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Irott
Egy emberöltővel ezelőtt két

nagy teológusunkról állította a
magyar ujságírás fejedelme,
hogy ez a két férfiú a legtöké-
letesebb magyarsággal ír és be-
szél. A háromnyelvű egyház-
magyar beszédé és írása azóta
is izmosodott és erősödött. A
szép magyar írás és a szép ma-
gyar beszéd érdekében iróink,
művészeink, politikusaink, íge-
hirdetőink egymással yerse-
nyezve- nagy eredményeket ér-
nek el. Az a magyar ember, aki
magyar írást akar olvasni,
vagy magyar beszédet akar

. hallani, kifejezésben, mondani-
valóiban sokszor a legkifogás-·
talanabbat kapja. Egyébként is
meggyőződésünk szerint olyan
időket élünk, amikor felelős
állásban levő embereknek foly-
ton írni, írni és beszélni kell.

Az a hiedelem él sokak kő-
rében, hogy aki tökéletesen be-
szél, az rendszerint gyöngén ir
és aki nagyszerűen ír, alig bír-
ható szólásra. Viszont van egy
foglalkozási ág s ez az íge-
hirdetők,a hivatalos és "laikus
ígehirdetők csoportja, akiknek
szolgálatuk szelleme szerint
egyformán jól kellene írni és
beszélni s mennél erőteljeseb-
ben hatni a tőmegekre. a Ii-
gyelő es várakozó emberekre.

Egyházi viszonylatban úgy
fogalmazhatjuk a célkitűzést,
hogy úgy az egyházi írás, mint
az egyházi dolgokról való beo.
széd _téríteri.i akar. Embereket
és lelkeket megfogni nemcsak
egy pillanatra, hanem örökre
elkötelező hatással.

,
SZO élő '-SZO

Gyermekkorunkban azt ta- sőt inkább örömmel valljuk
nították, hogy az írott szó azt, hogyrnilyen bizonyságtevő
megmarad, arra, mint szöveg erővel ír és beszél evangélikus
szerint is megtanulható mon- egyházunk ilyen szolgálatokra
datokra emlékezhetik az em- hivatott közössége; még na-
ber épen úgy, mint-Kís Káténk gyobb öröm, hogy ugyanez a
örök érvényű magyarázataira. . közösség kicsiny és nagy ala-
De az élő szó mégis a legszebb kulataiban egyaránt szívesen
és Iegtartalmasabb, legtöbb et tudja hallgatni az írott szó
mondó írás felett áll a legtöbb meggyőző tanitásait és az élő
esetben. Írásban rendkívül ne- szó megható s szíveket, értel-
héz vallani és bizonyságot 'metmegindító vallomásait,
tenni. A beszélő embernek, aki mint a mostani egyháztársa-
étetének megmutatásával hat-ni dalmi kongresszuson is.
akar: kellenek az emberek, lel- Ahogya kimondott szó sok-
kek, testvérek, hogy lélek be- szor mélyen tud fájni és ellen-
szélhessen a lélekhez, inkább ségeskedést szítani s ahogy
a lelkekhez s az élő szó, ahogy hazánkban is az egyházi vitázó ~
az en:?e: le~elrejtettebb titkos irodalom nagyon megkereste
kam7aIbo~ tor fe~, rendsze;-mt azokat a kifejezéseket, amelyek
o~a ,IS ~alal, a~lOvaa. S;r.en!lelek r' jól ültek az ellenség védhetet-
küldeni akarja a kibányászott -Jen testrész ein ma ezek a bé-
élő szavakat. kétlenséget k~reső és hirdető

Nem lehet meg egyházi vi- szavak tűnőben .vannak s egy-
.szonylatban egyik sem a má- házunkon belül is úgy az élő
sik nélkül. Az egyház a maga hang, mint a leírt szó egymást
megszüntethetetlen propagativ kereső vállalkozásokba kezdett.
munkájában nem nélkülözheti N . 'It' k lőidézői
egyik tevékenységet sem s nap" ,agy V? ozas? e Ol ezoi
, . 1b . dig .. tdt b egyeb tevekenysegek mellettJam ( an mm 1 on u a osa -, r r •• k . 1" 1
ban érzi és látja, hogy az írott erzesun szerínt a eírt es e.-
és élő szó szövetsége milyen mondott sza.v~,k le~,zne~. Hf-
nagyrahivatott magasságból sZ,en .olyan ldo,k ~~~~~.allunk,
nézi az eseményeket s akarja bármilyen koran JOJJon, vagy
vezetni, 'befolyásolni, irányi- bármilyen későn érkezzék
tani a hallgató embereken ke- meg, amikor az ember szíves
resztül az életet és az emberi beszéde áll csupán szembe a
gondolkodást. szerétetet váró ellenséggel,

Voltak időszakok, amelyek- vagy egyenesen gyűlölt ellen-
. ről azt jegyezték fel, hogy úgy féllel szemben s eljön az az idő,
az írott szó, mint az élő hang amikor az emberi hang) Krisz-
meddőnek bizonyult az embe- tus által is használt emberi b~-
rekkel szemben. Mi hála: Isten- széd lesz a balzsam minden-
nek nem ilyen időkben' élünk, kinek.~G. J. -
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Interjú
Fogorvosnál voltam. A szokásos kép.

Az ember reménykedik, hogy .nem
kell várnia, de a rendelő tömve van.
Először arra gondolunk, hogy elme-
gyünk, aztán mégis maradunk és mi-
vel nincs éppen nálunk olvasnivaló,
az ernber kezébe veszi a várakozók
szórakoztatására "feltálalt" lapokat.

Én is felnyitom az egyiket. "... aki
most lesz 15 éves és mindent megunt
a világon" ._- kiabál a vastagbetűs cím.
Belátom, én is helytelenül jártam el,
mert a cím után azonnal félre kellett
volna terinem a lapot, no de ezzel még

. nincs segítve a dolgon. A cikket elol-
vastam. Csak ízelítőnek néhány mon-
datát.

"Papucsok, hálóköntösök, ujságok,
kenyérmorzsák, konyakmaradék, tele-
fon a földön, egy csomó felbontatlan
levél "n... (a 15' éves művésznő) ... "
ül, eliőtte egy félüveg koriyak, kezében
kőny v." - Igy a szerkesztő.

"Egy filozófus veszett el bennem ..
okos emberek is olvasnak ponyvát, én
is azt olvasom ... Én mindíg azt csi-
nálom, ami jólesik ... Nem vagyok fé-
lős, nem félek semmitől és senkitől ...
Szeretnék például elkölteni kétmillió
pengőt, stb." - Igya művésznő.

. .. Künn az utcán sorbaállnak az
emberek. Egy szem tojásért, néhány
deka vaj ért 'megfeledkeznek emberi
mivoltukról, anyák sokszor éjszakákat
töprengenek végig, hogyan osszák be
Iérjük keresetét, maguktól vonják meg
a kenyeret, hogy gyermekeiknek 1e-
gyen, embermíllíók esnek el künn a
csatatéren, halnak éhen, pusztulnak el
a fogolytáborok ban és akkor akadnak
olyanok, akik pld. kétmillió pengőt
szeretnének elkölteru :és akad szer-
kesztő, aki ezeket a szellemes válaszo-
kat érdemesnek találja leirni. És itt
nem mentség a "művésznői cím", sem
pedig az, hogy valaki 15 éves gyermek-
nek érzi magát. Ideje volna már meg-
tanulni, hogy egy közös eélelérésében
nincsenek címek, rangok, kíváltságok,
itt csak abban lehet különbség közöt-
tünk, hogy ki -tud ~agyobb áldozatot
hozni. Azt pedig ne higyje senki, hogy
a gyermekség egyben felelőtlenséget
is jelent. Ha így lenne, nagyon lehan-
goló és elszomorító volna. De isme-
rünk tanulmányi 'versenyre jelentkező
iskolásokat, sportoló leventéket, meeít-
lábas parasztfiút, aki apja mellett ülve
kihajt a mezőre, s vele együtt dolgo-
zik - parasztlányokat, akik még ma-
guk is alig látszanak ki a földből s
már kistestvérüket kezénél fogva, vi-
szik a földekre az ebédet szüleiknek -
ismerünk 14-15 éves gyári munkás-
lányokat, akik dolgoznak, hogy segít-
senek szüleiken. Istennek hála, van-
nak még nagyon sokan, 'akik lelkükben
gyermekek, de gondolataikban, beszé-
dükben, tetteikben' a mai idők felelős
fiataljai és én bizonyos vagyok abban,
ha bármelyiket megkérdeznék, olyan
interjut tudna adni, ami becsületére
válna az interjú adójának és megírójá-
nak egyaránt. hl'

Gyarmat y ren.

Gyermektelen ev. pedagógus család
egy 2--5 év közötti teljesen árva,
egészséges ev. kisleányt örökbe fo-
gadna. Értesítést a lap kiadóhivatalába
kérek,
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A hitvalló egyház felé
-- Beszámoló az egyháztársadalmi kongresszusról. -

Az Országos Luther-Szövetség szeptember 23-25. napjaira hir-
detett egyháztársadalmi kongresszusa nagyjelentőségűnek ígérkezett
és valóban nagyjelentőségűvé is vált. A kongresszus előtti napokban
úgy látszott, hogy bizonyos okokból szükséges volna a kongresszust
elhalasztani, sikerült azonban a felmérült akadályokat elhárítani s így
a kongresszus az összehívás idejében össze is gyűlt és gazdag program-
ját teljesen feldolgozta.

Két és 'fél napon át lankadatlan buzgósággal vettek részt az ülé-
seken annak tagjai, még •pedig nagyobb számban az ország minden
részéről, mint magáról Budapestről, amit egyébként a vezetőség így
is gondolt, el. A kongresszus feladata egyrészt az egyháztársadalmi
munkatér és az azon folyó' munkák tüzetes meghatározása volt, más-
részt pedig ezzel kapcsolatosan a Luther-Szövetsegí munka és az erre
vonatkozólag megállapítható ellentétes felfogások összegyeztetése. A
kongresszos mind a két munkát elvégezte. Az az óriási anyag, amit az
egyes, gondosan elkészített előadások és a bőséges hozzászólások
összehoztak, sokkal nagyobb, semhogy egyetlen beszámolóban egybe-
foglalhatók volnának. lVIeg vagyunk győződve ennek a kongresszusi
rnunkának nagy jelentőségéről és éppen ezért még többször fogunk
foglalkozni az itt felvetett kérdésekkel és a hozzátartozó vitákkal, sőt
a kongresszus határozata szerint az érdemleges anyag könyv formá-
jában is meg fog jelenni és így egyházunk széles köreiben fog ismere-
tessé válni.

A kongresszus előadói között nélkülöznünk kellett D. Kapi Béla
és D. Raffay Sándor püspököket, akik egészségi állapotuk miatt nem

. vehettek részt. Abevezető ígehirdetést a fasori templomban Túróczy
Zoltán püspök végezte Ézsaiás 2 : 5 alapján. Hangsúlyozta, hogy sem-
miféleháborús idegfeszültség 'nem akadályozhatta meg a kongresszus
megtartását, mert Isten hívásának engedelmeskednünk kell. O pedig
arra hívott minket, hogy járjunk az Ö világosságában. Az egyháznak
és minden hívőnek ilyen időben fokozott erővel kell harcolnia a kultú-
rális, a lelki és az erkölcsi sötétség hatalmai ellen. A kongresszust
dr. Bencs Zoltán országos elnök nyitotta meg a fasori tanácsteremben,
melyet a hozzá tartozó másik szobával együtt teljesen megtöltött a
résztvevők nagy serege. Az·érdeklődés is a hosszú kongresszus folyamán
nem hogy csökkent volna, hanem inkább növekedett. Dr. Bencs Zoltán
megnyitójában az új világ változásainak és az egyházban élő folytonos
reformáció elvének kölcsönhatásairól szólt és evangéliunii meggyőző-
désen alapuló egészen nyílt és őszinte kritikának a hangját és a meg-
oldások útjainak keresésére nézve a szolgáló egyakaratnak megnyilvá-
nulásait kérte. Az első előadást. dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár,
egyházkerületi főjegyző tartotta "Egyházés állam" címen. Az érdekes
vitában hozzászóltak dr. Rásó Lajos, dr. Schulek Tibor, dr. Bencs Zol-
tán, dr. Sólyom Jenő, Wolf Lajos, LechniczkyGyula, dr. Gyimessy
Károly, Zászkaliczky Pál, Güttler Vilmos, dr. Reök Iván. Dr. Bencs
Zoltán: "Evangélikus közösség" című és a kongresszus központi gondo-
latához vezető előadásához hozzászóltak dr. Pass László, dr. Mády
Zoltán, Agoston Sándor, dr. Schulek Tibor, Grűnvalszky Károly, dr.
Gyímessy Károly. Wolf Lajos esperesnek a külföldi evangélikusság
egyháztársadalmi munkájáról szóló előadásához Egyed Aladár, Joób
Olivér, Mohr Gedeon, dr. Pass László és dr. Szilády Jenő szólottak
hozzá. A kongresszus második napi bevezető áhitatát Kemény Lajos
tartotta, mely után' Zászkaliczky Pál esperes a református egyház
egyháztársadalmi munkájáról tartott előadást sehhez hozzászóltak
Járosi Andor, Dezséry László, dr. Reök István, dr. Gyímessy Károly.
Dr. Halász Kálmánnak a katolikus egyház egyháztársadalmi munkájá-
ról szóló előadásának hozzászólói lic. Fizély Ödön, dr. H. Gaudy László,
Scholz László, Joób Olivér,. Sostarecz Ferenc, dr. Reök' Iván voltak.
Délután Kemény, Lajos tartott előadást "lVIitartozik az egyháztársa-
dalmi munka keretébe" címen, hozzászóltak Zászkaliczky Pál, dr. Vácz
Elemér, báró Radvánszky Antal, Ondrik János, dr. Gyímessy Károly,
Mohr Gedeon, dr. Gergely János, Sostarecz Ferenc. Ezután Túróczy



'"

Zoltá~ ~,üs~ök tartotta meg előadását: "Ki végezze az egyháztársadalmi
munkat cimen, melyhez dr. Bencs Zoltán, Schulek Tibor Molnár
GYl!L~"dr. Sólyom Jenő és Farkas Sándor szóltak hozzá. '

A harmadik nap tanácskozásait Járosi Andor bevezető áhítata
nyitotta meg, majd dr. Keken András tartott előadást az egyház-
társadalmi munka egyházvédelmi részéről, melyhez hozzászóltak Kuszv
Emil, dr. Ajkay István, dr. Hittrich Ödön, dr. Reök Iván, Lechtniczky
Gyula, Schulek Tibor, Járosi Andor, Sostarecz Ferenc, Dezsérv László.
- Dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár "Az egyháztársadalmi munka
kultúrális része" cimű előadásához dr. Schulek Tibor, Kemény féter,
Vargha Sándor, Zászkaliczky Pál, vitéz Sréter Ferenc, dr. Hittrich
Ödön és dr. Gyímessy Károly voltak a hozzászólók. Ezután dr. Mády
Zoltán kereskedelmi iskolai igazgató előadása következett az egyház-
társadalmi munka szociális részéről, melyhez hozzászólt Várady Lajos,
dr. Reök Iván, dr. Keken András, Joób Olivér, Rédei Károly, dr. Schu-
lek Tibor és dr. Gyímessy Károly. - . .

Az előadások' és a hozzáfűződő igen élénk és igen magas szín-
vonalú viták alapján kiformálódott eredményeket naponként írásb a
foglalták és a kongresszus végén az egyetemes egyházhoz terjesztendő
előterjesztés formájában dr. Vácz Elemér, a Luther-Szövetség igaz-
gatója ismertette. Ez az' előterjesztés magában foglalja az egyházi
társadalomnak a meghatározását és az egyház munkájának arra a
részére vonatkozó meghatározást, amelyik egyháztársadalmi munkának
nevezhető.' Kívánatosnak mondja, hogy a különböző helyi és vidéki
országos megbizatású egyesületek, mozgalmak és munkaközösségek
vezetői évenként legalább egyszer találkozzanak és a Magyarországi
Evangélikus Egyházegyetem felügyeleti és irányítási jogának épség-
bentartásával a hit-, szerétet- és szolgálatközösség érdekében munka-
közösségként egymást támogassák. Megállapítja, hogy a Luther-
Szövetség magát az egyház munkaszervének tekinti és arra érzi
elhivatottnak, hogy egyházi célokatés feladatokat társadalmi úton
önzetlenül és áldozatkészséggel szolgáljon. Ennek érdekében vállal-
kozik arra, hogya magyarországi evangélikusság mindenkori helyzet-
képét megrajzolja és életkérdéseit feltárja. Ezután meghatározza a
Luther-Szövetség egyházvédelmi, kultúrális és szociális munkájához
tartozó feladatokat. Ezt az összefoglaló és a kongresszus által elfogadott
eredményt még teljes szövegében közölni fogjuk.

A kongresszus három napján dr. Bencs 'Zoltán elnök és dr. báró
Radvánszky Antal alelnök felváltva vezették a tanácskozást.

A kongresszus egész folyamán mindíg erőteljesebben nyilvánult
meg annak világos felismerése, hogy egyházunknak minden téren való
munkájában a hitvalló egyház nyílt bátorságával és akadályokat nem
ismerő szándékaival kell fellépnie.

Mit ér a magyar, ha .evangélikus ?
Talán így lehetne megszövegezni - a mai magyar világ szonasz-

nálatával -- azt a kérdést, mely az Országos Luther-Szövetség ken-
gresszusa kapcsán elénk tárul és feleletet vár.

Már az első nap tanácskozásai során kialakult a résztvevők lelké-
ben"az a meggyőződés, hogy nemcsak az egyháznak van szüksége az
államra, hanem -hanem az -államnak is szüksége van az €gyházra, és
pedig nemcsak általában a keresztyénségre, hanem különlegesen az
evangélikus egyházra.

Ezt a meggyőződést minden hívő nk lelkében meggyökereztetni, a
benne rejlő igazságot napfényre hozni úgy, hogy azt az-egyházunkon
kívül álló társadalom s maga a mindenkori államkormány is felismerje
és elismerje, - ez olyan feladat, melyet az egyháznak a saját léte,
s az egész magyarság erkölcsi .fejlődése .érdekében meg kell
oldania. ... .

Meg kellett látnunk azt is, -hogy az egyház ezt a feladatot csak
vállvetett összefogással, és pedig a hivatalos egyházi körök s a mellet-
tük működő szövetségi és egyesületi szervezetek munkateljesítményé-
nek összhangbahozatalával oldhatja meg. Bölcsen járt el tehát a
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Holdfogyatkozás
Ezen az éjjelen a hold hozzá mérte

~ltját az éjszakához. A mozgalmas,
alomszeríí alkonyattal egyidőben pat-
tant el il. hegyek perernqtől. ünneplő,
korno ly kerek arca kissé féloldalra for-
dult. Igy is rögződött meg azután a
magasságban, egyre arányosabbra zsu-
gorodó alakjával. Talán azért, hogy
minden oldalról egyaránt megcsodál-
hassák. Bizonyára nem is gyanította,
hogy ép ma várakozik reá' szokásos
megs.zégyeníté,se, melyet két mostoha
testvére, a föld és a nap, illő rokoni
álnoksággal készített elő. A föld ki-
nálkozott fel, hogy fénye elé áll és a
nap hallgatólagos kárörömmel bele-
egyezett. Már jóelőre készültek a go-
nosz tréfára. Hagyták, hadd teljék ke-
rekre ezüstös, habfehér fényében. Ép-
pen így a leghatásosabb. Amikor dia-
dalmas sugárzással. frigyre lép a tün-
döklő varázsától bódult világgal, akkor
hull reá az árnyék és percek alatt el-
sötétedik.

Komor, lassú kongással ringott át az
éjfél az ezüstporos városon. A város
álomba csendesült. Csak az állomás
világos. Párosával rőt fények vigyáznak
magas vaspóznákon. Mintha egyma-
gukban nem is mernének szembe-
szállni az éjszakával. A póznák tövé-
ben nyilt szirrnú, gondosan ápolt pe-

. túniacsokrok. Abroncsba zárt maroknyi
élet. Köz~pena vas. számukra a határ,
alul pedig körbe futó, sima kőkeret.

Most érkezett meg északról a teg-
nap vonatja. S már indulásra. készen
vár a halnapé. Neoéz karonabakkan-
csak csikorognek: a sínek közt vastagra
rétegzett kavicson. Lábnyomukba puha,
visszhanggal verődnek apró ntöi fa-
talpú szandálole. Fanyarul vidám sz íve-
ket hordoznak - elválásra. Szögletes
vállú tisztek fakó tábori ruhában és
könnyíí, nyári-fátyolos, virító-virág-
míntás leányok. Nagy-nagy párokra
osztott bánat. Olaj barnára égett, vil-
logó arcok és fényes szemek, melyekre
ráborult a könny áttetsző, sugártörő si-
sakrostélya. Búcsúzásole Kérések. Fo-
gadkozások. Igéretek. Kacagás. És fel-
csukló zokogás is. Melyik az igazi?
Ebben a tündéri, rejtelmes éjszakában
valamennyi őszintének látszik.

Néhány perc mulva indul a vonat.
Menetközben ájultan, ernyedten . vo-
nagló hosszú teste mellett most még
nyüzsgő, eleven az élet. De az indulás
közelsége már szemlátomást készíti
elő a változást. Türelmetlen sistergés-
sel időnként megköszörüli torkát erő-
szakos, szi lárd homlokba előreugró
feje: a' fíőzös. Hatalmas acéltestü ször-
nyeteg. Majd szétrepeszt! türelmetlen
akarása. Remegő oldalán át feszengve
buggyan ki a gőz. Minden készen már,
hogy belevágtasson a magyar rónák új
virradatália.

Tornácos, szellős nyakszirtjén. ahová
táblára gyüjtött, rejtelmes óralapok
mögé bonyolult szervezetének idegvég-
zödései futnak össze, egy ember áll.
Lehet hatvan éves is. Széles erős alak-
ját megrontották az esztendők puhán
rárétegződő gyűrííi. Szája tölé becsü-
letes, nagy pamacs-bajusz hajlik. Vi-
gyázásokba rneztelenedett kopo'nyáján'
egy-egy holdsugár ütközik meg. Béké-
sen könyököl ki a tornác oldalán. Nyu-
galma végtelen biztonságot áraszt.
Nem kell, hogy az órákat odabenn fi-
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gyelje. Gyakorlott füle pontosan el-
lenőrzi a szelep-idegdúcok egészséges
életműködését. Egy ember, akit a
munka és .hivatás megszokottsága ál-
cáz, akit ép ezért alig is vesz észre va-
laki. A mozdonyvezet!ő.

Apró, jelentéktelen, egyénruhás ern-
berke lohol végig a vonat mellett.
Egyenesen a gőzősnek. Kezében valami
írást lobogtat.

- Szabados bácsi? ismeri meg
örvendezéssel a mozdonyvezetőt. Meg-
áll a gőzös alatt=és fölnéz. Majd ki-
törik a nyaka a nagy erőlködéstől.
Közben átadja az írást. Az őszerepe
csupán csak ennyi, abban a titkos szö-
vetkezésben, melynek tagjai haj-
szálnyi pontos megállapodással játsza-
nak össze és amely az államvasutak
nevét viseli,

-- Az! - írja alá magát a mozdony-
vezető. '

-- Ma is innen, Kassáról? -- veszi
vissza céduláját a kis ember.

- Ma is! - bólint odafönn az óriás.
Jóságos arcát mosoly deríti föl. De a
törpevel tovább nem törődik. Elnéz fö-
lötte, mintha úri lakának tornácán egé-
szen más világba. tartoznék. Az úri lét
súlyos terhevej kemény, kötelezettsé-
gével és kínzó kötelességeivel. C, a
mozgásnak ura. Részegítő, féktelen
szárnyalások zabolája szorul a mar-
kába. Ugyancsak helyt kell állania,
hogy ura maradjon a mozgásnak. Küz-
denie kell szelídített szörnyetegével és
önmagával. Vigyáznia kell mindakettőt.
Örködnie kell a rohanások útját. Elég
egyetlen fonák mozdulat és a szolgák
szörnyű lázadással tiporják urukat vér-
tanúvá.

Az egyerrruhás emberke hanyag csa-
ládiassággal tiszteleg.

-- Jó utat, Szabados bácsi ! - csi-
korog el cédulájával ta . kavicson. '

-- Isten nevében! - simít ja végig
homlokát a mozdonyvezető. Csak az
Isten tartja meg őt és vonatját. Hátha
éppen ma éjszaka esküszik össze el-
lene minden? 'Hátha gyöngeség fogja
el? Hátha keresztbe vet előtte a végzet
egy egyenes váltot? Hátha lídérces já-
ték vakítja meg és zöldbe bágyad
előtte a pirosra gyújtott jelzőfény?

Piros sapkás, karcsú vasutas jele-
nik meg egyszerre a vonat előtt. Ko-
moly, ellenőrzö tekintete végígsíklik a
hosszú soron. Most tőle függ az indulás.
, Szabados bácsi már meg is látta a
jelzést. Valamit tett-vett. A vonat las-
san, ráérősen mozgásba jött. Ö újra ki-
könyökölt és érezte, hogy a mozgás
szellője arcon legyintí. Vajjon, simoga-
tás-e ez, és biztatás? Vagy éppen fi-
gyelmeztetés, mely az utolsó pillanat-
ban még vissza akarja tartani? Most
már mindegy. Néhány perc mulva vág-
tatni fognak. Az életet soha sem lehet
kiszámítani. Az lesz, amit az Isten akar.

Közben a mostoha testvérek össze-
esküvése fokozatosan érett. Vásott kár-
örömmel készült a föld és a nap a go-
nosz tréfára. Azonbari valahogy mégis
elszámították magukat. Rohamosan kö-
zeledett a nap ideje, amikor megmásít-
hatatlan rendje szerint elő kell. jönnie,

- Gyorsabban, gyorsabban! - siet-
tette a földet. - Még elkésünk! (

A föld neki lendült. Arnyékát ker-
báccsal hajszolta ma,ga .előtt.

- Minden hiába! - toporzékolt vé-

kongresszus vezetősége akkor, midőn elsősorban ennek az összhangnak
megteremtésére törekedett.

A Luther-Szövetség próbálkozásai és kísérletezései is azért nem
vezettek eddig kielégítő eredményre, mert már arra az elsődleges kér-
désre: mit akar voltaképpen a Szövetség? a kérdező egészen -részle-
tes feleletet nem kapott.

- Ma: már tisztán áll előttünk az a felismerés, hogy a Szövetség nem
akar s nem is akarhat mást, mint amit az egyház akar s a Szövetség
- mint azt az elnök nyomatékosan hangsúlyozta - csak eszköz akar
lenni az egyház kezében, hogy annak munkáját az egyedüli létjogosult-
sággal bíró christocentrikus világszemlélet értelmében a saját "egyház-
társadalmá"-nak mondott tevékenységéveI is támogassa.

Ebből kifolyólag azonban a Luther-Szövetséget feleslegesnek ítélő,
vagy azzal szemben eddig tartózkodásra késztetett köröknek is meg-
nyugvására szolgálhat az a további felismerés, hogy a belmisszió és
egyháztársadalmi munka nem minősíthetők oly tevékenységi körök-
nek, melyek - akár tárgyi, akár személy] szempontból - az egymás-
tól-való elhatárolást igénylik. 'Mert amennyire bizonyos az, hogy az
egyháztársadalmi munka is tulajdonképen csak egy része a missziói
tevékenységnek, époly kétségtelen az is, hogy egyik tevékenységi kör
sem nélkülözheti a másikat. Vagyis az igazág nemcsak abban a meg-
állapításban áll meg, hogy belmisszió nélkül nincs egyháztársadalmi
munka (lévén utóbbinak is alapja a missziói parancs), hanem ebben a
fordított szövegezésben is, mely szerint egyháztársadalmi munka nél-
kül nincs sikeres belmissziói munka.

Azt az eddig általánosan vezérgondolatnak vallott felfogást tehát,
mely szerint a' belmisszió a püspök irányítását igénylő s kizárólag
általa irányítható egyházi feladat, míg ezzel szemben a Luther-Szövet-
ségnek a saját tevékenységi körében az egyháztársadalmi feladatokra
kell szorítkoznia, - a jövőbeni sikeresebb munka érdekében - feltét-
lenül revideálnunk kell. És pedig oly értelemben, hogy egyrészről a
Luther-Szövetség társadalmi munkájában is tágabb teret kell biztosí-
tani a püspöki irányításnak, másrészről nem szabad a' Szövetséget meg-
akadályozni abban, hogy társadalmi munkájának útját belmissziói
tevékenységgel is egyengesse ott, ahol az egyházi tisztviselők missziói
tevékenységének elégtelen volta folytán (amelynek nemcsak személyi,
hanem egyéb okai is lehetnek) az evangélikusság társadalmiszer'vez-
kedése meg sem indulhat.

A püspök irányítási jogkörének 'említett kiszélesítése teljes garan-
ciát nyujthat arra, hogya Szövetség a maga programmjába beállított
belmissziói tevékenységgel a püspök intencióit keresztezni nem fogja;
s -viszont a püspök elgondolásainak valóra váltát csak elősegítheti az,
ha az ő utasításait - akár személyi, akár tárgyi okokból -- teljesíteni
nem képes egyházi tisztviselők mellé munkatársakként beállanak oly
egyének is, kik - egyrészt függetlenségük, másrészt világi foglalkozá-
suk révén és a legkülönbözőbb társadalmi rétegekkel is kapcsolatot
találó lehetőségek alapján - a névleges evangélikusok zártabbnak
látszó tömbjeihez hozzáférhetnek.

Ezek előrebocsátása után most már felelhetünk arra a kérdésre is:
mit ér a magyar, ha evangélikus?

Kétségkívül annyit ér, amennyit - egyéni és társadalmi életében
- ki tud árasztani abból a lutheri szellemből, mellyel lelkét telítette.
Egész magyarrá, igaz magyarrá csak akkor válik, ha minden porciká-
jában, minden szavában és cselekedetében evangélikus. ,

Ha az egyház a Luther-Szövetség ·céltudatos irányításával a Szö-
vetség tevékenységi körének teljes szabadságot, biztosító kiszélesítésé-
v;l lehetőv~ teszi azt, hogy az egyház munkájába minden evangélikus
reszt vehessen s a munkamegosztás elvei szerint aktívegyháztagokká
változtatja at azokat, kiket eddig bizony mi magunk szorítottunk le
a passzívítás mezejére, akkor majd elmondhatjuk azt, hogy "elközel-
gett a nyár." .

Ez a nyár pedig nemcsak egyházunknak, hanem az egész magyar
társadalomnak is nyara lesz.

Dr. Scholtz Oszkár.
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A Luther-szobor munkálatai az utóbbi időben - sok háborús
akadály után -- erősebb ütemben haladnak ~lőre. A főalak kőbefara-
gása nagyobb részében elkészült. A szobor-alak mögötti félkörív hát-
lapján hat részből álló dombormű-sorozat lesz, ezek közül a bizottság
négyet már teljes nagyságú agyag mintában elfogadott s azok kőbe-
faragása is folyik. Ez a domborművű kép az úrvacsora kiesztását ábrá-
zolja. A kenyeret nyújtó lelkész Bornemissza Péter, a két térdelő férfi
Illésházy István és Thurzó György. A kelyhet nyújtó lelkész Erdősi .
Sylvester János, a két térdelő pedig Nádasdy Tamás és felesége: Kani-
zsay Orsolya. Az egész domborműsorozat közepén a feszület áll Krisztus
testével, tőle jobbra-balra az igehirdetés és annak hallgatói, akik
szintén mind történelmi alakok. Ehármas részű dombormű mellett
van szintén jobbról balról a keresztség, az úrvacsora és a könyvnyom-
tatást ábrázoló egy-egy jelenet. .

•

Arccal a gyárak felé
Ha visszaemlékezünk arra a református érteJmiségi konferenciára,

mely a falusi és tanyai magyarság kérdéseivel foglalkozott s ezt a
címet viselte: Arccal a falu felé, akkor bizonyára megértjük, mit akar
mondani cikkünk címe: Arccal a gyárak felé.

A marxizmus és annak politikai vetülete, a szociáldemókrata párt
mindent megtett. amit felvilágosítás és propaganda által megtehetett.
hogy a magyar mupkásságot, benne a protestáns munkásságot is meg-
győzze a marxi elvek igazságáról, sőt kizárólagos 'helyességéről, s így
vessen szilárd világnézeti alapot távolabbi politikai célkitűzései szá-
mára. Hogy nem eredmény nélkül, azt ma nagyon tudjuk. A háború-o
nak csak világnézeti okokkal magyarázható hevessége, élessége és
elszántsága egyébként is mindenkit meggyőzhetett a felől, hogy korán
és alaposabb megfontolás nélkül szakítottunk· a miliő-elmélettel az
átoröklés-elmélet kedvéért, s botor módon kezdtük lebecsülni a kör-
nyezetnek, a nevelésnek, a propagandának az emberre gyakorolt
hatását.

A római katolikus egyház néhány évtizeddel megelőzött annak
felismerésében, hogy mint egyház is felelősek vagyunk az ipari mun-
kásságért, s nem nézhetjük tétlenül, hogy annak tömegei egy olyan
propaganda hálójában legyenek, amely határozottan Isten- és egyház-
ellenes. Nem tekintve a kisebb, jószándékú, de hamar elalvó vagy
megalkuvó kísérleteket, megállapíthatjuk, hogy a magyar protestáns
egyházak először a Magyar Evangéliumi Munkásszövetségben s e
szövetség által fordultak arccal a gyárak felé, az ipari munkásság felé.
A református egyháznak már 53 egyházközségi munkás-csoportja van,
mi most szeretnénk elkezdeni az erőteljesebb felvilágosító és szervező
munkát.

gül is tehetetlen dühében - Most már
nem érem utól!

A hold pedig mit sem sejtő, nyájas
arccal üdvözölte a fölkelő napot. Szen-
dén és ártatlanul adta át neki a vilá-
got. Azután engedelmesen, megadás-
sal eltűnt az égbdltozatról.

Mohr Gedeon.
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Dr. Helle Ferenc:
A magyar-német művelődési kapcso-

latok története.'
Budapest, 1942. 213 lap.

Nemzedékünk. idősebb csoportja
Beőthy Zsolt irodalomtörténeti köny-
vein keresztül ismerte meg a magyar
irodalom kincseit, a fiatalabb kerosz-
tály Pintér Jenő vezetésével tanulmá-
nyozta írott értékeink szemelvényeit, a
legújabb korosztály Szerb Antal köny-
vén keresztül akart a magyar iroda-
Iom-szernlélet rejtelmeihez közelfér-
kőzni. Az előbb idézett neveken és mű-
veken kívül nagyszerű és ihletett lelkű
férfiak szolgáltak ezen a területen.

Dr. Helle Ferenc anémetbirodalmi
iskola irodalmi tanára, evangélikus lel-
kész, arra vállalkozott, hogy irodalmunk
legrégebbi emlékeitől kezdve feltárja
korunk magyarságának a hosszú szá-
zadok, majdnem egy évezred óta tartó
német-magyar és magyar-német köl-
csonhatásait.

A könyv elolvasása után első érzé-
sünk végtelen szomorúság. Hát a ma-
gyar irodalom majdnem minden meg-
mozdulása idegen hatások után látott
napvilágot? Második érzésünk a büsz-
keség különböző skáláit szó,9.1tatta
meg bennünk: hatott a magyar iroda-
lom kifelé s kimutathatóan önálló ma-
gyar szellemek tudtak inspirálni dé-
delgetett irodalmi nagyságokat is. A
harmadik érzésünk az ellenállha-
tatlan öröm érzése: ime -egy szelgála-
tától részben eltávolodott evangélikus
lelkész elsőnek vállalkozott arra, hogy
magyar irodalmunkban minden ma-
gyarországi evangélikus lelkész iro-
dalmi szolgálatának örök emlékeket
áJlítson. Ez az első irodalomtörténeti
mű hazánkban, amelyben az evangéli-
kus egyház értékei kedves és hű mél- '
tatásban megjelentek a magyar nyilvá-
nosság e~lőtt. Ez a, bátorság s egyhá-
zunk mellett való nagyszerű kiállás
egymagában is kedvessé tenné a köny-
vet, de az a szerző, aki ilyen óriási
forrásanyagot dolgozott fel s ilyen
ügyesen, jó magyarsággal s lelkiisme-
retes 'ogikával végezte feldolgozó mun-
káját, remélhetőleg irodaimi szakkö-
rök előtt is nagy elismerésben fog ré-
szesülni. G. L.

*Dr. Nosz Gyula:
Negyven év magasfokú gyorsrreverse-
nyei és a beszédíróí gyorsÍrói hivatás.

Budapest, 1942. 195 lap.
Zwingli legújabban kiadott prédiká-

ciós gyűjteményének ismertetése köz-
ben írja az egyik teológus, hogy- Lu-
ther -.elmondott beszédei.t tanítványai
írták s Luther prédikációinak áttett
szövegeín nagyon keveset változtatott,
viszont Zwingli elmondott beszédeit
senki sem jegyezte s mikor ő az egy-
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szeri elmondás után sajtó alá rendezte
a szószéken egyszerű és a hallgatóság-
hoz mért beszédeit, teletömte teológiai
reflexióival s ezért beszédei nagyon
nélkülözik a helyszíni feljegyzés ér-
tékes segítségét.

Érdekes, hogy az .egyházi emberek
között mándig voltak, akik használtak
a gyorírástudományt s ez a kőnyv is
feljegyzi, hogy az evangélikus lelkészi
kar tagjai közül Németh Gyula szek-
szárdi, Kiss Samu nagybarátfalui 'lel-
kész és dr. H. Gaudy László, még az
első világháború előtti időkben orszá-
gosg'yorsíró versenyek en jó e~dmé-
nyeket értek el. '

Ami a gyorsírás területén történt.
amit magyar férfiak megtanulhattak s
elérhettek, egy speciálls munkaterület
keresztmetszeteként áll előttünk s az
érdektelen laikus is azt figyelheti meg,
hogy a magyar ember minden munka-
tevékenységében nagy eredményekre
képes. De a könyv azért is kedves ne·
künk, mert szerzője híttestvérünk.

G. L.

Láttuk
1. GaUé Tibor növendékeinek össze-

foglaló gyűjteményes kiáLlításán a mű-
vész elsősorban számot akart . adni az
érdeklődöknek arról, hogy milyen
munka is folyik egy festőiskolában.
Lapunkban nyár elején írtunk a mű-
vész iskolájáról, módszeréről, most al-
kalmunk volt látni az eredményeket
is. Gallé Tibor igen érdekesen három
nagy albumot állított össze növendé-
keinek munkáiból, amelyeknek egyik
oldalán a kezdő, az első kísérlet, rníg
a másik oldalán a pár hét, vagy hó-
nap után elért eredmény látszott. Igy
minden látogató személyesen győzöd-
hetett meg arról, hogy milyen nagy és
eredményes munkát végzett' a tanító
művész. A kiállításon egész sereg szép
képet, láttunk, ',melyeknek alkotói a
legkülönbözőbb társadalmi osztályok-
ból kerültek ki. A méltóságos asszony-
tól a' diákok on keresztül a szabad ide-
[ében itt tanuló utazóig és a gyári
munkásig mirrdenki feltalálható. Ez
egyrészt az egyetemes emberi vágyako-
zást mutatja. amelyik sohasem szűnik
meg "a szépet keresni, másrészt pedig
azt a nagy' és örvendetes hírt, amely-
nek Gallé Tibor nemcsak, mint alkotó
művész, hanem mint pedagógus is ör-
vend. A nyolcadik tanév befejezte után
összeállított kiállítás qícséretére szol-
gál a vezetőnek eppúgy, mint a vele
együtt működő boldogfalvi Farkas
Sándor szobrászművésznek. A jó mun-
kák a .hozzáértő és eredményekre tö-
rekvő mester lelkiismeretes előkészítő
munkáját bizonyítják. • kp.

2, Az Urániában megnéztük a GPU
c. filmet, melyben a német filmgyártás
ismét propaganda filmmel jeientke-
zik. Nagyszerű tömegjelenetek, nagy-
szerű tipusarcok. kitünő színészek já-
téka' a- látnivalót érdemessé teszik a
megnézésre, érdemessé teszi a témája:
a szovjet hírhedt titkos rendőrségének
minden képzeietet felülmúló kegyet-
lenségeinek bemutatása is, de egészé-
ben valamivel erőtlenebb az eddigi
propaganda filmek nél. Még kell azon-
ban állapítani, hogy a nézőt hatalmába
keríti s mikor az üldözött -hős mégis
megmenekül, a nézőtéren hatalmasan
felzúg a tapsolás. Kt.
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Mit akar ez a szövetség?
Programmja a neve. Szövetség. Nem tömegmozgalom tehát, hanem

az öntudatos, független' s egymásért mégis felelősséget érző dolgozók
szabad szövetkezése. Munkásszövetség. Azokat gyűjti egyházközségi
csoportokba s tömöríti országos szervezetté, akik. akár szellemi, akár
fizikai téren alkotó munkát végeznek. Evangéliumi münkásszövetség.
Ez azt jelenti, hogy nem valami időleges emberi társadalmi, politikai
vagy gazdasági elméletet akar propagálni s nem ilyenek szerint akar
valami új rendet kialakítani, hanem egyedül az evangéliumi munka-
etikát, az evangélium időtlen szociális üzenetét hangoztatja. Nem
csinál napi politikát, nem köti sorsát semmifé1e politika párthoz,
hanem mindíg és mindenütt rámutat a társadalmi és gazdasági rend-
szer és élet bűneire, s figyelmeztet Arra, Aki erősebb a bűnnél. Tudja,
nem lehet a földből paradicsomot csinálni kígyó nélkül, de tudja s
herdeti: van Valaki, aki rátaposott a kígyó fejére. Ki akarja tépni
azipari munkásságot a marxi ideológia hálójaból s el akarja juttatni
Ahhoz, aki mindenkínél magasabbra értékelte a munkát és minden-
kinél jobban szerette a munkást: Krisztushoz. Végül: magyar. Ez azt
jelenti, hogy nem internacionális szervezkedésről van szó. Ez a
szövetség ízig-vérig magyar s célja: magyarabbá is tenni a protestáns
munkásságot.

