyház meg-
kérdezése nélkül kiadott egy rendeletet, amely az istentiszteleti orgona-
játékot szabályozza s azt megküldötte a lelkészeknek. Természetesen
ez ellen, mint illetéktelen beavatkozás ellen, a püspökök tiltakoztak.
Közben az ifjúsági munka vezetését is ki akarta 'Venni a kormány
az egyház kezéből s az ellenálló püspökök ellen büntető rendszabályo-
kat léptetett életbe. A püspökökkel azonosította magát jóformán az
egész lelkészi kar (1160 lelkész közül 1100) s letette hivatalát. Hasonló-
képen lemondott állásáról sok tanító is. A helyzet még nem tisztázódott.
Majd eldől, hogy melyik oldalon van az igazság és melyik oldalon
a hatalom.

Németország~an az egyházi sajtó ellen léptettek életbe intézkedé-
seket. Az egyházi lapok, missziói iratok s a vallásos irodalom jóformán
teljesen szünetel és a vallástani tankönyvek számára nincs -papíros
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többé. Nehézségek gördülnek a templomépítések élé is, mert az egyház
mint holt kéz, nem szerezhet ingatlant.

Akkor, amikor ilyen az egyház világhelyzete, nem lehet eléggé
hálát adni Istennek azért, hogy Magyarországon az egyház és az állam
egymáshoz való viszonya olyan, mint amilyen. Meg kell őszintén mon-
danunk Isten és a magyar kormány iránt hálával a szívünkben azt,
hogy akkor, amikor a magyar állam élete is a vér és arany korszakába
.Iépett, melyben vérrel épül a magyar jövendő s minden arany ehhez
a munkához kell, olyan megértést és támogatást talált az egy~áz az
államnál, amely egész Középeurópában kivétel.

Gondolok itt nemcsak arra az elismerésre, mellyel U] miniszter-
elnökünk a legutóbb is illette a lelkészi kar munkáját s amellyel
kultuszminiszterünk többször tett már bizonyságot az egyházi iskolák
értékéről, hanem elsősorban azokra az intézkedésekre, amelyek világo-
san mutatják, hogy a magyar állam szervesen be akarja építeni az
egyház munkáját a maga munkájába. Nem adhatunk eléggé hálát
Istennek azért, hogy akkor, amikor a magyar ifjúsági munkát az állam
egységes irányítás alá óhajtja venni, ebbe a munkába szervesen bele-
építi az egyházak és a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek tevékenységét.
Idetartozik a kormánynak az az. intézkedése is, amely egyházi iskoláink
tanári és tanítói szükségletét úgy óhajtja biztositani, hogy egyházi
iskolából csak püspöki hozzájárulással vesz át tanerőt.

Egyházkerületünkbeli egyházkőzségeink is több alkalommal tapasz-
- talták az állam jóindulatát. A felvidéki és erdélyi egyházközségek

lelkészi helyi javadalmának felülbírálását a mínisztérium a legelőzéke-
nyebben hajtotta végre s ezáltal lehetővé tette, hogyamegszállás nehéz
ideje alatt elszegényedett .egyházak lassan újra erőre kapjanak. A fel-
vidéki és erdélyi egyházközségek közül is kaptak egy páran önálló
hitoktatói állást s ezáltal lehetővé vált a hitoktatói munka eredménye-
sebb ellátása. Nyíregyházi leánygimnáziumunk is megkapta az évek
óta kért vallástanári állást.

Egyházi tisztviselőink is sokszor érezhették az állam jóindulatát.
1941. decemberétől a lelkészi kongruát és korpótlékot 7%-kal emelte
az állam, a tanárok és tanítók fizetését pedig a köztisztviselői fizetések,
kapcsán rendezte s ugyanakkor nagy család védő jóindulattal felemelte .
a családi pótlékok összegét is. Segédlelkészeink sem maradtak ki a
sorból. Kongruájukat az eddigi 45 P-ről 55 P-re emelte a minisztérium.
Ezeken túlmenő leg nehéz helyzetbe jutott lelkészeink és segédlelké-
szeink sok alkalommal megtapasztalhatták a kormány támogató jó-
indulatát. '.

Iskoláinknál jogakadémiánk létét egy további tanévvel meghosz-
szabbította a minisztérium s különösen népiskoláinknál több alkalom-
mal juttatott építési államsegélyt.

Mindez nem jelenti azt, hogy nincsenek kívánságaink az állammal
szemben. Jogakadémiánk ügye még mindíg nyílt sebünk. A délszabolcsi
egyházközségnek még mindíg nincsen kongruája. Még míndíg vannak
egyházközségek, amelyek nem kapták meg az önálló hitoktatói állást,
Hazatért lelkészeink a megszállás ideje alatt eltöltött szolgálati éveiket
még rríindíg nem számíthatták be nyugdíjigényűkbe. A lelkészek OTBA-
tagsága is még mindíg késik, rozsnyói kereskedelmi és polgári iskolánk
is több fizetéskiegészítő és dologi államsegélyt vár.

Jelentésemnek ezt a részét nem fejezhetem be anélkül, hogy e
helyen is hálásan meg ne köszönjem Fáy István államtitkár· úrnak
és a VK. minisztérium II. ügyosztályának, élén Bernáth Géza minisz-
teri osztályfőnök úrral, mindazt a jóindulatot, mellyel minden ügyün-
ket mindíg felkarolták.

A faji kérdés.
Az állam és egyház érintkezési vonalán ott van a faji kérdés.

A különböző népcsoportok révén ez a kérdés ma Magyarországon is sok
helyen égető kérdés. Egyházkerületünk területén - Istennek hála -
békesség van a különböző népcsoportok között. Szlovák híveink, nyelvi
jogaik teljes birtokában élik egyházi életüket, a Szász Országos
Egyházzal pedig a területén élő magyar evangélikusok lelki gondozására
vonatkozólag testvéri megegyezésre léptünk. Az erdélyi evangélikus
egyházmegye felajánlotta a vezérfőesperesség területén lévő olyan
~agyar evangélikusok lelki gondozásához, akik' a német lelkészek
nyelvi nehézségei miatt megfelelő lelki gondozásban nem részesülhet-

Hangsúlyozottan, behatóan méltatta
Csengeynek pályatársaira, kortársaira
gyakorolt hatásait. Így végezte: "Emléke
tanítson meg arra, hogy míndíg és min-
denben csak magyárok legyünk, ma-
gyarok és emberek", Ezután kuruc-
dalokat adott elő tárogatón Profánt
István tárogatóművész, majd Csengey
"Istent dicsőítő ének"-ét Becht József
dallamával énekelte a Koszorús Mís-
kolci Daláregylet.

A koszorúk: sorát az evangélikus egy-
házegyetem és a tiszai -egyházkerület
nevében Lichtenstein egyházkerületi
Felügyelő, főispán nyitotta eg, a
tiszáninneni református egyházkerület,
rt soproni hittudományi kar, a vár-
megye, a város és más közületek virá-
gai után, Kemény Lajos budapesti espe-
res a Magyarországi Evangélikus Lel-
készegyesület és az Országos Luther-
szövetség koszorúját tette le. A szobor
megkoszorúzására következöen Dnszik
Lajos mist{olci esperes, kormány-
főtanácsos . vette át megőrzésre az
emlékművet, Borsodi-Bindász Dezső
szobrászművész sikerült alkotását..

A szoboravatóünnep után a mískolcí
mindszenti evangélikus temetőben meg-
!wszorúzták Cse,ngey Gus2)táv sírját.
Túróczy Zoltán, püspök bensőséges
imájára következően a miskolci MAV-
dalárda - 'Kiss Dénes karnaggyal élén
- Csengey szövegére írt Becht-kórust
énekelt'. Este a görömbölytapolcai
gyógyfürdő csarnokában Csengey-
emlékünnep volt, amelyen Kovács Ti-
bor, Rákos Arnold, Bectit Józse1',
Berecz István, Horn Edit s a jog-
akadémiai hallgatók énekcsoportjának
szereplése mellett Henszelmann Aladár
dr. egyetemi és ,jogakadémiai tanár,
majd Furia Zoltán alesperes, Csengey
egykor volt tanítványa újítottálc fel
szép és megható emlékeiket a költőről
és professzorró!. (Magyar Értesítő.)

Taníts!
Valaha, amikor még az életpályák

sokasága állt előtted, Te azt válasz-
tottad, amely ezt a szót írta eléd!
Taníts! Olyan végtelenűl egyszerűerr
egyszerűert hangzott. Nem is sejtetted,
makkora felelősség nyugszik benne.
Aztán Te is megtanultad.

Ma, amikor talán már elpelikánkod-
tad lelked minden kincsét, meséjét,
melegét, amikor már jóságos mosollyal
tudod nézni, hogyan hoz virágot, gyü-
mölcsöt drága tapasztalatok árán to-
vábbadtad tudásod,' tanácsod, gondo-
latod, ma már Te is tudod, mit jelent
ez a szó: taníts!

Taníts! Kétszeres súlya van ennek a
szónak ma. Nem akarom elemezni a
tanítói hivatást, nem állítom szembe a
városi tanerőket a vidékiekkel. -nem
vonok közöttük párhuzamot, nem kuta-
tom, melyiknek van [obb sorsa, melyik
érdemelne jobbat, csak arra akarok rá-
mutatni," ami mindenhol ugyanaz: a
gyermeki lélek és a tanító szerető,
vezető kezére. Rá akarok mutatni arra
a felelősségre, amely ma kétszeresen
nehezedik minden emberre, aki odaáll
akár a kitártszemű apróságok elé, akik
még alig látszanak ki a padokból. akár
a serdülő fiúk-Iányok elé, akik az élet
százarcú hívogatásában nem tudják
merre menjenek, akár' .; lassan férfi-
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sorba kerülő, egyetemi hallgatók elé,
akik még alkalmasak minden új gon-
dolat, eszmeáramlat befogadására.

Taníts! - hangzik a felhívás és az
ember a mai napok súlyától nehéz
lélekkel elindul az iskola épülete felé.
Az ajtó kitárul, Belépsz a terembe. A
símára gyalult padsorokból várakozó
gyermekszáj köszönt, gyermekszemek
ragyogása ölel körül, itt egy pirospozs-
gás, pufókarcú szőke ség néz rád riadt
őzike-szemekkel, ott egy sápadt kék
szem figyel rád várakozva. Csend üli
meg il termet. Te magadraébredsz.
Neked most meg kell szólalnod és a
várakozóknak adnod kell valamit.
Valamit önmagadból. Lényednek abból
a részéből, amelyet ott őrzöl a lelked
mélyén, amelyhez nem ért még le az
emberi rossz, abból a részedből, amely
olyan még, mínt az a lélek mely ezekből
a szemekből sugárzik feléd. Nehéz dol-
god van. A hétköznapok keresztje, a
háború vihara annyira mélyen elásott
benned minden igazán emberit. De nincs
idő a töprengésre. Várnak, hogy meg-
szólalj, És te először odasietsz az ablak-
hoz, becsukod a táblákat, nehogy a
rideg valóság beférkőzzön, nehogy fel-
lázadjanak tőle. És ha künn megrendül
is a föld, ha összeomlik is a világ,
nekik nem szabad belőle semmit sem
látni. Már megered .szavad. Beszélsz
hozzájuk. Arról beszélsz, hogy mind-
nyájan Istené vagyunk. Isten pedig
csupa. szeretet. Bölcsőt ringat áldó két
kezével, a magyar jövendő pihen benne.
Most álmodja sorsát, Isten vigyázza
álmát, hogy mire felébred, önmagára
ébredjen ... Beszélsz hozzájuk. Szavad
áldott ital a szomjas lelkeknek ... néha
úgy érzed, már. kifogy alélekzeted, de
azért csak adsz magadból, mindíg töb-
bet, mindíg többet, csak hadd kacag-
jának, csak hadd nevessenek, hadd
ragyogjon a szemük, hadd maradjanak
gyermekek. És aki azt mondaná, hogy
dajkamesékkel ámítod őket, azt hívd
be és mutasd meg a gyermeklelkeket:
nézze, ezeket akarom megmenteni, eze-
ket szeretném megőrizni fehérnek! -,
és amig künn szólnak az ágyúk, kattog-
nak a gépfegyverek, csak beszélj nekik,
mesélj nekik és csak akkor hagyd abba,
ha már úgy érzed, hogy nincs benned
több lélek, mert .amí volt, már rájuk
pazaroltad,

Tanits! Ha hátbatámad is az élet! Ha
arcul üt is a valóság, ne hagyd magad.
Minden kincsedet, minden érzésedet.
minden ·gondolatodat add oda nekik és
sohase kérd tőlük számon, ne várd, hogy
valamit is visszaadjanak belőle. A
gyermek a leghálátl.anabb. Gondolj arra,
hogy az benne éppen a legszebb, hogy
adhatsz, anélkül, hogy valami viszont-
szolgálatot kapnál érte.

Gyarmathy Irén.

Sátrat állít a Magyar Biblia Társulat
a Nemzetközi Vásáron. A sátor a Nem-
zetközi Vásár főbejáratától balra .levő
úgynevezett Repülő-úton, a repülőgép-
kiállítás tőszomszédságában fog állani.
A szép, erdélyi díszítésű sátorban a
Biblia Társulat Szentírást és bibliai
jelzőket árúsít. Szeretettel kérjük Test-
véreinket, hogy vásári látogatásuk al-
kalmával keressék fel a Magyar Biblia.
Társulat kiállítását is.
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nek, testvéri szolgálatkészségét azzal, hogy a szász országos egyház
által megszervezett egyházközségek területén szórványgondozó' munkát
csak mint ígehirdető, hitoktató és pásztori szolgálatot végez, egyházjogi
szervezkedést azonban nem folytat, a testvéri szolgálat munka alkalmán
kívül egyedül azt kerte, hogy szórványgondozó munkájának útiköltsé-
geire a gondozott, magyar ev gélikusoktól adományt fogadhasson el.
A vezérfőesperesség egyhangúlag elfogadta ezt az ajánlatot. Besztercén
a gimnáziumi épületben az egyik tantermet fütéssel és harmóniummal
a magyar evangélikus istentiszteletek rendelkezésére bocsátotta és az
adományok gyűjtésébe beleegyezett. Ezen az alapon már, meg is indult
a magyar evangélikusok lelki gondozása.

Ahol nem a politika, hanem az egyház saját szempontjai érvénye-
sülnek a nemzetiségi kérdésben, ott meg lehet találni a keresztyén
testvéri együttműködést.

Az, dunáninneni püspök
felügyelő

,..
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Kovács Sándor püspök és Sztranyavszky Sándor felügyelő halá-
lával megüresedett a dunáninneni evangélikus egyházkerület mindkét
elnöki széke. Az egyházkerület egyházköz ségei június közepe óta I

szavaztak utódaikra és a kijelölt bizottság aug. 10-én hontotta fel s
számlálta össze a beérkezett szavazatokat, Neográdi Horváth Sándor
dr. egyházmegyei másodfelügyelő, nógrádi alispán vezetésével
Balassagyarmaton. Eszerint beadtak összesen 96 szavazatot; az érvé-
nyes szavazatokból 80 esett Kardos Gyula püspökhelyettes-esperesre,
balassagyarmatá lelkész, kormányfőtanácsosra, 14 szavazatot kapott
Irányi Kamill székesfehérvári. 'Ielkész, aki különösen régebbi posztján,
a román megszállás alatt megmutatott bátor magatartásával tette
emlékezetessé nevét.

Ugyanekkor nyilvánosságra hozták a feIügyeLőváLasztás eredmé-
nyét is: amint ez kezdettől fogva sem volt kétséges, új egyházkerületi
felügyelővé a gyülekezetek 98 szavazattal Laszkári Gyulát, a nógrádi
egyházmegye eddigi felügyelőjét, romhányi nagybirtokos, kormányfő-
tanácsost, választották meg.

Az ú.1 püspök és egyházkerületi felügyelő beiktatása a legköze-
Lebbi egyházkerületi közgyűlésen megtörténik; az installáció októbe?'
elsején lesz Balassagyarmaton, ünnepi keretek között.

Kardos Gyula püspök életrajza. Az új püspök hatvanharmadik
étetéoéoen. jár 1880. március 26-án született a pestmegyei Maglódon,
ahol édesatyja, Kardos Sámuel az evangélikus iskolának aranyérdem-
kereszttel kitüntetett igazgatótanítója volt; édesanyja Pokorny Etelka.
Elemiiskoláit szülőfalujában, a gimnáziumot a selmecbányai evangé-
likus líceumban végezte s itt Broznyik, Jezsovics, Király voltak (kiváló
tanárai. Kitüntetéssel érettségizett Selme cen, majd édesanyja bíztatá-
sára lelkésznövendéknek ment. A pozsonyi egyetemes teológiai. akadé-
miára iratkozott be. Itt nagy hatással voltak lelkiéletének fejlődésére
professzorai: Raffay Sándor, aki akkor a pozsonyi teológia újszövet-
ségi tanszékéri tanárkodott és . Kovács Sándor - közvetlen püspök-
elődje, aki a teologusok otthonát vezette s az egyháztörténetet taní-
totta. A pozsonyi teológia után a németországi Lipcsében járt tanul-
mányúton. 1903 nyarán szentelte lelkésszé ilencfal'V'i Sárkány Sámuel
püspök s ugyanez év novemberében Baltik Frigyes püspök meghívta
balassagyarmati hitoktató-segédleLkésznek.

Alig félévvel később már a dunáninneni egyházkerület missziói
lelkésze s ezt a munkakört, amely az egyházkerületi másodlelkész
állásával volt egybekötve, tizenöt éven át, Baltik püspök haláláig töl-
tötte be: E hivatásában a püspököt a balássagyarmati lelkészi teendők-
ben is helyettesítette s az egyhákerületben, mint missziói lelkész,
olyan helyeken végezte az isteníszteletekef sorozatosan, ahol addig
lelkészi rendszeres munka nem folyt. Szolgálatában három nyelven
állt helyt. 1905-ben nősült a Székelyföldről: az ősi, sepsiszentkirályi
Kiss-család leányát, Jolánt vette feleségül, akivel 35 éven át élt bol-
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dog házasságban, mígnem a nagyasszonyHarmadéve tragikus baleset.
áldozata lett. Házasságukat Isten négy fiúgyermekkel áldotta meg.

Harminckieieiic éve Balassagyarmaton kezdte papi szolgálatát, mint
segédlelkész, itt folytatta 15 éven keresztül püspöki másodlelkészkén
s mint paróhus-lelkész 23 éve ugyancsak a gyarmati ieklézsía naggyá-
tételén fáradozik. A város evangélikus iskoláját négytanerőssé fejlesz-
tette, emeletes iskolát épített, az evangélikus ifjúsági egyleitet is ő

erősítette meg, ennek 25.000 pengős székházat szerzett. Buzdítására
Prónay Róza és Trma bárónők 230.000 pengős alapítványt tettek s
ebből Kardos szeretetház at állított, ez most is áldásosan müködik: el-
aggott munkaképtelen asszonyok otthonául szolgál és falai között az
az evangélikus ápoltakon kívül, a krisztusi szeretet törvénye szerint
másfelekezetűek is menedéket találnak.

Az)új püspök egyszerű, nyájas, hű és jó pásztori lénye most új fel-
adatok' elé kerül; sokan bizakodnak benne, hogy munkáját számos
eredmény ésalkotás kíséri majd,

Draskóci és laszkári Laszkáry Gyula, az új egyházkerületi· felű- ,
gyelő régi, kipróbált munkása ugyancsak az evangélikus közéletnek.
1876. szeprember 3-án szü1etett Romhányban, Nógrád megyében, régi
nemesi családból, amely eredetet Latibor ősétől IV. Béla királyig vezeti
vissza. Fia néhai id. Laszkáry Gyulának. az egykori: nagy dunáninneni
egyházkerület csaknem húsz éven át volt felügyelőjének, főrendiház;'
tagnak, édesanyja szül. ebeoki Tihanyi Borbála. Atyai-anyai részről
nem egy ősének volt vezetőszerepe az evangélikus egyház életében:
így Laszkáry Ilona édesanyja volt ócsai Balogh Péter vbtt. 1789-ben
megválasztott egyetemes felügyelőnek; anyai nagyatyja, ebeoki Tiha-
nyi Ferenc vbtt., temesi gróf, ugyancsak az egyház ve:oéralakja; nagy-
anyja Kisrédei Rhédei Borbála révén anyai részről az árpádházi Aba-
nemzetség ivadéka.

Az új egyházkerületi felügyelő a pozsonyi evangélikus líceumban,
a németországi Tübingenben, Hohenleimben tanult s a budapesti
egyetemen államtudományi okIevelet szerzett. Kétéves európai tanul-
mányútat is tett. Kora ifjúságától részt vesz Nógrád megye közéle-
tében s édesatyjának halála, 1912. óta az ősi birtokon, Romhányban
szép mintagazdaságot fejlesztett ki. .

Az egyház dolgai iránt kezdettől fogva érdeklődik s már - 18
éves korában Kétbodony község egyházfelügyelője. Az egyházkerület
Gusztáv Adolf-gyámintézetének világi elnöke, 1931-től egyházmegyei
felügyelő, 1925. óta a Johannita-Rend teljosjogú lovagja. GÖmbö.~ Gyu-
Jához elejétől fogva bensőséges barátság. fűzte s az egyház kerületi
felügyelőségben . elődjének, Stranyavszky Sándornak ugyancsak szű-
kebb környezetébe tartozott.

(Magyar Értesítő.)"'~.,.,......,.~.......,..".,.~-. .

Egyháztársadalmi konqresszus
Az Országos Luther-Szövetség 1942. szeptember hó 23-25. napjain Budapestell

egyháztársadalmi kongresszust rendez.

Az Országos Luther Szövetség az egyháztársadalmi kérdések meg-
vitatására, valamint az egyháztársadalmi munka elmélyítésére és
további kiépítése céljából szeptember hó 23-'~5. napjain Budapesten
egyháztársadalmi kongresszust rendez. A koru.resszus programmja a
következő:' .

. Szeptémber 23-án d. e. Istentisztelet. Prédikál:· D. Raffay Sándor
püspök. Megnyitó ülés. Megnyitót mond dr. Bencs Zoltán az O. L. Sz.
elnöke. Előadá:sok. Egyház és az állara. Előadó: D. Kapi Béla püspör:.
Hozzászólók: Németh Károlye:speres és dr.Ysedényi Béla jogaka-
démiai tanár. .'

Szeptember 23-án d. u:' Evangélikus közös.~ég. Előadó: dr. Bcncs
Zoltán. Hozzászólók: dr. Pass László tb. esperes és dr. MádyZiJltán
keresk. isk. c. igazgató. A külföldi eoanqéiikussáq egyháztársadalmi
munkája. Előadó: Wolf Lajos tb. esperes. Hozzászólók: Egyed Alatlár tb.
esperes és Joób Olivér lelkész.

l\'ANGn'~U~~L~
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KÖNYVI S M [RT[TÉS
Incze Gábor: A mi életterünk.

