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Sok sötétség terjeszkedik
szét életünk felett, - nagyon
vigyáznunk kell a mi világos-
ságunkra. Gyújtanak ugyan az
emberek sok tüzet, földiekben
és lelkiekben is mindent pusz-
tító tüzeket, mi Krisztus evan-
géliumának éltető tüzét hor-
dozzuk ebben a világban. és
.alázatosan engedelmeskedünk
Krisztus Urunk' szavának: míg
világosságotok van, higyjetek
a világosságnak. Bizonyság-
tevői vagyunk ma és bizony-
ságtevői maradunk szent hi-
tünknek, hogy Krisztus egye-
dül az emberek igaz világos- I

sága.
Tele van gondokkal ez a vi-.

lág. Roskadozik az emberi szív.
Könnyebbnek látszik és olcsóbb
a halál, mint az élet. Mi azokat
képviseljük, akik az élet nyo-
morúságainál messzebbre néz-
nek. Mi hiszünk a jobb világ-
ban, mert Krisztus m gváltotta
a keresztfán. Bizonyságot te-
szünk arról, hogy nem a ma-
gunk erejéből, nem képzelt ér-
demeink miatt, nem jócseleke- \
deteink és imádságaink jutal-
mául, hanem egyedül csak ke-
gyelemből és hitért igazulunk
meg Krisztus által.

Kevés a kenyér a világon.
Sok az éhező ember. De még
több, aki éhezi és szomjúhozza
az igazságot. Mi halljuk Krisz-
tus. szavát hozzánk: adjatok ti
nekik enni. És mi alázatosan
bizonyságot teszünk arról,

Bizonyságtétel
hogy van kifogyhatatlan ke-
nyér és a világnak ez a meg-
tartó kenyere az Isten beszé-
dében testet öltött ige.' Aki eb-
ből eszik, meg nem éhezik és
lesz az néki örök életnek ke-
rryerévé. Tudjuk, hpgy ma na-
gyon hangosan és nagyon nyil-
tan kell hirdetni tisztán és iga-
zán az evangéliumot .

Nincs egyetértés a világban.
Emberi dolgokban sem, Isten'
dolgaiban sem. Nem bántjuk
más hitét, legyen nekik az ő
hitük szerint, de hiába bántják
a mi hitünket, semmi sem árt-
hat nékünk. Bizonyságot te-
szünk a világ előtt most is,
hogy riem kisebbség és többség,
hanem a fundamentum kér-
dése minden. Ha van is tusa-
kodásunk fejedelemségek ellen,
hatalmasságok ellen, ez élet
sötétségének világbirói ellen,
a gonoszság lelkei ellen, me-
lyek .a magasságban vannak,
semmi nem árthat nekünk,
mert mi a Krisztus fundamen-
tumára építtettünk.

Sok a bűn a világban. Fel-
csap a partokig gazokat hor-
dozó vize. Ki fékezi meg az ára-
dásokat? Ki hozza vissza a
vidám vetés és felhőtelen ara-
tás napfényes időit? Mi bizony-
ságot teszünk arról, hogy Isten
a hivő szívekre építi az Ő or-
szágát, begyűjti Krisztus anya-
szentegyházába megmentő igéje
és szentségei elé a bűnösöket,
hogy térjenek meg és higy je-

nek. Ezért mi bűn ellen, csüg-
gedés ellen, az istentelen élet
ellen, és az embertelen élet el-
len megtérésre és üdvös~égre
prédikáljuk Krisztust, a meg-.
feszítettet, akiben a világ meg-
feszíttetik nekünk és mi .is a
világnak ...

Népünk háborúban van. Hul-
lanak a hősök, életüket adják
övéikért. Égszakadás, földin-
dulás rettenti az emberi szívet.
Nem félünk, ha hegyek indul-
nának is meg és omolnának a
tengerbe. Bizonyságot teszünk
arról, hogy mi a harcolók és a
dolgozók eleje vagyunk. Ez a

I
mi népünk nekűnk itt a földön
az első nép. Hibái ellen küz-
dünk, erényeiért dolgozunk és
imádkozunk. Életünket és vé-
rünket érette ma is mindennap
felajánljuk. De egész lelket is
tudunk adni. Aki az Úré, ide'
hozzánk, jöjjenek együtt a
harcba, együtt a munkába,
együtt minden áldozatba hű-
ségesen ...

így ünnepeltünk a reformá-
ció napján. Gondok, sötétsé-
gek, inségek, hitetlenségek, há-
borúk és bűnök világában min-
den bizonyságtételre készséges
népe vagyunk Istennek. Meg
kell ezt tanulni rólunk min-
denkinek. A bizonyságtétel
tiszte megmarad nekünk to-
vábbra is. A többi Isten kezé-
ben van ...

K.L.

1



Felnöttek Férfiak az élet sodrában
már együtt éneklik minden reformációi
emlékünnepen az Erős vár a mi Iste- Az -egyháztársadalmi kongresszuson az őszinteség volt akiadott
nünket evangélikus módra. Ravasz jelszó. Az egyházra háramJó feladatokat őszintéri kell megvizsgálni és
Lászlóés Tasnádi Nagy András kezébe megvalósítani. A feladatokat szerintem eddig is világosan láttuk mert
vette az elnöki asztalon a nyomtatott őszintén tárták fel előttünk, csak a meawalósitásuk maradt el. Azszövegets látható buzgalommalénekelte . . '" ." .. .. b
velünk a "meg nem változtatott" Erős ,,,Evangelikus Elet hasábjain szüntelenűl lehetett ezekkel a feladatok-
vár a mi Istenünket és velük zengte az- kal találkozni és azok jó megoldási módjával is, csak a megvalósulás
ezernyi református résztvevő. Az evan- maradt el, Valamennyi elméleti fejtegetés végére odakívánkozott De-
gélikusokpedig boldogan érezték, hogy zséry László szellemes tanulmánya, mely ezen a címen látott napvilá-a saját himnuszukatvégigénekelhetikés
nem nyomja el őket a többség más got "Kikke!"? Va,gyis kik lesznek a munkások, akik a jól kifejtett fel-
szö·'?ge és más dallama. Az ifjúságnak adatokat meg is oldják. Megfellebbbezhetetlen, hogy a sebezhető pont
azonbannem sikerült. Délelőtt a Viga- itt van Kikkel? Nehéz munkához kemény kötésű férfiakra van szük-
dót megtöltő ezernyi felső-középiskolás ség. Amde valahányszor a férfiakról van szó, mindan nyiszor finomkenferenciánaz Erős vár a mi Istenün-
ket éppen az evangélikusoknem énekel- mcsoly szokott megjelenni az arcokon, amely azt akarja kifejezésre
hették, mert megzavarodtak az idegen- juttatni, hogy a férfiakat nehéz, vagy egyáltalán lehetetlen munkába
ség hallatán. Persze, megint nem volt állítani. Ha pedig sikerül, akkor elenyésző csekély tö-redék vállailja és
orgonista ezen az összejövetelen, mert .Tökép ve,'gzi el a kitűzött feladatot. Az egyház életében a Iérfiak na-ugye,Budapestentöbb ezer középískolás
konferenciájáranem lehet egy árva k án- gyobb tömege különben is láthatatlan, tehát ott kell őket megfigyel-
tort orgona mellé hívni. 'nünk, ahol láthatók; az élet sodrában. Itt kell szemügyre venni őket,

Többszörihasonló felszólalásunkután hogy tulajdonképpen hogyan is állnak az egyházzal, de főképp az
ismét megkérdezzük (több bizalommal, evangéliumi keresztyénséggel?
mert a főünnepélyen már sikerűlt, de . Az a beláthatatlan technikai és kultúrális haladás, melyet az em":több szomorúsággalis, mert még ma '
sincs végleges rendezés): nem lehet-e a beri:ség főképp az utolsó évtizedekben elért, bármennyire örvendetes
reformátusifjúságot az igazi Erős vár-ra is az általános emberi fejlődés szemponjából, mégis az élet igazi bol-
tanítani? Nem mindegy az a református dogságának és igazi megelégedettségének csökkentésével rendkívül
vallástanároknak,hogy melyiket tanít- komoly károknak is előidézőjévé vált. Az ipar, kereskedelem művészet,
ják? Kétségtelenaz, hogy hiába teszünk
évenkint egy demonstrációt a közös tudomány terén egyaránt beállott szinte forradalmi fejlődés megrázta
énekléssel, ha a református egyház az eddigi vallásos; meggyőződésre épített életberendezkedés alapját is.
egész alapnevelése megmarad a téves Az egyház templomai mellett új templomok épültek; a munka, élvezet.
szöveg és dallarn mellett. Kétségtelen, szórakozás monumentális dómjai. Ezek csakhamar az egy igaz Isten
hogy világ minden evangélikusa, sőt templomainak a helyét is elfoglalták az ernberek szávében. A vallásiprotestánsa egységesen énekli ezt az
éneket, csak egyedül a magyar reformá- életet mulatozás Zla\a, élvezet mámora, legjobb egetben munk.a és meg- .
tusság énekli másként egy játszi kedvü élhetési nehézségek fojtják el.
régi kántor zenei. bőbeszédüsége és a A mai modern lélek nagy szellemi átalakulások és összeomlások
megtoldott hangsorhoz alkalmazkodó eredménye. Ha ismerjük azokat az eszméket, amelyek a mai ernberekszövegfordításmiatt.

Lehetetlennektartjuk; hogy egyházunk nagy tömegét uralják, ha látjuk azt az életfelfogást, amit a társadalom
felelősvezetői a velünk testvéri viszony- nagyobbik része vall, be' kell ismernünk, hogy az élet árja mind jobban
ban élő református egyház vezetőivel és jobban elsodorjéli főképp al férfiakat az evangéliumi keresztyénségtől
való megbeszélés útján egyetlen óra és a pozitiv hitvalló egyháztól. Ma már abban a helyzetben vagyunk,
alatt ne rendezhetnékezt a kérdést. Ha kilyen kis dolgokban sem tudnánk ked- hogy rá tudunk mutatni enne. a }élektani okára.
vezni egymás érzékenységének, mit Intelligenciánkat, rnelyriek túlnyomó része nagy városokban él,
érne akkor a testvériség? Meggyőződé- éppen ez a városi élet belesodorja bizonyos ideges kapkodásba, sietésbe,
sünk, hogy az egész félreértés egyedül amelynek ereménye a felületes gondolkozás, az, elmélyedés hiánya. A
csak azért áll fenn, mert még nem pró- villamoskocsi lármája, a telefon csengése, a rohanó nagyvárosi ka-báltuk meg ezt a kérdést generálisan
rendezni! dyl. vargó élet nemcsak idegessé teszi a mai embert hanem lelkileg is

kellően meg nem fontolt, hirtelen elhatározásokra korbácsolja, vallási
~".,..,.".~ életét pedig - a legjobb esetben is - gyorsan iramló, jővő-menő

vallási' érzelmekké soványítja le. A felső vezető régiókban uralkodó
állapotnak pedig az alsóbb rétegekre való átterjedése a technika mai
világában szinte máról-holnapra megtörténik. Ezeket Iontolgatva né-
mileg érthető, hogy a külföldi irodalomban is mind gyakrabban talál-
kozni olyan hangokkal, melyek 'némi joggal vetik fe1 a kérdést, hogy
vajjon keresztyén-e még egyáltalán a mai modern ember? Szigorúnak
tartjuk a kérdésnek ilyen megfogalmazását, ha nyugodtan és tárgyi-
lagosan szemléljük a férfiakat az élet sodrában és ez a szemlelet nem
nélkülözi a múlt vizsgálatát sem.

Könnyű ugyanis ostort pattogtatui főképp akkor, ha az ostor he-
gye nem a mi hátúnkat éri. Ez: a kérdés- egy másik kérdést Önkéntele-
nül is maga után vonz: megtett-e az egyház mindent, hogy az élet sod-
rában küzködő férfiaknak. segítséget nyújtson? Erre a kérdésre az
egyháztársadalmi kongresszus határozott nemmel válaszolt. Nem sza-
bad felednünk azt a gyakori megállapítást, hogy a mai ember kereső
ember. Ezt bizonyítja az a világnézet, amely 'esztétikus gondolatokban,
okkultizmusban, teozófiában, érzelgős humanitásban, művészetek vallá-
sában merül ki, persze minden komolyabb ethikai erő nélkül. Ezt a
világnézetet lehelik a szórakozások, irodalom, színház és sajtó.

Nem tettük szóvá
még mindíg - legjobb tudomásomsze-
rint - sem evang., sem ref, lelkészi k ör-
ben, sem az Országos Luther-Szövetség
megrendezte evang. egyháztársadalmi
kongresszuson,sem az evang. egyete-
mes egyház, vagy ref. konvent részéről
- ami pedig a legtöbbet jelentené -
a Zilahy-esetbenmegtörtént kettős-két-
szeres keresztelést. Egyházi lapjaink is
inkább csak a letagadhatatlan, ádáz
reverzális-harckövetkezményeit (pl. az
egyke is) hangoztatják. A világi<lapok.
a mi hallgatásunk nyomán, még jobban
hallgatnaks ami cikkezés folyik, inkább
a felajánlott vagyon összegszerü érté-
két, jogosságát-jogtalanságát, a feIállí-
tandó iskola célszerűségét-helytelensé-
gét, meg'és meg nem oldható kérdéseit'
feszegetik. A Harangszó megpendít
ennyit: "a reverzális-harc így gyalázza
meg (két keresztelésseI) a keresztség
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~z életnek Ilyen hullárnverésében él a mai férfi ember. Nyugod-
tan Ideszámíthatjuk még azt is, hogy a legtöbb állarn nyiltan szakított
a keresztyénséggel, ahol pedig még annak nevezik az államot, a ke-
resztyén név alig takar valami keresztyén tartalmat: sem a politika,
sem a nemzetgazdaság nem igazodnak az: evangélium zsinórmértékéhez.
Az életnek ebben a sodrában találjuk meg a férfiakat.

Nem tagadjuk azonban, hogy ilyen körülmények között meg-
döbbentő statisztika kerülne ki, ha összeállitariók nemcsak azt a kimu-
tatást, hogy mennyí férfi szakított az egyházias keresztyénséggel, ha-
nem azoknak óriási számát is, akiket egy-két vékony szál köt csak
már gyermekko.ruk hitéhez; bensejükben pedig örökös kételyek, nehéz
tudatlanság napról-napra vastagítják az elválasztó falat közőttük és
egyházuk között. Sőt megtörténik az is, hogy jó evangélikusoknak
tartják magukat, pedig csak azért evangélikusok, mert hát nem mások.
Ami, a vallási tudatlanságot .illeti, szomorú dolog, hogy íntellíssencíársk
átlaga nem tud sokkal többet a keresztvénségről, mint amit Festus
tudott a:2'JAp. Csel. tanúsárra szerint a keresztyénekről. " ... holmi
vitás kérdések az ő babonajukról és- bizonyos meghalt Jézusról, akiről
Pál azt állította, hogy él." (Csel. 25; 19,)

A tényleges helyzet tehát az. hogy a férfiak egyrésze - aránylag
kis töredék .- nyiltan szakított a keresztyénséggel, alkalomadtán szó-
,ban és írásban támadja is.

Egy másik, már nagyobb rész, minden kűlső érdeklődés és bekap-
csolódás nélkül áll a keresztvénséggel szemben. de bensejében sokszor
elkeseredve az előítéletek halmazával van telítve.

Legnagyobb, egyenesen mezdöbbentöen nagy azonban az olyan
férfiaknak a száma, akikben az életküzdelmek minden ideálizmust el-
rabló hatása következtében a hit életelevenséze megfagyott, akik nem
hitetlenek és istentagadók a szó szoros értelmében, csak érzéketlenül
állnak minden nem anvazi ip.:énnveI szemben. akiknek egész hitvallá-
suk a ..lehet is, nem is"-ben merül ki. Keresztvén ethikai életük pedig
nem- több, mint a társadalmi illemszabályok külsőleges megtartása.

Mindhárom CSODort általános' jellemzésekéonen ismernünk kell
azokat a véleményeket arnelveket "a férfiak külőnösen egymás között
kicserélnek vallásról. ·egvh:'izJ'ól. e=vházt hatósávokról. Ismernünk ken
azokat a törekvéseket. arnelvek főképp tanult fiatalsázunkat és annak
Ielkivilázát telitik. azt az eszmekört. amelyben minden zondolatunk
mozoz. Hallani kell csak azokat a lehetetlennél lehetetlenebb filozófiai
és vallási felfogásokatvamelvek közü] mindezviknek akad köztük híve.
Ha mindezt nyugodtan és idesrmeritesen mezfizvel lük. csak akkor vesz-
szük észre. hozv milv kevesen olvasnak rendszeresen bibliát. hallstat-
nak j~ehirdetést, mennv ire reájuk fér ~, hibliaórák látogatása. az evan-
gélizáció. konferenciák kizárólazosan férfiak részére. De amikor mind-
ezt észrevesszük. rá kell döbbennünk arra is, hovv mennvire elhanva-
zoltuk az élet sodrában álló férfiakat és meQ'eléf'tedtünk a nők egy szin-
téri nem túlságosan nagy részének oasztorálásával. Ezért lVIan azután
az, hozv a harmadik CSODort Ú. n. konzervatív részénél is inkább erő-
sebb az átörökölt szokásokhoz való ragaszkodás, mint a keresztyén
igazságok szerető átértése.

Férfiaink közömbösségének belső és külső okai vannak, amelyeket
szükséges ismernünk ha a jövő felé iránvuló. aggodalmakat ébresztő
baj orvoslására kdrnolvan akarunk jrondolni. Ezek az okok terpeszked-
nek az Isten ingyen ajándékára az élő hit fájára. melvnek IStentől ki-
tűzött feladata, hogy gyümölcsöt hozzon és állandó tevékenveégben le-
gyen Isten Szeritlelkének iránvitása mellett. Ennek tudatában be kell
látnunk hogy itt akár a férfiak. akár az egyháznak hivatalba és mun-
kába állított képviselői részéről." vacy a:mi a leghelyesebb, mindkét
részről tényleges hibák fordulnak elő, ezt a meglevő és kézzel tapint-
'ható eredmény alapján kétségbevonni nem lehet. Célunk mindezekről
egy későbbi tanulmányban szólni, amelyek el fogják oszlatni azt a
gyanút, hogy a vázolt helyzet túlzott, mert hisz az okok tisztázása ma-
gában hordja a vigasznak jeleit is.

Dr. Halász Kálmán.

"

szentségét!" Meg kellene kérdeznünk
hivatalosan, hogy már a keresztelésünk
se ~zámít k~resztségnek? Vagy a kat.
teologusok nem tanulnak.a keresztelés
megismételhetetlen voltáról? Ha nem
tesszük. szóvá, fognak még különbeket
IS velünk szemben elkövetni. Az elkö-
vetkezö evang. egyetemes közgyűlés,
MEL~és ORLEgyűlések talán foglalkoz-
hatnanak az esettel, ha már eddig né-
mák is maradtunk.

A finnek szóvátették,
hogy a teljes finn Biblia fordításának
300 éves fordulója ünnepségein a ma-
gyar államot Túróczy püspök képviselje.
Jó, 'hogy szóvátették, mert különben
aligha evang. férfiú küldetett -volna ki
az eddigi tapasztalatok után indulva s a
magunk szótalansága folytan. A finn
k~.résben tapintatosan és mindent meg-
elo~ve, b~nne rejlett a helyes megoldás,
a finn bátor egyenes magatartás.

Kovács kontra dr. Kovács.
E lap hasábjain olvastunk .rnár arról,

legutóbb Dezséry 1. cikkében, hogy az
evangélikus tízezrek szívesen adakoz-
nak, ha a célt megjelöljük elöttük, de
"általános" szükségletekre nem nyílnak

I
meg a, zsebek. Példa a Luther-szoborra
való eredI?ényes .gyűjtés. N,apj?inkb~n
?z adakozas keszsege mellett meg pénz
IS van meglehetősen a közönség kezén,
Kispesti egyszerű gyermekek naponta
60 filléreket el tudnak cukrozni, de ha
megmagyarázzuk nekik, akibocsájtott
"szurkálós", templomunk adósságtör-
lesztésére szolgál gyűjtőíveket, egy héten
begyűjtik; a tavaszi ócsai szórvány-
templom 50 filléres téglajegyeiböl leg-
alább 150-et beváltottak, a gyámintézeti
gyűjtések eddigi 30 pengőjét 90 P-re
emelték. Egyik napilap nem régi vasár-
napi számában fenti cím alatt arról volt
szó, hogy a Kovács-család negyedrnagá-
val megkeres havi 840 P-t, a dr. Kovács
tisztviselő 340 P-t. Előbbi, kellő nevelés
és rávezetés híjján, dacára a nagy kere-
setnek, marad a szoba-konyhás lakás-
ban, a régi vásárt szekrénnyel, kecske-
lábas asztallal s "feketében" vásárolt
ennivalókkal. A tisztviselő a csaknem
harmadnyi fizetésből kétszobás lakást.
lakást, tisztes ruhadarabokat, megfelelö
bútorzatot, könyveket, egy-egy színház-
előadást, adakozást is elő kell, hogy te-
remtsen nevelése folytán fizetéséből.
Ime tehát az egyház, jóakaratú nevelés
mellett, a legiobb időben tudná a szép
keresetet egyházi adakozásra is fel-
hasznáItatni célmegjelöléssel. A közelgő
egyetemes gyűlés valami sorrendrélét

I
~ethetne meg s kimondaná, hogy az 1943.
evben. a Luther-szoborra való gvűjtés
példáján, országosan gyűjtsünk pl. ev.
kórházra, másik' évben evang. lelenc-
házra, azután aggok házára stb. A temp-
Iomépítésekkel is sorrendet kellene be-
vezetni. A Gyámintézet ne adjon min-
den szerető készsége mellett 30 egyház-
nak egy évben 50-100 pengőket, de
ad ion 10 egyháznak 2-300 pengőt.
Többet ér tízévenként ilyen összeg, mint
az évenkénti morzsák..

Tomcsányi Lászlo.

A budai-vári egyházközség most szer-
vezett második lelkészi állására a pá-
lyázati határidőig 9 pályázat érkezett a
budapesti egyhzmegye esperesi hivata-
lához,
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Csalóka szivárvány
A Nemzeti Színházban mutatták be

Tamási Áron új darabját, a Csalóka
,szivárványt. Minden zamatával, bájával
és valóságízű erejével zendült meg egy
darab erdélyi élet a Nemzeti színpadán.
Az igazi író teremtő ereje varázsolja
elénk ezt az életet. Egy falu áll előt-
tünk: paraszt, boltos, csendőr, öreg-
asszony, szerelmes kislány, érettségizett
vakációzó diák, hopponmaradt meny-
asszony jelölt, első\... misét mondó pap,
öreg góbé, faluramenekült városi kisik-
lott egzisztencia, stb., stb. Csupa élő és
igaz alak. Nincs egy erőltetett mozdula-
tuk vagy papírízü mondatuk. Mindezt
azonban csak természetes, magától érte-
tődő keretnek adja az író, mert főhősé-
nek valahol élnie kell, tehát olyan miliőbe
helyezi, ami számára a legtermészete-
sebb: egy székely faiu közösségébe.
Ebben a valóban életízű keretben él a
darab főhőse: Cin tos Gábor 40 éves,
négy gimnáziumot végzett, pár holdas
kisgazda. Az ő életének egére vetíti fel
Tamási azt a csalóka szívárványt,
amelyről beszélni akar mindnyájunknak,
ami mindíg szép, de mindíg megfogha-
tatlan és elérhetetlen és vesztét hozza
annak, aki balgatagul rá akar lépni.

Cin tos Gábornak, aki feleségét korán
elvesztette, van egy fia. Ez ·a fiú, érett-
ségi bizonyítványával a zsebében, haza-o
jön kis falujába és beleszeret az első
lányba, akit ott talál, sőt igazi tizen-
nyolcéves hevességgel titokban el is
jegyzi őt. Közbelép azonban a józan, fia
jövőjéért fe'lelősséget érző magyar apa
és némi nyaklevesek ígérése mellett
megtiltja azt. O nem akarja, hogy fia
élete ezzel a korai házassággal úgy ke-
rékbe törjön, ahogy az ő élete siklott
ki szüleinek nincstelensége miatt. Azt
akarja, hogy fia tovább tanuljon és el-
érje azt, amit ő nem érhetett el, ami
azóta 'is örök szivárványként lebeg
elötte: . legyen úr belőle, egyetemet vég- .
zett .madrégos" ember, aki előtt nyitva
az élet, a felemelkedés lehetősége. Az
ő élete azért boldogtalan,' mert belekós-

. tolt négy gimnáziumával az úri életbe
és most egy életen át viselni kénytelen
meghasonlott élete boldogtalanságát. Be-
szél közben fia menya.sszonyával is. Ta-
lálkozás közben azonban a magányosan
élő, bővérű, negyvenéves, de jókiállású
embert is megperzselt az érettségizett
kislány üdesége és iskolázott szellemi
fölénye.

Eddig nincs hiba a darabban. Innen
kezdve azonban vét megítélésünk
szerint - a költői hitel ellen.

Váratlanul, deus ex machina-ként be-
toppan Cintos házába egy volt diák-
társa: Kund Ottó. Valamikor jóbarátok
voltak és annyira hasonlítottak egy-
máshoz, hogy gyakran összetévesztették
őket. Azóta Kund Ottó szakállt növesz-
tett, kopott ruhában jár; mert élhetetlen
filozófus. meghasonlott ember lett. Cin-
tos meg sem ismeri a torzonborz alakot,
de mikor megtudja, hogy ki vel áll szem-
ben, szívesen fogadja, felruházza, rendbe.
hozza. De Kund Ottó már nem tud
örülni az életnek, még a falu józan
egészségéből sem tud erőt meríteni,
szép csendben beleöli 'magát a malom-
árokba. Megborotválva és Cin tos ruhá-
jában. Erről azonban még nem tud
senki a faluban. Cintos Gábor ekkor
végrendelet ír és kis vagyonát barát-
jára, Kund Ottóra hagyja, felölti a filo-
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Kanadai evangélikus moqyorok
Nagyon érdekes' magyar könyv jelent meg ez évben Kanadában,

mely minket, magyar evangélikusokat, kétszeresen is érdekel: egy-
részt, mert írója Ruzsa Jenő torontói magyar ev. lelkész, másrészt,
mert a ."Kanadai magyarokról" írt könyvében az ottani magyar evang.
egyházközségekről, szervezkedésükről, küzdelmeikről bőséges tájékoz-
tatást kapunk.

Szórványegyház vagyunk. Érezzük ennek kevés előnyét és tömén-
telen hátrányát itthon is, de ez még szembetűnőbb lesz,' ha a külföldi
magyarság sorsával törődve, keressük ott az evangélikus magyar élet-
jeleket. ' .

Nagy szétszórtság, kis lélekszám jellemzi a külföldi s ~gy most
elsősorban 'a kanadai evang. magyarságot. A 300 lelkes már mammut-
gyülekezet. Tehát tervezgetés, szegénység, gond, nekiindulás, pilla-
natnyi siker, majd megakadás, csalódás - mint árny az egyik oldalon,
De az egyháztagok nagy áldozatkészsége s, a hittestvéri önzetlen
támogatás az erős angol, valamint a már megerősödött németegy-
házközségek részéről, ezek viszont a küzdelmes magyar evangélikus
életnek fényoldalai.

A szervező lelkészek munkája is részben könnyű, részben nehéz.
Könnyű, mert mindenhol találnak már kis, háziáhítaton egybeforrt
közösséget, vagy buzgó egyháztagokat. Sajnos, azonban a legtöbb
közönyös egyházával szemben, legalább kezdetben. Ritkán akad olyan,
aki már az óhazában presbiter lett s így az egyházfenntartás és kor-
mányzás gondolatába belenevelődött volna. Sokan már hosszú évek
óta nem részesültek lelki gondozásban, ígyegyházközösségi tudatuk
is meggyengült. Nagyon sok a csalódott, meghasonlott lelkű ember.
Az új: környezetben még csak azt érzi, hogy az egyházi kényszertől
megszabadult, de a nehéz napi robottói még nem tud felemelkedni a
lelkiszabadságig, hogy erkölcsi, eszményi célért önként áldozatot vál-
laljon. "Az ő pénzéből bizony ne élősködjön a pap, menjen az is a
dicsbe!" (bányába) - mondja.

A lelkészek körül is van baj. Az óhazából származókkal szemben
rendszerint bizalmatlanok; az ott künri nevelkedett másodgeneráció-
sok pedig fiatalon, kellő tapasztalat nélkül kerülnek mindjárt vezető-
állásba. Fiatalos nekibuzdulásukat nem fékezi a lehetőségekkel szá-
moló higgadt megfontolás. így történik aztán, hogy a lelkesedés hatása
alatt a kis gyülekezet házat, templomot vesz, természetesen adósságra .:
Néhány részletet törlesztenek, de jön közbe egy gazdasági válság, a
kereset csökken s a templomot újra el kell adni. Milyen nehéz aztán
sikertelenség után, még kedvezőbb körülmények között is, a munkát
újra kezdeni. .

Ezen általános kép után vessünk rövid pillantást Ruzsa könyve
alapján a kanadai magyar evang. egyházközségek életébe.

Nyugat- és Közép-Kanadának főleg földmíves (farmer) jellegű.
magyar telepein ev. egyházközségi' életről, a hívek csekély száma
miatt nem beszélhetünk. Akik vannak, bizonyára a ref. gyülekezetek-
ben találtak otthont.

. Kelet-Kanadában 1926-ban indul meg az önálló magyar evang.
egyházszervezkedés. (Az USA-ban már 1907-ben Clevelandban meg-
alakul az önálló magyar Lutheránia.)

Torontóban Papp János 1926-ban tartja az első magyar ev.
istentiszteletet az YMCA helyiségében, majd a német ev. templom-
ban. Itt volt ekkor még teológus, innen járta be 20ftOmérföldes kör ..
zetben Kelet-Kanada magyar telepeit s Torontó, Welland, Port Col-
borne, Niagara Falls, Windsor s Montreal eyangélikusságának vitte
a sóvárogva várt magyar evangéliumot. 1930-ban Ruzsa Jenő lesz itt
utódja, aki innen végezte Kitchener és Hamilton lelki gondozását is.
Az önállósult magyar ev. egyházat felvették az United Lutheran
Church of Canada Synod kötelékébe, ami különősen az első években
jelentékeny anyagi támogatást jelentett. De a fokozatosan csökkentett
segélyt a magyar egyház pótolni nem tudta. Az angolok eredeti havi
80 dollárjával szemben a magyarok évi 300 dollárt adóztak; a lelkész
fizetése bizonytalanná vált, sőt végül gyárimunkát is kénytelen volt
vállalni, hogy családját fenntarthassa. Különböző okok miatt ' a ma-



gyar egyház összeütközésbe került a Synoddal, mely végül is a'
magyar ev. egyházközség működését beszüntette. Onérzetes magyar-
jaink azonban ebbe nem nyugodtak bele, hanem önfenntartókká let-
tek. A torontói az egyetlen magyar önfenntartó gyülekezet.

Kezdet óta dícséretes egyházépítő, de dícséretes magyar mun-
kát is végzett a 'nőegylet. 1936-ban a kanadai nemzeti kiállításon
magyar kézimunkáikkal általános elismerest arattak. A szombati és
nyári iskola a magyar és evangélikus szellem szolgálatában állt.

Windsor' (az USA-beli Detroittal szemben) élénk gyárváros. Papp
János lelkész kezdte meg itt is az ev. lelkimunkát, az angol ev. temp-
lomot használhatták.v lüxz-ben nagy örömünnepe .volt Windsor ev.
magyarságának. Reble János kanadai ev. püspök, aki minden ma-
gyar ev. egyházszervező munkát nagy hittestvéri 'megértéssel támo-
~tott, felavatta a magyar ev. templomot, az elsőt a brit birodalom
területén. E templomépítés' örökké fénylő emléke marad a kivándorolt
magyar munkás nemes lelkének,' egyházszeretetének. Munkabérre
egy centet sem fizettek ki, minden munkát az egyháztagok maguk,
ingyen végeztek el. A templomavatáskor Kormányzó Urunk szép zász-
·lót küldött, br. Radvánszky Albert egyet. felügyelő az óhazai egyház,
dr. Sipőcz Jenő főpolgármester pedig a főváros ajándékát küldte el az
ünneplő gyülekezetnek. A következő évben' ugyanitt folyt le az első
magyar ev. kanadai lelkésznek, Ruzsa Jenőnek lelkésszé avatása. Nő-
egylet, ifjúsági egylet versengenek a munkában, melynek gyümölcse
a virágzó egyházi élet. Papp János lelkész pedig egyházépítő munká-
ján kívül a magyarságnak is lelkes harcosa rádióelőadásaival és sok-
oldalú társadalmi munkájával. (1940-ben Buffaloba távozott.)