Mit akar tehát? Belevinni politikába, gazdasági életbe, üzemekbe,
gyárakba, dolgozókba,munkaadókba, munkarendszerekbe és bér-
politikába az evangélium szociális üzenetét. Újszerü szóösszetétellel
röviden ezt mondhatnánk: a szövetség célja a dolgozó magyar protes-
táns társadalom szociális evangelizációja.

A munka közvetlenül az egyházközségi csoportokban folyik. Ennek
tagja lehet minden dolgozó férfi vagy nő, akár szellemi, akár fizikai
munkás. Az egyházközségi csoport bibliai munkát végez, előadásokat
rendez, polgári iskolai tanfolyamokat szervez, szakembereket állít be
szociális, orvosi és nevelési tanácsadásra, szociális intézményeket
létesít, karitászt gyakorol, stb. .

A munkásszövetség nevében a felsőbb egyházi hatóság engedélye
alapján a közeljövőben kopogtatni fogunk az egyházközségekben. Már
most kérjükrne zárják be előttünk az ajtót.

Dr. Keken András,
a munkásszövetség társelnöke.

A félelmetes szakadék
- Zilahy Lajos: "Ami a romok alatt s ami a romok felett van" c. füzetéhen-
megjelent őszinte vallomását a reverzális-kérdésről, mely egyenes és szégyen-
kezes nélküli beszédéről már múlt számunkban írtunk, most közöljük, hogy

olvasóink is megismerjék

Első beszélgetésünk így kezdődött:
- Tisztában vagyok azzal, hogy házasságunknak igen nagy teher-

tétele van.
- Igen, ez nagy tehertétel - mondta Piroska.
Én arra gondoltam, hogy tizenhat évvel vagyok idősebb, mint ő.

De Piroska hozzáfűzte:
- Maga református.
Á szó különösen és komikusan hangzott rám. Diákkoromban

voltam utoljára templomban, az anyám különben is katolikus és
ő tanított imádkozni. A szülői házban sohasem hallottam ezt a
szót, hogy katolikus, vagy református, mint ellentét. Nővéreim katoli-
kus templomba jártak, mi fiúk a reformátusba és gyermekkoromban
úgy rögződött belém, hogy a nők katolikusok, a férfiak pedig reformá-
tusok az egész világon. Mosolyogtam a szón. Mert még nem tudtam,
hogy ezzel a szóval életem szörnyű harcai következnek. És azt sem
tudtam, hogy e szó mögött.,a magyar élet roppant és félelmetes sza-
kadéka tátong, némán, és ijesztően süllyedve el a családi életbe. Gyil-



kosabban, mint a zsidókérdés, amit állandóan szellő és világosság ért
s amit kikiáltottak, elordítottak az emberek. Ez a másik fülledten,
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levegő nélkül, némán és összeszorított fogakkal lapult .a mélyben. Csak
így történhetett meg, hogy én, mint író és ujságíró, aki keresztül-kasul
jártam és kutattam a magyar társadalmat, negyvenéves koromban
mitsem tudtam róla.

El kell mondanom, hogy házasságunk bonyolult megkötésénél,
amikor felmerült a reverzális kérdése, a katolikus :papok részéről a
legnagyobb megértésre találtam. Isten nyugtassa haló poraiban bará-
tomat, aki megoldotta a nehéz' kérdést, mert Piroska nem engedte '
megfosztani magát a szentségekben való részesedéstől, én pedig nem
voltam hajlandó reverzálist adni. Piroskát bölcs apja, aki maga is
kispap volt és más papok vették körül, én Ravasz Lászlóhoz mentem
lelki beszélgetésre, mert a nyomásra jelentkezett és megkeményedett
bennem az elfelejtett református.-Szelíd vitám volt egy katolikus főpap
barátommal, aki' a lakásomon keresett fel.

- Miért kötöd magad ennyire? Jól van, azt mondod, hogya te
őseid háromszáz éven át szegény református papok voltak s nem akarod
megtagadni puritán apáid emlékét. De arra nem gondolsz, hogy mik
voltak apáid e háromszáz évet megelőzőleg? Bizony, azok is katolikusok
voltak.

. - Igen, azok voltak - feleltem. - Azok voltak talán egy másik
ötszáz évig. De azt megelőzőleg húszezer és húszmillió évig pogányok
voltak. És ez a református háromszáz év, amiről írott emlékeim, lúd-
tollal írt könyörgéseim vannak, közelebb áll hozzám, mint az a távo-
labbi ötszáz, amiről semmit sem tudok.

így folytak a viták és beszélgetések. Barátomnak sikerült nagy
erőfeszítéssel kiokoskodni és megcsinálni, hogy katolikus szertartás
szerint esküdjünk, de a születendő gyermek - ha fiú lenne - már
reformátusnak volt elkönyvelve.

Az esküvő után nemsokára Amerikába' utaztunk, ahova szerző-
désem szólított. Kevés nyugalom után elkezdődött a pokol, mert a
feleségem gyermeket várt. Fiú lesz-e a gyermek, vagy leány? Refor-
mátus-e, vagy katoli.kus. A kérdés engem semmit em izgatott, de a
feleségemben ijesztő örvényeket kavart. Amúgy is gyenge szervezete
borzasztó idegrohamoknak esett áldoztul. Mikor a feleségem állapota
egyre rosszabbodott, elhívattam a leghíresebb nőgyógyászt, Mary Astor
intett a szemével. hogy kísérj em ki. Ekkor már Sancta Monicaban
laktunk, közvetlen az óceán partján. Az orvos beültetett a kocsijába,
hogy nyugodtan beszélhessünk.

- A felesége' állapota életveszélyes -- mondta. - Véleményem
szerint el kell venni tőle a gyereket. Tekintve, hogy a magzat már
hathónapos, az operáció is életveszélyes. Mégis az operáció mellett
vagyok. De ehhez a beteg beleegyezése szükséges. Beszéljen vele.

Bólintoft7fejével, jeléűl annak, hogy nincs több mondanivalója.
Kiszálltam a kocsijából s vő elrobogott. Én percekig kábultan álltam
egy helyben s ma is. emlékszem a hullámok mozdulatára, ahogy a
kaliforniai napfényben kéklő Csendes-óceánt néztem. Csak azt érez-
tem, hogy itt, ebben a messzeségben ért utól a magyar vallások ellen-
tétének átka. Bementem a feleségemhez, aki halványan feküdt az
ágyban. Életem legnehezebb pillanata volt. Elmondtam neki, miről
van szó. És ekkor a rohamoktol zavaros tekintete megtisztult s valami
szép, csendes kis fénnyel a szemében nyugodtan azt mondta:

- Nem engedem elvenni magamtól a gyereket. Inkább meghalok.
És semmiféle amerikai doktorral vagy orvossággal nem tudtam
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HIREK
Új templom Budapesten. A pesti egy-

házközség zuglói lelkészi körében az új
templom építése megkezdődött. A temp-
lom alapkövén ek ünnepélyes elhelye-
zése október l1-én d. u. 4 órakor lesz
a Bosnyák-utca folytatásában levő
templomtelken. Ezen a telken épült
fel a nyár folyamán a Kakas Lidia
alapítványa néven már régebben mű-
ködő új :szeretetház, 50 férőhellyel. Az
új szeretetház felavatása ugyanaznap,
a .templorn alapkövének elhelyezése
után lesz.

Oltárkép-avatás. Szeptember 27-én
volt az egyetemi istentiszteletek meg-
nyitása, melyet az egyetemes egyház
ünői-úti imatermében D. Kapi Béla
püspök végzett Máté 16:26. versén ala-
puló igehirdetéssel:' Ugyanekkor avatta
fel az imaház új oltárképét, melyet az
egyetemes egyház készíttetett Rak-
sányi Dezső festőművésszel. A művészi
szépségű és értékű : oltárkép Jézusnak
Nikodémusszal való beszélgetését áb-
rázolja.

A testvéregyház köréből. A reformá-
tus egyház országos . zsínatán hozott
újabb törvényeket a, kormányzó úro
megerősítette s így azok rövidesen ér-
vénybe lépnek. - A teológushiányra
jellemző, hogy a pápai teológiai aka-
démíára nyolc elsőéves hallgató irat-
kozott be, s a Ill. évfolyamon csak
négy a hallgatók létszáma.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
oldóber 6-án: Deák-tér 4. reggel 8 óra ..
kor-: Falvay Jenö, l l-dcor dr. Keken
András. Fasor 8-kor: Pásztor Pál, 11-
kor : Harmati György. Kőbánya 8-kor:
Bagár Iván. Simor-utca 35. sz.' 8-kor:
Szabó Aladár. Üllői-út 24. sz. B-kor:
Gádor András. Szvetenay-u. elérní isk.
8-kor: dr. Halász Kálmán. Gyarmat-u.
14. sz. fél 9-kor: Lámnek Vilmos, An-
gol-u. 25. sz. l r-kor: Scholz Lászlo.
Fóthy-út 22. sz. B-ícor: Farkas Ferenc.
Bécsikapu-tér 9-kor: Hüttl Arrnín,
11.15-kor (rádiós): vitéz Sréter' Ferenc.
Dévai Bíró Mátyás-tér 8-kor: Danhau-
ser László. Bocskay-út 56. sz. 9-kor:
Wolf Lajos.

Halálozás. Id. Bakay Péter ny.: ocso-
vaí lelkész, Zólyom vármegye volt fő-
esperese, zsinati atya, a. Vaskoróna-
rend és a Ferencz József-rend tulajdo-
nosa, Zólyom vármegye volt törvény-
hatósági tagja, életének 92., házasságá-
nak 63. évében, a Pozsony melletti
Modor-Hannónián szept. 23-án elhunyt.
Bakay Péter Szarvasori született. Kö-
'zépískoláit ott végezte, teológiai tanul-
mányait Pozsonyban, majd a jénai
EIgtyetemen végezte. Ötvenkilenc évi
lelkészi működéséből 53 évet Ocsován
szolgált. Húsz éyen át volt a zólyomi
egyházmegye flőesperese. 1932-ben vo-
nult nyugalomba és most· bekövetke-
zett haláláig a zólyommegyei magya-
rok vezető egyénisége volt. Holttestét
'Ocsovára szállították és az ottani temp-
lomból temették v.olf híveinek, . a zó-
lyomi lelkészeknek nagy részvéte mel-
lett. Halálát özvegyen, Kovács Vilmán
kívül gyermekei: Bakay Péter és Ba-
kay Zoltán esperesek, özvegy. Zsámbor
Pálné és Schultz Aladárné papnék, to-
vábbá víjéz Bakay Jenő dr. budapesti
sebészfőorvos és vitéz Bakay Kálmán
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dr. budapesti törvényszéki tanács'elnök,
továbbá unokái, dédunokái és kiter-
jedt rokonság gyászolja. A család ez-
úton értesíti -.az elhunyt tisztelőit a
temetésről, Evangéliumi egyházunk-
nak és hazánknak tett hűséges szolgá-
lataiért emléke áldott marad közöt-
tünk. - Bakay esperessel egy napon'
temettéka zólyomi evangélikusság
másik ismert vezetőjét, Sztehló Gerőt,
ny. besztercebányai lelkészt, akinek
temetése szintén nagy részvét mellett
folyt le.

Finnország. Október 14-én lesz Tur-
kuban a finn teljes bibliafordítás meg-
jelenésének 300. évfordulójának ün-
nepe. - Az országban nagy adakozás
folyik a viipuri-i templomok helyre-
állítására. A százezer lakosú városban
Ij5.000 evangélikus van s jelenleg egyet-
len épségben maradt templomuk sincs,
hanem a városházán tartják istentisz-
t eletelket.

Nagybörzsöny. A Gregersen-család
hithűség ének nagyértékű adománnyal
adott kifejezést, amikor megajándé···
kozta a családdal szeros lelki kapcso-
latban álló nagybörzsönyí evangélikus
templomot 8 drb, kb. 16.000 P értéket
képviselő, művészi tervezésű és kivi-
telű diszablakkal. amelyet a szépszámú
család jelenlétében és il. hálás nagy-
börzsönyi híveknek a templomot zsú-
foltságig megtöltö részvételével, Péter
Henrik helyi lelkész' szolgálata után
dr. Csengődy Lajos tanügyí o.esperes
áldott meg és adott át rendeltetésének.
Az ünnepségen jelen volt Kardos Gyula
clunáninneni püspök is a helyi ható-
ságokkal együtt. Ugyancsak ezen ün-
nepség keretében iktatta be dr. Csen-
gődy Lajos tanügyí esperes sági Gre-
'gersen Nielst, a Gregersen-család nesz-
torát a nagybörzsönyi egyházközség
felügyelői tisztébe. aki magas kora
mellett is szeretettel állott be az egy-
házépítés áldott szolgálatába. Az új
egyházfelügyelőt Kardos Gyula püspök
üdvözölte elsőként a helyi közületek
sorában. A megható ünnepségerr köz-
reműködött az .Operaház vonósné-
gyese és -a' helyi énekkar Mercs sa-
muelné vezetésével.

Lelkészbeiktatás. A körmendi egy-
házközség meghívott új lelkészét, Fa-
rádi Mihályt szept. 20-án iktatta be
hivatalába Rónay B. Gyula esperes. A
beiktató istentiszteleten és közgyülé-
sen a hatalmas területen fekvő össz-
gyülekezet hívei teljesen megtöltötték
a hatalmas templomot.

Szélcelyföldt misszió. A Budapest-
Üllői-úti imaközösség testvérgyüleke-
zetté fogadta a székelyföldi kisbaróti
gyülekezetet.

Személyi hír. Turóczy Zoltán püspök
oa kárpátaljai misszió gondozásával
Józsa Márton eddigi nagytárkányi
missziói s.-lelkészt bízta meg.

Rózsafák. Az Üzenetben olvassuk,
hogy Bulgária külügyrninisztere arról
értesítette .az olasz kormányt, hogy a
bolgár kormány hálából az olasz kato-
nák iránt, akik a Balkán új rendjéért
vérüket ontották, 20.000 rózsafát ültet
a görög-albán arcvonalon elesett olasz
katonák sírjára.

Házasságkötés. Gartai István hitek-
tató-s. lelkész és Elek Kamilla bánya-
társulati óvónő a tatabánya-újtelepi
ev. templomban. házasságot kötöttek.

Halálozás. Kís- és nagyselmeczi Thold
Dezső m. üir. ny. vezérőrnagy, a Ma-
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segíteni rajta, őt ez ~ néhány szó, ami belülről terrnett benne, annyira
lábraállította, hogy néhány nap mulva kísérőnőt szerezve melléje,
visszaküldtem őt Budapestre a világ. másik oldaláról. A leggyorsabb
vonatokon és óceánjárókon tizenkét napig tartott ez az út. Néhány
hét mulva én is hazajöttem.

1931. június 20-án a Fasor-szanatóriumban megszületett a gyér-
mek. Fiú lett. Tehát az én vallásomat kellett követnie. De énsemmi-
féle örömet nem éreztem erre a győzelemre. Piroska idegállapota .újra
rosszra fordult. A református pap a korareggeli órákban jelent meg az
áfonyautcai házban és titokban, hogya' beteget ne izgassuk vele,
Mihály névre keresztelte a fiamat egy másik szobában. Csendesen lép-
tünk, hogy Piroska fel ne ébredjen. Az én katolikus anyám tartotta
a református keresztelőnél a gyermeket. Másnap levitték a kis Mihályt
a Margit-körútra, a ferencesek templomába és Piroska jelenlétében a
katolikus pap js megkeresztelte. Nem tiltakoztam' ellene, de nem .vet-
tem részte második keresztelőn, bárhogy könyörögtek hozzátartozóim.
Ekkor már hideg kegyetlenség lett úrrá bennem.

Házasságunk következő évei nagyon boldogtalanok voltak. Piroska
rohamai megújultak, sokszor kellett éjszaka hívni az orvost. Rohamai
közben féktelen gyűlölet csapott ki belőle felém. De ha magáhoztért,
mindíg bocsánatot kért, ezt tettem én is, folyton bocsánatot -kértünk
egymástól s így valahogy cipelni tudtuk az életünket, sőt társaságban
vidámak is tudtunk lenni. De ha egyedül maradtunk, alig volt jókedvű
szavunk. egymáshoz. Ö kifosztva érezte magát, ugyanezt éreztem
én is, mert már tudtam, hogy 'nem kaphatok tőle több gyermeket.
Pedig minden vágyam a gyerek volt. Lányaimat szerettem volna
magam körül öregségemre. Ez az én egykémnek a története. Gondol-
kozzatok rajta katolikus és református magyarok, akiket illet. Mert
tudom, hogy nagyon sokan vannak ilyenek. A keresztelő napjaiban
Annus szobalányunk hasonló bajban szenvedett. Levelet kaptam a
Nemzeti Kaszinó levélpapírosán. Egy Ieldúlt lelkű fiatal imagyar gróf -
jelent még nálam fontos' és négyszemközti beszélgetésre, akit azelőtt
sohasem láttam. Hallott a házasságomról, árulj am el neki a titkot,
hogyan csináltam. Az ő esete is hasonló, történelmi neve nem engedi
meg, hogy reverzálist adjon. Megsúgtam neki papbarátom nevét, aki-
nek szívbaj a már akkor halálos volt. És még számos esetből láttam,
hogy ez a vallási ellentét lent és fent, a népnél és főuraknál is őrli
és hasogatja titokban a magyar fát. Ez nemcsak az én tragédiám -volt.
Ki kellett teregetnem.

gyal' Érdemrend Köiépkereszt, a Ma- - képez- Érdeklődök f. évi október hó
gyar Érdemrend tisztikereszt, a hadi- ° 12-éig jelentkezzenek a csomádievang.
díszitményes II. o. katonai érdemke- lelkészi hivatalnál (Pest m.).
re szt, stb. tulajodnosa életének 59. évé- Hittankönyv. Harmadik kiadásban
ben, Budapesten elhunyt. jelent meg Benkóczi-Dr. Keken: "Amit

Pályázat. A yácbottyáni evang. leány- mirrden evangélikusnak tudnia kell"
egyház tényleges katonai szelgálatra c. szórványhittankönyve., mely Kecske-
bevonult kántor-tanítójának helyettesi- méten, - az Üzenet kiadóhivatalában
tésére, a katonai szolgálat időtarta- kapható 1.60 P-s áron.
mára (kb. 2 évre) férfi, vagy női tan- Az új hittankönyv ek közül eddig
erőt keres. Fizetésül a bevonult tanító megjelent: Kemény Lajos: Bibhai tör-
teljes. javadalmazása biztosíttatik, mely ténetek, elemi isk. 1-11. o., ára 50 fil-

. áll: 'két szoba, előszoba, konyha, élés- lér. Kemény Lajos: Bibliai történetek
kamra 'és mellékhelyiségekből álló ter- elemi isk. Ill-IV. o., ára 80 fill. Groó
mészetbeni lakásból és havi 160.- P, Gyula: A Szentírás kőzépisk. VII. o.,
azaz egyszázhatvan pengő készpénz- ára 1.80 P. - D. Kapi Béla: Egyetemes
fizetésből. Kötelességek: a helyi Evang. és magyar protestáns egyháztörténet,
Népiskolai Tanfolyám (törpe iskola) elemi isk. V. és VI. o., Mórocz Sándor:
vezetése (létszám: 26-29), a vasárnapi Egyháztörténet, kőzép isk. Ill. o., Só-
istentiszteletek+elvégzése, kántort szol- lyom-Wiczián: Az egyház története,
gálatok és megfelelő belmissziói középisk. V-VI. o. könyvek nyomás
munka. Az állás azonnal elfoglalandó. alatt vannak, s rövid idő alatt meg-
Kántori oklevél hiánya .akadályt nem jelennek.
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KISS FERENC
ÖTVOSTANÁR

BUDAP~ST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.
oc

Zongorák, harmőniumok
eladás 8 M d --1 ~ hittestvérünk
vé tel e ·enon e zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

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

Eredményesen ciánoz,

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST,IV., Hai6~ulca 8-10., télem. 2.

TELEFON-: 18-26-74.

ftá~ió, ~ramofon, zon~ora~illentvüs.~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIll. kerület, Jőzsef-körűt 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

ler!l~!lt·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
UnU • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

lYANG~U~U~IL~1
SZŰRMÉKBUNDÁS, .

elsőrangú kivitelben és legmegbíz-
hatóbban

ZAY 'MIHÁLY
Bpest, IV., Harís-köz 4. félem. Tel: 188-057

Nagy raktár lezújabb modellekböl.
Alakításokat jutányosan vállalok.

Ha r m ó ni u m o k le go 1csó bb fl n

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

lundllk,
bolerók, ezüstrókék. nerzék nagy választékban

~

•• r.. ,{. .. ...
Átalakitás eredeti ~"}!;'.~
model szerint. _---........-#

Varsányi Laíos-nál IV., Múzeum-körút 7.

Szövet és $elyem div8tllruk
legelőnyösebb beszerzési forrása

Löw és Varga
BU~APEST, Clltlly,r~s) IV., SQlijoutca 1.

(Ág. ev. isk. épülétben.)
; 2 2 __ ._1_1ii

BÉLYEGZŐK
KOVÁCS LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY~ÚT7. sz. Tel: 423-327.

zománctéblák, -
vésések, jelvények,
néviegvek, címkék

Tehel és Salgó ~
divat- és textiléruk I

BUDAPEST, IV., DE"K-TeR 4,
TELEFON: 180-608.
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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.
LUTHÉR MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

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

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

ért kaphatok.

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

edények. tűzálló iénai és közönséges üvegáruk. Seprök, kefék. mosó-, konvha··
felszerelések stb. . .

BIBOR ISTVAN
könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, írószer, töltőtoll,
[étékérú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, kirakatdiszítő, kőnyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltötollak javítását vállalja. -

BUDAPEST, Gerlóczv-utca 9. szám alatt
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Ajándékok, órakülönle-
gességek ~s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd,

I BRAUN JENO"műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme,

VIlI., Aggtelekí-u. 2/a. (Rákóczí-út sarok),
, 40 Tel e fon: 344- 637.

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

szakszerű készítése.

1
I

VÁRIPÉTER I
1.

női szabómester
BUDAPEST

IV., -Dalmady Győző-u. ll. sz..~••.~ ••.••
~.' l' ~
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Peth " L· gyürnölcs-, zöldség- éso ajos tejtermékek kereskedése
-BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.

Evangélikus gimnázium épületében.

Művirág, dlsaloll, eredeti killalllege ••
ségek g,ártása, eladilsa

GROSZ, BDest, IV., Süte-utC. 1.
TELEFON: '80-213.I

Arpád-tér' 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZT ARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág' Jenő, Wolf Lajos,

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztő ség 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 küldendök.
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.
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TARTALOM

Jaj Istenem! ...

Az egyházzal a nemzetért

Tisztázzuk kérdéseinket!

Hogyan is állunk az evangélikus egyházzal?

A tanári hivatásról

A dunáninneni egyházkerület ünnepe

A 70 éves Schöpílin Aladár

Láttuk

Könyvismertetés .

Hírek

• 1111111111
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.Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 október ll.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Dr. Rezessy Zoltán
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. ;1,10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Győri János
Deák-tér 4. d. U.· 6 Gádor András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 7'210vitéz Virág Jenő
Fasor d. e.. 11 Harmati György

/ Fasor d. u. 4 Harmati György
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. • d. e. 3/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya d. u.4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. 1/19 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Gádor András .
űllői-út 24. (egyetemi) d. e.'i210 Dezséry . László
űllői-út 24. d. e. 11 Dr. Rezessy Zoltán
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Mária Valéria-telep d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14.' d. e. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abcnyi-utca 21. d.e. 9 - - - -
Fóti-út 22. (katonai) d. e. !/z 9 Kara Pál .
Fóti-út 22. d. eO' 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 5 Farkas Ferenc
Tomorv-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent László-út 61. d. e. 9 Pap Ferenc
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Lehel László
Böszörrnényi-út 22. d. e. 10 Lehel László
1., Váralja-u, 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e.. 8 Danhauser Lászl6
Öbuda {német]' d. e. 9 - - - -
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Danhauser Lászl6
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Muncz Frigyes

_ Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Botta István
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos

, Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 _
Rákcsfalva d. e. 1/z12 __ --.:.._



Ezt a két rövid szót előbb-
utóbb minden ember elsóhajtja.
Olyan sokszor mondják el az
emberek, hogy azt megszám-
lálni sem lehet. Két rövid szó
és belefér kimondhatatlan sok
fájdalom, sokszor öröm, sok-
szor könyörgés.

A lelkészi irodában fekete
ruhába öltözött, kisírtszemű
asszony remegő ajakkal állt
meg. Kezében szorongatott
egy összegyűrt, könnyel ázta-
tott, de jellegzetes színéről
messziről is felismerhető tábori
levelezőlapot. Némán állt, nem
találta meg az első szót, hogy
megkezdje mondanivalóját. De
néhány pillanat után megtörte
a nagy csendet és felkiáltott:
Jaj; Istenem! Hol is kezd-
jem elmondani Tisztelendő
Úr! ... Férjem elesett a harc-
téren! A tábori lapot egy pro-
testáns lelkész írta, aki a hősi
halált halt katonát eltemette.
A fiatalon maradt özvegy el-
csukló szavaiból az első két szó
döbbentett meg és ragadta meg
a figyelmemet. Ez a fiatal hit-
vestárs minden fájdalmát, szí-
vének pótolhatatlan vesztes é-
gét, égető szomorúságát, sajgó
bánatát összefoglalta és meg-
rendítően fejezte ki ez a lélek
mélyéből kiszakadt sóhajtás:
Jaj, Istenem!

Jaj Istenem !,

Az özvegy keserű könnyei
az elesett honvéd arcát eleve-
nítették meg előttem. Láttam
a fiatal magyar katonát, de vele
együtt bajtársait is, amint me-
netelnek előre az idegen föld
ellenséges hadállásai ellen, va-
lamennyien bátrak és vitézek,
de a veszedelem torkában
mégis mindanpyian el-elmond-
ják magukban ezt a két szót:
Jaj, Istenem!... csak most
segíts! Kint a fronton talán
többször repül ki a kemény
honvéd-ajkon ez a fohász, mint
ahányszor elhagyja a golyó a
katona puskacsövét. Ha táma-
dásba indul, ha benne áll a go-
lyózápor pokolian félelmetes
zajában, ha hernyótalpas acél-
tankba száll, ha repülőgépé be
ül, mindig ezt a legrövidebb
imát dobogja minden honvéd
szíve. Az itthon maradt hitves-
társnak és az elesett hősnek
sóhaja most is találkozott az,
Istennél.

Isten nevének szünet nélkül
való sóhajtásáról ír nemrég el-
hunyt evangélikus kőltőnk:
••, ... Ötvenszer egyvégtiben:
Istene~. Ha szólnak hozzá,ez
a felelet. Minden kérdésre ez a
felelet. E száj az egyűgyűség
kapuja S az örökkévalóság ka-
puja lett. Csák jár, csak jár,
őrülten őröli. A Mindenható

egyetlen nevét, És közelében
. félve halkul el És megdermed
az emberi beszéd. . . Az Isten
neve óriási malomkő, Benne a
világzúzó hatalom".

A mai élet bajai, testi és
lelki megpróbáltatásai, lemon-
dásai és kemény munkái között
sokszor kénytelen feljajdulni
az ember. Amíg azonban ehhez
a jajszóhoz hozzáteszi a máso-
dik szót is és feljajdulásával
Isten felé fordul, addig nem fog
elveszni. Hatalmas erők ját-
szanak ma az emberi sorssal.
Ezeknek az erőknek a sodrában
.senki meg nem tud állani kö-
zülünk. Erőért, áldásért, sege-
delemértcsak Istenhez fordul-
hatunk. Tőle jön minden jó
adomány és tökéletes ajándék.
Tőle várjuk a vígasztalást, a
gyásznak idején. Tőle re-
méljük a zivatar múlását, a
béke visszaérkezését. Főképpen
egyedül Tőle várjuk a jelsza-
vaknak elmúlását a földi élet-
ből. Annak az időnek az eljöve-
'telét, amikor nem a próbálta-
tások, félelmek és fájdalmak

I

adják naponként ajkunkra az .
Ö szent nevét, hanem úgy tele
lesz az emberi szíva hálás
gyermeki szeretetnek boldog
tudatával, hogy nem világzúzó
hatalomnak, hanem világot
megmentő és megtartó drága
kegyelemnek érzi Öt. 'P. 1. ~

1



ft ~unáninneni
e~~~ál~erület ünne~e

Kettős ünnepe volt a dunáninneni
egyházkerületnek: egyszerre iktatta
vezető állásába az egyházkerületi új
elnökséget, Kardos Gyula püspököt és
draskóczi es laszkári Laszkáry Gyula
egyházkerületi felügyelőt, október 1-én,
Balassagyarmaton.

Előző este az egyházkerület kegyele-
tes ünnepre gyűlt össze a balassagyar-
mati templomban, melyen D. Kovács
Sándor püspök és dr. Sztranyavszky
Sándor egyh. Delűgyelő emlékét úji-
tották fel. Az igehirdetést Fadgyas
Aladár fejér-komáromí esperes végezte,
Dániel könyve 12:3 alapján méltatván
az elhúnyt püspök és kerületi felügyelő
értékeit, érdemeit és szolgálatait. Meg-
kapó beszédében méltó emléket állított
a kerület két elhúnyt vezérének.

Abeiktató közgyülés a vármegyeház
nagytermében kezdődött, ahol kihirdet-
ték az új egyházkerületi elnökség meg-
választását, küldöttséggel hívták őt
meg a terembe, ahonnan azután az
egész gyülekezet átvonult a templomba
s ott D. Kapi Béla dunántúli püspök
előbb úrvacsorában részesítette őket,
majd nagyhatású beszédben iktatta be
őket hivatalukba. Kardos Gyula püs-
pök fölszentelését 1. Korinthusi levél
9:16. versének alapján, Laszkáry Gyula
felügyelő beiktatását pedig a Filippi le-
vél 1:29. alapján végezte. Az egysz-erű-
ségében és komolyságában mélyen meg-
ható, Isten megáldó kegyelmét kérő
ünnep után a megyeházán folytatódott
a kerületi közgyűlés, melyet dr. Handel
Béla, mint kerületi felügyelőhelyettes
nyitott meg, meleg szavakkal köszönt-
vén a beiktatott elnökséget. Ezután
Kardos Gyula püspök tartotta meg
székfoglaló beszédét, melynek több
részletét lapunk e számában közöljük.
A megindító hangú és mély érzelmeket
ébresztő, egyház- és haza szeretettől át-
fűtött megnyitó beszédet a kerületi köz-
gyűlés nagy figyelemmel hallgatta és
meleg szeretettel ünnepelte az új püs-
pököt.

Laszkáry Gyula egyházkerületi fel-
ügyelő székfoglalóját is nagy érdeklő-
déssél hallgatta a közgyűlés. Kijelen-
tette az új világi vezér: a változó idők-
ben is minden körülmények között az
egyház nyugodt életét biztosítani tö-
rekszik. Valószínű - mondotta -, hogy
a háború győztes befejezése után min-
den munkaterületen a komoly tehet-
ségek előtt olyan korlátlan lehetőségek
nyílnak meg, amelyekről eddig még
csak nem is álmodtunk. Az emberi zse-
nialitás hatása alatt 'a kultúrális és a
szociális élet sohasem sejtett mérték-
ben fog fellendülni. Nekünk kötelessé-
günk gondoskodni az Istentől megáldott
tehetségek kiválasztásáról. Különösen
fontos a jövő papi nemzedék biztosí-
tása, ezt okvetlenül meg kell oldanunk.
Az istentelenség és a bolsevista barba-
rizmus ellen folyó harc közepette rá
kell eszmélnie minden hívőnek a ke-
resztyén felekezetek 'egymásrautaltsá-
gára. Meg kell találni azt a szellemet,
amely a felekezetek közötti ellentéteket
elsímítja és a békés együttélést bizto-
sítja. Amit néhány évvel ezelőtt a pro-
testáns egyházak vezéralakjai kifeje-

2

Az eqyhózzol a nemzetért
Részletek Kardos Gyula dunáninneni püspök székfoglaló beszédéből,

melyet az egyházkerület beiktató közgyűlésén mondott.

. Az Úr .szent testének és szerit vérének vétele által megerősítve,
magasztos főpásztori Igékkel megáldva - mint a dunáninneni evang.
Egyházkerületnek most már felszentelt és beiktatott püspöke - el-
indulok azon az úton, amely Isten akaratán, az Ö rendelésén és pa-
rancsszaván épül fel. Ezekben a megható ünnepi percekben tisztán
hallom "az Úrnak hívó szavát". Leborulok az Isten kegyelmének ki-
rályi széke előtt s halkan elmondom, némán odahelyezem hálaadáso-

. mat Isten trónja elé. - Onnan jöttem, ahol a Halál árnyékának völgye
van. Szüleimet, testvéreimet sírbaszállni láttam, s amikor felém is
kinyújtotta kezét a halál - egy szörnyű szerencsétlenségben elvesz-
tettem, akit a földi életben legjobban szerettem: a drága hitvest -
a halálautón Isten életemet csodálatosan megmentette s a mai nap-
pal, nehéz, felelősségteljes őrhelyre állított, világosan hallom az' Ö
"hívó szavát", hallom az Ö parancsát, s nincs más vágyam, minthogy
ezt az életet, maradék nélkülodaszenteljem az Isten szolgálatára.

S amikor a püspöki szék legalsó lépcsőfokán megállok, s a nagy
dunáninneni evangélikus egyházkerület évszázados- multjában a kiváló
püspökök hosszú során végigtekintek, emberi gyarlóságom, gyönge-
ségeim, sok vétkem mélységes átérzésében, először néma sírokhoz
vezet zarándok-utam. Sírokhoz megyek megtisztulni, megerősödni,
biztatást venni és szent fogadalmat tenni. Megállok abalassagyarmati
temető egy néma sírja mellett. Az "Isten emberének sírja ez", melyet
a dunáninneni evangélikus egyházkerület emelt kiváló püspökének,
az Egyetemes Egyház kiváló papjának: dr. Bal tik F ri gye s nek
emlékére. Elmondom suttogva imámat az oldala mellett eltöltött 16
esztendő áldásaiért, mert sokat köszönhetek neki - a gyakorlati egy-
házkormányzat szövevényes utaira ő vezetett be. Azután megállok
némán a nógrádmarcali temető sírjánál - megilletődve látom, hogyan
nyugszik a családi sírkertben négy generáció, nagyapa, apa, gyermek
és unoka s a frissen hantolt sírban egyházkerületünk nagynevű vezére
dr. Sztranyavszky Sándor. Aldom emlékét, mert 40 éves lel-
készi. szolgálatomnak minden kiemelkedő fordulópontjánál ott állott
gondoskodó áldásával, s haló poraiban is áldom a nagy szívet, melyet
olyan sokan meg nem értettek, vagy félreértettek, megáldom a sírt,
amelynek lakója életével oly sok áldást árasztott egyházi életünkre.
Megállok a Kerepesti-úti temető egy csendes sírjánál, elődöm D.
K ov ács iS á n dor püspök álmodja ott örök álmait s látásokat lát.
Mint egykori tanítvány, áldom emlékét, mert mint fiatal teológust
ő indított el azon az úton, amely a mai nappal utódjául az ő püspöki
székébe vezetett. Végül elmegyek az én kedveseirnnek, jó szüleimriek
sírjához, akiknek könnyei vittek a teológiai pályára, a szerető hitves
sírjához, aki utamon 35 esztendőn át megosztotta az élet örömeit és
keserveit - s egyetlen forró könnyben fejezem ki meleg érzéseimet,
teszek fogadalmat s hallgatom meg az intő szavakat, mellyel ők is
elbocsátának új utamon. És még sok más sírra tekintek ma megható-
dottan s úgy érzem, hogy a halottak lecsukódott szemei felnyílnak,
a lezárt ajkak megszólalnak s azzal a sok szempárral, mely ma itt
ebben a fényes teremben felém tekint, rámnéznek áldó sóhajtással,
áldó kívánsággal, égi üzenettel ...

S most rajtam a sor, nekem kell bizonyságot tennem, hogy az
élőknek bizalomteljes szeretete s a halottak áldó sóhajtásával merre
megyek, hová indulok, melyek azok az iránygondolatok, amelyek meg-
világítják ösvényemet, "s azokat, amelyek hátam megett. vannak, el-
felejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlve, cel-
egyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről
való elhívása jutalmára".

*Nehéz időkben, rendkívül nehéz körülmények között foglalom el
a dunáninneni egyházkerület püspöki székét. Hazánk küzdő, vérző
helyzetben van. Vitéz katonáink messze, ahol honfoglaló őseink jár-
tak, szövetségeseinkkel együtt vívják az ádáz harcot. Mindnyájan
érezzük és tudjuk; hogy ez a harc nemcsak az ezer éves hazáért, hanem



a kereszt diadaláért is folyik. Az Anyaszentegyház örök hivatásához
képest ott áll a nemzet nagy erőfeszítései, nagy törekvései mellett.
Az egyház háborús feladatai so al a napi szükségletek fölé emelked-
nek. Az evangélium lelkével kell egyensúlyban tartanunk a kétségek,
aggodalmak, rettegés hullámai között vergődő lelkeket. Dunáninneni

1 egyházkerületünk megcsonkított helyzetében - szűkebb kereti között
végzi munkásságát. Néhány évelőtt csak egy keskeny sáv jutott
vissza, s gyarapította egyházkerületünket. - A végső cél és a végső
vágy az, hogy mielőbb visszaállítsa Isten keze a régi integer dunán-
inneni egyházkerületet. Ennek a célnak szolgálatában küzdenek bátor
honvédeink, ennek céljáért dolgozunk a hétköznapok verejtékezésé-
vel. Aldom Istent, hogy nemzetünk élére olyan Vezért állitott' vitéz
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó személyében, aki a több-
,szörös gyásztól lesújtva is, mint biztató reménység áll ott az ország
kormányrúdja mellett. - Áldom Istent, hogy magyar fajtámnak
vagyok a tagja, vállalom az érte járó munkát, vállalom a vele járó
áldozathozatalt. Egyházkerületem csonkaságában is oda ajánlja szol-
gálatát a haza, a nemzet nagy céljainak diadalmas befejezéséhez.
Magam, mint az egyházkerület élén álló egyik vezér, szívem teljes
melegével akarom Anyaszentegyházamon keresztül hazámat, és haza-
szeretetem által egyházamat szolgálni és építeni. Bölcsőm ott ringott
a Duna és a Tisza között, s onnan hoztam magammal a magyar faj
rajongó szeretetét és szolgálatának kötelességét. Úgy érzem, a szívem
oltár, amelyen a hazaszeretetnek és evangéliumi hitemnek kettős tüze
ég. Egyházamon keresztül munkálkodom szenvedő, küzdő hazámnak
és nemzetemnek megújulásáért, hazaszeretetemmel aláépítem egy-
házam és egyházkerületem szebb Jövendőjének fundamentumát.
Kérdezed: melyik az elsőbb? Mindakettő! A haza és az egyház egy
síkban áll. Az Ür Jézus, aki szívében érezte élő hittel a mennyei
Atyával való egységét, ugyanúgy érezte Jeruzsálem, az ő hazája feletti
fájdalmát, amikor könnyeket hullatott érette. Örök példa hiten fel-
épülő áldozatos hazaszeretetre.

Püspöki munkaprogrammom első szava: az' Úr Jézus
Krisztus. Ebben minden benne van. A mi ezenkívül még program-
mom, munkatervem, gondolatom, irányelvem van, az mind ebből az
egyből folyik. Mert én vele, m e l l e t t e, általa, benne, érte,
mia t t a akarom életemet odááldozni, hogy legyek, befogadója és köz-
vetítője azoknak az égi üzeneteknek, melyeket az Ö evangéliuma által
közölt az Isten evilággal.

Ö benne és Ö általa érkezett a földre az az örvendetes "üzenet"
az evangélium, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy benne
senki el ne vesszen, aki hisz, hanem örök életet vegyen. Életünknek
és hitünknek fundamentuma az evangelium. Amikor, mint evangé-
likus püspök megindulok új utamon, ezt az örök evangéliumot viszem
útitársul. Nincsen más bölcseség, nincsen -más zsinórmérték, amely-
hez hitünket és cselekedeteinket mérnénk, egyedül az örök evangélium.

*Programmom az evangéliumon álló ágostai hi tvallás ésa többi
symbolikus iratok. A meg nem másított ágostai hitvallás tanításai s
hitélveink felett őrköd ni fogok, hogy azokat mindenki ismerje és gon-
dom lesz arra, hogy ne csak a kátét, hanem a többi hitvallási iratokat
is kezükbe kapják híveink és ismerjék meg, mit tanítottak apáink.

Végül programmom: Az Egyházi Törvények könyve. Ebben
a törvénykönyvben fektette le a Magyarországi Evangélikus Zsinat
1891-94-ben zsinati Alkotmányát s ebben újította meg, illetve egé-
szítette ki az 1934-37. évi Zsinat egyházi életünk Törvénykönvvét.