(Budapest, 1942. 112. lap.)
Szerzőnk olyan ember, akinek minden

évben van valami kinyomatni való kéz-
irata. Olyan vállalkozó, akinek mindíg
akad kiadója. S olyan író, akinek mél-
tán van [ó olvasóközönsége:

De Incze Gábor eddigi könyvkiadá-
saival joggal szerezte meg kiadójának
vele szemben megmutatkozó előzékeny-
ségét. Mert azok a régi protestáns írá-
sok,amelyeket ő adott új köntösben
korunknak, szükségesek voltak az új-
ból való kiadásokra. Azok a tanulmá-
nyok és essayk, amelyeket a szerző
utazgatásat közben feljegyzett s később
nyomdakész állapotbán a nyilvánosság
számára megírt, igen kedves olvasmá-
nyai a .magyar protestáns olvasó-
közönségnek. Ebben a könyvében is ol-
vasói elé tárj a hazánk minden neves
protestáns gyülekezetéből a feljegyzésre
érdemes látásait s ahogy a gyülekeze-
tekről, vagy annak neves személyeiről
ír, annyi értékes történelmi leletet tár
közönsége elé, amelyeket eddig mások-
tól nem halottunk s amelyekért épen
ezért igen hálás a közönsége.

Az Erdőskárpátoktói Erdélyig és
Komáromig minden útjába eső.igyüle-
kezetbe ellátogat s minden református
problémát meglát és megír, de sohasem
felejti el azt, hogy látásai közben szeme
rá ne tévedjen .az evangélikus dolgokra
is sajó s a hűséges testvér szemével
nézi és értékeli mindíg a mi történe-
teinket is.

Ez a nem tudjuk hányadik cpus egy
újabb kedves és értékes Incze Gábor-
könyv, amely valóban méltó a me/isme-
résre. G. L.

*Kerecsényi Dezső: A magyar próza
könyve.

(A Magyar Szemle-Társaság kiadványa.
Budapest, 1942. 60j lap)

Aki ezt a nagy 'könyvet végigolvassa,
sok kedves élménnyel gaz Iagodík. A
történész talál olyan szemelvényeket,
amelyeket más kútfők alipján esetleg
másképen is ismert, :1:= it tegy önélet-
rajzszerű, három oldalon egészen őszinte
és új adatot talál. A teológus a XVI.
és XVII. századbeli egyházi irók sze-
melvényeiböl olyt-n gyöngyszemeket
talál, malyeknek újból való megisme-
rése gyönyörűség. A''. irodalomrajongó
úgy egr.szrtheti ki a régi magyar íro-
dalom kincseinek megismerésével isme-
reteit, hogy észrevétlen tanulásával
minríen ilyen irá nyú hiá nyérzetét tőké-
letesen megnyug tat ia. A népi politikába
belefelejtkezett bús magyar pedig az
íttközölt régi írásokból azt állapíthatja
meg, hogy kulönösen az erdélyi és
dunántúli ma ü: benélt népi stílus
tulajdonképen m egegyezik a XVII. szá-
zadi magyar nyelv irodalmi' formáival.

Sok olyan c-emeget ad Kerecsényi
Dezső, mint szerkesztő, olvasóközönsége
elé, amelyért mindm komoly olvasó
nagy hálát {,rez vole szemben s azt
lehet állitaní, hogy ami irodalmi ritka-
ságunk é~: értékünk van a Halotti be-
szédtől .a X1.X. szánd elejéig, amelyből
neki gyű jtenie kellett, ebből az értékes
irodalmi anyagból minden olyan az
olvasó elé került, amit a mai magyar
embernek. ismern ie kell.
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A költői antológiaí vállalkozások min-
den időben nagy kedveltségnek örven-
dettek. Ez a prózai műveinkből szer-
késztett antológia első kísérlet a maga
nemében s ahogy az eddigi méltatások
nem fukarkedtak az elismerés oszto-
gatásában sem a kiadóvállalattal, sem
a szerkesztővel szemben, mi, egyházi
emberek, még nagyobb elismeréssel
üdvözöljük a szerkesztőt kiváló mun-
kájáért.

Bibliát a katonáknak
A Magyar Biblia Társulat (Bpest,

IX., Ráday-ú. 28.)- nemcsak a tábori
lelkészek útján kívánja olcsó Bibliá-
valellátni a fronton küzdő katonáín-
kat, de azt is lehetövé kívánja tenni,
hogy katonáinknak maguk a hozzátar-
tozók is küldhessenek Bibliát. '

Ezért 1942 augusztus 15-től folytató-
lagosan 30 százalék engedményt ad
azoknak, akik az ilymódon olcsó áron
megszerzett Bibliát ki akarják küldeni
a frontra.

Megr,endelési' fe,ltételek,' a megren-
delő zöld' nyomású, úgynevezett biankó
csekkbefizetési lapon (kapható minden
postahivatalbanj beküldi a megren-
delt Biblia árát és a postaköltséget a
Magyar - Bilia Társulatnak. A befíze-
tési lap hátsó oldalán, a levelezésre

'szánt középső részen megírja, hogy mi-
lyen Bibliát kér. A befizetesi lap első
oldalára fel kell írni Társulatunk ne-
vét és csekkszámát. Magyar Biblia
Társulat Budapest, 30.330. A Bibliák
megküldését augusztus 15-én kezdjük
meg.

A küldhető Bibliák kedvezményes
ára: 1. számú Teljes Biblia kedvezmé-
nyes ára postaköltséggel együtt 2.57 P,
52. számú Ujtestámentorn félvászonk.
kedvezményes ára postaköltség gel 0.78
P, 56. szárnú Ujtestámentom Zsoltárok-
kal, félvászonk. kedvezményes ára pos-
taköltséggel 0.92 P.

(Megrendelésnél elég, ha csak a
Biblia számát írjuk meg.)

Drágább kivitelű Bibliák után (bőr-
kötésű stb.) nem adhatunk kedvez-
ményt.

Utólagos fizetéssel, vagy utánvéttel
senkinek nem küldünk Bibllát.

,. '
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Népföis~oláin~~íyó 8-ZaVa
Sokféle hívás hangzik ma már a

parasztifjúság felé. Hívja a város, a
gyár, az iparos-szerszám. Hivogatják az
iskolapadok s a tanult ember .Jcöny-
nyebb" élete is. Válogathat a csábító
ajánlatok között. A népfőiskola nem a
város, hanem. a parasztság érdekében
szólal meg. Nem is akar ez a hívás
hamisan csalogató lenni. Biztos állást,
kényelmes életet, könnyebb foglalko-'
zást nem ígér,' hanern ahonnan most
kihív, fölkészítve oda is küldí vissza:
a faluba. A népfőiskola azért 'nevel öt
hónapon átoföldmíves legények et és leá-
nyokat, hogy a magyar falvaknak
lEjgyenek tisztább életű, tisztább fejű
és haladni vágyó munkásaí, akik nem
csupán a szellemi és gazdasági hala-
dásnak a harcosai,- hanem 'az életújító
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'Szeptember 24-én d. e. A reformáJtus egyház egyháztársadalmi
munkája. Előadó: Zászkaliczky Pál esperes. Hozzászólók: Járosi Andor
esperes és Dezséry László egyetemi lelkész. A katolikus egyház egyház-
társadalmi munkája. Előadó: dr. Halász Kálman lelkész. Hozzászólók:
Lic. Fizély Ödön esperes és dr. H. Gaudy László vallástanítási igazgató.

Szeptember 24-én d. u. Mi tar1tozik az egyháztársadalmi munka
kenetébe? Előadó: Kemény Lajos esperes, Hozzászólók: Zászkahczky
Pál 'esperes és dr -,V ácz Elemér vm. főlevéltáros, Ki végezze az egyház-
társadalmj inunkát? Előadó: Tu'l"óczy Zoltán püspök. Hozzászólók:
D. Kapi Béla püspök és dr. Bencs Z'oltán az O. L. Szvelnöke,

Szeptember 25-én d. e. Az egyháztársadalmi munka egyházvé-
delmi része. Előadó: dr. Kekesi András tb. esperes. Hozzászólók: Kuszy
Emil tb. esperes és Ajkay István földbirtokos. Az egyházvédelmi
tnumk« kulturális része. Előadó: dr. Sólyom Jenő egy. ny. r. tanár.
Hozzászólók: dr. Sclvulek 'Tibor tábori főleikész és Kemény Péter val-
lás tanár. Az egyháztársadalmi munka szociális része. Előadó: 'dr. Mády
Zoltán keresk. isk. c. igazgató. Hozzászólók: dr. Reök Iván kórházi
főorvos és Vára ty L'ajos lelkész. Az egyetemes égiJházhoz benytt.1-
tandó határozaJ.ti javaslat előterjeszése. Záróáhitat. Végzi: D. Kapi Béla
püspök.

Az előadásokhoz ~ -a felkért hozzászólókon kívüJ - mindenki
hozzászólhat. A kongresszusra már most előre JS hitte.stvéri szerétettel
Mvja az Országos Luther Szövetség egyházunk lelkészeit, világi veze-
tőit, általában mindazokat, akik az egyháztársadalmi kérdések iránt
érdeklődnek és ezzel a munkával szemben felelősséget éreznek.
A kongresszus meghívóit, a Szövetség szeptember hó elején küldi szét.

Egyházi hózossóqközvetítés
Lapunk más helyén megemlékezünk arról, hogy' az Országos

Luther-Szövetség ez év szeptemberének . vegen egyháztársadalmi
kongresszust tart a fővárosban az egyháztársadalmi munka elvi és
gyakorlati megvitatására. Ezt megelőzően lapunk is felvet több
egyháztársadalmi kérdést, hogy a velük való foglalkozás mintegy
előkészítse a kongresszust s több szempontból anyagot adjon számára.
Ide tartozik a feriti kérdés is. Nem, kell félni a címtől. Nem akar
az egyház házasságközvetítő irodát nyitni, nem akarja valamelyik
lapjának hasábjait a napilapokéhoz hasonló házasságközvetítéseknek
átengedni. Amikor egyházi házasságközvetítésről beszélünk, arra
törekszünk, hogy lehetőleg minden házasságkötés az egyházon belül
történjék, vagyis Ú. n. tiszta házasságot kössenek híveink. Természetes,
hogy égy vegyesvallású országban, ahol 'mi evangélikusok. a lakosságnak
csupán 6 százalékát tesszük, ez olyan ideális elgondolás, melyet a maga
egészében soha nem lehet megvalósítani. A rendelkezésünkre álló
lehetőségekkel mégis meg kell tennünk, amit tudunk. Nem kell senki
előtt magyarázni, hogy milyen fontos kívánság ez: minél több tiszta
házasságot! A boldog házasságnak, a céltudatos gyermeknevelésnék, ha
nem az első, de első között való kívánsága a tiszta házasság. Az élet
nagyon sok furcsa példával szolgál. Magamat személy szerint is közelről
érintő és örvendetes születési eset mellett állo~.E.m a napokban:
Evangélikus egyházi tisztviselőnek derék evangélik~~a kötött házas-
ságot néhány évvel ezelőtt másvallású hajadonnal. A szülők mindent
megtettek, -hogy reverzálls legyen a mi javunkra. Sajnos, a másik

.oldalról sehogyan sem mentek bele. Kénytelenek voltak belenyugodni
a változhatatlanba, -rontani nem akarták a fiatalok boldogságát (talán
eredménytelen lett volna minden munkájuk). Örültek a látszólagos
eredménynek is. Reverzális nélküli házasságkötés volt családjukban
evangélikus lelkész előtt. A többit rábízták Istenre. Ha -gyermek
születik, talán majd csak fiú lesz. Másként fórtéht. Mit tegyenék,



k~py.t~lEjrek voltak a másvallású templomban kereszteltetni. Magarn
előtt látom a nagyszülőket. A nagy öröm mellett ott van szívük mélyén
a bánat érzése is. Érzik, hogy ha látszólag minden rendjén is ment s
eleget tettek mindkét fél kívánságának, most mégis egészen lehetetlen
helyzetben van a mi derék evangélikus egyházi tisztviselőnk, aki nap,
mint nap az ő templomának oltáránál forgolódott egészen nyugdíj az-
tatásáig. öi magát semmi vád nem érheti. A fiú azonban nem hozta
volna ilyen kellemetlen helyzetbe sem szüleit, sem önmagát, ha elvül, , .

tűzi ki maga el~ jó idejében: tiszta házasságot kötök csupán és ebből
nem engedek.

Mi legyen hát az egyház, vagy közelebbről a Luther-Szövetség
feladata az egyházi házasságközvetítés terén? Szerintem egy mozgalmí
szervet kellene létesítenie, melynek keretében gyülekezetenként
alcsoportok működnének s az alcsoportok akár a lelkész, akár' más
egyházi vezetőember komoly munkájával mindíg kapcsolatot tudnának
kapni a megfelelő alcsoporttal. A mozgalmi szervek működési területe
főleg a városokban lenne, ahol mindkét nembeli fiatalságunk akár
tanulmányi, akár ipari munkaévei alatt állandóan szemlélődik,
ismeretségeket köt és terveket sző a jövőjére vonatkozólag. Ezek a
mozgalmi szervek csak akkor végeznének áldásos és eredményes
munkát, ha segítői magából az ifjúságból kerülnének ki. Felelősségteljes
fiúknak és leányoknak kellene ott állaniok 8-10 társuk mellett, figyelve
őket s kellő időben ezeknek. a mozgalmi szerveknek a tanácsait,
segítségét hozva számukra .. A kivitelezés, a megvalósítás már az
egyháztársadalmi kongresszus dolga legyen!

Másik feladata egyházunknak ifjúsági köreink megfelelő átalakí-
tása, ill~tve -szervezése. Külön szólhatnánk a férj képző, feleségképző,
vagy a csak egészen újkeletű papnéképző akadémiákról, azoknak
szerepéről és eredményeiről. Ezeket mindenütt megvalósítani nemcsak
hogy nem lehet, de nem is szükséges. Ki kell azonban küszöbölnünk
fiatalságunk köréből azt a tévhitet, hogy diákszerelem, ifjúságunk
ismerkedése, stb. már magában is bűn. Ezekről nyíltan kell szólani
hozzáértőknek és vele komoly an foglalkozóknak. Ahol fiúk és leányok
összejönnek, legyen az egyházi jellegű ifjúsági egyesület, természetes,
hogy közeledés fog mutatkozni közöttük. Ezt a közeledést nem szabad
akadályozni. Tapintattal és kellő óvatossággal csak arra kell törekednie
a vezetőnek, hogy ezek soha· ne teremtsenek klikkeket egy körön belül,
ezek ne legyenek az egész ifjúság harmonikus együttműködésének a
rovására. Ismétlem azonban: ne akadályozzuk ifjaink és leányaink
ismerkedését. Példákat tudnék felhozni annak igazolására, hogy éppen
a legkomolyabb fiúk tértek más területre, idegenbe azért, mert nálunk
erről a dologról állandóan csak mint veszedelmes eltévelyedésről és
magában is bűnös dologról szóltak előtte. Olyan ifjúsági körben, ahol ,
túlkapásoktól soha ne féltse őket.

Van azután az egyházi házasságközvetítésnek inkább csak a
lelkész számára igen fontos és megvalósitásra· váró feladata. Emeljük
ki ígehirdetéseinkben' _minél többször az evangélikus családi élet,
gyermeknevelés fontosságát és szépségét. Tegyük az- esketést esküvői
istentiszteletté! Ez azt jelenti: próbáljuk a gyülekezet minél nagyobb
rétegét elhozni és egybegyűjteni az esküvőre. Enekeljen ott maga a
gyülekezet egy-két vers közéneket, a lelkész pedig előzetes ismeretség
és beszélgetések alapján ne általános, hanem személy szerint az' előtte
álló új párnak mondott, az ő életkörülményeiket szem előtt tartó
esketési beszéddel tegye mindenki számára egyformán feledhetetlenné
azt az órát. Fenti elgondolás nem az én elgondolásom. Egyik olyan
hívünk adta. azt, aki maga nagyon sokat és nagyon komolyan foglal-

evangéliumnak a hordozói. Annak a bol-
dogító örömhírnek, amit a népfőiskola
meghitt falai között ifjú szívükbe be-
fogadtak.

Már ötödik esztendeje, hogy felhang-
zik a népfőiskola hívása. Minden évben
többen figyeltek fel rá s minden évben
több jelentkezőnek adhatott helyet. Ez-
idén két fiú- és egy leánynépfőiskola
nyitja meg kapuit a falu ifjúsága előtt.
A tanfolyam teljes öthónapos, november
ö-töl március 31'-ig tart. Tandíj nincs.
A lakás és teljes ellátás díja az öt hó-
napra 1'60 P. Az öthónapi Iísztmennyi-
séget, cukoradagot, 2 kg zsírt és 1 kg
szappant míndenkí természetben hozza
magával. A szegénysorsú növendékek
számára népfőiskolánkon kedvezmé-
nyes helyek is vannak. Ezek elnyerését
az illető népfőiskola vezetőségétől kell
kérni.

A felvételre pályázhatnak 17-25 éves
evangélikus földmíves legények és leá-
nyok, akik az elemi iskola hat osztályát
elvégezték. A felvételi kérvény hez mel-
lékelni kell az utolsó iskolai bizonyít-

,ványt, lelkészi ajánló levelet, orvosi
bizonyítványt annak az igazolására,
hogya kérvényező f~rtőző betegségben
nem szemred s ha a pályázó kedvez-
ményt is kér, hatósági szegénységi-,
illetve vagyoni bizonyítványt. A jelent-
kezes határideje: szeptember 15. Kérvé-
nyét mindenki ahoz a népfőiskolához
küldje be, amelyiknek növendéke sze-
retne lenni.

Tessedik Sámuel Evangélikus Nép-
iskola Igazgatósága, Nagytarcsa.

Evangélikus Népfőiskola Igazgatósága,
Orosháza.

Fébé Evangélikus Leánynépfőiskola
Igazgatósága, Budapest, XI!., Hideg-
kútí-út 123/ a.
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Az Országos Lelkészegyesület - ezévi
nyári evangélizácíója különböző aka-
dályok miatt nem jöhetett létre. Az
egyetemes közgyűléssei kapcsolatosan
tartandó országos közgyűléssei kapcso-
latban lesz Budapesten egy egésznapos

. konferencia, melyen fontos kérdések
kerülnek megbeszélésre.

A szarvasi egyházközség aug. 9-én
lelkészválasztó közgyűlést tartott az.' ó-
templomban Kello Gusztáv esperes és
Adamkovics Agost egyházmegyei má-
sodfelügyelő elnöklete alatt, melyen
egyhangú meghívással az új-templomi
körzet lelkészévé választotta Kiss
György kiskőrösi lelkészt.

Helyesbítés. A finn gyermekakció-
val kapcsolatos körleveléveL közölte az
Országos Luther Szövetség, hogy
amennyiben a gyermekek .hatóságí el-
lenzés következtében Magyarországra
nem jöhetnének, az e célra összegyűj-
tött pénzösszeget fogja az illetékes finn
hatóság, illetve szervezet rendelkezé-
sére bocsátani. Miután a finn hatósá-
gok a finn gyermekeknek külföldön
való elhelyezésétől ebben az évben el-
tekintenek, sőt a jelenleg külföldön lévő
gyermekeiket is hazaszállítják, az Or-
szágos Luther Szövetség a finn gyer-
mekakcióra összegyűjtött pénzt az Or-
szágos Finn Gyermekvédő. Irodának
fogja átutalni. A finn gyermekek ma-



gyarországi elhelyezésérőt további tár-
gyalások nem folynak, míután azok
folytatása teljesen céltalan. A finn
gyermekakció gyűjtésének eredményét
az Országos Luther Szövetség közölni
fogja. A gyűjtést csak augusztus ö-én
zárták le, úgyhogy a végeredményt csak
az augussztus 8-át követő héten lehet
közzétenni, mert esetleg utólag is jöhet-
nek elkésett adományok.

A budapesti Kerepesi-úti egyházköz-
ség hívei egykori lelkipásztoruk, Mor-
hács Márton sírját halálának' egyéves
évfordulója alkalmából ünnepélyesen
megkoszorúzták,

Házasságkötés. Zalán Pál lelkész és
Csizmadi Gizella júl. 28-án a ceglédi
templomban házasságot kötöttek. Az
esketési szertartást Benkóczy Dániel
szegedi esperes végezte. (Minden külön
értesítés helyett.)

A pestkörnyéki ifjúság Rákoskeresz-
túron jól rendezett és szépen látogatott
egész napos ifjúsági találkozót tartott,
melyen Agoston Sándor' és Csepregi
Béla végezték. a szolgálatot.

Pályázat. A palánkai ev. egyház-
község (Bács-Bodrog vm.) megüresedett
lelkészi állására pályázatot hirdet. A
lelkészi állás Jövedelme: .1. Lelkészlak
és a kert használata. 2. Ot (5) katasz-
trális hold élvezete, amelynek az adó-
ját az egyházközség fizeti. 3. Készpénz
200.- pengő. 4. 20 mázsa tiszta, kiros-
tált buza és 20 mázsa kukorica. 5. A
2800 pengő alapitvány kamata. 6. 3 öl
kemény tüzifa, 10 mázsa kőszén és 1
öl tűzifa az iroda részére, házhoz be-
hordva. 7. Szokásos offertórium ok és
az esperesség által megállapított stó-
lák. Az állás kongruás, A szolgálati

. nylev szlovák, A pályázatok beküldé-
sének utolsó napja. 1942 augusztus 28.
Dunagálos, 1~42 július 30. Dr. Macák
Mátyás egyházmegyei felügyelő. Sí.rka
Sámuel esperes.

Orosháza evangélikus gimnáziuma
pályázatot hirdet három tanári állásra.
Pályázhatnak olyan evangélikus vallású
okleveles középiskolai tanárok és ta-
nárjelöltek, kiknek a következő tár-
gyakból .valamilyen csoportosításban
képesítésük van: magyar, történelem,
latin, angol, német. A szabályszerűen
felszerelt pályázatok az iskolai bizott-
sághoz címezve aug. 15-ig küldendők
be a gimnázium igazgatóságához.

A gyenesdiási Kapernaumban meg-
hosszabbították a nyaralásí időt: aug.
23-ig 'lehet nyaralni ezidén egyházunk
üdülőjéhen a Balaton mellett. A napi
penzjó 7 pengő, evangélikus lelkészek,
tanárok, tnaítók és hozzátartozóik ré-
szére napi 6 pengő. Érdeklődőknek
készséggel nyújt felvilágosítást Tekus

_ Ottó misszíói h.-Ielkész, Gyenesdiás,
,Zala .vm~ Kapernaum.

A budapesti Evangélikus Internátus
szeptember 1-re intelligens, megbíz-
ható, főzéshez-sütéshez értő házvezető-
nőt keres. Evangélikus (prot.) nő ked-·
ves, otthonra "talát. Saját szebája van,
teljes ellátással és fieztéssel. Levél-
beli ajánlatokat VI!., Damjanich-utca
28/b.· címre; . személyes bemutatkozás
aug. 23. után.
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hívünk adta azt, aki maga nagyon sokat és nagyon komolyan foglal-
kozott a kérdéssel. Ha nem a külső, hanern a belső tartalom szem-
pontjából tesszük vonzóvá az "esküvői istentiszteletet";· akkor ennek
kifelé és befelé egyaránt meg lesz a maga eredménye. Szolgálataimban
többször tapasztaltam ennek, áldását. Olyan valakitől kaptam legutóbb
levelet, akinek a leánya templomunkban esküdött másvallású férjével.
Azok sehogyan sem akartak hozzánk jönni. Most azonban arról írnak,
hogy ez az esküvő másvallású rokonaikat egészen közel hozta hozzájuk.
Akkor idegenkedtek eljönni templomunkba,.. most ők is köszönik ezt a
nem-várt beszédet s meglepődve tünődnek azon, hogy nálunk is csak
a szépre, nemesre és jóra tanítják az embereket.