Montrealban is a. windsori Papp 'J. kezdi az egyházépítést.
A közegyház itt is kinyújtotta segítő karját, de 1939-ben a gazdasági
válság hatása alatt beszüntette a segélyt. Az egyházközség azóta óriási
anyagi áldozattal tartja fenn, magát, ami főleg a nőegylet fáradhatat-
lan buzgóságának köszönhető. . \

Kit c h en e r ben is van kis magyar ev. egyhá:lJ.(Kitchener új név'
azelőtt Berlin volt, tehát német alapítású telep.) Ruzsa Jenő már mint
waterlooi teológus kezdte meg 'itt, a munká az angol' ev. templomban
tartott istentiszteletckkel, melyet jelentékeny számban látogattak' ma-
gyarországi németek és másvallású magyarok is. \(Itt .nincs szervezett
ref. egyház.) 1930-ban 92 családdal megalakul a kitchenerí magyar ev,
egyház. Egyházukért hozott áldozatkészségnek gyönyörű megnyilatko-
zását látjuk itt is. 1932-ben Ruzsa lelkész nagy elfoglaltsága miatt
átadja itteni gyülekezetét Walter Hermann (erdélyi szász) lelkésznek,
aki nehezen beszélt magyarul, inkább nérriet ev. egyházközség szer-
vezésére törekedett. Igy elhidegülés, majd szakadás 'következett be.
A nagy áldozatot vállaló magyar evangélikusok gondozását azóta a
torontói lelkész végzi. (Kitchener ikervárosa Waterloo, ahol angol ev.
teológia van, melyen eddig 4, magyar lelkész végzett.)

Hamiltonban is Ruzsa Jenő kezdte meg 1930-ban a magyar
evang. hívek összegyűjtését. Mint kitcheneri lelkész havonként egy-
szer a német ev. templomban tartott itt híveinek szolgálatot. Egyház-
szeretetének különösen szép jelét adta a Brézay és Zámbó házaspár,
akik I éveken át nemcsak' ingyen szállást és ellátást adtak a hozzájuk
kiszálló lelkésznek, hanem mint valóságos 'apostolok gyűjtötték és
tartották össze a maroknyi magyar Lutherániát. A szombati magyar
iskolában sok másodgenerációs ( nemcsak evangélikus) gyermek tanult
meg nemcsak magyarul írni-olvasni, de jóformán magyarul beszélni is
és tanult magyar történelmet, földrajzot, szóval magyar szellemet.

. Ezek azok a magyar helyek, ahol megszervez:ett magyar evang. egy-
házközségek vannak. De ott van még mellettük a nagy szórvány, ahová
már ez a fáradhatatlan 3-4 lelkész nem jut el.

Magyar ev. egyházi sajtó teremtésére is történtek kísérletek. Papp
J. Windsor és környéke, Ruzsa J. Ev. Élet és Ev. Otthon hetilapjai szép
kísérletek voltak, de csakhamar megszűntek. Hogy miért? Gondoljunk
itthoni sajtópanaszainkra, ahol pedig nagyszámú müveltelem is alkotja
egyháztársadalmunkat, nem pedig szegény, a mindennapi betevő falatért
keményen megküzdő, de egyébként sem ujságolvasó ember, mint
odakinn.

A fegyverszünet éveiben együtt örültünk, ha kivándorolt testvé-
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zófus ros~z ruháit, szakállt ragaszt és el-
megy a faluból, mint Kund Ottó. Köz-
ben megtalálják a filozófus holttestét
Cintos ruhájában és megborotválva, és
eltemetik - mint Cintos Gábort. Erre
visszajön Cintos újra a faluba, most
már mint Kund Ottó filozófus, a kis
vagyon örököse, Cintos tehát úr lett,
nadrág os ember, felhágott a csalóka
szivárvánvra. Feleségüí veszi fia válasz-
tottját" fia elmagy a háztól és tovább
tanul. Cintos pedig öt évig éli hazugsá-
gon épült boldogtalan életét, mely sok-
kal több tövist tartogat 'számára, mint
eddigi, el~gedetlenkedő élete. Mint az
igazi Kund Ottóból, belőle is mevhason-
lott és fáradt ember lett, .:.--.-Közben fia
egyetemet végez és pap lesz és hazajön
falujába, Ekkor Cintos leborotválja
szakállát, felölti székely harisnyáját és
újból Cintos Gábor akar lenni. De min-
denki bolondnak hiszi. És ekkor ő is
beleöli magát amalomárokba,

Az író mondamvalója világos: ne
akarj más lenni, mint ami vagy, Ne
vágyódjál mások élete után, mert az
csak a mi szemünkben látszik szivár-
vány színekben csillogónak.

A darab költői hiteIéveI azonban baj
van. Nem hisszük 'el Tamásinak ezt a
főhőst. A székely embert lelkiségében
legjobban Tamási írásaiból ismertük meg,
ezt a Cintos Gábort még sem hisszük el
neki. Mi, akik a dunántúli és alföldi
parasztot ismerjük, nem hisszük el, hogy
erdélyi társa ennyire más "lehetne, A jó-
zan magyar paraszt még nagy cél érde-
kében sem komédiázik őt éven át. Nem
adja kis vagyonát egy váratlanul be-
toppant idegennek, ha fia van. Nem
lehet még Cintos esetében sem sóvárgott
személy egy önmagával ,meghasonlott,
megtört ember, csak azért, mert nem
székely harisnyában Jár. Ha ez az eset
szóról-szóra megtörtént volna, akkor is
tudnia kell Tamásinak. hogy más az élet
és más az' irodalomban ábrázolt élet.
Azt csak úgy fogadjuk el igaznak, ha
írói eszközőkkel igaznak fogadtatja el
velünk az író, Ez pedig nem történt meg
Cintos .Gábor alakjának ábrázolásakor.

Laki Tibor,-~~
-r

Orslá~os reformációi ünne~
Október 31-én ezévben is megtelt a

pesti Vigadó nagy terme és megnyitották
a kőzönségnek a melléktermeket is az
Országos Bethlen Gálior-Szővetség által
rendezett nagy ünnepél yre. A magyar
királyi kormány, az országgyűlés két
háza, a legmagasabb bíróságok, a tábor-
noki kar, az egyetemek és a székesfő-
város képviselőinek jelenlétében nyi-
totta meg Tasnádí Nagy András, a Beth-
len Gábor-Szöv,etség elnöke az ünne-
pélyt, melyet dr. Keken András Deák-
téri lelkész imája vezetett be, Az Erős
várunk eléneklése utál). dr. Ravasz
László ref. .püspök mondott nagyhatású
beszédét, mélynek alapgondolata az
volt, hogy amint a' reformációban vá-
lasztania kellett az ~mbernek Isten és
az ember között, úgy a reformáció egy-
házainak és híveinek ma is a történel-
mileg végbement választás alapján egye-
dü] Isten. szolgálatában kell állaníuk
egész életükkel és min den tnunkájukkaL
A Baar-Madas leány gimnázium ének-
kara zsol'tárokat énekelt, az ifjúság ne-
vében Kereky Gábor mondott beszédet,
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majd Túrmezei Erzsébet Fébé diako-
nissza testvér két szép költeményét ol-
vasta fel igen 'nagy hatással. Dr. Palló
Imre, az Operaház örökös tagja a gálya-
rabok énekét adta elö és a méltóságtel-
jes és reprezentativ országos ünnep Ke-
mény Lajos esperes záróbeszédével és a
Himnusszal ért véget

Láttuk
Egy csók az élet címen készült film a

Nobel-díjas finn író, SiJIanpiid kitünte-
tett regényéböl, a Silja-bóL A finn film-
gyártás második filmjeként mutatták be
nálunk. Az előzetes kritika és ismerte-
tés a finn "Extázis"-nak minő sit ette és
ebből előre sejthettünk, hogy a filmből
nem annyira, egy család pusztulásának
tragédiáját szemléltetik majd, amit az
író gondolt, hanem a család utolsó tag-
jának tiszavirág életét A film éppen
ezért mondanivalójában messze elmarad
a regény mögött és szinte tudatos félre-
magyarázásának mondható. "Felvételei-
nek szépsége és .annak a szimbolikus
hatásnak, amit francía filmekben szok-
tunk látni, szinte túlságos fokozása, he-
lyenként egészen kínos naturalizmus a
furcsa élményeket ébreszt az emberben.
Osszeállításában szinte feltételezi a re-
gény ismeretét, anélkül, hogy annak
hangulatát ébresztené a nézőben. Mert
míg Sí llanpaa- komoly an és szemérme-
sen mondja el a, szerelmes Silja tragé-
diáját és soha nem veszti szem elől a
nagy összefüggést, egy udvarház utolsó
tagjának pusztulását, addig itt minden
nyiltan és szinte a '"'rnegszépítő tartózko-
dás félredobásával történik. Annak, aki
ismeri a regényt csalódás, másnak, aki
nem, ismeri, úgy véljük: unalmas lesz
a film, amelynek egyes fogásait az ujsá-
gok friss orosz hatás-nak (!) jelezték.

Az Alkalom című magyar film, egyike
az újabban szinte sorozatokban készí-
tett Karádi-fiJmeknek. Színvonalban
azonban egyáltalán. nem haladja meg a
többit, bár fényképezése és beállítása
új hatásokra törekszik. Szereplői pom-
pás színészek, van egy-két jó jelenet is
a filmben, de egészében ez sem sorol-
ható máshová mint a csak szórako-
zásra és csak a ."nagyközönség" igény-

l telenebb részének számára készült fil-
mek közé. ' kp.

Láttuk a "Férfihűség"-et is. Új ma-
gyar film. Mindvégig nagyon érdekes,

,A feltaláló, ennek felesége és egy or-
vosnő viszik a főszerepet Drámai fe-
szültség tölti meg az egész filmet A fő-
szereplő alakítása művészet, A feltaláló
hivatástudata és apai hűsége, a feleség
befolyásolhatatlan ragaszkodása a meg-
gyanúsított férj iránt, az orvosnő önfel-
áldozó emberszeretete könnyeket sajtol
a szemlélő szemébőL A film mentes min-
den propagandától. Tanít és példát mu-
tat A rendezés is dícséretet érdemel.

H. Gy,

Segédlelkész-áthelyezések. D, Kapi
Béla püspök a következő segédlelkésze- ,
ket helyezte át: Míhácsí Lajost Alsó-
dörgicséről . az öriszentpéteri misszióba,
Bőröcz Sándort Vadosfáról AIsódőrgi-
csére, Szende Sándort Öriszentpéterről
Kisfaludra, Horváth Miklóst <Kisfalud-
rói Vadosfára.

6

reink egy-egy ünnepélyéről, vagy valamilyen társadalmi sikeréről hírt
kaptunk. Most sem a rádió, sem ujságjaink hírt nem hozhatnak, nem
kapnak.

Ne feledkezzünk meg azonban most sem róluk, akik talán más for-
mában, de éppúgy érzik és szenvedik a világháború minden csapását,
mint mi. Háborún és óceánon át is maradjon .élő valóság a magyar
Lutheránia világközössége.

V ánkos Jenő.,

lsten és a történelern
Néha hallja az embert azt a mondást: "Ha Isten volna, nem

engedné meg a háborút és a háború borzalmait". Ha pedig ezt a
gondolatot még kétségbeesett. formában akarnók kifejezni, akkor ezt
a kérdést tesszük fel: "Hogyan akarja Ön, hogy higyjek a szeretet
Istenében, midőn látom a felkeltett szenvedélyeket és a borzalmas
szenvedéseket, amiket a háború idézett elő". Mit válaszolhat az ember
az ilyen megnyilatkozásokra?

Kétségtelen, hogy a mi egész modern életünk egy keresztyén-
ellenes gondolat uralma alatt áll, mely gondolat HegeI ném et bölcsészé
és amely a keresztyénség teljes megtagadásában nyer kifejezést, Még
az Egyház sem ·tudja magát kivonni ennek hatása alól. Bizonyos
szükségszerű ok- és okozati viszonyból kifolyólag jutunk el Hegel
tanításaitól egyrészt Nietzscheig, másrészt a marxizmusig, vagyis egy
olyan vílágig, amelyet egy szellemes francia író "a világegyetem
középpontjába került ember" világának nevezett el, vagy amit ma
polgári és kapitalista világrendnek neveznénk.

HegeI az embert szembeállította az Istennel. Lévén az ember
szabadsággal és korlátlan hatalommal felruházva. Ezzel a két tulaj-
donsággal és az ész- és értelembeli képességénel fogva az ember a
mindenség ura lehet. Nietzsche pedig tovább fejlesztette ezt a tételt,
midőn hirdetto az ember felsőbbrendűségét Krisztus felett és hirdette
az erős. akaratot, amely felette áll minden keresztyéní engedelmes-
ségnek. Marx pedig kifejezésre juttatta ezt a gondolatot az ő taní-
tásában, amidőn a tömegek felszabadítását hirdette.

Ez a fejlődési folyamat, amely a XIX.század kezdetétől nap-
jainkig tart, tökéletesen összefüggő és kifejlődésében világos és ért-
hető. Ennek a századnak filozófiai rendszerei egy lényeges kérdésre
várnak választ, nevezetesen: vajjon az embernek el kell-e ismerni
egy tekintélyt maga felett, vagy pedig a mindenség urának tekinti-e
magát az ember?

A keresztyénség erre a kérdésre úgy ad feleletet, hogy az Istent
az ember fölé helyezi és megköveteli tőle, hogy .lsten parancsainak
engedelmeskedjék. Viszont a hegeli tanítások, va.gyis általánosságban
a mi modern gondolkodásunk, az Istlen fogalmát ki akarja küszöbölni
énünkből, hogy ezáltal megkíméljük magunkat a tőle való függéstől.
Az ember ilyen formán olyan világot képzel el magának, amely csak
az ő hatalmának van alárendelve és akarata határozza meg azt, hogy
mí a helyes, igaz, becsületes, hasznos és szükséges, Az ember az
élet központjává és az igazság kritériumává vált.

Az ember azonban csak absztrakció. Mert az emberek azok akik
a földön élnek. És legott elŐttünk áll a kérdés, vajjon ezek között
az egyérüségek között, ezek között a nemzetek között, amelyek ver-
senytársakká váltak egymással szemben - ki lesz majd az első? Az
ember kÖlvételi a legfelsőbb hatalmat és azt a jogot, hogy rákénysze-
ríthess: uralmát mindenkire. Sőt azt hitte, hogy képes lesz: majd Isten
befolyasát is eltéríteni. De vajjon ennyi igénylő között ki lesz majd
a kerlátlan hatalom birtokosa? .

Ez a kérdés merül fel most mindenü'tt a világon. A XIX. század
gondolkodói megismertettek bennünket az istentelen világ elveivel,
amelyek alá voltak vetve az ember uralmának. Most pedig többé
már nem vitatkozunk elméleti dolgokról, hanem a testnek és vérnek
leghatározottabb valóságáról beszélünk.

A hatalmon levők, akiket - az isteni tekintéllyel szemben való
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közönyösségükben - megszédítetta hatalomra való hivatkozás, hozzá-
fogtak ahoz, hogy saját hasznukra éljenek a természettől kapott hata-
lommal. A hatalommal való visszaélésuk alkalmat addtit azoknak, akík
nekik alá voltak vetve, hogy kifejezésre juttassák azt, hogy a hata-
lomban való részesítésre számítanak. A becsvágyó tanok ebbeli kész-'
ségüket még alátámasztották. Ennek az eredménye lett azután az a
harc, mely a hiúságtól sarkalt és kikerülhetetlen ellentétből szár-
mazott. '

Ilyen jelenségeket láthatunk nemcsak politikai síkon: nagyhata-
lommal rendelkező népek és hatalom híján levő. népek között, hanem
szociális téren is: gazdag és szegény között .. Sőt a családi élet szűk
kőrében is látható, mídőn a férj visszaél jogával, az aszony pedig
felháborodva utasítja vissza a család fejének sértő bánásmódját. Min-
denütt a haragos indulat és .ennek következménye azután a zavar és
a nyugtalanság.

Midőn a hatalom megtagadja az isteni tekintéllyel szembeni
engedelmességet, túllép jogain és elhanyagolja kö'telességeít. Míg a
hatalomnak engedelmesek, ebből a tényből hasznot húznak, hogy
megvalósíthassák jogtalan követeléseiket. A háború az ilyenfajta jelen-
ségeknek az igazi eredménye.

(Folytatjukj
Eranciából fordította:

Sch rein er Jenő.

Evangélikus Szegénydiák Otthont!
A mult télen egyik jogászkollégám részére lakást kerestünk. Szülei

vidéken laknak, rokonokhoz sem költözhet, mert nincs rokona Buda-
pesten. Hát nekiláttunk. róttuk az utcákat, másztuk az emeleteket. Al-
bérleti diákszoba alig akad ebben a milliós nagyvárosban; ami még
kapható, az rendszerint udvarra vagy világító udvarra nyílik, egész-
ségtelen. Ráadásul drága is. Olyan drága, hogya saját keresetéből élő
egyetemi hallgató minden igénytelensége és takarékossága ellenére
sem tudja megfizetni. Barátomnak is csak sok hetes utánjárás eredmé-
nyeképpen sikerült egy kis szobácskát bérelnie - havi 70.- pengőért.
Olcsóbb nincs sehol. Azóta fizeti havonta a súlyos dézsmát, rámegy a
keresete fele és kénytelen régi ruháit hordani. Új ruhára nem telik.

Nem ő az egyetlen. Minden vidékről jövő evangélikus egyetemi
hallgató testvérünk megteszi ezt az, utat s csak az tudja igazán, milyen
elkeserítően nyomasztó gond ez, aki megpróbált már egyszer diákszobát
keresni. De miért nem veszik fel őket a Luther-Otthonba? - gondol-
hatná valaki. :Szomorúan egyszerű a felelet: nincs, hely. A Luther-
Otthon vezetősége kénytelen évről-évre egy sereg jelentkezőt vissza-
utasítani - mert nincs hely. Más diákotthonokban hiába próbálkoznék
az ember, a kérvények felére évenként ráírják: kérése helyhiány miatt
teljesíthetetlen. S mi történjék azokkal, akiket nem vettek fel vala-
melyik diákotthonba s nem tudják megfizetni a magas szoba-árakat?
Menjenek haza? A tavalyi helyzet idén sem fog sorkat javulni. Az új
korrnányintézkedések valószínűleg felszabadítanak egy sor 4-5 szobás
lakást, esetleg számos 2-3 szobásat is, de diákoknak való albérleti egy-
szobás aligha lesz több.

A pesti diákság segíteni akar ezen. ,Nem nézhetjük nyugodt lelkiis-
merettel tovább vidékről jött evangélikus diáktestvéreink tarthatatlan
helyzetét. Egyelőre olyan nagyobb lakás bérlésére gondoltunk, ahol
15-20 evangélikus diák találna otthonra. \Mindenesetre egy ilyen ·ott-
hon bebútorozása nem kis gondot okozna, de ha odáig jutottunk, ezt
az utolsó akadályt is el fogjuk hárítani. Ennek az otthonnak a létesíté-
sével kettős célt tudnánk elérni. Egyrészt levennénk egy kis evangéli-
kus sereg válláról a lakáskeresés gondját s olcsó lakást tudnánk bizto-
sítani számukra, - másrészt megint egy lépéssei közelebb kerülnénk
a régi célhoz: egységes, erős szervezetbe fogni a budapesti evangélikus
diákságot. Eddig minden megmozdulás azon bukott meg, hogy olyan
szétszórtan élünk ebben a nagy városban és olyan nehéz összehozni az
egymástól távol lakókat. Most mindjárt egy helyen élne egy kis cso-
port. Uj irányítással új magja támadhatna a budapesti evangélikus

,
,HIREK

A Magyar Luther-Társaság ideigle-
nesen választott vezetősége elkészítette
a Luther-Társaság újjászervezésére vo-
natkozó tervezetet és alapszabálymódo-
sítást. Az egyetemes kőzgyűléssel kap-
csolatosan tartandó tanácskozások után
a Luther-Társaság kőzgyűlését rövid időn
belül egybehívják.

A testvéregyház köréből. Lemondott
püspöki tisztéről Medgyaszay Vince du-
nántúli püspök. Az egyházkerületi kőr-
gyűléshez "intézett levelében köz li, hogy
néhány hónap mulva betölti 75, élet-
évét, amikor, mint 1~lkipásztornak, nyu-
galomba kell vonulnia. Nyugalmazott
lelkész pedig a püspöki tisztet nem tölt-
heti be, Az egyházkerület sajnálattal
vette tudomásul a lemondást, egyben' el-
rendelte, hogya gyülekezetek püspök-
választó szavazataikat november 30-ig
tartoznak beküldeni az illetékes esperesi
hivatalhoz, - Hétszázezer pengős ala-
pítványt tett a nagykőrösi ref. egyház
javára Szabó Ambrus és felesége, Bocs-
kár Eszter. /

A Magvar Bibliatársulat november
l-én a Bocskay-úti református templom-
ban a belügyminiszter által jóváhagyott
alapszabályok szerint megalakult. EI-
nökké dr. Soltész Elemér protestáns tá-
bor] püspököt valasztotta. rriissziói lel-
késszé, pedig Borsay Lászlót hívta el,
aki az országos, terjesztést fogja végezni.

Felügyelőbeíktatás. A bábolnapusztai
(Komárom megye) egyházközség fel-
ügyelői tisztségébe október 25·én iktatta
be MedIa Gyula bábolnapusztai uradalmi
jószágigazgatól Németh Károly, a győri
egyházmegye esperese.

Halálozás. Draskóczy I."'jos ny. teol.
akadémiai dékán életér.ek 75. évében
nov. 2-án Budapesten elhúnyt. Hosszú
időn át volt az eperjes i magyar-német
egyházközség lelkésze. It: ajd az eperjesi
teol. akadémián 'tanár és dékán. Az
eperjesi teológia megszfntetése miatt el
kellett hagynia az akku; csehszlovák

_köztársaságot. Egy ideig "lég a buda-
pesti ideiglenes teológián tdE'<"tt, majd
nyugalomba vonult és a k elenfotc . r'>
lekezetben végzett egyházi munkát. Te-
metése nagy részvét mellett folyt le a
Farkasréti temetőben, A temetést Wolf
Lajos kelenföldi lelkész végezte. '

Személyi változások. D. Raffay Sán-
dor püspök Győri János voit Deák- téri
s.-Ielkészt Nagytarcsára küldötte ad-
minisztrátorként. Heiyére a Deák-téri
lelkészi hivatalhoz Plachy Lajost osz-
totta be.
, Betértek evangélizációja .. Az egyhá-

zunkba betértek részére' háromnapos
evangélizáció volt a budapest-fasori
templomban, október 24-26. napjain.
Az evangélizációs szolgálatot vitéz Sré-
ter Ferenc budai lelkész végezte. A be-
tért egyháztagok szép számmal vettek
részt az összejöveteleken. Itt, említjük
meg, hogy számukra minden hétfőn este
6 órakor bibliaóra van a fasori lelkészi
hivatal tanácstermében. 'Ezeket a biblia-
órákat állandóan sokan látogatják.

Felügyelő-beiktatás. 'A bábonymegyeri
gyülekezet új másodfelügyelőjét. Bucska
Sándor ny. kántortanítót, ünnepség ke-
retében iktatta be felügyelői tisztébe
Fábián Imre esperes.

A Budapest, Ill. kerületi Nöegylet
november 4-én jól sikerült tea-délutánt
tartott a templom alagsori termében.
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Műsorán Pásztor Pál fasori s.-lelkész
Sántha Károly és D. Kovács Sándor
éÍlekköltészetét ismertette. '.

,Az angyalföldi evangélikusok novem-
beri szeretetvendégsége nov. 8-án, va-
sárnap délután lesz a templom alag-
sorában, melyen gazdag kísérőműsor
mellett Drenyovszky János valléstanító-
lelkész tart előadást.

Eljegyzés. Nagy Endre tart. főhad-
nagy, soproni gimn, tanár, néhai Nagy
Sándor celldömölki lelkész fia és Kakas
Edit, Kakas József dabronyi lelkész
leánya jegyesek. (Minden külön értesí-
tés helyett.)

Keresem Plachy Ludovik a de Nemes-
várbók keresztlevelét, aki 1815-1818 kö-
zött született. Atyja Plachy János, anyja
Tornyos Erzsébet. A keresztlevél meg-
találása esetén kérem azt 20 pengő
utánvéttel dr. Horsetzky József ügyvéd,
Bp, 1., Krisztina-krt. 167. sz. alá küldeni.
, A Keresztyén Eszperantó Liga ma-
gyar csoportja nov .. 5-én este konferen-
ciát tartott a Pozsonyi-úti ref. egyház
tanácstermében, melyen több előadás
hangzott el. Virágb Sándor külmissziói
lelkész az imádság hőseiről, Kökény La-
jos tanár a keresztyén munka úttörőíröl,
Szathmáry Sándor főmérnök a magyar
nemzeti gondolat és az eszperantó cí-
men és Papp Imre presbiter a keresz-
tyénség és az eszperantó nyelv haszná-
latáról szólott.

, Reformációi ünnepségek.. A komá-
-romi protestáns egyházak a négy pro-

testáns templomban egymást követő
négy estén "Protestáns Esték" kereté-
ben készült elő a reformáció ünnepére.
Az estélyek műsorán minden alkalom-
mal igehirdetésen kívül művészi szá-··
mok és szavalatok szerepeltek. -- Az
Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus
Hittudományi Karának' tanári testülete
a hallgatók közreműködésével okt. 31-én
este a Kar nagy előadó-termében tar-
totta meg refprmációt ünnepét, melyen
a város protestáns társadalma igen nagy
számmal vett részt. Dr. Wiczián Dezső
e. i. dékán megnyitót mondott, Lic.
Karrier Károly e. i. prodékán pedig: "A
reformáció korszerüsége" címen elő-
adást tartott. - A szarva si Vajda Péter-
gimnázium és Luther-tanítónőképző
együttesen rendezte meg reformácíói ün-
nepélyét az ottani 6-templomban. Az
ünnepi beszédet Bulik András s.-Ielkész
mondotta. A. gimnázium és a tanítónő-
képző énekkara Fasang Árpád vezeté-
sével reformáció-kerebelt régi magyar'
énekeket és Bach-szerzeményeket adott
elő. A rákosszentmihály-sashalmi
evangélikus és református egyház közös
reforrnációj ünnepségén Pásztor Pál
budapesti s.-Ielkész mondott ünnepi be-
szédet. Az ev. egyházi énekkar Jónás
Dezső, a ref. egyházi énekkar Karai
István vezetésével szerepelt. Ifj. Tóth-
Szöllős Mihály korálelőjátékokat adott
elő. Hörömpő Dezső ref. lelkész beve-
zető imádságot, Tóth-Szöllős Mihály ev.
lelkész befejező imádságot mondott.

Orgonaavatás. A csömöri gyülekezet
harmonikusan kifestett templomába a
hívek kb. 9 ezer pengős költséggel új
orgonát építtettek s azt Zászkaliczky Pál
esperes avatta fel. Az orgonát a tervező
művész, Peskó .Zoltán szólalt atta meg.

Ifjúsági evangélizációt tartottak a
Budapest-Deák-téri ellkészi körben okt.
.30-november 1. között. Az evangélizá-
ción több, mint 200ifjú és leány vett
részt. Az előadások főtémája: "Ember
tervez, Isten végez" volt.
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diákságnak, UJ magja, új központja, hívó, vonzó egybetartó ereje.
Mennyi új munkaerő állana az Egyetemi Luther-Szövetség rendelke-
zésére, milyen új lelkimunka indulhatna meg, ha tervünk sikerül. Ter-
vünk keresztülvitelére éppen az utóbb emlí tett szempont sarkal leg-
inkább: az Egyetemi Luther-Szövetség bensőségesebb és kiterjedtebb
lelkimunkát akar lehetővé tenni.

A diákotthon érdekében adtuk ki jubileumi könyvünket is. A rep-
rezentativ munka az Egyetemi Luther-Szövetség 20 éves fennállásának
jubileumára jelent meg, Berzsenyi Dániel híres mondatából idézve:
"Lélek, s szabad nép" címmel. Ez a munka egyetlen antológiába gyűjti
össze valamennyi evangélikus magyar költő istenes verseit a reformá-
torok korától kezdve 'napjainkig. Sylvester Jánossal kezdődik, Remé-
nyik Sándorral zárul a sor s több, mint félszáz költő művei találhatók
meg ebben a jubileumi gyűjteményben, közöttük nemzeti büszkesé-
geink: Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Petőfi
Sándor, Gyóni Géza. A gyűjteményhez Raffay Sándor püspök írt elő-
szót és Dezséry László egyetemi lelkész írt bevezető tanulmányt.

A könyv jelentősége abban van, hogy egyházunk, amely még soha-
sem tartott seregszemlét költői felett, most együtt kapja őket céltuda-
tos válogatásban. Költők, akikről nem tudtuk, hogy evangélikusok, köl-
tők, akikről elfelej tettük ezt s költők, akiknek csak a nevét szoktuk
emlegetni, de semmit. sem olvastunk tőlük. Különösen értékes benne a
reformáció anyaga. Itt olyan verseket találunk, amelyeket egyetlen
közkézen levő kiadványban nem találhatunk s könyvtáraikról híres
'intézeteil'1k sem rendelkeznek velük. A Tudományos Akadémia könyv-
tárábán, az Egyetemi Könyvtárban és a Fővárosi Könyvtárban végzett
kutatások útján állnak most előttünk. Ebből a munkából megtudhatjuk,
hogy mit jelent magyar földön evangélikusnak lenni, mit adott egyhá-
zunk a magyar kultúrának. Idézem Raffay Sándor püspök előszavá-
nak egyik részletét: "Ez a könyv történelmi igazolása annak á vitat-
hatatlan ténynek, hogy a lutheri reformáció volt a magyar nemzet ön-
tudatos irodalmi életének egyik állandóan buzogó gazdag forrása is.
Üttörpk és követők tisztes sorát állítja ez a könyv a mai nemzedék
elé. Üdvözlöm örömmel és büszkeséggel ... "

Könyvünket az evangélikus értelmiségnek ajánlottuk, bízva abban,
hogy annak mindkét célját meg fogja érteni. Örülni fog az evangélikus
magyar költők istenes versei gyűjteményének, mert felismeri benne az
időálló üzenetet, ami neki 'szól. És megérti az Egyetemi Luther-Szövet-
ség diákszociális célját is, otthont nyújtani lakásinségben nyomorgó
diákjainknak. Evangélikus társadalmunk meg is értette céljainkat és
szeretettel fogadta könyvakciónkat, rajta keresztül pedig az evangé-
likus szegény diákok otthonának akcióját is. Akciónk befejezéséhez
közeledik. Nem .ügynőkők segitségével, nem hangos dobraveréssel,
hanem diákjaink csendes munkájával végeztük eddig. Megható lelke-
sedéssel vállalta a pesti evangélikus diákság a könyvterjesztés nehéz
feladatát. Átéreztük teljesen terjesztés közben, hogy mindenképpen
segítenünk kell vidékről érkező evangélikus egyetemi baj társaink
helyzetén. Munkájuk még nem fejeződött be, még kb 400 egynéhány
példányt kellene eladnunk, hogy megvalósíthassuk elgondolásunkat. ,
Ezért fordulunk most az Evangélikus Élet nyilvánosságához.

Könyvünk 20.- pengőért rendelhető meg. Tudjuk, hogy nem cse-
kély összeg ez, hogy sok -mindenre kell a pénz ma, mégis kérjük a
Mindenhatót, ne bukjék meg ez a szép terv anyagiak hiánya miatt.
Gondoljanak híveink arra, hogy megint egy erős bástya van épülő-

.ben a hazai' evangélikusság várán. Segítsünk, hogy felépülhessen.
Könyvterjesztő akciónk sikere egy új evangélikus diákotthon

megnyitását jelenti. Kon'koly László.

• ••

Luther-Szövetségek figyelmébe!
Egyetemes egyházi határozat alapján Luther születésnapiához

legközelebb eső vasárnapon, ez évben november 8-án, minden
egyházközségben a délelőtti istentisztelet alkalmával offertórium ot
kell tartani az Országos Luther-Szövetség javára. Támogassuk ez
úton is a Luther-Szövetség munkáiát l .

,
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Zongorák, harmóniumok II BRAUN JENO"műhimző és plisséspeci-
eladése M d..1 ' hittestvérünk . al.ista bérmunka üzeme,
vétele en o ne zongoratermében VIlI A tel ki0- 2/ (R'k' i-út k)
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BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832 I _

~redményesen ciánoz .. Agyába, rshomiÉba

Átalakítás eredeti
model szerin!.