Ezeket a törvényeket betartani s épségük és igazságuk felett őr-
ködni, lesz püspöki hivatásom egyik igen fontos tevékenysége. Hogy
az egyházi élet minden fokán a törvényes rend fennmaradjon, hogy
iskolaügyünk a magyar kultúra emelésére és a vallás-erkölcsi neve-
lés dicsőségére, rnegszilárdítására szolgáljon, hogy az egyházközségek
háztartása rendben legyen, hogy áki vétkezik, az egyházi törvény-
kezés útján igazságos ítéletet kapjon, szóval az Anyaszentegyháznak,
mint jogi intézménynek élete a megalkotott Törvények alapján, auto-
nómiánk sértetlensége mellett, a törvényes rendnek megfelelően
legyen: főpásztori hűséggel fogok őrködni. Mint kormányzó-admi-
nisztrátor a törvények által előírt módon ivezetem az egyházkerületet,
mint bíró, igazságosan ítélek.

*

zésre juttattak, azt a kiegyenlítő szel-
lemet és mozgalmat most elaludni
hagyni nem szabad. Meg kell találnunk
kölcsönös igyekezettel a lehetőségét
annak, hogy Isten és a világ előtt egyik
oldalról kinyújtott jobb .- a másik ol-
dalról is egywttérzŐ. kézre találjon.
Mert a jövendő emberiségnek, az
egyensúly os fejlődésnek annyi szem-
pontja és java ezt kívánja.

Ezután elsőnek a magyar királyi
kormány megbízásából Baros József dr.,
Nógrád vármegye főispánja hang-
súlyozta azt a teljes bizalmat, mely az
állam részéről a két új egyházi vezető
munkábaállását kíséri és melegen üd-
vözölte őket. Dr. br. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő az egyházegyetem
nevében mondott üdvözlest. "Amilyen
mély megrendüléssel állotta körül -
mondotta - az egyetemes egyház alig
néhány hónapja a kerület éléről tragi-
kusan gyors egymásutánban eltávozott
két vezére ravatalát, éppen olyan
őszinte együttérzéssel vesz részt az ~gy-
házegyetem a kerület kettős örömében."
A református egyetemes konvent üd-
vözletét dr. Ravasz László püspök tol-
mácsolta, medd a dunántúli, tiszai,
bányai egyházkerületek, az egyetemes
gyámintézet, az Országos Luther-Sze-
vetség, a Lelkészegyesület, az Országos
Tanárés Tanító Egyesület és a dunán-
túli egyházkerület egyesületei és intéz-
ményei következtek az üdvözlések
hosszú sorában. Az üdvözléseket az új
egyházkerületi felügyelő és püspök me-
leg szavakkal viszonozták.