Gondolkozzunk tehát az egyháztársadalmi szempontból is olyan
nagyjelentőségű tiszta házasságok kérdéséről. Pásztor -Pél.,

A tiszai ~gyházkerület közgyűlése
Miskolcon, f. hó 6-7. napjain tartotta meg a tiszai egyházkerület

evi rendes közgyűlését, melyen az egyházkerület igen népesen vett
'részt,

Ünnepi alkalom volt az előző napon tartott Csengey-szoborleleple-
zés és a többi ezzel kapcsolatos ünnepség. A Csengey-centennárium
reányomta bélyegét az egyházkerület minden egyesületének a gyűlésére.

6-án reggel nyolc órakor a miskolci szép templomba gyűltek össze
a papok, tanítók és papnék, hogy úrvacsoravétellel 'kezdődjenek. az
összejövetelek. Duszik Lajos miskolci lelkész, tb. esperes végezte a szent
szolgálatot. Majd a lelkészek, tanítók és papnék egyesülete gyűlésezett.
A lelkészek a MEEE által kijelölt kérdéseket tárgyalták le, a tanítók
iskolai kérdéseket vettek elő tartalmas gyűléseiken. A papnék a mai
háborús állapotokkal kapcsolatos feladatokat tárgyalták meg. .

Délután az egyesített bizottság és a presbitérium tanácskozott. Majd
a Gyámintézet tartotta meg közgyűlését, mely után az egyházkerületi
Luther-Szövetség és Gyámintézet együttes vallásos estélye következett.

7-én reggel istentisztelettel vette kezdetét a közgyűlés. Lichtenstein
László egyházkerületi felügyelő valóban időszerű megnyitóbeszédet
tartott.' Csengey Gusztáv száz- és Tessedik kétszázéves születési
évfordulója alkalmából áldozott az emléküknek. Üdvözölte a közgyűlés
a korrnányzóhelyettest, a miniszterelnököt és a kultuszminisztert.
Megemlékezett' a két protestáns egyház új vezetőiről és elhúnyt hagy-
jairól. Túróczy Zoltán püspöki jelentéséből a múlt 'számban hoztunk
részleteket. Abban a beszédben, mellyel jelentését a közgyűlés asztalára
helyezte, részletesen . szólt arról a veszedelemről, amely a születések
csökkenése folytán az egyházat és a nemzetet fenyegetik. Jelentős pontja
volt a kezgyűlésnek a missziókról szóló, amely azt' mutatta .meg, hogy
az egyházkerület nagy területén céltudatosan'. fejlődik a' szórvány-
gondozás. A pénzügyek erős javulásról tettek bizonyságot. Az' iskolák
egyházias jellegű fejlődése is örvendetes. A vallástanitás mindinkább
széles körre terjed ki; aggodalommal látja azonban az egyházkerület
a tankönyvhiányt és felír ennek sürgős megoldása érdekében. Majd
kiosztotta a közgyűlés a rendelkezésre álló segélyeket és az adó- és
közalapi segélykérvényeket felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. Több
kisebb jelentőségű !igy elintézése után a. közgyűlés emelkedett han-
gulatban befejeződöt.

Gyámintézeti közgyűlés. A tiszai egyházkerület G.. A. Gyámintézete
augusztus hó 6-án Miskolcon tartotta kézgyűlését Marcsek János és
dr. Nemes Géza elnöklete alatt. A közgyűlés örömmel vette' tudomásul,
hogy a gyűjtés eredménye meghaladja a 8000 P-t. A Meskó-alapítvány
kamatai első ízben kerültek kiosztásra, mert Förster Lajos egyházmegyei
gyámintézeti elnök ezen a címen 100 P adományt helyezett a gyűlés
asztalára. 12 egyházközség kapott 150-150 P segélyt és ugyanannyit
a rozsnyói kereskedelmi iskola. A gyámintézeti istentisztelet szónoka
Baltazár János jolsvai lelkész volt. Az egyházkerületben a gyámintézeti
munka igen szép haladást mutat.: '. .._. " '.. _ ~":' ,



Terltett asztalon SZiGETI evőeszköz.
12 személyes' ezüst kazettában
92 drb. . . . . 1.790.- P
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
.' kerül~lek Jóléti Egyesületét? - .

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker temetkezési segély folyósításával a csa-
lád. segítségére siet. .

Kiházasítási," tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

'J:..z egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatessági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő,

Az egyesület taglétszáma: 24.500.

Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-
metkezési segélyt fizetett ki., .

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesiilet kőzpontja: Budapest, IV., Fehérhajó-u."
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, ·Szombat- .-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és föglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Evangélikus lakásba
Evangélíkus képet! /1
LUHNSDORF KAROLY
rnűvészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VU.·
Damjanich-utca 28/b. TeL: 222-8g5.
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1
, ,,~n Istenem, élJ Istenem, miért hagy-
tal el engemet! (60X33) . . . . 1 P

I

"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek .levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Még forró a
és még messze van, amíg min-
dent betakarítunk abból, amit
ez az esztendő a föld termése
gyanánt Isten kegyelméből ne-
künk ajándékoz .. Még a gyü-
mölcsfák második virágzása
tart: most az éredő gyümölcs
alakjában virítanak. Még szű-
kös esztendők nyarában is
könnyebb ilyenkor az ember-
nek a szíve, mert még halogat-
hatja a téli gondokkal való baj-
lódást. Ezért mindnyájan' első
pillanatra úgy érezzük, hogy
talán korán csendültfel még
az a meleg hang, amelyik téli
ruhát kért a katonák részére.

Csak az. első pillanatokban
éreztük ezt. Aztán egyszerre
ráemlékeztünk, hogy mit jelent
a tél a harcoló katonának. Akik
az első világháborút átélték,
mennyit tudnak beszélni a téli
szenvedésekről! Pedig akkor
még másképpen folyt a há-
ború. Akkor még nem ismer-
ték az eiköltöztetett városok és
falvak módszerét, akkor meg el
lehetett foglalni házakat és fal-
vakat anélkül, hogy előbb
össze kellett volna lőni, akkor
még maradt fedél, bútor, szál-
lásra alkalmas hely akár előre,
akár hátrafelé vonultak a had-
seregek. Ma más a háború.
Legjobban kitűnik ez abból,
hogya "felperzselt föld" nevét
érdemli meg a háborút szen-
vedő országok minden olyan
része, amerre a győztesek vo-

nulnak. 'Mi lesz' ezeken a ré-
széken, ha majd elindul a téli
szél, kavarog a hó, didereg a
vér, sötét az éjszaka és nincsen
menedék sehol?

Gondold csak el, hogy te vi-
szed a puskát és a háború min-
den nehéz kötelességét a vál-
ladon ilyen körülmények kö-
zött, ilyen fagyasztó és kegyet-
len télben. Gondold csak el,
hogy a fiad, a férjed, vagy a
testvéred így masírozik. Vagy
ne gondolj rájuk, csak azt kép-
zeljed el, hogy egyetlen egy
magyar ember te éretted és
minden itthonmaradottért, az
otthonunkért, a melegre fűtött
kályhánkért és az éjszakai nyu-
godalmunkért így megy e'lőre
az' orosz földön Kaukázus vagy
az Ural felé. Hát nem kellene-e
levetnimagadról a meleg ka-
bátodat, hogy. ráterítsd, oda-
készíteni apapianodat,' ahol
majd egy fa mögé húzódik és
neki. adni a meleg ételt, ami
itt olyan magától értetődően.
van az asztalon ...

Bizony, nincs késlekednívaló
idő. Hamar kezdj hozzá, hamar
nézz szét idehaza és ami nel-
kül te nem fogod érezni az el-
jövendő télnek életedre vesze-
delmes hidegét, küldd el' ne-
kik. Ne sokat tanakodj, ne so-
kat alkudozzál. Még eddig
ahányszor csak alkudoztál ma-
gaddal, mindíg olyan módon
végezted, hogy később szégyen-

nop
keztél miatta. Értsd meg, hogy
a katonák meleg ruhája a há-
ború nagyon fohtos dolgai közé
tartozik. Kell, hogy a katona
figyelme éber legyen és szeme
jól lásson, füle jól halljon, vére
rendes en keringjen. Szívesen
fárad, bátran harcol, elszánta
magát élete' feláldozására is,
de szemtől-szembe akar állani
minden ellenséggel és nem
alattomos hideg miatt gondolja
n;egfogyatkoznierejét s talán
életét is. Ugyan mit használ
neked, hogy már évek óta van
a házadban valami téli holmi
anélkül, hogy használnád és
mennyi t használ neked, ha ide-
jében odajut, ahol szükség van
reá. Nem hisszük, hogy ha
majd a tél beköszönt, nyugod-
tan léphetsz ki az utcára, vagy
nyugodtan térhetsz esti pihe-
nőre, ha az eszedbe nem jut az,
hogy helyetted ott van a hideg
téli harcok mezőin a rneleg
ruha, amit elküldöttél ...

Hiszen úgysem a tied semmi,
amit a magadénak val~asz. Éle-
teddel együtt bizonytalanság-
banvan minden javad. Még ha
magad szerezted is, akkor is
csak ideig-óráig való tulajdo-
nod. ~Tovább marad a tied, ha
odaajándékozod a helyettesed-
nek a harctéri tél idejére. Té-
ged is melegíteni fog, majd
meglátod. A szívedbenés az
imádságaidban, melyeket hall-
gasson meg a mi Istenünk. ~.

K. L.
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ft YeDfeS~ázassáDo~tanulságai
Lapunk legutóbbi számában "Egyházi

házasságközvetítés" címen írva, szó-
lottunk azokról a megvalósításra váró
feladatokról, melyeknek elvégzésével
nagy másvallású tengerben bár, mégis
szaporíthatjuk a tiszta házasságkötése-
ket. Most lássuk a másik oldalt. A
vegyesházasságok önkéntelenül adódó
kinövéseit figyeljük meg s vonjuk le
ezekből a tanulságot.

Altalános tapasztalat, hogy vegyes-
házasságban élő házastársaknak a val-
lásossága, kegyességi élete évek folytán
mindíg jobban és jobban elszíntelene-
dik, elveszti confessionális alapját s ők
maguk is rájönnek arra, hogy bár-
melyíküknek is már csak kevés közük
van ahhoz az anyaszentegyházhoz, \
mely valamikor talán éppen egyházi
iskolájában nevelte és áldásával az élet
útjára elbocsátotta. Valamikor komoly
és mélyen gyökerező lehetett ezeknek
az embereknek az .egyhazi élete is. A
baj ott kezdődött, hogy, mint jó házas-
társak, elmentek hol, az egyik, hol a,
másik félnek a templomába. Eleinte
vonzó és szép volt mindkét helyen az
Istentisztelet, később rendszeresen fel-
váltva mentek hol ide, hol oda s kezd-
ték vallani azt a sokat hangoztatott,
de üres mondatot, hogy hiszen ez

'rnindegy, úgyis egy Istent imádunk.
Észre sem vették, hogy emögött a
különben ártatla 'megjegyzés mögöbt
milyen sok elhidegülés és a saját oegy-
házuktói való elszakadás rejtőzik. S
miközben így gondolkoztak, gyerme-
kei mind-jobban növekedtek. Lehettek
egy valláson, a család gyermekneve-
lése már nélkülözte a confessionális
alapot. Hogy nevelj en az másokat evan-
gélikussá, aki maga már csak neve és
keresztlevele szerint evangélikus? Ami-
kor erről beszélünk, erőteljesen meg
kell vallanunk a lutheri elvet: elsősor-
ban a család feladata a gyermek vallá-
sos neveltetése. Igaz, hogy korunk meg-
feledkezett erről.

A vegyesházasságban élő és elszín-
telenedett általános vallásosságot han-
goztató házasfelek természetesen nem
becsülik meg azt a neveltetést sem,
melyet az egyházi iskola ad. Nekik
többé nem fontos, hogy milyen iskolába
iratják be gyermekeiket. Itt az evan-
gélikus fél -nem fog a sarkára állni és
nem fogja szorgalmazni az evangélikus
iskolát még akkor sem, ha az kül'önben
tőszomszédságában van. S míg azok-
nak évkönyveit olvassuk, minden év-
ben jobban és jobban csodálkozva
állunk meg a tanulók statisztikai ada-
tainál, az iskola vallásszeririti népessé-
gének kimutatása rnellett. Ma már nem
egy egyházi iskolánk van. amelyben az
evangélikus tanulok .alig érík el az
összlétszám 30-35 százalékát. A szü-
lőknek bizonyosan nagy részük van
ebben.

A továbbiakban hangsúlyoznom kell,
ami leülönben az előbbiekre is áll,
hogy vegyesházasságon ennek a cikk-
nek összefüggésében nem értem az ev.
és ref. közötti házasságkötést. Ez utóbbi
statisztikáinkban is mindíg külön
szokott szerepelni. Az érzékenyebblelkű
másvallású félnek a szívében nagyon
sokszor nyitott sem szokott maradni, a
avegyesházassággal kapcsolatosan. Ha
a mi templomunkban esküdött, érezni
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HMolat a so~gyerme~esanyá~na~
István király napjan tartják országszerte az országban a_ sok-:-

gyermekes anyák ünnepét. Méltó gondolat ez. Országszerző Arpád
fejedelem után első nagy királyunk volt az, aki nemzetünket a
keresztyénség megtartó kovászával áthasonította, a nyugati civilizáció
építő részesévé tette s ilyen módon Országszervezővé lett. Az azóta
eltelt ezer esztendő pedig azt a küzdelmet tárja elénk, amelyet folytatnia
kellett nemzetünknek, hogy azt, amit Arpád kardja szerzett,' István
király bölcsesége pedig keresztyén állammá szervezett, megtartsa a
történelem ostromló viharaiban. Számos fénylő nevű országmsn tő hőssel
calálkozunk ezen idő alatt, akik méltó vezérei voltak nemzetünknek
ebben a küzdelemben, a jelenben is küldött az Isten számunkra ilyent
Országgyarapító Kormányzónk fenkölt személyében, de meg kell lát-
nunk azokat a megszámlálhatatlan névteleneket is, akik végeredmény-
ben a döntő részt vállalták és vállalják magukra a magyarságnak léte
fenntartásáért vívott küzdelmében, akik híven teljesítik szülői tisztüket,
csöndes hősiességgel bölcsőket ringattak, gyermekeket neveltek: a
magyar édesanyákat és fokozottan a sokgyermekes anyákat. A szó leg-
primérebb és legigazibb értelmében országmentők és országmegtar-
tók ők. _'

Mert hiába van területünk, belső életterünk, ha kellő mértékben
nem tudjuk azt magyar népességgel kitölteni. Minden területi meg-
gyarapodásunkban akkor lehét igazi, zavartalan örömünk, ha lépést tart
azzal a magyarság számbeli erősödése is. Nem célunk, hogy kiterjeszked-
jünk mindazokra az okokra, amelyek a multban azt eredményezték, hogy
nemzeti államból lassanként nemzetiségi állammá lettünk, a tatár-
járásra, a török hódoltságra, az osztrák elnyomásra, amelyek miatt a
magyarság behozhatatlan vérveszteségeket szenvedett, csak arra a
komoly meggondolásra késztető körülményre akarunk rámutatni, ame-
lyet nem győznek eléggé hangoztatni népesedési politikánkkal foglalkozó
tudósaink és statisztikusaink, hogy a magyarság szaporodási arány-
száma az újabb időkben alatta maradt a nemzetiségekének, különösen
a megszállott s most újra visszanyert országrészeken, ahol minden 100
magyar születésre ugyanakkor 150 szláv fajú vagy román újszülött
jutott. Ha az ebben rejlő veszélyt mérlegeljük, ha rágondolunk, a
dunántúli egykés vidékekre, ahol elcsöndesültek a magyar porták,
kihalóban vannak egykor virágzó, magyar falvak, elnémulnak a haran-
gok s más fajú népek szántják a magyar kéztől átvett földeket, aggo-
dalom szoritja össze szívünket és eszünkbe jutnak a költők szavai:
"Jaj Istenünk, - mi lesz velünk, Kivész magja a magyarnak" (Gyurói
Nagy Lajos),' kihullunk a népek versenyének kegyetlen, óriás rostáján
"Kedvét nem töltvén az Időnek" (Ady) "És más hon áll a négy folyam
partján, más szózat és más keblű nép (Kölcsey) S a sírt, hol nemzet
süllyedt el, népek nem veszik körül, szemtikben gyászkönny sein ül,
epitáfiumként egy -szózat hangzik felette. csupán: -Pétain marsallnak
magyar népünkre átírt bús elégiája.

Csak akkor vidulunk, ha a sokgyermekes 'családokra gondolunk;
azokra a magyar édesanyákra, akik boldog készséggel vállalták és vál-
lalják a bő gyermekáldást, meggyőző bizonyságot -téve magyar fajtánk
biológiai erőiről, Csak akkor száll remény a szívünkbe, ha számba vesz-
szük kormányunk bölcs intézkedéseit, amelyek tanúsítják, hogy
nemcsak meglátta a fenyegető veszélyt, hanem igyekszik elhárítani is
azt a sokgyermekes családok támogatásával és felkarolásával. Tegyen
is meg ezen a téren minden lehetőt. Igyekezzék olyan helyzetet terem-

,tení, hogy a sokgyermekűség ne hátrányt, hanem előnyt jelentsen,
távolítsa el a gátló akadályokat, folytasson minél fokozottabban ilyen
nemzetfenntartó értelemben vett "családi politikát", mert végered-
ményben ezen a ponton áll vagy bukik magyar népünk és országunk.

Van egy szépséges erdélyi népballada, amelynek Kőmíves Kele-
men a címe. Arr61 beszél, hogy tizenkét kőmíves összetanakodék.
magas Déva várát, hogy felépítenék. Hozzá is fogtak a munkához, de
amit raktak délig, leomlott estére, amit raktak estig, leomlott reggelre.
Tanakodék, tanakodék a tizenkét kőmives, Dévanak várfalát felépíteni
mint lesz lehetséges? Ekkor arra a gondolatra jutottak, hogy aki-



nek felesége legelőször jön a vár alá, azt' megfogják, tűzbe vetik,
mészbe keverik testének hamvát s azzal építik fel magas Déva várát.
Kőmíves Kelemennét vitte a várhoz végzete. Megfogták őt, meg-
égették s gyönge teste hamvával építék fel magas Déva várát, csak
így nyerhették meg annak drága árát.

Mélységes igazságot fejez ki ez a népi költemény ebben a vonat-
kozásban is. Tanakodhat. tanakedhat tizenkét miniszter éjjel és nap-
pal, hogyan szilárdítsák meg, miből építsék fel Nagymagyarország
védő-falát, végeredményben nincs más válasz erre, csak az, amit ez
a népballada mond és - szeretném, ha a szava erős lenne, mint a
vihar zúgása s mint süvöltő, tisztító szélvész a bokrok mélyére, be-
hatolna a szívek legtitkosabb redőzetébe is, szeretném, ha szava olyan
lenne, mint az Édenkert kapuját őrző kerubok lángpallosa, amelynek
éle elhatol a velők oszlásáig, szeretném, ha Isten megzendítené e
szavakban a harsonát, amely ébresztő hangjával felriasszon minden
magyar szívet a nemtörődömségnek és csak a mára tekintő önzésnek
halálos álmából - mert ez a népballada azt mondja, hogy Nagy-
Magyarország védő-falát anyák testéből, hitvesek hamvából, a családi
tűzhely lángjait híven ápoló, gyermeksereget boldog odaadással nevelő
női I életekből lehet csak felépíteni. Csak így nyerhetjük meg annak
drága árát. Édesanyák nélkül nincsen jövendő, gyermekek nélkül
halott a magyar sors! Megmásíthatatlan ananké gyanánt érvényesül
a régi görög jósda szava a repülőgépek, tankok és 'harcikocsik kor-
szakában is: Magyarok! Az enyészet elsodorni akaró viharai ellenében
eleven falakkal védekezzetek!

Sokgyermekes Anyák, miként István Király és hivő munkatársai,
kovász vagytok Ti is a nemzet testében, akik megkelesztitek és áthat-
játok azt életteljességte, hogy megmaradjon a jövendőnek. Isten-
küldötte, dajkáló géniuszai vagytok a magyarság sorsának, akiknek
érintésére felnyílnak a halál némaságába dermedt családi hajlékok
beszögezett ablakai, hogy feltáruljanak újra az élet napfény es táv-
latai és rajtuk keresztül bízó hittel tekinthessünk egy újabb ezredév-
nek elébe. Dús lombú ágak vagytok a nemzetfa terebély-törzsökén,
melyeknek rügyei, virágai és zöldelő, friss hajtásai között fúvó szél-
ként száll magyar népünk diadalmas reménységet zengő, szent éneke.
Asszonyvállatok minden anyai gyöngédségével és áldozatával Ti vagy-
tok erős tartópillérei annak a sötét, elnyeléssei fenyegető, örvénylő
áradat felett Ívelő hídnak, amelyen apró gyermeklábak dobogása
hallik s bennük a magyar sors masírozik vídám dalolás sal a jelenen
át a múltból a messzi jövendő felé. Bennetek ölt testet Emese ősi
álma, belőletek áradnak dús csörgedezéssei a nemzetélet partot törő
habjai. Ti vagytok a termő szőlő, melyről Isten 'lantosa boldog zso-
lozsmát zeng (Zsolt. 128~), nyilak vannak a kezetekben (Zsolt. 127-1),
amelyekkel egy nemzet védheti magát; boldog az a nép, "amely ilye-
nekkel tölti meg tegzét; nem szégyenül meg, ha ellenséggel szól a
kapuban" (Zsolt. 127,). Katonákat adtok Ti nékünk, ellenségverő, baj-
vívó hősöket neveltek, Ti vagytok hát, sokgyermekes magyar anyák,
valósággal a hősöknek hősei! Hiszen miként ők a halállal viaskod-
nak érettünk, Ti is a halállal vívtatok harcot, amikor életet adtatok
drága gyermekeiteknek.

Első nagy királyunk napján ünneplünk Titeket! István Király a
nemzet lelkét vezette Jézushoz, aki életét adta váltságul, hogy min-
denki, aki hisz Öbenne, el ne vesszen, hanem a mennyben örök élete
legyen. Ti is éltetek drága értékeit adjátok, áldozzátok boldog tékoz-
lással, hogy ez a nemzet a népek tengerében el ne vesszen, hanem
ezen a földön örök élete legyen! Vezessétek gyermekeiteket az élet
Fejedelméhez, Jézushoz, akkor teljes, tökéletes harmóniában csendül
egybe István Király napja és aTi ünnepetek, akik sokszorosan áldot-
tak vagytok a magyar asszonyok között. A mai napon a Ti arcotokat
is simogatja a nemzeti 'zászló, egy ország népe tekint szerétettel rátok
és vonul el tiszteletadással előttetek. Fogadjátok büszke öntudattal
hálánkat és hódolatunkat' Botyánszky János.