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

A Luther-Társaság

könyv-, papír- és írózerkereskedése
(Budapest, Üllői-út t4.) uj vezetés alatt és kellően megujitva több hetes szünetelés után

uj ból meg nyi I ti
A magyar evangélikus egyházi irodalom min den ter m é kek a p hat ó.
Szépirodalmi könyvek, tudományos és ismeretterjesztő müvek gazdag választékban.

. PaD Ir·· é sir 6 $ Z ere k.
Véséroli a Lulher.TérsasAg kereskeaésében I
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ÚRISZABÚK '
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Evangélikusoknak 10% engedmény.
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IV., Dalmady Győző-u. ll. sz.
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BIBOR ISTVAN I
könvv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, írószer, töltőtoll, ~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~!!!!!!~
játékárú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, kirakatdiszítő, kőnyv- ..:
kötészetí anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

IVÁNG~lI~U~~LIT

BORSOS LÁSZLÓ KON~~l~1:~őkLET

BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéláruk, zománcozott és alumínium

edények, tűzálló [énaí és közönséges üvegáruk. Scprök. kefék. mosó-. konvhe-
félszerelések stb. '

". R ÉN •• 'úzökülönlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belváros), IV.,Fehérhajó·utca 8-10. SZ.
Te l e fon: 186-177. - Készít mindennernű tánco,
sport- és gyógylüzőket a legújabb szabás szerin!.

Evangélikus lakásba
~vangél~kus_ 'képet! I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
SOTi lelkészi hivatalban: Budapest, VII..
Damjanich-utca 28/b: TeI:: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X6D). 3 P'
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

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

ért kaphatok.

Epíleptikusok, gyengeelméiűel{ gondozására házaspárt decem-
,berre, lérligondoaót, azonnaira keresünk. Lelkészi ajáf:!lat·
ézükséges l Leveleket "Kilartó" jeligével Filippinvi Hlrdetöírode,

Budapest, Deák Ferenc u. '17. továbbít.

III
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P' th" L· gyümölcs-, zöldség- és. e O aJos tejtermékek kereskedése

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

Müvlrág, dísztoll, eredeli kiilönleges-
ségek gyártása. ,eladása

GAO IZ, SDest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: l80-213. '.

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 foglalkostat férfi és női tagszerzőket.

•••••••••••••••
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Ajándékok, ó r a kü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Onálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Garab József könyvnyomdája, Ceg.léd, ~rpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
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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 kiadóhivata~: Budapest, VIL, Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és CÍmváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
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TARTALOM
Ötvenéves háború

Az egyháztársadalmi munka új útjai

Bizonyítvány és tudás

Evangélikus Nyári Egyetemet Sopronban

Isten és a történelem

A Budapesti Protestáns Énekkar munkája

Tábori posta

Papok mint bajtársak

Erdélyi egyetemistáink

Láttuk

Lelkészek betegsegélyezése

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 november 15.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Dendely Károly
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e.010 Güttler Vilmos

•

Deák-tér 4. (rádió)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (ném et nyelven)
Aréna-út 7:
Kőbánya, Kápolna-u .' 14.
Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angol-u. 25.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22:
Fóti-út 22.
'I'ornory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Bécsikapu-tér
Torockó-téri ref templom
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Öbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmecí-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.

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

d. e. 1/412 Dr. Keken András
d. u. 6 Plachy Lajos
d. e. Y210 Dr. ll. Gaudy Lászlé
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Harmati György
d.u. 5 - - - -
d. e. 3/410 Harmati György
d. e. 10 Bagár Iván
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. l/l 9 Zsilli János
d. e. II Mórocz Sándor
d. e.• 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Gádor András
d. e. 1/210 Dezséry László .
d. e. II Kemény - Péter
d. e. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Szuchovszky Gyula
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d.o. 11 Göndöcz László
d. e. ll! 9 Dr. Finta István
d. e. 11 Farkas Ferenc
d. u. 4 Farkas Ferenc
d. e. 9 Lamnek Vilmos
d. e. 9 - - --
d. e. 11 Révész István
d. e. 9 Lehel Lászlo
d. e.. 10 Lehel László
d. e. 10 Rédei Károly
d. e.. 8 Muncz Frigyes
d. e. 9 Muncz Frigyes
d, e. 11 Mohr Henrik
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Ruttkay Elemér
d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Ruttkay Elemér
d.e. 10 - - - -
d. e. 1/211 Zolauf Henrik
d. e. 1/112- - - -



Ötvenéves háború
Az a makacs s konok hábo-

rúság, amelyik reverzális-harc
néven folyik a magyar állam-
polgárok között, rövidesen eléri
ötvenesztendős jubileumát. Kö-
zel ötven esztendeje annak,
az 1894. évi 32. törvénycikk,
amely annak az évnek decem-
ber 18. napján hirdettetett ki,
megengedte a bevett vagy tör-
vényesen elismert különböző
vallásfelekezetekhez tartozó há-
zasulóknak, tehát a vegyes-
házasoknak, hogy születendő
gyermekeik vallására nézve a
házasság megkötése előtt egyi-
kük vallásának javára meg-
egyezést köthessenek. Ettől az
időtől kezdve az ilyen vegyes-
házasságok esetében szakadat-
lanul folyik a reverzális-harc.
Legutóbb a Zilahy-üggyel kap-
csolatban vehettük észre mind-
nyájan. hogya családi élet
egyensúlya, békessége, munka-
képessége és a gyermekek ne-
velése szempontjából milyen
súlyos zavarok támadhatnak
olyan családok életében, ahol a
családi élet kívánatos és termé-
szetes levegőjét vallási egye-
netlenkedés zavarja meg. Aki
maga is átélt hasonló körülmé-
nyeket, csüggedten mondo-
gatja: bizony, ez így van, bi-
zony, ebből nagyon sok baj tá-
mad, - aki pedig saját val-
lásabelivel köthetett házassá-
got, örvendezve sóhajt'fel, hogy
családi élete ebből a szempont-
ból nem jutott veszedelmek
közé.

Az elmúlt héten a magyar-
országi református lelkészek
országos közgyűlésén a lelkész--
egyesület elnöke, dr. Ravasz
László mondott erős bírálatot
a reverzális-helyzetről. Rámu-
tatott arra, hogy ámbár a refor-
mátus egyház átlagban nem
veszít többet a reverzális miatt,
mint amennyit egy-egy tavaszi
influenza-járvány miatt, mégis
tele van a szíve aggodalommal
a súlyos lelki rombolások lát-
tán, amiket a reverzálls-lehető-
ség a magyar családok életé-
ben véghezvisz. Vele együtt
mi is joggal tesszük fel a kér-
dést, hogy ha az egyik oldalon
aránylag csekély a veszteség, 8

másik oldalon pedig aránylag
csekély a nyereség, érdemes-e
ezért kockáztatni olyan érté-o
keket, amelyek a nemzet éle·,
tében elsőrendűek, merta nem-
zet benső életerejével szoro-
san egybetartoznak. Kifejezte

"azt a meggyőződését, hogy a
magyar állam nem nézheti már
sokáig tétlenül ezt a helyzetet.

Mi évenként sokkal érzé-
kenyebb veszteségeket szenve-
dünk, mint egy-egy járványos
betegségtől. Százalékban na-
gyon kedvezőtlen kisebbségi
helyzetünk következtében a
veszteségeknek is sokkal, na-
gyobb lehetősége van és a kis
számokon belül is sokkalta ko-
molyabban 'érvényesülnek a
veszteség-számok. Ennek elle-
nére sem tudunk soha egyet-
érteni' azokkal, akik könnyel-

műen azt mondják, hogy így
lassanként egészen elfogyunk,
mert hiszen ezekkel a fogyási
számokkal 'szemben érvénye-
sülnek a növekedési számók is.
De az aggodalom tekintetében
egészen egyezünk mindenki-
vel, aki a reverzális-háborúsá-
gat nem csupán a mag.a feleke-
zetének az érdekei, hanem úgy
a keresztyénség, mint á rna-
gyarság érdekei 'szempontjából
tekinti. Mi is azt mondjuk, hogy
ennek az ötvenéves háborúnak
véget kellene már vetni. A ke-

I resztyénség minden éltető ere-
jét és a magyarság minden
maradék erőit félteni, védel-
mezni és növelgetni kell. Ez a----
kettő egészen és teljesen össze-

I nőtt .számunkra, Borzasztó
belső veszélyeket rejt magá-
ban az, hogya reverzális-há-
ború folytán - akár lesz
benne reverzális, akár nem '-
a vegyesvallású feleknek leg-
alább az egyike elidegenedik
az egyházától és meggyengül'
vallásos életében. Örülhet en-
nek' valaki? Jól vigyázzunk,
mert a tavaszi influenzát sokan
lábon is el tudják hordani, de
éppen a nemtörődömség az,
ami a legtöbb esetben halált
okoz. És ha kár minden egyes
magyar életért, mekkora kár
magyar családok ezreinek meg-
zavart és meggyengített éle-
téért ....

K. L.
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Az elmúlt nyáron Budapesten, Kolozs-
várott, Szegeden, Debrecenben 'Pécsett;
Székesfehérváron es Kassan " többszáz
fiatal lelkész és teológus öltötte magára
a magyar honvédség egyenruháját, húzta
fel a szöges bakancsokat és csatolta fel
a. sárga derékszíjakaL Tették ezt öröm-
mel abban a szilárd meggyőzödésben,
hogy' az új honvédelmi törvény igen he-
lyes útakon jár, amikor a honvédelmi
'kötelezettséget kiterjeszti a lelkészekre
is . .A nyáron sok száz' fiatal lelkész és
teológus kapta meg behívóját és e lindul-
tak, hogy papi 'es szerzetes ruháj ukat.
reverendájukat, két hónapra felcseréljék
a honvédség egyenruhájávaL Jöttek
evangélikus és református teológusok,
segédlelkészek, róm. katolikus teológu-
sok, kispapok, szerzetesek, gör. katolikus
es unitárius lelkészek és teológusok: Jöt-
tek kicsi magyar falvakból, városokból;
fővárosból; 'nemzetiségi vidékekről és
s,zínm~gyar területekről. Sopronból éppen
úgy, mint a keletivvégekrő l, Kolozsvár-
ról, Ungvárról, Szegedről, Üjvidék ről.
Pécsről éppen úgy, mint a Ruszinföld.
Észak-Magvarország, Dunántúl és Alfőld
városaiból és falvaiból. A segédlelkészek,
k ispapok, teológusok mellett ott voltak
a szeréztesek: jezsuiták, premontreiek,
karmeliták, ferencesek, domonkosok, pá-
losok és. ciszterciek. Jöttek és . együtt
voltak, mint bajtársak. két hónapig.

Ezeknek a találkozásoknak sokkal na-
g yobb jelentősége van és volt, mint azt
azelsö pillanatban gondolni lehetne. Itt
ugyanis nem pusztán arról volt szó, hogy
az ország különbözö vidékein élő ifjak
találkozhattak egymással és lehettek baj-

"társakká, ennél sokkal nagyobb hord-
erejű, ami itt történt. Papok találkoztak
egymással. Különb öző felekezetek papj al.

Szinte szimbólikus jelentőségű volt,
amikor kézhez kaptuk a honvédségi fel-

'sz,erelést es megindult abeöltözködés.
Egymás után tűntek el a fekete, fehér,
barna, kék reverendák. Amikor mindenki
a saját öltözetében volt, nagyon tarka
'tömeget alkottunk és a különbözö színü
leverendák -és ruhák szinte szemléltet
ték,'hőgy mások vagyunk, külön'bözünk
egymástól, távolságok és még hozz á

nagy távolságok vannak k.özőttünk. A
külső is színte azt mutatta, 'hogy áthág-
hatatlan' az az űr, ame l y a különböző
felekezetek papjai között van. Amikor
viszont mindenkin ott feszült a magyar
honvédség egyenruhája; olyan egyfor-
mákká, egy:öntetüekké lettünk. És leg-
alább' is kifelé eltűnt k özülünk minden
](ülönbség és. minden távolság, amely az
élőbb még elválasztott bennünket. Lát-
szólag már egyenlők, egyformák vol-
tunk.

De az a két hónap, amig; együtt vol,
tunk, nemcsak látszólag döntötte le, az
egyforma egyenrúha révén,a köztünk
levő különbségeket. Nemcsak látszólag
lettünk egyfórmákká, hanem a lelkek.'
ben is elindult egy áldott kiegyenlítö-
dési folyamat a megbékélés, a türelerrl.
q, .megértés, egymásnak,. a megbecsülése,
a másik álláspontjának a tiszteletben
tartása .sz,ellymébep, Bajtái sakká lettünk.
Mihelyt magunkra: -vettük a honvédség
egyenruháját,reánk, papokra is vonat-
kozott A Szolgálati Szabályzat egy igen
fontos' pontja: "A honvédnek kerülnie
kell .míridazt, ami a különböző vallas-

Az egy~áztársadalmi munka új útja
Az Országos Luther-Szövetség egyháztársadalmi kongresszusán elfogadott

és az egyetemes közgyűléshez terjesztett határozati javaslat.

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház híveinek összessége, tár-
sadalomtudományi szempontból nézve: egyházi társadalom. Ennek
alapján az egyház munkáját - aszerint, hogy azt inkább az egyházi
hatóságok (ideértve a lelkészi szolgálatot is), vagy pedig inkább az
egyház tagjainak tömörülései (társulásai) végzik - az egyszerűség
kedvéért egyházhatósági és egyháztársadalmi munkának nevezhetjük.

Az egyház azon munkálkodik, hogy híveinek összesége mind-
inkább beleépüljön Krisztus testébe, más szóval az "egyháztársada-
lom" mindinkább valóságos hit-, szeretet- és szolgálatközöss.éggé vál-
jék. Az egyházi hatóságok e munka hatékonysága és teljessége érde-
kében megbíznak egyesületeket, mozgalmakat, munkaközösségeket,
hogy egyes feladatokat elvégezzenek, különösen a szolgálatközösség
építése és erősítése (öntudatosítása) terén. Az az egyházi munka, ame-
lyet ezek a szervek végeznek. összefoglalóan egyháztársadalmi mun-
kának nevezhető.

Ezen az "egyháztársadalmi munkán". belül különös értelemben
vett egyháztársadalmi munkának nevezhető az az egyesületi (szövet-
ségi) munka, amelynek nemcsak a végzője, hanem a tárgya is az egy-
ház "társadalma". Ez a különös értelemben vett "egyháztársadalmi'
munka" az egyháztársadalmi tények és jelenségek megállapításával, a
tapasztalható hibák és hiányok kiküszöbölésével, illetőleg pótlás ával
elsősorban az igaz, teljes eleven evangélikus közösséget igyekszik ki-
alakítani.

Kívánatos, hogy - ugyancsak a teljes, evangélikus közösség ki-
épülése végett a helyi, vidéki, országos és különböző meg-
bízatású egyesületek, mozgalmak, munkaközösségek vezetői évenként
legalább. egyszer találkozzanak és a magyarországi Evangélikus Egy-
házegyetem felügyeleti és irányítási jogának épségben tartásával
murikaközösségként egymást támogassák.

II. A Luther-Szövetség magát az egyház munkaszervének tekinti
és arra érzi magát elhivatottnak, hogy egyházi célokat és feladatokat
társadalmi úton önzetlenül és áldozatkészen szolgáljon.

A Luther-Szövetség annak érdekében, hogy megbízatását híven
teljesíthesse, feladatának tartja, hogy a magyarországi evangélikus-
ság mindenkori helyzetképét . megrajzolja, életkérdéseit -f'eltárja s
ennek alapján a magyarországi evangélikusság értékeit és fogyatkozá-
sait, lehetőségeit és szükségleteit megállapítsa.

. HI. A Luther-Szövetség egyházvédelmi feladatának tekinti azt,
hogy az evangélikus jegyházat ért minden támadás ellen a gyüleke-
zeti, személyes, külső, szociális és nemzeti missziói munka fegyveré-
vel küzdjön, a' diakonus és misszionáriusképzést intézményesen elő-
segítse, a megtévesztett tömegek egyházellenes hangulatát a szerétet-
intézményekben megnyilvánuló cselekedetek által megváltoztassa s
végül minden módon erősítse az egyháztársadalom -evangélikus
öntudatát.

IV. A Luther-Szövetség kultúrális feladatának tekinti egyrészt a
nemzet kultúrális munkájában való közvetett részvételt, az egyházi
testületekben folyó kultúrális munka (iskola,népfőiskola, stb. fenn-
tartása) társadalmi úton való támogatásával. pl. diákotthonok fenntar-
tásával, ösztöndíjak nyújtásával, a levente-nevelésben és egészség-
védelemben való közreműködéssel, másrészt pedig azt a munkáját,
amely főként kultúrális eszközöket (előadások, sajtó, ének-, zenekar,
stb.) használ fel az evangélikus közösség építése és erősítése (öntuda- .
tosítása) szolgálatában.

V. A Luther-Szövetség szociális feladatának tekinti egyrészt; a
keresztyén társadalomszemlélet elterjesztését és állandó hirdetését,
továbbá a szociális felelősségérzés fokozását. Szervezett és intézmé-
nyes munkával végzi különösen a családgondozást. a munkásmissziót,
mind az ipari, mind a mezőgazdasági munkásság között. Szolgální
kívánja a szétszórt evangélikus szociális munkáknak munkaközös-



ségekbe való egyesítését, tervszerű fejlesztését és az anyagi erők gaz-
daságos felhasználását.

Az egyháztársadalmi kongresszus, illetve az Országos Luther
Szövetség elnöksége kéri az Egyházegyetemet, hogyelőterjesztését
vegye jóváhagyólag tudomásul és a körvonalazott munkaközösséget
erkölcsi erejével támogassa.

/ Bizonyítvány, és tudás
Munkanélküliség idején szokott fellépni a társadalomban olyan

tanulási' és tudási láz, mint amilyen most, az őrségváltás idején van.
Munkanélküli években. mindenki nagyon helyesen azt hiszi, hogy csak
akkor tudhat érvényesülni, ha tudásával és rátermettségévei kiszorítja
helyükből azokat, akik mcstanában ott ülnek. Manapság viszont a f'óko-
zatosan megűrülő helyekre pályaznak az emberek, azokra a helyekre,
amelyekre eddig tudásuk ~ képességeik ismeretében nem is mertek
vállalkozni. De most mind egyszerre tanulni akar, legalább a nyolc
elemit, vagy a négy polgárit meg akarja szerezni, hogy kereskedő"
vállalkozó, altiszt, vagy hasonló lehessen belőle.

Ennek a megmozdulásnak első jele az a kétségtelenül felismerhető
kereslet volt, amely tanerőkre irányult. Bukott és tönkrement exisz-
tenciák mentették ami merithető volt, azzal, hogy órákat adtak és
puszta Jntelligenciájuknál fogva pénzt sajtoltak ki a sokszor félreveze-
tett emberekből. Az ujságok tanítást és tanulási lehetőséget ajánló
rovataí telve voltak apróhirdetés sel és beszélnek még ma is egy olyan
nem árja vállalkozóról. aki 300 növendéket tanított intézetében, 'ahol
nem volt egyetlen szakképzett pedagógus sem. Valóságos dzsungel bur-
jánzoüt fel és ennek csak azok fizették meg az árát, akik hittek a behá-
lózó beszédeknek.

A dolog természetéből folyik, hogya legtöbb ilyen szédelgés ott
ütötte fel a fejét, ahol a legtöbben szerettek volna boldogulni es bizo-
nyítványt szerezni: Budapesten. úgyhogy végül á főváros, Iátva azo-
kat a veszedelmeket, amik ebből származihattak volna, maga nyitott
esti tanfolyamot, ahol szakképzett nevelők, tanárok és tanárnők veze-
tésével valóban jól készülhettek elő a vizsgára mindazok, akik előbbre
akartak jutni. A főváros egyik hittestvérünket, akinek már régebben
is volt hasonló vállalkozása és aki egyik fővárosi iskola igazgatója,
bízta meg az ügy elintézésével. Ennek már egy éve és az .estí tanfo--
lyam most kezdte el második évfolyamát lényegesen bővült keretekkel

Az iskolára szükség volt. Nem csak azért, mert a tanulnivágyókat
meg kellett óvni a szélhámosoktóI, hanem azért is, mert a nemzetnek
es a társadalomnak semmi haszna sem lett volna belőle, ha csak a
bizonyítvány alapján ideiglenesen tanuló emberek tömegei kerültek
volna ki olyan helyekre, amelyek áttekintést, nagyobbfokú felelősséget
követeltek meg. Mert csupán gúnyos mondás az, de a valóságban nem
állja mega helyét, hogy.:-akiknek Isten hivatalt adott, annak észt is
ad hozzá, - ellenkezőleg, a meg nem felelő képességgel hivatalba
jutott ostobák rengeteg kárt okozhatnak. Hiszen nem a bizonyítvány az,
ami képesít, hanem a tudás éSIrátermettség. Es eddig mindíg kár szár-
mazott abból, ha valahol csak a bizonyítványt törekedtek megszerezrii
és nem a tudást, ami a bizonyítvány sokszor Iebecsült előfeltétele.

. Kétségen kívül az amerikai szellern hatása volt a "rátermettség"
és "őstehetség" tanának hirdetése. Azonban legtöbbször feledésbe ment,
mint ahogy amerikai élményekkel rendelkezök bizonyíthatják, hogy,
Amerikában nem azért wettek meg a bizonyítványt, mivel a tudást nem
becsülték semmire, hanem azért, mert lejáratták a bizonyítványok
hitelét. Ha valahol, akkor Amerikában lehetett a legkönnyebben, bizo-
nyos számú dollár lefizetése ellenében bizonyítványt szerezni, az érett-
ségitől egészen a legkűlönböziőbb fakultások diplomájáig, sőt a doktori
címig is. Ez magyarázta azt, hogy Amerikában, eltekintve attól, hogy
milyen diplornája volt, mielőtt valahová felvettek valakit szigorú vizs-
gának vetettek alá, - de a legtöbbször kivételt tettek: európai egyete-
mek bizonyítványainak tulajdonosaival. Ez a második, a "rátermettségi"
vizsga csökevényeiben nálunk is megtalálható még ma is és a már
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felekezetek között )gyülölk6dést, idézhet
elő. A honvéd tisztelje "mindenkinck
vallásos meggyöződését és kerülje minrl
azt ami bárkinek vallásos meggyőzőgé,
sét' sértlietné", Ezt a szabályt élni -igye·
keztünk, mint 'bajtársak, "

A két hónapos együttlétnek áldasai
csak a jövőben íognak igazán megmu-
tatkozni. Bizonyára meglesz a ,gYl!'
gyümölcse annak a felekez~ti, vi!,\zony'
ban, hogy fiatal teologusok es, lelkészek
hosszabb időn keresztül egyutt voltak
jóban és rosszban, katonai kiképzés?-
ken, de együtt voltak cserides megbeszé-
léseken, eszmecsereken. Ezek a csendes,
eszmecserék, amelyeket a jövendő Ma-
gyarország jövendő papjai folytattak
egymással sétákon, asztal mellett;, :)l~o· •
nyára elő fogják segíte,lll a ~egbeke.le.st.
egymásnak megbecsuleset es a kul on-
böző álláspon toknak a tiszteletben tar-
tását. Igen jól megtapas~taltuk, hogy
dőre dolog a vitatkozás, céltalan a ma-
sik meggyőzésére való minden ~i,sérle,t,
ez csak türelmetlenséget szul. Rájöttünk
arra, hogy az a helyes, ha. mindenkí l,ci-"
tart a maga álláspontja mellett szílár-
dan és gerincesen és é\ dogmákon túl,
más síkban kell keresni a közös neve-
zőt, amely, összefog és összetart... ,

Nagy áldás, hogy megi~merlük e.gy-
mást. Nem célzatoséln beállított .k önv-
vekből, hanem az életből. Láttuk egy-
mást úgy, ahogy vagyunk és amilye-
nek valóban vagyunk, Közelebb kerül-
tünk egymáshoz" Másképp látjuk egy'
mást. Türelmesebbek és megértőbbek
leszünk a 'jövőben egymássalsz'emben,.
Nem idegenkedünkmár egymá,st?l" k ö-.
'zelebb érezzük magunkat egymáshoz.

Barátságok is köttcttek. Ésha nem is'
lettünk valamennyien barátokká, ha egy.
helyen fogunk szolgálni, a baj társlas-
sáa, amely összekötött bennünket; oJt
se~ fogja engedni, lrogy gyülöljükegy·
mást.

A nyári papi századokban fiatal se-
gédlelkészek, teológusok, szerzetesek
építgették a jövendő Magyarorsz:ág épü,
letét, melyben több lesz a, türelem, EI

megértés, a szeretet, a békesség a fele-
kezetek között és kevesebb az elfogult-
ság, torzsalkodás és meg nem értés.

Káldy Zoltári,
( , ' '~..,...,.,...~~

h~él~ie~~etemistáin~
Hangok.

A kolozsvárí egyetemi hallgatók egy-
ségszervezetben tömörültek Mielőtf .ís-
mertetnénk munk.ájuk.at, 'megszó laltaturik'
néhány hangot Március i::ímű ujságjuk-
ból. Az ujságot igy jegyzik: Az 'erdélyi
magyar egyetemi ifjúságszav'a. AZ első
szám figyelemreméltó mondanivalóva l
jelent meg, Lőrinczi Lász ló "Kereszt-
metszet" című cikke legjellemzőbb'
mind közűl.

"Nagyon gyáva az, aki még önmagá-
val sem mer szembenézni" kezdi cikkét.
Fel kell vetni a magunk revíziójának
kérdéseit. Két év telt el, mióta itthon éI
ez az ifjúság s máig Hem vetette fel ezt
il kérdést. Felvetni "szégyeltem magam
előtt is, mások előtt is, Főleg Apám

'előtt, aki. hét gyermeket 'nevelt Erdély'
ben és most abban a nyugodt hiszern-
ben van, hogy azt, amit huszonkét' esz:
tendő alatt nem tudott nekünk a ma-
gyaiélet nyújtani, most káp juk még c és
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ha ez párosul azzal az acélozottsággal,
amivel a kisebbségi élet megáldott, de-
rék tagjai lehetünk a nemzetnek". "Na-
gyon el lévén foglalva", ehhez nem ju-
tottam hozzá, ... az erdélyi társadalmi
élet annyi lehetőséget nyújt, hogy em-o
ber legyen a talpán, aki ellen tud állni
a sok filmnek, előadásnak, társasössze-
jövetelnek, napilapnak, amelyek tele
vannak érdekes belpolitikai harcokkal.
pletykákkal, moziszínészekkel és egyéb-
bel. Ehhez járul 'még az is, hogy - mi
tűrés-tagadás - a pénzem is több, mint
annak idején, mert most Apám is in-
kább tud támogatni, én is inkább tu-
dok szerezni, nameg sok a kedvezmény
is, mindenünnen cserren-csurran va-
lami." " ... Most Lehát leszámolok il
gyávasággal."

."Veszem a kést és belevágok a ke-
lésbe. Mint a forró vér; úgy buggyan ki
belőle a vád; a kisebbségi évek alatt
az erdélyi ifjúság különb volt, mint
ma." " ... Oh, ha vissza gondolok az én
gimnáziumi éveimre! Azokra az évekre,
amelyeket a kolozsvárj református kol-
légiumban töltöttem! Micsoda láz, mi
csoda készülődés és mi csoda sürgés-for-
gás volt akkor minden percünk! Mint
a meleg vér, úgy ömlik végig pl. csak
a cserkészcsapat emléke, azé a csapaté.
amelyet az utcán románul kellett vezé-
nyelnünk, de amely az otthon falai kö
zött a magyar történelem, a magyar nép-
művészet, a magyar irodalom és a ma-
gyar dal iskolája volt. Vagy az ön-.
képzőköré, amelyet "irodalmi konferen-
ciának" kellett neveznünk, minden al-
kalommal, ahányszor összegyűltünk, él-
ményszerűen éreztük a magyarságet.
idegen világ közepében. Mint a beteg,
akinek az Isten megengedi, hogy naponta
egy-egy órát egészséges legyen és egész
nap erre az órára készül, úgy vártuk
mi is, hogy összegyülhessünk, hogy
érezzük a magyar szó büszkeségét!"

" ... A két utolsó évben az ifjúság
nem kerül ki a középiskolából a nevel-
kedésnek azzal a melegévei, mint a ki-
sebbségi évek alatt ... " "Az ifjúság
még egyszer sem tudott úgy megnyilat-
kozni Magyarországon, mint a kisebb-
ségi életben ... " Ez az ifjúság sokat
csalódott:

1. Csalódott apáiban, akik a kisebbségi
évek alatt sok tekintetben példát tud--
tak mutatni és később, amikor az ifjú-
ság mozgolódni kezdett, sok megértés--
sei és szeretettel tudták támogatni. Ma
ezt nem érzi. Az állami hivatalokba
visszabújt apák ma távolabb vannak
fiaiktól, mint valaha. Ennek az oka
részint az, hogy a forgó állami gépezet.
minden figyelmüket, minden idejüket
leköti, de. másodsorban: úgyelfelejtették
azokat az éveket, amelyekben ideget,
időt, vért áldoztak, mintha már százada
tűntek volna el. Ujdonsült címkórsá-
guk, .hivatalos szemléletük bosszantó.

2. De csalódott ez az ifjúság önmagá-
ban is. Csalódott abban a hitében, hogy
az ifjúságnak szerepe lehet Erdély újjá-
építésében. Mi nagyobb feladatokat vál-
laltunk akkor magunkra, mint amilye-
neket ma ránk bíznak. Vallom itt is,
hogy Erdély újjáépítésében az ifjúság
szellemi ereje nincs eléggé felhasz ..
nálva. Másképpen is néznek ma raja.
Egyetlen minősítésünk életünk volt,
amelyet munka töltött ki. Ma a "hiva-
talos" minősítések az irányadók, ame-
Iyeket olyan emberek intéznek, akik
nem ismernek minket.

3. ts csalódott ez az ifjúság azokban,
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szinte veszélyes mereteket öltött vizsgázásnak következménye. A posta
vizsgáztat felvétel előtt, a bankok is, sőt van hely, ahol nem csak
szakmai érzéket és hajlandóságot, hanem általános intelligenciát is
vizsgáltak, érettségi, vagy egyetemi bizonyítványok ellenére.

Egészen világos, hogy ennek megelőzés és a bizonyítványok hite-
lének megvédésére kellett nagyon is az a tanfolyam, amit a főváros
rendezett és tart fenn és amit szigorú módon ellenőrzés alá is vet. Nem-
zeti műveltségűnk színvonalának emelésére szükség van minél több
iskolázott emberre, aki belsőleg is átalakult, akiben tudásszomj ébred
és aki új életet akar tudásának birtokában kezdeni. Ezeknek az embe-
reknek segítségére kell sietnünk, hogy a tudást megszerezhessék és
bizonyítványuk 'mögött új tágasabb körű életszemlélet fejlődjék ki.

De erre a tudásra még másoknak is van szüksége, A sebesült, kar-
jukat, lábukat vesztett hadfiaknak. akik nem folytathatják tovább régi
mesterségüket. Hiszen kevésen vannak, akik két kezük munkájával
végzett kenyérkereső munkájukat egy kézzel, vagy féllábbal is foly-
tathatják. Számukra újabb, más Iehetőségeknek kell nyílniok. Raktár-
nok, irattáros; ha féllábú, akkor esetleg soffőf és más, az ipari és keres-
kedelmi pályákori adódóa1kalmas foglalkozás. Ehhez természetesen
valamivel több tudás is szükséges, mint a kétkézi napszámos munká-
hoz. Ezeknek tehát lehetőség kell és a főváros már meg is adta nekik,
amikor teljesen ingyen bocsátotta őket a tanfolyamokra, hogy meg-
nyissa előttük az új élet lehetőségét és a boldogulás új útját.

Közöttük és a többi tanulnivágyó között egy pillanatra mintha
közelebb kerülne hozzánk északi testvéreink kultúrált paraszországa
és nem lenne olyan messze az az idő, amikor egyszerű emberek házá-
ban éppenúgy harmóniumot, könyvtárat és egyetemről visszatért, de
paraszti foglalkozása mellett megmaradt utódokat láthatunk, mint
künn Finnországban.

Kemény Péter.

.
EYan~éli~usnyári e~yetemetSo~ron~an
A nyár folyamán Sopronban töltöttem szabadságomat. Mint volt

soproni teologusnak, mindíg élményt jelent a volt Alma Máter falai
közé visszatérni. Annyi szépséget és részleteiben kimondhatatlan belső
élményt nyújt ez a zöld patiriával bevont tornyú város, hogy csak
frissült erővel és fájó szívvel mond búcsút neki az. ember azon óhajjal:
il viszontlátásra Sopron! .