A kerületi közgyűlés tárgysorozatá-
ban Kardos Gyula, aki az utóbbi fél-
évben mint püspökhelyettes korrná-
nyozta a kerületet. terjesztette elő rész-
letes jelentését, melyben megemléke-
zett a kerülethez tartozó egyházmegyék
tisztújitásairól, majd különösen részle-
'tesen foglalkozott a szórványgondozá-
sok, a lelkipásztori munkák, az evan-
gélízáció és a misszió gondozásának
kérdésével, melyek közül jelentést tett
az esztergom-dorogi mísszióról, valamint
a mátyusföldi és az ipolymenti misszió-
ról. Szólt a lelkészhiány kérdéséről, az
iskolai ügy -terén súlyosbodó nehézsé-
gekről, hangsúlyozta, hogy a tanító-
hiány pillanatnyilag még jobban fe-
nyegeti egyházainkat, mint a lelkész-
utánpótlás. Különösen melegen aján-
lotta az egyházkerület minden ténye-
zőjének figyelmébe az Evangéliumi
Munkásszövetség ügyét. Javaslatára a
kerületi közgyűlés elhatározta a teoló-
gus-segélyezési alap megteremtését,
megszervezte a kerületi másodlelkészi
állást és arra Rónay Zoltán losonci
vallásta nító-lelkészt választotta meg.
Számadás. leöltségvetés elfogadása,
bizottságok jelentései és a megüresedett
tisztségek betöltése után a közgyűlés
az új elnökség iránti bizalom és szere-
tet kifejezései között ért véget.

~~~~

Jubileum. Strkány Béla kecskeméti
esperes-lelkész, egyházkerületi főjegyző
most érkezett el lelkészi szolgálatának
50. esztendejéhez. Ebből, az alkalomból
gyülekezete október 4-én meleg ünnep-
lésben részesítette. Istentisztelet után
ünnepi közgyűlést tartottak s ez-en so-
kan köszöntötték a jubilánst. Sárkány
Bélát a ritka jubileum alkalmából so-
kan keresték fel távolból is üdvözlő
sorokkal.
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A 70 éves
Schöpílín Aladár

Korunk nyilvántart ja nagyjainak ju-
bileumi éveit. Minden közösség meg-
emlékezik arról, hog)" hűséges tagja a
betöltött hetven évet hogyan és milyen
alkotásokkal töltötte el. Látszólag
Schöpflin Aladár távol állott minden
egyébtől, ami nem irodalom.

Igaz, hogy életének jórészét íróasz-
tala mellett töltötte s rengeteg induló
magyar író írásait dobta a papíros ko-
sárba s néhány valóban értékes ember-
nek mutatta meg az irodalmi érvénye-
sülés útját. Ebben a munkájában
semmi szubjektivitás nem vezette. Ami-
kor a: Nyugatnal vállalta ezt a felelős-
ségteljes munkát, éppen olyan szigorú
volt, mint a kommunizmus bukása után
alakult Szózat c. napilap lektori szol-
gálatában. Minden kéziratot elolvasott,
de mindent .a legszigorúbb kritikára
méltatott.

Jóleső érzéssel állapít juk meg, hogy
az utolsó negyedszázad alatt, amikor iro-
dalmi életünkben politikai irányválto-

. zások miatt is rengeteg személyi csere
történt, SchöpfIin Aladár mindíg az
elenjárók között maradt. Méltatói
Gyulai Pál mellé emelik, de az elhalt
nagyjainknak kijáró köteles- tisztelet
mellett is hangsúlyozni merjük azt,
hogy Schöpflinnek ez az élenmaradása
az ő nagy értékeit és különleges képes-
ségeit bizonyítja.

Igen örülünk annak, hogy a volt po-
zsonyi teológus, aki mind a nyolc fél-
évet végighallgatta. 'de lelkészi vizsgát
nem tett, más pályára lépve is, mint
szernélyiség és jellem vezetővé tudott
lenni és maradni irodalmi és nemzeti
közvéleményünk előtt.

Ha lelkészi pályán marad, ennyi élet-
éve alatt elmondott volna több ezer
prédikációt s lelkészi szolgálatát a többi
evangélikus lelkésszel együtt bizonyára
hűséggel végezte volna. Egyik szín-
darabjában: "Vége a szép nyárnak",
megörökítette teológus korának idejét
s kedves ernléket állított irodalmunk-
ban úgy az evangélikus lelkésznek,
mint a fiatal nevelő evangélikus teoló-
gusnak.

Töbször tapasztaltuk, hogy mint elő-
adó és felolvasó készséggel vett részt
egyházi összejöveteleinken és az év-
forduló alkalmából mi is szeretettel ál-
lunk azok közé, akik munkálkodását
nagyra értékelik, őszíntén becsülik, őt
magát pedig szívből köszöntik. G. L.

Szeretetotthon Albertin. A Fébé Ev.
Diakonissza Egyesület szept. 27-én ün-
nepség keretében felavatta Albertin
létesített szeretetotthonát s benne el-
aggott és gondozásra szoru ló nőket fog
elhelyezni. A délelőtti gyülekezeti isten-
tiszteleten Zulauf Henrik egyesületi
lelkész hirdette az Igét,' majd átvonul-
tak a Szeretetotthonba, ahol az egy-
házmegye esperesének megbízásából
Honéczy Pál tb. esperes, pilisi lelkész
felavatta az Otthont. Említésre érdemes
az alberti-i főjegyző felszólalása, a~ a'
politikai község nevében melléje állt
az intézménynek, továbbá a péteri-i
bibl iakőr képviselőjének megnyilatko-
zása, aki a bibliakör első adományát
17.02 P-t, átadta az Otthonnak. .

Amikor ezek véghezvitelére eltökélt szándékom van, kebelemre
szeretnék ölelni minden magyart, aki bármely templomban, bármely
oltárnál imádkozik. Egy nagy átfogó egység megteremtésére indulok,
amely a szeretetben mindent és mindenkit egyesít. A szívem tele van
békevággyal, azért eltökélt szándékom a felekezeti megértő békesség
minden vonalon való fenntartása különböző nyelvű és vallású magyar
testvéreimnek, akik ugyanazon nehéz sorsközösségnek tagjai, akik
egyformán véreznek a Don mentén és itthon, meghozzák a nagy áldo-
zatokat a külső és belső fronton, szerető és megbocsátó magyar test-
vére akarok lenni, a rosszért rosszal nem fizetni, de inkább a rosszat
jóval viszonozni, hogy eleven szenet gyűjtsek és megszégyenítsek
mindenkín, aki a mai válságos időkben gyűlölködni, éket verni, önző
céljai elérésére válaszfalakat emelni akar. Hívok mindenkit építő
munkára, a szép magyar jövendő építésére, a nemzeti célok szolgá-
látában való nagy összefogásra ...

Megfogom erősen az én Uramnak a Jézus Krisztusnak felém
nyújtott kezét, érzem Istennek végtelen nagy kegyelmét, az O Evan-
géliumát szívembe zárva, a belőle. kiv.irágzott - meg nem másitott
Agostai Hitvallás és többi hitvallási irat fonalán - az Evangélikus
Egyházi törvények szellemében indulok új utamra.

A dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöki székét Luther
szavaival foglalom el: Itt állok,másként nem tehetek, Isten engem
úgy segéljen. Ámen.

Tisztázzuk kérdéseinket 1
Dr. Bencs Zoltán elnöki megnyitója az Országos Luther-Szövetség

egy háztársadalmi kongresszusán.
, ,$

Minden jel arra mutat, hogy a világban egy totális reform előtt
állunk, óriási változásoknak a küszöbén, amely változások ki fognak
terjedni nemcsak az államra, a társadalomra, a gazdasági és társa-
dalmi élet rendjére, életünknek minden fázisára, a család, ifjúság
kérdéseire, a társas érintkezésnek számtalan problémájára, hanem
magára az egyházra is, arra a zárt körre, amelyen belül a hit eszméi
őriztetnek és apoltatnak. Az egyház ez alól magát nem vonhatja ki.
Megújul a semper reformandi parancsa szerint, vagy átdübörögnek
rajta az új idők. Ezt kell érezze ma mindenki, amikor az egyházi élet
nagy kérdéseivel foglalkozik. Oszintén és bátran meg kell vallani,
hogy az egyház működése jórészében hivatallá vált, merev kötelesség-
végzéssé, ahol sok minden kallódik el, ami az apostolok munkájában
drága értékünk, fennmaradásunk ereje, oka, biztosítéka volt. Az egy-
ház a templomon belül ebben a mi dinamikus századunkban nem
tudja betölteni teljes hivatását. Ha csak a templomban marad, akkor
az egyház csak. kis részét látja el annak a míssziónak, amelyre Krisz-
tus elküldötte. A nagy közösség, a társadalom ébredezik és keresi
feladatát az emb ri élet munkálásában.vMinden, ami van az életben,
'nem önmagáért van. Már Plato látta, hogy az eszme az, amely az
életet mozgatja. Az egyház se öncél. Az emberi világot az egyház
Isten képére igyekszik formálni. Minél messzibb rétegekre sugározza
szét a maga igazságát, annál inkább tölti be misszióját. Annál inkább
korszerű és modern. Az egyháznak korszerűvé, modernné kell válnia.
Meg kell találnia a kapcsolatot a társadalommal, hogy feladatának
megoldásánál rendelkezésre álljanak a7J0k az eszközök, amelyek nél-
kül korszerű munkát nem végezhet. .

Felmerül a kérdés: hogy kerül egymás mellé egyház és társada-
lom? Akik azonos hitben vannak, azok között van egy szent érdek-
közösség, amely megegyezik abban a célban, hogy az Evangélium
minél több embernek prédikáltassék és alakítson át újjá - bibliai
értelemben - minél több embert, hogy az új világban Isten igéjének
hű cselekvője legyen. Ez az egyh az és a társadalom keresik egymást.
Az alatt a 10 év 'alatt, amelyet eddig a Luther-Szövetség élén töl-
töttem, gyakran észleltem ezt. Állandóan azon buzgólkodunk és buz-
gólkodtunk, hogya Luther-Szövetség társadalmi munkájának az egy-
ház felé megvonandó demarkációs vonalait megtaláljuk. Nem ma-
gunknak akarunk e réven féltett "hatáskört" biztosítani. Ellenkező-



leg, azért keressük, hogy az aggodalmaskodókat, kételkedőket, a hatás-
körüket féltőket meggyőzzük, hogy senkinek a munkáját nem akarjuk
elvonni. A Luther-Szövetséget kezdettől fogva akként állítottuk be, :
Tfügy egy nagy keret, modern szervezési eszköz legyen. Az állam jogi
kereteiből nézve ez a Szövetség nem más, mint kényelmes lehetőség
az egyháznak arra, hogy az egyházi munka társadalmi mezőkön is
ügy folyhassék, hogy a hatóságok: főszolgabíró, csendőrség, rendőr-
ség abban meg ne ütközhessenek. A Luther-Szővatséget úgy gondol-
tuk el, hogy legyen az egyháznak kiegészítő munkása, igyekezzék
elérni egy evangélikus öntudatot, egységes közvéleményt, amely a
vallási, felekezeti vitákban ott álljon, mint egységes, nagy szervezett
tömeg, az evangélikusság vezetői mögött. Másrészt állandó ösztökéje,
munkaterülete legyen azoknak, akik az egyház nagy kérdéseit a nagy
tömegek felé akarják vetíteni.

Valljuk meg őszintén - mert ennek a kongresszusnak első köte-
lessége az őszinteség -, hogy ami magyar evangélikus egyházunk
ma csaknem elsikkad a k9zÖS "protestáns" címszó alatt. Az arányszám
bűnös elmélete érvényesül még olyan oldalról is, ahol szolidáris testvéri
megértésre kellene találnunk. A sérelmeket nem sorolom fel. Erre bő
alkalom nyílik majd. Látjuk, hogy pusztán a hi.vatalos egyház a maga
bölcs meggondoltságával nem képes megfelelő energiákat állítani
abba az ütközetbe, amelyet az idők jelei jeleznek. Szükség van egy fel-
ébredt, militans evangélikus társadalomra, amely ha kell, hajtja is,
támogatja is a hivatalos egyház törekvéseit olyan munkák végzésére,
amelyeket a magyar evangélikus egyház súly a, tekintélye kiván.

Ennek a kongresszusnak célja, amint ma Turóczy Zoltán püspök
templomi szónoklatában mondta, az egyházi problematikának a végig-
vizsgálása, tisztázása a munkaterületeknek és ahogy az ő igemagya-
rázata hirdette: egy nagy' felkelés, hogy az Úr világosságában bejárt
és megismert utakon mindenki akadály nélkül végezze a magi}-mun-
káját.

Nem panaszkodom az elmult 10 esztendőre, mert a ~ok zűrzavar-
ból, amely előttünk volt, ma már a munka egyre szélesedő perspekti-
vája tárul elénk. Adósságaink nincsenek, sőt kis vagyont szereztünk.
Van jó Iapunk: az Evangélikus Élet. Az Evangélikus Napok életre-
hívásával évenként 20-40 községben munkáljuk az evangélikus ön-
tudatot. Statisztikai feldolgozásaink, amelyek egyházunk társadalmi
életének munkaterületére vonatkoznak, képessé tesznek bennünket
arra, hogy munkánkat más egyházak munkásságával összevessük s
meglássuk erőinket vagy fogyatkozásainkat és ha egyszer az elvi kér-
dések tisztázása után a munkának ismét nekifoghatunk, nem fogunk
magunk sem ráismerni a mi megújult életünkre,

Mikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, ahol a Luther-Szövetség
társadalmi munkája és a belmisszió közötti egység, vagy különbség
az egyik probléma, felmerül a kérdés: nem személyekben vari-e a
hiba? Mert ha igen, úgy minden bűnösök között első vagyok én. De
ugyanezt a konzekvenciát várom mindazoktól, akikről a kongresszus
azt állapítaná meg, hogy nem valók a helyükre. Bátorságott lutheri
nyíltságot kérek a felszólalóktól. Nyiltan kell bírálni. Mert ha a
kongresszus olyan lesz, mint egy nagy gyónás, • akkor járulhatunk
csak az Isten és az egyház elé: tisztáztuk kérdéseinket. így lehet meg-
oldani problémáink at. Jertek, itt a nagy munka, fogjunk hozzá, Isten
és egyházunk dicsőségére és javára.

A "Magyar Értesítő" felelős szerkesz-
tője, Farkas Sándor kéri, hogy az egy-
házi tényezők minden tudósítást, ér-
tesítést Mátyásföld. Arany János-u. 32.
sz. címére szíveskedjenek küldeni és
semmiesetre se az eddigi budapesti
(Múzeum-körút 18.) címre.

Felügyelő-beiktatás. A terény-cser-
hátsuranyi (Nógrád m.) egyházközség
szept. 20-án iktatta be újonnan válasz-
tott felügyelőjét: szandai dr. Sréter
János tb. várrn. főjegyzőt és másod fel-
ügyelőjét: Szemerédy Lajos..körjegyzőt.
Az új egyházközségi felügyelő vitéz
Sréter Fereric budai-vári lelkész test-
véröccse.

Nyilatkozat. Szenczy nevemet örök-
befogadás következtében Sztehló névre
kellett változtatnom. Névváltozásom
azonban semmi kapcsolatban nincsen
a bécsi egyezménynek a nemzetisége-
ket érintő rendelkezésével. - Sztehlo
Gábor lelkész.

Személyi változások a tiszai egyház-
kerületben. Dr. Ottlyk Ernő ormós-
pusztai m.-Ielkész Németországba in-
dul 10 hónapos tanulmányútra. Helyét
Ormóspusztán Lovas-Kovács András
ózdi s.-lelkész foglalja el. - A mis-
kolci tanítóképző-intézetben Czékus
Tamás távozásával megüresedett állásra
Szőnyi Sándor nyert meghívást.

Láttuk
KémeLháritás címmel ügy€\, kiállí-

tást láthattak az Őszi Vásár látogatói.
Háborús időkben valóban okos dolog a
lakosság figyelmét felhivni arra, hogy
az Ellenség soraink között is végzi rom-
boló munkáját, A hír továbbítás útjait
és módjait szemléletes összeállítás
mutatja be. Sajnos, ez olyan kisméretű
és annyira elvész a nagy tömegben,
hogy kifogásolnunk kell: miért nincsen
nagyobb méretben? Amilyen döbbene-
tes hatása van az eredetiben bemutatott
börtöncellának és a kisméretű akasztó-
fáknak, olyan hatása lenne a nagyított
eszközsorozatnak is. J ó lett volna be-
mutatni, hogy juttatják el a híreket a
kémek, egyik kézből a másikba, talán
egy felderített ügy bemutatásával.
Egészben véve azonban kétségtelenül
jó hatású a kiállítás, több ilyenfélét
kellene rendezni, csak jobban.

A kiállításon két dolog volt még, ami
megkapta a figyelmet. Az egyik az OTI
"baleset eLlen védekezz" pavillonja a
nagycsarnokban. Itt főként két pom-
pás, de szintén nagyon kisméretű plakát
vonta magára a figyelmet. Az egyik:
a kép jobb alsó sarkában fegyveráll-
vány, üresen, csak egy szuronyos puska
búslakodik egyedü!. A bal felső sarok-
ban egy vasgerenda alatt szerencsét-
lenül járt munkás fekszik. A kép alatt
a szöveg: ... eggyel kevesebb honvéd
fogott fegyvert .. _ - A másik: Két
.munkás visz el egy szerencsétlenül járt
harmadikat. Üllője, amelyen egy mez-
telen kard fekszik és a földön heverő
szerszámai egyedüi maradtak. Aláírás:
Ha elárvul a szerszám, ki kovácsol
fegyvert? - Nagyított kiadásban el
kellene árasztani velük az országot,
olyan jók. - A második, ami felhívta
magára a figyelmet: a jövő Budapest je.
Szenzációs tervek és elgondolások.
Vajha ilyen lenne egyszer csakugyan
Budapest.

Az Operaház magy műsorra'L nyitott.
Valamennyi műsoron szereplő parabját
bemutatta az első két hétben. Láthat-
tuk, hogy ezen a téren is vannak nem-
zeti kincseink, de még jobban tudatára
'ébredtünk annak, hogy mennyi minden
van, amit még ezeken kívül fel lehetne
dolgozni, hogy gazdagítsuk nemzeti
zene-kincsünket. Természetes, hogy
parancsszóra nem lehet zenét költeni
és nagy alkotásokat létrehozni, de vaj-
jon miért ne lehetne olyan pályázatot
kiírni nemzeti tárgyú operára, mint
volt az a pályázat, amelyiknek a Rurá-
lia Hungaricát, a Psalmus Hungaricust
és Bartók művét köszönhettük pár év-
vel ezelőtt?

A Gúnyvacsora című olasz film a kö-
zépkorban játszódó, meglepően új tar-
talmú és mondanivalójú film. Pompás
feszültségű, valóban drámai játék, olyan
rendezésseI, hogy az utolsó percig nem
tudja a néző, kinek a pártjára álljon.
Szinte pirandellói játék ez. való és lát-
szat között. Kár, hogy csak utánjátszó,
közönsége miatt kültelkinek ható szín-
ház mutatta be. kp.

*Kerecsendi Kiss Márton bicskei ta-
nító írta és a Nemzeti Apollóban néz-
tük meg "A harmincadik"-at. Jó film
volt. Megelevenítette előttünk azt a
küzdelmet, amit egy tanítónak kellett
vívnia a bányatelep idegen szellemű
vezetőségéveI azért, hogya magyar
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gyermeknek ne kelljen kilométereket
gyalogolnia és tüdőgyulladást szereznie,
hogyeljuthasson az élet veteményes-
kertjébe: az iskolába. Először csak egy
használaton kívül helyezett ,gépházat
kap a telepen iskolai célra. Ezt vará-
zsolja át tiszta iskolateremmé. Kitartó
küzdelme és az iskolapad ok gyalulása
változtatja meg gondolkodásában az
elégedetlenkedő "szociál-demokra tá" -t.
Harrn.nc gyermekre volt szükség, hogy
a bányatelep iskolát nyisson és tartson
fenn. Az idegen szellem mindenképpen
akadályozni akarja az iskola létesítését.
Hogy a magyar gyermek ne legyen se
beteg, se tudatlan, a "motorbiciklis"
munkás feleségül vesz egy özvegyasz-
szonyt, ennek gyermeke a "harmin-
cadik". A darab teljesen magával ra-
gadja a szemlélőt. Páger Antal újra
remekel alakításával. H. Gy.

K Ö N YV ISM f ft T fT ( S
Bucsay MiháLy:

A reformátorok úrvacsoravitái.
A Sárospataki Főiskola kiadványai, IV.

1. - Sárospatak-e-Bpest, 1942. 26. o.

A szerző célja, hogy feltárja az ol-
vasó előtt: miképpen okozott szakadást
az úrvacsora felől vallott különböző
felfogás a reformátorok, Luther .Zwimgli
és Kálvin között. Kiindulási pontja a
Szentírás úrvacsoraí tanítása, az elő-
reformátorok munkájának ismertetésé-
vel folytatja, majd a három nagy re-
formátor harcán keresztül egy össze-
foglaló pontig jut el. Műve, mely egye-
temi magántanári próbafelolvasásnak
készült, 'rendszeres, jó munka. nem
tudjuk azonban, hogy néhol nem gyön-
gíti-é az ellentéteket. Luther úrvacsora-

, tanát meglehetősen jól és tisztán dom-
borítja ki, bár itt is látszanak akarat-
lan gyöngítések. Egészben véve érdekes
maga a kísérlet is, történeti fejlődés
síkján' feltárni az úrvacsoratan fejlő-
dését, Azoknak, akik bele akarnak látni
egy kissé a dogmák és tantételek fej-
lődésének világába, élvezetes és tanul-
ságos olvasmány lesz. K. P.

*"Tessedik Sámuel önéletírása.

(Fordította: Zsilinszky Mihály. II. ki-
adás. Tessedik születésének 200. évfor-
dulója alkalmából a Tessedik-emlék-
bizottság megbízásából sajtó alá ren-
dezte és bevezetéssel ellátta: dr. Nádor

Jenő. 118. lap.)
Tessedik Sámuelt megismerhetjük a'

róla szóló - bár még mindíg szegényes
- irodalomból is, de legigazabban és
legteljesebben ebből a könyvből, mely-
ben ő maga ismerteti életének nagy
terveit, munkáit és gyermekkorának,
neveltetésének körülményeit. Sokan
böngésztek ennek a könyvnek első ki-
adását nagy szorgalornmal, tanultak
belőle mind a legutóbbi időkig. Mivel
azonban az első kiadásnak minden
példánya elfogyott, a jubileum idején
második kiadásra volt szükség. Ez a
kiadás a nagynevű történetíró fordítá-
sát változatlanul adja. Mint Nádor'
Jenő mondja: "Uj fordítást készíteni
nemcsak fölösleges volna, de lehete-t-
len is: a szarvasi kőzségi levéltárban
lévő eredeti német kézirat már csak
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Hugyanis állun~ az evangéli~us egy~ázzal1
A "Volksblatt" és a "Werbasser Zeitung" c. lapokban cikkek

jelentek meg, melyek pörbe szállnak D. Raffay Sándor püspök és Dr.
Pesthy Pál világi elnök) a bányakerület vezetőinek elhangzott meg-
állapításaival. Anélkül, hogy e, vitába elegyedni vagy nevezett vezető-
-személyiségek védelmére kelni akarnék, legyen szabad a köz érdeké-
ben röviden és tárgyilagosan hozzászólnom a Bácskában élő magyar-
nyelvű evangélikusok nevében. '

A bányakerület vezetőinek megállapításai tényeken alapulnak.
Az igazság súlyát érzi a cikkíró Méder Henrik esperes is, épp azért
szükségesnek találta, hogy érveléséveI azt gyengítse, vagy legalábbis
eddigi magatartását igazolja.

A világháború után a szerb kormány nem engedélyezte, hogy az
elszakított területen élő nem pravoszláv hivőket a magyar egyházi
hatóságok kormányozzák s így általános kaosz keletkezett. Ezt akaoszt.
használta ki a szerb kormány és ügyes politikával ékeket vert az addig
békésen egymás mellett élő nemzetiségek közé. Ennek _a folyománya
volt a szlovákok kiválása, mert érvelésük szerint "megszűnt az az
állami szerv, mely addig összekötő kapocs volt". Tulajdonképpen a
nagy szláv eszme volt a kormány terve. Ez ellen hiába küzdött egy-
házunk akkori nagy férfia, Wagner G. Adolf, erősebb volt a nagy-
sz1áv eszme és az ambíció.

Az egyházban maradt német, magyar és vendhivők összetartottak
továbbra is és Wagner G. Adolf vezetése alatt a körülmények kény-
szerítő hatása alatt a bányakerületi püspökség jóváhagyásával ön-
állóan szervezkedtek, mint jugoszláviai német ev. egyház. Különös
súlyt helyezett Wagner G. Adolf adminisztrátor, hogya magyarok és
vendek csatlakozzanak és ezt a címben is kifejezésre juttatta az ala-
kuló jegyzőkönyvben. A zsinat megkezdte működését, de mielőtt nagy
művét tető alá hozhatta volna, Wagner G. Adolf a megfeszitettrnunka
áldozata lett. Halálával az ev. egyház árvaságra jutott, a nagy művet
kiforgatták. Már csak egy püspökség kellett, a címből is kimaradtak
a magyarok és vendek, a bácskaiak fizettek, a horvátországi ak diktál-
tak, szóval egyformán mostohafiai lettek a "Landeskirche"-nek.

1931-ben végre jóváhagyta a jugoszláv kormány az alkotmányt.
Az alkotmány jóváhagyásáig egyházunk nem volt önálló, mert az
egész közigazgatás és bíráskodás a magyar alkotmány és törvény
alapján állott és Raffay 'Sándor püspök szentelte fel papjelöltjeinket
lelkésszé. Ezt a cikkíró is tudja, hiszen őt is Raffay püspök szeritelte
fel. De püspökké választása előtt tudta dr. Popp Fülöp is, aki igen
sokat járt Pesten Raffay püspöknél.

A püspökválasztás után az evangélikus magyar hivők sorsa Bács-
kában, a vendeké a Muraközben mostoha lett. A püspök a magyar
egyházakat nem látogatta, segélyt az arra szorulóknak nem utalt ki,
tehát tengődtek, mint másodrendű hivők a nagyszerű alkotásban.

A felszabadulás .előtt dr. Popp püspök az egyházi hatalmat a
Bácskában átruházta Méder Henrik újverbász] lelkészre. amiről nagy
cikkek számoltak be a "Volksblatt"-ban. Milyen jogi alapon tehette
ezt Popp püspök, erről nem volt szó, mert a szerzett jog emlegetése
helytelen. Tehát dr.' Popp püspök igenis igen mélyen és illetéktele-
nül avatkozott be ügyeinkbe akkor, mikor a 23 évvel azelőtt elszakí-
tott bányakerületi egyházak visszatértek régi kötelékükbe. A felszaba-
dulással az ideiglenes jugoszláv állapot is megszűnt. Visszatértek a
katolikusok, a református németek és magyarok, az evangélikus
szlovákok és magyarok a régi anyaszentegyházba, csupán az evangé-
likus németek maradtak kívül - szerzett joguk - alapján. Hát a
többinek nem volt szerzett joga?!

A jugoszláv állam feloszlásával megszűnt a Landeskirche, Ezt
legjobban igazolja a cikkíró azon állítása, hogy. Bácska megszállásá-
val megszűnt a magyar kapcsolat a magyar egyházzal. Ha akkor meg-
szakadt, akkor most is megszakadt a jugoszláv felborulás után. Hogy
ez így van, bizonyítja cikk író azon dicsekvése, hogy a magyar kor-
mány jóv á fog jah agy n i az új alkotmányt. Ha új alkotmány kell,
helyes Raffay püspök megállapítása, hogy ez az egyház csak egy év



óta 1éte zik. Ezen változtatni tehát nem lehet semmiféle cikkezéssel.
Igen, a cikkíró a visszatérés óta a legelemibb udvariassági gesz-

tust sem tudta tenni annak a magyarságnak és annak a hazának, mely
az itt élő és lakó németséget a legnagyobb anyagi és szellemi jólét-
hez juttatta s nem szolgálta a magyarság és németség megértését.
Mert ne felejtsük el, hogy 150 év előtti betelepülő elődeik, mind egy-
től-egyig szegény emberek voltak, akik mai meggazdagodásukat, biz-
tonságukat, jólétüket a magyar államnak köszönhetik, tehát a leg-
messzebbmenő hűséggel tartoznak. Ez politikai kötelesség.

De ami az egyházat, különösen a keresztyénséget illeti, hiába
keresem azt, hogy Jézus Krisztus a keresztyénséget nyelvi csoportok,

•vagy éppen nemzetiségi csoportok szerint tagolta volna, hanem azt
találom, hogya földkerekség bármely zugában élő embernek a sze-
retet pálmaágát nyújtja. Egyet ismer: az embert!

Es Luther, a reformátor, nemcsak a német népnek akarta a ke-
resztyén vallást reformálni, hanem meggyőződésből, hitből, vissza-
adni a népeknek, az embereknek a keresztyén vallás ősi tisztaságát.
S ha ez így van, én nem ismerhetek el sem magyar, sem nfomet, sem
szlovák s más nemzetiségű evangélikus -egyházakat, csakis magyar-
országi, németországi, szlovákiai stb. evangélikus egyházakat, bármely
nyelven is beszéljenek a hivők. Mert az, amit cikkíró óhajt, az szepa-
ratizmus, nyelvi különosztása az egyháznak, ez pedig az egyház szét-
zülléséhez vezet.

Nem szolgálja a magyar haza érdekét sem, különösen ma, ami-
kor anémetség és magyarság nagy szövetségeseikkel együtt váll-
vetve küzdenek és véreznek az új európai rendért, a keresztyénség
megmaradásáért az istentagadók, a hitetilenek vörös pogány:ságával.
Nem szolgálja anémetség és magyarság komoly szövetségét sem, mert
a szeparatizmus szabotál,. a nyelvi ellentéteket, majd nemzetiségi kü-
lönbségeket egymás ellen felhasználja és kijátssza. Hogy ez így van,
igazolja püspöke ellen írott cikke. Mert az, aki a fegyelmet nem
ismeri, fegyelmezni sem tud.

S aki a magyar-nemet megértés útjában áll, aki nem ezt szol-
gálja, az nem közibénk való. Mi megértést, békességet, rendet és
fegyelmet akarunk minden vonalon, mert nemcsak ezt a vészesen
dúló háborút akarjuk megnyerni, hanem a békét is.

Üjverbász. kissárosi Kiss Gábor.

A tanári hivatásról
Léhet, hogy ez a cím sok embert mosolyra késztet. Hol van ma

már a tanári hivatás? Belefulladt az a sötét gondokba, amelyek kiölik
az idealizmust, elnyelnek vagy eleve kizárnak minden magasabb cél-
kitűzést. Hogy lehet abból ma megélni? Hangzik a csodálkozó, részt-
vevő vagy lesajnáló kérdés, amikor egy ·családos tanár megmondja,
hogy mennyiből tartja el a családját, vagy amikor egy helyettes tanár
bevallja, hogy lakbérrel, mindennel együtt havi százhatvannyolc pengő
fizetése van. Bizony, nehéz dolog ilyen körülmények közt a tanári
hivatásról gondolkozni és komoly an beszélni. Talán nem is csoda, ha
vannak, akik gondterhelt életük fájdalmas csalódásával a szívűkben,
jóakaratú tanácsként igyekeznek lebeszélni apályaválasztó ifjúságot
erről a pályáról. Még hozzá éppen a tehetségesebb, becsületesebb diá-
kokat igyekeznek "jobb belátásra" bírni; Hiszen belőlük könnyen lehet
magasrangú tisztviselő, orvos, mérnök vagy ügyvéd is, s ezeken a
pályákon aztán lesz jó fizetés, jövedelem és társadalmi emelkedés. Ha
pedig nem lesz elég tanár, az csak jó, folytatják, mert legalább fel
fog rá figyelni a társadalom és felemelik a tanári fizetést.

Ez az okoskodás nagyon gyakorlatinak és talpraesettnek látszik,
de nem biztos, hogy a valóság is hozzá fog igazodni. Mert tegyük
fel, hogy egy-két évtizeden át tényleg elijed az ifjúság a tanári pályá-
tól, és csak nagyon kevesen fognak rá vállalkozni, mint várható, a
legselejtesebb elemek, akiknek azonban mégis oklevelet kell adni, hogy
ne legyünk kénytelenek az iskolaszolgára bízni az alsóbb osztályok
tanítását. Mi lenne ebből? Egy-két évtized mulva túlnyomórészt érték-
telen tanárok nevelnék a történelmi szerepre hivatott értelmiségi ifjú-

töredékében lévén meg ... " Nádor Jenő
17 lapra terjedő előszava nagyban elő-
segíti Tessedik megismerését azok
előtt, kik ezen a könyvön keresztül
kezdenek vele foglalkozni. Az Onelet-
írás 1.40 pengős áron kapható a szarva si
Müller-könyvkereskedésben. P. P.

*Ecsedy A!adáT:
Vasárnap délután.

(Prédikációk vasárnap és ünnepnap
délutánokra. Tahitótfalu, 1942.)

Ebben a csinos kiállítású könyvben
az esztendő minden vasárnap és ünnep-
nap délutánjára találunk rövid és építő
írásmagyarázatot. Szerzőt több szem-
pont irányította ezeknek a beszédek-
nek elmondásánál. Maga tapasztalta,
hogya vasárnap délután ok igehallgató
gyülekezete kevésbbé figyelmes s ál-
talában nem szeréti a hosszú prédiká-
ciót. Minden egyes beszédnek értékét
nagyban emeli a rövidség, az egyszerű-
ség és világos gondolatfejtés. Főleg fa-
lusi gyülekezetekben nagy haszonnal

. forgathatják ezt a könyvet úgy a lel-
készek, mint a leviták. Ára 4 pengő,
kötve 5.50 P. Megrendélhető a szerző
címén: Tahítótfalu, Pest megye. Kap-
ható az összes egyházi jellegű könyv-
kereskedésekben is. P. P.

,
HIREK

Turóczy Zoltán püspök finnországi
útja, Turóczy Zoltán tiszakerületi püs-
pök legutóbbi körlevelében közlé, hogy
finn részről megkeresés érkezett a ma-
gyar kormányhoz s ebben kifejezésre
juttatták, hogy az első finn bibliafor-
dítás 300 éves jubileuma alkalmából
Turkuban okt. 14-én tartandó ünnep-
ségen szeretnék ott látni a magyarság
képviséletét is. Egyben megemlítették
azt is, hogyaképviseletben Turóczy
püspök személyét szeretnék látni. E
megkeresésre kérte meg a magyar kor-
mány Turóczy . püspököt a képvise-
letre, aki október 5-én már el is uta-
zott Finnországba. Távolléte kb. három
hetet fog igénybe venni.

Lelkész-evangéIizáció A tiszakerületi
lelkészek tervbevett evangelizációja
Turóczy Zoltán püspök finnországl útja
következtében nem okt. 13-15. között,
hanem nov. 3-5. között lesz Nyíregy-
házán.

A testvéregyház köréből. Dr. Ravasz
László dunamelléki püspök, a Refor-
mátus Egyetemes Konvent és Zsinat
egyházi elnöke szeptember 30-án volt
60 éves. Akkor éppen. Mátraházán tar-
tózkodott s a gyönyörű diáküdülőt kö-
rülvevő erdő tísztásán Enyedy Andor
tiszáninneni püspök mondotta el előtte,
hogy munkatársainak vele haladó se-
rege mennyi szeretettel és hűséggel kö-
szönti őt. - "Megyünk! A sárospataki
ref. teológusok." Ezzel a sürgonnyel
feleltek a pataki teológusok Zilahy
Lajos ismeretes felhívására. Zilahy a
dcövetkező távirattal válaszolt: "Kö-
szönjük a visszhangot. Mások is jelent-
keztek. hívni fogunk benneteket, ti
voltatok az elsők. Zilahy Lajos".

Tanévnyitó a Hittudományi Karon,
A M. Kir, Erzsébet-Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Karának
tanévnyitó ünnepélyes közgyűlése okt.
l1-én lesz Sopronban. D. e, 10 órakor
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istentisztelet lesz a templomban, me-
lyen a szent szolgálatot dr. Deák János
egyetemi tanár végzi. Dr. Schaurek
Ráfael rektor megnyitó beszédet, Lic.
dr. Karner Károly prodékán az elmult
évről beszámolót mond. Dr. Wiczián
Dezső dékán: "A korszakok kérdése az
egyháztörténelemben" címen tartja
székfoglalóját, dr. Sólyom Jenő pedig
emlékbeszédet mond D. Kovács Sándor
püspökről, a Kar volt örökös tisztelet-
beli professzoráról.

Protestáns Napok. Az Országos
Bethlen Gábor-Szövetség a negyedik
Protestáns Napok programmját kibo-
csátotta. Három év tapasztalatai és a
folyton emelkedő érdeklődés bizony-
ságai alapján ez évben még. ,gazdagabb
programmct állított össze. Október 31-
től november 12-ig minden napnak
meg van a megszabott munkája, meg-
nézni vagy meghallgatni valója. Ter-
mészetesen legbővebb az október 31-ikl
programm. Október 20-án az eddiginél
is részletesebb és végleges programmct
fognak közrebocsátani. Lelkészi hiva-
talok és érdeklődők is nunden kérdésre
választ kapnak az Országos Bethlen
Gábcr-Szövetség, IV., Semmelweis-uo
17. sz. alatti irodájában. Telefon:. 185-
308. szám. ,

A zuglóí templom alapkőletételi ün-
nepélye és az ugyanott épült szeretet-
ház Ie.avatása október hó ll-én dél-
után 4 órakor lesz.

Pálvázat lelkészi állásra. A budapesti
evangélikus egyházmegye elnöksége
pályázatot hirdet a budai (vári) egy-
házközség most szervezett második lel-
készi állására. A lelkészi illetmény a
kövs.tkező: havi 250 pengő fizetésből
kiinduló, három évenkint havi 50
pengővel emelkedő és havi 700 pen-
gőig terjedhető fizetés: melynek meg-
állapításánál az egyházközség beszá-
mítja a megválasztott lelkész már el-
töltött szolgála ti évei t. Biztosí t to-
vábbá az egyházközség megfelelő hiva-
tali helyiséget és négy szobás termé-
szetbenilakást, vagy annak ellenérté-
két. A mindenkori stóladíjak 400/0-a a
lelkészt, 600/0-a az egyházközséget illeti.
A rendes lelkész szolgálati beosztását
a megszervezendő lelkészi körökbe a
presbitérium állapítja meg. A lelkész-
választási szabályrendelet 28. §. a)-d)
pontjainak megfelelően felszerelt pá-
lyázati kérvényeket f. é. október hó 26.
napjának déli 12 órájáig kell benyúj-
tani a budapesti egyházmegye esperesi
hivatalában, Bpest, VII., Damjanich-u.
28/b, fsz. 1. Bpest, 1942. október hó 5.
Dr, Vladár. Gábor s. k. egyházmegyei
felügyelő .. Kemény Laj os S. k. esperes.

Hírek a romániai magyar evangélikus
egyházból. Az utóbbi időben nagy
hiány volt magyar nyelvű evangélikus
imakönyvekben. Ennek pótlására új
imakönyvet adtak ki, melyet Kiss Béla
lelkész szerkesztett. - Több helyen
tanitó-lelkészek látják el úgy a lel-
készí, mint a gyülekezeti iskolában a
tanítói munkát is. - Odesszában, ahol
a szovjet uralom alatt teljesen meg-
semmisült a nérriet evangélikus egy-
házközség, most újból hozzákezdtek a
megszervezés 'munkájához és a temp-
lom kijavításához. - A fogarasmegyei
Halmány .magyar evangélikus egyház-
községe, mely eddig az országos né-
met egyház kötelékébe tartozott, onnan
kivált és csatlakozott a magyar egy-
házkerülethez. - A délerdélyi ma-
gyarságnak két magyar nyelvű gazda-
sági szakiskolája van,
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ságot, s pusztán a tanárság gyakorlati szernpontjából sem kívánatos
módon bekövetkeznék a tanári pálya tényleges züllése, mivel meg-
becsülésének nem is tenne többé erkölcsi alapja. Mert egy mesterség
vagy foglalkozási ág nem akkor züllik le, amikor a világ nem tartja
elég előkelőnek, hanem akkor, amikor munkásaiból kivész a hivatás
tudata és vállalása.

E sorok írója nem idealista. Nem is akarja azoknak amaImára
hajtani a vizet, akik egy-egy magas fizetési osztály kényelmes bizton-

,ságából taní'tgatják idealizmusra a kopott ruhájú tanárokat vagy taní-
tókat. De véleménye szerint minden gyakorlati cél és minden magasabb
érdek azt kívánja, hogy minél több tehetséges és megbízható magyar
ifjú menjen a tanári pályára. Mert ennek a kettőnek, a tehetségnek
és a megbízhatóságnak a találkozásától várhatjuk az igazi hivatásérzet
felébredését, Tehllt jó az, ha minél·' több tehetséges és meg-
bízható fiatalembert bátoritunk a tanári pályára. Különösen hálás
feladatnak kínálkozik annak idején ilyen irányú fogékonyság felkeltése
az elkallódástól megmentett és alkalmasaknak bizonyult tehetséges
parasztgyerekekben, akiknek intézményes kiválogatása és felkarolása
nem tiszavirágéletű jelszavak divatj ának a következménye, hanem év-
századok magyar hagyományainak a folytatása, a magyar kultúr-
politika fejlődésének biztató jele. Az eredmény persze azon múlik, hogy
hogy megfogja-e érezni minden magyar tanár azt a kűlönleges felelős- '
séget, amellyel ezekért a diákokért tartozik. Adjuk át nekik is ezt a
felelősséget a tanári hivatás szépségeinek a példamutató feltárásával!
Hadd neveljenek a nép soraiból származó tehetséges és nagyművelt-
ségű tanárok a nemzetnek olyan vezető réteget, amilyet a munkás-
milliók kívánnak, s amellyel ezek a milliók önként, szívük szerint vál-
lalnak közösséget az igazi nemzeti egységben!

, Bizonyos, hogy a magyar tanárság jogos kívánságait ma elnémítja
a háború zaja. A történelmi távlatokban gondolkodó nemzetépítést több
ponton keresztezi a pillanatnyi szükség parancsa. A külső és belső szo-
rongás nehéz perceiben sokszor a jövő fejlődésének a megrövidítése
árán is vissza kell élni a legemelkedettebb gondolkodású és legmeg-
bízhatóbb emberek türelmével. Ilyen percekben nem is volna tanácsos
szűkebb látókörü és épen ezért könnyebben befolyásolható emberek
megbízhatóságát tenni próbára. De ez a helyzet mégis csak rendkívüli
állapot, és egyszer csak vége lesz, mint .ahogy egyszer mindennek vége
szokott lenni. Hogyha pedig az az eljőveridő nyugodtabb idő lehetővé
fogja tenni a magyarság független, szabad életét, békés munkálkodását
és nyugodt tájékozódását, akkor 'a mi hitünk és imádságaink szerint s
az Isten kegyelmes végzése szerint sok rendezetlen dolognak az elren-
dezése is lehetővé válik. A kiművelt emberfők formálásának a hivatása
is, ez a kissé mindíg hálátlan, de sohasem nélkülözhető hivatás, akkor
kaphatja meg igazi jelentőségét. A hivatás emberei által felnevelt
nemzedék. előtt szent lesz ez a hivatás, és nem maradhat el a hála
érzése sem, ha az a nemzedék úgy gondolhat vissza a maga nevelőire,
mint a nemzet nevében megvesztegethetetlenül ítélő, igaz bírákra, mint
jó barátokra, akiktől tanácsot kapott az egyéni élet kis és nagy kérdé-
seibén, s akik eligazították a magyar élet bonyolult problémái- és
tennivalói között. (Foly tat juk) Szíj as Pál.

Nagyvárad. Az egyházközség Túr-
mezei Sándor tiszavidékiesperest egy-
hangú lelkesedéssel meghívta lelké-
szévé.

Megjelent és 70 fillérért minden lel-
készi hivatalban kapható az 1943. évi
Harangszó-naptár. J

Eljegyzés. Kálmán Lajos szente-
tornyai s.vlelkész eljegyezte Benczúr
Mártát Szentetornyáról,

A kelenföldi templombólorgonazenét
közvetít a rádió október 14-én, szerdán
délután, Kapi-Králik Jenő orgonamű-
,vész, a budai Zeneakadémia tanára régi
német evangélikus szerzőktől játszik.



~ANG~lI~U~~LIT

Rá~ió, gramofon, zongora~iIIentyus ~armoni~a 1BUNDÁK, -- SZŰRMÉK
és az összes hang- MARNITZ hangszer- I első:an~ú kivitelben és legmegbiz-
szerek legolcsóbban telep hatobban •Budapest, VIll. kerület, Jözsef-körút 37. szám. Z AV M'I'H A LY

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. .

lera"at· Gvöngvös, Kossuth:utca 3. szám:. _ Bpest IV. Harís-köz 4. félem. Tel' 188-057
~ • Mohács, Szent-Istvan-utca 49. sz. ." •

Evangélikusoknak árengedmény Nagy raktár legújabb modell ekből.
Alakításokat jutányosan vállalok.

II .Tehel ásSalgó la
divat- és textiléruk

l
' BUDAPEST, IV., DEÁK-TÉR 4~

TELEFON: 180-608.
••••••••••••••••••••••••••••••••• I ~ •••••••••••••••••••••••••••••

/

Régi ~özis'!'ert S' 11y
meg~:)lzha~oTN"W lJ -.o

. ..... 11'U ~s1.aIO" budapest
". . P. sxörm ivkrlstóf ter 6

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KOZ 3.

TEL.: 384-447.

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

- nászajándékok.

Zongorák, harmóniumok
eladása M d··1 ,. hittestvérünk
v éte 1e en o' ne zongoratermében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-411.

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

Eredményesen ciánoz.-
SKAL'LA TESTVÉREK'

ÚRlSZABÓK
Ruhakölcsönzés.

, Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., H3ió8ufca 8-'0., félem. 2.

TELEfON: 18-~6-74.

~

~P684A

rU".UiAr' e.
~f.. nn c ~Q)I. ,w.v
(W'dt/J d' guel.

(" a csillag vé ~eg :1

••
je/képezik a pontossdqot.

c ,~,

Kaphatók mmden órtÍsszaql!B/Jsn.

Harmóniumok legolcsóbban

.1 FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich··utca 38.

Képel?' árjegyzék díjtalan.

Bundék, '
!;olerók. ezüstrókák. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
--model szerint.:

Varaányi Laíos-nál IV., Múzeum-körút 7.
,

Szövet és selyem div.tAr~
legelőnyösebb beszerzési forrása I
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(Ág. ev. isk. épületben.)' ..... - .

BÉLYEGZŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327.

zománctéblák,
vésések, jelvények"
névjegyek, címkék
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BIBOR ISTVÁN. .,
könyv, zenemű kiadóés lapterjesztő, papír, írószer, töltőtoll,
[átékárú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, ktrakatdtszítö, könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

Evangélikus lakásba I
Evangélikus képet! .
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHÉR 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 elekban 10 fillér-

ért kaphatok.

BORSOS LASZLÓ KON~~~~~:~Ő~LET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk. kés- és ecéláruk. zománcozott és alumínium

edények. tűzállő [érrai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék, mosó-. kpnvha-
felszerelések stb. .

•

/IIISlTRleRnTR&••••••·.,.0..•.'
Ajándékok, ó r a k ü l ő n le-
gességek é s őr ajav itá so k.

Létesült a ••Nemzeti Önálló-
.sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

(~~;~~~~8~'\
@) o EKSZER-EZUST -ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos. izléses, szolid munka. Eli5nyös érak._.

Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermaver Károly-u. 8.

Telefon: 185-462.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház'.

kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatosságí 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
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 foglalkeztat férfi és női' tagszerzőket.

Pe'th " L· gyümőlcs-, zöldség- és. o alos teltermékek kereskedése
BUDAPEST,'IV. ker, Sütő-utca 1. .szám.

\

Evangélikus gimnázium épületében.

I Müvlrág, disatoll, e.redeli kaUtinlege••
o ségek g,ártása. eladása

GAOSZ,Bpest, IV., Süt6~utc.1 •
. TELEFON: 180-213.

, Garab József könyvnyomdája, eeg Iéd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 október 18.

EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIÖI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos,

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 küldendók.
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
Mit' tehet egy ember?

Evangélikus közösség

Sondershausen 1942

Színház és közép osztály

"Széljegyzetek

A tanári hivatásról

Tábori posta

Őszi prédikáció

Néhány fontos statisztikai adat

Láttuk

Hírek.
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Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Mórocz Sándor
Deák-tér 4. (ném et nyelven) d. e. -010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (rádió) d. e. 1/412 D. Raffay Sándor
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-útI 9. d. e. 7210 Lamnek Vilmos
Fasor d. e. 11 Kemény Péter
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven), d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 8/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. l/l 9 Rédei Károly
Simor-utca 35. d. e. II Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u., 5 Pásztor Pál
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210 Kemény Lajos
üllői-út 24. " od. e. II Süle Károly
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Mária Valéria-telep d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Szuchovszkv Gyula

". Abonyi-utca 21. d.e. 9 - - - -
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/2 9 Komjáthy Béla
Fóti-út 22. d. e. II Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-úti leányiskola "d. e. 9 Rirnár Jenő
Szent László-út 61. d. e. 9 - -- -
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Révész István
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Révész Istvá~
I., Váralja-u. 14., d. e. 10 Kara Pál
Óbuda (ifjúsági) d. e.. 8 Muncz Frigyes
Óbuda (német) d. e. 9 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Danhauser László

.Obuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr "Lászl6 "
Kelenföld d. e. II Balikó Zoltán
Kelenföld d. u. 5 Botta István
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/r12 _



M it tehet egyem ber?
Ha valakit elő veszünk és be-

szélünk neki valami olyan do-
logról, amit meg kellene csi-
nálni, ami akár egyházi, akár
nemzeti vonatkozásban szüksé-
gesnek és nagyjelentőségűnek
látszik és meggyőzzük őt ennek
a dolognak a fontosságáról, na-
gyon sokszor hangzik el ez a
válasz: igen, igen, én belátom,
a magam részéről szívesen is
segítenék, de hát ilyen nagy
dologban mit tehet eg'y ember?

Ne vádoljuk egyelőre az
ilyen embereket azzal, hogy el
akarnak bújni ezzel a válasz-
szal a rájuk eső és általuk, el-
végezhető munka elől. Ne álla-
pítsuk meg egyelőre azt sem,
hogy ebben a válaszban meny-
nyi kishitűség van. De gondol-
kÖZzunkazon, hogy ez a jóindu-
latúnak látszó, félig-meddig
készséget, félig-meddig ak adá-
lyozottságot kifejező kérdés na-
gyon sok hasznos és szükséges I
dolognak elindulását vagy ki-
fejlődését tudja megnehezíteni.

. Persze ezt a kérdést nem be-
szélhetjük meg olyanokkal,
akik csak akkor szoktak csat-
lakozni valamilyen munkához,
amikor már látszik, hogy meg
lesz az eredmény. Nem kell
olyanokkal sem megbeszélni,
akik maguknak nem szokták
feltenni ezt a kérdést, amikor
munkára hívják őket. Azokkal

.szeretnénk megbeszélni, akik
még nem szoktak hozzá, hogy
ezzel az ügyesen fogalmazott

mondattal elhárítsák belevoná- Érdemes ezt a példát szeme
sukat a munkába, tehát azok- elé tartani mnidazoknak, akik
kal, akikben csakugyan van megszokásszerűen kérdezgetik:
munkakészség. Nem vagyunk mit tehet egy ember? Sokkal
felhatalmaz va arra, hogy az el- többet- tehet; mint amennyit
mondandó példában neveket I kívánunk tőle, bizony sokkal
említsük, mert megbántanánk többet, de csak akkor, ha em-
vele az itt szereplő buzgó test- ber. Mert ha magyar ember' és
vérünk szerénységét és talán az keresztyén ember, akkor tele
általa képviselt ügynek sem kell lennie a szívének nyugta-
használnánk. El kell azonban lan érdeklődéssei a magyarság
mondanunk, hogy néhány hét-, és a keresztyénség minden kér-
tel ezelőtt egyik hittestvérünk dése iránt. Akkor úgy kell érez-
nyugtalankodni kezdett szívé- nie, hogy előtte ismeretlen
ben .olyan adatok olvasásakor. nevű kis magyar faluk nehéz
amelyek országunk egyes vidé- élete és soha nem hallott ki-
kein az elszegényedett magya- csiny evangélikus egyházak
rok és a kisebbségben élő evan- küzdelmes harcai nem hagy-
gélikusok kérdéseit tárgyalták. hatják őt közömbösen. Meg
Nem buzdította senki, nem be- fogja érezni, hogy nem szabad
szélte meg senkivel, egysze- süketnek tettetni magát, ami-
rűen csak kezdett riaponként kor körülötte segítségkérő kiál-
több helyen beszélgetni erről tások hangzanak. Nem zaklató
a kérdésről. Ha figyelmes hall- embereket fog látni azokban,
gatókkal találkozott, felaján- akik egy-egy ilyen segítségké-
lotta, hogy valami tényleges se·· résre felhívják a fi.gyelmet, ha-
gítség céljaira elfogad önkéntes nem olyan jó barátot és jó test-
adományt. Egy hét alatt 3500 vért, aki kötelességekre figyel-
pengőt gyűjtött össze, Ebből mezteti őt. Mert jó barát és jó
azonnal küldött egyik megszű- testvér az és nagy szolgálatot
nés alatt álló evangélikus ma- tesz nekünk az, aki meg-
gyar falusi iskola megmentése- mondja, hogy mit tehetünk és
hez- 1000 pengőt és 300 kötet- , alkalmat ad arra, hogy meg is
ből álló kis könyvtárat, ugyan- tehessük.
csak 1000 pengőt küldött egy Arra kérjük Istent: nevelj en
másik kis faluba magyar ház köztünk sok olyan embert, aki
építésére és küldött oda is 300 nem azt kérdezi, hogy mit te-
kötetből álló könyvtárat. Ha hetek, hanem azt kérdezi, hogy
Isten segíti, bizonyára még több mit tegyek?
helyre fog megérkezni ilyen
váratlan és égből jött segítség. '

- '"
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Tábori posta

•

Azok az evangélikus lelkészek, akik
katonai szolgálatot tel-jesítenek a fronto-
kon és ott harcoló katonáinkkal közvet-
len érintkezésben vannak, többször szóvá
teszik jelentéseikben és értesítéseikben.
hogy katonáink milyen nehezen várják
mindíg a tábori postát s vele együtt a
hazulról jövő híreket. Mi, akik a tábori
postának a másik oldalán vagyunk, jól
megérthetjük ezt, mert mi éppen .olvan
nehezen várjuk a front felől érkező tá-
bori postát, hogy levelet, híradást hozzon
nekünk kint lévő szeretteinkről, isme-
rőscínktől. Mint ahogy az odakint való
hozzátartozóinak megnyugtatást és a
reájuk váró feladatokban erőt ad minden
hazulról jövő élet jel, éppen úgy nekünk,
akik idehaza a magunk gondjaival küz-
dünk, ugyancsak erőt és megnyugtatast
ad, ha felő lűk vagy tőlük kapunk hír-
adást.

Minden tábori 'lelkész han gsúlyozza
azonban azt is, hogy milyen nagy szük-
ség van énekeskönyvekre, imaköny-
vekre, kisalakú zsebbibliákra és azon-
kívül egyházi ujságokra. A frontra ér-
kező egyházi ujságokat szóról-szóra el-
olvassák, kézröl-kézre adják és ha ott-
honi gyülekezetekről vagy arinak k ör-
nyékéről szóló hírt találnak benne, hosz-
szú ideig emlegetik, sőt ujságolják a töb-
bieknek. Nemrégen megindult egy olyan
mozgalom, amelyik általában a lapok,
tehát ujságok, képes folyóiratok, egy-
házi lapok előfizetőit. arra akarja szok-
tatni, hogy vagyelőfizessen hozzátarto-
zója számára, vagy a már elolvasott pél-
dányt címezze meg és küldje el hozzá-
tartozójának. Mi is arra kérjük olva-
sóinkat, hogy kapcsolódjanak be ebbe a
jószándékú és nemescélú mozgalomba.
Lapunk e számától kezdve a borítéklapon
helyet hagyunk annak, hogy előfizetői nk
a hozzájuk érkező lappéldányt tábori
postaszámmal magcímezhesgék és elküld-
hessék családtagjaiknak, ismerőseiknek
vagy gyülekezetiikhöz tartozó híttestvé
reink valamelyikének. Nagyon csekély
fáradságba kerül és odakint mégis na-
gyon megbecsült ajándék lesz.

Ugyancsak nagyon szívesen fogadják
katonáink azt, ha templomaik képét kül-
dik el nékik. Ma már alig van olyan
templom, amelyről ne lenne fénykép-
felvétel alapján készült levelezőlap. Bár-
milyen egyházi ünnep, évforduló, jubi-
leum, összejövetel alkalmából küldhe-
tünk egy-egy ilyen levelezőlapot, ezzel
is igen nagy örömet szerzünk azoknak,
akiknek bizonyára erős emlékeik van-
nak gyülekezetük templomával kapcso-
latban ..

Jó volna, ha ezt a munkát az egyes
gyülekezetekben a bibliakörök, az ifjú-
sági egyesületek és a Luther-Szövetségek
vennék it kezükbe. Egy-két lelkes ember
könnyen me.gszervezheti és könnyen le-
bonyolíthat ja. ' ,
. A bibliakörök és ifjúsági egyesületek
figyelmébe ajánljuk azt is, hogy csekély
munkával nagy szolgálatot tehetnek a
tábori istentiszteleteknek is. Ugyanis
nagy a hiány énekeskönyvekben, ebből
kifolyólag énekekben. Ha egy-egy egy-
házi éneket tíz, tizenöt, húsz példányban
író gépen leírunk és egy levélben eljut-
tatjuk valamelyik tábori lelkészhez.
máris lehetővé tettük, hogy kétszer, há-,
romszor annyi ember együtt énekelhesse
az éneket, sőt lehetővé tettük azt is,
hogy maguk között is énekelhessék es-
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Evangélikus közösség
Dr. Bencs Zoltán előadása az Orszigos Luther-Szövetség egyháztársadalmi

kongresszusán -

A délelőtti vita folyamán kifejezésre juttattam azt a szerény
nézetemet, hogy az állam a reá nézve legjellemzőbb egyik intézményé-
ben: a jogrendjében, azokat az eszméket tűzi ki és valósítja meg,
amelyeket a hit világában az egyház épített ki, tart magasra és sugároz
széf. A keresztyén világrendben ez az eszmevilág a keresztyén világ-
nézetben jut kifejezésre, és az állam céljaiban és törvényében ezeket
az erkölcsi eszméket igyekszik megvalósítani. Természetesen az egy-
házak, mint felekezetek, igyekeznek az állam jogrendjét a maguk
felfogása szerint olyanná alakítani, amilyennek ök azt a világnézetet
látják immár; ahogy az ő hitük azt nekik parancsolja, Így alakulnak'
ki a katolikus, protestáns színezetű államok és az erőviszonyok alaku-
lása szerint szineződő vegyesvallású államok is. Az egyes történeti
korszakokban az ilyen állam hol az egyik, hol a másik intézményében
valósítja meg egyik vagy másik felekezetének elgondolását. így tör- ,
ténik meg például, hogy az egyik egyház megalkuszik a polgári
házassággal, a másik ellenben nem s a küzdelem eredménye meglátszik
az állam házassági- törvényeiben.

Kétségtelen, hogy egy bizonyos egyházhoz tartozók között egy
konkrét állam on belül eszmei közösség támad az élet· irányzásának
szempontjából. Ez a közösség nemcsak együttlétet, gyülekezetet jelent,
hanem magasabbrendű, erkölcsi, szellemi, hitbeli érdekközösséget is.
Ez a közösség nem eklézsiát jelent, hanem többet, illetve mást: amit
a görög koinóia szó juttat kifejezésre, mely az együttléten felül, társa-
ságot, részvételt is jelent. Ez a közösség azt jelenti, hogy az:ok, akik
ebben a világban ezen hit szerint élnek, gondolkodnak, cselekszenek és
mások életét is így látják helyesnek, ezen a közösségen belűl, együttest
alkotnak, melynek most az eszmei lényegét szeretném aláhúzni, hogy,
ha egy ilyen közösség tagja vagyok, az azt jelenti, hogy a közösségre
mindíg számítok, de ugyanalf-kor a közösség is mindíg számíthat reám.

Az evangélikus kőzősség, amely eszerint Magyarországon belül
irányadó, jelenti Először is magát az egyházat; azonban jelenti az evan-
gélikusok együvétartozását is, mely szerint azok igyekeznek a lutheri
tanítás .szemléletétaz ország minden közéletí és magánéleti funkciója-
ban érvényesíteni, hogy az az evangéliumi szellem, amelyet szolgálatá-
val, hitvallás ával Isten rendelése szerint, saját életében valósít, a magyar
törvényhozásban, közélebben, törvényhatósági,' községi életben egyaránt
érvényesüljön. Ez tehát szolidáris magatartást és cselekvést tételez fel,
amely, mint részvétel, legelébb kell, hogy jelentkezzék, az egyházban
és az ő intézményeiben. Így a hitvédelmi munkában, amelyet! az evan-
gélikusok közösen folytatnak, értve ezen nemcsak a támadások kivé-
dését (egyéni vitákban, sajtóban, az élet minden terén,) hanem egyhá-
zunk történetet, jogi érdekeinek minden körülmények között való
védelmét, mert meggyőződése, hogy ezeknek az intézményeknek ez
országban való érvényesülése ennek a népnek csak javára válhat.
Ugyanezt a koncessiót elismerjük a többi egyházak felé is. Természe-
tesen minden egyház igyekszik a maga nézetet az állami élet. berende-
zésében érvényre juttatni. Minden evangélikus ember, bármely táma-
dásra, amely a közéletben, sajtóban Lutherrel, avagy egyházunkkal

, szemben jelentkezik, tartozik azonnal reagálni, tartozik nézetét mások-
nak -tudomására hozni, tartozik legalább egy levelezőlapot írni lapjá-
nak, 'ha abban olyan cikk jelent volna meg, amely a keresztyén fel-
fogásnak nem felel meg. A másik kötelesség: a részvétel a közös kul-
túr munkában. Az a kultúrmunka, amelyet az evangélikus egyház a
nemzet életében kifejtett és kifejt, olyan teljesítmény, amelyre minden
magyar evangélikus méltán büszke lehet. Nem vagyunk alábbvalók
senkinél ebben az országban! Megtettük kötelességünket a magyar kul-
túra szolgálata terén és megtesszük ma' is, sokszor más felekezeteknél
sokkal mostohább viszonyok között. Örködnünk kell, hogy kultúrintéz-
ményeink fennmaradjanak: védenünk kell iskoláinkat, azokat soha
nem szabad könnyebbség vagy kényelem szempontjaból az államnak
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átadni. Gyermekeinket az evangélikus szellem szerint kell nevelnünk,
mert csak így szolgálunk egyházunknak .és országunknak.

Harmadsorban pedig a közösségben szükséges a részvétel a szociá-
lis munkában. "Egymást szeressétek" -- mondotta Krisztus Urunk.
"Mindenekkel jót tegyetek, de kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel."
Az evangélikus közösségből önként következik, hogy az, aki az életnek
olyan helyes berendezéséről van meggyőződve, mint én, az nekem
munkatársam, akivel együtt kell dolgoznom, neki segítenem kell s ha
kell, erősítem őt, de én is hasonlókat várhatok tőle, mert hiszen a kö-
zösség lényege, hogy én számíthatok a közösségre és ők számíthatnak
reám. ' ,

Ha megnézzük, hogy ez a közösségi szellem a mi egyházunkban
ma hogyan érvényesül, kicsit meg lcell .állnunk és el kell gondolkoz-
nunk. Nem időzhetűnk azonban sokat azoknál a hiányoknál, amelyek
itt jelentkeznek, mert erről más előadás fog szólni. Elég megállapítani,
hogy itt nagy hiányok vannak, melyek fájdalmasan csorbák az evangé-
likus szolidari táson.

Hogyha a szelidaritás 'hiányos, akkor az vagy a hitnek, vagy az
öntudatnak (esetleg mindakettőnek) a gyengeségére vezethető vissza.
A hitnek a fogyatkozásaira, a közönyre, amely elégnek tartja csak a
templomi munkát és azontúl semmi mást nem kíván. Akár a farizeus,
aki dicsekedett az Isten előtt, hogy a törvénynek mennyire eleget tett,
pedig ennek a hehéz kornak az ÖSSZIe!S igénye akkor kezdődik, amikor a

. törvény- és kötelezettségnek már eleget tettünk. Nemcsak a presbiteri
munka a fui kötelességünk, hanem ez.en túl a szolídaritás, arnelvnek
mindíg eleget kell tennünk. Friedrich nagytiszteletű úr kiadásában
megjelent igen értékes könvv ·felvetii a kérdést: mi az evangélikus em-
bernek a kőtelességa a közösséggel szemben. Válasza a következő:

"Minden evangélikus ember kötelessége egyházát, annak tanítását,
történelmet és életéiti megismerni,' munkájában résztvenni és hozzá
mindhalálig hűségesnek maradni" Ismerni egyházának történetét, éle-
tét, szervezetét és hűséggel ragaszkodni ahhoz mindhalálig. Ha meg-
próbáljuk evangélikus testvéreinket vallatni, hogy ismerik -e jól egy-
házunk történetet, szervezetét, intézményeit, amelyekben az evangéli-
kus szellem él, segítünk-e azoknak akik a szervek élén állnak, arra a
tapasztalatra jutunk. hogy sokszor igen örvendhetünk, sokszor azonban
szomorkndnunk kell. Legyen szabad a Luther Szövetség ide vonatkozó
adatavüitéséből néhány adatot ismertetni. Egyik nagy város azt .ielenti
kérdőívünkre: hogy az intelizeneia közönve miatt "nincs egyházi élet".
Másutt: a Bethlen .Gábor Szövetséz végzi a munkát, Másutt szűnetel a
Luther-Szövetség! Hogyan szünetelhet ez a munka, amelynek szüksé-
gességérőlmindnváian meg vagyunk győződve? Néhol a Luther-Szövet-
ség "helyett" bibliakörök és összejövetelek vannak. Helyes, ha vannak
ilyenek, mert ez hozzátartozik abelmisszióhoz, de ebben magában a
közösségi munka még nem merülhet ki, mert a bibllakőrök és össze-
jövetelek csak félig-meddig jelentik azt az igényt. hogy az egész evang.
egyházközösség számíthat rájuk és ők számíthatnak reá. Abelmissziói
munka mellett Luther-szövetségi munka is kell, mert abelmissziói
munka nem pótolja a Luther Szövetsézet. Van olyan hely, amely azt
jelentette, hogy az ünnepségeket a Luther Szövetséz ..neve alatJt"-ren-
dezik. Ez kevés. Ismét másutt a Szövetség munkáját csak a lelkész

.végzi. De ő csak egyetlen ifjálentuin: őneki az a kötelesséze és küldetése,
hogy ne dolgozzon mások helyett, illetve ezzel ne érje be, mert mel-.
lette még sokaknak dolgozniok kell. Ha csak a lelkész dolgozik, akkor
-a közösség nem é1. Egy nagy magvetés vár a lelkészre. Mi nem olvan
egyesület akarunk lenni, amelynek munkáia kirnerül a belűsrvminisz-
teri vizsgálóbiztosnak vagy alispánnak szóló jelentés benvúitásával. Mi
élő evangélikus közössézet akarunk amely ioiuion. szolpál az egyház-
nak és azon át a nemzetnek Van olyan véleménv.amely nem akar ia
a nőegyesület és az ifjúsági egyesület "elsorvasztását" a Luther Szö-
vetség .,javára". ,A Luther-szövetségi munkában nem kell elsorvadnia
semmiféle munkának. A Luther Szövetséz keretében mindenféle
munka elfér: a Luther Szövetségben olyan szellem alakult ki amely