Az Országos Luther-Szövetség szep-
temberi Egyháztársadalmi Kongresszu-
sára, melynek részletes programmját
múlt számunkban közöltük, a meghívó-

kat most bocsátják ki s azokat néhány
nap múlva a helyi Luther-Szövetség
és a szövetségi munkák vezetői kézhez
veszik.

fogja mindíg, hogy őt az egyháza ki-
tagadta. Neki ott már semmi keresni-
valója nincsen. De éppen azért, mert
érzékeny, nem meri levonni a követ-
kezményeket. Inkább magán hordozza az
idegennek és kitagadottnak a bélyegét.
Csak igen kicsiny, szinte elenyésző
százalék azoknak a tábora, akik erő-
södést kérve, bűnbánattal odatérdelnek
ahhoz az oltárhoz, mely nékik is hir-
deti a kegyelmet, az 'újjászületést és
az üdvösséget. Milyen sok ember van,
aki két országnak a határán ál'l csak
azért, mert vegyesházas. Mindenütt
idegen, -sehova sem tartozik.

A vegyesházasságok tanulságairól
szólva, talán első helyen kellett volna,
említenem az egyházi esküvők mellő-
zését. Különösen a fővárosban elképesz-
tően nagy a csak polgári házasság-
kötések száma. Miért nem mennek ej
a templomba is? Ne gondoljuk, hogy
pénztelenség miatt. A fővárosban min-
den evangélikus templomban kötött
egyszerű házasságkötés ingyenes, sőt
a felek emlékül szép családi bibliát is
IWBJlak. Sokan tudják ezt, de ennek
ellenére elmaradnak, Ami pedig újra
csak a pénzkérdést illeti. nagyon sok-
szor előfordul, hogy földhöz ragadt
szegény embernek is van 20 vagy 30
pengője díszesebb és a külvilág szemé-
ben mutatósabb esküvőre, Nem men-
nek el egyik 'templomba sem, mert
a másvallású hozzátartozók ellenzik
mindegyik ajánlatot. A mindennapi
életben pedig lépten-nyomon találko-
zunk olyan házastársakkal. akik valami
belső megrendüléssel tudnak csak szó-
lani arról; hogy nem esküdtek egyik
templomban sem. Lelkésztestvéreim
tudnának bizonyságot tenni róla, milyen
nehéz egy-egy ilyen párt évek múl-
tán a templomba, utólagos megáldásra
elvinni. Tudok olyan lelkészről, aki
kitar tó munkával megakadályozta gyü-
lekezetében' a szekták terjedését, ered-
ményesen harcolt az egyke ellen, két-
szeresre, vagy háromszorosra növelte az
úrvacsor ázás arányszámát, ezen á pon-
-ton azonban eredménytelen maradt
minden próbálkozása.

Ha az elmondottakhoz hozzávesszük,
hogy a. vegyesházasságból született
gyermekek nagy része - kevés ki-
vételtől eltekintve -- közömbös a hit

-dolgai iránt, újra csak erőteljesen kell
hangoztatnunk: minél több tiszta há-
zasságot! Pásztor Pál.~."....,..~
Gondolatok

a magyar
tehetségmentésről

Nem a versenyvizsgálatokról és azok
módjáról szeretnék néhány igénytelen
szótpapírosra. vetni - mert újabban
ezt a nevet kapta a falusi és tanyai
magyar tehetségmentés -, nem is azok
szükségességéröl, vagy szükségtelen
voltáról akarok vitatkozni. Hiszen ezt
a kérdést már eldöntötte az a tan-
folyam, amelyre az ország 72 vidéki
középiskolájából, április 30-tói kezdődő
3 napra 150 tanárt hívott be a minisz-
térium. Így tehát már készen várja az
ország hetvenkét gimnáziumában az
igazgatók elnöksége alatt működő ha-
tos vizsgálóbizottság azt a többször hat-
száz tanulót, akíkből nyolc éven át



egyelőre évente 600 elsőosztályos gyer-
meket fog kiválasztani.

Pedagógiai életünk egyik kiválósága
és vezető egyénisége, Imre Sándor, na-
gyon élesen, a jövőbelátó szemmel
jósolta meg a dolgok ilyen alakulását,
amikor ezt írja: "A nemzeti irányt ...
az a nevelés szolgálja, amely a nemzet
helyzetéri alapul, a nemzet feladatának,
erejének, szükségletének számbavételén,
tehát biztos talajon áll és nem általá-
nosságokban halad előre, hanem tuda-
tosan igyekszik a közvetlen célokat
egymás után megvalósítani. Itt kap-
csolódik be a falusi magyar tehetség-
mentés versenyvizsgálataival a népi
közösségtudat és nemzeti hivatásérzet
jövőt formáló magasztos hivatásába. Igy
szerez érvényt a bizottság a tanfolyam
megnyitóján elhangzott miniszteri ld-
vánságnak, hogy ki kell rekeszteni a
magasabb iskolákból az oda nem való,
tehetségtelen, kisebb képességű eleme-
ket a fejlődésre képes magyar tehetsé-
gek javára.

A középiskolai tanárság már régebben
hangoztatja. az iskolák tanulmányi
szintjének bizonyos fokú és oldalú
süllyedését. Ha nem néztünk a dolgok
mélyére, hajlandók' voltunk ezt hol az
újabb módszerek kísérleteinek, kiforr-
hatatlanságának, hol a néhol jelentkező
esetleges túlzsútoltságnak, máskor vi-
szont a tanítási anyag túlságos meg-
növekedésének, . rossz tankönyveknek
stb. tulajdonítani. Ilyenfajta megfigye-
léseink közben kezdtük észrevenni,
hogya magas könyvárak, felemelt tan-
díj és hozzá a pótdíj, drága szállás -
hogy csak a nagyobbakat említsem -
lassanként lehetetlenné' teszik a sze-
gény és tehetséges vidéki gyermekek
középiskolai taníttatását; viszont úgy
a vidéki módosabb, mínt a helybeli
kevésbbé módos tehetségtelen gyerme-
kek szüleik és helyzetenergiájával,
nagy kerékkötői a tanulmányi színvonal
emelésének. Ilyenkor éreztük igazán
elértéktelenedett alapitványaink rendel-
tetésének, rajtunk kívül álló okokból
bekövetkezett tehetetlenséget, a cse-
lekvő segítség hiányát a szegény és
tehetséges tanulók érdekében, és nem
~yszer saját üres zsebeinkben koto-
rásztunk, öregdiák összejöveteleinket
kisebb-nagyobb eredménnyel, de annál
nagyobb buzgalommal megadóztattuk.
Éreztük, hogy ez az idő nem a Bod
Péterek, Tompa Mihályok és a többi
szegény tehetséges diákok ideje.

Mintha azt vettük volna észre, hogy
a gimnázium kezdi elveszteni eredeti
jellegét és célját, amikor úgy az első,
mint az ötödik osztályban - ebben a
két tehetségdöntő osztályban - való-
sággal kierőszakolják az ismétlő tanulók
szülői a megtagadott felvételt, s nem
akarják gyermekeiket a nekik való pol-
gári, kereskedelmi és szakiskolákba
adni, hanem a. bukott' első és ötödik
osztályos bizonyítvánnyal az egyedül
üdvözitő gimnáziumi érettségi bizonyít-
ványról ábrándoznak, Ha ehhez még
hozzátesszük, hogy az első osztályba
jelentkező tanulók elég nagy százaléka
elégséges - sokszor kikunyorált elégsé-
ges - elemi iskolai bizonyítvánnyal je-
lentkezik,. akkor tiszta képet alkotha-
tunk magunknak egy elinduló első
osztály tehetetlenségi nyornatékairól.

Valent József.
(Foly tat juk)

4

Az ifjusági
,.

UJ útjainevelés
Egyházi szempontból az ifjúsággal való foglalkozásnál minden-

kor f'elmerült egy nehéz kérdés. Gondoskodnak-e az ifjúsággal foglal-
kozó hatalmak az ifjúság' különleges, felekezeti színezetű, öntudatos
vallási neveléséről? Ez volt az a kérdés, amelyet megfelelőerr kellett
megoldanunk és amelyen gyakorlati értelemben, az egyház és állam
jóviszonyának kérdése megfordult. Eddig, az állam részéről minden-
kor megértés és törekvés is mutatkozott arra, hogy az egyházak nem-
zetnevelő és nemzetépítő erejét összhangba hozzák az állam által fel-
állított nevelési elvekkel, és ezek így együtt működhessenek. Magyar-
ország, - Istennek hála érte, - öntudatlanul keresztyén elveken
épült fel és ezeken az alapokon akar növekedni továbbra is.

Ennek a törekvésnek legújabb eredménye a levente kiképzés új
rendje, amelyik ez év szeptemberében lép életbe. Ezzel az új renddel
megoldódik az a pár kérdés is, elsímul az a pár súrlódás is, ami nem
a fe:lsőbb vezetés rossz alapvetése, hanem egyenes alantasabb vezetők
egyéni kezdeményezésének eredménye volt. Megoldódik majd a vasár-
napi istentíszeteletek kérdése is, nem lesz nehéz felelni akkor sem, ha
az ifjúsági és levente istentiszteletek között merülnek fel kérdések. Az
egész megoldás szinte Kolumbus tojása, csodálkozik az ember, hogy
eddig nem jutott senki eszébe.

Szepterribertől kezdve a levente kiképzés az iskolák keretei között
folyik le. Iskolai levente csapatok lesznek és az iskola leventéinek
parancsnoka az igazgató, vagy megbízottja. A szakaszokat az osztá-
lyok alkotják és vezetésükkel a kinevezett tanár, vagy tanító levente-
parancsnok felügyelete alatt a most nagyobb számmal kiképzett ifjú-
vezetők bízatnak meg. Végre elérkeztünk ezzel oda, ahová már régen
elérkezett Olasz és Németország: ifjúság vezeti az ifjúságet. Bizonyos,
hogy közösségi szempontból is jóhatása lesz ennek: sok új, öntudatos,
vezetésre termett ifjú kerül majd ki ebből a gyakorlatból és iskolából,
hasznára nemzetének és országának.

Külön csapatokat alkotnak majd az iskolán kívüliek. Foglalkozá-
suk nem lehet vasárnap. Ekkor templomlátogatás kötelező .. Együtt
mehetnek most az .iskolásokkal, akik mind leventeként vonulhatnak fel.

Az iskolai levente csapatok lehetőleg az iskolai óraszám keretein
belül nyernek kiképzést. A napi félórás tornával, a heti 2-3 torna-
órával és a 3 órás leventekiképzéssei heti 9-10 órás testnevelésben és
világnézeti nevelésben rezesülnek majd. Szinte felesleges is monda-
nunk, hogy olyan kis nép számára, mint mi vagyunk, mit jelerit ez a
felkészülés, mit jelent közegészségügyí és egyéb közösségi szem-
pontokból. Hazánk, az őserejű, deoelhanyagolt és egyoldalúvá torzult
ernberek országa, így alakul majd át az idők folyamán erős, határozott
és közösségi emberek országává.

A levenbekiképzés, mint köztudomású, három főcsoportban fog-
lalkozik az ifjúsággal. Az első a 13-14 évesek, a második a 15-18,
a harmadik a 19-23 évesek csoportja. Az elsőben a leventekiképzés
inkább játékszerűen folyik le. De a honvédelmi ismeretek így játéko-
san is belevésődnek az ifjúság lelkébe. A második kercsoportban a
főhangsúly a sporton van. Erős nemzedékre,kitartó és testileg is

. kiváló nemzedékre van szükségünk. Nemcsak egyoldalú sportolókra,
nem rekorderekre, hanem sportoló tömegekre, ahol az átlag emelése a
fontos, nem pedig az egyéni csúcseredmény. I A harmadik korcsoport
a katonaságba torkollik,ezért katonai előképzés. Itt már teljesen elő-
készítik az ifjút a katonaságra és mielőtt a hadseregbe lépne, próbát
is kell, hogy tegyen. Ez. a honvédpróba, melynek eredményétől külön-
böző kedvezmények függnek. Aki ~ a próbát megállja, kiváló vagy
jó eredménnyel, annak különböző kedvezményekben lesz része a kato-
naság első idejében. Kimenők, szabadságok, már ez első időben, stb.
(A próbarendszer különben az egész vonalon megvan.)

A leventekiképzésben .nem kis szerepet játszik a világnézeti és
valláserkölcsi nevelés sem. Vagyis a nevelésnek eddig elhanyagolt és
alig fellelhető része. Ezt falun a Lelkészek hivatottak elvégezni, akik
színtén erősen bekapcsolódnak a levente munkába. A napilapok jelen-
tették, hogy ezen a nyáron 156 protestáns lelkész nyert leventepa-
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rancsnoki kiképzés után oklevelet, ms rajtuk kívül, arányszámban
igen sok katholikus pap is. A kiképzés 3-5 hetes volt és a papság a
tanítókkal és tanárokkal együtt dolgozta végig a kiképzés idejét. Az
egyik kiképző táboron, Isaszegen, pl. 230-an nyertek oklevelet, ezek
közül 26 rk. es gk. 23 ref. és 3 evangélikus lelkész. Sajnos, mig a
másik három történelmi egyház intézményesen, azaz felhívás és ki-
rendelés útján küldött lelkészeket a kiképzésre, addig egyházunkból
mind a hárman,' akik résztvettünk. önként jelentkezők, illetve a
leventeparancsnokság által kiküldötték voltunk.

Az így kiképzett lelkészek, amennyiben hajlandók erre, önálló
leventeparancsnokok is lehetnek, azaz vállalhatnak egész csapatot
tényleges vezetésre. Ma már, tekintve a sok kiképzett ífjúvezetőt. nem
lesz szüksége a lelkész jellegű leventeparancsnoknak arra, hogy sze-
mélyesen sulykoltassa be a vigyázz-t és különböző meneteket, - ezt
előzetes megbeszélés alapján, elvégzik az ifjúvezetők. Annál inkább
fektethet azonban súlyt arra, hogy a levente foglalkozásban lélek
legyen és így elérje nemzetnevelő célját. A Hadügyminisztérium és a
VKM. közös felügyelete alatt álló, új alapokra helyezett levente-in-
tézmény jó utakon indul tehát. Egyházi részről csak köszönetet
mondhatunk azért, hogy belekapcsolják az ifjúság nevelésébe a lel-
készeket és így tevőleges szerephez jutva biztosítják a keresztyén
szellemet. Kemény Péter.

Életunt
Fényszóró csobogott végig az éjszakán. Olyan volt, mintha lefelé

keskenyedő üvegcsatorna felülről patakzanék. Nyomában többfelé is
fénykévék fakadtak. Rövid keresgélés után egymásra akadtak és vígan
összeölelkeztek. Szeretkezésük fehér, habfinom anyagában előkelő
tartással kitárt szárnyú repülőgép úszott. Olyan volt ez, mintha ünne-
pelnék a fényszórók.

Alattuk pedig a milliós város. Budapest.
Ejfél van.
Alig néhány perce, hogy a gyors megkésve bünbánó sistergéssel

megállt velem a Keleti üvegcsarnokában. Villamos hozott a Gellért-
hegyig. Es most, az első sikertelen kísérlet után éjjeli szállást kere-
sek. Egyelőre vajmi kevés a kilátás. Rokonhoz, ismerőshöz ilyenkor.
nem: mehetek. Táskámat fáradt, sötéten lombos fák alatt sétáltatom.
A Dunapart budai oldalán. Lassan közeledik felém a Lánchíd. Ezen
a környéken, valamikor szálloda volt. Legalább is így igazítottak
útba. De tájékoztatóm is régen járhatott erre, mert a Fiúmeí-szálló-
nak itt már híre-hamva sincsen. Azonban mégis. Híre van.

Rendőr sétál el mellettem. •
- Igen! - tolja föl sisakját emlékezőn - Itt volt. De már

megszűnt.
- Köszönöm! - folytatom a vándorutat.
Az éjféli tűzijáték tovább szórakoztat. És egyszerre tükörképe

támad a Duna síkján. Nagy berregés röhög sértő féktelenséggel. Zöld
és piros lámpák villognak. .Végre vakító fénykéve karcsú nyalábja
sepergeti· a víz színét. Ekkor utasszállító hajó elmosódott, kísérteties
alakja úszik elő a híd színpadiasan hajló íve alól. Az· egész csupán
egy-két pillanat. Szinte bántó a csend és a sötétség, ahogy a berregés
elül és a fény kialszik Mintha magába harapta volna. az' éjszaka. Csak
a hajó hattyúteste 'siklik egyenletesen tovább.

Azon tűnödöm, hogy van-e összefüggés mindezekben, amint a
budai hídfő vártájára lépek. Itt is rendőr áll.

- Hol húzhatom meg magam éjszakára? - kötöttem belé.
- Hol?.:--..nézett rám olyan szemmel, mintha a híd alatti proletár-

vacokból kapart volna elő. . ,
- Igen! - .álltam a tekintetét. - Hol van itt szálloda a

kőzelben.
Az öreg vállat vont.

Van mindjárt a Lukács-fürdőnél isl
- De - ijedtem meg -, hiszen az még legalább két kilóméter!

A tiszakerületi püspöki jelentésből
kőzőljűk a következő figyelemreméltó
adatokat:

Az e,gyházkerület lélekszáma I 1941.
december 31-én a lelkészek kirnutatása
szerint 66.598, 3225-tel több, mint az
előző esztendőben. Az egyes egyház-
megyék közőtt a lélekszám a követ-
kezőképen oszlik meg: erdélyi egyház-
megye 5792, gömör-kishonti egyház-
megye 13.182, hegyaljai egyházmegye
13.975, tisza vidéki egyházmegye 33.649.
Legtöbbet növekedett az erdélyi egy-
házmegye, amely szorgos kutató mun-
kával gyűjtögeti híveit, azután a tisza-
vidéki, legkevesebbet a hegylajai. Fo-
gyott a göröm-kishonti egyházmegye
lélekszáma.

Anyaegyházközség van 47, leány-
egyházközség 12, fiókegyházközség 58,
amelyből több missziói körbe van be-
osztva, öt külön missziói segédlelkész
gondozása alatt. Rendes lelkész van 53,
nyugalmazott lelkész 13, lelkészi ok-
levéllel bíró pedagógus 4, összesen 92,
néggyel kevesebb, mint az előző esz-
tendőben. Lelkészözvegyeink száma 27.

A keresztelések száma 1116. 35-tel
kevesebb, mint az' előző évben, a. teme-
téseké 841, 13-mal kevesebb, mint az
előző évben: A természetes szaporodás
275 lélek, a múlt évihez viszonyítva 22
lélekkel kevesebb. A természetes sza-
porodása lélekszám 4.1 ezrelékének
felel meg. Legkedvezőbb a természetes
szaporodás a tiszavidéki egyházmegyé-
ben: 8.4, a többi egyházmegyéé nagyon
gyönge. Az erdélyi egyházmegyében L2
ezrelék. a hegyaljaiban 0.64 ezrelék,
a gömör--kishontí egyházmegyében pe-
dig nem volt természetes szaporodás,
hanem fogyás állott elő. Az előző
statisztikahoz viszonyítva szomorú a
csökkenés. 1939-ben 4.8, 1940-ben 4.7,
1941-ben már csak 4.1 ezrelék az egy-
házkerület természetes szaporodása.
Még szomorúbb a helyzet, ha meggon-
doljuk, hogya 275 főnyi természetes
szaporodásból 187 esik Nyíregyházára,
malynek 9.3 ezrelék a természetes
szaporodása. Ha Szabolcs, Magyar-
országnak ez az áldott embertartaléka,
nem lenne" a temető szomorú képét
mutatná az egyházkerület. Az erdélyi
egyházmegye alacsony ezrelékszámát
magyarázza a lélekszám felduzzadása,
a hegyaljai egyházmegye azonban már
a temető felé vezető úton van, a
gömör-kishonti pedig már a kapujában
áll. Nem tudom elég hangosan kiáltani:
Örállók, vigyázzatok!

Több volt a temetés, mint a keresz"
telés a következő egyházközségekben:
az erdélyi egyházmegyében: Zselyk; a
gömör-kishonti egyházmegyében: Balog-
pádár, Joolsvatapolca, Kúntapolca, Os-
gyán, Rekenyeújfalu, Rozsnyó, Sajó-
gömör,Süvete, Tornalja, Várgede; a
hegyaljai egyházmegyében: Tállya és
Újcsanálos; a tiszavidéki egyházmegyé-
ben: Komádi, Kölcse, Nagykároly.

Országos viszonylatban is lecsúsztunk.
A legutóbbi egyetemes közgyűlési
jegyzőkönyv szerint a bányai egyház-
kerület 1940. évi természetes szaporo-
dása 5.6, a dunáninnenié 5.4, a. dunán-
túlié 2.4 ezrelék. A bányai egyházkerü-
leté tehát csökkent ugyan, de még
mindíg vezet. Oriásit ugrott a dunán-
inneni s emelkedett némileg a dunán-
túli egyházkerület szomorú ezrelék-
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száma is. Egyházkerületi viszonylatban
tehát a második helyről a harmadik
helyre csúsztunk le. Isten legyen ir-
galmas népünknek!

A konfirmandusok száma 854, 38-caI
kevesebb mint az előző esztendőben.
!\. száma' évek óta csökken. Ennek oka
részben a nyolcosztályú népiskola, mely
a konfirmáció kerhatárát kitolta. Nem
volt konfirmáció a gömör-kishonti egy-
házmegyében most már harmadik éve
Várgedén, a hegyaljai egyházmegyé-
ben Abaújszántón, s most már második
éve Hernádvécsén sa tisza vidéki 'egy-
házmegyében Kö!csén és Nagyváradon.

Templomainkban 413 esküvő volt. Az
irányzat évek óta emelkedő. Most is
40-nel több, mint az előző esztendőben.
Szomorúan csökken azonban a tiszta
házasságok száma. A templomainkban
megáldott házasságok közül 184 tiszta
és 229 vegyes, a tiszta házasságok
arányszáma tehát a múlt évi 45°.'0-ról
44.50/0-ra csökkent. Egyházkerületünk
az egyházegyetemben még kedvezőtle-
nebb statisztikai elhelyezéshez jutott,
mert a bányai egyházkerületben a tiszta
házasságok arányszáma 53-ról 57-re, a
dunántúliban 67-ről 700/0-ra emelkedett
s csak a dunáninneniben. csökkent 52-ről
46%-ra. Ezt a szomorú statisztikát lehet
magyarázni azzal, hogya tiszai egy-
házkerület a leginkább szórvány jellegű
egyházkerület az egész egyházegyetem-
ben, ez azonban csak magyarázat, de
nem mentség. Nem volt esketés az
erdélyi egyházmegyében Nagybányán,
a gömör-kishontiban Jolsvatapolcán és
a hegyaljai ban Abaújszántón.