. Sokat jelent a múlt kapcsolatait is kereső lélek számára a keskeny,
csupa művészí élményt sugárzó házsorok .között bandukölni akár
nappal, amikor _a kéklő égbolton úszó fehér felhők visszaverik az
aranyló napsugarakat egy-egy barokk vagy biederrneyer ház fínom
művű ackanthus vagy kagylódíszítésű homlokzatán, a hátterükben tiszta-
ízlésű harmónikus templomtornyokkal vagy esti szürkületben áhítatos
lélekkel hajadonfővel járva hallgatni a megkonduló, imára hívó ha-
rangszó egymásbaolvadasát. Mellettünk csendbe halkult házak térnek
nyugovóra, macskakőves terek kútszobrai olvadnak bele dómok meg-
nyúlt árnyaiba.

És kong mély búgással a kupolástornyú evangélikus temlom m,a-
I gasságából a béke, a szeretet, a megváltás harangszava, imára, Isten-
nel waló békességre.

Az immáron két egyetemi fakultással díszelgő város nyüzsgött
nyáron vendégekkel. Az ország minden részéből hatalmas sereg gyűle-
kezett 'össze a műegyetem nyári előadásaira. Évről-évre növekszíka
jelentkezők létszáma. Aki egyszer Sopronban járt, visszavágyik oda.
Idegenforgalmi szenzáció lett Sopron nyári' egyeteme. Még emigrált
orosz herceget is láttam hallgatói között.

Annál inkább fájt, hogy sétautaimon üresen láttam a Teológia
nemesvonalú épületét, a teológusok Otthonát, a líceum modern diák-
internátusát, a patinás múltról regélő tanítóképzőt.

És arra kellett gondolnom, hogy evangélikus egyházunk. milyen
széttagoltan hívja kenferenciára a férfiakat, az ifjakat, a pedagóguso-



kat hol Szárszóra, hol Gyenesdiásra vagy Máriabesnyőre vagy akár
Pestre, amikor evangélikus ősifészkünkben, Sopronban mindezek a
találkozások létrejöhetnének. Élettér nélküli vérszegény helyekre rek-
lámozzuk össze egyházsz.erető híveínket, mikor adva volna olyan köz-
ponti hely, ahol' otthon érezhetnek magukat egyházunk buzgó &yer:
mekei. '

Sopron evangélikus theologiánk köpont ja. Ha voltak is ellenzői a
teologia ottani elhelyezésének, ezen vélemény ma már idejét múlta,
már a tényszerűségénel fogva is. És jó is, hogy így van! Hisz hatalmas
gyülekzet van ott, kifejezője az egyház benső sruktúrájának és számot-
tevő gyülekezeti intézményei is vannak. Még a nem evangélikus is el-
ismeri, hogy Sopron kimondottan evangélikus karakterű város. Csak
mi nem élünk vele!

Sopron evangélikus teológiánk központja. Ha voltak is ellenzői a,
élhetetlenek. Sajnos Sopron egyelőre hallgatag és visszavonul az ele-
fántcsonttoronyba. Bvangélikus hangadásra egyelőre hangfogó kerül,
küzködik a kisebbségi kérdéssel, tisztázatlan még előtte a teologíai fa-
kultás és gyülekezet viszonya. Pedig közegyházi szempontból tekintve,
számunkra Sopron nem gyülekezet csupán, mégcsak nem is a dunán-
túli egyházkerület egyik hatalmas centruma, hanem közegyházunk
fókusza. Sopron evongélikus egyházunk központja kell, hogy legyen'
A két alapvető hivatal, a lelkészi és tanítói, ott nyer megalapozást. Lel-
készeink és tanítóink színe-java onnan kerül szerte szét az országba.
Sajnos a kapcsolat a kiindulás után meg is szűnik. A szolgálatbalépés
után apartikuláris szempontok és hatások érvényesülnek és egyetlen
teológiánk nem érezteti továbbra is hatását. A széplelkekben bizonyos
kapcsolatott létesít még a hivatalos havilap járatása. de az élet más
utakra készeti a valamikor együtt lelkesedé) munkástábort, Valljuk be,
idők múltával Sopron kedves elmékké halványul és nem tud összefogó
kapcsolatáivá lenni az egyház munkásainak.

Ezért volna szükség az evangélikus nyári egyetem megszervezé-
sére Sopronban. A teologia, tanítóképző és líceum székhelyén evangé-
likus egyházunk vezető rétege szellemi találkozóra gyűlhetne. A lelké-
szek a Teológián, a tanítók a 'I'anítóképzőben, az értelrniségűek a Ll-
ceumban. És valamennyien Krisztus keresztje alatt. Mind valahányan
keresve Krisztus Urunk örök életre vezérlő útját.

Mily nagyszerű adottságok: Lelkészek, tanítók, egyházi vezérfér-
fiak nyaralásukat az Ige fényénél gazdagíthatnák. Nem ásítozna üre-
sen nyáron a teológia, hanem falai között összejönnének a lelkészek
testvéri közösségbe, továbbképezve magukat és megtárgyalv'a egymás-
közt a szolgálat mindenegyes kérdését, megtelne a tanítóképző épülete
a tanítói rend elhívott tagjaival, letárgyalván a sajátos evangélikus
nevelői munka kérdéseit és benépesülne az ősi líceum épülete maga-
kőrégyűjtvo az egyházért dolgozniakarók tömegeit. Mily áldott
lehetőségek! -

,Együtt volna az egész evangélikus tábor! Évről-évre új megter-
mékenyítő gondolatokkal telítve egyházi közéletünket. Egybegyűjtve
mindazokat, kik egyházunkat szeretik és érte élni, dolgozni is akarnak!

És valóra válhatna, hogy családjaik összejöhetnének, hisz a Teo-
lógusok Otthona és a többi internátusban bőséges hely kíriálkozik erre.
Mit jelentene az, ha a család közösségén belül gyűlhetnénk össze!?
Felbecsülhetetlen lehetőségek tárulnak elénk.

Foglalkozzunk ezzel a gondolattal és határozzuk el:
EV ANGÉLIKUS NY ÁR( EGYETEMET SOPRONBAN.

Weinberger Gusztáv.

Lelkészek betegsegélyezése. Közöltük azt, hogyam. kir. pénzügymniszter
2400/1942. P, M. sz. rendelettel 1943 január 1. érvénnyel, az evangélikus lelkészek,
segédlelkészek, hitoktatók, kántorok (nyugdíjasok, özvegyek és árvák) igény-
jogosultságát megállapította az Országos Tisztviselőt Betegsegélyezési Alap szol-
gáltatásai tekintetében. A felvételhez szükséges adatszolgáItató lapokat a püspöki
hivatalok most küldötték szét. Értesülésünk szerint a betegsegélyezési járulék a
felvett tag nyugdijigényének egy százaléka abban az esetben, ha OTBA háziorvos
szolgálatát nem veszi igénybe, háziorvosi szolgálat igénybevétele esetéu másfél
százalék.

akikkel együtt érzett, együtt lelkesedett,
együtt szenvedett, ha határ is válasz-
tott el tőlük: csalódott a népi Magyar-
ország hir detőiben. Mennyi személyes-
kedés, mennyi kicsenyessség, mennyi
gyúlölet van Magyarországon azok kö-
zött is, akik az ujjáteremtést hirdetik!

4. De csalódott az erdélyi. irodalom-
ban is. Hol van az az erő, amit ez az
irodalom nekünk jelentett! Hol van az
a hi vatástudat, amit belénk öntött? Hol
az a világosság, amit szüntelenül ma-
gunk előtt láttunk, amikor Abelként bo-

. lyongtunk a rengetegben, az eszmék, a
nyelvek és tanítások réngetegében. Vagy
az ,erdélyi irodalom is elalélt, mint az
ifjúság, amely belőle táplálkozott? Azt
hittük, az erdélyi irodalom lelke roham-
mal fogja bevenni a magyar szívek
várait és ehelyett azt látjuk, hogy -
használjuk csak ezt a csúf szót! -
agyondumálják az erdélyi szellemet!

A vád kissé tompul, ba ezeket a kö-
rülményeket mind mérlegre tesszük.
Nem csodálatos, ha az ifjúság ilyen k ö-

rülmények között zavartan néz össze.
Ami mondanivalót a kisebbségi életből
áthozott magával, azt bizony nem na-
gyon merte hangoztatni. Nem volt elég
bátor, nem volt elég merész.

Az erdélyi ifjú legyen művelt. Pótol-
jon mindent, amit elmulasztott, bogy
ezzel érezze magát otthonosabban
a hazában. Csalódásait felejtse el és
gondoljon mindíg arra) hogy csak saját
magában nem szabad csalódnia. Higy-
jen rendületlenül abban, hogy eljön az
idő, amikor a szót tettre is válthatja. Es
erre ne szerényen, hanem büszkén ké-
szüljön."

Ez a cikk még így, kivonataiban is
sokat 'mondó. Nyiltan megfogalmazza az
erdélyi ifjúság lelki helyzetét. dyl.
~~,~

Láttuk
A 60 éves Kodály Zoltán tíszteletére

Operaházunk nagy, a szerzö minden mű-
fajú szerzeményeiből összeállított mű-
sorú estet rendezett. Az est fényének
emélésére Európa egyik legjobb éneke-
sét: Svanholm Setet nyerte meg a Psal-
mus Hungaricus szólóénekesének. Az
ünnepi előadás, amelyik csakugyan
méltó ünneplése volt a nagy mesternek,
hatalmas közönség előtt mutatta be Ko-
dály müvészetét. Ez a művészet a mo-
dern zenét a magyar népzenéből táp-

-lálja és külíöldön nemcsak a mesternek,
hanem a magyar névnek is sok meg-
becsülést szerzett. Sajnos, ritkán van
ilyen ünnepe a magyar zenének, mert
nálunk még mindíg nem becsülik eléggé
Kodályt és tanítványait. Műveik, amint
a Magyar Út keserüen írja, először kül-
földön kerülnek bemutatásra, sőt kottái-
kat is külfö ld] kiadók adják ki. Ennek
a visszás és szégyenletes állapotnak
eredménye még ezen az ünnepi hang-
versenyen is megmutatkozott, amikor a
_műsor két számát meg kellett változ-
tatní,' mivel a zenekari kíséret kottája
nem érkezett meg a kiadó tóI -- Bécs-
ből. - Maga a hangverseny komoly él-
mény volt, magyarság-élmény, Csak az
'zavarta az' áhítatot, hogy a Psalmust,
igaz, hogy magyarul, de nagyon is érez-
hető idegen kiejtéssel énekelte a mű-
vész. Magyar díszletek előtt visszás
volt, hiba volt.

• A Csodahegedű, Werner Egk német
mesejátéka, mínt mese, nagyon érdekes.
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Opera házunk gyönyörű kiállításban
nyujtotta át a közönségnek. Színes és
érdekes mű ez és főleg: stílusos. Nem
akarja megtagadni sem azt, hogy né-
met, sem azt, hogy mese. Hangszerelé-
sében állandóan a falusi rezesbandákra
emlékeztető vaskossággal szólal meg
keringőütemben a kíséret, úgyhogy egy
percre sem feledjük, hogy nem valahol
Meseországban, hanem a mesevilág Né-
metországában vagyunk.

A Negyedíziglenaz első magyar film,
amit maradéktalanul dícsérnünk kell
úgy levegője, mint komoly és sablon-
mentes, művészi mondanivalója miatt.
A komor ószövetségi hely: megbünte-
tem az atyák vétkeit a fiakban harmad-,
negyediziglen. " szövi át a film mon-
danivalóját és csak a végén oldódik fel
a bűnhődés után" nem boldog végben,
hanem a bibliai igéret egyszerűségében:
de kegyelmet gyakorolok ezeriziglen ...
úgyhogy méltán zeng fel a 90. zsoltár
és fejezi be a filmet. Nyugodtan rnon d-:
hatj uic: ilyen filmet alig láttunk még il

magyar fi lmg yártás eddi gi alkotásai
között.