nem kíván senkitől semmit elvenni. A közössézí szellem a Luther-
Szövetségben megteremtődik, él és hat és érvényesül, kell is, hogy

ténként vagy pihenő-órákon, Bizony, az
odakintvaló férfiaknak sokkal többször
nyílik meg a szívük .ének lésre és iÍnád-
kozásra, mint az itthonvalóké.

Az így küldött lappéldányokra bélye-
get nem kell tenni....".,..,.~~~

Őszt prédikáció
Emberemlékezet óta nem volt ilyen

szép ősz. A, nap sugara még mindíg me-
leg, ha bágyadtan. is hull alá a földre
s hosszabb idő is kell ahhoz, hogy fel-
melegítse azt. A játszóterek még mindíg
tele vannak vídám gyermeksereggeL A
természet még mindíg örvendezni Hívja
magához a küzdelmekben elfáradt em-
bereket, s ezer szépséget tartogat min-
denkiszámára. Békés nyugalom és ki:
egyenlítettség mindenfelé. Elmúltak a
nagy viharok, melyek fákat törtek de-
rékba, nem szó;r villámot immár a sok-
sok összegyült felleg, Megnyúltak az
árnyak is s színekben most a leggazda-
gabb a természet Mintha pótolni akarná
azt a veszteséget, amit a háborúk s a
nyomában járó szünet nélküli viharok
okoztak és okoznak ma is, Ki ne érezné
ezen a szép őszőn, hogy Isten karja nem
rövidül meg soha? Ha egyik oldalon el-
vett valamit, a másik oldalon sokszoro-
san pótolja azt

A szép ősz azonban csak kővetkezménye
il tavasznak és a nyárnak. Valamikor
azért rügyeztek, azért zöldültek ki a fák,
hogy később meghozzák a nyarat s az
őszt gyümölcstermést Ami a természet-
ben eddig történt, az mind az őszért volt.
A.z az érzésünk támad ezen a szép őszön,
hogy ez az évszak a legcsodálatosabb
prédikációt mondja számunkra. Nemcsak
il természet vágyik pihenőre, az élet
őszeben járó ember is várja a nyugalom
ór.áit, Nem verítékezik már a nap hevé-
ben, nem harcol fékevesztetten a' sors
,ellen, megadja magát szelíden 's gyü-
mölccsel megrakodva várja a pihenést
85 a nyugalmat, az ítéletet és a kegyel-
met. Ilyenkor értjük meg legjobban a
Bibliának azokat a tanításait, amelyek a
fákról, a gyümölcstermésröl szólanak. A
igaz ember olyan, mint a folyóvizek
mellé ültetett fa, Nekünk jó fáknak.
kell lennünk, hogy' jó gyümölcsöt terem-

'jünk. Minden azon fordul meg, hogy
csakugvan megteremjük-e az áldott gyü-
mölcsöket? Eszembe jut egyik régi ked-
ves emlékem, Tavasz idején hatalmas
kertben jártam. Körülöttem a virágzó fák
fehér és rózsaszín fellege, Csupa re-
ménység, csupa illat. A napfény lágyan
ömlött alá, a, szorgalmas méhek vídáman
dongtak. kalmár szellő a virágokról
édes nektárt vitt s hintette be körülöt-
tünk a levegőt, Volt ott mindenféle fa,
Az egyik csenevész, alig néhány virág-
gal, a másik odvaskérgü, a harmadik'
nyílegyenes, ég felé szökellő, Különösen
feltünt az az öregesnek látszó kis fácska,
amelyiken csak itt-ott fedezhettem fel
virágot s mellette egy másik, amely
csaknem virágerdöveI ékeskedett. Sokáig
elgyönyörködtem bennük. Összel ismét
elmentem abba a kertbe, Akkor már gyü-
mölccsel volt ékes a. sok fa. Sokféle
fán sokféle gyümölcs; azon a szép, virág-
dús és ígéretes fán azonban csak néhány
satnya gyümölcs termett, míg a kicsiny,
férges és görbetörzsű fán szép érett gyü-
mölcsök voltak, A kert ura mind-
járt megmondotta véleményét mindkét
fáról s jelezte, hogy mi lesz a sorsa
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egyiknek is, másiknak is. Az a fa, ame-
lyik csak virágot hozott, de gyümölcsöt
nem, előbb-utóbb kivágattatik és tűzre
vettetik. Az a fa pedig, amelyik kevés
reménnyel kecsegtetett, de annál meg-
lepőbb gyümölcs termést hozott, ked-
vence lett a kert urának. Hány ígéretes
és szépen indu ló élet marad terméketlen
s hány őszbeérkezett élet fáján keresi
az örökkévaló gazda hiába a drága gyü-
mölcsöketl

Milyen jó, hogy ezen az őszön lát-
hatjuk nemcsak a természetnek sok szép-
ségét, hanem érezhetjük a mi kegyel-
mes Atyánknak hozzánk szóló, minket
hosszútűrő szeretetével állandóan hivo-
gató szavait és tanításait is. Azt akarja,
hogy adjuk át magunkat néki ígéretes
gyümölcstermésre. Közeledjünk Hozzá s
maradjunk Benne. "Aki Öbenne marad,
az terem sok gyümölcsöt". Nála nélkül
semmit sem cselekedhetünk. Azt mondja
mindenkinek, aki az élet tavaszában jár,
de annak is, aki élete őszében halad:
"Maradjatok énbennem és én is tíben-
netekl" Mert a hívő ember szíve mín-
denben megtalálja a neki szóló prédiká-
ciót . . . Pásztor Pál.

Né~án~lontos statislti~ai a~at
A magyarországi evangélikusok - az

1940-ben megjelent Egyetemes Névtár
adatai szerint - 21 egyházmegyében,
334 egyházközségben élnek. Az evangé-
likusok egyharmad része olyan helység ...
ben él, ahol megszervezett evangélikus
egyházközség nincs. Ezeket szórvány-
híveknek nevezzük. Megtartásuk sok
imádságot és komoly szórványmunkát
igényel.

Az evangélikusok lelkigondozását mint-
egy 550 'lelkész, vallástanár és önálló
hitoktató végzi.

A magyar evangélikusok száma jelen-
leg mintegy 620.000 lélekre tehető.

Az 1940. évben született 11.Ui8 evan-
gélikus, meghalt 8326, úrvacsorával élt
231.986; házasságkötések száma: 4618,
tiszta házasság ebből: 2859.
. Az első világháború alatt 1000 evangé-
likus férfi közül hősi halált halt 47; 1000
református férfi közül 44, 1000 r. kat.
férfi k özül 42.

1000 evangélikus közül főiskolát ves-
zett J 4, 1000 református közül 8, r. ka t.
közül 8.

1000 evangélikus közül írni és olvasní
tud 9J6, 1000 református közül 859, r.
katolikus közül 835.

100.000 evangélikus ember 76, 100.000
református ember 61, 100.000 r. katolikus
ember 52 iskolát tart fenn.

Pedig az egyházi birtokokból 100.000'
evangélikusra csak 1850, míg 100.000 re-
formátusra 2700, 100.000 r. ka tolikusra
15.202 hold föld esik.

1000 evangélikus újszülött közül tör-
vénytelen 178, 1000 református közül 211
és 1000 .r. katolikus közü! 215.

100.000 evangélikus emberre 584 evan-
gélikus, 100.000 református emberre \702
református és 100.000 r. kato likus érn-
berre 808 r. katolikus elítélt esik.

-rmg
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érvényesüljön mindenütt, községi választásoknál, vagy képviselő
választásoknál is. Elgondolhatjuk ennek nagy fontosságát, különösen,
ha nem felejtjük el, hogy az egyház ilyen munkát nem végezhet. Ezen
kívül sok fázisa van még a Luther-Szövetség hasonló irányú mun-
kájának. Elvem, hogy az állami és egyéb állások betöltésénél csak
rátermettség lehet a döntő. Ha azonban azt látom, -hogy egyenlő fel-
tételek -mellett az evangélikus azért nem érvényesül, mert evangélikus,
kötelességünk felszólalni és mindent megtenni, hogyaközszolgálatban
a rátermett magyar' akkor is érvényesüljön, ha evangélikus!

Ahhoz, hogy a közösségi szellem a maga igényét minden evang é-
Iikussal szemben a hitvédelemben, kultúrmunkában, egymás ' segíté-
sében érvényesítse: evangélikus öntudat kell: meg vagyok
győződve, hogy a hitem, amint azt a lutheri Káté formulázza,
vagy egyház am bölcs vezetői azt hirdetik, a leghelyesebb és leg-
jobb. Ezt a meggyőződést magasra kell tartani. Dolgoznunk kell azok-
kal együtt, aki velünk egy hiten és meggyőződésen vannak. Ezt az én
meggyőződésemet, öntudatomat terjesztenern kell, hogy minden olyan
szolgálatban, amely a hazai evangélikus közösségnek az érvényesülé-
sét ebben az országban elősegítd, minden evangélikus részt vegyen.
Hogy ez hogyan, milyen szervek útján végeztessék, az Túróczy püspök
úr előadásából ki fog világlani. Kétségtelen, hogy ezt csak az egyház-
társadalmi munka területén lehet és kell keresni, mert a közös cél
előmozdítására sokféle jó eszközt adott az Isten s mi egyikre sem
mondhatjuk, hogy "felesleges" .

••••

Sondersliausen 1942
"

Mit nem adna egy szemfüles ujságíró azért, ha a németi egyházi
életről, még ha valamelyik egyházi lap cikke nyomán is, de riportot
írhatna. Nérriet egyle:temeken tanult protestáns lelkészek voll.t iskola
társaikkal szívesen találkozgatnak s örülnek annak, ha fiatal teológu-
sokat hallgathatnak arról, hogy milyen a nérriet keresztyén kegyesség
napjainkban. Valószinű, hogy ez a kérdés hozzánk hasonlóan érdekli
a svéd, az angol s az amerikai keresztyénséget is.

Ez év augusztus elején tartotta a Luther-akadémia 11. ökumenikus
főiskolai tanácskozásait, amelyen 300 résztvevő a köveltlkező országok-
ból jött össze: Németország, Dánia, Finnország, Olaszország, Monte-
negró, Hollandia, Románia, Svédország, Szerbia és a cseh-morva és a
görög keleti egyházak különböző vidékekről való kiküldött ei.

A múltban ezeken a gyűléseken főként a világ himvalló lutherániz-
musának professzorai vettek részt s az összejövetel ezen jellege miatt
amerikai evangélikus, lelkészek mindíg szíves résztvevői voltak Son-
dershausen gyülekezetének. S mikor a nehézzé vált l1Jengeri átkelés
anyagi okok miatt is megnehezült, Martin Reu yowai teológiai tanár,
Luther Káté anyagának világviszonylatban legalaposabb ismerője,
Amerikában is megalkotta a Luther Akadémiát. Igy az' európai és az
amerikai Luther Akadémiák a tudományos érintkezes formájában talál-
tak kapcsolatokat arra, hogy egymás jelentéseit és a két világ tudo-
mányos munkásságát' kölcsönösen betekinthessék.

Nincs kizárva, hogy Yowa 'e'gyetemén ugyanúgy összejöttek nap-
jainkban is az amerikai evangélikus egyház egyházi emberei, mint az.
európai evangélikus teológusok, de az, hogy a két közösség csak imád-
kozhatott egymásért, egymás munkáját azonban nem kisérhet'i szorgos
figyelemmel, bizonyosan mindkét csoportot szorongó aggodalommal
t.öltötite el. Hi.szen ebben a rendkívül értékes munkaközösségben arról
volt szó, hogy az európai és amerikai lutheránizmus tudományos vonat-
kozásban is közelebb kerüljön egymáshoz.

Az ez évi sondershauseni gyűlés az előző években tartott gyűlé-
sektől annyiban különbözött, hogy most a Luther-akadémia előadásait
nem egy kimondott an tudományos jellegű közösség rendezte, mint ré-
gen, hanem a berlini külügyi egyházi hivatal. Ennek a nemcsak rep-
rezeritativ szervnek nem a püspök főnöke: Dr. Heckel vezette az űlé-
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seket, hanem az ő képviseletében D, Dr, Schubert konzisztóriumi taná-
csos, aki római lelkészkedés ének ideje alatt is és azután is az Ausland-
deutschum szellemi vezére. R~konszenves egyéniség, megnyerő mo-
dorú evangélikus lelkész, aki e fíelekezetközi és nemzetközí evangélikus
gyűléseken minden résztvevő számára azt a házigazdát jelentette, aki
szmélyiségének varázsával a legnehezebb ellentéteket is ki IÜudja
elégíteni.

Az idei tanácskozásnak tartalmi és formai tekintetben az is
jellemző vonása, hogy a rtliszta és hitvalló lutheránus elemek, szemé-
lyek és problémák mellett'.főként ökumenikus jelentések..a keresztyén-
ség existenciája a bolsevizmus árnyékában és a határ területeken levő
délkeleteurópai kereszltlyénség helyzete szerepeltek, mint kőzérdekű
problémák a nyilvánosság előtt.

Hogy az igehirdetés szolgálatát német lelkészek látták Ell, az a
házigazda tényéből kővetkezik, de miridenesetre szembeötlő az előbb
megadott tematikus célkitűzések ellenére is az, hogy a legnagyobb kér-
dések előadói álta.lában a finn és svéd teolózusok voltak. Amióta a
németi- finn Agrikola társaság megalakult, többször adtunk Iapunk
hasábjain kifejezést annak, hogy ezek a háború tüzében létrejött kőte-
lékek bizonyos politikai vonatkozásokat is takarnak, de azt kevésbbé
sejtette a nagy világ, hogy a svéd teológusok olyan hűség nyilatkoza-
tokat, tesznek a német tudományos teoloziaí iránvok felé, mint ami-.

lyenek ezeken a napokon elhangzottak.' Bring lundi (svéd) teologiai
professzor azt mondta, hogyanémet teológia jelentősége a világ teo-
logiai munkásságára napnál világosabb s a jelenlevők, akármelyik
országból és egyházi közösségbő~ valók is voltlak. azt vallottálc hogy a
mostaní háborúnak a keleti barbárság ellen győzelmes befejezése egye-
dü) teszi lehetövé a teológiai munkásság megújulását és az európai
keresztyénség felemelkedését.

. Ahogy Róma kőzel két évtizede nagy erőfeszjtésekkel készül az
európai kelet misszionálására, ez az összejövetel két görög keleti teo-
logus jelentései alapján betekintést nyerhetetdt a görög-keleti egyház
belső életének ma is nagyon szövevényes problémáiba.

A tanácskozás kiegészítéseképpen meahitt kirándulások voltak és
evangélikus egyházi muzsikánk nagyjainak műveiből nagy zene- és
énekkarok mutartltak be részeket. Ahogy Párizs megszálló nérriet csapa-
tai időnként hangversenyt adnak a Notre Dame 6000 embert befovadé
nagy templomában s ahogy ezt a hangversenyt őrvezetői rangot viselé)
nagy orgonaművészek, vagy más ném et katonák rendezik és' ezeken a
nagy éIitlékű hangversenyeken a német legmagasabb tisztikar éppen
olyan áhitattal ves; részt, mtnt a németekkel nagy nehezen ellenséges-
kedését feloldó francia közösség is, ugyanígy az 'elgyházi muzsika a_
sondershauseni nemzetközi és felekezetközi társaságban is a kiegyenlí-
tés, összebékítés és a kornoly lelki építés aláza/nosszelgálatalt végezte el.

Valószínűleg hosszú idő telik 'el addig, amíg e háromszáz ember
munkásságának eredményeiről egyetemesen értesül a világ. De azok-
ban a kis körökben, ahová egy-egy résztvevő hírt visz arról, amit
hallott s bizonyságot tehet arról, amit a mostani háborús idők végére
remél, azzal a közösséggel, amellyel komoly napokat töltött együtt, a
háromszáz lélekkel együtt sok ezer ember reménykedik bizakodó bol-
dogsággal, hogy a mostani nagy harc végén nem a keresztyénség bukik
el, hanem legnagyobb ellenfele. , .

Ha ezt a próféciát alátámasztja a jelenben és a jövőben is az egész
európai egység keresztyénsége s ezt a gondolatot erőteljesen tudja nép-
szerűsíteni semberek törn.egein át érzékeltetni, akkor a némel evan-
gélikusságnak ez z egyháziassága megnyugtat minden kételkedőt a
tekintetben iSI hogy anémet teologia! fejlődés jó irányban halad.

. G, L.,
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Láttuk
A Miícsawok ősz} lárIatán a Benczúr-

Társaság jubileumi kiállítását, Vastagh
Éva emlék- és Haranghy Jenő gyűjtemé-
nyes kiállítását Iáthattuk. Az őszi tárlat
általánosságban magasabb színvonalú-
nak és jobbnak tetszett, mint a tavaszi.
A korán elhúnyt Vastagh Éva pompás
művei mellett a többi szebrász is kitett
magáért. Ligeti Miklós és Buzi Barna
neve érdemel elsősorban említést. Az
előbbinek Anyai Szeretet és l848. címu .
szobra, az utóbbinak pedig Kosaras Asz·
szony-a igen jó. Győri Dezső Munkás-
család címü csoportja az új, szociális
szemlélet, a dolgozó osztályokhoz. a né-
pes családhoz való visszatérés kifeje-
zése. A festők közül elsősorban a gyűj-
teményével szereplő Haranghy Jenőt
említjük. Szélesvonalú, sokoldalú művé-
szetét sem felfedeznünk, sem méitalnunk
nem kell. Mellette az arcképfestők sze-
repelnek nagyszámú művel. Sárkány
Gyulának pompás arcképei ...mellett azon ..
ban (legjobban az Olvasó öreg tetszett)
"Jolsvai utca Csetneken" című tájképe
mutatja, líogy a művész ezen a téren is
sokaknak méltó versenytársa. Krusnyák
Károly régi és új képei pompásan mutat-
ják ennek a kiváló művésznek fejlődé-
sét. Nagyapa címü képe bátor ecset-
kezeléséveI erőteljes, szinte feledhetetlen
alkotás. Mihalovits Miklós több díjat
nyert Golgothája most is valódi mű-
élvezetet szerez, míg Döbrentei Gábor
Pécsi Utcarészlet-e a külváros minden
sivárságát és az esett emberek remény-
telenségét mutatja meg dobbenetes erő-
vel. Altalában tehát sokkal tartalmasabb
kiállítást láthattunk, mint tavasszal és
il sok szép mü igaz ,gyönyörüségeI
szerzett.

Gőmbős Gyula miniszterelnőkségre lé-
pésének most van 10 éves fordulója.
Ebből az alkalomból rövid és nagyon jól
elkészített kisfilmel mutattak be a film-
színházak. Anagyvonalú és dús meg-
látásokkal elindult néhai minisztereInők-
ről őt megillető és méltó megemlékezés
ez a film, amely újra emlékezetünkbe
vési, hogy hazánk mai európai politikai
helyzete és tengelybarátsága az ő érdeme
és az ő elgondolása volt. Derékbatőrt
életének megelevenedő jeleneteit újból
látva, hálával és kegyelettel gondolunk
reá, azzal az ígével: az igaznak emlé-
kezete áldott ...

Az OTI bemutatott az őszi vásáron
egy pompás baleselellenes kisiilmet is.
Ez az első igazán nagyvonalú és minden
részletében bők ezűen elkészített okta ló-
film jó .bíztosíték arra, hogy ezen a té-
ren hamarosan újabb és hasonlóan jó
filmeket láthatunk.

Babylon címmel svéd film. futott Pes-
ten. Erkölcsi téren ritka tisztaságú és
mondanivalójú darab. Nemcsak a hazu-
gul beállított élet kerül benne megfelelő
bíráló megvilágításba, hanem az a másik
igazság is, ami ellen éppen' a filmek
vétenek a legtőbbet. Hogy 1. i. a fényes
élet: "Babylon gyönyörüségei" nem ad-
hatják meg az életnek sem tarta Imát, sem
pedig kereteit. Mindenki csak ott lehet
igazán boldog, ahol otthon van, minden
más világ a számára valójában idegen
marad. Még az is, aki lázadozik a meg-
szokott és általa kisszerűnek tartott pol-
gári élet keretei ellen, végül boldogan
tér abba vissza, mert igazi élete itt le-
het csupán. Jó szereplőkkel, jó játékkal
ezt mondja ez a film, úgyhogy mint já-
tékot is nyugodtan ajánlhatjuk.
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A Házasság című Bókay-komédia ez-
úttal mélyebbre nyúlt. Szereplői a sokat
dolgozó orvosférj és a' "megnem-értett
asszony". Mondanivalója valahogy azt
il Németországban egyszer már látott
régi mozgalmat juttatta eszünkbe, amely-
nak keretében a feleségeket váratlanul
elvitték férjük munkahelyére, hogy lás-
sák őket munkaközben és lássák meg,
hogy miként dolgoznak, Nagy élmény
lett ez számukra, mert a legtöbben nem
is sejtették, milyen felelősségteljes fér-
Nk munkája. A Bókay-darab is itt bon-'
takezik ki, amikor az asszony meglátja
férjét munkaközben. - Jó játék, jó
fényképezés, érdekes komédia.

kp,

,
HIREK

Az Országos Luther-Szövetség októ
ber 27-én, d. u. 5 órakor IV., Bástya-u.
12. sz. a. helyiségében a novemberi köz-
gyűlést előkészítő országos választmányi
ülést tart. Megelőzően d. ll. 4 órakor
tisztikari értekezlet lesz.

'I'emplcmálaplső-Ietétel Budapesten.
1\ pesti evangélikus egyház zuglói lel-
készi körében a székesfőváros által a
J3osnyák-téren adományozott 944 négy-
szögöles telken szeptember hónap elején
megkezdődött a tizedik budapesti evan-
gélikus templom építése. Az alapkő ün-
nepélyes elhelyezése október ll-én volt
istentisztelet keretében. Az ígehirdetést
Kemény Lajos csperes végezte I. Krón.
22:19. alapján. Az alapkőbe helyezett ok-
iratot Scholz László helyi lelkész olvasta
fel, a templomalapító és templomépítő
hívek névsorát pedig vitéz Körmöczy
Ottó, a templomépítő egyesület elnöke
ismertette. A templom Münnich Aladár
műépítész tervei szerint 'épül. Az építési
költségek elöreláthatóan túl fogják ha:
ladni a 300 ezer pengőt.

Lelkészválasztás. Az újvidéki magyar
és szlovák társegyházközségek október
l1-én közös közgyűlést tartottak, melyen
teljes egyhangúsággal Endreffy Zoltán
eddigi' h. lelkészt. hívták meg az ürese-
désben lévő lelkészi állásra. A szlovák
egyházközségnek 15 évig nem' volt lel-
késze, a magyar egyházközség ez év
március l-én alakult. A két egyházköz-
ség összlélekszáma: 1500.

Tessedik emléktáblafának leleplezése
Albertín. A pestmegyei közép egyház-
megye gyülekezetei Tessedik Sámuel
egykori szülőházát emléktáblával jelöl-
lék meg. Az emlékt.ábla leleplezése okt.
18-án lesz. Az ünnepélyt istentisztelet
vezeti be, melyen a szentszolgálatot
Wolf Lajos tb. esperes végzi. Az em ..
lékmű felavatása a Szózattal kezdődik.
Énekli az Alberti-Irsai Dulosk ör vitéz
Somlyódi János karnagy vezetésével. AI-
kalmi költeményt szaval Drinóczy J ó-·
zseí, saját kö ltemérryét adja elő Med-
vegy Antal pilisi segédlelkész. Az ün-
nepi beszédet dr. Mády Zoltán keres-
kedelmi isk. igazgató mondja. Az em-
lékmű Keviczky Hugó szobrászművész
alkotása.

, Halálozás. Ozvegy Kutlik Endréné,
szarvasi 'gimn. főigazgató özvegye, szept.
30-án, 78 éves korában elhúnyt.
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Színház
,es középosztóly

A nemzeti kultúra könyveken keresztül sokkal nehezebben tud
hozzáférni az emberekhez, mint a szórakozási alkalmakon keresztül.
Főleg dolgozó és naponta több órát szellemi robotban eltöltő közép-
osztályunkra áll ez. A szellemi munkát végző polgár ugyanis, legyen
tisztviselő, kereskedő vagy tanár, leginkább színházra, mozira és hang-
versenyre vágyik napi munkája után. A tapasztalat is megmutatta, hogy
amikor ezekre nem volt alkalma anyagi nehézségei miatt, akkor inkább
a könnyebb olvasmányok érdekeltek, vagy megmaradt rádiója mellett.
Ezért volt a ponyvának, szégyen ide, szégyen oda, be kell vallani, leg-
jobb fogyasztója a középosztály és csak utána, mikor kiolvasott regé-
nyeit pár fillérért eladta, amunkástársadalom. Most azonban, amikor
egyrészt a ponyvát végre betiltották és a levegőben valahogy nagyobb
mozi- és színház láz érezhető, középosztályunk inkább ezeket az alkal-
makat szeretné kihasználni.
, Azt kellene mondanunk, hogy örvendetes dolog, ami történik.
A ponyvától elszokik a közönség és rákap a színházra és az örven-
detesen erősödő s egy pár jó filmmel is jelentkező magyar filmre. Azon-
ban nagy tévedés volna azt hinnünk, hogy ez csakugyan meg is történik.
Nem történik meg azért; mert a ponyva csak jelmezt változtat és a
könyvalakból kiugorva a színpadra perdül és ugyanazt a szellemét, amit
könyvalakban árasztott, tovább árasztja a magyar középosztály felé.

Ezt az állításunkat egészen tárgyilagosan igazolhatjuk a következők
elmondásávaL Lapunkban (tessék .átnézni a múltévi számokat) állandóan
éles bírálattal, vagy elhallgatással fejeztük ki véleményünket a magyar
színpad termékeiről. Ha valamit megdícsértünk, az mindíg vagy régi,
klasszikus, vagy külföldi darab volt. Bármennyire nehezünkre is esett,
hiszen egyébként állandóan magyar értékeink felfedezése lebeg szemünk
előtt, meg kellett tennünk, hogy kifejezzük ellenszenvünk et az említett
ponyvaszellemű szórakoztató iparcikkekkel szemben. Véleményünket
igazolta most legutóbb az is, hogy a színdarabok jutalmazására szolgáló
Vojnovits-díjat idén nem adták ki senkinek sem. Nem csak esetleg
elfogult véleményünk illette tehát bírálattal a színpad termékeit, hanem
az ennek elbírálására hivatott testület is.

A színpadok közül kétségtelenül az állami színházak színpada az,
amelyiktől ezen a téren javulást remélhetnénk. Ennek kellene a magyar
középosztály számára értékes darabokkal nemes szórakozást és nemzeti
kultúrát nyujtani. Azonban a már sokat kárhoztatott bérletrendszer
áldozatul kívánja a magyar középosztályt ezen a téren is. Nem elég,
hogy eddig teljesen szabad keze volt minden állami színház igazgatójá-
nak a műsor összeállításban. Nem elég, hogy bármilyen darabot
bemutathattak, mert egyikre sem lehetett ráfizetni, annyi bérletsoro-
zatban lehetett adni. Nem elég, hogy a magyar középosztály meglehető-
sen nagyfokú nehézkességével számolva kb. 250/0-os emeléssel sujtották,
ugyanezért az árért, vagy kisebbfokú emelésért 20-250/0-kal kevesebb
előadást nyujtva. Most még egészen önkényes, a többi színházzal meg
nem egyező korai kezdési idővel megakadályozzák abban is, hogy
látogassa a színházakat.

Mindenképpen fonák dolog az, hogya Nemzeti Színházban pl.
majdnem 20 különböző bérletsorozat van, 10':"""'15 előadással. Ez a
közönség egészséges bírálatának kifejeződését megakadályozza. Bérletem
van, akármilyen a darab, meg kell néznem, mert különben hiába
fizettem. Nem a darab vonzza tehát a közönséget, hanem a bérlet köti.
Nem azt nézi meg, amit akar, hanem amit kell. Nem fejlődhetik
egészséges érzéke a kultúra nemes darabjai iránt, nem vonzhatja semmi,
hanem szinte rabszolgája annak az intézménynek, amit ő maga tart fenn
filléreivel.

Ez a rabszolgaság nem is túlzás. Éppen ez a kezdési idő megállapítás
mutatja. Nem lehet tudni, hogy honnan és miért támadt az állami
színházaknál az a gondolat, hogy az előadást olyan korán kell kezdeni,
hogy az elsötétítés előtt véget érjen, holott a magánszínházak nyugodtan
kezdenek fél 7-kor és mégis tele vannak. A magánszínházakban egy-
kettő. kivételével nincsen annyi bérletrendszer, mint az államiakban.
Pedig közönségük sem annyira a tisztviselő rétegből kerül ki, mint éppen
az államlaké. És mégis: merik ugyanazt, amit nyugodtan tesz a régóta
légitámadásokat szenvedő és állandó készültségben élő Németország.



Ott akkor kezdenek, amikor vége van a hivatalos óráknak. Nálunk nem
merik. Pedig hogyan menjen színházba 5-kor, (Opera) vagy esetleg
fél 5-kor, de még 6-kor is, (Nemzeti) aki 5-ig, vagy inkább 6-ig van
hivatalban, vagy fél 6-ig üzletben, katedrán, stb. Még érdekesebb azon-
ban az, hogy éppen ennek- a középosztálynak Iapja: a Pesti Hírlap is
ezt támogatja, így írván: legfeljebb csak a tisztviselő és kereskedő réteg.
körében okoz olykor kellemetlenséget . " Nem tudjuk, hogy ki szabja
meg a munkaidőket: a munka-é avagy a szórakozás? Es nem tudjuk,
ki van-é csakugyan szolgáltatva a színháznak ez a réteg, éppen az,
amelyik állandó közönsége?

Bizonyos, hogy életünknek sem a színház, sem a mozi nem leg-
fontosabb életeleme. De bizonyos az is, hogy éppen a középosztály az,
amelyik a nehéz időkben nem csak izmai, hanem idegei erejével is
rész vesz a hátsó arcvonal nehéz munkájában. Ebben a munkában pedig'
rászolgál arra, hogy reá is tekintettel legyenek. Segítsék abban, hogy
felüdülhessen, lelkileg gazdagodhassék, pihenjen és ne kelljen mérge-
lődnie azért, hogy a pénzéért még nem is kapja meg, ami neki jár.
Mert mi lesz télen, amikor kora délutánon lesz az elsötétítés? Az egész
darabot lesz kénytelen elmulasztani, ha a munkáját nem akarja
otthagyni. Kemény Péter.

A tanári hivatás
(Folytatás)

Nem szorul bizonyításra, hogy a nevelői hivatásnak rendkívüli
jelentősége van az esetleg nemzedékekre szóló rendkívüli változások
idején. Ha pedig mi most ilyen időben élünk, vagy ilyenre készülünk,
akkor felmerül a kérdés: melyek a tanári hivatásnak azok a rendkívüli
követelményei, amelyeknek a felismeréséért, vállalásáért és betölté-
séért hálás lehet a mai nevelőknek a jövő nemzedék? De bizony ezek-
nek a rendkívüli követelményeknek már a felismerése sem könnyű
dolog. Van, aki létezésüket is tagadja. Ez a legkényelmesebb maga-
tartás. Mások meg ujságok rögtönzött vezércikkeiben keresik. E sorok
írója azt gondolja, hogy a mai nevelőnek az ő rendkívüli hivatását
az életnek a szenvedéseiben, nehéz próbái és fájdalmas csalódásai közt,
könyvekkel és emberekkel, az emberi bűnnel és elesettséggel való
találkozásokban mutatja meg az Isten kegyelme. A következőkben
ilyen, a teljes élettől diktált soroknak kell válaszolniuk a felvetődött
kérdésre. .

Amikor a társadalom végzetes körülmények folytán, egymást
követő nemzedékek bűnei miatt hamis útra tért, és erkölcsi meg szellemi
mocsárba tévedt, akkor felébred égy belső szükségérzet, a visszafordu-
lásnak, a megtérésnek az ösztönös vágya. Akikben ez a vágyakozás, a
halál elleni tiltakozás, az érzelmek világában marad, mélyebb értelmi
meggondolások nélkül, azok régen elhaszriált, ósdi jelszavakkal, vagy
alkalomszülte tervekkel akarják máról holnapra "megváltani" a világot.
A tömeg mindíg hajlamos effélére, s így csak növekszik a társadalom
válsága. Lehet, hogy sok jóhiszemű lelkesedő tényleg szeretne vissza-
fordulni a romlásból, de nem találja az utat,mert nem lát tovább az
orra hegyénél, sem hátra, a történelem tanulságaiban, sem előre, a
jövendő lehetőségeibe.

Akikben a halál elleni becsületes tiltakozás értelmi folyamatokat
is megindít, azokban is feltámad a társadalmi reformáció örök vágya-
kozása, de ők az oktalan lelkesedés helyett az oksági összefüggés@k·
mentén eljutnak a társadalmi züllés gyökeréhez. Látják, hogya toldás-
foldás nem sokat segít, csak problémákat odáz el, a felkorbácsolt tömeg-
szenvedély pedig tájékozatlanságában és felkészületlenségében törté-
nelmi alkotás helyett inkább öngyilkos cselekedetekre hajlamos. Jól
tudják, hogy a gyökeres változás, a megromlott közösségek tisztább és
egészségesebb élete sokszor elhatározó nagy pillanatokhoz van kötve.
De azzal is tisztában vannak, hogya nagy pillanatok gyorsan tájé-
kozódó, biztos látását, lelki erejét, közösségi érzését és felelősségtudatát
csak kitartó, alapos és áldozatos munkával lehet megszerezni. Ez magya-
rázza meg azt, hogy minden tiszta szándék legelsősorban a nemzet-
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Nagykároly. Az egyházközség presbi-
tériuma egyhangúlag úgy döntött, hogy

~a Rédei Károly nyugalombavonulásával
megüresedett lelkészi állásra ifj. Rimár
Jenö kassai vallástanító-Ielkész meghívá-
sát ajánlja a választó közgyűlésnek.

Toka]. Az egyházközség presbitériuma
egyhangúlag úgy döntött, hogy a meg-
üresedö lelkészi állást meghívás útján
Chován Sándor püspökr titkárral k í-

vánja betölteni.

Petröc, bácskai községben a buda-
pesti egyházközségek hathatós tárnogatá-
"ával hősi emlékművet lepleztek le és
országzászlót avattak okt. Ll-én, mely al-
kalommal dr. Keken András és dr. Szi-
lády Jenö budapesti lelkészek is meg-
jelentek- a gyülekezetben és beszéltek il

kettős ünnepségen.

Szeretetház-avatás. A pesti evangé-
likus egyház Kakas Lídia-szeretetházának
régi épületét az egyházközség eladta és
a zuglói templomtelken új szeretetházat
épített. Az új szeretetház építése és be-
rendezési ~költsége 135 ezer pengő, ebből
40 ezer. pengőt tesz ki az az ~összeg,
amelyet az egyházközség régi szeretetházi
eladási összegéhez pótolt. Az új szere-
tetházban 45 idős, elhagyott és szegény
asszony talál otthont. A célszerűen meg~
épített szeretetház ma Budapest legszebb
szeretetotthona. Felavatása október .l l-én
volt az egyháztagok nagy érdeklődése
mellett. A felavatást D. Raffay Sándor
püspök helyett Kemény Lajos espercs
végezte.

Evangélizáció. Október 4-6. napj am
Náregyházán gyülekezeti konferencia
volt. Vele kapcsolatosan esti evangéJi-
zációs összejöveteleket is tartottak.

Békésesaba. A hatalmas békéscsabai
egyházközség nagy buzgósággal igyek-
szik október 31-ének méltó megünnep-
lésére. Most is zenés áhítat vezeti be az
ünnepségeket, melyet okt. 25-én a nagy-
templomban .tartanak meg. A zenés. áhí-
taton az Erzsébethelyi Leányegyesület
lutheri változatban előadja a Magnifi-
cat-ot, Kapi-Králik Jenő, a Budai Zene-
akadémia tanára pedig korálelöjátéko-
kat és új magyar orgonaműveket ad elő.
- Reformáció hetében minden este so-
rozatos istentiszteletek lesznek magyar,
reggel pedig szlovák nyelven. - Októ-
ber 31-én a Városi Színházban lesz a re-
formációi emlékünnepély. Ennek műso-
rán Karácsony Sándor egyetemi tanár
mond ünnepi beszédet, a Leányegyesület
és a KIE tagjai vallásos jelenetekkel sze-
repelnek, Jeney Klára operaénekesnö
énekel, Brózikné-Máté Kató zenetanárnö
zongorázik, a Melanchton Kör énekkara
és.a Munkás Dalárda pedig Walther Já-
nos: "Erős. vár a mi Istenünk" c. darab-
ját énekli Baukó Mátyás tanító vezetése
mellett.

Gyöngyös. A két protestáns egyház
község szept. 27~én közös gyülekezeti
napot rendezett dr. Szurmó Lászlóné,
Bárdos Lajos és a helyi lelkészek szol-
gálatával.

A Budai Ifjúsági Luther-Szövetség
az 194:1-43. évre a következö tisztikar!
választotta: Elnök: Molnár Gyula, kul-
túrális ·alelnökök: Kovács Katalin és
Drietomszky Jenő, főtitkár: Merényi
Miklós, titkár: Marcsek Zoltán, pénzt á~
ros: Eőry Ede, jegyző: Tetmajer Noémi,
háznagy-könyvtáros: Gras Lenke, ügyesz.
dr. Böhm József.
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Felépült a mohácsi evangélikus szór-
ványtemplom. Az öt évvel ezelőtt el-
hagyott szórványmezön életretámadt
szórványgyülekezet, saját híveinek és
il dunántúli egyházkerület gyülekezetei-
nek adományaiból, ez év nyarán meg-
kezdte 160 férőhelyes kis temploma épí-
tósét. A dunántúli uépies stílusban ter-
vezett kis templom a tulajdonképpeni
templomtéren kívül egy beépített tanács-
termet, belépőt és kis lelkészi irodát,
valamint a tanácsterem és iroda közé
beékelt nyitott, árkádos Iolyosót is ma-
g:lba foglal·. A templomot Ihrig Dénes, a
gyülekezet felügyelője tervezte. Müvét
nem is láthatta, mert a fronton van. A
templom tovább építése céljaira a tiszai
egyházkerületben is püspöki engedély-
1 yel megindult az iskolai gyüj tés.

Néhány tagot még felvesz a Budapesti
Protestáns Énekkar. A' Budapesti Pro-
lestáns Énekkar próbái 50 taggal szep-
tcruber közepén megindultak. A tagok
nagyrésze szép és képzetthangú énekes-
ből áll, az eddigi próbák szép remé-
nyekre jogosítanak. A próbák kedden és
csütörtökön este 6-8-ig vannak a Buda-
pesti ev. gimn. dísztermében (VII., Vilma
királynő -út 19.). Az énekkar 60 taggá
való fejlesztésére már csak néhány
sz.oprán és tenor. tagot vesz. fel. A ta-
gok állandó fizetésben részesülnek. Je.
lentkezes a próbák előtt fél 6 órakor.

Horthy István emlékezete címen dr.
hegyaljai Kiss Géza debreceni ref. lelki-
pásztor füzetben kiadta Horthy István
kormányzóhelyettes halála és temetése
alkalmával mondott beszédeit. A füzet
ára 20 fillér.

Megjelent Dezsérv László: .,Templo-
mozó Káté." círnü könyve. mely~t az
Uzenet c. evangélikus lap adott ki. A
könyv felsorolja a templomlátogatással
szemben általában használt kifogásokat
és azokra pompás válaszokat ad. Szinte
azt lehetne mondani rá, hogy izgalmasan
érdekes. Megrendelhető az Uzenet ki-
adóhivatalában, Kecskeméten, (Luther-
palota) valamint a lelkészi hivatalok út-
ján. Ara 1.20 P. Melegen ajánljuk olva-
sásra és tetjesztésre.

Evangélizáció Újvidéken. Szeptcrgber
23-tól október 4-ig magyar és szlo vák
nyelvű evangélízáció volt Új vidéken,
állandóan növekvő érdeklődés mellett. A
szolgálatot Csepregi Béla missziói lel-
kész, Balczó András nyíregyházi lelkész
és Molnár Margit diakonissza-testvér
látta el.

Pályázat. A csabacsűdi egyházközség,
tényleges katonai szolgálatra bevonult
tanítója heJyettesítésére a Kita (tanyai)
VII. osztályos elemi népiskolájába he-
lyettesítő tanerőt keres. Az iskola osz..
tatlan. Fizetés a törvényes kisegítö tan-
erő fizetése. Pályázaok legkésőbb októ-
ber 31-ig a csabacsüdi (Békés m.) lelké-
szi hivatalba küldendők.
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nevelés kitartó és körültekintő munkája által akarja előkészíteni a
magyarságot, főleg a jövő nemzedéket, a történelmi próbákra.,

Nem olyan kísérletekre kell itt gondolni, amelyek gyors átképzéssel
vagy visszaképzéssel akarják "megnevelni" a magyar népet, meg a
főleg rossz irányban könnyen befolyásolható ifjúságet. Egészen ter-
mészetesnek kell tartanunk azt, hogy amikor a magyar szellem nagyjai
(írók, művészek, tudósok) világosan látják népünknek a nagy kérdéseit,
s azt a kilátástalan helyzetet, amelyben a műveletlenség, akishitűség
és az ellenséges rosszakarat közepette nagyon egyedül érzik magukat,
akkor ők, a magyar lélek építői, legelsősorban azt a nevelést követelik
türelmetlenül, amely mélyebb szellemi és erkölcsi tartalommal tölti
meg a jövő nemzedéket. Legalább azt akarják megmenteni a kárhozattól
a nevelés által. Mert ők még egyéni önzésükkel is úgy érzik, hogy
hangjuk most elenyészik a jelen sivárságában, de igazolásért, elég-
tételért egy megálmodott, újlelkű társadalomhoz fellebbezhetnek. Türel-
metlenségüket nem mindíg a fiatalságuk magyarázza. Zenei nevelésünk
nagy reformátorai, Kodály Zoltán és Bartók Béla már elég idős emberek.
Azok, akik a nemzetet egészségesebb történelem-, irodalom- és társa-
dalomszemléletre akarják nevelni, szintén nem fiatalok már, hanem az
érettebb kor tudás ával, tapasztalataival rendelkező és évszázadok hagyo-
mányaiban gyökerező emberek. Az ő türelmetlen sürgetésüket inkább
az indokolja, hogy amit sürgetnek, a mélyebb kultúrájú és tisztább
erkölcsű nemzedék nevelése, körültekintő, hosszadalmas munka, amely-
nek kezdetét épen ezért nem szabad halogatni sem külső ellenségeink-c
nek, sem megújhodásunk belső kerékkötőinek a kívánsága szerint.

A rosszakarat vagy téves előítéletek elzárhatják ugyan ezeket az
illetékeseket a jövő nemzedék nevelésétől (V. ö. sok ifjúsági könyvtár
katalógusát!), de ők a síron túlélő dicsőség önző vágyával és küldeté-
süknek önzetlen tisztaságával egyaránt ragaszkodnak vitán felüli joguk-
hoz, A Dalnok Bújának (Arany J.) édes vígasztalásához:

"És adatott vala tinéktek
Teremteni új nemzedéket
Az elhúnyt sírjain,
Építni. várost Amphionként,
Hol durva kő mozdul a önként
A lantos húrjain."

Ez az adomány, az új nemzedék teremtésének a készsége, szellemi'
nagyjainkból ma sem hiányzik. Ez készteti Kodály Zoltánt arra, hogy
alkotó erejét és művészi tekintélyét is tudatosan felhasználja az ifjúság
zenei nevelésére, Ezért ír gyermekkórusokat, ezért követeli a mai
márikámos világban még az óvodások számára. is a romlatlan magyar
zene ősi ritmusát. Ezért címezi Szabó Dezső talán legmeghatóbb sorait
A Húszévesekhez (Szabó Dezső Füzetek, 8. szám). És akármilyen hihe-
tetlen egyetértésben támadják a legellentétesebb érdekek az örök
magyar szellem mai kifejezőit, mégsem vitathatják el ezektől azt a
fenntartott jogot, aminek Kodolányi János adott hangot a magyar
könyv idei ünnepén: "Hogy fiainkat, leányainkat n~m mi, magyar írók
formálhassuk egész lélekké; az elképesztő felismerés számunkra. Kell-e
nékünk Petőfi-, Kisfaludy Társaság? Kell-e nekünk akadémiai tagság,
Vojnits-díj? Bizony, nem kell. A magyar ifjúság szíve-lelke kell nekünk.
A magyar jövendőről, az igaz és teljes magyar életről, a tisztult magyar
társadalomról nem mondhatunk le."

Szíj as PáL
(Foly tat juk)

Megtörtént a felvétel az OTBÁ-ba.
A Budapesti Közlöny október 13-án meg-
jelent száma közli a pénzügyminiszter
.rendeletét, mely a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterrel egyetértésben az Or-
szágos Tisztviselői Betegsegélyző Alap
szolgáltatásait az evangélikus, reformá-
tus és unitárius lelkészekre, segédlelké-
szekre, hitoktatókra és kántorokra (nyug-
díjasokra, özvegyekre és árvákra is) 1943.
január l-i érvénnyel kiterjeszti. A ren-
delet részletes ismertetésére még vissza-
térünk.

Jelentkezések a Népfőiskolákra. Ok-
tóber hónapban kell jelentkezni a
november elején kezdődő Népfőiskolákra.
Ez évben november hónapban öt helyen
indul el öt-öthónapos evang. népfőiskolai
tanfolyam a falusi ifjúság nevelésére,
mégpedig fiúnépfőiskolák: Nagy tarcsán,
Orosházán és Gyenesdiáson. - Leány- ..
nép főiskolák: Budapest-Hűvösvölgyben
(FÉBÉ) és Győrújfaluban. Támogassuk a
népfőiskolai munkát azzal is, hogy .buz-
dítsuk az arra alkalmas ifjúságot a
jelentkezésre.
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. ftádió, gramofon, zonuora~illent~üs ~armoni~a I BUNDÁK, SZŰRMÉK
és az összes hang- 'MARNITZ hangszer- I első!angú kivitelben és legmegbíz-
szerek legolcsóbban telep , hatóbban

, Budapest. vm kerület. József-'körút 37. szám. I • ZAV' MIH' A' lY
. Vidéki fiók: Szoinok. Kossuth-tér 1.

leral'at· Gyöngvös, Kossuth-utca 3. szám. Bpest, IV., Harís-köz 4. félem. Tel: 188-057
c ft. Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény Nagy raktár lezújabb modellekböl.
Alakításokat jutányosan vállal ok.

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR 1S BAZ Á R- KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek. ez üst tál ak.
gyűrűk. serlegek.
ékszerek. kanesők.
csaltok; hamutálak.

nászajándékok.

Zongorák, harmóniumok
eladása M d..1 ,. hittestvérünk
v é t el e en one zongoratermében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 146-411.

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

Eredményesen' ciánoz,
H W.MP,&#&, $&#WMIII

SKALLA TESTVÉREK
ÚRISZABÚK
Ruhakölcsönzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Hajó~ufca 8-10., félem. 2.

"TELEFON: 18-26-74. .

lehel és Salgó ~
divat- és textililruk .. I

BUDAPEST, IV., DEÁK-Té.R 4.",
TELEFON: 180-608.

~ ......•..~...................•

Harmóniumok -legolcsÓ"bban

" FITTLER-nél
BUDAPEST, Damianich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Bundék,
bolerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

•Átalakitás eredeti
model szerint.

Varsányi Laios-nál IV., Múzeurn-körút 7.

Szövet és selyem diva t lJ r u k ~
legelőnyösebb beszerzési forrása -

Löw és Varga I
BUDAPEST, (Belváros) IV., Sütő·ulca 1.

(Ág. ev. isk. épületben.) , '-; "

HELYEGIOK
KOVÁCS LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327.

zománctéblák, .
vésés ek, jelvények',
néviegyek, címkék

l8tJéllófO'vlltig"'res,.... •• ~ _1.' ~ P684A

lllfl9:~ ziőór~éJ;re.s d' gguel:
111- ,,' '1lag vé ~e 'l .\=, . a eSI

je/képezik.a pon fosságot

. J /J, ,
Kaphatók mInden órásszaKi~ ,



BIBOR ISTVÁN
kőnyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papir, írószer, töltőtoll,
játékárú, bélyeg, beszélőgép, lemez, tű, kirakatdiszítő, könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

Evangélikus lakásba II
Evangélikus képet 1.I
LUHNSDORF KAROLY .
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 (gazság és az
élet" (60X33) 1 P
"Én Istenem, én Istenern. miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P

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

. ért kaphatók.

BORSOS LÁSZLÓ KON~Ál~~:~a~LET
.BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási jávorfa és masché áruk, kés- és acéláruk. zománcozott és alumínium

edények, tűzálló iénai és közönséges űvegéruk. Seprők, kefék, mosó-. konvhe-
felszerelések stb.

I'IISZTRi8RnTR&
fúlllmS '.'/ITCR'"

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény
<,

Telefon: 38-20-87.

Cegléd,

(I$~;Z~;~8~.t\
@) _EKSZER-EZUST-ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3_
Váll\szlékos. ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

Divaf-zsebk.endö
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon : 185-462.

••••••••••••••••
Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatosságí 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
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 foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

••••••••••••••••
Petho" Laios gyűmölcs-, zöldség- és

tejtermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.

Evangélikus gimnázium épületében.

1/

Müvlrág, dísztoll, eredeti kUlönleges.
ségek gyártása, eladása

GAOSZ. BDest. IV••SütÖ-utc.1.
TELEFON: 180-213.

Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Gyermekkorunktól ismerjük
ezt a szót, ma is nagyon sokszor
használjuk és ma megint olyan
idők járnak, amikor egészen
tisztában kell lennünk teljes
jelentőségével. Ma könnyebb a
dolgunk vele, mert ma már ka-
tonáinkat is csupán ezzel az
egyetlen névvel nevezzül. es
nagyon jól tudjuk róluk, hogy
Oroszország legmesszebb fekvő
részein is harcaikban ezt a ma-
gyar hont védelmezik, melyen
otthonuk van, szeretteik élnek
és amelyen kívül a nagy vilá-
gon .nincsen számukra hely. A
honvédelem nagyszerű mun-
kája vérrel, vassal, verejtékkel,
áldozatokkal folyik 'ma is.

Már régóta olvasunk arról,
hogy a többi háborús országok-
ban fokozatosan mindíg job-
ban beállították és igénybe vet-
ték .a női munkát a hiányzó
férfiak munkájának pótlására.
Szórványosan már nálunk is
láttuk ennek jeleit, most azon-
ban a honvédelmi törvény vég-
legesen megszervezte azt. Ma
már .nálunk is be lehet osztani
munkára, fel lehet használni
bármilyen kijelölt feladat el-
végzésére, olyan munkahelyen
is a nőket, ahol eddig nem hasz-
nálták őket. Jegyezzük fel utó-
daink számára e lap hasábjain
is, hogy mielőtt a női honvé-
delmi szolgálat parancsszerűen
megkezdődnék, az országos női
szarvezetek megmozdultak és
fel akarják buzdítani a magyar

"Honvédelem"
leányok és asszonyok. társa-
dalmát, hogy önkéntes honvé-
delmi szolgálatra jelentkezze-
nek és szervezkedjenek. Elébe
akar tehát menni annak az idő-
nek, amikor majd rendelkezni
fognak a női munkaerők fel-
'használásával. Elébe akar men-
ni először azért, hogy minél
jobban csökkentse annak a le-
hetőségét, ami a nők mozgósí-
tásánál is elkerülhetetlen lesz,
hogy sokan majd olyan helyre
kerülnek, ahol kevesebh-hasz-
not fognak jelenteni, mint más
helyen jelentenének. Segíteni
akar tehát abban, hogy lehető-
leg mindenki olyan munkába,
foglalkoztatásba, feladatba ke-
rüljön, ahol a legtöbb et tud
használni. De jelentkezést kér
másodszor azért is - még pe-
dig önkéntes jelentkezést -
mert meg van győződve arról,
hogy a hűséges, dolgos és áldo-
zatkész magyar nők maguk is
tudnak az önkéntes munka ke-
retein belül sok olyan lelemé-
nyes gondolatot és életrevaló
ötletet felvetni és megvalósí-
tani, aminek a köz fogja látni a
hasznát.

Az asszonyi szeretetnek egé-
szen külőnös és jellemző tulaj-
donsága az; hogy önkéntes sze-

-retet. Még azt a köteles szere-
tetet is, amelyet szülei, hitvese,
gyermekei iránt érez, átváltoz-
tatja önkéntes szeretetté az-
által, hogy nem tud meg-
maradni a kötelességnél, - ha-

nem annál mindíg többet akar
önként, magától is szívesen tel-
jesíteni. Ilyen a női szívek sze-
retete nemcsak a családdal, ha-
nem a nemzettel szemben is.

Történelmünk tele van a
honleányi szerétet ragyogó pél-
dáival. Meg vagyunk győződve
arról, hogy ez a szeretet ma is
ugyanúgy" ma is áldozatkészen
él a magyar nők szívében. Eb-
ben igazán nem lehet külőnbsé-
get tenni magyar asszonyok kő-
zött sem vallásfelekezet, sem
anyanyelv szempontjából. Bár
mindenki olyan jól tudná, mint
ők, hogy ami földi életünk szá-
mára drága és féltett, az mind
összefügg a nemzet életével.

Az első világháborúban az
evangélikus férfiak felekezeti
arányszám szerint a legmaga-
sabb százalékban adták a hősi
halottakat. Bizonyosakvagyunk
abban, hogy az evangélikus nők
az ország minden részében
ugyanilyen mindent áldozó sze-
retettel és lélekkel készek részt-
venni a Női Önkéntes Honvé-
delmi Szervezet minden mun-
kájában. Nem beszélnek majd

'sokat róla, de ahol munkát kap-
nak, ottlesznek és igyekeznek
azt nemcsak kötelességteljesí-
tésből, hanem határtalan szere-
tetből is a legjobban elvégezni.
Mert az evangélikus nők min-
den munkája fölé eddig mindíg
oda volt írva ez az evangéliumi
hitből fakadó törekvés: mások-
!"ál többet, másoknál jobbat! ...

K. L.



Az Orszá~osProtestáns Napo~
mun~aren~je

A magyar protestáns társadalom sereg-
szemléjét, az "Országos Protestáns Na-
pok"-at, ezúttal negyedszer rendezi meg
az Országos Bethlen Gábor-Szövetség.
Kiss Roland ny. föispán, az elökészítéssel
megbizott szövetségí igazgató a leg-
apróbb részletekig kidolgozta már a
programmot, amely október 25-től no-
vernber la-ig az események egyre gaz-
dagodó sorát igéri. A munkarendet nagy
vonalakban -itt foglaljuk össze.

Az október 25-i vasárnappal kezdődnek
- 'e napo.n ifjúsági evangélizációval -
az istentiszteletek és előadássorozatok.

31-en, a 'reformáció emléknapján' a
Kálvin-téri templomban Szabó Imre es-
peres.' a Bécsikapu-téri templomban Kapi
Béla püspök, a Koháry-utca.i templomban
Józan Miklós püspök prédikál; mind-
három rádióközvetitéssel. A felső közép-
iskolások reformációi emlékünnepén -
Vigadó;d. e. 10 - vitéz Bonczos Miklós
államtitkár mond beszédet, a protestáns
cserkész- 'és leventeifjúsági ünnepen -
Vigadó, 12- vitéz kisbarnaki Farkas
Ferenc Iöcserkész, Ezután koszorúzó
futárlánc a protestáns múlt nagyjainak
budapesti emlékhelyeihez. Délután: az
Evangélikus Nők Országos Szövetsége
kézimunkakiállításának és vásárának
megnyitása, Muraközy Gyula rádióelő-
adása: "Magyar reformátorok", reformá-
ciós missziói konferencia. Este félhatkor
a-hagyományosföűnnep a Pesti Vigadó-
ban: Tasnádi Nagy András szövetségi
elnök, Ravasz László református püspök,
Kemény Lajos .evangélikus esperes, Palló
Imre, Keken András, Túrmezei Erzsébet,
Kereki Gábor és mások közremüködés'é-
vel. Ugyanekkor .. lllég több helyen lesz
emlékezés, ugyancsak gazdagmüsorral,
hatórai kezdettel.

November 1.: D. e. a Bocskay-úti refor-
mátus templomban a Magyar Bibliatár-
sulat alakuló közgyülése, d. u. a Magyar
Evangéliumi Munkásszövetség megbeszé-
lése (Szabadság-tar]. Protestáns asszony-
konferencia ('126) a Sütő-utcai evangé-
likus díszteremben: Pesthy Pálné elnöki
szavai után vitéz' Keresztes-Fischer Fe-
rencné, a belügyminiszter neje a finn
asszonyokról. Krén Margit a protestáns
asszonyok mai feladatairól beszél. Meg-
kezdődik. a közös protestáns evangé1izá-
ció 'a Kálvin-téri templomban és négy
napon át tart, esténkint 'h6-kor reformá-
tus és evangélikus előadók "Az idvesség
útj áv-ról beszélnek. - November 3.
D. u. 1126: protestáns cserkésztisztek orsz.
gyülé.se (ref. gimn.). November 3: d. ll.

'126: A Magyar Protestáns Irodalmi Tár-
sas.ág ünnepe (Ráday-utcai díszterem),
Kapi Béla evangélikus püspök, Milotay
István, T. Mátrai Erzsi, Erdélyi József
és Csíky.Mária előaclásaival. - Novem-
ber 4.: Az Országos Református Jóléti
ésCazdaságí Társulat közgyűlése; 6-kor
a Magyar. Művelődés Házában irodalmi-
és 'művészest, Enyedy Andor református
püspök, Ádám Jenő, Basilides Mária, dit-
rói Csib y József, Dullien Klára, Hosszú
Zoltán, KósKároiy, Lehotay Árpád, vitéz
Pongrácz István, Tasnády Ilona, Zsindely
Ferenc . államtitkár szerepléséveI. Itt mu-
tatkozik be az új "Budapesti Protestáns
Énekkar", továbbá a Budapesti Szimfó-
nikus Leventezenekar. Az estélyt a rádió
közvetíti. - November 5.: Az Országos
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Ki vé~ezze az e~yMztársalalmi mun~át1
Túrócz y ' Zoltán püspöknek az Egyháztársadalmi Konferencián elhangzott előadása

Minden kérdésre két felelet lehetséges. Egy elvi és egy gyakorlati.
A természetes az volna, hogy a kettő ugyanaz legyen, a valóságban
azonban sokszor különbözik egymástól a két felelet. Az elvi állásfogla-
lással sokszor nincs logikus összefüggésben a gyakorlati magatartás,
mert a gyakorlatban az adott helyzettel való számolás, a reálpolitika,
sokszor átszínezi, vagy letompít ja, sőt sokszor félre is tolja az elvi
rneggyőződést. Legyen bármilyen fontos is egy kérdés sorsára vonat-
kozólag a vele kapcsolatban elfoglalt elvi álláspont, a valóságban mégis
a gyakorlati magatartás dönti el a kérdés sorsát. Ezért kell e kérdésre
való válaszadásunknál először a kérdéssel kapcsolatos gyakorlati maga-
tartásban megnyilatkozó választ szemügyre vennünk.

Ha így nézzük a kérdést, akkor arra a megdöbbentő tapasztalatra
jutunk, hogy erre a kérdésre: ki végezze az egyháztársadalmi munkát?,
a gyakorlati magatartás legnagyobb részt ezt a választ adja: senki.
Ha ugyanis őszintén a kérdés szemébe nézünk és minden szépítés
nélkül akarjuk megrajzolni az adott helyzetet, akkor azt kell látnunk,
hogy kifejezetten egyháztársadalmi munka jóformán alig van egy-
házunkban. A tiszai egyházkerületben például, ahol pedig erőteljesen
szorgalmazzuk ezt a munkát s ahol az Országos Luther-ISzövetség
igazgatója is tartózkodik s ő is állandóan szorgalmazáa ezt a munkát,
mind a mai napig még csak azt tudtuk elérni, hogy- az egész egyház-
kerület területén tíz egyházközségben van imígy-amúgy működő
Luther-Szövetség, - a dunántúli egyházkerületben pedig ott-tartóz-
kodásom idején úgy láttam, hogy helyi Luther-Szövetség .egyáltalában
nincsen s a kerületi Luther-Szövetség is tulajdonképen csupán össze-
fogó kerete már régebben meglévő munkánknak, és abelmissziói
munka irányításához szükséges anyagiak előteremtésének a bázisa. --
Azt hiszem, a másik két kerületben sem sokkal jobb a helyzet.

A gyakor lati magatartás tehát óriási általánosságban azt a fele-
letet adja erre a kérdésre: ki végezze az egyháztársadalmi munkát":
senki. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy sok helyen nincsen,
vagy legalább is nincs működő Luther-Szövetség ott, ahol pedig a
külső adottságok annak megszervezését lehetövé termék.

Ha ennek a' magatartásnak indokolását keressük, akkor .azt látjuk, ..
hogy emögött az a meggyőződés húzódik meg: nincs egyháztársadalmi
munkára szükség.

Ezt a meggyőződést elsősorban a kis gyülekezetek vallják, ahol
a külön egyháztársadalmi munkának megszervezése a létszám ala-
csonysága következtében sem lehetséges, de másrészt a gyülekezetek
és az egyháztársadalom annyira' egy, hogyamegszervezés fölösleges-
nek is látszik.

Ez álláspont képviselői közül a második csoportba azok az emberek
tartoznak, akik a régi templomos keresztyén séget sírják vissza, amely-
ben a gyülekezeti életnek nemcsak központja, hanem egyetlen és épen
ezert reprezentábilis megnyilatkozási helye volt a templom. Azt han-
goztatják, hogy elég a templom s ezért elvből helytelenítenek mindent,
ami akár látszólag is a templom központi jelentőségét és egyedülvaló-
ságát háttérbe szorítja.

A harmadik csoportba tartoznak azok, akik nem ugyan hagyorná-
nyokhoz való ragaszkodásból, sőt ép a modern teológia elvi álláspontja
alapján az íge egyedül valós ágát hangsúlyozva, az egyház egyetlen
feladatának az íge hirdetését látják s ezért érzéketlenek az egyház-
társadalmi munka iránt.

Ha egy kicsit közelebbről elkezdjük boncolgatni ezt az álláspontot,
sokszor jutunk arra a szomorú megállapításra, hogy emögött sokszor
több a kényelem szeretete, mint az elvi meggyőződés. Különösképen
akkor .válik ez nyilvánvalóvá, amikor meg kell látnunk' azt, hogy
az íge egyedülvalósága és egyedül elégséges volta álláspontjának kép-
viselői közül milyen sokan csak az Ú. n. reprezentatív ígehirdetésekre
fordítanak szép és dícséretre méltó gondot, de az .Ú. n. nem reprezen-
tatív ígehirdetés ek után egyáltalában nem törik magukat.

Ha erről a csoportról azokra siklik át tekintetünk, akik az egyház-



,

társadalmi munkával hajlandók elvileg- és gyakorlatilag is komoly an
foglalkozni, akkor azt látjuk, hogy e csoport képviselőinek legnagyobb
része, egészen elenyésző töredéket leszámítva, megegyezik két dolog-
ban. Az egyik az, hogyegyháztársadalmi munkára szükség van, a
másik az, hogy ezt a munkát az egyháznak magának kell végeznie.

Szükséges az egyháztársadalmi munka azért, mert mindaddig,
amíg népegyház vagyunk, az egyház az íge és a szentségek szolgálatá-
ban nem tud mindenkinek szolgálni. Ha egy gömbnek képzeljük el
a gyülekezetet, amelynek középpontjában van az egyház ígehirdető és
szentségosztó munkája s körülötte helyezkednek el kisebb-nagyobb
lelki távolságban a gyülekezet tagjai, akkor azt látjuk, hogy ez a gömb
a középpontjában a legritkább és minél inkább közeledik a felülethez,
annál sürűbb. A népegyház gyulekezeteinek az életében ugyanis
általában véve erősebbek a centrifugális erők; amelyek a gyülekezet
tagjait az egyház magjátólelfelé sodorják, mint a centrípetális erők,
melyek az egyház kultikus köZösségébe vonzzak a híveket. Ebben a
a helyzetben .az egyház nem helyezkedhetik arra az álláspontra, hogy
van Mózesuk és prófétájuk, hallgassák azokat (Luk. 16: 29.). Ez lehet
felelet az Isten ítélőszéke előtt azok mentegetőzésére, akik azzal akar-
ják fedezni magukat, hogy nem hallottak az evangéliumról. Ellenben
nem lehet mentsége az egyháznak, mikor Isten egy-egy lélek mérlegre
helyezésénél azzal vádolja, hogy nem ment el széles e világra és nem
hirdette az evangéliumot minden teremtésnek. Akik nem jönnek az

. egyház központ jához, azokért az egyháznak kell utánuk menni, hogy
minden módon megtartson némelyeket. Enélkül Ezékiel" 3 szerint nem
kaphat az egyház felmentést. Az pedig kétségtelen, hogy az eg.,yház
ígehirdető és szentségosztó munkájának úttörői abelmissziói és egy-
háztársadalmi munka .. Az egy;háztársadalmi.munka tehát nem az egy-
ház elvilágiasodásának tünete, vagy fölösleges cicoma az egyház testén,
hanem az egyház lényegéhez tartozik, mint az egyház missziói mun-
káj ának egyik ága. '

Az egyháztársadalmi munka szükségét azonban nemcsak az egyház
missziói kötelessége igazolja. Egyszerűen elkerülhetetlen az egyház-
társadalmi munka, vagvis az egyház társadalomra vonatkozó üzene-
tének tolmácsolása és programmjának végrehajtása. Az élő íge ugyanis
mindíg politikum. Ha nem az, akkor nem élő. Az ígének mindenhez
van szava s ezért az egyháznak is mindenhez kell, hogy legyen szava.

. Ezekben körvonaloztam nagy vonásokban e tábor meggyőződését
arról, hogy az egyháztársadalmi munkát végezni kell, mert arra
szükség van. Ugyanez a tábor azonban legnagyobb részt abban. is
megegyezik, hogy az egyháztársadalmi munkát, mivel az az egyház
lényegéből folyik, magának az egyháznak kell végeznie. Meggyőző-
désük szeririt nem lehet felmenteni az egyházat ez alól a' munka alól.
Nem elég tehát az, ha a munkának egyházi jellege van csupán, nemcsak
egyházi munka kell, hogy legyen az egyháztársadalmi munka, hanem
az egyház munkája.

,E kérdésnél azonban önként felmerül az a kérdés, hogy mikor
válik egy munka az egyház munkájává. E kérdésben világosabban
látunk akkor, ha leszögezzük, hogy az egyház maga, mint olyan, nem
tud dolgozni. Az egyház csupán szervei által tud dolgozni. A kérdést
tehát így kell megfogalmaznunk: konkréte ki az egyház, amikor az
egyház dolgozik? .

. Erre a kérdésre nagy általánosságban hol nyiltan bevallva, hol
tudat alatt ezt a választ kapjuk: egy munka akkor válik az egyház
munkájává, ha a pap végzi. Ez a kérdésre a. hierarchikus felelet.

Ez az álláspont teológiailag is képtelenség. Igaz ugyan, hogy az
utóbbi időben a lelkészi hivatal (Amt) jelentőségéről vallott felfogás
nagy változáson ment keresztül. A papi szolgálat helye és értéke
teológiailag ma más az egyházban, mint azelőtt volt. Ez a teológiai
fordulat azonban a papi szolgálat felelősségét akarja növelni, nem
pedig. méltóságát. Nem opus operatum okkal kibélelt kényelmes tró-
nusra akarja ültetni a papot, hanem ép ki akarja mozdítani felelőtlen
nyugalmából. Mi sincs mcsszebb ettől az irányzattól, mi.nt az, hogy
az egyházból papi egyházat csináljon, már pedig ha csak az az egyház
munkája, amit a pap végez, akkor ez az elgondolás' menthetetlenül
a papi egyházba torkollik be. .

Ez a hierarchikus felelet azonban gyakorlatilag is képtelenség.
Ha egy kicsit kiélezzük a dolgot, rögtön nyilvánvalóvá válik ez.'

Református Lelkészegyesület valasztma-
nyi- és' közgyűlése. A Keresztyén, ESz-
perantó Liga' magyár csoportjának érte-
k ezlete. - ,November' 6.:. JS. Magyar
Kálvín-Szövetség hitvédelmi összejöve-
tele, Kov áts J. István rádióelöadása:

. "Kűzdelem a magyar Bíb liáért". ~':N'a·
vernber 7.: A Magyar Református Diákok
Soli Deo Clor+a-Szö vetségériek '"M~ricz
Zsigmond-emlékestje" - Magyar Köz-
művelődés Háza, este '127 -, Karácsonv

"Sándor debreceni egyetemi tanár, Veres
Péter, W. Móricz Lili, Féja Géza, Bihar'y
József, az S. D. G.-énekkar és Csikv Má-
ria közreműk ödésével.: ..- Novemb:er' 8.:
Zenés. áhitat. (óbudai evangélikus' ternp-
lom, d. U., 5). Gaudy Lászlo egyhazkerü-
leti vallástanítási felűgyelő"előadásavaL
-'- November 10,: Szabó Imre református
esperes rádióeJőadása: "Bethlen. es Páz-
rnánv". - .Az egyetemes·közgyűlé!mek
november 20-ára történt k.itűzése követ-
keztében az. egyetemes . közgyűlésseI
kapcsolatos konfererrciák és összejövete-
lek nemi.lleszthetők be a..' Protestáns
Napok programmjába. (Magyar: Ér.fesítő.j