HíRE.K
A bányai egyházkerület évi rendes

közgyűlését szeptember 3-án tartja
Budapesten D. Raffay Sándor püspök
és Pesthy Pál dr. egyházkerületi fel-
ügyelő elnöklete alatt. Előző; napokon
a bizottsági gyűlések készítik elő a
tárgysorozatot. •

A veszprémi egyházmegye közgyűlése
Takács Elek esperes és nemes Mihály
Sándor vármegyei gazdasági fő:flel-
ügyelő, egyházmegyei felügyelő elnök-
lete mellett, a szokásos keretek kö-
zött folyt le Veszprémben. A főesperesi
és alesperesi jelentések letárgyalása
és megfelelő határozatok kimondása
után a közgyűlés melegen e ünnepelte
Takács Elek esperest abból az alkalom-
ból, hogy elérte esperesi működésének
30-ik esztendejét és most a dunántúli
egyházkerületnek hivatalra nézve leg-
idősebb esperese. Az ünnepelt, akinek
a közgyűlés közönsége továbbra is jó
egészséget, munkabirást és az eddigiek
szerint való bölcs szívet kivánt, csen-
des, szerény szavakkal mondott köszö-
netat a megemlékezésért. Az egyház-
megyei tanítóegyesület új elnöke Rózsa
János pápai igazgatótanító, körzeti ell.
iskolafelügyelő, új 'alelnöke pedig Csep-
lák János bakonycsernyei igazgató-
tanító lett. Egy magát megnevezni nem
akaró egyházkőzségi felügyelő az' egy-
házmegyei belrnisszióí egyesület cél-
jaira 100 pengőt adományozott. A gyü-
lekezetek gyámintézeti gyűjtése, Molnár
Gyula egyházmegyei gyámintézeti el-
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Van annyi! - hagyta helyben. És aztán? - vont mindjárt
felelősségre.

Tekintetem ekkor a pesti oldal kivilágított parti szállóira tévedt.
- És azok? - kaptam rajta. - Azok nem jók?
- Jók,- de drágák!
A híd' sötétbe vesző bensejéből újabb rendőr bukkant el. Ujsá-

golta társának:
- Megint kialudt egy gyertya!
ÉrdeklődésseI léptem közelebb.
- Miféle gyertya? - kérdeztem.
Rám nézett és sajnálkozással szemlélt.
- Milyen? - tűnődött a helyes válaszon. Láttam rajta, hogy

bele akar illeszkedni az én gondolkodásomba. - Amilyen az úr szeme
mögött világít.

- Úgy érti - rémült em el -, hogy valaki végzett magával?
- Úgy! - bólintott. 'Némi elismerés is érzett a hangján. Nyil-

ván feltűnt neki, hogy értelmem egyszerre kettőt lépett előre.
-' Dehát miért? - sajnáltam a szerencsétlen embert az élők-

nek kiolthatatlan haláliszonyával és borzongó bánkódásával.
- Miért? - vont vállat a rendőr. - Az éjszaka ez már a negye-

dik! - Úgy fordult el tőlem, mint aki a társalgást kettőnk közt
/hefejezettnek veszi.

- Megtalálták? - fordította társa szaknyelvre a beszédet.
- Fenét! Elkapta az "Erzsébet" hajtólapátja. Csak véres cafat

maradt utána a vízen. Az se sokáig. Kabátját különben levetette. Ott
leltünk rá a híd korlátján.

Foiyamatosan és gyorsan beszélt. Nekem épp elég volt ennyi.
Megindultam a híd belseje felé, Fülembe még elért előadásának egy-
egy foszlánya.

- Nyomorult ... szegény örd~ ... ha felveti a jólét ...
Egyes-egyedül jártam a híd közepén. Éles szél fütyült az egy-

másnak boruló, súlyos vasalkatrészek között. Lenn a folyó vidám
locsogással udvarolta körül a híd szilárd kőpillérjét és még utána is
játékosan vissza-visszacsobbant. Valószínűtlenül messzire tűnt a két
part lámpasora. Előttem a mellvéd. Talán épp itt vetette le a fel-
öltőjét. Itt lendült át a vaskorláton, hogy a vízbe ölje magát. Nem
is sejtette, hogy a víz azonnal ízeire szedi. Képtelen egy dolog! Olyan
érzés fogott el, mintha láthatatlan erők ruhám mögé a csupasz bőrre
apró jégcsapokat gyömöszö nének. '

Mennyire összefüggött minden l A rendőrségi mentőcsónak zöld és
piros lámpásai. A kísértetiesen alásikló hajó. És a véres, széfszaggatott
emberi roncsok.

- Miért? - néztem körül a távoli, sziporkázó utcai fényben, a
zárt. vonalban sorakozó budai hegyeken és a sötétségbe hömpölygő
folyamon.- Miért? Mert a fényszórók őt ünneplik? A repülőgépet?
Mert a fény és g,ép játéka (rnely itt - Istennek hála - csak játék)
ott, túl a határokon északkeletnek és északnyugatnak élet-halál harccá
fajuIt? Mert ezer és ezer ember teste roncsolódik el naponként? Mert
nincs ·értéke többé a lélek és test Istentől akart, megfejthetetlen titk ú
együttesének? Vagy ellenkezőleg éppen azért, mert ami másutt szörnyű
haláltusa, az itt játék csupán?

Megviselten bandukoItam végig a hídon. Egyetlen vágyam a vetett
ágy. Nekivágok a szállók óriástömbjeinek. Épp oltogatják a kávéházak
parti nyitott részének fényeit. Időbe telik, míg a hátsó utca felől a
bejáratot megtalálom. Fáradtan, porosan, elcsigázottan, bukom kö-
nyökre a' szálló hódító külsejű, választékosan öltözött, teljhatalmú
portása előtt. Magas állványa és orrahegyére csúsztatott szemüvege
mögött előkelően zárkózik el.

- Szobát kíván? - n:ér végig és ez a tekintet a gyakorlati lélek-
tan' szövevényes világában alapos jártasságot árul el.

Érzem, hogy. erőtelenül inog a fejem.
- Semmi egyebet!
Erre megköszörü li a torkát.

Uraságod vidéki?
Az vagyok! - nincs erőm ellenkezni. Különben is eltalálta.
Ez itt a Ritz-szál1ó.
Nem baj!



- Itt szállt meg a velszi herceg is! - Megállt, hogy lássa raj-
tam a közlés hatását. - ADunapalota! - tette hozzá abban a fel-
tevésben, hogy így talán jobban megértem.

Én még ettől sem illetődtem meg.
Nálunk igen drágák a szobák!

Eszembe jutott, hogy ezt ma már mondta nekem valaki. Szó nél-
kül hátra!o.rdultam. A falon kerek villamos óra szeme mosolygott.

- LatJa? - mutattam - Egy óra múlt tizennégy perccel.
A portás előkelően mosolygott. '
- N.~ I:?éltóztassé~ félreé~teni - öntött belém lelket enyhe

mentegetodzessel. - Öt percnyire van ide a következő szálló. Ott
ugyanazt feleáron méltóztatik megkapni.

- Köszönöml - zöttyent súlyosan kezembe a táskám.
- Kérem! - szerénykedett a jó lélek. Ismerem én az

embereket!
Budapesti öt perc után, két óra felé, célhoz értem. Igazat kellett

adnom neki. Lefekvés előtt egy pillanatra megálltam szobám ablakánál.
A fé?:1yszó:-ókm~g egyre kergetőztek s a repülőgép bújócskát ját-

szott veluk. Mmtha o lett volna ott. Az ember. Akit nemzedékek lán-
colatári keresztül állhatatos türelemmel keres a boldogság, a szeretet,
az. I~~t~nk~gyelm~?ek fényszórója s aki következetes csökönyösséggel
rejtőzik elole a bunbe, a sötétbe.

Nyugtalanul aludtam. A nyitott ablakon keresztül szünet nélkül
beszé~, k~~a~ás, rikoltozás, tülkölés, hajóduda költögetett. Az előző
nap lármája Itt szorosan összeér az új napéval. Mire az első rekedten
ellankad, friss erővel áll helyére a másik. Fáradtan nyitottam föl
szemem.
_ !<és~ délel?tt volt. Almesan kértem-a reggelit. A reggeli vel ujsá-

got IS folszolgaltak. Es ez a reggeli lap- teljesen fölébresztett. Benne
vo~t őis. Aki épp akkor távozott el, amikor én megérkeztem, Az ön-
gyilkos, ~. ~.ap rés~l~tesen js~ertette történetét. De befejezésül' még
olyat IS közölt, amiről a rendor pem beszélt vagy nem is tudott. Az
öngyilkos búcsúsorokat hagyott felöltőjébén.' "

-- K~~ves en:bertársam! ---'-szólt a levél. -- Ha megtal~lod, ne
kutasd, miert gazdatlan ez a kabát. Szolgáltasd be a főkapitányságon.
Eletunt. "

Ennyi az egész.
Fogtam irattáskámat. Már indultam is. Valahonnan déli harang-

szó csengett. De az értelme itt egészen más volt. Vidéken ilyenkor
~ezdődik ,a dél békéje, csendje, pihenése. Itt ilyenkor kell - és csak
Ilyenkor lehet - hivatalos ügyeket intézni. '

Siklón mentem a várba. Ugy jött, hogy óra alatt már fordultam
is; S megint lent ténferegtem a Lánchídon. Rákönyököltem a mell-'
vedre, ~hol a szomorú elhatározás helyét gyanítottam. Gömbölyű,
barna-pikkelyes testtel menetelt alattam a folyam, A magasban most
nap fényszórói függtek.

- Életunt? .:.-,-néztem a folyót, amely nyomokat (akár a szer-
kesztőség kéziratokat) nem őriz meg. - Lehet az ember életunt? Ha
engedi,' hogy. a fény megtalálja? Barátban, testvérben, szülőben, hit-
vesben, sarki rendőrben, szállóportásban, fűben, virágban és száz-
ezernyi más csodában? Lehet-e?

Tagbaszakadt rendőr lépdelt el mellettem.
- Ne tessék itt álldogálni! - érintette meg atyáskodva a vál-,

lamat.
Rámosolyogtam. ••
- Tilos? - kérdeztem ..
- Az! - öltott komoly képet.
- Tudom, biztos úr! - vettem karomra felöltőmet. - Máris

megyek!
Helyeslően bólintott. De azért nem mozdult, míg biztonságosan

maga elé nem bocsátC!tt. Mohr Gedeon.

Halálozás. Tiszaújhelyi Üjhely i sán-I
dor, Zólyom vármegye ny. főszolga-
bírája és volt törvényhatósági bizottsá- I
gának tagja, a garamszegi egyházköz-
ség volt felügyelője, hosszú szenvedés

után 84 éves korában Budapesten el-
húnyt, Augusztus 14-én áldották meg a
Kerepesi teme-tőben, majd Rakolcra
szállították s ott helyezték örök nyu-
galomra.

nök irányításával, a, múlt évi 2576 pen-
gős gyűjtést meghaladva, 3000 pengőnél
többre emelkedett.

Luther-Szövetségi Evangélikus Nap
Diósgyörben. A tiszakerületi Luther-
Szövetség f. hó 9-én szép Evangélikus
Napot rendezett a diósgyőri evangé-
likus tmplornban. Az egybesereglett
hívek délelőtti istentiszteletéri Tú-
róczy Zoltán püspök kifejező erővel
mutatott rá az igazi evangélikus egy-
házi élet három főkellékére, nevezete-
sen a jó lelkipásztorra, a jó lelkipásztor
szavára engedelmesen hallgató világi
vezetőségre, sajógyülekezetre, mely-
nek nem a tömege a leglényegesebb,
hanem az, hogy nyájként tud-é és
akar-e összetartani. A délutáni vallásos

'ünnepélyen Zsedényi Béla dr. egyetemi
tanár, a ker. Luther-Szövetség társ-
elnöke, a jelen világválság távlataiba
állította bele az öntudates evangélikus
összetartás jelentőségét, mely nemze-
tünk mai élethalálharca szempontjaból
is rendkívül lényeges. Vető Lajos dr.
lutherszövetségi igazgató az evangélikus
öntudat hitelvialapjaira mutatott rá,
s hangsúlyozta, hogy nem kicsoriyes
okokért élünk külön evangélikus' egy-
házi életet, hanem azért, mivel mi evan-
gélikusok csakis így lehetünk összhang-
ban Isten kinyilatkoztatott akaratával.
Weiszer Elek dr., o. ker. Luther-Szövet-
ség titkára, az ifjúsághoz intézett ige-
hirdetésében világította meg az öntuda-
tos evangélikus élet jelentőséget. A mű-
vészi számok közül mély hatást váltot-
tak ki az egy éve elhúnyt Erdélyi Ilona
diósgyőrvasgyári t'anítónő versei, me-
Iyekben mega ragadóan érezteti, hogy
míg a diósgyőri várrom a mulandóságot
hirdeti, a mellette épült evangélikus
templom az örökkévalóság evangéliu-
mának a szószólója.

Pályázat. Az arad-békési egyházme-
gye elnöksége pályázatot hirdet elhalá-
lozás folytán megüresedett gyomai lel-
készi állásra. A lelkészi állás jöve-
delme: 42 kishold szántóföld haszon-
élvezete, az adót az egyház fizeti, stóla,
3 sátorosünnepi offertórium felerésze.
Szolgálati nyelv: magyar és német. A
pályázatot 1942. szeptember hó 10-ig kell
az cspereshez (Békéscsaba, Szent Ist-
ván-tér 20:) beküldeni. Békéscsaba. 1942.
augusztus 16. Rohály Mihályesperes
Krayzell Miklós egyhm. felügyelő, '

'I'essedík Sámuel szobrát,' mint éfte-
sül~nk, ez év szepternber hó l3-án lep-
lezik le országos ünnepség keretében
Szarvason, melyen résztvesznek az ev.
egyházegyetem. a.. földmívelésügyi mí-
nisztérium, az osszes mezőgazdasági
alakulatok legelőkelőbb vezetői. A szo-
borleleplezésen az ünnepi beszédet báró
Bánffy Dániel földmívelésügyi minisz-
ter tartja. A szoborbizotttság D. Raffay
Sándor püspök vezetése mellett nagy
munkát végez, hogy egyházunk büszke-
ségének, a magyar mezőgazdaságí ok-
tatás nagy apostolának méltó módon
áldozzon. Ez alkalomból' a szeborbizott-
ság Békésvármegyei Tessedik Sámuel
Mezőgazdasági Emlékkiállítást és Vá-
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sárt is rendez, melyet a földmívelés-
ügyi mínísztéríum, a vármegye és a
Szarvasi OregdíákokEgyesületeís anya-
gilag támogat. - A szobor a legkiválóbb
fehér haraszti kőből készült, mely Ke ..
viczky Hugó szobrászművész egyik
igen jól sikerült művészi alkotása. A
szoborra a mai napig a következő ado-
mányok folytak be az egyházaktól: A
bányai egyházkerületből: Apcstag 12,
Alberti 50, békési missziós egyház 2,
pesti evangélikus egyház 200, Acsa 10,
Budapest-kerepesi-úti egyház 15, Buda-
pest-Kelenföld 50, Budatok 10, Csaba-
csűd 20, Csanádapáca 5, Csepel 15.27,
Csirlaghegy 5, Csanádalbérti 5, csépai
missziós egyház 4, Cinkota 10, Csömör
5, Csővár 5, Dunagálos 10, Dunaharaszti
20, Gerendás IG, Gádoros 5, Gyón 10,
Hódmezővásárhely 10, Harta 8, Hat-
van 10, Irsa 20, Kölpény 2, Kispest
25, Kecskemét 15, Medgyesegyháza 10,
Mezőberénv II. ker.' 50, Mezőtúr 30,
Maglód 5, Nagyszénás 3, nagyrévi mísz-
sziós egyház 1, Nagytarcsa 7.02, Obecse
6.20, Orosháza 25, Petrőc 70, Pestszent-

. erzsébet 10, Pestszentlőrinc 34.15, Pé-
teri 5, Pilis 27, .Hákóczi-telep-gyopár-
halmi missziós egyház 2, Rákospalota.
50, Soltvadkert 20, Szabadka 10, Szeri-
tetornya 10, Tótkomlós 100, Tápiószent-
márton 10, Üjpest 2, Vác 10; a dunán-
inneni egyházkerületből: Alsószeli . 10,
Bokod 10, Csákvár .10, Csánk 3, Duna-
szerda hely 10, Esztergom-dorogi egy-
ház 20, Érsekújvár 11.24, Egyházasden-
geleg 2, Felsőpetény 2, Galgaguta 4,
Ipolyvece 2, Levél 2.50, Léva 20, Losonc
20, Ludalva 10, Ősagárd lelkésze 2,
Rajh 25, Somorja 10, Salgótarján 23,
Sámsonháza 5, Szend 20, Vanyarc 2;
a dunántúli egyházkerületből: Agfalva
5, Ajka 2, barlahidai missziós egyház

.3, Beled 20, Bakonyszentlászló 3, Csor-
na-Kapuvár 3, Csikóstöttös 2.10, Egy-
házasleezár 5, Ecseny 10, enyingi misz-
sziós egyház 10, Győr 10, Gérce 13.12,
Iharosberény 3, Izmény 4, Kalaznó ~,
Kistormás 1.30, Kölesd )'0, Körmend 5,
Keszthely 18.54, Kővágóőrs 20, Lovász-
patorra 30, mohácsi missziós egyház 4.38,

. Mucsfa 2, Marcelgergelyi 5, Nagykani-
zsa 5,Nagygeresd 10, Porrogszentkirály
3, Pápa 5, Sopron 20, Sornogydöröcske
lelkésze 5, Súr 5, Szekszárd 5, Szent-
.gotthárd 3, Szombathely 6, Szeritantal-
íalva 2, 'I'árnokréti 3,06, Tét 5, Tengelle
10, Vadosfa 8, Várpalota 5, Vásáros-
micke 7.10, Zalaegerszeg 5; a tiszai
egyházkerületből: Abaújszántó2.68,
Balogpádár 1.85, Diósgyőr 2, Hernád-
vécse 2, Jolsva 10, Kassa 1. 20, Kisvárda
5, Komádi 1, Kölcse 2, Miskolc: 5, Nagy-
bánya 9.20, Nagykároly 5, Ozd25,
Sajókaza 32.90,- Sömjénf'al va 5, Ttillya
2, 'I'oka] 8, Üjcsanálos 2, Ungvár 10
pengőt, - Felkéri -a- szoborbizottság az
egyházakat, hogy a január hóban meg-
küldött és, az egyházkerületek püspökei
és felügyelői által aláírt felhíváshoz
csatolt befizetési lap felhasználásával
adományaikat' küldjék be. Evangélikus
eg'yházunk 'egyik legnagyobb fiának
emlékét tiszteljük meg a legkisebb ado-
mánnyal is. . '

Komádi. A komádi egyházközség
augusztus' 9-én tartott lelkészválasztó
közgyűlésén teljes egyhangúsággal, kőz-
felkiáltással Solymár András h. lelkészt
hívta. meg az egyházközség lelkípász-
torául. .

Gydmrűn, vasúthoz közel, kertes vil-
lalakás kiadó. Értesítéseket Margit-
'körút 105., I. Tm. kér Mikus Júlía.
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Hétköznopi problémák
(Folytatás)

A reformáció liberalizmusa még a helyes utat mutatta. Luther
klasszikus röpiratában "A keresztyén ernber szabadságáról" igen
egyenesen és világosan jelöli ki a középkor béklyói alól kiszabaduló
keresztyén lélek útját a földi életben, amivel a reformáció egész nem-
zedékének életstílusát míntegy fel is vázolja: "A keresztyén ernber
mindeneknek szabados ura és nincsen senkinek alája vetve" - és -
"A keresztyén ember mindenkinek készségles szolgája és mindenkinek
alá vagyon- vetve". "E két tétel világosan olvasható Szent Pálnál -
írja tovább, - 1. Kor. 9.l9-ben: Én mindenkivel szemben szabad
vagyok és mindenkínek szolgájává tettem magamat" stb.

A reformáció népe ezt a szabadságot eLsősorban éppen az önként
Jelvállalt és most 'már a személyes felelősségtől áthcatott közösségi
szolgálatban használja feL és értékesíti. Benne az egyház elsősorban is
lehajol a néphez, kezébe adja a Bibliát saját anyanyelvén. megszervezi
alsófokú iskoláztatását, művelődését, eleven részesévé és hordozó-.
jává teszi az istentiszteletnek, csak rajta kereszül lesz az egyház a rab-
szolgaság és jobbágyságfelszabadításáriak tudatos előharcosa, a nem-
zeti kultúra és művészetöntudatraébresztője és előmozdítója s a poli-
tikai függetlenségi harcok szellemi háttere. S így alakul ki az új élet-
eszmény: a Krisztusban felszabadult és öntudatraébredt én szolgálata
a közösség oltárán. Luther és munkatársai, köztűk elsősürban a mi
magyar reforrnátoraink - még sajnos eléggé fel nem derített - élet-
sorsa nem más, mint ennek az életeszménynek a hordozója.

Hogy hová fordult iazonban ettől a XIX. és XX. századbeli pro-
testáns egyházi liberalizmus is, annak következményei még ma is
szemünk elé magasednak. Ennek számára az egyház, vallás, templom
üres külsőséggé vált. HíV1ea vallásos szabadságot úgy értelmezi, hogy
ez szabad tere a 'vallásos szabadosságnak. Ennek első és legszembe-
öt1őbb kórjele a vallásos és egyházi élet gyökeres szellemi irányitóján,
a theológiánál, annak tudományos művelésénél mutatkozott. Európa
protestáns theológiáj ának szellemi központja kétségkívül mindeddig
Németország, közelebbről a németországi egyetemek voltak. Ennek
századfordulókori liberális theológusai -közül akadt nem egy, aki
kathedrájáról a keresztyénség alapdogmáit vonta kétségbe, sőt taga-
dásba, így. pl. a Szentháromságtant, Krisztus istenséget, stb. Elgon-

'doiható, hogy az ily képzesen átesett ifjú lelkészek mily lelkülettel
kerültek a gyülekezetekb~, mily idegenül érezték magukat a Ielki-
pásztori munkával szemben, ahol racionális okoskodásaikkal inkább
rombolni, mintsem építeni tudtak. Talán elég szerényen fejezzük ki
magunkat, ha megállapít juk, hogy a multnak ez a theológus tipusa
tőlünk sem volt egészen ,idegen, amit kízárólag ennek az elracionali-
zált nérnet theológia kiküszöbölhetetlen ránkhatásának köseönhettünk.
Nemkülönben ez a racionális liberalizmus okozta kétségtelenül azt
is, hogy istentiszteleti formáik kezdtek lassan kiüresední, elszíntele-
nedni, "racionalizálódni". Nemcsak reformációkorábeli gazdag litur-
gikus gerincűket és elemeiket vesztették el, de hármas egységük is
veszendőbe ment és emlékszem oly istentiszteleti formákra,. ahol a
befejező oltáriszolgálatot egyszerűen elracionalizálták, azaz elhagyták,
mégpedig vasárnapdélelőtti istentiszteletnél. Amikor aztán ezt hiva-
talos helyről ls észrevették és megindultak a liturgikus rnozgalmak,
nem egy önzetlen restaurátornak még azt lis kellett tapasztalnia, hogy
közben istentiszteletünk Iiturgikus mélységeí, szépségeí és áhitatal
iránt már az érzék is 'kihalófélbe kerűlt népünkből. Hogy a liberálls
theológía a "hitoktp.tásánál" mit eredményezett, arra nem kell itt
most bővebben rámutatnom .. Legyen elég itt utalnom a Protestáns
Tanügyi Szemle még 1934 november-decémberi számában megjelent
"Hitoktatás és Vallásos Nevelés" c. tanulmányomra.és Dezséry László
a közelmúltban e lap hasábjam megjelent cikksorozatára, amelyek most
minél sürgetőbb en intenek a közben elvileg megvalósult vallástanítási
reformnak a szociális pedagógiai szükségletet kielégitő megvalósítá-
sára. j Dr. Rezessy Zoltán.