Az Országos Magyar Keramíkat Ki-
állítás. első ízben mutatja be egysége
sen a porcellán- és agyagipar gyönyö-
rűséges alkotásait. Az alkotó művészek
egytől-egyig legszebb darabjaikkal vo-
nultak fel. Herend, Zsolnay és kél: ujabb
magánvállalkozó porcelIánnal, a többiek,
Gorka, Krupinszk y vezetésével Iavence-
val léptek elő. Zsolnaynak eosin vázái,
Herend tárgyai közül pedig Löte Éva.
Lux Elek, Gády Lajos figurái, a To-
porci Madonna, a többiek közül Gondos
József két terracotta szobrocskája és
Gorka egy-egy vázája tetszett a legjob-
ban. A kiállítás nemcsak jó vállalkozás,
hanem komoly esemény. is: müvészctünk
eddig ismeretlen új ága fejlődésének
bfzonysága. kp,

~~~

HíREK
Az egyetemes közgyűlés november

20..án d. e. fél 10 órakor kezdődik a
Deák-téri leánygimnázium' dísztermében
Előző napon d. u. 6 órakor egyetemes
közgyülést megnyitó, egyben gyáminté-
zeli istentisztelet. A szent szolgálatot
Kardos Gyula püspök végzi. Az egyete-
mes közgyüléssel kapcsolato san külön-
böző egyháztársadalmi szervezetek ösz .. ·
szejövetelei a következö lietv elcen lesz-
ne/c A Deák-téri épűletben 20-án d. e.
11 órakor az EPOSz közgyűlése, l8-án
este 8 órakor az ENOSz szeretetvendég-
sége, l8-án d. u. 4 órakor a Misszió-
egyesület választmányi és közgyülése a
Deák-téri templom sekrest yéjében, 19-én
reggel 8 órakor EPOSz és MELE úrva ..
csorai áhitat a Deák-téri templomban,
19-én déli 12 órakor a Gyámintézet köz-
gyülése, l8-án 9 órakor és 3 órakor
MELE konferenciája, lY-én d. e. 9 óra-
kor MELE közgyülése. Az Ullői-üli épü-
letben: 19-én fél 10 órakor EPOSz köz-
gyűlése, d. u. 3 órakor papne-képző ken-
ferencia, l3-án d. e. 9 órakor evangéli.-
záló konferencia. Fasoti gimnázh11l1 elísz..
termében 19-én d. u. fél 3 órakor Tanár ..
egyesület választmányi és felolvasó
ülése. A kelenföleli egyházközség tanács-
termében: a Tanítóegyesület választ ..
mányi és közg yűlése 19-é)1 8 órakor és
10 órakor.
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történelernlsten
,
es a

(Folytatás)

Nekünk tehát mindenek előtf magunkra kell vennünk a szen-
vedéseket és ne vádoljuk az Istent azért a helyzet ért, amelyért mi
teljes egészében felelősek vagyunk.

A biblia - azonban nem éri be azzal, hogy nekünk erre feleletet
adjon, hanem megtanít bennünket arra,hogy az Úristen irányítja a

. történelmet akarata szerint és hogy semmi sem történik néLküLe.
A biblia kötelez bennünket arra is, hogy megértsük azt a katasztró-
fális időt, amelyben élünk és amelyet az isteni akarat megnyilatkozá-
sának kell tekintenünk. De hogyan értsük meg ezeket az isteni taní-
tásokat? Isten Jézus Krisztusban a békét, az isteni törvényt és az
örök élet eb nyújtja nekünk. Sokszor megtörtént. hogy a keresztyén-
ellenes gondolatok hatása alatt ezt az isteni adományt megvetettük.
hogy átadjuk magunkat a mi becsvágyainknak, a mi bűnős életünk
hajlamainak. Milyen magatartást kellett az, Istennek magáévá tenni
ezzel a visszautasítással szemben, amelyet az ember mindenütt hir-
detett, hogy mások is hallják?

Ha az a szeretet, melyet az Úristen nekünk Jézus Krisztusban
kifejezésre juttat, való - és ha az az ajánlat, melyet tesz, csakugyan
a mi helyzetünknek egyeu,sn megoldása - akkor nem tehetett egye-
bet, minthogy elteritsen bennünket attól a végzetes útról, amelyre
kerültünk.

Mi egyébként tudjuk, egész bizonyossággal tudjuk, hogy az ember
csak akkor mond le ábrándképeiről, ha balsiker éri. így Isten engedte,
sőt akarta, hogy ami visszautasításunk megtalálja őbenne a ini
boldogságunkat és a mi békénket. E visszautasítás elvezetett bennünket
--- amint az imént megmutattuk - végső eredményben a mi pro,,;
meteuszi 'törekvéseink mostani csapásához, azavarhoz és a' szenve..
déshez, amelyek mind a visszautasításból származnak.

Azt kell tehát mondanunk, hogy jelenleg az Isten büntet bennün-
ket, mert elfordultunk tőle a mi saját vétkeinkből kifolyólag,

Ezt úgy kell értenünk, hogy meg akarja velünk értethi a mi
hitetlenségünket; a mi vakságunkat és a mi ostobaságainkat, hogy

)

visszatérítsen bennünket oda, hogy elfogadjuk az örök üdvösséget.
Az a harag, mellyel bennünket sújt, csak egy okozat és a sze-

retetének egy bizonyítéka. Ezzel el akarja velünk fogadtatrii az
egyetlen életmódot úgy az örömben, mint a békében: Jézus Krisztust.

Isten tehát látja a mi szenvedő életünket. A szenvedés által azzá
akar bennünket kényszeríteni, hogy tévedéseinktől és bűneinktől meg-
szabaduljunk és hozzá térjünk vissza. Ezt a fordulatot nevezi a biblia
bűnbánatnak. Igy válik teljessé szeretete irányunkban.

A jelen idők bennünket a bűnbánathoz hivnak. Az Egyházat
hívják először ehez a megalázkodáshoz, azután pedig a világot.

. A világ újra való felépítése, melyről annyit beszélnek, csak akkor fog
komoly formában megvalósulni. ha bekövetkezik az általános bűnbánat:
vagyis ha az Istennel és az embertársakkal való harmónikus viszony-
nak és a lélek belső nyugalmának helyreállítása megvalósul.

Franciából fordította Schreiner Jenő.

Hadirokkantak származási kívonatal ügyében hozzánk intézett kérdésre
azt a felvilágosítást adjuk, hogy a HONSz igazolt tagjainak a MELE régebbi hatá-
rozata alapján az egyházi anyakönyv] kivonatok díjmentesen áÍlítandók ki.
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ft Hu~a~estiProtestáns Ene~tarmun~áia
A reformáció hetében a Magyar Művelődés Házában rendezett

november 4-iki művész-estélyen mutatkozott be a Budapesti Protes-
táns Énekkar. A magyar rádió tudósítója is "fölkereste az. énekkart
egyik próbáján s hangfelvételt készített énekéről s a rádió szombat-
esti "Hang!(épek innen-onnan:" sorozatában sorra is került november
7-·én a beszámoló. Megszólaltatta a rádió tudósítója Ádám Jenőt, az
énekkar vezetőjét s így a rádió hullámain át megismerkedhetett a
protestáns magyar közönség is a Budapesti Protestáns Énekkar mun-
kájával.

Régóta sokan szükségét érezték annak, hogy az ország fővárosá-
ban legyen egy jellegzetes protestáns énekkar, amely ünnepi alkal-
mak óráiban megszólaltatja a reformáció énekköltésének gyöngyeit.
Több neves egyházi ember mozgatta évek óta a protestáns énekkar
ügyét, az élőket nem említve, csak Árokháty Bélára gondolok, akinek
a sírjánál Danhauser László evangélikus lelkész mondotta búcsúztató-
jában, hogy a közös, evangélikus és református éneklés ügyét szol-
gálta nagy szeretettel. Most már megvalósult a terv s megszólalt,
bemutatkozott a Budapesti Protestáns Énekkar.

A Vilma királynő-úton, a fasori gimnázium dísztermében gyüle-
keznek a próbára hetenként kétszer a kórus tagjai, vannak vagy nyolc-
vanan. Csendben belépünk s hallgatjuk a próbát. Ádám Jenő profesz-
szor vezényel. Kiváló pedagógiai érzékkel, humorral s megnyerő
módon alakítja az énekkar tagjait. Az első a szöveg helyes megértése.
Csodálatos erővel tudja megeleveníteni egy-egy ének hangulatát.
Eltűnik egyszerre a szemeink elől a díszterem, a mai élet zaja s mint
a mesemondó szavára elbámuló gyermeksereg hallgatjuk mi is Bach
Sorra veszi a szavakat s érezzük minden szónak a zamatát, különös
János Sebestyén énekének a szövegét: Már nyugosznak a völgyek ...
szépségét. 'Nyugosznak, nyugalom: milyen megpihentető, kedves szó
ez az elfáradt embernek ISzinte elhalkul a szívverésünk is, amikor
egyszerre újraéled Bach. Ádám Jenő életre kelti újból azt a hangula-
tot, ami ott élt Bach szívében. Halálos csend van, már alszik a világ,
megszűnik a gond, a könny, a sírás, elszunnyad szívünk gondja, a
hivő lélek érzi, jön, közeleg, itt van az Isten. Egy titkos kéz kibontja
az égnek csillagsátorát . . . ( .

Néma csönd van, a szemek feszülten figyelnek minden szóra s
felhangzik a második versszak, Kerényi György mesteri fordításában:

Ha jő az alkony óra,
térj testem nyugovóra,
a munka véget ér.
De te, óh lelkem, este
a földi terhet vesd le
s légy könnyű, mint a lenge szél.

Bach gondolatvilágának szépségei tűnnek elénk. Egy-egy apró
megjegyzés s benne van a művésziélek hitvallása. Megittasodik a szép-
ségtől s egyszerre kitör szívéből a bizonyságtétel. A vezénylő-emel-
vény szinte eltűnik s igehirdetés szavaként hallile Lélekkel, hittel
énekeljünk. Bele kell- élni magunkat a hit világába s csak akkor tudo.
juk igazán énekelni Bachot. Ha valaki egy' világi énekművet akar-sei-
énekelni, Carment például, tanulmányozza Carmen jellemét. Lehet,

Az Ország-os Luther-Bzövetség köz-
g-yűlése november 16-án, hétfőn délben
12 órakor lesz a IV., Bástya-u. 12. sz.
alatti helyiségben.

Luther-serlegvacsora november 19-én
este 8 órakor lesz a Gellért-szálló már-
ványtermében. A serlegbeszédet dr.
Vladár Gábor kúriai tanácselnök, egy-
házmegyei felügyelő mondja.

Theológiai Szabadegyetem. Az Egye-
temi Luther-Szövetség (IV., 'Bástva-u. 12.
sz.) helyiségében hét estén tartó teoló ..
giai szabadegyetemet rendez, melyen
tudományosan fogják az előadók ismer-
tetni az ágostai hitvallást és részt vesz-
nek utána a szabad megbeszélésen. Nov.
hónapbarr a következö előadások kerül-
nek sorra: 9-én A Szentháromság Isten-
ről (dr. Keken András). 23-án A kinyi-
latkoztatás és a tudomány a teremtés-
ről (Crünvalszkv Károly). 30-án: Az ere-
dendő bűnről (Lehel László). Kezdete
minden alkalommal este fél .8-kor. Min ..
den csütörtökön este fél 7-kor biblia-
óra.

A testvéregyház köréből. Az utolsó
református erdélyi fejedelem, Apafi Mi
hály hamvait november 23-án országos
ünnepség keretében helyezik el a ko-
lozsvári Farkas-utcai templomban. Az
ünnepi istentiszteleten igét hirdet Vásár-
helyi János erdélyi püspök, emlékbeszé-
det mond Tavaszy Sándor püspökhelvet-
tes. - Az első magyar református szór-
ványtemplomot október 31-én szentel-
ték fel Galgón. - Halálos kórra mutat
a külsősomogyi egyházmegye sok gyü-
lekezetének népesedési statisztikája. 13
egyházközségben 77 születésseI szemben
156 halálozás áll.
. Soproni hírek A gyülekezet október

18-án tartott közgyűlésén búcsúzott el
volt lelkészétől, Budaker Oszkártól, a
soproni hittudományi kar második gya-
korlati rendes tanárától. Ziermann La-
jos esperes-Ielkész és Prickler János
felügyelő őszinte szavakkal mondottak
köszönetet Budaker Oszkárnak a soproni
gyülekezetben végzett áldásos munká-
jáért s Isten áldását kérték az új mun-
kakörben való szolgálatára. - A gyü-
lekezeti lap legutóbbi száma magyal' és
,!1émet nyelven közli Budaker Oszkárnak
búcsúprédikációját. D. Kapi Béla
Pálfi Miklóst, a teológiai otthon német
nyelvmesterét, . a hallei egyetem egyház-
történeti kutatóállomásának volt veze-
tőjét küldte ki a soproni gyülekezetbe
az új lelkész beiktatásáig a harmadik
lelkészi állás munkájának végzésére.

Lelkész-meghívás. A, soproni gyüle-
kezet október l8-án tartott konvent-ülé ..
sén Beyer Pál ágfalvi lelkészt hívta meg
egyhangúlag a Budaker Oszkár távozésa
folytán megüresedett lelkészi állásra.

Szarvason nyolc napos evangéIizáció
volt november 8--15. között. Az evangé-
lizációs előadások főtárgya János 3: 1-
21. alapján: "Az örök Isten tükrében"
volt. Az egyes előadások címei: A gáncs
nélküli ember, A keresö ember, A bűnös
ember, A megkötözött ember, Az elve-
szett ember, A könyörülő Isten, Az újjá-
teremtő Isten és A meg tartó Isten. Úgy
a bevezető istentiszteletet, mint az evan-
gélizácíós előadásokat Csepregi Béla
lelkész végezte. Az esti előa.dásokon ki-
vül külön csoportösszejövetelek is vol-
tak, mindenütt szépszámú hallgatósággal.

Tessedik Sámuel-népfőiskola. A
szarvasi egyházközség Tessedik Sámuel-
nek,' Szarvas k iváló papjának 200 éves
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születési jubileuma emlékére népfőisko-
lát alapított s annak első évfolyamát
ünnepélyes keretek között nov. 16-án
nyitja meg. Az iskola igazgatója Fasang
Árpád zenetanár lesz. Előadói a tanári
és tanítói karból kerülnek ki. A nép-
főiskola méltó folytatója akar lenni
Tessedik munkásságának s munkája elé
bizalommal tekintünk.

Személyi hír. Kardos Gyula dunán-
inneni püspök Benczúr 'Zoltán s.-Ielkészt
Losoncra önálló valléstanító-lelkésszé
nevezte ki.

Lelkész-beiktatás. Ifj. Rimár Jenő
volt kassai vallástanító-Ielkészt nov.
15-én iktatja be a nagykárolyi -gyüleke-
zet lelkészi állásába Túrmezei Sándor,
a tisza vidéki egyházmegye esperese.

Halálozás. Pekár Mihály pécsi egye-
temi ny. r. tánár, felsőházi tag 71 éves
korában, Pécsett elhunyt. Nov. 3-án te-
mették a pécsi központi egyetem aulá-
jából. A temetési szertartást D. Kapi
Béla dunántúli püspök végezte. Az egye-
tem nevében Schaurek Ráfáel e. i. rek-
tor mondott búcsúbeszédet. A sírnál
Takó István pécsi lelkész imádkozott.
- Purt Gyula ny. népiskolai igazgató
október 25-én, életének 66., házasságá-
nak 41. évében, rövid szenvedés után
Ágfalván meghalt.

Hősi halottak. Molnár Kálmán zúsz
lós, békéscsabai áll. tanító, a D~n mel-
letti harcokban hősi halált halt. - Dr.
Palágyi Elek ceglédi kir járásbíró, tart.
honvédhadnagy. 34 eves korában szin ..
tén a Don· melletti harcokban áldozta
életét a hazáért.

Sződliget. A sződligeti evangélikusok
okt. 25-én vallásos estet rendeztek. Az
est műsorán László Kató hegedüszám-
mal, Bónva; Géza és Zeller Éva szava-
latokkal szerepeltek Szentes Julia ma-
gyar egyházi énekeket adott elő zon-
gorakísérettel. Előadást tartott Brenner
Imre váci s.-Ielkész "Meghazudtolt élet"
címen.

Árokháty Béla-emlékhang versenyt
rendeznek a budapesti református hit-
oktatók a Zeneakadémián november hó
20-án, mel yen az emlékbeszédet dr.
Enyedy Andor tiszáninneni püspök, a
megboldogult osztálytársa tartj a. A gaz-
dag programmu hangverseny egész jöve-
delme szegény iskolás gyermekek in-
gyen énekeskönyvvel való karácsonyi
megajándékozását szolgálja. .

Regősest. A soproni teológusok
regőscsoportja nov. 7-én regősestet tar-
tott Celldömölkön, az ifjúsági egyesü-
let nagytermében. A regőscsoport szép
sikerrel mutatott be népdalokat, nép-
balladákat és népi játékokat.

Az óbudai egyházközség november
8-án a templomban zenés áhítatot tar-
tott. Ezzel zárult az ezévi protestáns
napok programmja. A zenés áhítaton a
fasori énekkar Peskó Zoltán vezényle-
tével több számmal kiválóan szerepelt,
művész] orgonaszámokat adott elő Su-
lyok Imre, előadást tartott dr. H. Gaudy
László vallást'anítási igaz2ató.
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hogy Carmen egésze~ más, mint ő s az énekes megpróbálja beleélni
magát Carmen szerepébe. Nekünk is bele kell élni magunkat a hit
világába, hogy megértsük és énekelni tudjuk Bach énekét.

Így vezet Bach "zenei Bibliája" a művészet Istenéhez. Így neveli-
az igazi művész hitre kórusát: Itt van a Budapesti Protestáns Énekkar
munkájának a titka. A művészet szépségeit megláttatni úgy, hogy fel-
emelkedjünk az örök-szépséghez, az Istenhez. Carment lehet mímelni,
a hit dolgait nem lehet farizeus módra utánozni. Hit dolgában Isten
felhasználhatja az éneket is, az éneken keresztül az Igét, hogy meg-
térítsen, ahogy Luther írja levelében Spalatinushoz 1524-ben: "A pró-
féták és az egyházi atyák példája nyomán német zsoltárokat keÍl
adnunk népünk számára, vagy is vallásos énekeket, hogy Isten Igéje az
ének által is a nép között lakozzék".

Bach után egy Schütz darab következik, egy zsoltár-átdolgozás.
"Áldjátok az Urat, áldja Ot új dal, áldjátok!" Eleven, zengő ének
Schütz muzsikája, majd jön egy rész, hangszerutánzat, utána pedig
egy lévita-kórus fejezi be a művet. Az Ige szavai hangzanak, mél-
tán nevezték Schützöt az evangélikus zeneművészet prédikátorának.

Pár percnyi szünet, megkérdezzük Ádám Jenő professzor urat,
hogy mi a legközelebbi feladat, mire készülnek.

- Karácsony alkalmával szeretnénk a Deák-téren és a Kálvin-
téren rendezni egy-egy estét a karácsonyi ünnepkör anyagából --
hangzik a válasz. - Örvendező, vídám énekek kerülnek sorra, hiszen
a karácsony a legnagyobb öröm.

- Mit üzen a Budapesti Protestáns Énekkar az evangélikus kö-
zönségnek? :........,kérdem Ádám J enőtől. Összenéz Peskó Zoltánnal, aki
a másodkarmesteri és orgonakísérői szerepet tölti be s. megszólal:

- Kísérjék -szeretettel és figyelemmel munkánkat. Nagy öröm-
. mel várjuk zeneértő, jóhangú evang. testvéreinket a közös munkára.

Folytatódik a munka, Liszt Ferenc kórusa hangzik, 'evangélikus
korál zeng: Ó jertek, áldjuk Of és magasztaljuk Ot, hű szívvel, hála-
szóval! Befejezésül a Szózat kerül sorra. Új jelentőséget nyer Vörös-
marty szövege, megérezzük benne a magyar sorstragédiát, élet-halál,
bölcső-koporsó, az egész élet hazámé, rendületlenül híve vagyok,
hiszen Isten ád erre erőt.

Vége a próbának, kimegyünk az őszbe. Némán hallgatnak a fák,
hullanak a talevelek. Fülünkbe cseng még a korál hangja, fel-
ragyognak s emlékezünk Bach muzsikájára ...

Pap Ferenc ref. vallástanár.

Tábori posta
Néhány héttel ezelőtt ezen a címen megjelent cikkünkre sok olvasónk kért

tőlünk tábori postaszámokat, hogy a fronton harcoló katonák részére bibliát, éne-

keskönyveket és vallásos iratokat küldhessen. Most alább közöljük ezeket a számo-

kat. Minden postai küldeménynél címül oda kell írni a következőket: Prote'[táti«

Tábori Lelkészi Hivatal. Tábori posta: (a kipontozott részre kerül a tábori

posta száma). Kívánatos, hogy ne mindenk] az első címekre küldje az összes kü l-

. deményeket, mert esetleg egyes számok egészen, kimaradhatnak.

Tábori postaszámok: 253/53, 253/54, 219/23, 217L40, 217/10, 216/02, 216/024,

222/25, 220/10, 220/35, 254/50, 254/51. 223/10, 223/30, 229/06, 229/36, 230/06,

229/98, 257/48, 292/10, 257/49, 233/10, 233/30, 233/83. 293/10.

•
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flá~ió,- gramofon, znnoora~illentyüs ~armoni~a BUNDÁK, -, S2ŰRMÉK
~S az összes hang- MA'RNITZ hangszer- első,rangú kivitelben és legmegbiz-
szerek legolcsóbban . telep hatóbban - ',
Budapest, vm. kerület, Józseí-körút 37. szám. Z AV MIH ALY

Vidéki fiók: Szolnok, Ko.ssuth-tér 1.

ler!l~at·GYÖ";gyŐS,Kossuth:utca 3. ~zám. ' Bpest IV. Haris-köz 4. félem. Tel: 188-057un . Mohács, Szent-Istvan-utca 49, sz. ' , , -
Evangélikusoknak árengedmény Nagy raktár legújabb rnodellekböl.

____ ~~_~ ~.:..,..," Alakításokat jutányosan vállal ok.

A magyar evangélikus egyházi íro-
dalom'minden' terméke 'kapható.

Bundék, •rerzek '1 'kb' I Szépirodalmi könyvek, tudományos és isme-
bolerók, ezüstrókék. nerze nagy va aszté an, . ., '",.."t: rétterjesztő művek gazdag választékban .
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KIS5 FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARlSBAZÁR-KÖZ 3,

TEL.: 384-447.

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

nászaján dékok.

Zongorák, harmóniumok
eladása M d ~41 "" hittestvérünk •
v éte 1e e no, n e zongoratermében

Bezerédí-u. tO. - Tel.: 146-411.

Agyábo, pshimiébo

,ugós MATRRCOT
kérje karpitosétól az EPEDA-üzem
eredeti jót állá s i nyilatkozatát

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

Eredményesen ciánoz.

.,Szigeti" ezüst
6 szem. evőkészlet kezettában, 47 drb.1000.- P

Szígetí Nándor és Fia, II., Olasz fasor 35

SKALLATEST\lÉREK
ÚRISZABÚK
'Ruhakö.cs~nzés.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Ha;6Q,utca 8-10., félem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

Átalakítás eredeti
model szerint,

Varsanyi Laíos-nál lV;, Múzeum-körút 7;

I,..•........................•
Tehel és Salgó

divat- és textiliruk
BUDAPEST,lV., DEÁK-VÉR 4.

TELEFON: 18,0-608.

, "

HELYEGlOK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7
•••• ,84~~~ ••~MH~ ••

zománctáblák,
vésés ek, jelvények,
néviegvek, címkék

sz. Tel: 423-327 .

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

o .' Telefon: 185-462.

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKÖTŐ MESHR, BUDAPEST
VII:, KAZINCZY-V. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépircdalmi könyvek és folyóiratok bekötése,
Díszdobozok, fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény."~MN~~".""''''
A LUTHER. TÁRSASÁG
könyv-, papir- és ..

irószerkereskedése
(Budapest, Üllői-ut 24.) uj vezetés alatt és
kellően rnegujiíva több hetes szünetelés után

uiból me,gnyill!

PaD i r- és i r 6's z ere k•
Vá $ áro 1j"ci Luther-Társaság kereskedésében l
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"Szigeti" ezüst
12 szem. evőkészlet kezeltában 90 drb. 1750.- P
Szigeti Nándor és Fia, 11.,Olasz fasor 35

BIBOR ISTVAN
könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, Írószer, töltőtoll,
[átékérú, bélyeg, beszélő gép, lemez, tű, kírekatdíszítö, könvv-
köté szetí anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerű töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utcél 9. szám alatt.
DuaA. .•••. .A.A.a.aA.~~A.a~~
W' •• VYW.~WW-- ~ ~

( ALAPITAsI Év: 1853. t\ .
@) IlK~!~~~-~~Y@}

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos. iz léses. szelid munka. Előnyös árak.~~..~~~_.~ .._A----A••••••••••••••••••••

BO'RSOS LA'SZLO' . BELVÁROSI,KONYHASZERÜZLET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ-UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- és acéléruk, zománcozot.t és alumínium

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

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

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

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

ért kaphatok.

Epileptikusok, gyengeelméjűek gondozására házaspárt decern-
berre, lérligondo_61 azonnaira keresünk. Lelkészi ajánlat·
szükséges! Leveleket .Kitartó" jeligével Filippinyi Hirdetőírode,

Budapest, Deák Ferenc u. 17. továbbít.

-~.~~~~.
P th " L· gyümőlcs-, zöldség- és.e O aJos tejtermékek kereskedése

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

I Művirág, dis_loll, eredeti különleges.
ségek gyártása. eladása

GROSZ, SDest, IV., Süt6-utcII,.
TELEFON: 180-213.

Szövét és sel,emdivatér~
legelőnyösebb beszerzési forrása - - 1.

BU~~~CB.!!'I!~!!,~,. 1.
(Ág. ev. isk. épületben.) .

~ _.......•
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.
?-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.

PIISZTllielln1ll&••••.*_..•.
Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
ges s é ge.ké s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sitasi Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

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

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

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 november 22.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Süle Károly
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. II Plachy Lajos
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. y~10 vitéz Virág Jenő

TARTALOM
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35. (katonai)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Ullői-út 24. (egyetemi)
Ullői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abonyi-utca 21.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Bécsikapu-tér
Torockó-téri ref templom
Böszörményi-út22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.

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

Kegyelmi idő

Szereletadománvok és hadihajók

Vendégek voltunk ...

Az egyháztársadalmi munka
egyházvédelmi része

Halál

Aszódi munka

Két példa a sok közül

Körösí Csoma Sándor emléke

Belmissziói munkaprogramm

Láttuk

Hírek

d. e. 11 Pásztor Pál
d. u. 4 Pásztor Pál
d.u. 5 - - --
d. e. 3/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Szabó Aladár
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. 1/. 9 Göndöcz László
d. e. II Bagár Iván
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Harmati György
d. e. 11210 Dezséry László
d. e. II Lamnek Vilmos
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, d. e. 8 Halász Kálmán dr.
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d. e. 11 Benczúr László
d. u. 5 Wolf Lajos
d.e. 10 - - - -
d. e. 1/.11 - - - -
d. e. 1/112 - - - -



Kegyelmi idő
Múlóban van ismét az egy- tunk, úgy áll Isten előtt, mint

házi esztendő. A mai nappal vagy kötelességként végzett
utolsó - vasárnapja köszöntött munka, vagy súlyos mulasztás.
ránk. Visszagondolunk az el- A kegyelmi idővel éltünk visz-
múlt vasárnapoknak, igehirde- sza, vagy a kegyelmi időt hasz-
téseknek sok drága alkalmaira. náltuk fel.
Egy rövid időre ádventi, kará- De egyáltalán gondoltunk-é
csonyi, nagypénteki, húsvéti arra, hogy mi a kegyelmi idő?
vagy püskösdi énekek hangjai Ugyanaz, mint a legutolsó bű-
térnek vissza, mihelyt azonban nös számára a királyi kegye-
betérünk Isten házába, el- lern, amely arról beszél neki,
vegyülünk a templomozó hívek hogy noha tíz, vagy húsz évet
seregébe, felzeng ajkunkon a kellene sötét, hideg zárkában
komoly, mélységes bűnbánatra töltenie, most íme megnyílik
intő, vigyázásra késztető szent előtte a börtönajtó s újra sza-
ének: "Vigyázzatok, azt kiált- bad ember lehet. A kegyelmi
ják Az őrállók, zengjen imád- idő azt jelenti, hogy mi már
ság, Sion, közelg a nagy Ki- régen pusztulást és kárhozta-
rály! ... " Az egyházi esztendő tást érdemeltünk volna,' mi
utolsó vasárnapjának éneke. nem érdeméltük meg a most
Míg hallgatjuk, szinte meg re- tovatűnt egyházi esztendőt sem,
meg a lelkünk, nehézzé válik Isten azonban újra és újra
búcsúzásunk a múlttól Isten megkegyelmezett nekünk, Is-
színe előtt, Isten templomában. ten nem bűneink szerint,
Ezen a vasárnapon kétszeresen nem 'igazsága szerint, hanem
súlyos áz ígehirdetőnek minden - irgalma és szeretete szerint

. szava, Isten beszédének minden bánt velünk, És mi? Mi ke-
ítélete. gyelmi időnek tekintettük-e ezt

Nehezen búcsúzunk, mert az az évet? Kegyelemnek tekintet-
elmúló egyházi esztendő arra tük-e azt, hogy eget-földet ren-
figyelmeztet, hogy az ember gető, országokat pusztító rémes
életét kegyelmi időnek kell te- háborúnak csatazaja között,
kintenünk. S lehetünk fiatalok minden ideiglenes sátáni győ-
vagy öregek, állhatnak előt- zelem és diadal ellenére is hir-
tünk tervek vagy alkotások, ránk dettetik vasárnapról-vasárnap-
nehezedhetnek ci számadás- ra az Örökkévaló Ige, élhetünk
tételnek óráján súlyos mula sz- a szentségekkel, zenghetjük
tások, vagyemelhetik önérze- szent énekeinket, harcolhatunk
tűnket hosszú, kitartó munká- Krisztus ügyéért, síkra szállha-
nak eredményei, minden, amit tunk mindennap megújuló erő-
tettünk vagy amit elmulasztot- vel, mint az Ő harcoló és győzni

akaró hadserege? Ezekre a
kérdésekre nyugodt szívvel
alig tud ma valaki is meg-
felelni. Pedig múlnak az esz-
tendők s mindíg kevesebb és
kevesebb lesz az előttünk álló
és rendelkezésünkre álló ke-'
gyelmi idő. Fülünkbe csendül
egy másik éneknek néhány
sora: "Életem csak egy tenyér-
nyi, S számon kéri Jézusom,
ha meghalok".

A kegyelmi időben elmulasz-
tott alkalmakért, vissza nem
térő lehetőségekért síránkozni
késő dolog lenne. Nem ezt kí-
vánja tőlünk Isten. Igéjében
mást üzen számunkra. "J ó do-
log, hogy kegyelemmel erősít-
tessék meg a szív." Az egyházi
esztendő végén remegő kézzel
bár, de kapaszkodjunk meg
Istennek ebben az· ígéjében.
Amit már jóvá nem tehetünk,
ami már nincsen hatalmunk-
ban, azt helyezzük a kegyelmes
Isten lábaihoz. A jövőre nézve'
pedig, egy új egyházi eszten-
dőre, az egész életútra kérjünk
Tőle újra csak kegyelmet.
Semmi mást, csak kegyelmet.
Ez erősítheti és ez tarthatja
meg a szívet. Különben el-
'vész a szíva bajok, gondok,
nyomorúságok és a velük
együtt felburjánzó bűnök nehéz
világában. J ó dolog és nagyon
jó dolog, hogy ez a bajba
jutott emberi szív kegyelem-
ből megerősíttessék - kegye-
lemmel... P. P.

1



Aszódi munka
Aki állandóan figyeli a magyarság

szellemi életét, tapasztalhatja, hogy az
utóbbi években nagy változás történt.
Olyan szellemi mozga.lorn ütötte fel a
fejét, amely öntudatosabb. emberibb és
magyarabb magyarságot hirdet. Rá-
mutat a magyarság eredeti arcára, fel-
kutatja a történelem folyamán legtöbb-
ször rejtve lévő erőforrásokat. Ebben az
új megvilágításban méltányosabb sze-
repet kap a nemzetnek az a rétege,
amely annyi anyagi- és vérveszteség
közben is meg tartotta a számunkra is
legdrágább _kincset, a magyarságet.
Ebből az új szellemi mozgalornból egy-
házunk is kivette a részét. Amikor még
a nemzet hivatott szellemi vezetői és
szakemberei csak vitátkoztak a magyar
parasztság szellemi és társadalmi érté-
keiről, már az evangélikus egyház fel
is állította az első népfőiskolát. Már
akkor is tisztában volt azzal, hogy a
parasztság szellemi szlnvonalának eme-
lése és az elit-nevelés elsőrendű nem-
zeti feladat.

Ha valaki még más bizonyságot is
akar szerezni az evangélikus egyház és
a társadalom ébredéséről, annak bátran
mutassuk fel a Harangszó 1943-as nap-
tárát, Szabó József "Ébresztője" és a
többi vers és cikksorozat nyílt kiáltás
a népi Igondo·lat mellett. .

Az aszódi diákok is ki akarják venni
részüket ebből a mozgalomból, Petőfi
szelleme önzetlen munkára és példa-
adásra buzdít. Ezért alakították meg a
népművelő csoportot. Vasárnap dél-
utánonként előadást rendeznek egy-egy
környéki faluban, Népdalokat énekel-
nek, népbaHadákat szavalnak. Azon-
felül történelmi tárgyú elbeszéléseket
olvasnak fel kiváló magyar irók írá-
saiból. Előadnak egy székely népi játé-
kot is, a "Fogoly katoná"-t. A műsor
végén pedig bemutatják a somogyi
karrásztáncot. Négyen táncolják a "Meg-
ismerni akanászt" 'nótáj ára. Műsoruk
változatos. hol mulattat, hol elszomorít,
de mindíg oktat. Nem valami iskolás
tudálékossággal. hogy a nép eleve bizal-
matlan legyen iránta. Hanem jóízű pa-
raszti történeteket olvasnak fel Móra
Ferenc műveiből (A gyevi törvény, A
tápéi diplomaták, Istenáldotta búza).
Egyszerű, de mély mondaodvalókat tar-
talmazó írások ezek, amelyekben nincs
semmi nagyképű népművelő póz, sem
divatos irodalmi máz, ezért találják
meg az utat kellő útmutatás mellett a
népnek a szivéhez és eszéhez. A "Basa
Pista" kezderű népballada vontatott
ütemű szövege és dallama a bujdosó
Fejedelmet me.gmentő kuruc bánatát
érzékeűteti, illetve rajta keresztül az
egész 'nemzetét. Kuructárgyú népballada
a "Kerekes Izsák" is, amely a lassan
mozduló, de keményvágású magyar em-
ber természetet mutatja. Ilyen még a
népdalok közül a "Felszántom a csá-
szár udvarát" kezdetű is. Ez meg a
Habsburg-korszak mérhetetlen sok
szenvedését hozza emlékezetünkbe.

A közbeiktatott népdaloknak és a so-
mogyi kanásztáncnak az a célja, hogy
a nép megismerje és értékelni tudja azt,
ami az övé, ami az ő magyar lelkéből
fakadt. Ne szégyelje ezt a kincset, amely
"úri", azaz idegen szempontból nem
versenyezhet a városok kozmopolita
szellemű termékeivel, magyar és emberi
sajátságaival azonban messze felül-
múlja azokat.
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Szeretetadományok hadihajók
,es

Ha szórványosan s nagyon körülményes utakon, megis érkeznek
hírek és jelentések Amerikából. Akik látták egyszer az új hazát, kűlő-
nösen érdeklődnek Amerika mai cselekedetei után, akik pedig érint-
kezésben voltak az amerikai keresztyénség exponenseivel, azok mindíg
abban a meggyőződésben vannak, hogy ezeket a kötelékeket továbbra
is melegen kell tartani.

De Amerika js érdeklődik majdnem ugyanúgy irántunk. Néhány
hete látott napvilágot egy könyv odaát, melynek címe ez: A keresz-
tyén Európa ma. S az Amerikában időző európai keresztyén teologu-
soktol naponként előadásokat vár a nagy közönség s mindíg csak arról,
hogy mi van Európában?

A két világháború között sok mozgalom indult az ökumenicitás
érdekében s úgy látszik, hogy e mozgalomnak minden eredménytelen-o
ség ellenére mégis eredményei vannak. -

Érdekes, hogy az amerikai keresztyénség figyelmét egyfelöl telje-
sen leköti az amerikai hadsereg, flotta és repülőpark fejlődése, de
ugyanakkor nagy összegekkel áll rendelkezésére az angol, az orosz s
a kínai keresztyén és nem keresztyén humanitárius mozgalmaknak. Az
amerikai paekkerek minden más felekezetet megszégyenítően és meg-
előzően olyan eredményes akciókat kezdtek, hogy nemcsak munka-
módszereiket, hanem az egész tervezetet maga az állam sajátította ki
magának. A protestáns történelmi egyházak, legfőképpen pedig a
lutheránizmus olyan nagyvonalúan építi ki a háború - tartamára és
utánra tervezett segítő akcióit, amilyen méretekre mi európaiak gon-
dolni sem merünk.

Az Európából Amerikába áttelepült keresztyén ség megértéssel
van továbbra is az óhaza iránt, viszont az Amerika talaján született
szekták olyan amerikai excluzivitással és angolszász fensőbbségi érzés-
sel tekintenek a szegényeurópaiakra, mint a bibliai farizeus, annak
idején a publikánusra s ha ideszándékoznak jönni ezek a kis szekták
a háború befejezése után, azt remélik, hogy teologiai és evangélizációs
mozgalmaiknak tartalma és rövid időre méretezett tevékenysége ez
lesz: megjelenni és azonnal győzni.
- Megállapítható, hogy angolszász politikai és egyházi területen
merült fel hinveresi szempontból először és erősen a gondolat: mi lesz
és hogyan legyen a háború után? Mivel támogathatjuk az elszegénye-
dett európaiakat? Jelentkezett azonban csakhamar az őszintébb és
igazi gondolat, kizárólag a szektárius csoportok programjairi keresz-
tül: meghódítani Európát az amerikai vallásosságnak és kultúrának,

E tekintetben csak hajszálvékony gondolatkülönbség van Roose-
velt és az amerikai pünkösdista prédikátor között: mindkettő le akarja
győzni a megítélése szerint alacsonyabb rendű európai kultúr, vagy
keresztyén embert!

Pedig keresztyén emberek vallomásai szerint vannak odaát nagy
nehézségek. Van olajhiány s úgy látszik egyelőre gumibőség sincs.
A különben teljes passzívitásban élő munkásság soha nem volt olyan
követelőzö, mint a mostani háború kezdete óta s a megegyezéses béke
híve, a semlegesség s be nem avatkozáspártiak hangja csak átmene-
tileg halkult el, mert Amerikában hívők és hitetlenek igen jó emlé-
kezőtehetségűek s maguk előtt látják az első ivilágháborús nagy győze-
lem után bekövetkeztt óriási gazdasági válságot, amelyet mégegyszer
nem akarnak átélni. Washingtonban katonai lelkészképző kurzus, van
az amerikai háború kezdete óta s az itt tanításra váró lelkészek nagy
száma nem csak azt mutatja, hogy lelkileg jól felszerelt lesz valami-
kor az amerikai hadsereg, hanem az is valószínű, hogy ezek a lelkészek
magukévá teszik Roosevelt háborús programját s akkor lelkileg ott
vannak, ahol a múlt század európai háborúiban az európai katona-lel-
készek voltak. Ha pedig ezek a lelkészek nyitott szemmel néznek és
látnak, akkor evangéliumi szabadságuk diktálta véleményüket viszik
közel hallgatóikhoz, azt a véleményt, _amely általánosan nem egyezik
meg az elnök !Véleményével.

Mi tudjuk azt, hogy az amerikai keresztyénség éppen úgy irtózik
a bolsevizrnustól, mint amilyen szomorú emlékeken keresztül ismerte
meg azt az európai keresztyénség. S bár megjelennek amerikai és sem-



leges egyházi ujságokban olyan hírek, hogy a 80.000 orosz templom-
ból még 4500 vasárnaponként megnyitja kapuit a hívek számára s
olyan ujságcikkek látnak napvilágot, hogy püspöki értekezlet volt
márciusban Moszkvában, amelyen 12 görögkeleti metropolita és püs-
pök vett részt s azt írják ezek a lapok, hogy az orosz front katonái
között már katonalelkészek tevékenykednek, akiknek Sztalin engedélyt
adott arra, hogyaikkor és ott tarthatnak istentiszteleteket, ahol akar-
nak s a kotonák fedezékeit ikonokkal láthatják el, ezek mind igazak
is lehetnek, de ezek a jelek és hírek önmagukban nem tudják lerontani
azt a két évtizedes tapasztalatot, amelyet az angol és amerikai keresz-
tyénség szerzett személyes tapasztalatok és hiteles jelentések alapján.

Két hete amerikai keresztyén katonák Afrika homokját tapossák.
Megjelenésükről a politikai napilapok sokat írtak. Velük mi nem tu-
dunk és nem is akarunk versenyre kelni, de majdnem szerit kíváncsi-
sággal gondolunk arra, hogy Algírban, vagy Oránban, vagy a többi
afrikai missziói templomokban hogy zajlott le az első amerikai katonai
istentisztelet? Hogy azokon a helyeken, ahol az európai keresztyénség
római katholikus csoportja végezte a nehéz pionír munkát, vagy ahol a
maroknyi francia protestántizrnus épített imaházakat, ezekben a meg-
szentelt hajlékokban: mit hirdettek amerikai lelkésztestvéreink? A
missiókra olyan sokat áldozott amerikai benszülött papság ezelőtt a
talány előtt állott: azt prédikáljam-e, hogy itt csupán vendégek va-
gyunk, ahogy ezt az elnök is hangsúlyozta több ízben, vagy az 'történt
meg, ami az angol és amerikai missziók életében századok óta ismeretes:
vendégként jöttünk s magunkénak jelentjük ki azt a helyet, amelyen
Isten igéjét hirdetjük.

Bizonyosan tartottak istentiszteleteket a földközi tengerre betört
hadihajókon az amerikai katonalelkészek. S amikor Bibliával kezük-
ben áthaladtak a Gibraltár félelmetes sziklái között, bizonyosan nem
egy lelkésztestvérünk gondolt arra, hogy a tenger keleti oldalán fek-
szik Jeruzsálem s első gondolata után megszólalt a második remény-
kedő gondolat is: ime felmegyünk mi is Jeruzsálembe! Más amerikai
katonai lelkészek arra gondolhattak, hogy nincsenek is már nagyon
messze az örök várostól, Rómától s talán voltak olyan képzeletdús lel-
kek is, akik abban a hiszemben voltak, hogy mint katonalelkészek
látogathatják meg Rómát.
. Az európai keresztyén ember vendéglátó typus. Még az érzelmi

világtól egészen elszakadt puritán protestáns európai ember is meg
tudja érteni azt, hogy lelkészek örömmel utaznak Jeruzsálembe, vagy
Rómába. De valahogy egy kissé nehezményeznénk azt, ha ezekre a he-
lyekre amerikai lelkészek hadihajó kirándulást tervezve érkeznenek
el. Nem csak a magunk szempontjából, hanem saját lelki egyensúlyuk
és békességük érdekében is. A napkeleti bölcsek ugyanis teljesen fegy-
ver nélkül utaztak Bethlehembe, s csak ajándékot vittek magukkal.

Az az Európa, amelyik majdnem 25 évvel ezelőtt elfogadta és ki-
könyörögte Amerika szeretetadományait s még ma is számít rá e