~~~

Tiszteletadás.
Az ország különböző vidékein. külön-

böző szokások nyilvánul nak meg az isten-
tisztelet megkezdésekor. Ismerünk olyan
helyeket, ahol a hivek a templom. előtt
gyűlekeznek össze, megvárják a lelkészt
és elsőnek a lelkész lép il. templomba
s utána. vonul bea gyülekezet, hogy
elfoglalja helyét, még pedig rendszerint
az első sorokban a gyermekek, aozl:ltán
külön-külőn a felnőtt ifjak" legények,
valamint a leányok és. igy halad azután
hátrafelé az életkor szerint úgy: a férfiak,
mint a nők 'oldalán az elhelyezkedés.
Érdekes, hogy sok helyen a templomból
való eltávozásnak is -Iordított sorrend-
ben, de ugyancsak sztgorúan megszabott
rendje van. Ezek a szok ások helyenként
igen régiek, senki nem mer véteni elle-
nük és mindenki ragaszkodik hozzájuk .
. Ezek és ehhez hasonló helyi szokások

jutottak eszünkbe, mikor az elmúlt va-
sárnapon Q. Raffay Sándor püspököt, a
Deák-téri templom lelkészét, aki hosszú
betegsége miatt egy esztendeig 'nem tu-
dott szolgálni a gyü.lekezetben, temp-
lombalépésekor az egész gyülekezet fel-
állással köszöntötte. A budapesti gyü-
lekezetekben általában nemszok,áso.s,
hogy a gyülekczet felállással köszöntse
Fl templomba lépő lelkészt; de ismerunk
az országban sok olyan gyülekezetet,
ahol ez is a régi szokások közé tartozik,
és ma is megtartják. Erdekes bizonysága
ennek az, hogy az ilyen vidékrő] Buda-
pestre érkező vagy települő egyházhi:
veink néhányszor nlég itt 'is önkéntele-
nűl felállnak, majd megzevarodve leül:
nek, amikor észreveszik, hogy: az ő, tisz-
teletadásuk abban .. a templomban nem
szokásos, Kétségtelenül úgy kell gon-
dolkoznunk erről' a kérdésről, hogy a
tiszteletadás nem a lelkész személyének,
hanem .ígehirdetől tisztének, végzendő
munk áj ának szó l: a gyűlekezet úgy' te-
kinti a belépő lelkészt, mint akí az ISten
Igéjét hozza, szólni fogja, vagy amint
Pál apostol mondotta, olyannak, " aki
Krisztusért jár követségben. Ebből 'a
szempontból tekintve nem lehetne ki-
fogást tenni az ellen, ha ez a tisztelet-
adás hozzátartoznék az istentisztelet
rendjéhez. Persze teljesen hclyteleriül
fogná fel és igaz értelmét Jél'reismerné



az a lelkész, aki ezt azzal viszonozná,
hogy a padok között jobbra-balra haj-
longva haladna a papi szék felé. Ezt a
gyülekezeti tiszteletadást megfelelően
viszonozni meg van a Jeikésznek az al-
kalma Isten í.gé]ének tiszta. buzgóságos
és me.ggyőződéses hirdetésével.

"A~inem ~OI~Oli~,ne is e~,é~1"
Mindennap ismétlődő jelenetek ját-

szódtak le a múlt vasárnapon két buda-
pesti helyiérdekű vasuli kocsiban. Ala-
mizsnát kéregető emberek síránkozni
kezdtek, színte ömlött szájukból a pimasz
és a keserűség szava. Otthon éhező és
fázó gyermekeikre hivatkoztnk. "Sok-
gyermekes családapa vagyok", mormolta
az egyik. "Ne reám tekintsenek, hanem
nagyszámú családomra s az irgalmas
Isten nevében segítsenek rajtam" - így
rimánkodott a másik. Az utazóközönség
nagy része önkéntelenül pénztárcája után
nyult s ló szívvel valami kis segítséget

.kívánt adni egyiknek is, másiknak is.
Néhányan azonban gondolkodóba estek
s halkan odasugták szomszédjuk fejé:
milyen jó .ötlet ma éhező és fázó gYer-
mekekre hivatkozni·... Ma, amikor a
családvédelem fontosságáról olyan sokat
beszélnek az emberek s ma, amikor erre
a legtöbb ember szíve meglágyul. Sze-
retnénk látni azokat a gyermekeket!
Teltek, múltak a percek s ki hogyan látta
jónak: odanyujtotta kis pénzdarabját
vagy mozdulatlanul megvárta. amíg tá-
vozik közeléből 3. kéregető koldus .

.Ez a míndennapos jelenet azonban
míndkét kocsiban tanulságosan végző-
dőtt. . Egyik helyen mérgesen felugrott
valaki a helyéről s csúnyán rákiabált
emberűnkre: ."Koldulásból akar megélni?
Aki nem dolgozik, ne is egyék!" Mint
később megtudtam.: az illető negyvenév
körülí kistisztviselö volt, négy gy.ermek
atyja, szorgalmas, templomlátegató, egy-
szerü, szűrke hétkőznapimunkása a mai
életnek. A másik kocsiban éppen akkor,
amikor levett kalapjába a legszorgaJma-
-sabb an gyüjtőtte össze jószívű adakozók
filléreit, . adomány helyett határozott
kérdést szegezett neki valaki: "Akar
dolgozni, uram? Ha igen, jelentkezzék
holnap regge! 7 órakor Dorogon, keres-
sen engem. Biztosítom elöreis, becsüle-
tes munkájának bérét minden bizonnyal
meg fogja' kapni". Ezzel egy névjegyet
adott át neki. Rajta voltak a közelebbi
tudnivalók.
'Mindkét dolgot érdemes megörökíte-

nünk. Beszédes bizonyságai annak, hogy
mennyíre egészséges gondolkodás kezd
terjedni az emberek kőzött. Az igazán
nyomorult embert árn segitse mindenki
testvérszeretettal, aki azonban a szorgos
munkét megveti s koldulásból akarja
fenntartani magát, vesszen ki közülünk!
;,Aki nem dolgozik, az ne is egyék!"

~ A' fenti eset az elmúlt vasárnapon tőr-
tént, amikor minden evangélikus temp-
lomban megemlékeztek a hadbavonul-
takról. azoknak családtagjairól, a mai
háború sebesültjeiről, eltüntjeiről és hősi
halottairól. Hány ígehirdetés hangoztatta,
hogy két. arcvonalban küzd ma minden
magyar! A külső vonalat a harcoló kato-
naság tartja, a belsőt pedig az az ő'"
helyén kétszeres szorgalommal fáradozó
munkás, aki rendíthetetlenül megáll a
maga posztján. Ez a két jelenet mintha
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Világos ugyanis, hogy nem mind az egyház munkája az, amit. a pap
végez. Ha nem is beszélünk a' papi bűnökről, csak szövetkezeti veze-
tésről, vagy gazdálkodásról, esetleg vadászatban és tarokkban jelent-
kező "egyháztársadalmi munkájáról", világosan látjuk, hogy a pap
munkája nem mindíg az egyház munkája. Sokszor még az igehirdetése
sem az. Ezután az is világos, hogy nem csak az az egyház munkája,
amit a pap végez. Ez esetben kies ne az egyház munkájából az egész
kultúrmunka, melyet iskoláiban végez és szeretetmunkájának is leg-
nagyobb része, melyet diakonisszáival és nőegyleteivel végez.

Ezért módosítják sokan ezt az előbbi vulgaris felfogást oda, hogy
az az egyház munkája, amit az vegyházi tisztviselők végeznek papi,
vagy püspöki, vagy közgyűlési megbízás és programm alapján. Ez a
módosított állásfoglalás világosan mutatja már azt, hogy az egyház
tehát, ha dolgozni akar, csupán szervein keresztül dolgozhat. Szer-
veket kell létesítenie a munka végzésére. Ez a szerv nem mindíg
egy ember, lehet egy szervezet is, de mindíg organikusan bele van
építve az egyház testébe, mint a kéz, a láb, a szem, a fül az ember
testébe. Ez a beépítés konkréte azt jelenti, hogy a munkálkodó orga-
numot az egyház hívta 'létre, az egyház irányíthatja hivatott tényezői
által, legyen az akár közgyűlés, akár pap, vagy püspök s az egyház
szüntetheti meg, ha vagy a rnunkáját tartja feleslegesnek, vagy a
munka eszközeit tartja alkalmatlannak a munkához.

Ezzel már ott vagyunk az egyesületek kérdésenél. Az előbbi állás-
pontom alapján nem lehet csodálkozni azon, ha az egyesületek kér-
désében pozitív álláspontot foglalok el. Meg vagyok arról győződve,
hogy vannak egyesületek, amelyeket Isten hívott létre s amelyek azért
alakultak a hivatalos egyház testén kívül, mert a hivatalos egyház
engedetlen volt az Isten Szent Lelke munkára indító kényszerítés é-

vel szemben. Nincs tehát joga követ dobni az egyháznak evangéliumi
egyesületekre azért.vhogy az ő munkakörébe kaszáltak bele.. ha maga
az egyház azt a munkát tényleg nem végezte, vagy nemis' volt
hajlandó végezni.

Az a fejlődés, amelyen ezeknek az egyesületeknek az egyházzal
kapcsolatos állásfoglalása keresztül ment, az egyházellenességből ki-
indulva az egyház iránti közönyösségen, majd az egyház iránti rokon-
szenven keresztül a mai elegyháziasodásig, mutatja világosan azt, hogy
ezek az egyesületek az egyház feladatát végezték s mihelyt az egyház
is ráeszmél feladataira, az egyesület is ráeszmél az egyházzal való
összefogásnak tényére és jelentőségére. A külön munkaszervként
létesült egyesületeket így növeszti lassan oda Isten az egyház testéhez
s fgy válik- munkájuk ha nem is az egyház munkájává, de egyházi
munkává. .

Szerintem természetes dolog' az, hogy az egyház szerveket,
szövetségeket, egyesületeket létesít munkája végzésére, azonban ezek
csak akkor lehetnek az egyház mukájává, ha, mint említettem, az
egyház hívja létre őket, az egyház irányítja arra hivatott téfiyezőin
keresztül s az egyház szüntetheti meg őket bármikor. Ezért nem
vagyok barátja annak, hogy egyházi egyesületek belügyminiszterileg
jóváhagyott alapszabályok alapján működjenek. Ez az egyháztól való
elkülönülés útjának első lépcsőfoka. E tekintetben mintaszerű példának
tartom a: Misszióegyesületet, amely az egyháznak a missziói munka
végzésére az egyház általlétrehívott és. irányított munkaszerve.

Tudom jól, hogy 'van olyan csoport is, amelyik e felfogástól
bizonyos árnyalati különbséggel eltérve szükségesnek látja az egyház-
társadalmi munkának az egyháztól nagyobb függetlenségben való meg-
szervezését. Ez a csoport 'úgy látja, hogy az egyháznak is szüksége
van bizonyos független s néha kissé felelőtlen rohamcsapatra, amely
szervezeténél fogva akcióképesebb, összetételénél fogva bátrabb len-
dületű s így sok olyan nehéz esetben oldhatja meg az egyház súlyos
problémáit, melyet maga az egyház méltóságteljes nehézkességével
elkésne megoldani. Bármennyire is látom ennek az elgondolásnak böl-
cseségét, úgy látom, hogy az egyháztársadalrm munka végzésére
rendelt szervezetnek az egyháztól való függetlenedése több veszéde-
lemmel jár, mint amennyi előnnyel s az' egyházhoz való szerves
odanövésmég nem kell, hogy feltétlenül megbénítsa az egyháztársa-
dalmi munkaszerv gyors mozgását is. .

Az egyháztársadalmi -szerv függetlenedésének van t. i. egy nagy
kísértése. Oncéllá válik lassan maga a szerv .. .Munkájának jellege



Laszkáry Gyula
a dunáninneni egyházkerület új felügyelője, a Johannita-rend lovagja.

egyházi ugyan, de célja nem az egyház, hanem önmagának építése.
Az egyház csak munkamezeje, melyet bérbe vett, hogy azon maga
gazdagodjék. Programmja a saját programmja és nem az egyházé.
Az ilyen szerv végezhet nagyon áldott munkát, Isten országa építésé-
ben Isten nagy dolgokat végezhet rajta keresztül, de a munkája nem
lesz az egyház munkája.

Összefoglalva az eddigieket:
Az eddigi-tárgyalások alapján kialakult meggyőződésem szerint

külön egyháztársadalom tulajdonképen nincs. Csak egyház van, ez
az egyház azonban társadalomtudományi szempontból nézve nevezhető
egyházi társadalomnak. E szerint külön egyháztársadalmi munka sincs,
-csak egyházi munka van. Van azonban olyan egyházi munka, amelyet
vagy a munkát végző személy, vagy pedig a munka tartalma után
egyháztársadalmi munkának nevezhetünk. Az egyház munkáját ugyanis
a munkát végző személy után aszerint, hogy azt inkább az egyházi
hatóságok (ideértve a lelkészi szolgálatot is), vagy pedig inkább az
egyház tagjainak tömörülései végzik, elkülöníthetjük s az egyszerüség
kedvéért az egyiket egyházhatósági, a másikat egyháztársadalmi mun-
kának nevezhetjük.

Az egyház azon munkálkodik, hogy hiveinek összessége mind-
inkább beleépüljön Krisztus testébe, más szóval az "egyháztársadalom"
mindinkább valóságos hit, - szeretet, - és szolgálatközösséggé váljék.
Az egyházi hatóságok e munka hatékonysága és teljessége érdekében
megbíznak egyesületeket, mozgalmakat, munkaközösségeket, hogy
egyes feladatokat elvégezzenek, - különösen a szolgálatközösség épí-
tése és erősítése (öntudatosítása) terén. Az az egyházi munka, amelyet
ezek a szervek végeznek, összefoglalóan egyháztársadalmi munkának
nevezhető.

Ennek a meghatározásnak van ugyan bizonyos klerikus és laikus
megkülönböztetést valló íze. Ez azonban csak íz és nem lényeg.

A munka tartalma szerint egyháztársadalmi munkának nevezhető
az egyháznak az a munkája, amely az egyháztársadalomra vonatkozó
üzenetének tolmácsolása és erre vonatkozó programmjának végrehaj-

visszhang lenne sok-sok evangélikus
szószék ígehirdetésére. Mintha azt hir-
detné, csak akkor jön el ennek a népnek
a boldogabb jövendője, ha megbecsüli a
munkát s megköveteli a tétlenkedőktől,
a könnyeJmüektől, hogy ők is ugyanazt
a fáradságga 1- szerzett kenyeret egyék,
ami rnin den Cfolgos kéznek jutalma és
Istentől nyert aj ándéka. .

Kicsi darab kenyér jut ma mindenki-
nek. Sózzuk ezt verítékünkkel s fárado-
zásunkkal, mert csak a munk ás méltó a
maga jutalmára. Pásztor PM

Láttuk
Még eddig egyszer sem volt alkal-

munk írni a Corvin árúház művészeti
válJaJkozásáról. Ha csupán üzleti jelen-
ségnek tartanánk, nem szólnánk rója,
mível azonban az Országos Irodalmi és
Művészetí Tanács fémjelzése alatt rriutat-
kozik be, érdemes megemlítenünk. Ez
már a harmadik kiállítás. Most is főleg
fiatal rnüvészek, képeit mutatja be. Két-
ségtelen a nevelési célzat: az árú házak
kispolgári igényli közönségét akarja a
művészet szeretetére és ismeretére ne-
velni. Ezért vannak az ifjú művészek képei
mellett külön rekesz ben egy pár modern
fa!iszőttes is és egy harmadikban híres
képek színes lenyomatai. Ez utóbbi egész
kis múzeum a világ legszebb képeiből,
- véleményünk szerint a nevelésre ki-
váló an alkalmas. A leginkább megragadó
azonban a külön kiállított magyar
parasztbútor.

Újabban olasz filmek árasztották el
Pestet. A dzsungelfilmtől egészen a kém-
történetig minden található közőttük.
Van jó is, rossz is. A S:télvészkisasszony
vígjáték, pompás címszereplövel. üde és
kedves darab, de ilyet láttunk már egy
párat. Az India tiqt ise dzsungelfilm a
rosszabb fajtából, vontatott tucatmunka.
Egyedül a Kiráfy bolondja emelkedik ki,
a Rigoletto átírása. Ez olyan jó munka,
hogy csaknem öt hete van műsoron ..

Kp ..
Láttuk a Nemzeti Színházban a "Fel-

ség" c. vígjátékot, me'vet Iranci aból dol-
goztak áto Merész átdolgozás volt: a
tragédiából komédia lett, a szó rossz
értelmében. A bohózatszerü előadásban
a színészek ugyan mindent magtettek.
de nekünk az egész vállalkozás egyálta-
lában nem' tetszett. Kl.

,
HIREK

A szegedi Egyetemi Luther-Szövetség
október 31-én ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Az evangélikus templomban
31-én d. u. 6 órai kezdettel vallásosün-
nepély lesz, tagavatással egybekötve.
Kérik azokat a szeniortestvéreket, akik
meghívót még nem kaptak, címüket je-
lentsék a Szövetség elnökségének (Sze-
ged, Feketesas-u. 21.).

A szegedi Egyetemi Luther-Szövetség
október 9-én tartotta évnyitó közgyűlé-
sét, melyen az 1942--43. évre a követ-
kező tisztikart választotta meg: Tanár-
elnök: dr. Bruckner Győző, lelkészel-
nök: Benkóczy Dániel esperes, elnők:
f. Meskó Sándor tanárje!ölt, alelnök:
Bartucz Magda bölcsészkari . hallgató. Az
egyetemi Luther-Otthon igazgatója: dr.
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.Benkő István tanügyi tanácsos, felügye-
lője pedig I. Meskó Sándor tanér jelö lt
lett.

Korrnánvzógyürűs uoktot·.' A buda-

pesti. királyinlagyar. Pázmány Péter-
Tudományegyetemen okljber 21-én sub
auspiciis Gubernatoris doktorrá avatták
Scholtz Kornél jogtudományi doktor-
jelöltet.

Rákosszcntrnihály. A két protestáns
egyház együttesen rendezi meg reforrná-
ciói emlékünnepét, melyen az ünnepl
beszédet Pásztor Pál budapesti segédlel-
kész mondja. A közös ének- és vegyes-
kar több számot ad elő, az ifjúság pedig
szavalatokkal szerepel. Megnyitó, illetve
záró imádságot a helyi lelkészek mon-
danak.

Az egyetemes közg'yűlést az egyete-
mes egyház elnöksége nov, 20-án, d. e.
fél 10 órára hívta egybe a Deák-téri

-Ieénvgímnázium disztermébe.

Az 'Országos .Luther-Szövetség orszá-
go~ válnsztmánya október 27-én, d. u.
5 órakor ülést tart, melyet megelözöen
4 órakor tisztikari értekezlet lesz.

A testvéregyház köréből. Az új buda-

pesti református gimnázium építkezése
'ez év karácsonyára befejeződik és a ta-
nítás a II. félévben már ott fog meg-
kezdődni. Az épület 900 növendék szá-
mára készül, 3 magyar holdas udvara
van, minden helyisége tágas és célszerű,
Az .építkezés két évvel ezelött kezdődött
három milliós -költségvetéssel, a. háborús
viszonyok miatt. azonban' a teljes költség
el fogja érni a négy milliót. A budapesti
református egyházmegye elnöksége most
felhívással fordul mindazokhoz, akik az
adakozásból eddig' k imaradtak 5 kéri
őket, hogy' nyujlsanak segítséget a nagy
munka .befejezéséhez.

Dr. Kubacska András halála, A Iasorí
gimnázium országoshírű tudós tanára, dr.
Kubacska András c. igazgató Budapesten,
71 éves korában, hosszú betegség után
elhunyt. Legkiválóbb tanáraink közé tar-
tozott, aki természetrajzi óráit nagy tu-
dásával, eleven és minden figyelme a
kérdések felé fordító elöadásával, és
Őszinte egyéniségének mindenkor jósá-
gos megn yí latkozásaival tanári munkáját
feledhetetlenné tette tanítványainak lel-
kében, Hat évvel ezelőtt vonult nyuga-
lomba és amig betegsége engedte, to-
vább dolgozott a magyar kertekről szóló
nagy művén, amely több, mint 1500 olda-
las kéziratban maradt utána, Temetésén
sokan jelentek meg a Kerepesi-temető-
ben, hogy elbúcsúzzanak tőle. A temetést
a koporsónál Kemény Lajos esperes, a
sírnál pedig Scholz László lelkész vé-
geztek. .A fasori., gimnázium részéről
meleghangú búcsúbeszédet mondott dr.
Koch István igazgató,

Albertiben, Tessedik szülőfe lujában',
nagy ünnepség keretében leplezték le a
kiváló lelkész és mezögazda emJéktáblá-
ját. Az ünnepség a múlt számunkban
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tása. Ez a.::munka tulajdenképen nem egyháztársadalmi munka, hanem
az egyház. társadalmi munkája, -mivel azonban ezt a munkát legnagyobb
részt olyan szervek által végezteti az egyház, amelyek az Ú. n. egyház-
társadalmi munka szervei, ebből a szempontból is nevezhető ez a munka
egyháztársadalmi munká:óak~ ,.

Az egyháztársadalmi munkát tehát az egyház testevel orgamk,us
összefüggésben lévő külön szerv végezze, me ly nem maga az egyhaz,
de amelynek munkája feltétlenül az egyház munkája.

A második
Hárman voltak, akiket csak szórakoztató íróknak' tartottunk.

HarsányijMáraí és Zilahy. Bennük tehetséget és mondanivalót láttunk
és mindíg sajnáltuk, hogy nem állottak a magyar "mélykultúra" szol-
gálatába 'és nem fordították tálentomalkat a magyarság közösségének
felemelésére. Megelégedtek a polgári tömegek tetszésevel és azzal, hogy
ezeknek .kultúrrgényeit az irodalom területén kétségtelenül nagyobb
felkészültséggel és -tudással, mint mások, de mégis csak ez~n a körön
belül maradva kiszolgálják.

A három közül az elmúlt hónapok alatt már kivált az első. Az
új Zilahy, akiből egyszerre csak kibukkant az, eddig rejtett féltés és
vallomása szerint benne régen megindult folyamatot zárt le egy isme-
retes cselekedettel. A második, aki a háromból most kiválik: Márai.
Üj kis művében, rnely nek címe: "Röpirat a testnevelés ügyében" ki-
kristályosodik a Kassai őrjárat mondanivalója ,és belőle is kitör a
magyarság féltése és a jövendőtől való aggódás. Ugy látszik, igaza van
annak a könyvkereskedőnek, aki egyik beszélgetésünk során így nyilat-
kozott eltről' "a folyamatról: íróinkban egymás után támad fel a
felelősség. . . -

Máraival szemben valahogy elgondolkozva áll meg az ember. Hiszen
sehogy sem tudjuk elfelejteni, hogy a mai, beérkezett Márai eddig mégis
csak az új művében ostorozott közép osztály fogyasztási igényeihez
szabta magát és messze eltért szórakoztató irodalmi törekvéseiben az
"Egy polgár vallomásai"-nak felelősségteljes problémalátásától. Nem
felej tettük azt sem el neki, hogy mennyire ismerte és mennyire eltalálta
közönségének hangját a "Kaland"-ban és hogy mennyit sajnálkoztunk
akkor amiatt, hogy úgy látszik, ezzel végleg a szórakoztató irodalom
berkeibe költözött .át.

Természetesen örömmel üdvözöljük őt, éppúgy mint az elsőt is,
Zilahyt, azok között, akikben megmozdult a felelősségérzet és akik
cselekedni akarnak és kezdenek. ürömmel üdvözöljük azért, mert nagy
tömegek állanak írói táborukba és ébredésük talán a hozzájuk csatla-
kozó tömegek ébredését és felelősségvállalását is jelenti. Talán velük
együtt megmozdul végre az a középosztály, amelyiknek olyan nag?
szerepe, sarkalló és gáncsoló lehetősége van éppen azon' a téren, amit
nemzeti kultúrának és műveltségnek nevezünk.

Mint jelenség Márai "J3.öpirat"-a 11;agyon érdekes, hiszen az egész
nyugati kultúra létének és nemlét ének kérdését veti fel és tárgyalja.
Ebben a kérdés-föl vetésben jelzi, hogy ez a kérdés végre elérkezett
magyar földre is, immár hullámokat vet, vitát idéz fel és nagy tömegek
előtt válik ismeretessé és öntudatossá európaiságunk és az európai sors-
és müveltségközösségbe való tartozásunk. Az első világháború után
Spengler sötét en látó jövendölései óta, José ürtega y Gasset tömegek-
től és a tömeg kultúra rombolásátói való féleimén keresztül, Huinzinga
okos humanizmusáig és a lehetőségeket kereső próbálkozásáig Euró-
pán, a kultúrális Európán' átmenő nagy eszmélkedes eredménye ez.
Akkor, a mostani világháborút megelőző fülledt és izgalmakkal teli
levegőben Grimm: Volk ohne Raum-jával az eljövő világháborút hir-

. dettek és jövendölték, az erők elkerülhetetlen összeütközését és az

. utána eljövő új idők elkerülhetetlen megérkezését.' Ma annyi nagy
idegen hang után, mint szerény magyar hangot, talán a vérben és
vasban rnost alakuló új világnak első halk hangját hallhatjuk meg
benne. Hiszen a magyar mindíg így volt, mire elért hozzá valami és
kialakult, addigra már készen is volt arra, hogy életbe öntsék. Es akkor
mindíg készen állott arra) hogy ezt átvegye és kialakítsa az elsők.
között.