(Folyt.-köv.)1
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I női szabómester
BUDAPEST IIV., Dalrnedv Gyözö-u. 11. sz.•

IIIÉ N •• 'üzökülönlegességek
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Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ
BUDAPEST (Belvinos), IV., Fehérh~i6.ufc:~ 8-'~. s:r.

, Tel ef on: 186-177. - Készit mindennemű tánc-;
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

KIS! FE RENe
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HAR 1S BAZ Á R- KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

Zongorák, harmóniumok
eladása M d ··1 ' hittestvérü~k
v é te lee non e zongoratermében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 146-411.

Ha r m ó ni u m o k le g o 1csó bb an .

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca. 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

~ANG~lI~U~~lU
. Hádió, gramofon,' longora~illen~üs ~armonita

és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban . telep
Budapest, VIll. kerület, József-körút 37. szám.

. Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

leraltat'· Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám.
~ . Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

Bundék,
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

~
~ .:•..•..~, . .:".....

IV., Múzeum-körút 7.

Javítások,
átalakítások

Varsányi Laíos-nál

JANKURA. ANDOR okI. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142·832

Eredményesenciánoz.

'SK ALLA TESTVÉREK
ÚRISZABOK
Ruha~ö'csön%és.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Ha;6,ufca 8-10., télem. 2.

TELEFON: 18-26-74,,

o cs. és kir, Fen-
séges József Iöher-
ceg kamarai szál-

lítója

6 Felsége 1.Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i szállítója

Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZs6 preparatórhrma,
Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

Divat-zsebkendő
Budapest; V., Kammermayer Károly-ú. 8.

Telefon: 185-462.

_~~ ~ P684A

,lurtre~ziőórif
C- . ~IOgvédJeggy-* jelképezik a ponlosságot, . -. J

Kaphatók minden órtÍsszakizktliPn.



BORSOS LÁSZLÓ ~ON~~~~~:~~~LET ·BRAUN
BUDAPEST, IV., SÜTŐ.UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéléruk. zománcozott és alumínium

edények, tűzálló jérrai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék. mcsó-, konvhe-
felszerelések stb.

fagós MATRACDT
kérje kérpitosától az EPEDA-üzem
eredeti jót á II á s i nyilatkozatát

AgJábo. rBkBmiiba

'.
"

JENO" .műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme,

""slTIlIBRnTII&
MilllflTff·_U1I:Nl

Ajándékok, ór a k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Onálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestv~reknek árengedméHY

Telefon: 38-20·87,

VIIL, Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczi-út sarok),
Te I e fon: .344-637.

Azsúr, plissé, himzések, gOmbáthúzáS~~~~~~~~~~.~és minden 'e szakmába vágó munkák -
szakszerű készítése.

Miért támogassuk az Evangélikus I Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunk .gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés,baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő mynkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.

Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-
metkezési segélyt. fizetett ki.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület' központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10: (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és fogla lkoztat . férfi és női tagszerzőket.
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Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok 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-
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Garab József k~nyvnyomdája. Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIÓI, 'EGYHAZPOLITIK;AI HETILAP
AZ ORSZAGOS 'LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Megjelenik minden szornbaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, ·VII., 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 szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.'

Buda pesti istentiszteleteksorrendj e
1942 augusztus 30.

Deák-tér 4. (ifj'úsági) d.. yz 9 - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. ·Yz10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilmakírályné-út 19.
Fasor
Fasor
fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, .Kápolna-u. 14.

: Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35. .
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út '57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária: Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.'
Fóti-út 22.
Tomory-út
Szent László-út
Bécsikapu-tér
"I'orockó-téri ref templom
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmecí-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca ·1.

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

d.~. 11 Győri János
d. u. 6 Gádor András
d. é. y~10 _ -.:. __
d. e. 11 Kemény Lajos'
d. u. . 4 Pásztor Pál
d.u. 5 ....:-
d. e. 8/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4Szabó Aladár
d. e. ll! 9 - - - -
d.e. 11. Pásztor Pál
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d. e. 1/210 - - - -
d. e. 11 Falvay Jenő
d. e. 10 Falvay Jenő
d.e. 8 - - --
d. e. 11210 Ruttkay Elemér
d. e. 11 Schelz László
d.e. ·9 -'- --
d. e. 1/2.9 - -' - -
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u. 5 Farkas Ferenc
d.e. 9 -- --
d.e. 9 - - --
d. e. . 11 Dezséty László
d.e. 9 - - --
d. e.'1/210 - - --
d. e. 10 - - - - -
d.e.. 8 - - --'
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 11 Danhauser Lászlé
d. u. 4 Danhauser László
d.e. 9 _

d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Wolf Lajos
d.e .. 10 _
d.e.1/211 __ --

. d. e. 1/212

TARTALOM
l' vitéz Horthy István

-
Forradalom India országútján

•A honvéd lelke.

Papok mint leventék

Középiskoláink hivatásáról

Hétköznapi problémák

A sírbolt ellen

Gondolatok ci magyar tehetségmentésről

Felhívás az új vallástani tankönyvek ügyében

Megalakul a budapesti protestáns énekkar
-

Csendességben

Hírek



Mindenki félt attól, mikor
Magyarország ifjú kormányzó-
helyettese kiment a harctérre,
hogy baj érheti őt ott, ahol a
halált olyan bőséggel -osztogat-
jákoMinden, jó magyar ember-
nek úgy kellett éreznie ezt á

féltést, mintha valaki hozzátar-
tozóját féltené őbenne. Amikor
kormányzóhelyettes lett, benne
az élet-halál küzdelembe sod-
ródott Magyarórszág egybefog-
lalva látta mindazt az erőt,
nekikeseredett elszántságot,
harcok között is az ország meg-
maradásáért és jövendőjéért
küzdő mai magyarságot, ame-
lyet ennek a nemzedéknek az
életében is annyiszor és olyan
mélyen tépett a balsors.

Most már hiábavaló vitázni
azzal, hogy miért tette kockára
életét. Neki bizonnyal igaza
volt abban, hogy amikor annyi
jó magyar élet van veszélyben
és annyi értékes magyar életet
kell újból és újból áldozatul
adni a nemzet életéért, maga is
elől akart lenni a küzdelemben
megállók és hűségesek között.
Olyan nevet hordozott, olyan
családi tradícióknak volt sarja-
déka, hogy még az itthon való
kötelességeknél is e1őbbre való-
nak érezte a személyes részvé-
telt a messzi front harcaiban.
Ez azonban nem enyhíti a nem-
zet fájdalmát. Egész Európát
megrázta ez a hősi halál, min-
denfelől a csodálat hangjai
szólalnak meg, de a gyász
mégis a mienk. Amikor minden
magyar katona halálát szívből
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fájlaljuk és minden magyar
katonának az áldozatát szí-
vünkbe írjuk, a saját szerét-
teink féltése és gyászolása is
megnehezedett ezzel a gyász-
szak

Érezzük, hogy ez a katona-
halál nagyszerű példa. Az
ország kormányzóhelyettese
ugyanazt a kemény katonasor-
sot vállalta. a fronton, mint a
többi. Osztozott a többivel min-
den fáradalomban és minden
veszedelemben. Arra-tanít han-
gosan mindnyájunkat, hogy ma
mindenkinek mindenben meg
kell tenni magakímélése nélkül
a legnehezebb kötelességeket.
Ez a példa nem múlhat el többé
soha a nemzet életéből. Olyan
nemzedékek is, amelyek őt nem
látták és nem. hallották és még
csak ezután fognak megszü-
letni, megszentelt érzésekkel és
megrendülést érző tisztelettel
fognak gondolni rá. Remény-
kednünk kell abban, hogy most
is a háború még hátralévő ide-
jében és később is, amikor az
utódok vissza fognak tekinteni
erre a háborúra.: példakép
marad.

De ezzel a fájdalommal
együttjár mindnyájunk szívé-
ben egy másik fájdalom is.
Nemcsak az ország veszített,
hanem a család is. Kormány-
zónknak és hitvesének, az
édesap ának és az édesanyának
a fájdalma megsajdul a mi szí-
vünkben is. Azok az édesapák
és édesanyák, akiknek fiai nem
térnek vissza többé a harcmező-
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ről és üres marad az otthoni.
helyük, úgy szeretnék ezt a
már nehezen hordozott fájdal-
munkat vigasztalásul adni őne-
kik. Akiket még megkímélt
eddig a háború véres kaszája,
megrendülve érzik, hogy mi-
lyen borzasztó veszedelem le-
selkedik minden kiszámíthatat-
lan percben az ő távollévő ked-
veseikre is. Ha ma sokat beszé-
lünk arról, hogy e megpróbál-
tatásos időknek egybe kell for-
rasztani a magyar szíveket, ez
most olyan erős összekovácsoló
ütés, amelyet mindenki 'meg-
érez. Ha -imádságainkba foglal-
juk a nemzetért küzdő hadse-
reg egészét, - mint ahogy
mindíg imádkozunk érettük -
és ha imádságainkba foglaljuk
a vesztes és a gyászoló szíveket
s vígasztalást könyörgünk ré-
szükre, - mint ahogy ez bele
is tartozik az imádkozó keresz-
tyének könyörgéseibe: akkor
most míndegyikünknek oda
kell gondolni az ország első
emberére, gyászbaborult csa-
ládi otthonára, szülői sz-íve fáj-
dalmára.

Könyörgő szívvel kérjük Is-
tent, nyissa meg a mélyen fájó
szülői szíveket az Ő kegyelmes
vígasztalásának befogadására,
adjon nekik erőt és gyógyítta-
tást. Hadd legyen nemzeti
gyászunk az Üdvözítő szavának
bizonyságtétele: ,;Aki elveszti
az ő életét énérettem, meg-
találja azt".

\

K. L.
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A sírbolt ellen
Egyik legnehezebb es legégetőbb

kérdés ma fővárosban és vidéken a
lakáskérdés. Sokgyermekes családok,
családalapításra .k észü lő fiatalok egye
aránt vívódnak vele. Épülö új bérpalo-
táknak egészséges és modern. lakásait
jóelőre lefoglalják s mire teljesen be-
fejezik az építkezéseket. a legelső napon
teljesen megtelik benne minden hely.
Régi, szinte használhatatlanná vált ott-
honoknak megújításával pedig itt is, ott
is újabb kedves otthonokat létesítenek.
E téren legnagyobb probléma azonban a
munkáslakások kérdése. Ipari, gyári; vál-
lalati munkásoknak és családjaiknak tíz-
ezrei élnek még ma is emberhez nem
méltó sorban, napfényt, tisztaságot és
egészséges kőrnyezetet nélkülözve. Az
utóbbi időkben azonban úgy a főváros-
ban, mint a vidéken hatalmas épülettöm-
bök emelkedtek szinte máról holnapra
sinségeseknek és szegény munk ások.nak
ezrei jutottak egészséges, világos, tiszta
szobákhoz, udvarokhoz. kertekhez és
mellékhelyisé·gekhez.Most örömmel. ol-
vassuk, hogy a kormányzat újabb terve:
ket készit s a háborús nehézségek elle-
nére is t.ovább akarja folytatni a mun-
kaslakások építését. Azt a szempontot
képviseli, amit Vargha József miniszter
igy fogalmazott meg s mondott egyik
előadásában: "A lakás ne legyen sír-
boltja a családnak!" Ez a nyilatkozat
kornoly beismerése annak, hogy a vizes,
sötét, egészségtelen lakás a magyar
családok' sírboltja volt. Valahányszor
idő-előtt megrokkant anyákat, sápadt
nőket és tbc-s gyermekeket látunk, sok
egyéb tényező mellett mindig gondol-
nunk kell azokra a lakásokra is, ame-
Iyekből, mint napfénytől elzárt növé-
nyek, senyvedve felnőttek és elindultak
az . életbe. De ezekből a határozott és
gyors cselekvést hirdető szavakból ki
kell éreznünk azt a felelősséget és ko-
moly elhatár ozást is, me llyel a miniszter
ezekben a súlyos időkben viseltetik a
magyar nép elesettjei, hajléktalan mun-
kásaí . és eddig még 'halálraszánt ezrei
iránt. Benne van ezekben a szavakban
az, hogy a mai időkben rninden magyar
élet drága és felbecsülhetetlen érték a
mi számunkra, minden egyes emberért
felelősek vagyunk s az ő nagy kérdéseik
a mi sorskérdésünk is. Az otthon' élet-
formáló tényező minden ernbernél. A
lakás külső dolog, mégis óriási jelentő-
sége' van az egyéniségre. Éjjeli mene-
délthelyek lakóinak. egészen más a lel-
külete, mint azoknak. akik napfénves.
tiszta szobákban élnek. Nem lehet szá-
munkra mindegy, ;milyen lakásban nő fel
a holnapi magyar nemzedék.

Van már egy évtizede annak, amikor
egy érdekes bírósági tárgyalásbn jelen-
hettem meg. Csodálkozásornr a a vallató
biró, mint a legfontosabb kérdést tette
fel. a vádlott előtt: milyen lakásban' élt
és a szülői ház vagy az utca nevelte-e?
A rabló gyilkos-vádlott nem tudott vá-
laszolní erre a. kérdésre. - Akadozó
szavai sirásba fulladtak. Akkor nem
értettem, ma azonban már tudom, hogy
miért. Szegény, nyomorult ember. bizo-
nyára. "sírboltban" és nem egészséges,
napfényes' lakásban nevelkedett. Talán'
szülei sem' voltak 'vagy t alan . az utca
adtá. az emberi társadalomnak.

Illetékes helyről komoly és súlyos
szavak hangzottak el. Vajha nyomában,
olyan lakásépítő P?litika támadna, mely
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Forradalom India országútjain
Néhány évvel ezelőtt egy KIE-titkár tollából könyv jelent meg

Krisztus India országútjain címmel, amelyet annak idején is nagy
elismeréssel fogadott az európai és amerikai keresztyén olvasó közön-
ség. D~ nem kisebb érdeklődésre tartott számot Isiberauer Richard
budapesti református lelkész indiai látogatásáról írott kőnyve. S ha-
zánkban nincs olyan könyvolvasó ember, aki Baktay ErVIn Indiáról
írott tanulmányait ne ismerné, legújábban a regenyekért rajongó
közönség Bromfield indiai regényeit bújja abban a reményben, hogy
közelebb érhet ahhoz a sphinxhez, amit India néven ismer a világ.

Egyelőre csak cenzurázott, vagy bizonyos mértékig propagandisz-
tikus híranyag jutott el az érdeklődő központokhoz s a különböző
rádiós közlések is csak azt adják, amit adni mernek erről a forrongó
országról. Az európai keresztyénség felelős személyei nem nyilatkoz-
nak a növekedő indiai forradalomról, legföljebb arra gondolnak, hogy
az egységessé fejlődő hindu és mohamedán forradalom milyen mér-
tekben fogja pusztítani az európai és .amerikai protestáns missziók
'intézményeit. S mérleget alkothatnak a bőkezű adakozók arról, hogy
érdemes volt-e olyan rengeteg értéket feláldozni azért az országért,
amely nacionaliszikus forradalmi állapotába érkezve nemcsak azt
látja maga előtt gyűlöletesnek, amit a mostani közvetlen ellensége,
az angol és amerikai ott alkotott, hanem minden keresztyén és fehér
ember által importált gondolat és cselekedet ellenséges lesz neki.

Mahatma Gandhiról köztudomású, hogy az Újszövetség olvasója,
a protestáns keresztyénség tisztelője, aki profetikusan megjósolt halá-
lát olyan áldozatnak minősíti, melyből népe üdve fakad, olyan félre-
érthetetlenül tükrözi vissza a kereszt teológiájának antropomorphisz-
tikus átélését, amelyet népe is megért s amelyben nekünk is meg kell I

látnunk azt, hogy indiai kultúrember, amikor az kimondottan csak
nacíonalísztíkusan él, hogyan változtatja át a keresztyénség lénye~
gét önmagán keresztül.

Ami ott ma történik, az kimondottan ázsiai dolog, hindu és mo-
hamedán ügy, tehát az indiai forradalomnak lefolyását megprófé-
tálni csak az tudja igazán, aki a vallástörténet 'lélektani problémáit
elméletileg és személyesen szerzett tapasztalatokan keresztül is pon-

'tosan ismeri, ugyanúgy, mint ahogy a nyolc napon keresztül sokszor
hallott Bach muzsikát is minden nagyszerű ZEnei felkészültség nélkül
is csak az az evangélikus ernber tudja megérteni, aki 'Egyházunk zenei
emlékeit ismerle és átélhette. De amennyire vannak egyházunkban
Bach-rajongók, annyira kevesen vannak azok a vallástörténet szak-
értők, akik tudnának valamit mondani az indiai forradalom lehető-
ségeiről, vagy mernének nyilatkozni róla teljes bizonyossággal.

Valóban több történik ott, mint azt mi hisszük. Valóságos ázsiai
forradalomról van ott szó, amelyet bizonyos mértékig szít az európai
forradalmakból átvett tanulság sok gondolata, valóságban azonban
arról van szó: itt az alkalom, hogy Ázsia tényleg az ázsiaiaké legyen.
Ahogy ma már nem érthetetlen rejtély az európai ember számára,
hogy japáni férfiak mint élő torpedók haláltmegvető bátorsággal
esnek hadihajókra, hogy halálukkal azt megsemmisítsék, ugyanúgy
Indiában most már a hinduk és mohamedánok szemében is felmagasz-
tosedik at a gondolat: nem az a fontos, hogy mit ér egy hindu, vagy
mohamedán férfiú élete az angolok, vagy európai ember szemében,
hanem az, hogy szivesen és bátran haljon meg a máskor semmit érő
hindu a hindu szabadságért. Abban az országban,' ahol a semmit-
tevés, az örökös passzivitásban mutatkozó méditativ élet, legújabban
pedig a jogik által kifejlesztett joga rendszer kezd elhatalmasodni,
amely nemcsak testet egészségesítő hatásokban mutatkozik meg,
hanem óriási nagy lelki effektusokban is, ott a forradalmaknak olyan
új fejezetei is feltárulhatnak, amelyeket mi a francia, vagy egyéb
politikai forradalmak ismereteiben sem tudunk megsejteni.

A tulkultúrált fehér ember most fogja megismerni a keleti ember
leegyszerűsített . forradalmi cselekedeteit, amelyeknek hatásai nem
barrikádok feletti harcokban fog megmutatkozni, hanem egy esetleges
katonai leveretés esetén olyan passzivitás ban, medy egyszerűerr meg-
állítja az élet lendítő kerekeit. Ahogy a jogik napokon kereszül
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tudnak állítólag lélegzés nélkül élni, ez az ország is megkísérli majd
azt, hogy a termelés teljes leállításával tökéletes álomállapotba 1).e-
lyezze Indiát.

Annyit minden európai ember potosan tud, hogy ezeken a vidé-
keken a kolonizáló hatóságok óriási hindu személyzetet tartanak a
háztartásban való segédkezésre, mert a fehér ember ott képtelen is
ellátni azokat az élethez szükséges tevékenységeket, amelyekre Indiá-
ban csak a hindu és rnohamedán ember képes. A teljes passzivitás-
sal ez a nép meg tudja bénítani az angol katonaság és kormányzó
szervek élettevékenységét.

Az örökké optimista kedélyű angol és amerikai nép bizonyosság-
gal reménykedik abban, hogya hindu forradalmat fegyveres erővel
meg tudja semmisíteni. Lehet, hogy az angol Empire elegendő fegy-
veres erővel épen ilyen lehetőségekre gondol ma is, de amilyen, gyor-
san rohannak az, események abban az időszakban, amikor az Indiai
oceán vidékén az esős időszak befejeződik, a japán imperialista gon-
dolat is résen lesz s megtalálja a módját annak, hogy a szunnyadásra
késztetett gondolatot felfokozott állapotra felébressze. Egy európai
misszionáriust hazájában koncenrációs táborba akartak küldení poli-
tikai vétségei miatt s a kihallgató hatóság olyan formában faggatta
ezt a papot, amely európai idegzetű embereket összetört volna, de ez
az ázsiai emberek között élt ember azt vallotta védő beszéde végén,
hogy őtnem lehet megrémíteni, mert három évtizedet élt missziói vidé-
ken, ahol életére állandóan leskelődő halálfélelmeket is legyőzött s
ezért tud minden európai kisértésnek könnyen ellentállni. A bírák
megbecsülték ezt a bátorságot, arcán felfedezni vélték egy papi élet
nehéz élményeit s általában azt, hogy mi lehetett három évtizeden
át az európai emberrel 'szemben ellenséges ázsiai népek között élni.

Angliának nehéz helyzete most azzal következik el, hogy az eddig
nagyszerű megfélemIítettségben tartott indiai nép tudja azt, hogy
nacionalista fellelkesültségében neki már az angol többé nem árthat.
S az indiai bebörtönzött vagy szabadon élő politikai vezérek hiába
hangsúlyozzák kifelé az állandóan visszatérő tételt, hogy szándékaik
nem azonosak Japán 'Világpolitikai szándékaival, mégis inkább fognak
rájuk hallgatni a forradalmak delelőjén, mint az európai parancsolóik
tanításaira.

.Azt el tudjuk gondolni, hogy tniképen él ma az Indiában állo-
másozó katona, azt is könnyű valószínűsíteni, hogy a 'hindu és moha-
medán nép hogyan viselkedik napjainkban, deesryet nehezen hidunk
magunk elé állítani s ez az, hogy hogyan prédikál ma, ha még' él
Appa Durai tamul evangélikus vlelkész, vagy az a hazánkban is jól.
ismert misszionárus, aki hindu nacionalista, bár magyar felesége van.
Sáltalá15an hogyan reagál ma ez a nép a missziói templomok
tanitásáira?

Túl hábcrúl célokon majdnem azt mondhatnók, hogy számunkra
közömbös az, hogy Anglia fennhatósága alatt marad-é India. vagy sza-
bad és gazdag önálló állam lesz-e, számunkra majdnem fontosabb az
a kérdés, hogy az indiai keresztyén misszió, mely büszkesége volt az
európai és amerikai katholicizmusnak és nrotestántizmusnak, megma- .
rad-e, vagy abban a formában szintelenítődik el. ami.nt e háború tar-
tama alatt ilyenné változott át állami nyomásra' Japánban? . G. L.

·A honvéd lelke
Egyik ismerősöm rendkívül kedves ajándékkal lepett meg. Kiküldte

nekem Virkkunen Paavo finn katonalelkész "A harcoló finn hadsereg
szelleme" című könyvet, amit alaposan' áttanulmányoztam és meg-
állapított am belőle, hogy a testvéri finn nemzet hősei lélekben is hű
testvérei a keleti fronton küzdő derék magyar véreinknek.