háború befejezése után, sehogysem tartja természetesnek azt is, hogy
Amerika hadihajón is meglátogathatja Afrikát és Európát. Azok, akik
nem ettek annakidején az amerikai konzervekből és nem válthattak fel
egyetlenegy amerikai dollárt, amely keresztyén kezekből indult euró-
pai keresztyén kezekhez" azok ma öntudatosan vallhatják azt is, hogy
jobb lett volna, ha a hadihajók másfelé fordították volna útjukat. S
bár ezek a vélekedések nem változtathatják meg a világ hadihelyzetét,
nagyon sok európai ember érzi napjainkban, hogy Wilson wolt az ártat-
lanabb, aki csak teóriáit akarta átplántálni közénk, de Roosevelt vak-
merőbb, mert több fegyverrel s nagyratöröbb céllal van valami mon-
danivalója Európának is. G. L.

ezenkívül az evangélikus gyülekezetek
körében hazájáról és tudományszakáról
előadásokat tartson.

Felügyelő-választás. A Dunaharaszti
és környéke missziói egyházközség köz-
gyűlése a lemondás folytán megürese-
dett egyházfelügyelői tisztségre dr. Ku-
tas István helybeli orvost választotta
meg.

Finn egyetemi tanár magyarországi
előadó körút ja. Budapestre érkezett a
finn tudományosság egyik kiváló alakja,
Aapeli Saarisalo dr., helsinkii egyetemi
tanár, az ószövetségi tudományok és
rt keleti nyelvek professzora. Hosszabb
időt szándékozik Magyarországon töl-
teni, hogy itt elsősorbari a soproni evan ..
gélikus hittudományi kar hallgatóinak,

Most még csak az lehet a kérdés,
hogy a nép hogyan fogadja ezt a mun-
kát, Örömmel. Ebben, a szomorú hábo-
rús világban ritkán adódik alkalom a
szórakozásra. A másik fő vonzóerő pe-
dig az, hogy az előadás ingyenes és mit
ne nézne meg a szegény falusi ember,
amiért nem kell fizetni.

A népművelő kirándulások másik
célja: kőny vet adni a nép kezébe. Pál'
fillérért jó olvasmányt, amely amellett
még érdekes is. Az. a szerencse. hogy
itt nem kell küzdení a ponyva ízlés-
mételyező hatása ellen. Ezek az olvas-
mányok itt legnagyobbrészt érintetlen
lelkű .emberekhez szólnak, ennyivel is
körmyebb a dolguk.

Az aszódi gimnázium diákjai nem
azért viszik most nyilvánosság elé ezt
a munkájukat, hogy dicsekedjenek vele,
hanem azért, hagy felhívják azevan-
gélikus ifjúság figyelmét arra, hogy ők
is kezdjék meg és folytassák ezt a ,
fárasztó, mégis örömteli munkát. Ne
maradjon el egy evangélikus iskola sem
a nemes versengésben, amely a sok
elmélet és beszéd után a megvalósutás
felé viszi az egészséges magyar eszmét.

Ez az önzetlen munka ugyanis az
egész magyar diákság kedves és értékes
munkájává fejlődhetik. Eszköze: a lán-
goló hit és a nép iránti kiapadhatatlan
szeretet. Végső célja pedig a magyarság
boldogabb jövője. Ne riadjunk vissza a
fáradságtól, mert a becsülettel végzett
munka örömöt okoz. Avar Pál.

Két példa a sok közül
Sok szó esik mostanában a legaktuá-

,lisabb kérdésről, a női munkaszolgálat-
ról. Úgyis mint nő, úgyis mint író em-
ber egyaránt figyelemmel kísérem. Mint
író legutóbb egy hosszabb lélekzetű
cikkben a harcoló asszony alakját pró-
báltam megrajzolni és ezzel kapcsolat-
ban tamilmányoztam az asszony szere-
pét a háborúban a legrégibb kortól nap-
jainkig. Ennek megemlítésével azt aka-
rom mondani, hogy ismerem az elmúlt
idők női megmozdulásainak előnyeit,
ismerem vadhajtásait is.

Mint nő, - és ezúttal csakis ilyen
szemszögből nézem a kérdést, - két
példát mondok ,e!l a sok közül abban a
reményben, hogy sok-sok asszony társam
gondolatát mondtarn vele ki.

El,sősegélynyujtó tanfolyamra rendel-
lek be. Hivatali elfoglaltságom estig le-
köt, akkor jutok csak étkezéshez, de
mindent elkövettem, hogy egy órára
szabaddá tegyem magam és örömmel
mentem a tanfolyamra, mert örültem,
hogy az elsőegélynyujtással kapcsolatos
elemi ismereteket elsajátíthatom.

A tanfolyam hallgatói különböző tár-
sadalmi rétegekből kerültek ki. A tan-
folyam anyagában eljutottunk a mes-
terséges légzés gyakorlati kipróbálásá-
'hoz, ami azt jelentette, hogy földre
terített pokrócra egyik hölgy lefeküdt,
a másik pedig föléje térdelve mester-
ségesen lélegeztette. A doktor kedvesen
invitálta a hölgyeket, de azok lassan,
húzódozva indultak meg. Csodálkozva
figyeltem. Féltik ruhájukat? Vagy a
földrefekvés szokatlansága az előadó-
terem padlóján, talán ez késlelteti őket?
Más dolog van itt. Megfelelő párt ke-
resett mindegyik. Méltóságos X-né csak
vitéz Y -néval óhajtott légzési gyakor-
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latokat végezni és nem a mögötte ülő
Szabónéval, talán még azon is gondol-
kozott, hogy csak olyan valakit válasz-
szon,aki biztosan Y-al írja a nevét,
mert hát mégis... szóval így eshetett
meg, hogyamellettem ülő Nagyné is
észrevette azt, amit én és félénken kér-
dezte meg:

- Kérem szépen, tetszene velem
jönni? - én pedig majd elsüllyedtem
szégyenemben. hogy egyik asszonytár-
samnak ezt félve kellett tőlem megkér-
deznie. És ha meggondolom, hogy ez
csak a főpróba volt. Vajjon milyen lehet
a· bemutató?

Másik példa. Kedves, mosolygó, ősz-
hajú dáma ül a kerületi íróasztal mel-
lett. Női munkaszolgálatra jelentkezem
nála és kérem, hogy esti, illetve éjsza-
kai szolgálatra osszanak be, mivel este
nyolcig el vagyok foglalva.

Hitetlenkedve néz rám. ,
- Nem lesz egy kicsit sok a munká-

ból? - kérdi szeretettel.
- Hát nem arról van szó, hogy áldo-

zatot hozzunk", hogy mindenki olyat
tegyen, annyít dolgozzon, ami rendes
munkateljesítménye felett áll? Hiszen
odakünn is emberfeletti erőket vetnek
latba. -

Írja adataimat. Mikor mindent fel-
jegyzett, felém fordul:

- Ugyebár csak magasabb szellemi
munkát óhajt végezni? - kérdi tőlem,
valószínűleg az eddigi jelentkezők ki ..
kötéseinek megfelelően.

- Terméseetesen szívesebben végez
az ernber olyan munkakört, amelyben
otthonosabb. és azt hiszem, így mind-
nyájunk munkáját jobban ki is lehet
használni. De én úgy gondolom, hogy
aki jelentkezik, annak nem lehetnek ki-
kötései, illetve annak nincsenek egyéni
érdekei, -ervényesü1ési tönekvései, az
csak egyet ismerhet, a feltétlen engedel-
mességet, fegyelmet és pontosságet a
legkisebb dolgokban is.

Én valahogy így gondolom és meg
vagyok róla győződve, hogy minden nő,
aki igazán akar dolgozni, az is így
gondolja. Gyarmathy 11'én.

Körösi Csoma Sán~or emlé~e
Nagy érdeklődéssei olvastam Dezséry

László ügyelemreméltó cikikét ("Hát
hová, Kőrösi úr?") lapunk október 31-iki
számában. Legyen szabad egy csekély
helyreigazítást és égy megjegyzést fűz-
nöm hozzá.

Nyilvánvalóan "lap'sus pennae a
szerzőnek a megállapítása, hogy Csoma
"tibeti lámaista-buddhist.a kolostorok ...
fütetlen szobáiban nélkülőzte át a
hosszú húsz évet ... " Csoma ugyanis
1923-30. között, rövid megszakítások-
kal, összesen hét esztendőt töltött tibeti
lámakolostorokban.

Igaza van a szerzőnek abban, hogy
Csoma beleélte magát a buddhizrnusba.
De hogy keresztyén lelkiségét idegen
környezetében is mennyire megőrizte,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy időt és ideget nem kimélő tudomá-
nyos munkássága mellett még arra is
jutott ideje, hogy lefordítsa angolból
tibetire a Zsoltárokat, a Common Pra-
yer Book néven ismeretes angol pro-
testáns ("anglikán") ágendát és li tur ..
giát. Ez pedig nemcsak nyelvészetileg
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Vendégek voltunk ...
Az Egyetemi Mária Kongregáció a jezsuiták székházában tartja

hétfő esti összejöveteleit. A Horánszky-uccai kápolnában száz-százhúsz
katholikus egyetemi' hallgató buzgón énekli a latin énekeket s a jezsu-
ita atyától elmélkedést hallgat. E héten a jezsuiták intellektuális stílu-
sában Isten "hihetőségéről és hiendőségéről" elmélkedtek s a jezsuita
atya nagy theológiai felkészültséggel fáradozott azon, hogy tételeit
bebizonyítsa. A római katholikus theologia mindenfelé végiggondolt
filozófiai épületként szerepelt s célul tűzte, hogy _a budapesti katholi-
kus diák "napnál világosabban értse" amit halL Erdékes lenne tanul-
mányokat végezni olyan irányban, hogy a római katholikus egyház
különböző embertipusokkal milyen végtelen széles skálán áll szóba.
Micsoda távolság van a misztikus népies vallásosságtól, amivel a töme-
geket nevelik, addig aracionális, jezsuita theologáig, ami itt meg-
szólalt!

A kápolnában folyó ájtatosság után a diákság levonult a földszinti
előadó termébe s elhelyezkedtünk a hátsó padokban mi is néhányan
protestánsok. Ugyanis meghívtak a hétfőn kezdett előadássorozatra
minden érdeklődő protestáns ifjút, mért a mi ügyünk került szőnyegre.
Luther, Kálvin és a reformáció művét tanulmányozgatják az Egyetemi
Mária Kongregációban azzal, hogyakeresztyénség békéjét és egysé-
gét munkálják. Az előadások alapterve ugyanis arra a meggondolásra
épül, hogy egymás pártatlan megismerése vezet a megbékéléshez. Szo-
katlan volt s ingerlően érdekes, hogy a római katholicizmus tart ne-
künk előadást Lutherről és élete művéről, (ez. volt az első előadás)
olyan formában, hogy arra meg meri hívni a protestánsokat! A meg-
hívó alapján ugyanis másra nem lehetett gondolni, minthogy a meg-
hallgatható előadás tapintatosan tekintetbe fogja venni a jelenlevő
protestánsok természetes érzékenységét, ezenkívül meg fog felelni a
tudomány mai pártatlan ismeretei alapján tudható igazságnak, s nem
oknélkül reménykedtünk abban, hogy egy ilyen közös estén nekünk is
meg lesz a jogunk az esetleges kiegészítő véleményeink hangoztatásá-
hoz, mint a mi egyetemista összejöveteleinken meg van mindenkinek
a felszólalási joga; különösen olyan e etekben, amikor valakit a téma
személyes en érint.

Ezzel szemben ezen az összejövetelen egyáltalán nem törődött
senki azzal, hogy evangélikusok is jelen lehetnek s a jezsuita atya rö-
vid bevezetője után, melyben csak kűlönös nyomaték tétetett arra a
megállapításra, hogy a békességre a magyarságnak szüksége van, a
béke alapja a pártatlan tudományos megismerés s hogy ilyen törté-
nelmi megértést csak a legelőbbrendű forrásmunkák alapján lehet
munkálni, megkezdődött az előadás.

Az előadást "Luther egyénisége és életműve" címmel egy mérnök-
hallgató tartotta szabadon, a kezében tartott Grisár-Lutherből felol-
,:,~.sgatva.~z előa~ás, enY,hén szólva tökéletesen laikus volt s nem hogy
jóindulat es megertes-vagy vezette volna, hanem inkább az egészen
felfűtött piszkálódás szelleme annyira, hogy a Luther egyéniségét bon-
colgató néhol egészen ízléstelen és indokolatlan "bemondásait" kéje-
l~gve élvezni látszott. Világos volt, hogy az előadó a hírhedt Grisar-
fele I:uther-életrajzon kívül semmit nem olvasott, s legfőképpen
semmit sem Luthertől, amit különben az előadás után el is ismert. Vi-
lágos volt, hogy még Grisar könyvét sem érti, - részben theologiai
téren egészen iskolázatlan fiatalemberről volt szó, - nemhogy magát
Luthert. Előadása elveszett a részletekben, mindenütt kiemelve azokat
a kérdéseket, melyeket az ifjúsági hallgatóság meg.Ielelő "fellelkesíté-
sére"! alkalmasnak tartott, a végén pedig hebehurgyán versenyezve az
eltelt idővel, nem maradt ideje arra, hogy Luther élete művét értékel-
hesse. Előadása után, melyből a fiatalkorú hallgatóság Lutherről egy
félkegyelmű, idegbajos, szertelen és felelőtlen ember benyomását nyer-
hette, az estét vezető jezsuita páter igyekezett megértő szavakkal meg-
pótolni a Lutherről mondottakat, persze nem juthatván tovább, mint-
hogy Luthert hivatástudat nélkül papnak ment tragikus alaknak fesse,
aki bár hitbeli dolgokban bizonyos dolgokat tisztán látott, életével nem
mehetett hite után, s így kénytelen volt maga körül saját szartelen
világát védelmezendő, szerte feszíteni az egyházi fegyelmet, theologiát,



magát az egyházat, sőt a nyugati kultúrát, mely forradalomnak egye-
nes következménye a marxizmus is. A papi hozzászólás' után rövid
imádsággal végetért az este s nem kérdeztek meg, mit szólunk mind-
ehhez. Az előadóval folytatott rövid húszperces megbeszélésem. mit a
szétoszlott diákságból csak néhányan hallgathattak az ajtóban, még-
inkább meggyőzött afelöl, hogy az előadó diák egészen könnyelműen
fogta fel feladatát. Kijövet egy római katholikus diák megszólított:
"Kérlek, látom, hogy protestáns vagy, tárgyilagosnak tartottad ezeket,
amiket hallottunk?" A tárgyilagosságról nem nyilatkoztam, de kifejez-
tem véleményemet, hogy egészen laikus előadásról volt szó, mire ő

így felelt: "Magam is ezt éreztem s igen helytelenítem" ...
Mármost a következőket jegyezzük meg szerényen s nemzetünk

súlyos történelmi helyzetére tekintve megfelelő halk szóval.
1. Miért hívtak meg bennünket, ha nem voltak tekintettel ránk?

Tapintatos eljárás az, meghívni valakit magunkhoz, fejéhez vagdalni
egy csomó gorombaságot,aztán alkalmat sem adni még ahhoz sem,
hogy bocsánatot kérhessen, hogy mindezt hallgatnia kellett, S ezek-
után tudja, milyen szívvel akarnak vele .Jcözös alapot keresni a
békéhez?"

2. Régiés igen kisszerű fogás az, laikust áUítani a hordóra, aki
mondhat, amit akar, azután pedig néhány szóban összefoglalni a "hiva-
talos" állásfoglalást, ami persze sokkal higgadtabb. tisztességesebb és
udvariasabb. Politikusok szokták ezt a módszert választani s nem illik
egyházhoz. Mert azt tudjuk, hogyha ezeket valahol számon kérnénk, a
válasz az volna, hogy az egyház hivatalosan megértő volt. De mit hasz-
nál már az a pár mérsékelt szó a kifáradt hallgatóság hazakészülődése
közben, mikor már mindenki telve van a laikus előadás békétlen
hm~~~?' .

3. Ha Luther ilyen volt, és csak ennyi, mint ahogy az előadó fes-
tette, s ha a műve ez, "teljesen vallási nihilizmus" , ahol " nincs többé
bűn, és nincs erény", minek akkor velünk szóba állni? Vagy ha így
látnak minket, hihetünk mi akkor mást, minthozy az "egységkeresés"
ezen esetben is ésak a feltétlen megadás követelésébe fog fulladni?

4. Ha Luther és Luther hívei törték szét az egyházat, a kultúrát, s
forradalmuk nyitott utat a marxizmushoz, akkor miért akar a magyar
katholikusság velünk megbékélni? Éppen most, mikor az egyház, a kul-
túra, marxista ellensége ellen küzdünk? Hiszen akkor a magyar katho-
likus diákságot hazaárulásba .vezetik ? ! Vagy mit gondolnak a Horán-
szkY7uccában? Hogy éppen ma, éppen azzal lehet magyar egységet
készíteni, hogya magyar protestántizmuSlt a marxizmus szellemi. aty-
jának nevezik egy olyan 9yiHésen, amelyen mi is ott vagyunk? Néze-
tünk szerint illőbb volna, ha nem játszanánk egymással s ilyen tapin-

.tatlansággal nem terhelnénk háborús lelkiismeretünket. Ha csak ez és
ennyi volt a mondanivalójuk rólunk, mért nem suttogták el egymás-
nak zárt ajtók mögött? A magyar protestántizmus úgyis szelíden tűri,
hogy ma is, éppen ma is miket tanítanak a kis gyermekeknek római
katholikus hittanórákon rólunk. Ugyanezt lehetett volna tenni az egye-.

, temistákka1 is!
Ami pedig az előadás értelmetleségeít, ellentmondásait, tudatlan-

ságát és tévedéseit illeti, nem érdemes itt papírt vesztegetni rá. Laiku-
sokkal kezdjünk ujságvitát theologiából? . '.' . dyl.

Lelkészek és egyházközségek figyel-
mébe! Zündel: "Blumhardt János Kris-
tóf életrajza" című művéből már csak
200 példány kapható a kiadónál. Mivel
a második kiadásra a mai nyomdai
nehézségek között gondolni nem lehet,
ezt a készletet egyházközségek és lel-
készek számára. óhajtja biztosítani. A 3
kötetes hatalmas művet 9.80 P-s áron
melg lehet rendelni a fordító, Szerb
Anna írónő címén: Siófokon,

Balassagvarrnat. Az evangélikus és
l\€lformátus hívek tes.vért együttérzéssel
ünnepelték október 31-én a reformáció
évfordulóját. Az evangélikus templom-
ban tartott vallásos estélyen megnyitó
beszédet Rónay Zoltán püspöki másod-
lelkész mondott. A Prot. Egyházi Ének-

kar előaddta Kovács L.: Kis- és Nagy-
kantátéját és Antal Zoltán ref. lelki-
pásztor "Hálaének" címen írt saját köl-
ternénvét. Az ünnepi beszédet Pályi Pál
ny, főispán mondotta. - Ugyancsak az
evangélikus templomban november 2-
8. között "egyházi hetet" tartottak na-
ponkénti esti istentiszteletek keretében.
Előadók volak: Rónay Zoltán püspöki
másodlelkész. Szilárd Gyula vallástanár,
Görög Tibor s. lelkész, Kovács Gyula
szécsény! lelkész, Kirner Lajos missziói
lelkész és Antal Zoltán ref. lelkipásztor.

Születés. Bártfai Lajos magyarbán-
hegyesi lelkészt és feleségét, Bakó Er-
zsébetet, Isten leánygyermekkel áldotta
meg. Az újszülött a szent keresztségben
Katalin nevet kapott.

"
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igeni szép teljesítmény, hanem nem kö-
zönséges teológiai felkészültség is kel-
lett hozzá.

Ezzel kapcsolatban e sorok írójának
talán szabad megemlíteni, hogy a Tu-
ráni Társaság "Turán" című folyóiratá-
nak legujabb (1942. októberi) számában
"Kőrösi Csoma Sándor emléke itthon és
külfőldön" cím alatt vázolja, hogy hazai
és külföldi tudományos körök, elsősor-
bana Magyar Tudományos Akadémia,
mit tettek a nagy székely kutató emlé-
kének ápolására. A cikk a Turáni Tár-
saság Néprokonsági Dolgoza tai soroza t
20. számaként külőn füzetben. is meg-
jelent. Dr. hollóSi Somogyi József.

Helmissziói mun~a~ro~ramm
Néhány héttel ezelőtt hagyta el a saj-

tót az t'lgyházegyetem 1942/43. munka-
évére' szóló belmissziói munkaprogramm.
Ezidén takarékossági szempontból nem
nyujt sem részletes KlEvanyagot, sem
a népiskolai ifjúság számára bővebb
programmct. Előbbi a régebbi évfolya-
mokban fellelhető, utóbbit a havonként
megjelenő Gyermekgyülekezet c. lap
úgyis hozza. Különben átöleli az egy-
házi szolgálatnak minden területet. Igen
jól használható előadásgyűjteményt kö-
zö! a gyülekezet nőtagjai és a leányifjú-
ság között végzendő munkához, Külön
is ki kell emelnünk azokat a vallásos
előadásokat, melyek a háború kérdései-
vel foglalkoznak s az evarigélium szem-
szögéből vizsgálják: mí Isten célja a
háborúval s mit kell tenni a gyülekeze-
teknek a belső, a külsö frontért és az
Isten frontjáért. Ezek ma a legidősze-
rűbb kérdések s nincsen olyan gyüle-
kezet, amelyben valamilyen formában
elő ne jönnének. A böjti ígehirdetés-
sorozat a gyónó-kérdések alapján nyujt
anyaget lelkészeinknek. P. P.

, .~""..,...~
Láttuk

Don Carlos, Schiller drámája kerűlt
a Nemzeti Színházban e héten a közön-
ség elé. Ez a forró, a szabadság szen-
vedélyes szeretetét pathetikus hangon
árasztó mű ma is elevenen és újszerűen
hat. Igazi dráma, amilyet a mai irók
hosszú idő óta nem tudtak írni. A kö-
zönségnek azonban, mely teljesen el-
szokott már a komoly mondanivalótóI
és az állandó figyeléstől, a szírrte egy
percnyi változás nélkül pergő szenve-
délyes játéktól, - kissé nehéz eledel.
Minden ürügyet megragad, hogy neves-
sen és ha csak egy kissé meglepő dolog
történik, az érzések viharában egy kis
gyermek csetlik-botlik a színpadon,
nevet és gyerekeskedik. A Nemzeti
Szmnáznak tavalyi drámai iskolája úgy
látszik még nem termette meg gyü-
mölcsét és sokkal hosszabb munkára
van a jelek szerint szükség, hogy át-
hassa az elkorcsosult ízlést a valódi
dráma levegője. - Schiller műv e nem
a mi kérdésünk és nem a mi világunk,
de ahogy szól és ahogy az előadó mű-
vészek megszólaltatják, mégis hozzánk
beszél. Nagy élmény, még azt is el-
felejti az ember, hogy csak egy szünet
van és szinte megszakítás nélkül foly-
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ton történik valami. A vendég-rendező
és díszletező munkája nagyon érdekes
eredményt mutat.

Enyém vagy címen mutattak be egy
új, de a magyar film őskorára emlé-
keztető filmet. Ha nem volna olyan
jól fényképezve, azt hinnők, hogy tíz
évvel ezelőtt íródott. Papírfigurák ma-
zegnak es bölcselkednek színpadsze-
rűen a vásznon es a művészek egyike
sem tudja megjavítani a rossz szöveg-
könyvet. Az író pedig erőlködik, meg-
próbál "e!1kölcsöt" és ,,:komolYftágot",
"felelőss$gteljes életfelfogást' csöpög-
tetni a nézőbe, de az eszközök, amikkel
ezt elérni akarja, részint szólamként,
részint gyerekesen hatnak a vásznon.

kp.
_~w*ucp-,t ••

HíREK
Az egyetemes közgyűlés november

19. es 20-án lefolyt eseményeiről la-
punk következő számában adunk tt.tió-
sítást.

Az Országos Luther-Szövetség köz-
gyűlése szeptember 16-án dr. Bencs Zol-
tán elnőklete alatt folyt le. Bővebb be-
számolót legközelebb adunk.

A kassai Luther-Szövetség novem-
ber 15-én finn-estét rendezett. Túróczy
Zoltán tiszai püspök' tartott előadást "A
háborús Finnország" címen s beszámolt
finnországí útján szerzett élményeiről.
A Luther-szővetségi estén Kassa város
vezetősége teljes számbari résztvett.
Megjelerit Schell Péter főispán és dr.
Pohl Sándor polgármester is. Madarász
István róm. kat. megyéspüspőköt Cse-
lényi J6zsef kanonok képviselte.

Karácsonvi csomagot lehet küldeni a
frontra 2 kg súlyig. Hogy katonáink
idejében megkapják, lehetőleg novem-
ber 30-ig kell feladni az ilyen szeretet-
csomagot.

Szerétetvendégség. A Deák-téri Lu-
ther-Szövetség november 13-án a leány-
\<;imnázium dísztermében szeretetven-
dégséget tartott. Dr. Traeger Ernő egy-
házfelügyelő verseíből olvasott fel,
Tóth Valéria énekművésznő énekelt, ifj.
Siki Béla zongorázott, dr. Kekerr And-
rás lelkész írásmagyarázatot tartott, az
Evangélikus Leánygimnázium énekkara
Weltler Jenő karnagy vezetésével éne-
kelt. A szeretetvendégség tiszta jöve-
delme jótékony célokat szolgál.

Az új egyházi esztendő ígehirdetési
alap ígéi. A püspöki kar az új egyházi
esztendőre egyházegyetemünk minden
.gyülekezetében az O-egyházi perikópa-
rendszert tette kötelezővé. A va sár- és
ünnepnapok délelőttiein az óegyházi
evangéliumok, délutánjain pedig az
epistolák alapján folynak az igehirde-
tések

Adventi vallásos estély. A pécsi gyü-
lekezet ádvent első vasárnapján nagy-
szabású vallásos estélyt rendez. Mű-
veszi műsor keretében Szabó József
győrr igazgató-lelkész tart előadást.

A mátyusföldi misszióhoz tartozó
szenci fiókegyház hívei templomépítés,re-
határoztálc el magukat. Szenc községtől
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Az egyhéztársadalmí munka
egyházvédelmi része

- Dr. Keken András előadása az Országos Luther-Szövetség
egyháztársadalmi kongresszusán.'--

I. Az egyház "congregatio sanctorum". Nemcsak ismertető jegye,
hanem feladata is az Íge tiszta hirdetése és a szentségek helyes kiszol-
gáltatása. Ezt a munkát az Egyház Urának megbízásából az egyházi
hivatal végzi. Az egyház a maga földi formájában jogi szerkezet és
nem nélkülözheti a jórend érdekében a pontos jogszabályokori alapuló
törvényhozói, törvénykezelői és végrehajtói munkát. Ezt a munkát az
egyház alkotmányozó, bírói és közigazgatási szervei végzik. A történe-
lem folyamán az egyházra hárult feladat az iskolafenntartás. Hogy
szervesen hozátartozik-e az egyház feladatköréhez vagy nem, azt most
ne bolygassuk. Kétségtelen, hogy ma egyházunknak vannak iskolái és
van jól kiépített tanügyi-igazgatási szervezete. Mindezek mellett bizo-
nyos, hogy az egyháznak van missziói feladata is. Vannak imperialista
céljai: Isten országának hatalmi körébe akarja vonni a lelkeket. Ezt
a munkát az egyház különféle munkaszervei végzik. Ezeknek a munka-
szerveknek összefoglaló kerete kell legyen a Luther-Szövetség, gyüle-
kezeti fokon éppúgy, mínt országos viszonylatban. A beszervezett tagok
a munka sokoldalúsága következtében ennek a munkának egyszerre
alanyai és tárgyai. A Luther-Szövetség tehát az egyház missziói munka-
szerveinek összefoglaló kerete.

Mivel a missziói munka valójában imperialista célkitűzés, csak
szakadatlan harcok közepette végezhető el. Anyaszentegyházunk ma
ostromlott vár, védekezni kényszerült, de a támadások aktív módján.
Különösen szorongatott hadi helyzetben van a mi evangélikus egy-
házunk itt Magyarországon, Európának ebben a politikai, vallási és
gazdasági viharsarkában. Támadások érik:

1. 'A sátán, a gonoszság fejedelme részéről. Lásd Ef. 6. Az apostol
csodálatos logikával sorolja fel a szükséges fegyvereket. Emberek bán-
tásai ellen: az igazság mellvasa. A körülményekben megnyilvánuló
támadások ellen: a békesség készsége. A bűn ellen: a hit paizsa. A halál
ellen: az űdvösség sisakja. Felfegyverezni a híveket ezekkel a fegy-
verekkel: ez a gyülekezeti misszió.

2. Más vallások részéről. Ki ne tudná, hogy Európában van nyílt
missziója a mohamedanizmusnak s rejtett munkája a hinduizmusnak,
buddhizmusnak. sintoizmusnak. Valószínűleg sokan olvasták Lin Ju-
Tang kínai bölcs könyveit s a maguk bőrén tapasztalhatták, hogy
micsoda kemény érvekkel, metsző gúnnyal harcol ez a könyv a kereszt
ellen. A védelem legjobb módja a támadás- s ez a támadás a külső
misszió, a maga hihetetlenül szerteágazó munkájával.

3. Keresztyén egyházak és szekták részéről. A római katolikusok-
nak eretnekek vagyunk. a szektáknak. pogányok s református test-
véreinknek nem vagyunk magyarok. Ez a belső harc annyira közismert,
hogy fölösleges közelebbről megvilágítanunk. Csak azokra a pontokra
hadd mutassak rá, ahol helyzetünknél fogva különös en gyengék va-
gyunk. Kevesen vagyunk, híveink a maguk bőrén érzik a többségi
egyházak kohézióját. Nemcsak elhanyagolható mennyiségnek tekinte-
nek minket, hanem könnyen elnyelhető zsákmánynak, különösen ma,
az egységesitett tömegek mozgalmának korában. Szétszórtan élünk
s ez részben a védekezést teszi nehézzé, részben a támadást könnyíti
meg. Nemzetiségi egyház vagyunk, s magyarságmentő munkát vél
végezni azt, aki háttérbe szorít minket vagy elhódítja híveinket. Nép-
egyház vagyunk és a szekták könnyen érvelnek: nézzétek, ezek a közöm-
bősek, Krisztus nélküliek, evangélikusok, szakasszátok el magatokat ettől
a bűnős népségtől. Hogyan védekezzünk? Kell az, amit polemikának
és apologetikának neveznek. Rá kell mutatnunk arra, hogy Isten a
kevesek és kicsinyek' által végzi munkáját. Rá kell mutatnunk arra
is, hogy van magyar evangélikusság és végeztünk annyi magyarság-
mentő munkát is, mint más. Az Ige fénycsóváival kell visszavernünk
a babonás szekták sötét támadásait. De. mindezt csak a személyes
pásztori misszió útján végezhetjük el, mert a támadások is személyesen,



egyenként érik híveinket. A védekező munka tehát ezen a ponton a
személyes pásztorolás, a személyes misszió.

4. Korszerű vagy korszerűtlen világnézetek részéről. A letünő marxi
szocializmus és az egyre erőteljesebb nemzeti szocializmus .egybehangzó
vádja az egyház ellen - s milyen nagy visszhangra talál ez a vád
a munkástömegekben! -: hiányzik belőle a szociális felelősségérzet.
Nem akarta elveszteni a gazdagok jóindulatát és hallgatagon tűrte a
kapitalizmus garázdálkodását. Ha pedig valamit mégis mondania kellett,
akkor az eljövendő mennyei örömök ígéretével akarta a mai nyomorú-
ságok panasz nélküli viselésére buzdítani a kizsákmányoltakat. Igaz-e
ez a vád, nem fontos. A fontos az, hogy milliók igaznak hiszik. A vé-
delem módja a szociális misszió. Bocsássanak meg a furcsa szó-össze-
tételért, de higyjék el: szükség lenne a magyar evangélikusság szo-
ciális evangélizációjára is. Még világosabbá kellene tenni: nem hit az,
melynek nincs gyümölcse, nem gyülekezet, mely nem szeretetközösség
es nem keresztyénség, mely a templomon kívül nem látható.

5. Végül: eljöhet az az idő, amikor az állam részéről is támadás
ér minket. A jogállam rendjében az államhatalom nem törődik a vallás-
sal addig, míg az csak belső meggyőződés marad. Felügyeletet gyakorol
fölötte azonban abban a pillanatban, amint az akár szertartás, akár
életfolytatás formájábn kifejeződik. A jogállam kialakította a maga
számára az eszményi honpolgár képét s mivel úgy látja, .hogy az Ú. n.
történelmi egyházak a maguk pedagógiájával elősegítik az eszményi
honpolgár kialakulását, anyagi segélyt é jogsegélyt ád nekik. A totális
államnak igénye van polgárai belső meggyőződésére is, mert a totális
államnak világnézeti. alapja van. Polgárai meggyőződését és világ-
nézetet a propaganda eszközeivel akarja kiharcolni. A keresztyén
misszió is propaganda s ez a két propaganda összeütközésbe kerülhet
egymással. Ha bekövetkezik ez a helyzet, akkor a totális állam meg-
vonja az egyháztól mind az anyagi segélyt, mind a jogsegélyt. Ebben
a helyzetben népegyházból hitvalló egyházzá kell lennünk s ha Isten
úgy akarja, ezt vállalnunk kell. Nem ilyen egyszerű azonban a kérdés.
Az az állam, melyről beszélünk, a magyar állam.' Fel kell tételeznünk,
hogy a magyar államhatalom minden helyzetben kizárólag a magyar
nemzet egyetemes érdekeit fogja képviselni. Kemény lelkiismereti tusa
lenne ez: magunkban megvívni az egyház és állam harcát. Hogy ez
be ne következzék, hirdetjük és végezzük az ötödik missziót: a nemzeti
missziót. Ha reménytelennek is látszik, megpróbáljuk úgy formálni a
magyar közvéleményt, hogy ebben az országban mindenki tudja:
Krisztus, aki az egyház Ura, a magyarságnak is egyetlen megváltója.

Halál
Minden ember megtorpan egyszer e kérdés előtt: mi a halál,

miért kell meghalnunk, mi van a halál után? Ezek a kérdések felvetőd-
nek bennünk vagy akkor, amikor koporsó mellé állunk, vagy amikor
ígehirdetés, esetleg olvasás kapcsán merül fel a halál és elmúlás
gondolata, vagy betegágyunkon, a szenvedések tüzében, amikor akarat-
lanul is szembe kell néznünk a halál problémájával. Bátran elmondhat-
juk, hogy nincs még egy olyan kérdés, ami annyira egyetemlegesen és
.általánosan érdekelné az örök embert, mint éppen a halál rejtélye. Ezt
bizonyítja a különféle nagy elmék gondolatrendszerében is mindúntalan
fellelhető kísérletezés arra, hogy elfogadható és megnyugtató véleményt
mondjanak e titokzatos kérdésről, aminek világos "megoldását" min-
denki tudni szeretné. Maga a vallástörténet azonban azt bizonyítja, hogy

-a halál problémája szakadatlanul centrális helyet foglalt el a régmúlt
időkben éppenúgy, mint napjainkban.

Eddigi szolgálatom közben nem egyszer fordult elő, hogy reggel
kereszteltem,utána súlyos beteghez hívtak azonnali úrvacsoraosztásra,
délben már esketést végeztem, s még aznap délután temetnem kellett.
Egy nap alatt pergett le előttem az emberi élet bimbózása, virágzása,.
hervadása, majd csendes elszáradása. Lehetetlen ilyenkor nem gondolni
gyorsan eltűnő életünkre, előbb-utóbb bekövetkező elmúlásunkra,

Mi a halál? A halál jelenti az öntudatos, személyes létnek - amely

megfelelő telket kaptak azzal, hogy két
éven belül kötelesek azt beépíteni. Ossz-
lélekszámuk alig éri el az 500-at. anyagi
erejük csekély s ezért lapunkon keresz-
tül híveink jóindulatú támogatását is
kérik. A legkisebb adományt is be lehet
küldení a 41.209. sz. csekk en a cél meg-
jelölésével. .

Tiszakerületi hírek. Túróczy Zoltán
püspök kassai vallástaenitó-Ielkésszé
Sexty Zoltán eddigi debreceni szór-
ványgondozó-Ielkészt nevezte ki. - Az
egyházkerület lelkészei részére tartott
evangélízáción összesen 55-en vettek
részt, 11 lelkész más -é'gyházkerületek
területéről.

Eljegyzés. Stráner Vilmos kaposszele-
esői lelkész leányát, Erzsébetet, el-
jegyezte Tihanyi János szepetneki ev.
h. lelkész. (Minden külön értesítés
helyett.)

A' csabacsüdi templomépíté si bizottság
- mely az egyház közgyűlésének meg-
bízásából egyre erőteljesebben szorgal-
mazza az Isten házának felemelését --
f. hó 7-én tartott ülésében impozáns
módon adott kifejezést nemes szándéká-
nak és buzgóságának, amennyiben jófor-
mán percek alatt a következő felajánlá-
sokat eszközölte az építendő templom
költségeire: Médvegy Pál, dr. Cicsely
Mihály ügyész, Chován József lelkész,
Mezőlaki György bíró, Konstantinovics
Já'D'oS gondnok, Janurik János presbi-
ter, Janecskó Mihály presbiter, Kas-
nyik György presbiter fejenként 100-
100 pengőt, Kugyela Balázs másodfel-
ügyelő 200 P-t, Gömöry János 50 P-t,
Kovács Mátyás és Karcagi János pres-
biter 30-30 P-t. Ezenkívül Medvegy
Pál felajánlotta az építéshez szükséges
összes homokot is. Ezen á helyen .ke-
res ,az egyházközség alkalmat arra,
hogy a. nemes felajánlásokat meg-
köszönje. Ugyancsak itt köszöní meg
Ruttkay M. Ödön építési vállalkozónak
azt a jóíndulatát, hogy az általa. készí-
tett igen szép templomtervet. műszaki
leírást, rajzokat az egyházközségnek
ajándékozta.

Házasságkötés. Teke. Zsigmond sandi
evangélikus lelkész és Elst Ilona no-
vember 17-én délelőtt tartották esküvő-
jüket a székesfehérvári evangélikus
templomban. (Minden külön értesítés
helyett.)

Megjelent a Kongresszus könyve. Az
Országos Luther-Szövetség szeptember-
ben tartott háromnapos egyháztársa-
dalmi kongresszusának teljes anyagát
a Luther-Szövetség könyvben kiadta,
A könyv most jelent meg "Az evangé-
likus közösség útján" címmel. Tartal-

. mazza az összes előadásokat. A nagy
érdeklődésre számot tartó könyv az
Országos Luther-Szövetségnél (IV., Bás-
tya-u. 12.) rendelhető meg 1 pengős
árban.

Lelkészbeiktatás Szarvason. Az új-
ternplomi lelkészi' körbe, a. Bartos Pál
nyugalomba vonulásával megüresedett
lelkészi állásra egyhangúan meghívott
Kiss György volt kiskőrösi lelkészt no-
vember 2-én iktatják be. A beiktatást
Kelló Gusztáv békési esperes végzi.

A nagyváradi egyházközség november
22-én iktatja be lelkészi hivatalába egy-
hangúlag meghívott lelkészét, Túrmezei
Sándor esperes-le1készt. A beiktatás
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szolgálatát Túróczy Zoltán, a tiszai egy-
házkerület 'püspöke végzi. Bevezető
imádságot mond és igét olvas: Rőzse
István alesperes, a. beiktatandó lelkész-
nek az úrvacsorát kiszolgáltatja Ma-
terny István ny, lelkész, tb. esperes.
Karéneket ad elő a Luther-Kar dr.
Philippi Ernőne vezetése és Mocskónyi
Gabriella zenetanárnő orgonakísérete
mellett.

Kötese. A gyülekezet ünnepséggel
vett búcsút novembe.r l-én 31 éve szel-
gádó és most nyugalomba vonuló lelké-
szétől, Németh Sándortól. Istenttsztelet
utáni közgyűlésen Herther Márton fel-
ligyelő szólott a búcsúzó Jelkészhez,
utána Deák Béla főjegyző a katolikus
egyház és a politikai község jókívána-
tait fejezte ki. '

Halálozás. Rózsa Sándorné, sz. Róth
Erzsébet bonyhádi gimn. tanár, egyház-
felügyelő hitvese váratlanul elhúnyt.
Október 31-én temettékBonyhádon.

"Kegyelem által" címen kb. egy évvel
ezelőtt jelent meg id. dr. Szabó Alac.ár
ny. ref. lelkész, volt teológiai tanár
vísszaernlékezéseiből egy kötet. Benne
nemcsak a magyar protestáns belmisszió
hőskorának rendkívül érdekes' történeti
adataittaláljuk meg, hanern egy Isten-
nek szentelt 'élet bölcsesége, "nyugalma,
folyton ébreszteni és építeni akarása
szól hozzánk. A könyv igen alkalmas
lcé\rácsonyiajá'odékozásra, megrendel ..
hető a Bethánia könyvkereskedésben,
Budapest, VIlI., Gyulai Pál-uo 9. Ara
4 pengő.

Személyi hír. D. Raffay Sándor püs-
pök Giczy Kálmán segédlelkészt 'az új-
pesti gyülekezetbe küldötte további
szolgálattételre.
. Zenés áhítat. A kőszegi ev. egyházi

énekkar november )5-00' az ottani
templomban zenés áhitatot rendezett
Vönöczky Endre, Vönöczky Endréné,
sz, Takács Mária az ev. leánygimná-
zium közreműködésével. Azáhítat JÖ-" ."..
vedelmét az orgona újjáépítésére for-
dítják,

Kiskűnhalas. A két testvéregyház no-
vember 7. és 8-án együttesen jól sikerült
KIE-konferenciát rendezett. Előadást
tartottak: gróf'- Teleky László KIE or-
szágos elnök, Victor Erzsébet KIE orsz.
titkár, Kiss J:á.qos KIE titkár, Németh
Márta,a Pro Christo titkárnője, Pataky
László, Máté Elek, Ván Benjámin, Virág
Gyula lelkészek, Darányi Mária és
Grűnvalszky Mária, A konferencia vé-
gén gróf Teleky László és Victor Er ..
zsébet kivették a fogadalmat az új ta-
goktól s beszédeikban hangsúlyoztak,
hágy a, mai nehéz' időkben mind az
egyházaknak. mind a nemzetnek szük-
sége 'van az evangelium világosságánál
haladó ifjúságra. Konferencia után kö-
zös imahét kezdődött, melyen szmtén
példás buzgósággal -égyütt vettek részt
mindkét egyház tagjai. Hisszük, hogy az
együttes imádkozáson és az együttes

.munkán megnyugszik Istennek .áldása.
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.test és lélek egységében van - a végét. A halál tehát ennek az életnek
valóságos befejezését jelenti. A halál bekövetkezését siettetni tudjuk,
de megakadályozni sohasem lehet. A halál nem áll a mi hatalmunkban,
hanem ellenkezőleg, szuverén módon uralkodik rajtunk. A halál nem-
csak a biológiához tartozó fogalom, hanem teológiai valóság is, mindíg
a bűn nyomán Istentől való elszakadás. Meghalni tehát nem azt jelenti,
hogy biológiai változás következik be, hanem mindíg azt jelenti, hogy
nyomában jár Isten kárhoztató ítélete. Sohasem csak büntetés és ítélet
a halál, de mindíg az is. Sohasern kegyelem, de a hívő lélek számára
mindíg az is. '

Mi a halál oka? Röviden felelve az ok nem más, mint a bűn.
Azért kell minden embernek egyetemesen meghalni, mert a bűn is
egyetemes az emberek között. Amint az emberiség egy nagy organizmus,
amely ~gy az eredet tekintetében, éppenúgy egy a bűnben, s így a
halálban is. Annak, amit halálnak nevezünk, a bibliai felfogás szerint
a legfőbb mozzanata az Istentől való elválás, mely magának a bűnnek
is lényeges, sőt alapvető mozzanata. Mivel pedig Isten minden életnek
kútfeje, a Tőle való elválás eo ipso halált jelent. Ezt természetesen
-míndenekelőtt lelki értelemben kell értenünk, de épp úgy testi értelem-
ben is, Valóban a bűn tényleges meglétének a következménye, hogya
halál királyi hatalmat gyakorol minden emberen. A halál annak bizony-
sága, hogy mi "m é g" mindíg egyszerre vagyunk Istennek és Ádámnak
a gyermekei, megigazultak és ugyanakkor bűnösök is, akik kegyelmi
időben élünk. Ez a "m'ég mindíg" és ez a "még nem" együtt alkotják
a romlandóságnak, gyalázatosságnak és a romolhatatlanságnak, dicső-
ségnek állapotát. Halálunk egyetlen oka az, hogy" ... az elsők még nem
múltak el" (JeL 21 : 4.)

Mi van a halál után? Az orvos ugyanúgy nem tudja, hogy mi
következik .a halál után, mint ahogy a filozófus sem sejti azt. Az orvos
mindössze a halál okait, a halál - de talán inkább az élet utolsó
pillanatait és az utána következő testi jelenségeket képes megfigyelni.
Viszont ennek a kérdésnek filozófiai megoldása azért nem vezethet
sohasem a kívánt eredményre, mert az élet eszközeivel igyekszik meg-