Mindenesetre a legjobban annak' örülünk, hogy Zilahy után, aki
a kitűnőeket akarja összeszedni egy iskolába, Márai a nevelőket akarja
először a nekik megfelelő megbecsült helyre juttatni, azután pedig
nagy feladatukban támogatni. Hiszen éppen ez a pont volt mindig az,
amiért lapunkban harcoltunk és amit a legtöbbször emlegettünk.
Nemzetnevelés nem lehetséges megfelelő nevelők nélkül. A megfelelő
nevelők pedig nem nőnek ki a földből, ha nem juttatnak nekik lehető- ,
séget és nem készítik elő a talajt a számukra. Pedig nélkülük nem
lehetséges új élet, tartalmas és nemes. "Nem kell sok idő hozzá --
jövendöli Márai - hogy a tömeg, amely az eszméi hatóerejétől meg-
fosztott liberalizmus és az új társadalomszervező kísérlet, a kollektí-
vizmus között kényszerül új életformákat keresni, ha emberi igények- ,
kel akar tovább létezni az occidentális kultúrterületeken, kénytelen
lesz visszahívni a tantermekbe és a közélet dobogóira ezt a ma oly
bátran és harsányan megvetett névelőt" . Mindenesetre feltűnő en érde-
kes ennél a megállapításnál rámutatni arra, hogy ebbe az irányba
Magyarországon az első lépés megtörtént már akkor, amikor a nemzet-
nevelés kérdését és feladatát a leventeintézmény mostani újjászerve-
zésének során elsősorban a nevelők, a tanítók, tanárok és papok kezébe
mertük letenni.

Reméljük, hogy Márai pompás, átfogó kultúrszemléletű "Röp-
irata" az új Márai jelentkezése. Azé, aki visszatér a régi, felelős útra
a nagy kultúrközönség irodalmi kiszolgálásától. Azé, aki széles látó-
körű szellemét most már maradéktalanul a nemzet szolgálatába állítja,
azzal, hogy felhívja a figyelmet olyan kérdésekre és olyan módon,
ahogy azt a mai idők kívánják. Kemény Péter.
.,.,-...••••••_•••~••"'".".,....,..•••••••w__ •••w...... •....

A tanári hivatásról
(Befejező közlemény)

A magyar nemzetteremtésnek a múlt század közepén eltiport ereje
talán még nehezebb körülmények között, de annál sürgetőbb szükség-
szerűséggel akar most átömleni, elektromos áramként. a fiatal szivekbe,
"teremteni új nemzedéket", "építni várost Amphionként". Van-e hát
önzetlen ebb és tisztább hivatás ezen a földön, mint az, hogy az ember
fizikai értelemben vett jó vezető legyen és közvetítse az egyetemes
emberi kultúrával együtt a magyar életnek ezt a gazdag áradásat a rá-
bízott lelkekbe? Ez a hivatás szerény eszközévé teszi a tanárt, de ugyan-
akkor fel is emeli, és a magyar kultúra hőseinek a munkatársává avatja.
Persze, amint az anyagok közt, éppen úgy a nevelők közt is vannak
jó vezetők, de vannak rossz vezetők is, akik a közvetítés helyett élszige-
telik az ifjúságot az egészségesebb élet, a tisztább kultúra áramától.
Hogya tanár rossz, vagy jó vezető lesz-e, azt műveltsége, személyes
élményei, lelkiismerete, egyéni hajlamai és külső körülményei szerint
ugyan, de ember.ilegszólva, mégis mindíg őmaga dönti el. .Tőle ,
függ, hogyakar-e, tud-e, és merészel-e tanítványainak közvetlen köze-
lébe férkőzni, s nekik feleletet adni fiatal életüknek II kérdéseire, meg
azokra a magyar problémákra, amelyek ma már ott élnek a legérdeklő-
dőbb, a legkomolyabb fiatal lelkekben, sokszor minden mesterséges és
erőszakos "szigetelés" ellenére is.

Ezeknek a problémáknak a megvilágítása, az érdeklődésnek a kielé-
gítése és fokozása nem kizárólag a vallástan, az irodalom és a történelern
·tanárának a feladata, mely esetleg élesen elkülönülne a tantárgyak
szerint. A diákság ahhoz fordul, aki érdeklődését kielégíti. Meg aztán
a tudományok diferenciálódnak ugyan, de az élet egységes akar maradni
és a fejlődés iránya a középiskolában sem kíván a maguk elvont tudo-
mányába zárkózó, száraz tanárokat. Mert nemcsak a tudománynak az
élettel való kapcsolatát és az életnek az egységét veszélyezteti az, hogy
ha p.: o. az irotlalom tanára csak szakmájába vágó tudós könyveket és
folyóiratokat olvas, de nem tudja és nem is érdekli az, hogy mi történik
a szobáján kívül, hogyan élnele az emberek a szomszédjában, vagy a
város szélén, vagy a magyar falvakban. Hogyan dolgoznak, mivel küz-
ködnek, miért panaszkodnak és mire várakoznak? Az ilyen elvont tudós-
kodás, mely 'Sokszor gyávaságot vagy önző számítást takar, a legtudo-
mánytalanabb tévedésekhez vezet; a tudomány végső céljának, az

ismertetett programm szerint folyt le.
Szám os testület, egyházi és társadalmi
közületek helyeztek koszorút az emlék-
táblára. A földmívelésügyi minisztérium

..---nevében Gárdonyi József dr. gazdasági
szaktanár. a Szarvasi Oregdiákok Sz ö-

vetsége nevében Kemény Gyula társ-
elnök, a szarvasi egyházközség- nevében
pedig Szelényi János lelkész szólottak.

Pályázat. A ceglédi ev. egyház tény-
leges szolgálatra bevonult tanítója he-·
lyettesítésére egy, esetleg két évre he-
lyettes tanítónőt keres. Fizetése a tör-
vényes kisegítő tanerő fizetése. Köteles-'
sége a Ill-IV. osztály tanítása. Az állást
azonnal elIellet foglalni. Jelentkezni
kell a ceglédi ev. egyház lelkészi híva-
talánál.

Kitüntetések. Kardos Gyula dunán-
inneni püspök választásának és beiktatá-
sának emlékére három tanítót: Gál Já-
nos patvarci, Náciasdy József mohora] és
Boros Béla felsöszeli tanítókat buzgó,
eredményes egyház- és nemzetnevelő
munk ásságuk e lismeróséül "igazgatói"
címmel tüntetett ki.

A dunáninneni egyházkerűfet beíktató
díszközgyülése táviratilag üdvözölte a
kormányzó urat. A kabinetiroda főnöke
a következő választ kühlte: "A kor-
mányzó úr őfőméltósága a dunáninneni
evangélikus egyházkerület közgyülése
nevében Kardos Gyula püspök ünnepé-
lyes felavatása és' Leszkárv Gyula legy_
házkerületi felügyelővel együtt történt'
beiktatása alkalmából táviratilag kifeje-·
zett hódolatáért szíves köszönetét nyil-'
vánítja".

Eljegyzés. Rónay Zoltán balassagyar-
ma ti püspöki másodlelkész eljegyezte c,

Csetnek y- Magdát Losoncról.
Templomszentelés. A Délszabolcsi egy- ,

házközség kálmánházi gyülekezete no-
vember 8-án szenteli fel új templomát.
Az ünnepély sorrendje: "/49 .órakor áhitat
az iskolában. Végzi TúrmGz~i Sándor es-
peres, mely után a gyülekezet a papság
vezetésével átvonul az új templomhoz.
Karének. Vezeti: Krecsák László kar-o
nagy. A templom megnyitcse. A 'tem::
lomkulcsot a püspöknek átadja Sándy
Gyula müegyetemi tanár, a templom ter" ~
vezője. Gyülekezeti ének. A templomot
felszenteli TlÍróczi Zoltán' püspök. Igét
hirdet Tarján Béla lelkész. Utána szóló-·
éneket ad elő Megyer Lajosné, keresz-
telést, esketési végez Joób Oltvér.
Istentisztelet végeztével díszközgyűlés
lesz. Megyer Lajos lelkész imádkozik,
Margócsy Emil egyházfelügyelő megnyi-
tót mond, 'Farján Béla lelkész az épít-
kezes történetét ismerteti, ünnepi. nyi-
latkozatot terjeszt elő Harmann András
gondnok, üdvöz lesek, válaszok. Ezek el-
hangzása után Bánszki Mihály tb. gond-
nok köszönetet mond a kálmánhéziek
nevében, végül Tarjan Béla lelkész
imádkozik.- Isten kegyelméből elké-
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szült a templom, de csak csonkán, torony
nélkül. Az ideiglenesen elmraadt torony
figyelmeztetés és kérés marad rníndazok-
hoz, akik eddig adományukkal és imád-
ságaikkal segítették a gyülekezetet, hogy
továbbra is hordozzák szívükön ennek a
kis nyájnak a sorsát.

Evangélikus tanítót keres Budapestre
azonnali belépésre a Protestáns Orszá-
gos Árvaház. Fizetése az állami";el
egyenlő, továbbá lakás és teljes ellátás.
Munkája az osztály vezetése és a neve-
lés, a másik tanítóval felváltva. Jelent-
kezés Vargha Sándor igazgatónál, VII.,
Rózsák-tere 7. Telefon 424-174.

A döntő találkozás. A mezőtúriegy-
házközség október IS-25-ig a templom-
ban evangéJizációs hetet tart: "Döntő
találkozás" közös címmel. Az előadások
minden este 6 órukor kezdődnek, s azo-
kat Csepregi Béla lelkész tartja. Ezen
kívül a gyermekek és mindkét nembeli
ifjúság részére külön csoportösszejövete-
leket is tartanak. Az. egyes előadások
címei: Istent kereső ember, Embert ke-
reső Isten, Elvétett találkozás, Erthetet-
len útmutató, Megfejthetetlen kereszt,
Váratlan segítség, Egy lépés a találkozás,
ürömmel tovább.

Iskolaavatás. Október 4-én avatta fel
a polányi leányegyház új iskoláját szép
ünnepség keretében dr. Sch1itt Gyula
alesperes.

.Születés. Terei Endre' rozsnyói lelkészt
és feleségét, Túróczy Mártát, Isten fiú-
gyermekkel áldotta meg. Az újszülött-a
szent keresztségben András nevet kapott.

Házasságkötés. Farádi Mihály kör-
mendi lelkész október 11-én tartotta
esküvőjét Németh Ilonával a körmendi
templomban. Az esketest Rónay B. Gyula,
a vasi közép egyházmegye esperese vé-
gezte.

Eljegyzés. Istenes József áll. tanító
(Kískörös) eljegyezte Simon Irént. (Min-
den külön értesítés helyett.)

Halálozás. Dörmer Ol ga középiskolai
tanárnő életének 32. évében október hó

- 15-én tragikus hirtelenséggel elhúnyt.
Temetése október 18-án volt a Kerlpesi-
temetőben. - Az elhúnytban Dörrner
Frigyes varsádi esperes-Ielkész leányát
~yászolja.

A papnek figyelmébe! Az EPOSz
evangélizációjának időpont ja november
18-án, d. e. 9 óra, közgyülése novem-
ber 19-én, fél 10 óra. Helye az egye-
temes székház nagy terme.

A Magyar Evangéliumi Munkásszö-
vetség Deák-téri gyülekezeti csoportja
október 28-án, szerdán, d. u. fél 6 óra-
kor tartja alakuló gyülését a Deák-téri
leánygimnázium dísztermében;.

Az Evangélíkus, Nőegyletek Országos
Szövetsége okt. 31-én, nov. I-én és 2-án
tartja jótékonycélú kézimunkavásárját a
Deák-téri evangélikus leánygimnázium
tornatermében (IV., Sütő-ú. 1., földszint).
Kaphatók: fehérnemüek, gyermekruhák,
karácsonyi ajándéktárgyak. - A vásár
nyitva d. e. 9-től este 7-ig. Unnepélyes
megnyitás 31-én, fél 11 órakor.
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igazságnak a megtagadásahoz. Tegyük fel azt,' ami manapság nem puszta
feltevés, hogy az iskolában megtalálható egy-két szakfolyóirat, bizonyos
napilapokkal teljes összhangban, szándékosan elhallgatja vagy elfogult
rosszindulttal bírálja meg Veres Péter Falusi Krónikáját, Németh László
Kisebbségben cimű köteteit, vagy Móricz Zsigmondnak Rózsa Sándorról
szóló regényeit. Ha már most valaki ezeket a könyveket nem igyekszik
megismerni az igazság megismerésének és továbbadásának a vágyával,
hanem az esetleg üres és nagyképű "szakvéleményt" szajkózza tovább,
akkor az ő magatartása nagyon messze van a tudományos gondolko-
dástól. Tudománytalan lenne ez a magatartás még egy olyan tisztul-
tabb világban is, amelyben- több tudományos folyóirat szabadulhatna
meg az igazságon kívül álló érdekeknek az irányításától.

Tehát már a tudományos igazság érdeke is megkívánja, persze, főleg
a szellemi tudományokban, hogy a tanár nézzen túl egy kicsit a maga
szaktudományanak a hivatalos kerítésén s ismerjen meg olyan szellemi
termékeket is, amelyek számára esetleg hely sincs a szaktudomány
skatulyáiban. A nevelés mindenek felett való érdeke pedig még inkább
megkívánja, hogy minden tanár folytonosan képesítse magát az igazi
tudás szerénységévei és elégedetlenségévei az ifjúság egész életszemlé-
letének a formálására, érdeklődésének a kielégítésére minden irányban.
Mert ez az ifjúság sok mindenre kíváncsi. Véleményt akar hallani köny-
vekről és irodalmi vitákról. Megkérdezi, hogy aDr. Kovács István círnű
film megoldja-e a társadalmi előítéletek kérdését azzal a kézcsókkal,
amellyel a miniszter hajol le a parasztlányhoz az úri népnek a tapsai
közt? Még azt is megkérdezi, hogy egyáltalában helyes szokás-e a

.kézcsók? Vagy melyik a szebb, férfiasabb és magyarosabb köszönés:
az "alázatos szolgája"-e, vagy a "jó napot kívánok"? Sok mindent
kérdeznek és sok mindent figyelnek meg ezek a mai diákok.

Hogvha ezekre a kérdésekre szavakkal és példamutatással olyan
feleletet v ad a tanár, amely nem egyezik ugyan mindíg a köz-
felfogással, de összhangban van az örökkévaló igazsággal, a nagy-
jainktól ihletett, tisztultabb magyar életfelfogás szellemében, akkor
a tanár a legteljesebb értelemben fogja betölteni a maga hivatását.
Ezt a magatartást is eltiporhatják nálunk hatalmasabb, könyörtelen
erők, de csak a nemzettel együtt. Es ha van még rá időnk, akkor .
ezen a magvetés en át fog behatolni a szellemi Magyarország a· Magyar
Parlagra, mely még mindíg szinte változatlanul terpeszkedik falvaink
és városaink felett. "Ez a történelmi gyökerű magvetés csak a tiszta
evangélium bátor hirdetéséhez hasonlítható, magasztos hivatás. Aki
igazán magáénak érzi, az nem kívánkozhatik el tőle sem busásan. fizető
vállalatokhoz, sem tudományos intézetek dicsőségébe.

. Szíjas Pál.

MEGHÍVŰ ,
az Országos Luther-Szövetség 194,2. november hó 16-án (hétfőn) d. e.
12 órakor Budapesten. IV., Bástya-ú. 12. sz. alatt tartandó rendes
országos közgyűlésére.

Tárgysorozat.

1. Elnöki megnyitó.
2. Az évi jelentések letárgyalása.
3. A szám adások megvizsgálása.
4. A költségelőirányzat megállapítása.
5. A választmány és a tisztikar megújítása.
6. Indítványok.

Budapest, 1942...október hó 15-én.
A Luther-Szövetség Országos

Választmánya.
Megjegyzés:

A közgyűlés tagjai indítványaikat írásban a közgyűlés előtt leg-
alább 7 nappal az illetékes egyházközségi, kerületi, vagy országos
szervezet elnökéhez kötelesek benyujtani. (Alapszabály 16. §: 5. p.)
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A magyar evangélikus egyházi iro-
dalom minden terméke kapható.
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relterjesztő művek gazdag választékban.
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Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Híttestvéreknek árengedmény

Telefon: 38~20-87.

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

(~~;Z~;~8~f\
@) , EKSZER-EZUST -ARANY @) ,/

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

Dívat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermayer Károly-u, 8.

Telefon: 185-462.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési 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 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
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 foglalkoztat férfi és női. tag~zerzőket.

P thé L· gyümőlcs-, zöldség- ése O aJos teltermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.

I Művirág, disaloll, 'eredeli kUlönleges-
ségek gyártása. eladása

GAOSZ, 8pest;·,IV., Sütö-utca1.
TELEFON: '80-213.
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TARTALOM
A reformáció ünneplése

Wittenberg reflektorfényben

Finnek és magyarok

Ami a reformáció ünnepén különösenfáj

Meghívó
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Az egyetemes kőzgyűlés meghívője
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Az utolsó szó jogán
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A reformáció ünneplése
Nem egyszer szólalt meg már

az az aggodalom, hogy a kizá-
rólagosan felekezeti ünneptar-
tás a felekezetközi helyzetre
nézve nagyon kockázatos. Az
egyik oldalon valami akarat-
lan elszólás, a másikon valami
túlzott érzékenykedés könnyen
felboríthatja a felekezeti békes-
séget. Volt is már ilyenre több-
ször sajnálatos eset.

Mi azonban erre az aggoda-
lomra azt feleljük, hogy -min-
den a tapintaton és a józan
mérsékleten fordul meg. A ki-
zárólagosan felekezeti ünnep
tartása elkerülhetetlen, de a
felekezetieskedés elkerülhető.
Ebben a tekintetben kölcsönö-
sen vigyázni kell és vigyázás-
sal az esetleges kellemetlen-
kedés szintén könnyen elkerül-
hető.

Ami pedig a reformáció ün-
nepének tartását illeti, meg
kell állapítanom, hogy az lé-
nyegében nem ,is egyoldalú, fe-
lekezeti dolog, hanem maga-
sabb nézőpontról tekintve,
egyetemes jellegű. Hiszen a re-
formáció a keresztyénség egye-
temes fundamentumának, :3.Z

evangéliumnak döntő jelentő-
ségét domborít ja ki. Ezt pedig
nem lehet egyoldalú felekezeti
dolognak tekinteni. A reformá-
ciónak nemcsak egyházbontó,
hanem egyházépítő és egyház-
gazdagító szerepe is volt. Ha
tárgyilagosan ítéljük meg a

reformáció történelmi jelentő-
ségét és vallásos célzatát, be
kell látnunk, hogya reformá-'
ció munkájának és eredményé-
nek nem az egyházbontást, ha-
nem az e~yházépítést kell te-
kintenünk. A reformáció az
Isten igéjét odaállította, ahova
azt maga Jézus szánta, az
egyéni emberi élet és a' vallá-
sos közösség középpontjába. ,A
reformáció azt akarta és azt'
akarja ma is, hogy az Isten
igéje legyen. a keresztyén hit
és élet egyetlen irányítój a, for-.
rása és szabályozója. Amint azt
Pál apostol olyan gyönyörűerr
mondja: Krisztus evangéliuma
Istennek ereje minden hivőnek
üdvösségére.

A reformáció csak történeti-
leg nézve felekezeti ünnep, lé-
nyegileg azon Dan egyetemes
keresztyén örömünnepe an-

Az nem vitás, hogy egyház van II
és hogy annak engedelmeskedni
kell. Az a kérdés csak, hogy me-
lyik az az egyház? A kérdést nem
emberi szó vagy megítélés dönti
el. Ha bizonyosat akarunk tudni,
akkor nekünk arra kell hallgat-
nunk, amit Krisztus mond az Igé-
ben. Eszerint pedig az egyház az
a gyülekezet, amely Krisztust sze-
reti és Igéjét megtartja. Az' igazi
egyház megismerésének tehát csak
egyetlen megbízható zsinórmér-
téke és próbaköve van s ez a
Krisztus igéje, annak hirdetése,
haflgatása és megtartása ...

Krisztus tehát az egyházát az
igéhez kötötte. Hogy az egyház
igazán egyház-e, annak legfőbb
bizonyítéka az, hogy bírja-, ta-
nítja-, hirdeti-, cselekszi-e az igét

II
-- Krisztus iránti szeretetből? II

Luther.

- -

nak, hogy Krisztus evangéli-
uma teljes fényében, erejében
és dicsőségében ott áll ismét a
Krisztusban hivők és a Krisz-
tus által megváltottak lelki
szentélyében. Ott áll minden
felekezeti elkülönülés mellett
is, mint Krisztus lelkének ki-
sugárzása, a hivő emberek lel-
kének pedig üdvösségre ve-
zérlő világossága. Erős a meg-
győződésünk, hogy mi a refor-
mációval nem egyoldalú fele-
kezeti ünnepet ülünk, ünnep-
lésünkkel tehát nem is veszé-
lyeztethetjük a felekezetközi
békességet, mert a mi lelkünk
ezen a napon egyedül az Isten
kegyelmének fényében gyö-
nyörködik. Mi csak örvendezni
gyülekezünk össze azért az
üdvösséges ajándékért, amelyet
ci kegyelmező Isten az Ő szent
Fiában és annak evangéliumá-
ban adott a kárhozat útján járó
világnak. Igazában velünk kel ..
lene ünnepelnie az egész ke-
resztyénségnek felekezeti kü-
1önbség nélkül és követnie ket-
lene minden hivő embernek az
'apostol ama intését: örömmei
adjatok hálákat az Atyának,
aki méltókká tett minket arra,
hogya szentek sorában kapjunk
világosságot. Ő ragadott ki
minket a sötétség, hatalmából
és Ő helyezett át ~z Ő szere-
tett Fia országába! (Kolosse
1:12-13).

D. Raffay Sándor.
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Az egyetemes
közgyűlés meghívőia

Az egyetemes egyház elnöksége most
bocsátotta ki az egyetemes közgyűlésre
szóló meghivót, mely magában fog1lalja
a különböző egyháztársadalmi szerve-
zeteknek a közgyűléssel kapcsolatos
programmját is. Az egyetemes közgyű-
lés főnapja november 20-án lesz. Ekkor
kezdődik a közgyűlés a Deák-téri
leánygtmnázium disztermében. A kü-
lönböző bizottságok már november 16-
án kezdik tanácskozásaikat. A meghívó
az összes bizottsági ülés-ek pontos be-
osztását is tartalmazza. A közgyűlés
előértekezlete november 19-én d. u. 5
órakor lesz. Azt követőleg a Deák-téri
templomban a kezgyűlést megnyitó,
egyben gyámintézeti istentiszteleten a
S2'JenJtszelgálatot Kardos Gyula püspök
végzi. Az Evangélikus Nőegyesületek
Orsz'ágos Szövetsége november 20-án
d. e. 11 órakor tartja közgyűlését a
Deák-téri leánygimnázium épületében.
Az Evangélikns Papnék Országos Szö-
vetsége november l8-án d. e. 9 órakor
evangelizáló konferenciát tart az Üllői-
úti nagyteremben, este 8 órakor pedig
szeretetvendégséget a leánygimnázium
dísztermében. Közgyűlését november
19-én d. e. fél IO-kor, papnéképző-kon-
ferenciáját pedig d. u. 3 órakor tartja
az egyetemes székház nagytermében.
A Magyarhoni Gusztáv AdoLf Gyám-
inté~et november 19-én délben 12 óra-
kor tartja közgyűlését a leánygimná-
zium épületében. A Magyaro1·s.zági
Evangélikus Lelkészeg'!Jesület novem-
ber l8-án d. e. 9 órakor és d. u. 3
órakor konferenciát tart a Deák-tér!
leánygimnázium dísztermében, novem-
ber 19-én d. e. 8 órakor a papnek egye ..
sületével közösen úrvacsorai istentisz-
telet a Deák-téri templomban, utána
közgyűlés a leánygimnáziumban. Az
Országos Luther-Szövetség közgyűlé-
sét november l6-án délben 12 órakor
tartja, IV., Bástya-utca 12. sz. alatti
tanácstermében, november 20-án este
8 órakor Luther-serleg összejövetelt a
Gellért-száll'ó márvány termében. A
Magyarországi Evangélikus MÍJss.zió-
egyesüLet tanácsülése és közgyűlése
november l8-án d. u. 4 órakor a
Deák-téri templom sekrestyéjében. Az
Országos Evangélikus Tanáregyesület
választmányi, majd felolvasó ülése no-
vember 19-én d. u. fél 3 órakor a fasori
gimnázium disztermében. Az 01'szágos
Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlése
november 19-én d. ·e. 10 órakor a ke-
lenföldi egyházközség tanácstermében.

Ahol aZt látod, hogyaszentségeket
helyesen szolgáltatják ki, biztosan tud-
hatod, hogy lsten népe van ott. Mert
ahogy az Ige jelzi az egyházat, ugyan-
úgy a keresztség és úrvacsora is. Hi-
szen e szentségeket nem bírja, n.em
adja, nem gyakorolja, nem használja
és nem vallja senki más, csalt az lsten
népe, melyben ha akad is titkon hamis
vagy hitetlen keresztyén, nem szent-
ségtele,níti meg az lsten népét.

Luther.
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Wit,tenberg reflektorfényben
Magyar szemmel nézve is kis város W1ttbenberg.Falai között mégis

aránytalanul nagyobb tömegek fordultak meg, mint akármelyik
világvárosban. A Luther-múzeumon, kívül semmi látnivaló nincs ebben
a .varoskában s a Baedeker nélkül utazó tömegek mégis Luther lába-
nyomait követik s az ő templomaiban, mintha ma is őt, hallhatnák.
Magában a városban nagyon kevés emlék hirdeti, hogy itt prédikált
és itt tanított! Luther Márton. de minden házacska tudna arról beszélni,
hogy mily nagy eseményteikjátszódtak le a város falai között.

A várost ma is németek lakják, épen olyan németek, mint .,több
mint négy évszázaddal ezelőtt s az akkori lakók s a mostaniak egy-
formán jól tudják azt, hogy bár a város az övék, kiesikét az. egész
világé is, mert a világ minden protestánsának városa.

Budapest egyik egyházi intézményekben gazdag utcáján a nemrég
elhunyt Bangha Béla páter emléke fedezhető fel: az. (egyik egyházi
tulajdonában levő ház talán a híres magyar jezsuita renerje látható,
nevének megjelölésével s ezzel a szövegger: a világhódító keresztyénség
harcosa. Sem Wittenbergben, sem más protestáns többségü országban,
vagy városban Luther nevével kapcsolatban ilyen felirat nem található,
peaig voltak olyan évszázadok, amikor Angliában épen úgy, mint a
skandináv országokban, vagy a \t.engereken túli világrészekben úgy
hirdették nevét, mint a keresztyénség első századai után a leg-
nagyobb egyházi esemény meginditásáért, tiszteletreméltó világhős
nevét.

A két világháború közöttí időben megható emlékezéssel gondolunk
arra a karácsonyestre, amikor az európai rádióállomások közös rende-
zéssei Európa számára közvetítették a jeruzsálemi harangok muzsi-
káját. Arra még a Iegösszetartóbb európai együttérzések idején sem
gondolt senki sem, hogy október 31-én .fl. wittenbergi vártemplom
harangjait megszólalt~ssák a világ protestánsai számára.

S mégis, az ilyen impozáns mementók nélkül is általában az a
helyzet, hogy minden október 31-én nagy zarándok csapatok vándo-
rolnak Wittenbetg felé. Ezen az ünnepnapon Newyorkban, Londonban,
Kopenhágában, Berlinben, Lisszabonban s talán sok más európai és
tengereken túli világvárosokban, nagyobb városokban, falvakban,
farmok és tanyák csoportjaiban sokszor leljitlikki emberek milliói Luther
és Wittenberg nevét.

A szeretet, amely sokakat érzelmileg és politikailag Luther népé-
hez és országához .kapcsol, de még az ellenségeskedés is, amely sokakat
totálisan és örökre el akar szakítani Luther városának emlékezetes
tetteitől s attól a néptől, mely között Luther bölcsőjlelringott, ok!tóber
31-én kétségtelenül megmutatja, hogy még borzalma:s jelenünk ember-
feletti /küzdélmei között sem lehelt másképen la reformásorra S' a
városra gondolni, mint hálával az emberre és örömmel walamennyiünk
kedves városkájára.

Luther neformációi cselekedetével hívei számára a legnagyobb
örömnek közlője lett: gyülekezetének és egyházának tagjai az üdv-
bizonyosság olyan letéteményeseinek érezték magukat, mint a világon
soha senki s a személye iránti hála világviszonylatban egyetemes.

. Akik nem vettek fáradtságot még maguknak arra, hogy az Istenhez
vezető utat az ő nagyon' küzdelmss útján megjárni megkisé·reljék,
azok érthetetlenül állnak személyévei szemben s sok dajkameseben
Luther a mumus, akitől óvni kell gyermekeket és tapasztalt felnőtteket
egyaránt. De az utolsó emberöltő alatt mindinkább növekedett azok
száma, akik annak lehetőségével kísérleteztek, hogy Wittenberg fénye
Rómáig elhatoljon, sőt hajlandók voltak arra is, hogy Róma dicsőségét
közelhozzák a protestáns puritánizmus értelméhez. Nagyszerű emberek
mély bölcseségével és elszánt hevülettel vállalt buzgalmai vagy idő
előtt, va.gy a sikertelenség útvesztőiben múltak ki azzal a tanulsággai,
hogy még nem alkalmasak az idők e legnehezebb kérdés megoldására.

Ahogy Wittenborg Luther óta méreteiben és formáiban nem sokat
változott s Luther dolgozőszebája épen oly jól iliik a mai Wittenberg-
hez, mint ,a régihez illett, ugyanúgy Luther szellemi és lelki örökségét
sem lehet megváltoztatui. Ahogy Luther az úrvacsorai 'vitában lheg-
ingathatatlanul hangsúlyozta a tételt: ez az én testem. azóta is csak



ez él egyházunkban: szilárd ragaszkodás minden evangéliumi s így
reformátori örökségünkhöz. A világban sok minden változhatik. Evan-
gélikus emberek szédítő karriért futhatnak be egyházunk diaszpora
volta ellenére, evangélikus többségű országok szakadhatnak el pilla-
natnyilag és látszólag a legdrágább reformációi örökség emlékeitől:
létük és életük szerint mégis predesztináltattak a reformációra, múlt-
juk és jövendőjük szerint egyformán. Nemzeti és politikai mozgalmak
totális kiterjedésük miatt az egész világot jobban foglalkoztathatják,
mint ez az egyszerű mondat: hi+ .által, kegyelemb~l üdvösségem van,
de megöregesznek az emberek és mindentől megfcsztathatják inkább
magukat, rnint épen az ingyen kegyelemtől.

Egy egyháza ellen reverzálist adott református papfiú, . aki a
napokban érkezett haza harctéri szolgálatáról, sok érdekes élménye
kőzött épen azt húzta különösen alá mondanivalóiban: egy többségében
protestáns században minden roham előtt s miríden katonai szolgálat
előtt kivétel nélkül minden katona mélyen és áhít att al imádkozik. Az
egész században nincs káromkodás s férfiak és ifjak azt tartják termé-
szetesnek, hogyaleghősiesebb önfeláldozás pillanatai előtt lelküket
templomi alázattal mutatják meg egymás előtt s készülnek fel együtt
is és külön is arra, ami előttük áll.

Egyházunk utolsó évtizedét hazánkban is és a külországokban is
a teljes felekezeti békére való törekvés jellemzi. Itthon sem a kicsiny-
ségünk miatt vállaljuk ezt a magatartást s azt hisszük, hogy Szlová-
kiában sem véletlenül fedezték fel napjainkban a fiatalon ellhúnyt
Rázus Pál evangélikus lelkész nagy érdemeit s szer'te a világon nem
véletlen az, hogy mindaz a sok esemény, értékes élet és áldozat, mely
szellemi vonatkozásban és lelki sík távlatában Wittenberggel hozható
kapcsolatba: a világot mégis csak Lufherre emlékezteti s bennünk azt
az érzést váltja ki, mintha állandó reflektorfény vi lágitaná meg a
reformáció városkájáta világ előtt ...• Ez év október 31-én velünk együtt hódol Luther munkája és
Wittenberg emLékei előtt a világ kálvinizmusa s az, európai összes
protestáns egyházak s az északamerikai riagy történelmi egyházak _és
többszáz denominációba elszéledt emberi értékek tömegei együtt tudják
énekelni vallomásunkat. Erős vár nékünk az Isten s a széles világon
többszázmillió ember mondja el napjainkban, veszélyeztetett helyzeté-
ben azt, amit Luther sokszor veszélyeztetett életében elmondott: nem
félek ... Korunk emberei mindnyájan szenetnék ugyanezt .érezni és
tudni. Mi, evangélikusok és protestánsok, csak annyiban vagyunk más
embertársainkkal és testvéreinkkel szemben előnyben, hogy mi tudjuk
ezt. SŐ~azt is tudjuk, hogy ezt az utat hogyan kell járni.

-Magyar szemmel és emberi szívvel így nézünk Wittenbergre s még
inkább kiapadhatatlan hálánkkal: Lutherre. G. L.
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Finnek ,es magyarok

Néhány héttel ezelőtt jelentettük, hogy Túróczy Zolfán tisza-
kerületi evangélikus püspök, aki tökéletesen beszéli a finn nyelvet,
hivatalos küldefíésben északi rokonainkhoz utazott, az első finn biblia-
fordítás háromszázéves jubileumára. Most visszaérkezett útjáról és
székhelyén, Nyíregyházán nyilatkozott útjáról a Magyar Érte'sítőnek.

Elmondotta, hogy résztvett a finn biblia Turku városában lefolyt
centennáriumán. Még a tetőtől talpig háborúban álló finn nemzetet
is hatalmasan megmozgatta ez az egyházi ünnep, hiszen az első finn
Szentírás egyúttal a nemzeti nyelvnek s a vallásossággal annyira át-
itatott finn léleknek is diadalát jelképezi. Elmondotta, hogy a turkui
ünnepségek~n a német és a svéd evangélikusság képviselői is meg-
jelentek, dtt volt Ryti államelnök és az egész finn kormány, vala-
mennyi finn püspök. A központi istentiszteleten a magyarság régi,
kitűnő barátja, Mannermaa püspök prédikált.

Túróczy püspök felszólalásában a magyarországi evangélikus egy-
ház és a magyar kormány üdvözletét és jókívánságait :IleJjez:tIeki, a
"vér szavá"-ról beszélve. Nagy szivélyességgel fogadták a finnek útjá-

lVANG~U~U~~LIT
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"Hát ~oyá Körösi úr 1"
Gróf Gyulay La.jos erdélyi úr ma is

kiadatlan 140 kötetre terjedő napl ófel-
jegyzéseket hagyott ránk. Ö közöl egy
kis anekdotát Kőrösi Csoma Sándorról
1842. júl. 29.-i feljegyzésében abból az
alkalomból, hogy Csoma haláláról (1842.
ápr. 11.) ekkor értesült .. A feljegyzés
így hangzik: "Belőle is kítört az er-
délyizmus, kiindult magyárok felkere-
sésére, és szanszkrit grammatikát írt.
Érdekes lesz véghagyományát hallani,
melyben reménylem, emlékezni fog
hazájáról is. Kőrösi rninden segítség
nélkül, úgy tetszik 1820-ban indult el
gyalog, a magyarok felkeresésére. Ép-
pen akkor találkozott vele Teleki
Jóska, ki mínt deákot ismerte, - de
nem szándékát.

- Hát hová, Kőrösi úr?
-e-r- Ázsiába! - volt a felelet.
Teleki: Nem ismerek ilyen nevű

fal'ut a vidékben ...
Akkor sült ki, hogy milyen nagyszerű

terve volt Kőrösinek, kit gyalog menve
találván Teleki, azt gondolta, hogy
csak a szomszédba utazik."

Kelemen Lajos merrt utána ez anek-
dóta szavahihetőségének s azt tartja,
hogy történetisége nem biztos. Az pe-
dig, hogy Teleki Józseffel történt volna,
biztosan nem igaz. Az anekdóta azon-
ban nagyon jellemző. Valószínűen
azért őrizte meg Gyulay is.
'A háromszéki székely fiatalemberről

ki gondolta volna, hogy tibeti szótárt
fog írni a Himalája tövében. S a kis
batyuról ki gondolta volna, hogy tudo-
mányos expedició egész szerelése?

Csoma Sándor Kőrös faluban szüle-
tett 1774. ápr. elején. Atyja Csoma
András, s anyja Getse Krisztina látás-
tól vakulásig törték magukat a meg-
élhetésért. Tőlük semmit sem örökölt,
csak a végtelen szívósságot, a vándor-
ösztönt (atyja Oroszország közepéig
hordozta szekéren a magakészítette
szitakérget), az emberek jó ismeretét
és főleg Székely ország forró szeretetét.
A Himalája csúcsai ról is hazakalando-
zott gondolataiban, s a Calcuttában
1834-ben kiadott tibeti--angol szótárt
és nyelvtant is úgy jegyezte: Alexander
Csoma de Kőrös, Sículo-Hungarian of
Transylvania" (Kőrösí Csoma Sándor,
székely-magyar' Erdélyből).

Anagyenyedi kollégium nevelte. Aki
Enyedet ismeri, ismeri Csomát. Ez a
nagyhatású kollégium a maga arcára
formálta diákjait. Csoma különösen jó
anyag volt. Enyedről egyszerre néztek
Nyugatra és Keletre. Diákjai bejárták
Németországot, Hollandiát, Svájcot és
Angl'íát egyaránt, s ugyanekkor rajta
tartották szemüket a távol Keleten,
ahol a magyarság ősbölcsője ringott, s
ahonnan kultúránk őserejét és alapjait
hoztuk. Csoma szolgadiák volt Enye-
den s rendszeresen tanulna a nélkülö-
zést. Egy másik erdélyi memoár-író
emlékezik meg róla, hogy külföldi ta-
lálkozásukkor meghívta, ágyat vetett
neki, de Csoma feje alá vette "a tarisz-
nyáját s puszta földre feküdt a kö-
penye alá. Tanulta a szívós igényte-
lenséget. 1818 végén érkezett haza s
már tarsolyában volt a nagy út terve.
Moszkván és Irkuckon keresztül akart
Eszak-Klnába jutni, mert ott remélte
megtalál'ni a magyarság ősi tel epét.
Terve persze nem sikerült. Nem azért
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volt magyar, hogy szerencséje legyen.
Társ nélkül, igénytelen felszereléssel
indult el s nem az eredeti útitervén.
Háború és minden ördög állt az útjába.
Észak-Egyiptomon, Ciprus szigetén át
érkezett kerülővel Kisázsiába, csónak-
kal utazott le a Tigrisen Bagdadig s
lovon Teheránba, míg végül Kabulon
keresztül ért Turkesztánba. Innen akart
Mongoliába jutni, de ez nem sikerült.
Megrekedt a tibeti hegyek aljában s
haláláig az igazi útitervét tartva szem
előtt, készült a magyárok őshazájába,
kőzbern pedig "töltötte az időt", "vára-
kozva az alkalomra vagyis kinyomozta
a tibeti nyelv nyelvtanát s hallomás
után összeállította a tibeti nyelv negy-
venezer szavaból állÓ tibeti-angol szó-
tárát. Tibeti lámaista-buddhista kolos-
torok egész télen át fűtetlen szobáiban
nélkülözte át a hosszú húsz .évet sattói
a néhány évtől eltekintve, amit angol
tudományos intézetben töltött, úgy élt,
mint a legszegényebb tibeti lakosság.
Faggyúval zsírozott, korpás tealevest
evett.

Életírói szerirrt szándékosan nehezí-
tette helyzetét. Aszkéta módra élt, mert
számára több volt ez a, keleti tartóz-
kodás, mírrt egyszerű tudományos vál-
lalkozás. Ö > magyárok őshazáj át kereste
s élni akarta a keleti életet. "A nagy
történések" helyén akart élni s bele
akart látni az emberekbe, a művelt-
ségbe, az életmódba, rríert valójában
mindent érteni akart. Csoma ösztönösen

. értette azt is, hogya keleti ~mber min-
dent a vallásából kifolyólag ért meg,
él és érez át. Csoma, tehát beleelte
magát a buddhizmusba. A tibeti iroda-
lommal foglalkozva feltárta Tibet őt
érdeklő régebbi vallásos és világi iro-
dalmát; a Kangyur és Tarigyúr enciklo-
pédia több száz kötetét feldolgozta az
Ázsiai Társaság folyóiratába. AUg vol-
tak elődei, s utána máig belőle táplál-
koznak, rá épülnek a tibeti kutatások.
Idehaza magyar földön alig tudják, ki
is volt Kőrösi Csoma Sándor. Kalan-
dos utazót, aszketikus tudóst látunk
benne, de alig tudjuk, hogy mi 'i'g az
a konkrét, nagy szclgálat, amit a világ
tudományos közvéleménye a neve hal-
latára elismer. .

A kolozsvári egyetem . díszdoktorrá
avatta Csoma olasz utódát a Tibet-
kutatásban, Gíuseppe 'I'uccí előadást
tartott Kolozsvárt s előadása mintha
azt mondta volna: "Magyarok, ti nem
is tudjátok, milyen nagy volt Kőrösí
Csoma Sándor!" Erdély most felébredt
Csoma tiszteletére.

(Itt különben míndíg jobban tudták,
mit köszönhetünk mi Csomának. Já-
rosi Andor, a kolozsvárí esperes me-
sélte el, hogy enyedi kisdiák korában
egyik professzora, Szabó Árpád, földet
vett a kollégium kertjéből s kis cso-
magba tette. A csomagot megcsókol-
tatta a kis Járosival sakkor moridta
meg, hogy ezt az enyedi földet Kőrösi
csoma Sándor sírjára küldi Dárdzsi-
lingba.)