... "rendkívül érdekes annak a kérdésnek megvizsgál ása, -- írja
a könyv bevezetőjében Túróczy Zoltán -, hogy milyen változáson
megy át a harctéren küzdő katonának a lelki élete. Mik azok a tudat-
alatti emlékek, avagy élmények, amiket a harctér tudatosít, mik azok
az új motívumok, melyek cselekedeteiket meghatározzák?" "

egyaránt siámol a fundámentum milyen-
ségével, a napfénnyel, az ajtók és az
ablakok nagyságával, fekvésével, ezen
túl és ezen felül pedig a' magyar lélek
és a magvar jövendő növekedéséveI is.

b . Pásztor' Pál.

Gondolatok
a magyar
tehetségmentésről

(F?Iytatás.) ,
'Ilyen terheltséggel ..iridu'ló osztályok-

kal nem lehet pedagógiai sikert .elérni,
nem lehet tanulmányi színtünket emelni.
Még jobban elkeseredik 8Z eredményte-
len ség en a tanár. ha ískolafenntartóí
kénytelen számításokból . 60-as; 65!,QS
a létszám. Az ország 72 vidéki gimná-
ziumában évenként rr.o tehetséges gyer-
meket fog szétosztani a miniszteri el-
gondolás. A felekezetek arányszámuk-
nak megfelelő számú tehetséges gyer-
meket fognak kapui. akikért az állarn
- jobban mondva az iskoláztató szü-
lők. javító és bukott tanulók, mart
ezektől szedi be az állam fokozatok
szerin t a szükségcs összeget - fog· fi-
zetni tanulónként 600-600 pengőt. Ter-
mészetesen az egyházi intézetek saját
erejükből is taníttathatnak szegény, te-
hetséges gyermekeket; de hogyan tud-
juk ezt elgondolni olyan iskoláknál.
amelyek maguk .is szegények, ahol az
internátusole az állami támogatást még
m,'g'pótolni volnának ké'1ytelenek? .

Ezek azok 'a kérdések, amelyek a
versenyvizsgálafok erkölcsi és anvazí
oldaláról felvetődnek. Ezeket a jövő,
a megértés, jóakarat fogja megoldnaí.
A fődolog az, hogy az ige testet öltött
és az állam vállalja. 600 tehetséges .gyer-
~ek költségeít. A feLekezetek is, anyagi
erejükhöz mérten, ·természe.tesen to-;
vábbra is folytatják megkezdett. mun-
ká iukar. márcsak azért is. mert tőlük
indult ki az eszme. így már ebben az
évben illetve a jövő .tanév .őszén szá-
mítás~mk szerint legalább- 800' tehetsé-
ges szegény gyermek hoz némi kis vér-
fel fr'issitést 'gjmnáziumainkba.

Az előbb emlitett és egészséges fej-
lődésnek egyáltalán nem mondható je-
lenségeket a· statisztika, ..,8 maga döntő
erejével világítja meg, Magyarország
szorosabb értelemben vett ...mezőgazda-
sági .lakosságának, a 39%-ot kitevő
törpebirtokos. mezőgazdasági. _napszá-,
mos és cselédeknek gyermekei csak.
1.'330/0-kal szereuelnek a' gimnáziumok-
ban: már a kisbirtokosok. kísbérlők.
ipar! és bányamunkások 31%-ot kitevő
csoportja 90/0-ot mutat fel, míg a 30
százalékot. tehát nem egészen a né-·
oesséa esvharmadát képviselő iparosok,
kereskedők, jobb ,gazdák és az, .értelmi-
ségi osztály gyermeket 900/0-át teszik ki
a tánulók létszámának. Az anyagi erő
hiányának a szellemi fejlődésre gyako-
rolt káros hatását. a helyzetadta előny
és jgazságegyerú~tlen harcát fogják né-,
mileg kieayensúlyozni a versenyvizs-
gák. Így fog részben elégtételt kapni
az ;a derék pestkörnyéki vincellérrnun-
kás, aki a tanító egyik ajánló pontja
szerint már 3 jótanuló fiúgyermeket
taníttat ia . véres vere itékéből, csak a
negyedik fia után' bólonzat feléje az
ingyenes tan-ítils -ígéretföldje, "mert leg-
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kisebb fia a tanfolyam színe előtt meg- I

tartott versenyvizsgálaton első lett.
A versenyvizsgák friss vérkeringést,

szellemi megújhódást fognak évek mulva
belevinni a sok tekintetben és több he-
lyen már szellemi hitbizománynak ne-
vezhető vezető középosztályba. Nem
agítétorokat, izgatók at, hanem tehetsé-
güknél és ki választottságuknál fogva
hivatásos vezetőket fog taníttatni és ne-
velni ez a rendszer abból az osztályból
és annak az osztálynak, melyet a belőle
kikerülő vezető ismerhet a legjobban,
mely a fajtájából kitanult vezetőjéhez
bizalmasabb és engedelmesebb. Nem
patriciusok és plebeiusok harca ez, nem
secessió ókori értelemben, csupán a
magyar Cincinnatusok fiait hívják majd
az iskolák, mert az apai örökség, a négy
holdnyi föld kevés; hadd műve ljék azt
a derék apák, jóravaló fiaikat hívja a
'történelmi határokig a nagy magyar
egység és szebb magyar jövő nevében
egész Magyarország. Valent József.

Felhívás
az új vallástani tankönyvek

ügyében.
"N'agytiszteletű Uram!
Igen tisztelt Tanító Or!

, Közlörn isko)áink vallástanár aival, hit-
oktatást végző lelkészeivel, ' megbízott
hitoktatóival és \ tanítóival, hogy az új
vallást ani tantervnek megfelelő új val-
lástani tankönyvek közül 1942. évi szep-
tember havában a k övetkezök vehetők
használatba:

I, Népiskolai tankönyvek:
1. Kemény Lajos: Biblia: történetek az

I-II. oszt. számára.
2. Kemény Lajos: Bibliai történetek a

Ill-IV. oszt. számára.
3. Kapi Béla: Egyháztörténet az V-VI.

oszt. számára. (Különlenyomat a Kapi-s-
Somogyi: - Nagy Tankönyv V-VI, oszt.
kötetéböl.) . .

4. Sokoray-Zacher-Urbán: Hit- és et'
kölcstan a VIlI. .oszt. számára.

li. Középiskolai tankönyvek:
1. Mórocz Sándor: Egyháztörténet a,nr osz!. számára,

,2. Sólyom-c- Wiczián: Egyháztörténet a"
V-:--;VI. oszt. számára.

3. GrOó: Biblia-ismertetés a VII. oszt.
számára. . ,
, A' tankönyvek a,z új tanterv alapján

készültek s azokat' eg yházegyetemünk
engedél yezte.

A vallásoktatás tantervszerűségének és
egységének biztosítása céljából bizalom-
mal kérem, hogy a tankönyveket az 1942/
43; tanévre bevezetni szíveskedjék.'

A tankönyvek árát a kiadóhivatal fogja
közölni. Most csupán annak megemlíté-
sére szorítkozom, hogy a Harangszó
nyomdavállalat lehetövé teszi az üzleti
érdék kikapcsolását, úgyhogy a tan-
könyveket .a lehető legkedvezőbb ár-
megállapítással bocsáthatjuk iskoláink
rendelkezésére,

A tankönyvrendelések a következő
címre küldendők: Harangszó Kiadóhiva-
tala, Győr, Petőfi-tér 2.

Testvéri szeretettel szolgatársa az
Úrban

Győr, 1942, évi augusztus hó 22-én.-
D. Kapi Béla s. k.

püspök,
az egyet, tanügyi
bizottság elnöke,"
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Ezekre a nehéz kérdésekre igyekszem szerény soraimmal meg-
felelni. Nem elmélkedés szülte példákal, hanem itt, a front tüzében
átélt, igaz történetekkel és meglátásokkal kívánok rámutatni arra, hogy
azok a teljes férfit kívánó, súlyos erőpróbák, amelyekben harcos magyar
katonáink oly derekasan megállják a helyüket, - közelebb viszik a
hÚkeket az Istenhez. .

Minél jobban közeledik az ember az első vonalakhoz annál hal-
kabbak az emberek, annál emberiebbek, annál szelídebb a szemük
fénye, - amíg harcra nem kerül sor. Akkor az élet-halálküzdelem
keserű óráiban és perceiben elfelejtik minden bajukat, bánatukat, az
életösztön és a győzniakarás vezér li minden cselekedetüket. Csak a
veszély után érik el ismét azt a megnyugtató lelkiállapotot, amelyben
már gondolkozni is lehet. 'Ezek azok a percek, amikor minden magyar
honvédnek megnyílik a szíve, otthoni szeretteire gondol és imádságos
lélekkel veti a zöld tábori levelezőlapra sorait, amelyekből nem hiányzik
az Isten neve.

Nagy általánosságban ezek azok a motívumok, amelyek a' front-
katona lelkét és azon keresztül az egész itteni küzdő magyar hadsereg
szellemét a legjobban jellemzik.

Már maga az a tudat, hogy akár vére hullatásával is kész arra,
hogy az istentelenség ellen, a szovjet embertelen uralma ellen itt
harcolhat, ezer kilométernyire az imádott hazától, itt védheti meg
mindannyíunk szeretett othonát, az is óriási lelkierőt ad küzdőinknek.

Szemlátomást erősödik idekint a vallásosság. A hit az, amely a
legkétségbeesettebb helyzetekben is felemeli az embert, aki végered-
ményben nem harcra, hanem békés életre született. A hit az, amely
megnyugtatja sebesültjeinket. A tábori lelkészek munkássága, áldozatos
és gyakran emberfeletti teljesítménye sokban hozzájárul nagyszerű
katonáink teljesítményeinek fokozásához.

De felsorolom a következőket is, amelyek megannyi apró fény jelei
annak, hogy egyedül az Istenbe vetett hit az, amely sokszor megtart
és megőriz bennünket.
, Egyik haditudósító társam már megírta, hogy amikor egy alkalom-
mal a szokottabbnál is erősebb bombazáport zúdítottak ránk az oroszok,
kis fedezékének szomszédságában felcsendült a zsoltár:

"Örök lsten, merre, merre vagy? ... "
Egyszerű, rangnélküli honvéd énekelte a legnagyobb veszélyben,

amikor minden pillanatban telitalálattól tartottunk... .
Valamennyien viseljük az előírt "névielző cédulát". Ez egy sárga-

réz-zsinóron függő alumínium-tasak. Benne a nevünk, hozzátartozóink
neve, címe és a tábori postaszámunk. Mellette többen viselik a
keresztet!

Egykiváló magyar törzstiszttel történt. Paranccsal robogott előre
autójával. Egyszer. csak valami jelzőtábla mellett suhant ak "el."Nem
figyelték meg, mi volt rá írva. Párszáz méterrel odébb egy őrszem
állította meg a kocsit és jelentette:

-- Örnagy úr! Alázatosan jelentem, ez az oroszok által belőtt
útvonal, az áthaladás veszélyes, azonnal észreveszik és minden percben
idelőhetnekl,

Meg kellett fordulni és vissza, amilyen gyorsan lehet.
Igen, de a következő pillanatban máris robbantak a gránátok. Az

őrnagy és kísérete kiugrott a kocsiból és nekivágott a rétnek. Rohantak,
ahogy erejükből tellett, míg a kocsi a legnagyobb sebességgel száguldott
el a rettenetes tűzből. .

-- A jó Isten mentett meg minket! - mondta későbbaz őrnagy. -
Eddig sem tűrtem, hogy katonáim az Istent káromolják, de ezután a
legszigorúbban megtorlom azokat, akik megfeledkeznek Róla!

Békésnek ígérkező szálláshelyünkön éppen éjszakai nyugalomra
készülődtünk, amikor egymásután három hatalmas robbanás reszket-
tette meg a falakat. Kirohantunk a szabadba és előre megásott. szűk
kis árkokba húzódtunk be. Ezek az árkok csaknem tökéletes védelmet
nyujtanak a halálthozó repeszdarabok ellen. Az ötven-száz kilogrammos
"csomagok" egyre közelebb estek. Megfigyeltük, százméternyi.re,
ötvenre süvítettek le mellénk. A légnyomás sokszor csaknem elvisel-
hetetlen volt. Nem tudtuk, meddig élünk ...

Ekkor a sötétben megkerestük egymás kezét és öten-tízen egyszerre
imádkoztuk a Miatyánkot ...

, Ezek azok a megtörtént esetek, amelyek a napnál is világosabban
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·mutatják, hogy milyen gyarló emberek vagyunk ... Amikor már sem-
miben sem bízunk, amikor tudjuk, hogy senki sem menthet meg
bennünket, amikor a Halál kaszája ott suhog a fejünk fölött, -
akkor hívjuk az Istent!

Régi dolgok ezek! A betegágyak beszélhetnének még többet is ...
Az emberi gyengeség él boldog és önfeledt pillanatokban gyakran
elfelejteti velünk, hogy mindíg, születésünktől halálunkig Elgyedül az
Isten kezében vagyunk.

Én bízom benne, mert meggyőződésem,' hogy valamennyien, akik
idekint a harc mezőkön vívjuk az Új Európa nagy küzd elmét és győzni
akarunk, ha Isten segedelmével hazatérünk, szívben-lélekben megerő-
södve járulunk majd az Úr oltára elé! .

Ez lesz a nagyobb és első tanulsága ennek az istentelenség ellen
"ivott küzdelemnek! Hortobágyi Jenő

tart. hadnagy
(Honv~d haditudósító század

Papok mint leventék
Az elmúlt héten méltattuk a levente intézmény átalakulását és

azt a tényt, hogy a jövőben egyházunk éppúgy, mint a többi egyház is,
jobban és megfelelőbben érvényesiheti majd befolyását a valláserkölcsi
nevelés terén. Nem lenne azonban teljes a múlt héten rajzolt kép, ha
nem emlékeznénk meg arról is, hogy mi volt az egyik kiképzőtábor
belső nevelő ereje azokra, akiket ott vezetőkké képeztek ki. Az első,
amit ki kell emelnünk, kétségenkívül az, hogya
~:f·':", i' -. vezetés'
nem olyan könnyű és magától értődő dolog, mint amilyennek látszik.
lIJem mindenki vezető a szónak tiszta, eszmei értelmében, aki vezető
,állásban vagy helyen áll. Nagyon sokszor csak a hivatal az, ami
egyeseket a többi közül kiemeli, de mihelyt ezek olyan helyzetbe
jutnak, ahol a hivatal súlya és kiemelő hatása nem érvényesül, egyszerre'
szürkeségbe süllyed az előbb még annyira pompázó valaki. Ezzel ellen-
tétben szinte szükségszerű en kiemelkednek mások, akik vezetésre ter-
mettek volna, ha. az élet megadja nekik a vezetés lehetőségét. Különősen
feltűnő volt ez vidéki, falusi társainknál, akik mint tanítók, jegyzők,
vagy lelkészek falujukban hivataluknal fogva élveznelz nagy tekintélyt.
Egyik-másik egészen rosszúl érezte magát, hogy szava nem hullott
olyan döntő súly ként a latba, mint otthon. Csakhamar ellenzékbe is
vonultak ezek páran és soha, semmi sem volt jó a számukra. Világosan
megmutatták ezzel, hogy bár beszélnek a közösség érdekeiről és a szavak
jól peregnek is szájukból, valójában nem közösségi emberek. nem
találják jól magukat olyan közösségben, ahol nem az övék a legfőbb
szó. Hála Istennek, nem voltak sokan, így reménykedhetünk abban,
hogy az új magyar életben számuk egyre csekélyebb lesz és egyszer
el is tűnik. Mert a közösségi ember ,ielzőjére és méltóságára csak az
tarthat igényt, aki mindenkor a közösséq érdekét tartja szem előtt.
Amikor vezetnie kell, vezet, amikor engedelmeskednie, engedelmeske-
dik. A tábor, mint közösségí iskola, így bizonyosan jó hatást váltott
ki, bár megmutatta azt is, hogy még nagyon sokat kell tanulnunk a
fegyelem terén. Általában, magyaroknak,. mindnyájunknak.

':'r29r Leventék
) ;,..68')

voltunk valamennyien, feltevésképpen. A9~táb0IÍ ~16ezetősége nagyon
helyesen ,gondolkozott, amikor az előadások ~!9(kjképzésAide.jére levén-
téknek szólította s ezekként kezelte is a részt'Ve~al~et.,-Jg, roi!ldetl]önek
alkalma volt arra, hogy megtanulja a saját+börénmhogyrerőj 31Z, )~mi1L
követelnie kell és hogy mit is kíván a vezetéfJtöloa$iumtükfuretel~
majd tőle. A hívek bizonyára csodálkozva lá't1íák3~Q01náJJljtngyr;Papwail~.0
mi mindenre képesek az ifjúságért, amely}knekn'Ve;::etői:rrle)sz<n~o~e..
csodálkoztak volna a diákok és tanujók is,r[hawláltják:\ihbgJyrrtaná~aT:k:I
és tanítóik mind megcsinálják egyenként azt, ramirtJn:ekri:k~rneggkeHoI!fff.id,
csinálniok. Különösen feltűnő volt az, hog,j'f2rafuj;dJls~bho~{HcasZtlláily,B
(voltak 50 év körüliek is,) mennyire vállalkozó '\(Ohtt:.és'sfl.btth~hjátélrna;.o.
bemutatóra mindíg készen. állott, Nagy szerétet .é~[megérlliefficfe;t!őelöi~M

Me~ala~ula ,
I Bu~a~estiProtestáns (net~ar

"

Az Evangélikus Elet néhány számában
hírt adtunk arról a nagyszabású tervről,
amely Budapest székesfővárosának áldo-
zatkészsége folytán született meg: meg-
alakul az evangélikus és református
egyház reprezentatív egyúttese, a Buda-
pesti Protestáns Énekkar. .

A két eg yház régen nélkülöz olyan
egyesületet. amely a protestáns egyhá-
zak legnagyobbjainak: Bachnak és Han-
deinek csodálatos egyházzenei művésze-
tét megszólaltatná, Zeneóriásaink zene-
művészete a .bibliának zenei nyelven
való megjelenítése, az ó- és újszövet-
ségí tanítások, történetek a reformátorok
szellemében, zeneszerzőink hitében és
alkotásában elevenednek meg előttünk,
A nagy, pompás és színes Hándel-orato-
riumok az ótestamentum egyes jelenetein
és az istenfélő prófétákon keresztül
akarnak vallásos élményeket nyujtani,
Bach nagyszabású kantátái, az újtesta-
jnentum tanításait íoglalják magukban,
mély, benső érzésű passrói Krisztus
szenvedését tárják elénk: végig kísérjük
Krisztust a golgothai kereszthez. hogy
megtanuljuk Krisztus áldozatos halálá-
val megszabadított a bűn hatalmától. A
muzsika nyelvén mennyí kibeszélhetet-
len érzés szólal meg!

Ez a hatalmas egyházzenei rnűvészet
magyar evangélikus 'és' református test-
véreink előtt ismeretlen, Egy-egy kan-
táta, oratorium, passio előadása nagy
anyagi vállalkozást jelent, egy-egy ének-
kar nem tudott megbírkózni a feladattal,
most íme megvalósítható. Rendelkezé-
sünkre állnak azok a pénzösszegek, ame-
Iyekből énekeseinket. zenészeinket, szó-
listáinkat némiképen honorál ni tudjuk.
Az újonnan alakítandó Budapesti Kán-
tusnak feladata, hogy az említett nagy
protestáns zeneszerzők mellett, a többi
jelentős zeneszerző egyházzenei műveit
megszólaltassa, teret adjon az értékes
magyar zeneszerzők munk ájénak, meg-
teremtse a művészi egyházizenét. rnun-
kájával támogassa a meglévő egyház-
községi énekkarokat és fokozottabb
munkára ösztökélje azokat. Egy táborba
gyűjti a protestáns egyházzenei' művé-
szeket. munkát és anyagi támogatást ad
nekik. Az új énekkar munkaterülete az
evangélikus és református templomokban.
hangverseny termekben' lesz, bele kíván-
juk kapcsoini az egyes gyülekezeteket.
ifjúságot és munkásságot. Szervezetileg
a Budapesti Protestáns Énekkar két tag-
ból áll: eg-!"evangélikus és egv'reforrnátus
énekkarból, ennek egyesítéséből adódik
a Budapesti Kántus, református részről
Ádám Jenő zenemüvészetí főiskolai ta-
nárt. evangélikus részről pedig Peskó
Zoltán orgonamüvészt bízták meg a
vezetésével. -- A szervezés munkáját
Peskó Zoltán intézi, tagjelentkezést erre
a'. c,Íp1Te kérünk: Budapest, VII,. Rotten-

I biWe'T"útca 10,

, c!),. JFéfoJimá1!\1)sés evangélikus egyházak
I tá1:1i'M:li~lmán:f1rk:imcst». kell összefognia,
, h,Cil,g.lfIi.!;l2n':agty$zaQá15wiwvek megvalósul- /
i j~:IiI!W}fTiMiV\~~oJfuqJ;uk;:l3:támo:ga:tJni?Kép-
I z~f:!:l;!.élng,lÍ!;Ll[fi.mekr~hlqdniuzsíkusaínk,

ak,llgó á)bfM~1 bátva ga;,b);a;gV..sJza~l1"
1 tervektŐw,9~űlj.e.néID2Ö8ilze éla m~it'á]jr09:



>

lVANGQI~U~~lIT
runkban. A musica sacra barátai pedig
jelentkezzenek, hogy alkalmilag meg-
hivhassuk egyházzenei előadásainkra.

. Peskó Zoltán.

Csendességben
(Mutatvány Ruttkay-Miklián Géza: "Isten
a mi oltalmunk" c. harctéri imaköny-

véből.)

"Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit,
aki pusztaságokat' szerez a főldön;
hadakat némít el a föld széléig; ívet
tör, kopját ront, hadi szekereket
éget el lllzben. Csendesedjetek és
ismerjétek el, hogy én vagyok az
Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek
között, felmagasztaltatom a földön.
A Seregek Ura velünk van, Jákób
Istene a mi várunk." (46. zsoltár
9-12. v.)

. Alázatosan meghajtom Elötted a fejem,
nag,y Isten, mindenható Atyám és úgy
imádlak Téged, aki Úr vagy égen és :
földön s akinek hatalma végtelen. Ke-
zedben van a csillagok járása és Te ha-
tározad meg a szálló madár útját.. Menny-
dörgést támasztasz és lecsendesíted,
pusztító tűzorkán után csendes nyugal-
mat adsz. Hivő lelkem megismeri han-
godat a csatazajb an és örvendezik jelen-
létednek a virág illatában' is. Milven
nagy vagy Te, Urdm l Lelkemben erről
gondolkodom és térdem imádásodra ros-

.kad. Ne vess el engem orcád elől, óh
felséges Isten!

Elült a fegyverek zaja, pihennek a
harcolok. körülöttem csend és nyuga-
lom van. Drága enyhülés ez, amit aján-
dékul adsz küzdő fiaidnak, Istenem.
Ebben J. csendességben Hozzád emelem
a lelkemet és hálát adok Néked, hogy
engem mindezideig megőriztél. Kegyel-
med bőségét kitöltötted rám, megvédted
életemet, jóságod pajzsát elém állítot-
tad, hogya fegyver ne érjen, megadtad
lelkem hitét és bizakodását, hogy el ne
csüggedjek 'és el ne veszítsem remény-
ségemet. Mindent Neked köszönhetek,
Atyám s ezért kereslek most Téged, hogy
kiöntsem Előtted szívem háláját.