ismerni olyan jelenségeket, ami az életen kívül van. Az érzékelésen,
a megismerésen alapuló ismeret, minden emberi okoskodás az élet.
szülöttje és tanítása, amellyel éppen ezért csak az élet jelenségeit
ismerhetjük meg.· A halál állapotáról tehát nem alkothat magának
helyes. fogalmat az "éles elme", mert a fogalomalkotást csak az élet
törvényei irányíthatják, a halál pedig éppen az 'a valami, ami az élet
körén és minden vonatkozásán kívül esik. - Azt szoktuk mondani a
meghalt emberről, hogy az nincs már többé, A teste itt maradt ugyan,
önmagára nézve azonban a léte megszűnt, mert nem tud többé róla.
A' meghalt már nincs többé. Falu Tamás: "A halottak is élnek" C.
munkájában veti fel a következő kérdést: egy valaki, aki meghalt, már
-nincs, ettől az embertől csak egy Iáncszernre van az okoskodásunkban
az a másik ember, aki még nincs, mert még nem született meg,
Mindkettő megegyezik egymással. abban, hogy ni n ess vajjon van-e
köztük különbség a nemlétezés állapota tekintetében azért, mert az
egyik vol t, a másik pedig lesz? Erre azt mondhatjuk, hogya nem-
létezés, vagyis az emberi életen kívül eső állapot tekintetében nincs
különbség a már meghalt és a még meg nem született emberek között.
Ami nincs, arra nézve mindegy, hogy még nincs-e, vagy már nincs-e,
A regényben felvetett kérdés vagy inkább "eszmefuttatás" érdekes és
tetszetős lehet gondolkodásunk számára, de nem a hitünk számára.
Meg kell vallanunk, hogy ezzel a mi véges és földhöz tapadt értel-
münkkel nem tudjuk feltárni a teremtő Isten titkát a halál utáni
állapot kérdését illetőleg, hanem meg kell elégednünk azzal, amit Ígé-
jében kinyilatkoztatott. A Szentírásból tudjuk, hogy a halál nem jelent
teljes és végső megsemmisülést, mert utána van az ítélet, de még a
halálban is Krisztuséi vagyunk. (Róm. 14:8---:9,) Nem tudunk lélek
halhatatlanságról filozófiai értelemben, hanem, mi hisszük Istenhez való
viszonyunk halhatatlanságát, folytonosságát. Istenhez való viszonyunk
örök. Isten a. halálból támasztja fel az embert s nem a semmiből
alkotja. A halál utáni állapot az alváshoz hasonlít. (1. Kor. 15: 18,
I. Thessz. 4 : 13.),

A nagy német teológus, Althaus szerint: a
vonatkozólag nem tudunk mást, mint a halált
Isten kezében vannak. Ez elég!

feltámadás előtti időre
s azt, hogy a halottak

Ponicsán Imre.
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DOLGOZÓ EMBER

szum ar a PÓtolL.a.W.uüll V€s:Gte-
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Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
sítő, frissHfi

Diana sósborszesszel
kenegetj űk, verejtékező tes.
tünk lehűl, petyhűdt izmaink
megfeszüInek, vérkeringésünk
felélénkül. Illunkabírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő em ber soha-
sem megy ruunkába Diana-
sösborssesz nélkü!.

Próbapalack •. 64 fillér
Kis palack .•. 1.10 Pengő
Közép palack • 3.20 pengő

') Nagy palack • 5.'0 pengő
Mindenlltt kaphatól

A L~ther·Társaság

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

U iból m e 9 n , iIti
A magyar evangélikus egyházi irodalom min den ter m é kek ap hat ó.

Szépirodalmí könyvek, tudományos és ismeretterjesztő művek gazdag választékban.

6' I i r 6 $ lE ere k.Pap I r·
VII.ároll a Luther-Tllr.asAg ke~e.keGésébenI

,

Miért támogassuk ~z Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révéngondoskodhatunk gyermekeinktől.

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 á kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz' és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

••••••••••••••••••••
I'USZTlli8RRTIl&

itíIIIfIJH ·.,.ma.•.
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.

5., Evangélikus bazáJ..Garab József könyvnyomdája, Cegléd. Arpád-tér
I
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Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők.
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TARTALOM
Tizenhat deka

. Áldozatok ideje

Az egyháztársadalmi munka
egyházvédelmi része

Férfiak az élet sodrában

"Totaliter aliter"

Kevesen tudják ...

Egyetemes közgyűlés

Egyházi egyesületek ülései

Templornozó káté

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942 november 29.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Csaba László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V,10 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1,10 Mórocz Sándor
Fasor d. e. II Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. 1/. 9 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 Harmati György
Üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210Dezséry László

-üllői-út,,24. d. e. 11 Pásztor Pál
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Mária Valéria-telep d. e. ~ Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. v,n Johnson Gisle
Angol-u. 25. d. e. 11 Scholz Lászl6
Abcnyi-utca 21. d.e. 11 Balikó Zoltán
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/! 9 Dr. Finta István
Fóti-út 22. d. e. 11 Rii:nár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 5 Pap Ferenc
Tomory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent László-út 61. d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér (rádió) d. e. 1/412Bácsi Sándor
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Révész István
Böszörményi-út 22. d. e. 10 vitéz Sréter Ferenc
r., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Muncz Frigyes
Óbuda (német) d. e. 9 Danhauser Lász16

. Obt<;ia, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Danhauser Lászl6

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr Lászl6
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld- d. u. 5 Botta István
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory LászI6-J. 7. d. e. l/z11 - - - -
Rákcsfalva d. e. 1/112 - - - -

Minden templomban úrvacsora osztás.



Tizenhat deka
Budapesten minden ben fen-

tes s minden kültelki jólérte-
sült tizenöt dekát jósolt be.
Tehát a nagy város jóelőre fel-
készült a rendeletre. Suttogók
és fecsegők túlzott és rikító
színekkel mondták el mindazt,
amit a közellátási rniniszter a
protestáns ember nyíltságával
nagyszerűen cáfolt meg.

Nem sok és nem kevés az új
. kenyér-mennyiség. A rendelet

után sok keresztyén család ki-
próbálta azt, hogy miképen
tudna kenyér nélkül ebédet
vagy vacsorát enni s örömmel
volt megállapítható, hogy a
nagy kenyér-evőknek is sike-
rült a próba.

A rendelet megjelenése nap-
ján az egyik budapesti közép-
iskola udvarán legalább húsz
dekányi kenyeret láttam, úgy-
nevezett vajjal egymásra ra-
gasztott iskolai porciót, mely-
nek szélein még a belehelyezett
szalámi is kikandikált. Ez az
ingerlő látvány nem egy vézna
kis leány kezében volt, hanem
az iskola kertjében. S öt galamb

- s legalább húsz veréb csipkedte
belőle a falatokat.

Nyolc hónap hosszú idő. A
magyarságnak ez alatt az idő
alatt ennyi lesz a minden-
napi kenyere, amelyért érde-
mes imádkozni. Még csak a leg-
elején vagyunk ennek az idő-
nek, de a legkisebb zúgolódás
nélkül adunk igazat a rendelet-
nek. Szinte kiabálni szeretnénk

minden magyar ember felé:
elég kell legyen a tizenhat
deka, ha bármi is történik.

A magyarság önfegyelmezé-
sére a történelem alatt sok' al-
kalom nyílott. Korunkban sem
sopánkodhatik senki sem azon,
hogy nem történt semmi sem
arra, hogy nemzedékünk valami
aszketikus fogadalom vállalásá-
val bebizonyítsa azt, hogya vi-
lág nagy küzdelmében szívesen
vállal nagy kocká,zatot és nagy
áldozatokat.

Mosolyogni kell az újság-
jainkba csempészett azon a hí-
ren, hogy a háborús Európa
térségein amerikai megállapí-
tás szerint 70 millióval csappant
a hús-állatok száma. Ez egé-
szen természetes. Hiszen ez
minden háború alatt így szo-
kott lenni. Több szemgabonát
fagyaszt a háborús világ, mint
a béke idők világa s ha ezen a
téren most hazánkban is hiá-
nyok vannak, egyszerűen tudo-
másul kell venni ezt azzal a
nyugalommal,am'ellyel a ma-
gyar ember a legnehezebb kö-
rülmények között is rendel-
kezni szokott.

A budhista szerzetesek éve-
ken át maroknyi pörkölt búza-
szemmel tengetik életüket s
elbensőült életüknek semmit
sem árt. Egy erdélyi torna-
tanár huszonöt deka mogyoró-
val mászta meg a két és félezer
méter magas Bucsecs hegysé-
get: A Przemysl várába bezárt

magyar és osztrák csapatok
hosszú hónapokon át a legmini-
málisabb élelmiszeradaggal ké-
pesek voltak a legkimerítőbb
elhárító harcok vállalására. S
az orosz hadifogságban tengő-
dött magyar testvéreink akkor
laktak' először jól, amikor
Morehead amerikai evangélikus
teológiai tanár adomanyából
élelmiszereket kaptak s ilyen
táplálkozási lehetőségek mel-
lett, "legyengült" fizikummal,
magyarok százai vágtak neki a
többezer kilométeres haza-
vezető útnak sIsten segítségé-
vel haza is érkeztek.

A bibliai öt cipó kerül most,
ádventtől kezdődőleg minden
magyar keresztyén család asz-
talára hetenként. Jézus szavai-
val kell megáldani minden
megvágandó cipót, a keresztyén
ember gondos türelm ével kell
összesöpörgetni minden mor-
zsát s az életet jelentő kenyér-
ből egyetlen egy grammocská-
nak nem szabad elveszni s ak-
kor az előttünk álló nyolc hó-
nap kenyércsatáját diadallal
vívhat ja meg korunk keresz-
tyén magyarsága. De ezalatt az
idő alatt minden elmondott
Miatyánkban tagolva és hála-
telten kell elmondanunk 'azt is,
hogy a tizenhat deka kenyeret
Isten kezéből vesszük ma is és
ezt a keveset is hálásan vesz-
szük ma is.

G.L.
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(~~etemes~öz~~ülés

,

Az egyetemes közgyűlés főnapja ebben
az évben nov. 20-án volt. A közgyűlést
megnyitó istentisztelet, me ly egyben
gyámintézeti istentisztelet, előző napon
este volt a Deák-téri templomban, ame-
lyen Kardos Gyula dunáninneni püspök
végezte a szent szolgálatot 1. Thess.
5:12-15. alapján mondott ígehirdetéssel.
A közgyűlés ez évben is összegyűjtötte
országos egyházunk képviselőit, akik tel-
jesen mégtöltötték a Deák-téri nagyter-
met. D: Kapi Béla püspök imája után
br. Radvánszky Albert dr. egyetemes
felügyelő mondotta el megnyit6 beszé-
dét, melyet lapunkban egész terjedelmé-
ben közlünk. Az egyetemes felügyelő
évi jelentését, melynek egyes 'részeit
szintén közöljük, Kuthy Dezső főtitkár
olvasta fel. Orömmel vette tudomásul
a közgyűlés, hogy az állam rendezte a
délvidéki lelkész-nyugdíjasok és özve-
gyek járandóságait és hogya visszatért
területeken továbműködő lelkészek előző
szolgálat; éveinek .nyugdíjigénymegálla-
pítása szintén rendezéshez közeledik.. A
Luther-szebor tavaszra előreláthatólag
elkészül. Elhatározta a közgyülés, hogy
az evangélikus szó rövidítését mindenütt
kerülni kell és teljesen kiírva kell hasz-
nálrti. A jelentés megemlékezett a sop-
roní hittudományi fakultáson a kilence-
dik tanszék felállításáról.

Az egyetemes egyház lelki munkájáról
D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök ter-
jesztette elő a részletes jelentést. Meg-
állapította, hogy élő, dolgozó és felada-
tait híven teljesítő egyházra van szük-
ség. Érdekesen fejtegette az egyház fe-
lelösségét az egyházban dolgozó egyesü-
letekért, megállapítván, hogy az egye-
sületi életnek is egyházhoz kötöttnek kell
lennie, minden munkáját ne Önmagáért,
hanem az egyházért végezze. Szólt to-
vábbá a szórványok és a misszió í gyü-
lekezetek fenntartásával kapcsolatos kő-
telességekről és a velük egyenlően fontos
ifjúsági munkáról. Ezután felsorolta az
elmúlt esztendőben végzett lelki munka
különböző ágait, mindenütt adatokkal
és számokkal mutatta be az egyes mun-
katerületek szolgálatait. Igy szólt az íge-
hirdetés, evangélizáció, gyülekezeti kö
zösségek, a belmissziói munka részeiről,
egyúttal bemutatta az egyetemes egyház
belmisszió] munkaprogrammjának most
megjelent új kötetét. Ezután ismertette a
konferencia-munkát, a népfőiskolát, dia-
konisszaintézetet, Luther-Szövetség, KIE
Evangéliumi Munkásszövetség. Misszió-
egyesület és szeretetintézmények életét.
Befejezésül ismertette a legközelebbi fel-
adatokat, ezek között kiemelte az iskolai
gyülekezetek megszervezésének, a falusi
ifjúsággal foglalkozó KIE-munkának erő-
teljesebb szervezését. Szólt arról, hogy
az egyházi munkások anyagi kérdéseit
meg kell oldani, az evangélizációs muri-
k'át mélyíteni kell és átgondolt munkát
kell végezni az egyháztagsági nevelés
terén. Jelentését azzal a felhívással vé-
gezte, hogy e nehéz idő minden dolgát
fokozott hűséggel és önfeláldozással kell
teljesíteni.

A további tárgysorozatban az egyete-
mes közgyűlés elfogadta az egyetemes
presbitérium hatásköréről és működésé-
ről szóló szabályrendeletet. az alapítvá-
nyi $zabályrendeletet, a Luther-Otthon
szervezeti szabályrendeletét, jóváhagyta
a nyugdíj intézeti szabályrendelet módo-
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Áldozatok ideje
D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő megnyitó beszéde

az egyetemes közgyűlésen.

Történelmi 'időkben gyűltünk itt ma ismét egybe. Történelmi
időkben nemcsak azért, mert immár negyedik éve dúl a világ méretei-
ben legnagyobb -háborúja, de azért is, mert érezzük, hogy az idők-
nek ebből a vajúdásaból új jövendő születik. Milyen lesz az, vajjon ki
tudná megmondani? Szebb, jobb, békésebb, emberibb, boldogabb kor,
mint az, amelyben élünk? Hisszük, hogy igen. Ennek szolgálatába
állít juk minden erőnket és ezért kell vállalnunk minden áldozatot.
Mert ez az idő az áLdozatok ideje.

A magyar jövő oltárán nagy áldozat égett el. A legnagyobb, ame-
lyet hős hozhat: élete. A legnagyobb, ctmelyet apa adhat: fia. A leg-
nagyobb, mit nemzet oltárra helyezhet: reménye. A hősi halált halt
vitéz nagybányai Horthy István, Magyarország kormányzóhelyettese
volt ez az áldozat. S mint minden áldozatnak, ennek is önkéntes voltá-
ban van az igazi értéke s kertársakra és későbbi nemzedékekre kiható,
példaadó ereje. Önként választotta az országkormányzásban való rész-
vétel gondja,de egyben dicsősége helyett is a katonaélet legsúlyosabb
kockázatát, Önként bocsátotta az apa és a nemzet hadba '-- féltve bár
- .a hősök sorsát vállaló, nagy fiát. .

Elén az erőslelkű apával és törtszívű családjával, egy nemzet s
benne egyházunk állja körül az áldozat hamvait, kérve az egek Urát,
hogy Korrriányzó Urunk el tudja viselni a legnagyobb csapást, mi
érhette és töretlen erővel el' tudja vezetni a nemzetet a jobb jövő
ígéretföldjére, amelyért hős fiának élete is áldozat volt.

Aldozat, mint azoké a névteleneké, akik a harcok mezején testük
épségét és életüket kockáztatják. Áldozat, mint azoké, akik fiút, test-
vért, apát, hitvest búcsúztatnak, nélkülöznek, várnak, siratnak és
gyászolnak.

Csupa áldozat a remélt jobb jövőért. Hála azoknak, akik hozzák.
Ezek az idők mindenkitől, nemcsak az egyesektől, de a közösségek-

től is minden viszonylatban' áldozatot követelnek. Kizárja magát a
sorsközösségből, aki e követelés elől meghátrál.

Áldozatot követelnek az államtól is. Nemcsak arról a nagy, szinte
erején felül való áldozatról szólok, amelyet a hadviselés és mindaz,
mi azzal össz:efügg, ró reá. De főképp arról az áldozatról, amelyet az
államnak az egyházzal szemben kell az idők kívánta.. fokozott mér-
tékben vállalnia. E részben megértés, jóindulat és készség tekinteté-
ben nincs hiány, sőt anyagiakban is csak annyi, amennyit az adott.
viszonyok között meg kell értenünk.

Van azonban ennek a kérdésnek más vonatkozása is. Az állarn
szuverén s természetesen maga szabja meg azt a szellemet, amelytől
magát vezetteti, de mint keresztyén államnak, a különböző világnéze-
tek ostromaban a jövendőben is magától értetődően a keresztyén
szellemet kell az élet minden viszonylatában érvényesítenie.

Kétségtelen, hogy az állam is joggal vár az egyházak részéről
áldozatot. Az állam áldozata voltaképpen csak alaptörvényekben le-
fektetett kötelességének teljesítése és a maga legjobban értelmezett
érdekeinek szolgálata, mert legfőbb támasza az egyház .. Kérdem azon-
ban, vajjon nem teszi-e törvény is az egyházak kötelességévé azt az
áldozatot, amelyet az idők' tőlük az állammai, sőt saját létérdekük-
ből önmagukkal szemben is fokozott mértékben megkívánnak, azt,
hogy egymással békességben éljenek és ne szaggassák részekre, hanem
istenfélelemben,emberszerertetben, hazaszolgálatban forrasszák szoros
egységbe a nemeetetr! Hiszen az egyház nem magáért van, hanem
Istenéért, akit szolgálnia s a lelkekért és közösségekért, amelyeket
Istenhez vezetnie, tehát jobbá, nemesebbe, szerétetben gazdagabbá,
hitben erősebbé tennie hivatása. Ez egyben a legszentebb értelemben
vett nemzetszolgálat is- Nem öncél, hanem áldozat.

Hogy ennek az áldozatnak a lángja az idők viharában ki ne alud-
jék és tiszta legyen, annak érdekében az egyházon belül minden lehe-
tőnek meg keU történnie. Azoknak, akik a tüzet őrzik, az egyház hiva-
talos szolgáinak, lelkészeknek és világiaknak egyaránt azon keU len-
niök, hogy az egyház oltárán az érzésekés gondolatok legjava égjen



és eltakarittaesék az oltár körül minden, ami. nem odavaló. Népi,
nyelvi, felfogásbeli, egyházpolitikai, párt- és személyi eUentéteknek
nincs helye. Hozza meg ma mindenki a maga áldozatát, hogy az egy-
ház oltárán is a láng tisztán és élénken loboghasson.

Aldozat volt, mint mindenkié, aki az egyháznak lélekkel szolgál,'
D. Kovács Sándor püspök és dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi
felügyelő egyházi élete is. Mindketten jellegzetes alakjai voltak egye-
temes közgyüléseinknek, éppen azért mélyen fájlaljuk, hogy életük
lángja csaknem egyszerre kialudt, és nehezen nélkülözzük itt őket.

Kovács Sándor, a történész, elméjének világával a mult homá-
lyát oszlatgatta s úgy világosította meg előttünk a reformáció óta el-
telt négy évszázad magyar életét," mintha eseményeinek közvetlen
tanui lettünk volna. Kovács Sándor, a misszionárius, az evangelium
fényét és melegét vitte szétszórt, elhagyott evangélikusok életébe.

Sztranyavszky Sándor is tüzet hordozott a lelkében. Hazafiúi,
politikai működését és egyházi szolgálatát ez a tűz jellemezte. Még
utolsó lobbariásában is aktivitás volt. Erről tanuskodik hozzám inté-
zett utolsó hivatalos irata, amely alatt kézírásának vonásai már
bizonytalanok, de amelyben még az ő szelleme szikrázik,

Emléküket kegyelettel őrizzük.
Utódaik, Kardos Gyula püspök és Laszkáry Gyula egyházkerületi

felügyelő, akiket itt, ebben a minőségükben bizalommal és szerefettel
köszöntök, az egyházszolgálatban eltöltött élet tapasztalatait és az
ősöktől öröklött egyházszeretetet ajánlják fel az e.gyház oltárára, hogy
egyházunk áldozata az Ő, szolgálatuk által is teljesebb legyen.

Ez az idő az áldozatok ideje.
Égjen áldozatunk a remélt szebb, jobb, békésebb, emberibb, bol-

dogabb jövendőért.

Az egyháztársadalmi munka
egyházvédelmi része

- Dr. Keken András előadása az egyháztársadalmi kongresszuson.

II. Ezek az elméleti megfontolások maguktól utalnak ci gyakorlati
feldatokra. Ezeket a feladatokat - csak az egyházvédelmiekről j3ZÓ-
lunk - három részre oszthatjuk.

1. Ha elfogadjuk azt, hogy az egyház missziói munkáját a Luther-
Szövetség munkaszervezete végzi, akkor a továbbiakban ennek a szövet-
ségnek a gyakorlati feladatairól szólunk. Ezek közül az első: a szervezés
Sokféle szervezési munka folyik egyházunkban: van Külmissziói Szövet-
ségünk, FEB:E:,Gyámintézetünk, Luther-Társaságunk, ENOSzunk, Vasár-
napi Iskolai Szövetségünk, Ichthyszünk, KTE-nk, Diákszövetségünk,
Testvéri Szelgálatunk stb. _stb. Egyetemes viszonylatban ezek az egye-
sűletek sokszor belegázolnak egymás vezetésébe. esetleg konkurrálnak
egymással, de ha nem is bántják egymást. munkájukat az egészet
összefogó terv nélkül végzik, kiki a maga elgondolása szerint. Gyüle-
kezeti viszonylatban a baj úgy jelentkezik, hogy túlszervezetté lesz a
gyülekezet: van gyámintézete, Luther-Szövetsége, külmissziói egylete s
ki tudja, még hányféle egyesülete, vagy pedig, s ez a gvakoribb, egyálta-
lán nem indul semmiféle szervezkedés, mert a felelősek jogosan féltik
híveiket a sokféle tagdíjtól. Akik valahol középúton maradnak, vallják
be: kénytelenek néhányat e munkák közül elhanyagoini. Indítványozom
tehát, minden egyesület olvadjon be a Luther-Szövetségbe, mint annak
akár tagegyesülete. akár csak egyszerű munkaága. Igy a gyülekezet
tagjai csak egy egyesület tagjai lesznek, csak egy tagdíjat fizetnek
s mégis alkalom nyílik mindenféle munka végzésére. Tudom, hogy
ez nem egyszerű kérdés, de szerény nézetem szerint a mai kúszált
helyzet radikális tisztázását jelentené.

2. Vannak a Luther-Szövetségnek aktuális feladatai, azaz olyanok,
melyeket az idő vagy a helyzet- parancsol. Ezek is egyházvédelmi fel-
adatok. .

A lelkészhiány szűkségessé teszi a diakonusképzés munkájának len-
dületesebbé tételét. Nem nagyon lesz más választásunk: vagy feladjuk

sításait és az egységes számadási nyom-
tatványokat, vedamint az egyházművé-
szeti tanács építőművészeti osztályának
szabályzatát. A nyugdíj intézeti jelentés
alapján elhatározta a közgyűlés, hogy a
nyugdíjasok és özvegyek helyzetének
javítása érdekében 200f0-kal felemeli a
tagdíjakat és fenntartói díjakat, továbbá
a hátralékok befizetésére ügyvédi fel-
szólításokat fog elindítani.

Az Országos Luther-Szövetség egyház-
társadalmi kongresszusából beterjesztett
határozati javaslatot D. Kapi Béla püspök
meleg ajánlással terjesztette elő, az
egyetemes közgyűlés azt örömmel vette
tudomásul ·és kimondotta, hogy helyesli
az országos munkaközösség megvalósítá-
sát és annak munkáját teljes mértékben
támogatja. Tudomásul vette a közgyűlés
az OTBA szolgáltatásainak a lelkészekre
való kiterjesztését, elhatározta, hogy a
lelkészek javadalmi és adózási kérdésé-
ben felterjesztést intéz a kormányhoz és
kéri, hogy azok a köztisztviselőkkel
egyenlő elbánásban részesüljenek. A se-
gédlelkészek és a missziói helyettes lel-
készek javadalmi minimumának megálla-
pítása érdekében felhívást intézett az
egyházközségekhez, illetve ennek rende-
zése érdekében kerületközi bizottságot
alakított.

Nagyobb vita .índult meg az orosházi
gimnázium ügyéről, melyben dr. Hézer
Béla, D. Kapi Béla, D. Raffay Sándor és
Fürst Ervin szólaltak fel. A közgyűlés
elé terjesztett jelentések, tanügyi és
egyéb bizottsági javaslatok után a köz-
gyűlés megválasztotta egyetemes egyházi
főjegyzőnek Németh Károly lébényi es-
perest. Az egyetemes törvényszék tag-
jaivá dr. Vietórisz . Józsefet, dr. Csen-
gődy Lajost és Molitórisz Józsefet.
Törvényszéki jegyzőnek Borostyánkőy
Lászlót. számvevőnekdr. Pass Lászlót,
a levéltári bizottság tagjává dr. Vácz
Elemért. - A közgyülés D. Kapi Béla
püspök imáj ával ért véget.""'-..".,.,..~

(~y~áli e~yesüleJetülései
Az egyetemes közgyűléssei kapcsola-

tosan időrendben elsőnek az Országos
Luther-Szövetség tartotta közgyülését.
Dr: Bencs Zoltán megnyitó beszédében
rámutatott arra, hogy a keresztyén világ
talán soha nem volt oly válságban, mint
most. Létünk függ attól, hogy sikerre
vigyen az az óriási erőfeszítés; amelyben
állunk. A nemzet olyan hatalmas fel-
készültséget parancsolt magára, hogy
ebben mindenkinek részt kell vennie,
elsősorban az egyháznak. A közgyülés
szeretettel köszöntötte az elnököt abból
az alkalomból, hogy 10 év óta áll élén
a szövetségi munkának. A jelentések
meghallgatása után a közgyűlés meg-
választotta az egyházvédelmi szakosztály
elnökévé, Zászkaliczky Pált, a kultúrális
szakosztály elnökévé dr. Kring Miklóst,
a szociális szak osztály elnökévé dr. Ke-
ken Andrást és az országos munkaközös-
séget szervezö bizottság elnökévé dr.
Sólyom Jenőt. Elhatározta, hogy évenként
esv-esv intézményt alapít s azokat az
ország különböző vidékein állítja fel.
Ennek a bizottságnak elnökévé báró
Radvánszky Antalt választotta. A szé-
kelyföldi -rnísszió támogatására 4 ezer
pengőt szavazott meg.

A Lelkészegyesület konferenciáját és
közgyűlését - D. Raffay Sándor püspök-
elnök megbízásából - Németh Károly
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alelnök vezette. A konferencián igen
magas színvonalú előadások hangzottak
el. Dr. Sólyom Jenő "A népi-nemzeti
kérdés egyházunkban", Dedinszky Gyula
"A lelkészek és segédlelkészek anyagi
helyzete", Weinberger Gusztáv "Az egy-
ház népiskol ái" és Szíj as Pál "Az egyház
középiskolái" címen tartott előadást.
Mindegyiket élénk hozzászólások követ-
ték. A másnapi közgyűlést megelözöen
a lelkészegyesület tagjai és a papnék
szövetsége együtt vettek úrvacsorát a
Deák-téri templomban, melynek szolgá-
latát Kuszy Emil végezte. A közgyűlé-
sen .dr. Vasady Béla, az ORLE főtitkára
mondott testvéri üdvözlő szavakat a
református lelkészek nevében. Németh
Károly elnöki megnyitójában a Jeg:naga-
sabb mértékű lelkészi szolgálat kérdéseit
fejtegette. A lelkészegyesület évi munká-
járól Lic. Fizély Odön főtitkár terjedel-
mes és alapos jelentést adott elő. A
számadást és költségvetést dr. H. Gaudy
László ismertette. A közgyűlés a jövő évi
lelkészegyesületi munkat.ételeket meg-
állapította s a következő kérdések fel-
dolgozását tűtze ki: 1. Luther "De servo
arbitrio" c. művének tanulmányozása.
2. A lelkészi munka az ifjúság vezetésé-
ben. 3. Laikus gyülekezeti munkások
képzése és munkábaállítása. 4. A keresz-
tyén házasság. A lelkészi konferenciának
kedves vendége is vólt: Aapeli Saarisalo
dr. hel sink ii egyetemi tanár, akit a kon-
ferencia tagjai melegen ünnepeltek.

A papnék szövetsége közgyűlésén. D.
Raffay Sándomé, elnökölt, aki hang-
súlyozta, hogy 'a mostani idők szeretet-
munkáiban a papnéknak milyen fontos
vezetőszerepet kell vállalniok. Marcsek
Jánosné főtitkár az évi jelentést terjesz-
tette elő. A papnéképző-konferencián
Hegedűs Ilonka tartott előadást, a szere-
tetvendégségen pedig Sostarecz Ferenc
szabadkai lelkész.

A Gusztáv Adolf Gyámintézet köz-
gyűlésén báró FeiJitzsch Berthold és
Ziermann Lajos elnöklete alatt örömmel
számoltak be, arról, 'hogy az idei gyám-
intézeti gyűjtés közel so ezer pengőt
eredményezett s a gyűjtés összege min-
den egyházkerületben szépen emelkedik.
A Gyámintézet Károlyi Alice és Valéria
által édesatyjuk emlékére tett nagyobb
szeretetalapítványt fogadott el. Az ez-
évi nagy-szeretetadományt a rákóczi-'
telepi egyházközség kapta.

Az Országos Evangélikus Tanáregye-
sület dr. Bánkúti Dezső elnöklete . alatt
tartott ülésén dr. Hittrich Odön és dr.

_ Rezessy Zoltán tartottak előadást.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesü-

let Somogyi Béla elnöklete alatt ülése-
zett, melyen Philipp Kálmán dr. és Sza-
kács György tartottak előadást, ,

A Misszióegyesület dr. Molnár Gyula
és Németh Károly elnöklete al att tar-
tott közgyűlésén Danhauser László ter-
jesztette elő az évi jelentést, mely . az
egyesület bel- és külmissziói rnunkájáról
számolt be. Részletesen foglalkoztak a
népfőiskolák munkájával.

Az Evangélikus Nők ,Országos Szövet-
sége dr. Pesthy Pálné elnöklete alatt
tartotta közgyűlését. Ezen beszámoltak az
évi munkáról és az egyes szakosztályok
részletes jelentéseket adtak.~~~--~

A nagykátai Nőegylet riovember 22-én
műsoros szeretetvendégséget rendezett a
szegények karácsonyi felsegítésére. Elő-
adást Seben István pilisi vallástanító-Jel-
kész tartott.
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a szórványakban kiépített hadállásainkat, vagy megfelelően képzett
diakonusokat helyezünk a szórványokba.

A nemzeti misszió munkájának intézményes módja: népfőiskolák
és parasztinternátusak felállítása.

A szociális misszió terén elsőrendű feladatuk az országos szerétet-
szövetség felállítása, vagy a, gyámintézetnek ilyen irányú munkával
való kibővítése. (Gyülekezeti munkás szövetségek alakítása.)

Máról halnapra út nyílhatik számunkra a rakannépek felé. Gan-
daljunk tehát a: rakannépek missziój ára.

Kisebbségi és szórványhelyzetünk azt parancsolja, hagy minden-
féle módon erősítsük az evangélikus öntudatot.' Tudom, sokaknak libe-
rális ízű ez a követelés. De ha az evangélizációval együtt nem erő-
sítjük a hívek evangélikus egyházi öntudatát, akkor - tapasztalatból
beszélek - megtért híveink közül sokan elmennek a szektákhoz. vagy
legjabb esetben a Bethániába.

3. Végül vannak olyan feladataink, melyeket nem az idő és helyzet
parancsol, hanem amelyeket állandóan végeznünk kell az állandósult
támadások ellen. '

A gyülekezeti misszió: bibliaórák férfiaknak, nőknek, ifjaknak,
leányoknak, gyermekeknek. Minél több ígehirdetési alkalom, hagy az
íge minél keményebben és existenciálisabban hasson, Egyetlen ember
ezt a munkát nem győzi. Kell, hagy segítségére legyen a Luther-
ISzövetség munkaszervezete. ,

Pásztori, személyes misszió: csak szervezett munkaerőkkel végez-
hető ez is. A lelkész nem tudhat minden híve szorongattatásáról s ha
meg is tudja, egyedül nem bír mindenhová segítséget vinni. A Luther-
Szövetség állítsan melléje segítőtársakat. Két példát mondok, Az egyik
gyülekezetben körzeti megbizattak vannak s a rájuk bízott evangélikus
családok életének legkisebb. rezdülését is jelentik a lelkésznek. Egy
másik gyülekezetben húsz evangélikus családfő vállalkozott arra, hagy
esztendőnként kétszer összegyűjti atthanában a környéken lakó evan-
gélikus híveket. Ilyenkar a lelkész is elment s .így évenként kétszer
minden hívével találkozott, minden hívének megtudta gondját, baját
s jóelőre tudamást szerzett minden veszedelemről, mely a híveket
fenyegette. S ez nemcsak szervezés volt, amely azután üres keret
maradt, hanem hosszú éveken át így ment becsületesen és ered-
ményesen.

* * *
Tudom, hagy mindhárom feladatkör nagy és messzi célokat tűz

elénk. De azt is tudom, hagy mindenféle munkának csak nagy és messzi
célok adhatnak lendületet. Mi más az evangélium: megvalósultak a
lehetetlenségek! S mi a misszió? Elindulni lehetetlen célok megvalósi-.
-tása felé.

Férfiak az élet sodrában
II.

Mindazok a súlyos aggodalmak, amelyekkel egyházunk, sőt az
egész keresztyénség jövőjéért munkálkadók viaskodnak, indokolttá
teszik, hagy megvizsgáljuk azakat az okokat, melyek az élet sodrában
álló férfiakat szinte a tehetetlenség nehezekével látják el, hagy ki ne
mozdulhassanak az egyház irányába. Két csoportot 'lehet megkülön-
böztetni az akok között,belső kisebb és külső nagyobb okcsoportot.

A belső okok magában a modern lélekben találhatók fel. A modern
léléknek a természetében gyökerezik az a varázslatos hatás, melyet
az egyéniség és főkép önáll óság jelszavai gyakorolnak a mai emberre.
Ez az ember bizonyos fölénnyel tekint vissza a technikailag elmaradt
multra, mivel uralmát hatalmasan kiterje:sztette a természet erői
felett. A technikai haladás azonban elbizakadattátette és jogot formál
magának arra is, hogy előre elfogult kritika tárgyává tegye nemcsak
a multból átszármazott intézményeket, hanem a mult egész világnézetét
is. Ez eddig helyes is. A hibát att követte el, hagy az evangéliumi ke-
resztyénséget is a világnézetek közé sorolta. Pedig tudnía illenék, sőt
kellene, hogy soha nem volt a keresztyénség világnézet és nem is
lehet soha, Az evangéliumi keresztyénség ebben a viszanylatban sok-
kal több, mínt egyszerű világnézet; nevezetesen az összes világnéze-



tek próbaköve. Isten igéje, mely örök és változhatatlan, fémjelzi a
világnézeteket és a váltakozó kereszméket. Tehát fordított a viszony;
Isten beszéde ítélkezik és nem a kereszme az ember személyében.
Erre az embert nem jogosítja rel sem tehetsége, sem bármily magas
kultúrája. E kettőből adódik ugyanis az az önteltség, mely nem akar,
vagy szégyel fejet hajtani Isten előtt és igéjéhez igazítani életét. A fér-
fiak önteltsége az Isten igéjének követelését a magánélet· jogtalan
zavarásának mondja, Kedvenc jelszavuk "a belső önrendelkezési jog",
továbbá "a gondolat és cselekvés önkormányzata". E jelszavak mutat-
ják, hogy a' mai ember nem akar tűrni gyámkodást még az Isten részé-
ről sem. Ezen a téren az emberiség igen nagy túlzásba esett· Éppen
napjainkban vívja hatalmas harcát a totalizmus eszméje, melyről mon-
danunk sem kell, hogy az önrendelkezési' joggal és az önkormányzattal
szöges ellentétben van. ' '

Nem véletlen, hanem igen öntudatos munka, hogy az evangéli-
kus egyház,' mint első, veszi elő a próbakövet és mindkét oldalon

.megmutatja a túlzásokat. A harc nemcsak a harctereken folyik; ha-
nem a lelkekben is, azért siet egyházunk az élet sodrában vívódó lel-
kek segítségére az Isten igéjével, melynek alapján körvonalazza egy-
háztársadalmi tevékenységében is az evangélikus magyar ember rel-
adatát. ' \ .

Rá kell mutatnunk arra, hogy mcssze visszanyúlik az emberiség
történelmében a kedvenc [elszavaknak gyökere. A sátánizmus hívei
az ofiták (kigyóimádók) és újabb hiveik; Strauss n., Nietscho, Leopardi
és más modern írók egészen a magyar' Ady Endréig Isten ellen lázongó
liberálizrnusukban úgy ünneplik az ősbűnt, mint Istennel való titáni
ujjhúzását. mint az Isten jobbágysága alól való szabadulás első el-
szánt lépését és a kígyót tisztelik, mint a haladás kovácsát. (V. ö.

Goethe Faustját és Madách Luciferét.)
Világos, hogy ez a szellemi beállítás, amelyben nemcsak elődeink,

hanem mi is élünk, akarva-nem akarva hallani sem kíván arról a való
tényről, melynek két állomása az ősbűn' és a Golgota. Hallani sem
akar arról, hogy az emberi erők egyensúlya egészen a bűn felé billent.
Ez a tény a maga két állomásával ellenére van az Istentől lehetőleg
távoli elhelyezkedést kereső liberális szadduceus gőgnek, me ly a tiszta.
faj, romlatlan természet, kiélés jelszavaival az ajkán nem vesz tudo-
mást a természetünk mélyén dúló ellenkezésről és ezért az ember-
kezelés egész vonalán, a nevelésben, az egyéni és társadalmi életalakí-
tásban jégre épít; alkotásai és törekvései: a 18. századi filanthropiniz-
mus, a Rousseau-féle naturalizmus, a Marx-féle szociáldemokrata-
kommunista gazdasági optimizmus a valóság forró és forrongó fuval-
latára elolvad nak. Magyar viszonylatban Ady Endre hatása alól nehe-
zen tudja bárki is kivonni magát olyan értelemben, hogy nem vesz
róla tudomást, mert hatása alatt tömegek éltek és élnek még most is,
melynek tagadhatatlan van jó iránya is, de legnagyobb híve sem
tagadhatja, hogy ő volt nálunk a sátánizmus meghirdetője, mikor a
bűnt nevezte erénynek és az erényt pedig bűnnek Talán felesleges
szót vesztegetnünk arra, hogy mindegyik olyan költeménye, melyben
a bűnt magasztalja, sem vallási, sem nemzeti szempontból nem képez-
het kultúrértéket, de hatást igenis gyakorol.

\
Ezekután nem lekicsinylendő az életsodrában elfoglalt helyzetünk.

melybe a legnagyobb észrevétlenül kerültünk bele. Éppen ezért
nem kicsinyeljük le azt a harcot sem, mely a lelkekben tombol. Egye-
dül az evangéliumi keresztyénség bizonyul a tomboló harccal és for-
rongó valósággal megmérkőzni képes tényezőnek; az ember nem
angyal, akit csak a történelmi helyzetek, vagy a társadalmi fejlődés
rontott meg; nem is ördög, hanem bünös ember, testi-lelki való, aki
önmagában hordja, a bűntől teljesen megrontva, a lázadás csiráját.
Tehát minden eredményt váró reformnak ott, belül kell megfogni a
baj gyökerét. Igaz, hogy ezt lassúnak és túl vontatottnak tartják, de
a történelmi tények is ezt az. evangéliumi, kifejezetten evangélikus
álláspontot igazolják.

A belső önrendelkezési jog hangoztatása mellett a ,személyiség"
olyan varázzsal lett körülbástyázva, amely minden procikájában meg-
hazudtolja Luther "personalizmusát". Ez a varázs főkép az intelligens
férfiakat tartja lenyűgözve. Ha ugyanis a személyiség azt jelenti,
hogy ez az Istentől kapott méltóság; feladata pedig az, hogy az Isten- ,1

, ..

Templomozó Káté,
(Dezséry László könyve., Uzenet vkiadés.
Kecskemét. 1942\' iso lap.' Ara" 1.20" P,)

~'.": ''c., ~.:-:o, ;f.

Ez a könyv a', "remploirt'kefijjő . evan-
gélikuso.knak készült;'.K:etdé's-Ielele't'cfo!-
májában dolgozza: 'fél "azokat. az érveket,
melyekkel 'a templomkérülők ' .hitet lensé-
güket vagy .kényelmességüket leplezni
szok.ták. Ami először ragad meg=benne,
az kitűnő stílusa,gondolatgazdagsága' és
bőven áradó, fordulatos szeliemessége.' A
stílus és szellem csillogása azonban 'rop-
pant komoly és igaz mondanívalót takar.
Mindáz megtaláJható benne.ramit ma egy
öntudatos, egyházras életű- éVé}n:gélikus-
nak egyházaró1,:·az 'úgynevé~ett dogma-
tikai és liturgikus::" ,",v áltanokról",' >' ·az
egyhazrnüvészet, 'szerepéröl. '-'ft "bibli~iol,
az ó- és úJtestalhen'tum'vi§z'6:ny'aról; Ic az
igéről, a pr édíkéciórók : a -prédikátorról,
a templomi éneklésről. az egyhdzi eszten-
dőről, az ígehirdetés és 'Politika 'viszo-
nyáról stb. stb. tudrűa tkell: ", , "

Éppen ezért ezt 'a könyvet á:teinplo-
mos evangéJilHlsdk'! i§ 'haszormal ólvás-
hatják" Nemcsak+azért. "rriért ' érvei :KO-
moly fegyvert jelentenek ; a felelőssé-
gükre bízott templomkerülők" meggyőié-
sére s így ez a káté,"'felkés±ü!( misszio-
náriussá tehettv-s -s- templomát,.'szeretŐ"-l'és
oda más lelkeket is hívogató hívőt, ha-
nem azért is, me'Ttt'<.ketesztyén~bb temp-
lomi magatartésra ~énysteríti,''''iizokat is,
akik vasárnapról-vasérnepra ott ülnek
templomaink padjairrvEzek a templomos
evangélikusok k-apkodták :'szét· '-ai', 'első
kiadásLMikorra 'ezek- a sorok-rnegjelen-
nek, már készül' ·a· második, kiadás', Úgy
érezzük, ennek-'példányait, elsosorban a
templomkerülők kezébe kell eljuttatnunk.

Ellenségei vagyu:i&' il paphoz, padhoz
és naphoz, vagyis e'gy. bizonvosIgeliírde-
tőhöz kötött csak templomi és: csak va-
sárnapi keresztyénségnek. de küzdünk
azért, hogy íg,ehallgató,templombajáró
és vasárnapot 'megünneplő hívekké : te-
gyük a magukat "szabad'" és "kötetlen"
keresztyéneknek hevezőket, a 'kőzönyö-
söket, a hitetleneket,' egyszóval: a temp-
lomkerülőket. A lelkészeknek ebben a
küzdelmében jó segítség és fegyver
Dezséry László kitűnő katéje. A temp-
lomos és templomkerülő hívek mellett
a lelkészek is hálásak lehetnek aTernp-
lomozó Káté szolgé.latáért. K' A.

,
~~~.~