Felvinczy Takáts Zoltán egyetemi ta-
nár rendezésében a Ferenc József Tu-
dományegyetem és az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület emléklciállí-
tást tárt az ország elé. A kiállítás
anyaga főleg! a Hopp Ferenc Keletázsiai
Művészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum
és magáriosok gyűjtéséből került egybe.
Egészen ritkán látható, szakszerű, gaz-
dag kiállítás volt. És Kolozsvárt közön-
sége is volt ennek a kiállításnak. Zsú-
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nak minden állomásán. Az ünnepségerr a megnyitó és az első köszőn-
tések után rögtön őt, a magyar kiküldöttef hívták fel szólásra és nagy
figyelemmel hallgatták. 2400 finn nyelvü Üjtestamentumot is !V'Ítlt ki,
a finn katonáknak. Mindegyikbe magyar nemzetíszínszegélyü betétlap
került a magyar címerrel és azzal a felírással. hogy a magyárok küldik,
a velünk közös harcban álló -testvéreknek,

- Kitűntető szívélyességgel fogadott Risto Ryti államelnök -
mondotta a püspök. - Amint a kihallgatáson jelen volf egyik finn
állami méltóság kijelentette: a rendkívül komoly és egyébként hallga-
tag finn államfő régen lelkesedett fel úgy, mint amikor vele, a
magyar püspökkel találkozott.

Hosszasan érdeklődött a magyar viszonyokról, bensőséges érdek-
lődéssei kérdezősködött kormányzónkról, kiemelte, mennyire örül, hogy
a fajrokonság mellett az egyházi kapcsolatok is mind szorosabbraa fű-
ződnek a magyarsággal. Különös fontosságot tulajdonít annak, hogy,
mint magát kifejezte, "a nagy és erős magyar nép egyre fokozódó
érintkezést tart fenn messze északi testvérével. Megelégedéssel szólt a
magyar 1eventék finnországi látogatásáról is.

A finn fővárosban résztvett az impozáns frontharcos gyűlésen és
a finn hősök temetőjében hatalmas tömeg jelenlétében megkoszorúzta
a finn katonák emlékkövét. Több más szelgálatot is vállalt. Helsinkiben
az egyházi sajtó vezetői ebédet adtak tiszteletére és általában min-
denütt olyan zajos ünnepléssel fogadták, hogy szinte rá sem lehetett
ismerni a csendes finnekre.

A háborús Finnországról azt a benyomást szerezte a püspök, hogy
ez a remek nép teljesen felismerte: mennyire élet-halál kérdése ez a
háború. Azzal a tapasztalattal tért haza, hogy egyes nyűgösködőknek jó
volna kimenni Finnországba, hogy lássák, az igazi hit és faj szeretet
milyen önmegtagadással tud úrrá lenni minden akadályon .

Magyar Értesítő.

Ami a reformáció .. ünne~én különösen fái
Mindíg baj származik abból, ha az ember annyira meg van

elégedve önmagával, hogy nem is gondol az önvizsgálatra. A refor-
máció évfordulója számunkra nemcsak a hálaadás ünnepe, de a komoly
önvizsgálat ideje is. Az önvizsgálatot követő megállapításoknak szá-
molniok kell azzal, hogy újat mondani nem tudó panaszaikkal unal-
masakká válnak és reájuk hamar ráverik a "meddő, csak kifogásolni
tudó kritika" bélyegét. Ezt azonban mindenkinek vállalnia kell, mert
az önvizsgálat eredményének felmutatása fontos és szükséges, Nézzük
sorba őket. .

Bibliás egyház
voltunk. Hitünk egyedüli zsinórrnértéke ma is a Biblia. De vajjon
bibliás egyház maradtunk-e? Lelki fegyverzetünk közül a Lélek kardja
- amellyel az Úr Jézus, Pál apostol, maga Luther Márton is minden
ördögöt visszavert - nincs-e· hüvelyébe berozsdásodva? Nem' úgy
van-e, amint Ezékiel próféta mondja, hogy "önnön lelkük után men-
nek". Nem botorkálurik-e az emberi bölcseség útjain (önnön lelkünk
után) mert még, mindíg nem nőttünk belé a Bibllába. Azért nincsenek
Iátásaink, élményeink, mert nem tudtunk megérni és kiforrni a
Bibliában. Olyanok vagyunk, mint az' Ezékiel látta "rókák a romok
között", járunk a magunk elesége után. Amikor még állt az Anti-
krisztus trónja Moszkvában, szó nélkül tűrte a bibliás egyház, hogy
kezet fogjanak, szerződéseket kőssenek Krisztus fiainak gyilkosaival.
Kiáltó szónak, velőtrázó sikolynak, nemet harsogó trombitának, földet-
rázó mennydörgésnek, Szedemát Gemorrát pusztító kénköves esőnek
kellett volna lennünk és hallgattunk bűnösen, vártunk, gyáváskodtunk..
ólálkodtunk, mint "rókák a romok között" és a magunk elesége után
jártunk. '. Igy lesz-e ezután is?! Mert az Antikrisztus új alakban, új
harcokra vezeti majd seregét ...

Éneklő egyház
voltunk. Sokszor. halljuk, hogy Lutherunk a reformáció igazságait



beléénekelte a reformáció népébe. Es még mindíg mennyi teendő vár
reánk az egyházi ének és egyházi zene terén:' egységes dallam, ritmikus
éneklés, a régi szép magyar és az eredeti Luther-dallamok bevezetése,
új énekeskönyv és új korálkönyv, magasabb kántorképzés. az orgona
belső zenei és építéstechnikai sajátságainak megtelelőerr épített orgo-
nák, képzett orgonisták, szakszerűen vezetett énekkarok és általában
az egyházi zene megbecsülése és ápolása. Mit választunk ki e sok
teendőből olyan elhatározással, hogy egy év múlva már ennyivel
kevesebb feladatunk marad?

Hitvalló egyház
voltunk s ma dr. Revész Imrevel szomorúan mondjuk, hogy a hitvalló
vérből ártatlan tinta és józan nyomdafesték lett. A szlovákiai evan-
gélikus egyház mai helyzete kemény íntőpélda arra; hogyan bünhődik
az egyház akkor, ha egyházpolitikájával beléhelyezkedve a mindenkori
uralkodó hatalomba, az uralkodó gépezetnek kenegetőjévé válik s múló
anyagi érdekekből elhallgattatja hitvalló lelkiismeretét. Olyan időkhöz
értünk, amikor egyházunknak a közélet minden fórumán fel kell
emelnie tiltakozó szavát azok ellen a törekvések ellen, amelyek ellen-
tétben állanak az Úr Jézus parancsával és amikor bátran kell hirdetnie
az evangéliumot nemcsak a szegényeknek, hanem a gazdagoknak és a
hatalomnak is. A hitvallás hősiessége ma nem wért és életet kíván,
de erkölcsi gerincet, százszázalékos teljesítését ennek a parancsnak:
"inkább kell engedni Istennek, mint az embereknek".

Iskola-egyház
voltunk. Minden evangélikus templom mellé iskolát is építettünk. Még
ma is mi 1!artjuk fenn a legtöbb felekezeti iskolát. De evangélikus
iskoláink egyszerre csak fcgyni kezdtek, mint valami felesleges 'teher-'
től, úgy igyekeztünk megszabadulni tőlük. Evangélikus iskoláinknak
legnagyobb ereje az építő evangéliumi lélek volt, amely nem engedte,
hogy az oktatás vérszegény és száraz legyen és felőrlődjék az oktató
gépezet malmában, hanem benne úgy Krisztus, mint Luther. lélek,
szellem és élet lett, a hazaszeretet pedig áldozato.s szolgálat. Es mert
igaz az az egyenlet, hogy az iskola egyenlő a tanítóval, egyházunk
kiváló gondot fordított arra, hogy evangéliummal telített, egyházát,
hivatását és a reábízott ifjúságet felelősségteljes szer-etettel szerető
tanítói és tanári kar álljon az evangélikus nevelés szolgálatában, akik
egyházunkna:k nemcsak békés. nevelő munkásai, de küzdő, hitvalló
harcosai is voltak. Evangélikus iskoláért csak addig érdemes áldom to-
kat hozni, amíg annak szelleme és tanítóinak szelleme a régi marad,

Irányító egyház
voltunk református testvéreinkkel együtt. A protestantizmus Magyar-
országon olyan nevelő értéket jelentett, hogy nemcsak most, de sokszor
adta a nagy vezetőket, államférfiakat, gondolkodók at, alkotó tehet-
ségeket. A magyar újkori történelem, tudomány, irodalom és művészet
legnagyobb alakjai kőzött nagyon sok a protestáns. De mintha elvesz-
tette volna a protestantizmus az egyházon kívüli társadalmi, nemzet-
politikai, irodalmi, művészeti téren való befolyását. A neokatolicizmus
modern formában adja a maga konzervatív világnézetének tartalmát.
mi pedig konzerva'nív formában akarjuk adni a mi mindenben moder-
nebb világnézetünket. A kor irarna túlcsapott rajtunk s míg a katolí-
ciztnus már hozzáalkalmazkodott a korhoz, mi még nem találtuk meg
az új körülmények közti harernodor formáit: a necprotestantizmust.

Adakozó egyház
voltunk, a "legdrágább" egyház, akik nemcsak a legnagyobb egyházi
adót fizettük, de további önkéntes áldozatokat örömmel és céltudatosan
vállaltunk. Ennek az áldozatkészségnek hanyatlását követte nyomban
iskoláink legy részének átadása. Tartsa el az állam! Amennyit pilla-
natnyilág segített az államsegély anyagiakban, annyit rontott az
evangélikus áldozatkészség lelkén. Pedig olyan időkre is fel kell
készülnünk, amikor eset:leg az egyház és állam elválasztásának kérdése
kerül a napi politika homlokterébe. Mi lesz akkor egyházunkbók ha
mesterségesen eldugaszoljuk az önkéntes áldozatkészség forrásait?
A beteglábú embert mankón tanitlják járni, de egyszer el kell dobnia

. a mankót és meg kell próbálni a, maga lábán járni, különben elsorvad

folt termekben, diákokkal összekönyö-
kölve, szivtunk valamit Kőrösi Csoma
Sándor relikviáinak levegőjéből. Kő-
szöntük Istennek' ezt a székelyt, akinél
kongeniálisabb lélekkel soha európai
ember nem fogott a : kelet-kutatáshoz.
És volt alkalmunk elmélkedni egy ma-
gyar örök magyar sorsa felett, aki a
tervét nem vihette ki, egész élete a
maga feladatára való készülésben telt
el, de míg szemeit a maga céljaira
függesztette, elvégzett egy olyan kul-
túrfeladatot mellékesen, pusztán
előkészületként -, amit mások Egy élet
teljesítményével sem végezhettek volna
el s amiért az egész művelt világ örök
időkre megjegyezte a nevét ...

Dezséru Ldszló...",..,.~~
Az utolsó szó jogán

Ezen a címen egy sajátos fantasztikus
regény jelent meg nemrégiben a könyv-
piacon Bányai Lászlo tollából, mint 3'Z

író első regénye. Az író műve cselek-
ményének szétbontása közben több
helyütt megáll, hogy azt filozófiai elme-
futtatásokkal. erkölcsi elmélkedésekkel
mélyítse és világítsa meg. -Nyi lván nem
pusztán szórakoztatní akar. Maga is
bevallja, hogy műve ·Egy minden síma-
ság és pallérozottság nélküli fájdalmas
feljajdulás, melyben benső kényszer-
ből "mindegy, hogy hogyan, de ki kel-
lett mondania" valamit érettünk való
felelősséggel.

A kőnyvet nem lehet letenni, míg
végig 'nem olvastuk. Egyszerre kell
megélni, mint minden élményt. A cse-
lekmény szövése mindvégig izgalmas,
fordulatos és meglepetéseket hozó. Az
író lelkesedésének tüze szinte perzsel,
világmegváltó heve szinte sodor. De
hová? Hitünk szemével nézve, .sajnos,
tévútra.

A cselekmény központjában egy
fikcíó áll: a coordíncarnátiós elmélet
tudományos hazugsága. A világ leg-
kivál'óbb csi llagászainak öttagú tudós
társasága elhiteti az emberekkel a földi
lét közeli pusztulását: egy a Tejút
felől felénk száguldó ismeretlen ere-
detű bolygó 11-16 év mulva keresz-
tezrn fogja a földpályát és pedig
ugyanazon a ponton, ahol a Föld akkor
áthalad. A széthulló Folddel együtt
pusztulunk mindannyian. Kérdés: a
közeli kataklizma tudata össze tudja-e
fogni az önmagát tébolyultari pusztító,
széthulló emberiséget egly testvéribb,
igazabb, emberibb életre .. Az író eb-
ben nem lát utópiát, hiszen "a bar-
lang 'lakónak is gyönyörű álom volt a
puska, a rómaiaknak is a felhőkarcoló,
Kolumbusznak is a gőzhajó, Michel-
Angelonak a repülőgép, a jakobinu-
soknak az el'ektromoság! . " Ez az evo-
lució". És mindjárt az első esztendő-
ben megváltozott az élet. Megszűnt a
munkanélkülíség, meghalt a politíka,
leomlottak az ország- és vámhatárok.
"Elavult, nevetséges haszontalansá g:gá
váltak régi szokások, törvények, min-
dennemű formaság és kötöttség, ami a
még hátralévő időre nem volt a puszta
lét fenntartásának szükséges tartozéka.
Észre sem vették az emberek, hogy
megváltozott magatartásuk és élet-.
módjuk öntudatlanul és celtudatlanul
is mint alakított ki egy új életet, egy
merőben új világot."

A felvetett kérdésre. az író "igen"-
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jével szemben mi különvéleményt je-
lentünk be és határozott "nlém"-mel
felelünk, melyhez a katasztrófa elő-
szélétől megbolygatott társadalom raj-
záva~ maga az író is szolgáltat anyaget
és érvet, Hiszen a megváltozott arcú
társadalom csak felszín és csalóka lát-
szat, mely alatt a szíve mélyén meg
nem változott emberiség sötét indulatai
kavarognak, hogya katasztrófa elő-
szelére elemi 'erővel törjenek ki, s a
minden míndegy pillanatában vad
táncok, szerelmek, dobzódó élvezetek
és pokoli orgiák mindent elsöprő lavi-
nájává dagadjának. És mert nincs meg-
váltás a Krisztuson kívül, ez nem is
lehet másként. A földi lét örökre le-
hanyatló napja helyén nem ragyog fel
a világ világosságának fényessége, a
páni rémület vaksötét éjszakájában
nem világít a hit lángja, hogy a ke-
reszt, bűn és halál feletti győzelmei-
nek igazságával felderítse a szívek és
sírok mélyét. És hiába zárnak el a, fer-
geteges pusztulástól távol "Valaholegy-
s2ÍÍg>e:ten"százezernyi gyermeket her-
metikusan a romlott világ erkölcs'
miazmáitól, hogya legkiválóbb neve-
lők. tanerők, orvosok és mérnökök az
igazak és ci. tiszták magasabbrendű
emberiségét neveljék belőlük, akik majd
szertejárnak, hogy jobb és szebb vilá-
got teremtsenek a régi helyén, A bűn
velük ,is együtt született. A jólnevelt
Johnban hatalomvágy bujkál, a tiszta-
lelkű Marionban is ott dörömböl és
követelődzik az érzéki vágy.

Bizony, dőreség minden önmegváltási
kísérlet. Az új élet, új ember, új tár-
sadalom titka az egyetlen Megváltó-
ban rejlik és "nincsen senkiben más-
ban üdvösség ... " Egy új világ uj er-
kölcséhez pedig nem vezet evolució,
mint KolumbusztóI a gőzhajóig és
Michel-Angelótól a felhőkarcolóig. Evo-
lució eredője a kultúra és a civilizáció,
de semmiképpen. sem az az erkölcs.
Legalább is keresztyén hitünk értel-
mében nem, Ez az egymást felváltó es
megannyiszor bűnben születő gerrerá-
ciók életében mindíg a hit függvénye.
Hitet pedig Istennek szüntelenül mun-
kálkodó igéje teremt a Lélek által.

Az író fantáziája tehát ködös utó-
piába vész.' mert a világot nem új
programmok, "világmegváltó" eszmék
vagy emberi "megváltók", hanem
egyedül a Krisztusban megújult embe-
rek fogják jobbá tenni.

Dr. Szilády Jenő.~....,~~
Láttuk

A leventék gyorsasági napot rendez-
tek, amelyen a levente ifjúság a maga
szegéntyes eszközeivel is nagyszerű
eredményt ért el. A lelkesedés, amely-
lyel az ifjúság vállalta azt, hogy reg-
gel korán induljon, rajával együtt ma-
radjon és étkezés nélkül legyen egé-
szen a késő délutáni órakig feláldozva
szabad napját - ez fogott meg, mirid-
nyájunkat. Nem szabad elmennünk e
jelenség mellett anélkül, hogy öröm-
mel meg ne ál1apítanánk: van a ma-
gyar ifjúságban is lélek; ha akar, tud
együtt, nem csak egyéni dicsőségre
pályázva, küzdeni; de egyre többen'
lesznek közötte olyanok is, akik a nem-
zet jövőjére nézve tudnak áldozatot
hozni is. Volt olyan levente, aki hogy
csapata le ne maradjon, sérült gépű
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a láb és örökre béna marad. Nem .szabad elfelejtenünk azonban, hogy
a szegény macedóniai' gyülekezet Pál apostol által is megdicsért
adakozásának titka ez volt: "Önmagukat adták először- az Úrnak".

Sajtó-egyház
voltunk, ami azt jelenti, hogy a sajtó hatalmát és eszközeit hamar
és eredményesen használtuk. Evangélikus 'egyházunk sajtója - erő-
södése dacára - sem tudja azt az erőt képviselni, amelyre szükségünk
volna. Amíg a római katolikus sajtó, ha szemérmetes diplomáciai
nyelven is, de a katolikus öntudat harcos lendületével, tervszerűen
dolgozik a katolikus 'világnézet egyeduralmáért, evangélikus sajtónk
még mindég szervezeflen és tárgyi programmja határozottságát csak
alkalmi visszhanggal próbálja pótolni. Ném lüktet benne szenvezke-
désre törő parancs és nem látok benne ugyanannyit Worrnsból, mint
Agostából. Széttöredezett akarattal és széthúzó célkitűzésekkel nem
lehet erős és eredményes sajtórnunkát végezni!

Hittestvérek egyháza
voltunk. Más egyház fiai, még református testvéreink is, ait. emelték
ki evangélikus életünkből, hogy milyen szép, békés, egymást segítő
testvéri szerétetben élünk. Hogy mennyire megváltozottl a helyzet,
annak igazolására csak egy példát hozok fel, a nemzetiségi kérdést,
amely újabban nagy rést ütött ezen a 'testvérláncon. Eleink tudták,
vallották és gyakorolták azt az igazságot, hogy Magyarországon a
Lutheraniának külön nemzeti hivatása az, hogy a közös hitvallásban
élő nérriet és sz:lovák evangélikusokat az egyház falain belül testvé-
rekké és ezen a testvériségen keresztül jó magyar honpolgárokká
nevelje. Es ha ma nérriet evangélikus hittest.véreink egy része meg-
tagadta ezf a testvériséget, mi maradjunk meg a "mindeneket elfedező"
szerétetben és várjuk vissza a tékozló fiút <abban a tudatban, hogy
biztosan eljön az idő, amikor a közös hitvallás, a közös múlt, a közös
imádság, közös munka és közös gondolat erőfeszítéseinek áldásaként
újra példaszerű lesz közöttünk az evangélikus hittestvéri szerétet.

Ha azt vizsgáltam volna, hogy a bibliás, éneklő, áldozatkész, irá-
nyító, hitvalló, iskolát és sajtót áldott eszközként igénybevevő. egy-
mást hittestvérként szerető evangélikus egyház életében az újabb idő-
ben milyen örvendetes fellendülést tapasztalhatunk, arra is tlaláltam
volna épen annyi örvendező szót, mint arnennyi panaszsor futott le
tollam hegyén. De ne legyen ez panasz, hanem váljék programmá,
akaratta, vállvetett munkává, imádsággá és ,a reformáció népének
diadalává!

H. Egyed Aladár.-- ....,
. Meghívó a MELE konferenciájára és közgyűlésére.

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete mínden tagját test-
ven szeretettel meghívom a Budapesten. 1942. november 18. napján tartandó
konferenciájára és 1942. november 19. napján tartandó közgyülésére. Az Úr
áldása legyen tanácskozásainkon!

Budapest, 1942. október 18.
D. D. Raffay Sándor .s, k. elnök.

*I, A konferencia sorrendje: D. e. 9 órakor bevezető áhítat után a konferencia
megnyitása a Deák-téri gimnázium dísztermében. - "A népi-nemzeti kérdés
egyházunlkban." Dr. Sólyom Jenő egyet. ny. rendes tanár előadása. Hozzászó-
lások. - "A lelkészek és a segédlelkészék anyagi helyzete." Dedínszky Gyula
békéscsabai lelkész előadása. Hozzászólások. - D. u. 3 órakor. "Az egyház isko-
lái." Weinberger Gusztáv pusztavárni lelkész előadása az elemi iskolákról. Szíjas
Pál aszódi gimn. tanár előadása a középiskolákról. Hozzászólások.

II. A közgyűlés sorrendje: D. e. 8' órakor az EPOSz és a MELE tagjainak
úrvacsoraí istentisztelete a Deák-téri templomban. A szent szelgálatot Kuszy Emil
losonci lelkész végei. D. e. 9 órakor a Deák-téri leánygimnázium dísztermében
1. Elnöki megnyitó. 2. Ti<tkári jelentés az elmult munkaévről. 3. Jövő évi munka-
programm. 4. Pénztári jelentés: számadás, költségvetés. 5. Egyházmegyei és
'egyházkerületi lelkészegyesületek indítványai. (Nyugdíj intézeti hátrálékok, lel-
készek gyermeknevelési segélyezése.)



Jegyzetek a Zilahy-ügyhöz
Túlságosan .jelentéktelen valaki vagyok ahhoz, hogy véleményt

mondjak arról, amit Zilahy tett. Ez a néhány sor nem akar hangulat-
keltés lenni mellette, vagy ellene, elvégezték ezt alaposan a sajtóban.
En a magam részéről három dologhoz szeret nék néhány széljegyzetet
készíteni, és pedig a vallási-széthúzás, az adakozás és az adományhoz,
annak a megjegyzésével; hogy sohasem rajongtam különösképen Zilahy
műveiért, de valamennyit elolvastam, mert mindegyikben találtam
valami olyat, ami a többi írónál nincs meg, - továbbá, hogy sohasem'
tudtam, Zilahy milyen vallású, milyen a magánélete, nős-e, stb. nem
tudtam, nem is érdeklődtem utána, mintahogy nem fogok egyetlen
művet sem hasonló mellékkörülmények figyelembevételével elbírálni.

En úgy nézem most Zilahyt, mint egy embert a sok közül, akinek
volt] bátorsága ahhoz, hogy kiálljon a sorból és megálljt! - kiáltson
a többiek felé, akik a háború, laz őrségváltás, a hirtelen meggazdago-
dás, a minéltöbbet habzsolás közben elrohannak olyan dolgok mellett,
amelyeknek mindegyike külön-külön többet jelent az előbbiek együt-
tesénel. i

Hogy időszerű volt-e Zilahynak ez a kiállása, az meginti vita tár-
gyát képezheti. Szerintem minden, ami lélekből és szeretetből fakad,
nem lehet időhöz kötve.

.Te nem érted, mert te evangélikus vagy!
Eleternben, tetteimben mindíg és elsősorban keresztyén igyekez-

tem lenni. Keresztyén, krisztusi értelemben. De ezen belül minden
meggyőződésemmel, egész hitemmel evangélikus. Tehát keresztyén
voltam mmden esetben mindaddig, amíg nem kényszerítettek arra,
hogy megmutassam, hogy evangélikus vagyok.

Soha más vallásíelekezetűeket meg nem szóltarn, meg nem moso-
lyogtam, az evvel kapcsolatos kérdéseket kerültern. nehogy vitára
adjak okot, és mégis lépten-nyomon ennek az átkos vallási széthúzás-
nak a nyomaival találkeztam.

Oh nem a reverzális kérdésénél, amit Zi1ahy mond, hiszen a
házasságig eljutott ember már az alapokat magával hozza. Hanem
ott a hiba, ahol az alapokat lefektetik. Ott a hiba, hogy már gyermek-
korban bele nevelik laz emberbe a másik vallásfelékezetű irántá gyűlö-
letet, Ienézést .stb.

Csak néhány szelíd példát a sok közül ... Mint diákleány, háló-
szobánkban, ahol körülbelül 25-en, aludtunk, magarn voltam protes-
táns. Mikor intézeti életem első estéjén a Míatyánkot imádkoztuk, a
többiek a "szabadíts meg a gonosztól"-nál abbahagyták és én velük
együtt _. de zavartan megálltam. Aztán lassan, félénken folytantam.
Falusi gy~rek voltam, nem igen szoktarn meg a nyilvános szereplést,
nagy zavaromban és hogy elkerüljem a többiek esetleges kérdezős-
ködéseit, elhatároztam, hogy szólok, hogy másnap csak fejezzék be az
imát nyugodtan, majd én magamban mondom végig a Miatyánkot.
Igen, de alighogy vége volt az imádságnak, a többiek elkezdtek rajtam
nevetni, megjegyzéseket tettek: azért mondja tovább, mert evangéli-
kus, -- mutaütak rám. és az evangélikust úgy mondták, mintha bél-
poklosról lenne szó. Az, eredmény az lett, hogy nyolc teljes éven ke-
resztül magam imádkoztam, jó hangosan, csakazértísen, hogy min-
denki hallja és míndenki tudja meg, hogy evangélikus vagyok.

Az iskola évek folyamán számta-lan hasonló eset fordult elő. De
ezt meg lehetne azzal magyarázni, hogy: gyermekek, Illem tudják mit
beszélnek. Annyi azonban megállapítható, hogy otthon nem a türel-
met, a másik vallásfelekezet iránti megértést, hanem egészen mást
tanult a legtöbb gyermek.

Később a hivatalomban is úgy hozta az élet, hogy vallási meg-
győződésemmel egyedül voltam. . _

-- Te lutyi vagy, te ezt nem érted, - mondták, amikor lelki gya-
korlatra mentek, Hol volt közl~ük csak egy ~ ahhoz, amit én lelki-
gyakorlatnak nevezek. Beléjük nevelték a vallási gőgöt, 'azért a krisz-
tusi szeretef kihullott az életükből,

. " Katolíkus nőírók estélyére hívtak meg. Felkértek, tartsak
"irodalmi" előadást. Felvilágositottam őket, hogy én evangélikus
vagyok, de ettől függetlenül szivesen vagyok segítségükre.

társát maga elé vette, a másik társá-
nak pedig nyakába akasztotta a sérü!t
gépet és mégis elsők között ért be ra-
jával együtt. Ez a kiizcW s.zeUem a
jobb jövő egyik reménysége.

A filmszínházakban ezen a héten a
német filmeket néztük meg. Legjobban
az Urániában bemutatott klilt4rfi!mek
tetszettek, amelyek közül az egyik,
Cseresznyevirágzás J1.'pánban, 4Z egész
mai Japán lelkér 51 képet tudott adni.
A régi és a modern érdekes vegyülerét
pompás felvételek mutatták. A kult úr-
filmek témakeresése és teldolgozása
terén a németek még mindíg vezetnek.
Főleg amikor foglalkozási ágakat mu-
tatnak be, mint a Havasek postásaban.
Nálunk is jó lenne elővenni ezt, hogy
megismerkedjünk egymás foglalkozá-
sának szépségeivel és nehézsége.vel. -
A "Két lányt szeretek" círnü nérnet
vígjáték kezd lassan kiemelkedni o
becsies darabok sorából és a mai élet
kereteibe helyezi a tárgyát. Van egy-
két j-elenete, amelyik villámfényként
világít be a modern német életfel-
fogásba. Néhol lassú ugyarn a film, de
jó szórakozás. kp.

HíREK
Kedvezményes vasuti .legyek ügyében

az egyetemes egyházi iroda sajnálattal
közli, hogyam. kir, kereskedelem- és
közlekedésügyi miniszter a fennálló s
'" közeljövőben még inkább megszorí-
tandó vasuti menetjegykedvezmény-
korlátozások miatt az idei egyetemes
közgyűléssel kapcsolatban menet jegy-
kedvezményt nem engedélyezett.

Finn evangélikus egyházközség Ber-
linben. Berlinben finn evangélikus
egyházközsget alakitottak. Megtartot-
ták az első istentiszteletet s azon részt-
vettek a finn követség tagjai, vala-
mim a német evangélikus egyház kép-
viselői is. ,

Gyülekezeti látogatás. Bácsi Sándor
pápai lelkész meghívására a celldö-
mölki és merseváti gyülekezet hívei-
nek egy nagyobb csoportja kereste fel
okt. 18-án a pápai gyülekezetet. Dél-
'2lőtt Molitórisz János esperes, celldö-
mölki lelkész hirde'tte az Igét, majd a
gyülekezet a tanácsterembé vonult,
ahol dr. Huszár István egyházfelügyelő
köszöntötte a vendégeket. Koltai Vidos
Dániel nemesdömölki egyházfelügyelő
válaszolt az üdvözlő szavakra s beszé-
dében hangoztatta az evangélikus gyü-
lrekezetekegyüttmunkálkodá:sának fon-
tosságát. Bácsi Sándor lelkész a pápai
gyülekezet jelenét és multját ismer-
tette. A látogatás mindkét gyülekezet
hívei szívében mély nyomokat hagyott.

Lelkészbeiktatás Kiskőrösön. Dr. Mu-
rányi György eddigi gyóni lelkészt nov.
8-án. iktatja be kiskőrösí lelkészi állá-
sába Bakay Péter, a pestmegyei alsó
egyházmegye esperese.

Példás iskolaépítés. A veszprérnme-
gyei Mezőlak evangélikus iskoláját kő-
zös munkával építették a község evan-
gélikus, református és katolikus val-
lású lakosai.

Felsöszelí. A gyülekezetben szép ered-
ménnyel gyűjtének a hősök szobrára,
vatamint a finn hadiárvák javára. Hon-
védeink számára kb. 8000 pengő értékű
ruhaneműt adtak össze a hívek.
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Házasságkötés. Benczúr László val-
Iástanító-Ielkész és Szántó Márta, néhai
Szántó Robert volt kelenföldi lelkész
leánya október 24-én délben tartották
esküvőjüket a kelenföldi templombarn
Az esketési szertartást. Wolf Lajos tb.
esperes és Járosi Andor kolozsvári es··
peres végezték. Az egyházi. vegyeskar
két énekszámot adott elő Weltler Jenő
karnagy vezetésével.

Vallásos ünnepély. A békési egyház-
megye belmisszíói és hitvédelmi bizott-
sága október 24-én, szombaton este 6
órakor a tótkomlósi templomban vallá-
sos ünnepélyt tartott. Közének után
Zeman Mihály alesperes imádkozott,
Ruttkay Miklián Géza szentetornyai
lelkész írásmagyarázatot tartott, dr.
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő
ünnepi beszédet mondott s több mű-
vészi szám következett, Szokolay Dezső,
Szokolay Sándor, Elefánty Ilona, Adam-
kovics Mária és az egyházi gyermek-
kar előadásában. Az ünnepélyt Je-
szenszky János igazgató-lelkész imád-
sága és az "Erős vár a mi Istenünk"

, zárta be.
Eljegyzés. Bonnyai Sándor, az Evan-

gélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület
lelkésze eljegyezte Kovács Mária Éva
tanárnőt, néhai Kovács Zsigmond volt
tárnokréti lelkész leányát. (Minden kü-

. lön értesítés helyett.)
Halalozás. Özv. Szabó Kálrnánné,

evangé.íkus lelkészözvagy. .Aszódon. 65
éves korában elhunyt.

Házusság'kötes. Trummel Antal gyógy-
szer vegyészeti laboratóriumtulajdo-
nos és Tameska Sarolta gyógyszerész
október 21"-én tartották esküvőjüket a
Deák-téri templomban. Az esketési
szertartást Nagy István ostffyasszony-
fai ·lelkész végezte.

Keresem nagyszüleim, Szilágyi Já-
nos (született Budapesten, 1828. július
ll-én) és Balogh Mária (született Kova-
cica-Antalfa - Bánát - 1829. október
4-éru) házasságlevelét. A házasságlevél
feltalálása esetén kérern azt 30 pengő
utánvét mellett dr. Pesti Lipót,' Bpest,
XII., Kútvölgyi-út 17/b. elküldeni.

Cegléd. Október 26-;-31-ig a két pro-
testáns egyház közösen készült a refor-
máció megünneplésére. Minden délután
a református gyülekezeti házban evan-
gélízáló igehirdetéseket tartottak. A
reformáció ünnepén szószékcsere volt,
délután a református nagytemplomban
reformációi emlékünnep.

Levita-tanító helyettesítésére a herédi
(Hatvantól 6 km) 'leányegyház tanítot,
vagy tanítót (esetleg nyugalmazottat)
keres. Bővebb felvilágosítással az anya-
egyházközség lelkésze. Szekej András
szolgál. Címe: Egyházasdengeleg, Ú. p.
Szjrák, Nógrád megye.

Templomozó Káté. Dezsérv László
egyetemi lelkész könyve, mely a ternp-
tomkerülők kifogásaira azevangélium
megvilágításában ad feleletet. 1.20 pen-
gős áron kapható az üzen et kiadóhíva-
talában, Kecskeméten (Luther-palota),-

M E'G HIV Ö. Az Ág. ll. Evangéli-
kus Egyházkerületek Jóléti Egyesületé-'
nek 1942. évi november hó 9-én 1/211
órakor a Bányakerületi Ev. Püspöki
Hivatal (VIlI., Eszterházy-u. 12.) ta-
nácstermében megtartandó .VIII-ik ren-
des évi közgyűlésére. - Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. 2 Jelentés az Egye-
sület 1941-42. évi működéséről. 3. Ha-

8

- Kedves tőled - mondták -, de az mégis nálad egészen más,
mert nem vagy katolikuso - .

... Megint protestáns ember került' vezető pozícióba - halljuk a
megjegyzést. es hozzá rosszalólag rázzák a fejüket. Az ember hitetle-
nw nézi őket. Szeretné őket megfogni és jól megrázni, hogy magukhoz
térjenek: Mi az, hogy protestáns ember? Hát nem azt kell néznünk,
hogy tehetséges ember, magyar ember került vezető helyre?

. Az emberek mellüket verve hirdetik, hogy egységben az erő és
sokszor nem nyújtanak kezet annak, akiről tudják, hogy másvallású.
Milyen süket fülekre találhat ezeknél Zi1ahynak a megjegyzése: "Ez
nemcsak az én tragédiám volt." .

Lelki erősség, mint örökség.
Hogy ZiLahy lelke mdlyen folyamaton ment keresztül, amíg eldön-

tötte magában azt, hogy mindenét odaadja, azt még akkor sem lát-
hat juk eléggé tisztán, ha ő megpróbálta is elénk vetíteni. De amíg
a gondolat tetté érett benne, valamennyien érezzük, hogy egy kicsit
megszabadult altltól, amire azt mondjuk: "emberi".

Van egy kis öröklakásom. Egész fiatalságornat rááldoztam. Haj-
nalokig .dolgozzam,megtagadtam magamtól minden szórakozást, a leg-
szükségesebb öltözködési cikkeket, amit minden fiatal leány megenged
magának, és oIttthontteremtettem magamnak Isten segítségével a 'ma-
gam erejéből. Es amióta keresetem tisztességes megélhetést biztosít,
sokat gondolkodom azon, hogy. ezt a kis lakást egyszer valakinek oda-
ajándékozom, valakinek, akinek nem lesz annyi ereje a küzdelemre, mint
nekem volt, de él benne a hit minden szép, tisztultabb, magasabb dolog
iránt. Évek óta foglalkozom ezzel a gondolattal, eddig egyedül azzal nem
tudtam megbékülni, hogy találok-e olyan valaki.t, aki megérti, mit jelen-
tett nekem ez a kis lakás, aki megérti, hogy minden téglájába akaratom,
hitem, fiatalságam egy darabja van eltemetve ... Milyen kevesen ér-
tették meg Zilahy ajándékát! ... Minden nap nagyobb meggyőződéssel
hirdetem, hogy egyetlen gyermeknek sem lenne szabad legalább negyven
éves koráig örökölni, .mindenkinek meg kellene dolgozni, keményen,
igazán azért a kenyérért, talán akkor igazabb örökségek maradnának
a gyermekekre és több lenne a gazdag ember, mert az örökségbe
kapott lelki erősségtől gazdaggá lesz az élet.

Az adomány visszhangja.
'Elképesztő az a sok rosszindu1at, fe1e[őtlenmegjegyzés, amivel

az emberek az előttük érthetetlen adományt fogadták. Megjegyzéseiket
. kezdetben feljegyeztem, de szégyenlem leírni. Szégyenlem, hogy nincs
szívünk semmi 'szép befogadására, hogy nem tudunk: embertársaink-
ról csak rosszat feltételezni, hogy minden rnögötf rögtön az érdeket
kultiatjuk. \,

Egy ember a sok közül
kilépett 'a sorból és bátor hangon megálljt! - kiáltott a többiek felé.
Az emberek megálltak: felfigyeltek. Volt, aki két kézzel szorította meg
a kezét), volt, aki vállatvont, gúnyos megjegyzést teltt, aztán talán
kényelemmel berendezett villájába hajtatott, napirendre tért a dolog
felett és elfelejtette úgy odaadni egész jövedelmét valamilyen nagy,

1
. nemzeti célra, ahogy ő elgondolta... Azóta azonban munka közben

meg-megáll s talán arra gondol, hogy túl a háborún, a megélhetés
gondjain és sok-sok egyében túl, - mégis csak Iennitkell valaminek,
ami felemel, rnegtász'tít és ami egy 51 éves emberrel azt mondatja:
"amikor elhatározásunk véglegessé vált, feleségemmel együtt a bol-
dogság eddig soha nem érzett pillanatait éltük át" és ennek az érzés-
nek birtokában boldogan jeleníti ki: .most kezdődik az életem."

Gyarmathy Irén.

des tagok nem jelennének meg határo-
zatképes számban, úgy a rendes köz-
gyűlést ugyanezen tárgysorozattal 1942.
évi november hó 17-én, kedden d. e.
'/211 órakor a Bányakerületi Püspöki
Hivatal (VIlI., Eszterházy-u. 12. szám)
tanácstermében fogjuk megtartani, mely
közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes.

tározathozatal a jelentésekkel kapCSO-\
latos előterjesztések ügyében. 4. A fő-
védnökök, társelnököle és az igazgató-
ság kiegészítése. 5. Alapszabálymódosí-
sítás. 6. Számvizsgálóbizottság jelen-
tése. 7. Határozathozatal az igazgatóság
és tisztikarnak adandó felmentés tár-
gyában. 8. Esetleges indí.tványok.·...,
Ha. az egybehívott közgyűlésre a ren-
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i

Ruhakö'csönzés. Ó MATH61rOT
Evangélikusoknak 100/0 engedmény. rllg SitU .

BUDAPEST, IV., Haj6-utca 8-10., félem! 2. kérje kárpitosától az EPEDA·üzem

_____ .T.E.LIIlE.FO••N.:.1.8 •• 26_71l14, .1 "edeti jól állá, i nyiletk",,'á!.

,

Átalakítás eredeti
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-körút 7. i

A Luther-Társaság

könyv-, papír- és írószerkereskedése
(Budapest, Üllői-út L4.) uj vezetés alatt és kellően megujitva több hetes szünetelés után

U ib.6Ime 9 n'y iIti
A magyar evangélikus egyházi irodalom min dell ter mé kek a p hat ó.
Szépirodalmi könyvek, tudományos és ismeretterjesztő művek gazdag választékban.

; Pap I r- é sir Ó $ Z er' e k.
vasAroll a Luther-Tarsasig kereskeo.ésében I

KISS FERENC
OTVOSTANÁR I

BUDAPEST
H A RI SBA ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447:

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

nászajándékok. '

eladása M d --1 ' híttestvérünk
v éte lee non e zongoratermében

.Bezerédí-u. 10. - Tel.: 146-41 L

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

Eredményesen ciánoz,
ft .s;

SKALLA' TESTVÉREK
Ú RI SZA BÚK

Bundék,
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy' választékban

I ,

PÉTER -1VARI

I női szabómester
BUDAPEST IIV., Dalmady Győző-u. 11. sz.

VIlI., Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok),
Tel e fon: 344 - 637.

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

szakszerű készítése.

Re:gi~özis,r:nert ',("Srt1 ,"
megbizhato Ney, II . ".:. J{UT- ~s%alo" budapest

. S%örrn IV krist6f ter 6



BIBOR ISTVáNI
" könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő. papír. írószer. töltőtoll. II!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' [átékárű, bélyeg. beszélőgép, lemez. tű, kirakatdiszítő, könvv- ::

kötészetí anyagok. plasztikus figurák kereskedése. Az összes
rendszerü töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~:~a~LET
BUDAPEST, IV., SÜTŐMUTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk} Kés- és qcéláruk. zománcozott' és alumínium

edények. tűzéllö jénai és közönséges üvegáruk. Seprők, kefék. mosó-, konvha-
felszerelések stb.

••1A ÉN •• 'úzókül'Önlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST(Belváros), IV., Fehérhaj6.ulca 8-10. sz.
Te l e fon: 186-177, - Készít mindennemű tánc-,
sport- és gyógyfűzökel a legúiabb szabás szerin!.

3 P

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

j
..Elvégeztetett" (60X33) . . .il Ugyanezek levelezőlap alakban

ért kaphatok.

1 p,

1 P
1 P

10 fillér-

••••••••••••••••
Peth " L· gyümőlcs-, zöldség- éso ajos tejtermék ek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.

MiIvirág, diszlol', eredeti kiilönleges-
ségek gWéÍlrlása•.eladása

GAO.IZ, Bp est, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON:180-213.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

·kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési 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 munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.

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

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 foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

•••••••••••••••

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek ésórajavítások

Létesült a •.Nemzeti ÖrtálIó-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: ~8-20-87.

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