De kérlek, légy tovább is oltalmazó
és megáldó Atyám. Add, hogy kegyel-
met találjak Nálad minden időben, Ne
tekintsd sok vétkemet és mulasztáso-
mat, hanem az Úr Jézus Krisztus értem
is hozatt drága áJdozatáért bocsásd meg
bűneimet. Add itt is, most is nékem
evangéliumod \ világosságát, mely fényt.
vethet sötét utamra s megvilágíthatja
tévelygésem ösvényét. Ne engedd, hogy
valamikor is elszakadjak Tőled és Attól,
akit Megváltómul küldtél, a Jézus
Krisztustól.

Ha újra fellángol körülöttem a harc
és magasra csap il csatáknak zaja, lel-
kemben akkor is Te teremts csendessé-
get, melyben imádság fakad és dicsőség-
mondás születik.

Édes Atyám, áldásodat, oltalmadat és
megbocsátó irgalmadat kérem szeret-
teimre, feljebbvalóimra, bajtársaimra,
minden embertársamra, hogy mindenki
megérezze és boldogan vallja, hogy
"nagy az egekig a Te kegyelmed és a
felhőkig a Te hűséged., ," Ámen,
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különböző egyházak papjai között is. Mi, protestánsok sokat bámultunk.
amikor katolikus testvéreink, főleg a fiatalabbak, nagy jártasságot
tanusítottak egyházaink kérdéseiben, és bő, meglehetősen pontos érte-
süléseik voltak dolgainkról. Meglepett az is, hogy a Kárpátalja római
katolikus és görög katolikus papjai mennyire tájékozottak a népi

, irodalom kérdéseiben és milyen sok közöttük az olyan, aki pontosan
tudja, mi a magyar az irodalomban, művészetben, népzenében és mi
a giccs, a magyartalan. Különösen azért tűnt fel ez,' mert a két század
közül a mienk volt a "papi és ruszin" század, valahogy ide jutott a
papság és ruszinság nagyobb része. Ez a század olyan magyaros tábor-
tüzet rendezett, versengésképpen a másikkal, hogy abban egy magyar-
talan, vagy műmagyar műsorszám sem volt. Feltűnő volt ez azért,
mert a főleg pesti és pestkörnyéki elemekből álló másik század, annál
bővebben vitte ez előbb kifogásolt számokat a saját tábortüzéhez.

A ruszinok,
kárpátaljai tanítók és tanárok valamennyiünk szívéhez nőttek. Igaznak
találtuk azt, amit a propaganda állított, hogy a ruszinok története és
élete a magyarságéval nőtt össze. Ezt vaIlották és élték is társaink.
Megható volt, hogy mennyire igyekeztek magyarul beszélni és nem,
rettentette őket, hogy hibásan ejtették ki a magyar szókat. Minden
érdekelte őket, szinte napok alatt szerették volna pótolni azt a húsz
.esztendőt, amit a magyar haza földjétől távol, idegen világnézetben és
szellemben éltek át. Egyet kellene azonban megtenni velük: öntudatos
magyar fiatal értelmiségnek vállalnia kellene egy-egy ruszin testvért;
akivel leveleznék, akit szellemileg mindíg közelebb és közelebb hozná
a magyarsághoz. Mozgalmat kellene indítanunk ennek érdekében,
vállaljon szaktársat a szaktárs, tanítót a tanító, tanárt a tanár, papot
a pap. Bele kell kapcsolni, így személyesen, személyeken keresztül,
könyvcserével, meghívásokkal, látogatásokkal egyenként a kárpát-
aljaikat a magyar élet új, eleven vérkeringésébe. Azt a hűséget, amit
ruszin testvéreink az elmúlt esztendők alatt tanusítottak, így kellene
meghálálnunk és így kellene őket erősítenünk, hogy ők is erősítsék
azokat, akiket mi el nem érünk. Akkor nem fog majd rajtuk még
annyira se, mint néhol egyeseken; az ellenséges propaganda és akkor
az új eljövő nemzedék belenő szilárdan és elválaszthatatlanul a magyar
haza testébe. Szolgálatot kell vállalnunk hát ennek érdekében, a
leventeintézményen keresztül is és nem kell engednünk, hogy az ilyen
alkalmakkor meginduló kapcsolatok erősödése valaha is ellankadjon es
megszűnjék. Kemény Péter.

Középiskolóink hivatásáról
A középiskolával foglalkozó gondolatok első' pillantásra talán

idegeneknek látszanak ezen a helyen. Olyanoknak, amelyek az egyházi
közvélemény helyett inkább csak a tanárokra tartoznak, s ezért valami
szakfolyóiratba kívánkoznak. De a mi eg -házalkotmányunk szelleme és
hagyományai szerint az egyháznak minúen ügyéért az egyház minden
tagja felelős. Az evangélikus gimnáziumok hivatása nemcsak pedagógiai
szakkérdés, hanem a magyar evangélikusság hivatásából folyó egyházi
kérdés is, amely összefügg sok más dologgal is. Ezért nem a tudomány
elzárt falai között kell elintézni, hanem az evangélikus egyházi élet
nyilvánossága előtt kell beszélni róla olyan világosan, amennyire csak
tudunk és amennyire csak lehet.

Ezeket a sorokat két szempont irányítja. Az egyik az a tapasztalat,
hogy minden közösségnek olyan iskolája van, amilyet megérdemel,
amilyet ki tud termelni magából, vagy amilyet épen el tud viselni.
Ennek a józan tapasztalatnak kell megszabnia ci lehetőségek határait,
hogy ne essünk ámuló kétségbe, ha hibákat látunk a középiskola körül
és ne kívánjunk tőle lehetetlent, aminek hallatára rosszabb híján
"rajongást" meg "romantikát" emlegetnek a bölcs és okos emberek.
De ez a mértéktartásra intő tapasztalat nemcsak önigazolásra való a
"nagyon reális emberekkel szemben, hanem távol tarthat minket attól
a nem nagyon reális okoskodástóI is, amely szerint evangélikus gimná-
ziumainkból kiveszett az evangéliumi keresztyénség, sőt még az egy-
háziasság szelleme is, tehát fenntartásukért 'és megtartásukért az



egyháznak nem érdemes többé erkölcsi meg anyagi áldozatokat hoznia.
Ennek a következtetésnek nagyon sok érvvel támogatott racionális
logikája van. Egyebe sincs és szinte csodálatos, hogy éppen az
úgynevezett kultúrprotestantizmus. ellenségei találták ki. Az egyház
ígehirdetéséből, sőt szinte egész istentiszteletéből kiveszett a középkor
folyamán az evangélium szelleme. Luther Márton mégsem törölte el
az istentiszteletet, még kevésbbé hagyta ki belőle az igehirdetést, hanem
nekifogott, hogy az evangelium szellemében megreformálja az íge-
hirdetést is, az istentiszteletet is, az egyházat is. Ezzel a reformációval
mi is azonosítjuk magunkat és legjobb meggyőződésünk szerint éppen
belőle fakad az a másik szemPf4nt, amely a középiskolára voriatkozó
gondolatainkat ösztönzi és irányítja. lVIert a reformációval való azono-
sulás nem kötelez ugyan folytonos elégedetlenségre, céltalan duzzogásra
és minden áron való újítgatásokra, de ha az a bizonyos "örökség" nem
földbe ásott, holt tőkét jelent, hanem eleven erőnek érezzük állandóan,
nemcsak október 31..,én,akkor elsősorban a mi kötelességünk az, hogy
gondolkozzunk a nevelés reformációján, ha netalán a körül bajok
volnának. '

Bajok pedig vannak. Régi bajok. Ennek a bizoríyítgatására kár
lenne SEJkszót vesztegetni. Aki nagyon meg van elégedve közép-
osztályunk műveltségének mélységéveJ és magyarságával, történelmi
látásával, társadalomszemléletével és egész magatartását irányító hitbeli
életével, az irígylésre méltó nyugalommal mondhatja, hogy nincsen
baj a magyar középiskolában, illetőleg, hogy ne avatkozzunk mások
dolgába: evangélikus gimnáziumainkban kitűnő eredménnyel tanítunk
és nevelünk. Sajnos, a tények nem ezt igazolják. Evangélikus gimná-
ziumainkban járt valaha sok mai lelkész, tanító, tanár, orvos, tisztviselő,
jogász, katonatiszt és imás, ú. n. értelmiségi ember. Ezek nagyöbb
számban egy-egy helyen többnyire nagyobb gyülekezeteinkben élnek.
Köztudomású, hogy általában ezekben a gyülekezeteinkben van a leg..,
több siratni valónk. Pedig ezek közül az öreg diákok közül nem egy
talpraesett szónok lett vagy ügyes tollforgató, esetleg képviselővé
emelte a gyülekezet népí tömege. Ebből a szónoklásból vagy
emelkedésből nem mindíg támadt új életre a gyülekezet és a nemzet
sem mindíg nyert vele sokat. Mert "'a magyar élet megoldatlan nagy
kérdéseivel a középosztály evangélikus része éppen olyan kevéssé
mert szembenézni, mint a többi. Történelmi tudatként élt értelmisé-
günkbeIi is valami protestáns színű, de elég felszínes kuruckodás,
negyvennyolc hősi nimbusza, de a lényeg nélkül, mert az eltiport nagy
történelmi kezdeményezés folytatására, egészségesebb, tartalmasabb
társadalomra, szociális berendezkedésre kevesen gondoltak. A népi és
munkás tömegek minden problémájukkal együtt nagyon távol estek
azoknak érdeklődésétől, akik vezettek őket. A vezetőknek a közép-
iskola nem mutatta meg ezeket a problémákat azokban a fogékony
években, amikor az életküzdelern fásultság a és önző anyagiassága még
nem akadályozta volna meg az áldozatos élet vállalását. Ez persze
természetes dolog. Az összetüggés kölcsönös, á középosztálynak nem
is lehetett másféle iskolája. .

. A magyarság legjobbjai ma egy új Magyarország képét hordozzák
szívükben s igyekeznek ezt a képet másokban is tudatositani.eérodal-
munk tisztább forrásaiban, egyik-másik művészetben, főleg a zenében
(Bartók, Kodály) és némely tudományban lélekformáló erővel törnek
fel évszázadok elfojtott vágyai, népünknek legszentebb álmai. Még
szerencse. hogy a finn kapcsolatok ápolásával és gyümölcsöztetésével
(népfőiskola) mi is adtunk valamit ehhez a szellemi mozgalomhoz,
amelynek mély igazságával nem lehet ugyan tömegeket szédíteni, de
amellyel a' magyar nép belső ellenségeinek mégis számolniuk kell,
a nélkül, hogy olcsó piszkálódásaikban leszámolhatnának vele.
Hogyha már mai értelmiségünk nem kapott a középiskolákban olyan
nevelést, amelynek döntő élményeivel példaadóan egészségesebb fej-
lődés útjára vezette volna egész társadalmunk életét, vajjon kap-e
ilyen elhatározó élményeket mai középiskolás ifjúságunk?

Nem szabad kétségbe von!lunk azt, hogy ilyen döntő élményeket
szerezhetnek egyes diákok egy-egy evangelizáló diáktáborozáson, ha
jó talajba hullanak a szerencsésen kiválogatott magvak. De diáktáboro-
zásra (konferenciára) középiskolás .ifjúságunknak csak igen kis száza-
léka megy el, a tapasztalat szerint pedig ennek a kevésnek a túlnyomó

HíRE~
Vitéz Horthy István kormányzó-

helyettes hősi halála alkalmából evan-
gélikus egyházunk egyetemes egyházi
és iskolai felügyelője, báró Radvánszky
Albert dr., a kormányzó úrhoz intézett
táviratban fejezte ki egyházuBk 6szi'nte
részvétet és mély' fájdalmát. Templo-
mainkban az augusztus 23-án tartott is-
tentiszteleteken foglaltuk könyörgő
imádságokba érzéseinket.

Meleg ruhát katonáinknak! Ezen a hé-
ten indulnak meg mindenütt a gyűjté-
sek, hogya téli háború esetére harc-
téren küzdő katonáink at az oroszországi
félelmetes hideg veszélyei ellen meg-
segítsék. Egyházaink és egyházi egye-
sületeink mindenütt' buzgón kiveszik
részüket a munkából. Az Országos
Luther-Szövetség kéri, az összes helyi
Luther-Szővetségeket: hogy a szervező.
buzdító és gyüjtömunkában mindenütt a
legnagyobb erővel vegyenek részt.
Hívják fel mindenütt a figyelmet arra,
hogy ennél a gyűjtésnél nem arról van
szó, hogy meleg ruha tekintetében ki-
nek mire : van szüksége itthon, hanem
arról, hogy mire. van szüksége odakint
a magyar katonának.

A bányai egyházkerület közgyűlése
szeptember 3-án, d. e. fél 9 órakor a
Deák-téri templomban tartandó gyám-
intézeti istentisztelet után 9 órakor kez-
dődik a Deák-téri leánygimnázium dísz-
termében. A kőzgyűlést megelőzően
szeptember l-én, d. e. 9 órakor a kerü-
leti Luther-Szövetség gyűlése a püspöki
hivatal tanácstermében, 11 órakor
ugyanott az iskolai bizottság és 5 óra-
kor a kerületi presbitérium tart ülést.
Szeptember 2-án, d. e. 9 órakor a kerü-
leti. lelkészegyesület, d. u. 3 órakor a
kerületi gyámintézet tart ülést a Deák-
téri díszteremben, 6 órakor pedig a ke-
rületi Luther-Szövetség vallásos estje a
Deák-téri templomban.

A soproni felső egyházmegye július
12-én, Harkan tartotta évi rendes köz-
gyűlését, melyen az egyházkőzségek
k épviselőin kívül sok érdeklődő egyház-
tag is megjelent. A gyülekezet nevében
Renner Oszkár felügyelő mondott me-
leghangú kőszöntőt. A közgyűlést gyám-
intézeti istentisztelet előzte meg: Hanz-
mann Károly soproni lelkész végezte a
szolgálatot. Dr. Medgyaszay Emrl egy-
házmegyeifelügyelő üdvözőlte a köz-
gyűlést és a rendkívül nehéz időkre
utalva, figyelmeztetett .egyházunk és
hazánk iránti fokozott kötelességeink re.
Utána Ziermann Lajos esperes olvasta
fel nagy gonddal és kőrültekintéssel ké-

. szített esperesi jelentését. A sok bájnak
és nyomorúságnak az okát abban kell
keresnünk - mondotta -, hogy elfor-
dultunk Istentől. Bűnbánó. szívvel ismét
meg kell keresnünk a Hozzá vezető
utat. Legyünk isméf az íge és a szentsé-
gek körül gyülekező hívek. Mindent el
kelJ követnunk, hogy iskoláink minden
tekintetben elsők legyenek, hogy gyer-
mekeink egyházias szellemben nevel-
kedjenek. A hosszú tárgysorozat kimerí-
tése után az egyházmegyei felügyelő
zárta be a. közgyűlést.

Eljegyzés. Molnár Rudolf evangélikus
lelkész és Elmi Helkiö Sacri mín, cand.,
'(Helsinki) jegyesek.
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A Magyar Bibliatársulat tagjainak
száma 1500 felé halad, az eddigi évi
megajánlások összege pedig elérte. a 12
ezer pengőt, az alapítótagdíjakon kívűl,

Magyarbánhegyes. A missziói egyház-
község lelkészlakás és gyülekezeti terem
céljára házat vásárolt. A gyülekezet
csekély anyagi vagyona mellett Hász
Antal nagybirtokos hatalmas adománya
által vált lehetővé az örvendetes ingat-
lanvétel.

Isten a mi oltalmunk címen harcoló
evangélikus katonák részére csinos kis
imakönyv jelent meg a napokban Rutt-
kay-Miklian Géza tollából, az Uzenet
kiadásában. Küzdő katonáink lelki fegy-
verzetét akarja gyarapítani. Melegen
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ara 40
fillér. Megrendelhe'tő az "Uzenet" kiadó-
hivatalában, Kecskeméten ..

Harmadik kiadásban jelent meg Ben-
kóczi-dr. Keken szórvány hittankönyve:
"Amit minden evangélikusnak tudnia
kelJ". Kapható Kecskeméten 1 P 60 fillé-
res áron az "Uzenet" kiadóhivatalában.

Tanítóegyesületi közgyűlés. A bányai
egyházkerület Tanítóegyesülete augusz-
tus 29-én Szarvason rendes évi közgyü-
lést tartott; melyen Dedinszky Gyula
lelkész: "A Vallásos nevelés és vallés-
tanítás főbb irányelvel a nyolcosztályú
ev. népiskolában" címt'n: Szakács György
tanító pedig: "Tessedik útja" címen tar-
tott előadást.·

Halálozás. Ozv. Kiss Jánosné, szül.
Huszár Paula, a szombathelyi gyülekezet
volt lelkfszének özvegye, augusztus hó
16-án, életének 83. évében Szemhat-
helyen elhúnyt. Az elhúnytban Kiss Jenő
soproni egyetemi tanár édesanyját gyá-
szolja.- Dornáryosí Hoitsy Gedeon m.
kir. udvari tanácsos, ny. MAV üzleti gaz-
gató, aug. l8-án, életének 87. évében
elhúnyt. Temetése dUg. 21-én volt Buda-

./' '

pesten, a Kerepesi-úti temetőben.
Házasságkötés. Solyrn ár András ko-

mádi lelkész és Szilágyi Katalin augusz-
,tus 23-án a Deák-téri templomban há-
zasságot kötöttek. Az esketési szertar-
tást Túróczy Zolán tiszakerületi püspök
végezte.

A celldömork! ev. Ifjúság'i Egyesület
fronton küzdö katonafiai részére gyüjtést
tartott. A befolyt összeg egyrészéből
minden katona kapott egy-egy szeretet-
csomagot, a megmaradt összegből pedig

• gyapjúfonalat vettek, amit a leány tagok
idehaza elkészítve küldenek ki az egye-
sület katona tagjai részére.
/Pályázat. Az oroszlányi ev. egyház-

község helyettes tanítot vagy tanítónőt
keres három tanerős iskolájához. Ne-
gyedik állás -szervezés alatt. Helyettes
megválasztása valószínű. Fizetés törve-

• nyes. Jelentkezések: Evangélikus Lelké-
szi Hivatal, Oroszlány, Komárom-megye
címre küldendők,
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többsége is inkább nyaralni, fürödni akar; s minden más alól a leg-
szívesebben kivonná magát. Persze, középiskolás diáktáborokat azért
~~l,l ,rendez~ün~, mi~él :öbbet· és minél jobbat. De bizonyos, hogy
ifjúságunk többé-kevésbbé olyan lesz, amilyenné iskoláinkban neveljük.

(Folytat juk) . Szíj as Pál.

Hétköznapi problémák
Iskoláink általános elfelelkezetietlenedését, elegyházia tlanodásá t

a liberális kerban azóta nálamnál sokkal hivatottabbak megsiratták
már. S kérdem, hogy a gyülekezeti és gyermekpastoralis, valamint a
missziói körök szervezése s az ezzel járó apostoli munka
nem az újabb szociális egyházmisszió lelkületének kísugárzása-e, ami-
vel a liberális theologia és egyház súlyos mulasztásait pótolta?
Végül így ki tagadná, hogy az ily asszociális egyházszellem és egyház-
politika mellett egészen szinte önként követksző volt híveinknek az az
elidegenedése az egyháztól és templomtól, hogy az számára mást, mint
keresztelő, eskető és temető intézményt alig jelentett, míg mások a
legkülönbözőbb szektába szorultak.

Még talán sokkal szomorúbb, sőt megrendítőbb a liberalizmusnak
az a romboló metamorphosisa, amit a múlt századtól a jelen századig
nemzeti, erkölcsi és társadalmi téren tett. Az eredetileg teljesen nemzet-
színezetű magyar függetlenségi mozgalom mindegyre inkább elveszti
öncélúságát, eldemokratizálódik, hogy végül is az egyház és nemzet-
ellenes, nemzetközi kommunizmusba fulladjon nálunk éppen úgy, mint
külföldön. Már pedig ki tagadhatja, hogy ennek a félrefejlődésnek a
főhordozói és főirányitói a liberális szabadkőműves páholyok voltak?
Elszíntelenedik a keresztyén öntudat mellett a nemzeti s velük együtt
ezeknek kifejező formái (öltözet) is, amit már parasztjaink is kezdtek
szégyenleni. Ebben az általános emberjogokat hangoztató légkörben
szállja meg a -felszabaduló földbirtokokat jobbágyaink helyett a
zsidóság, ellepi a többi gazdasági, majd szellemi irányító pozicióink
legjavát is s az ősiség rabigájából felszabadult hit és nemzettestvéreink
kénytelenek vándorbotot a kezükbe venni. Elterjedt a demokrácia
sugallta materiális szellem, amely eleven tápot talál a nemzeti és
vallásos eszményeitől elidegenedett népünkben, fogy a közösségí szol-
gálat ereje, bomlanak a csaíádik, nő a néphalandóság. Szellemi életünk,
sajtónk, irodalmunk, müvészetünk, tudományaink mind elszakadtak
népi gyökerüktől s tükrei lesznek csak ennek a belső szellemi bomlásnak.
- S kérdezhetjük végül is, hogy ez a liberális demokrácia mit
tett valójában társadalmi téren? Nem ez kényszeríti-e be a mánden
öntudatától és személyes jogaitól megfosztott embert a materiális
kollektív kényszer-életformákba, megfeledkezve arról, hogy sokan
vannak és lesznek min '6, akiknek a nemzeti, és vallási eszményei, a
"romolhatatlan kincsek" mindíg drágábbak maradnak minden mulandó
jólétnél - "liberális" célkitűzésével a legélesebben ellentétbe kerülve.

De minek folytassuk! Tisztáznunk kell a fogalmakat. Mi ezzel
a liberálizmussal, ezzel a demokráciával semmiféle közösséget nem
vállalhatunk sem mint keresztyének, sem mint magyarok. Lehettünk
egykor részesei, sőt hordozói a történelmi magyar liberálizmusnak,
Kossuth és Széchenyi Iiberálizmusának, amely kiharcolta és kiépítette
a magyar függetlenséget, nemzeti és gazdasági értelemben 'egyaránt,
amely nemzeti alapon harcolt a magyar és keresztyén supremáciáért a
Kárpáti Medencében. Erre Isten kegyelméből büszkék vagyunk, lehe-
tünk s a jövőben sem akarunk más úton járni. - De élesen és nyíltan
fordulunk' szembe, .•ha kell, mint ma, keresztes vitézekként minden
demokratizmusra hajló és a nemzetköziségbe torkolló történetietien
liberálizmussal. Bennünket, mint nemzeti egyházat, ez a nyílt és hatá-
rozott állásfoglalás a múltból,a jövőre határozottan kötelez.

. Már pedig világos, hogy a liberalizmus nitzschei "sárga orosz-
lánja" örökre levitézlett s bennünket a haza és az egyház szolgálatára
az evangélium örök üzenete szólít az alázat,. az önmegtagadás és a
szolgálat 'útjára.

"Valamint az embernek fia nem azért jött, 'hogy néki szolgáljanak,
hanem, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

, Dr. Rezessll Zoltán.
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