Láttuk ..
lfigénia Delfiben, Hauptmenn 1 G~H-

h.rrdt drámája '}<e~ült.,s,zínJ;e a .Nernzeti
Színházban a költő '8Q. születésnapja <l)-
kalmából kezdődő ,magyarországi, Haupt-
mann-hét első napján. Ez a komor, sötét
színekkel megrajzolt dráma ac. bűn súlyát
és marcangoló hatalmát '(iszi ,:a; néző ,elé,
Bár ókori a tiiJiúf!~é!)~i,4,f~14qlgoziÍ.s is,
a megoldás mégisc,csak. köz,elke,rül hoz-
zánk: a bűn súlya-alól nem.éud feloldaui
más, mint a .feIUl,rO:J,.jQvő"bűnbocsánat.
Olyan az egész 'pompás er:Zé~~eI,~v;ne.g-
döbbentő lelki,l}at"",~.q!*?d <i!gl:gq~ó;:4í,íÍ.ma,
mintha csakugyi\!l",magq,,-9:, 'gŰll; ,és~i"a
bűnbocsánat herca.vlenne. .:~~, .bünbccsá-
naté, . amelyik k,\Ú~y-ilm~nik;. i\~gys~g,á-
ban nem tud, h.Jrmi}ad)ű.llq~" amig }újra
meg nem ízlelte é1;?,L."T',f.,z"elpaC;l.á!j'p0,~,'
pásan, biztos, v,ona,Jy,Jl~~tésse,l.c,í'itte ,·,~t-
kerre a nagyszerű, mély ,.tí'lrt!}lBl~::,és
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mondanivalójú darabot, a szereplők is'"
tudásuk legjavát adták és a közönség
viselkedése ellen sem lehetett kifogás.
Talán mert sok fiatalkorú volt jelen, aki-
ket még nem rontott meg egészen a
mai rossz színdarabok tömege?

Az utolsó pillanat címen hozta ki az
Esperia olasz filmvállalat Puskin világ-
hírű novellájának, a Párbajnak fi lmvá l-
tozatát. Meg kell adni: igen jó filmet
készített belőle, mert nemcsak a szöveg
hangulatát adta vissza, hanem eleitől
fogva megőrízte okos mérsékletét és
ezzel olyan szép filmet produkált, amit
olaszok tóI még nem is láttunk, másoktól
is alig. Felvételei tökéletesek. Melegen
ajánljuk mindenkinek. kp.

Az "Üzenet a Volgapartról" címü új
magyar filmet csak épen az teszi a' mai
idők fiImjévé, hogy olyan magyar kato-
nák szerepelnek benne. akik az orosz
front on harcolnak. Egyébként a film
írója alig-alig láthatott még aratást, mert
külőnben a leventeifjakat nem öltöztette
volna fel aratás idején hosszú nadrágba
és sűrűszövésű zöld leventeingbe! A sze-
replők csak javítottak a darab silánysá-
gán. A fényképezés jó. De a darab ren-
dezése már sokkalta gyengébb. Nem
hisszük, hogy lesz olyan sikere, mint a
"mai" magyar filmeknek. H. Gy.

HíREK-
Advent minden vasárnapján az ösz-

szes budapesti templomok istentiszteletei
úrvacsoraosztással végződnek.

Templomszentelés Csöglén. Orörnün-
nepe volt november 8-án az alig néhány
évvel ezelőtt alakult veszprémmegyei
csöglei missziói egyházközségnek. Ekkor
avatta fel a gyülekezet új templomát
D. Kapi Béla dunánfúli püspök. Kezdő
ének után Takács Elek esperes imádko-
zott és ígét olvasott, D. Kapi Béla püspök
hatalmas beszédében' rámutatott arra,
hogy merre kell a mai idök emberének
haladnia, hogy Istené lehessen, majd
felszentelte a templomot. Az ünnepi köz-
gyűlésen Győrffy Zoltán égyházfelügyelő
mondott megnyitó beszédet, Bárdosi Jenő
lelkész pedig ismertette a templomépítés
történetét. - Délután a misszióí egyház-
községhez tartozó Adorjánházán folyta-
tódott az ünnepség, ahol a püspök -
alig pár évre az ottani templomépítés
után - a maroknyi gyülekezet új ifjú
sági termét adta át rendeltetésének.

Luther-serleg vacsora." Az Országos
Luther-Szövetség november 20-án, az
egyetemes közgyűlés estéjén tartotta ez-
évi Luther-serleg vacsoráját, melyen or-
szágos egyházunk vezetői nagy számban
vettek részt. A serlegbeszédet dr. Vla-
dár Gábor titkos tanácsos, kúriai tanács-
elnök, a budapesti egyházmegye fel-
ügyelője mondotta. Rendkívül érdekes
képet rajzolt Luther egyéniségéről és bő-
ségesen és érdekes en szólt Luther asz-
ta li fieszélgetéseiről és bőségesen meg-
mutatkozó lelki világáról. A közel egy-
órás beszéd élményt jelentett az előkelő
haJ1gatóságnak.

Sámsonháza egyházközsége dr. Kovács
Sándor püspök lelkészi örökébe egy-
hangú meghívással Kirschner Rezső püs-
pöki titkárt hívta meg lelkészi állásába.
Az egyhangú állásfoglalásban méltó rrró-
dot jutott kifejezésre az ott eltöltött évek
alatt szerzett általános közszeretet és
megbecsülés.
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től kapott talentumokat és az ezekben rejlő jótulajdonságokat a lehető
legnagyobb fokra fejlessze és így minél közelebb jusson a nemes em-
beri típus ideáljához, akkor még örülni lehetne a kedvenc jelszónak.
De a személyiség jogainak hangoztatása ma sokszor azt jelenti, hogy
az egyén elfelejti a közösségre való utaltságát, ennek következtében
mások, főként az elődök munkáját kegyelet nélkül lekicsinylik ..A nagy
"En" hangoztatásaban annyira megy hogy mindenkinek jogot ad a
tényleges állapotok kemény kritizálására és' saját önállóan formált
egyéni vi1ágnézetének megszerzésére. A ma kereszméje ennek a túl-
zásnak üzent hadat, de a másik szögletből. A harc tart, jóslásokba
bocsátkozni felesleges volna, mert az evangélium őrzi és védi a szemé-
lyiség és közösség helyes viszonyát, melyet a reformációban Luther
Márton állapított meg helyesen az Ige világosságánál.

Az a vallási közöny és szkepticizmus, -mely az, élet sodrában dol-
gozó és küzködő férfiakat. fogva tartja, a túlságos önbecsülésből ered.
Ezek azok az emberek, akik vallásosak, de a maguk módja szerint,
másképpen úgy is szekták ezt' mondani, hogy "egyéni buzgóságban
élnek". Ezek a gyakorlati életben leszűrődött szólamok igazolják mind-
azt, amit fentebb mondottunk egyrészt, másrészt eligazítanak bennün-
ket, hogy miért van az, hogy hála Istennek templomaink megtelnek
ugyan, de a gyülekezetek élete nincs ezzel egyenes arányban. Innen
van, hogy már magában a templomban is a szorgosan figyelő igen
érdekes jelenségnek lehet szemtanúja. Ugyanis addig, míg az igehir-
dető a szent szöveget magyarázza, szívesen és odaadással hallgatja
mindenki, de mihelyt az ige követelte keresztyén hivő életről, vagyis
a bizodalmas hitből önként folyó tettekről kezd szólni, a hallgatóság
mozogni kezd, csendes gesztusokat vezet Ie, arcokat alakít és olyan
szavakkal távozik az igehirdetésről, amelyeket egykor Agrippa mon-
dott Pál apostolnak: "Kicsinyben múlik, hogy rá nem beszélsz, hogy
keresztyénné legyek" (Csel. 26:28.). Innen van, hogy sokszor lehet
hallani, hogy a szónok milyen szépen beszélt, de igen ritkán, vagy
talán soha azt, hogy ezután pedig így fogunk élni, vagy az Isten szent
ügyéért dolgozni. Az élet ugyanis más, néha egészen más. A modern
ember életét néhány pontjában találóan jellemzi Krafft-Ebing ideg-
gyógyász: "De hogyan is lehetne az máskép, mikor élet.módunk el-
puhult, felsőbb körökben mértéktelen a táplálkozás, az alsóbbaknal
durva a felfogás... nagyvárosok könyvkirakatában a legfrivolabb
irodalmat árulják és az ujságok nyugodtan hozzák a szerelmi kalan-
dokat és erkölcsi történetecskéket, mint pikáns olvasmányokat".

Érdekessége az idézetnek jórészt az, hogy ezt orvos írja. Halvány
sugár gyanánt mutatja, hogy miért kelt visszautasítóhelyezkedést, ha
a mai ember életéhez közeledünk az Isten igéjével. Ebbe az életbe
vajmi nehéz beleilleszteni azt az életet, melyet az Ige követel. Úgy
vannak sokan, mikor a keresztyén, még pedig hivő keresztyén életről
hallanak, mint a zsidók, mikor Kánaán földje előtt álltak: "Óriások
laknak ezen a földön, nem vagyunk ilyenekhez szokva".

Alig fér kétség hozzá, hogy a belső olecsoport is már oly erősen
megköti a modern embert, hogy a legteljesebb odaadással végzett
munka és míndenekelőtt Isten segítsége szükséges ahhoz, hogy éppen
a férfiak mozduljanak ki az élet sodrában elfoglalt helyzetűkből-

Dr. Halász Kálmán.

Egyházzenei előadás volt a Deák-téri
templomban november 23-án, d.. U. fél 6
órakor. Az evangélikus egyházi zeneiro-
dalom nagyjainak: Bachnak és Scheinnak
műveit adták elő az ev. leánygimnázium
énekkara, a Lutheránia vegyeskar és ne-
ves művészek. Zalánfy Aladár, a Zene-
művészetí Főiskola tanára orgonalt.
Weltler Jenő karnagy vezényelt. Az elő-
atiást a rádió viaszlemezre vette s a
közeljövőben műsorára veszi.

75 éves az Angster-orgonagyár. A
pécsi Angster-orgonagyár alapításának

75. évfordulóját nagy ünnepségek kere-
tében tartották nov. 16. és 17-én Pé-
csett. A gyár 1275 orgonát épített, köztük
a budapesti Deák-téri, fasori, valamint
a győri ev. templom orgonáját is. A
pécsegyházmegyei Cecilia rendezésében
két hangverseny keretében mutatták be
a legújabb Angsfer-orgonákat az ország
legkitűnőbb orgonaművészei. A belvárosi
kato1ikus templom orgonáját Peskó Zol-
tán és Fodor Kálmán egyházi. kar-
nagyaink és orgonamíívészeink szó laltat-
ták meg.



"Totaliter aliter"
Egy régi adoma beszél arról, hogy két teológus, kik közül az egyik

dogmatikus, a másik pedig etikus volt, tudományuk értékéről, jelentő-
ségéről rendkívül sokat vitatkozott. Természetesen a dogmatikus azt
állította, hogy az ő tudománya abszolút értékű, de az etikus sem hagyta
magát és váltig hangoztatta, hogy az ő tudománya az értékesebb, a
gyakorlati életben fontosabb, jelentőségteljesebb. Végül megegyeztek
abban, hogy akármelyikőjük hal is meg előbb, a másiknak megjelenti,
hogy kinek van hát igaza. Az adoma szerint a moralista halt meg előbb
és engedélyt kért Istentől, hogy dogmatikus barátjának valami úton-
módon jelentést vihessen ... A jelentés pedig így szólt: Hát még a
dogmatika csak taliter, qualiter Isten előtt, de az általam tanított etika
totaliter aliter. (Magyarúl: a dogmatika még csak megáll Isten előtt
annyira-amennyire, de az etika teljesen más.)

A latin szójáték egészen szellemes, de megtanulhatjuk belőle azt
a nagy igazságot, hogy Isten színe előtt minden másképen van, hogy
Isten másképen látja az élet különböző dolgait, mint mi emberek. Meg
kell ezt mondani éppen ma, mikor az egyházat egyre több támadás
éri a háború miatt. Vádolják az egyházat, hogy nem volt elég ereje
a háborút meggátolni. Vagy ma nincs elég ereje a háborút megállítani.
A napokban egy sápadt arcú, fekete ruhába öltözött asszony jött h~z-
zárn, kinek egyetlen gyermeke valahol a Don mellett nemrégen halt
hősi halált és elmondta, hogy elveszítette minden bizalmát, minden
reménységét. Mióta a fekete pecsétes hírt megkapta, még imádkozni
sincs ereje: Tisztelendő úr, miért kellett az én fiamnak meghalni, miért
van háború, miért nem kiáltják a szószékről, hogy legyen vége a hábo-
rúnak, hogy most már elég legyen ...

Isten másképpen látja, mint mi emberek. A szenvedés örök titkait
nem értjük meg és nem tudjuk felfogni. Nincs képességünk rá, hogy
felfoghatnánk. Visszájáról látunk mindent, mint a megfordított szőnyeg
kusza mértani vonalait.

Egészen bizonyos, hogy Isten a szenvedésteljes időkből egy új
világot akar kiépíteni. Ezért az új világért imádkozni és áldozat-
kész szeretettel érte dolgozni kötelességünk. Az a kérdés, hogy milyen
hittel és milyen magatartással válaszolunk a szenvedésekre. Handel
György Frigyes, minden idők egyik legnagyobb muzsikusa, akkor írta
meg Messiás c. oratóriumát, mikor a legnagyobb szenvedések et élte át.
Azt mondják a zenekritikusok, hogy Handel ebben a művében "az
emberiség legnagyobb csodáját, a Szeritírást élte át". Vizsgáljuk meg
magunkat, hogy ebben a siralomszürke világban hogyan és mivel rea-
gálunk mi magunk a háborúra és a háború okozta szenvedésekre. Ha
ez a magatartás nálunk is csak tehetetlen, sötét és vak lázadozást mutat,
akkor Isten sápadt arcú követe, a háború minket még mindíg nem
tanított meg semmire. Akkor a tanítás még ezután következik. Addig is
ne felejtsük el ,hogy Isten színe előtt a dolgok másképpen vannak.

Se nem használ, se nem árt az. a templom, mondja a szülő gyer-
mekének, munkaadó a munkásnak. Miattam rnenj, vagy mehetsz abba
a templomba!' A hittanra kevesebb időt is fordíthatsz, mondja újra
csak a szülő a könyveivel foglalatoskodó fiának. Számtannal, fiziká-
val, kereskedelernmel, nemzetgazdaságtannal stb. foglalkozz, erre van
ma szükség. A jövő világában azok érvényesülnek, kiknek nagy a
val ó s á g érz e t ü k. A hitet, a templomot, az imádkozást hagyd a pa-
pokra. Ez az ő kenyerük. Ebből élnek. '

Pedig a bűn, a kegyelem, a megváltás még a számtannál is
nagyobb valóság. Hacsak egy pillanatra nézünk bele a természet vilá-
gába, észre vesszük, hogy ott a kétszer kettő sokszor tíz, máskor húsz.
Két kórokozó bacillus hatása sokszor tízszeres következményekkel jár.

Ne felejtsük hát el, hogy a világ számára a sírt a teljes közörn-
bösség, az Istentől való egész elfordulás, a hitetlenség ásta meg. Isten
pedig gyökeres radikalizmust kíván. Nála nincs kiegyezés. A vagy-vagy
döntését ez a háború is szolgálja.-

{}

. Szabadságra jövő katonától hallottam, aki látta a stukáknak az
égboltról való alázuhanását, hallott fültépő robbanásokat, tapogatta a
felszakított sebekkel nyöszörgő földet: megtanultam és sohase felej-
tem el, hogy van Isten. Fülöp Dezső.

A bodóhegyi egyházközség jubileuma.
November tizenötödikén, istentisztelet
keretében ünnepelte a bodóhegyi gyü-
lekezet fennállásának 150. évfordulóját.
Luthár Ádám battyándi lelkész, mint az
egykori anya gyülekezet lelkésze magyar,
Kováts Károly felsöcsalogányi lelkész
pedig, mint az egyházközség volt filiá-
jának lelkésze, vend nyelven hirdette az
igét. Istentisztelet után díszközgyülés
volt, melyen Siffár Károly helyi lelkész
ismertette a gyülekezet küzdelmes törté-
netét. A vasi közép egyházmegye nevé-
ben Rónay B. Gyula esperes köszöntötte
a jubí láló egyházközséget.

Kisapostag leánygyülekezete novem-
ber 8-án evangéJizációs gyülekezeti na-
pot rendezett Palotay Gyula hartai,
Csaby József dunaföldvári és vitéz Nyá-
mádi István helyi ref. lelkész szolgála-
tával.

Kérelem. A nógrádmegyei Vanyarc
ev. gyülekezete szeretettel kérj azokat
a .gyülekezeteket, amelyekben a nyol-
cadik kiadású magyar nyelvü "Békéscsa-
bai énekeskönyveC használták, de az-
után más énekeskönyvet vezettek be,
ezeket a régebbi könyveket ajánlják fel
megvételre a vanyarcí híveknek.

Egyetemes imahét. Mindazokkal, akik
az 1942. évkezdö egyetemes imahetet
megtartották, közli a Magyar Evangé-
liumi Szövetség elnöke a befolyt persely-
pénzek eredményeit: ref. gyülekezetek
473.84 P, ev. gyülekezetek 143.53 P,

. kisebb felekezetek gyülekezetei 99.78 P,
egyesületi összejövetelek 70.85 P. feleke-
zetközi összejövetelek 201.98 P, összesen:
989.98 P. - December elején szétküldi
az 1943. évi imahét programmját. Már
most kéri az egyesületek és az egyház-
községek vezetöit, hogy az esztendö elsö
teljes hetére állítsák be ezeket az össze-
jöveteleket.

Jubileum. A békéscsabai Nöegylel és
Szeretetház nov. 6-án ünnepelte fenn-
állásának 25, illetve 10 éves jubileumát.
A Nöegylet elnöke: dr. Rell Lajos, ismer-
tette az egyesület megalakul ásának és
működésének történetét s meleg szavak-
kal emlékezett meg a két volt elnöknö-
ről, dr. Szeberényi Lajosné és Jakabffy
Györgyné lelkészözvegyekröl, valamint a
jelenlegi elnöknöröl, özv. Lörinczy
Lászlónéról, akik Iáradhatatlenul rnunkál-
kodtak az egyesület felvirágoztatásán.
A közgyülés elhatározta, hogy az intéz-
mény történetét nyomtatásban is kiadja.

A budai második lelkészi állásra az
egyházközség egyhangúlag Danhauser
László vallástanító-lelkészt jelölte.

Lelkészbeiktatás. A tokaji egyház-
község november 29-én, ádvent elsö va-
sárnapján, istentisztelet keretében vesz
búcsút eddigi lelki pásztorától, Túrmezei
Sándor esperestöl és iktatja be hivata-
lába egyhangúlag meghívott új lelkészét,
Chován Sándor püspöki .titk árt. A be-
iktatás szolgálatát Túróczy Zoltán püs-
pök végzi. '

A gyülekezet és a háború összefoglaló
cím alatt rendezi' meg a Deák-téri
Luther-Szövetség szokásos ádventi elő-
adássorozatát. 1. Dec. 4. "A gyülekezet
a külső frontért .'· Elöadó: Rédei Károly
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ev. hOIÍvéd~főlelkész>éZ.Dec. 11. "A. gyü-
lekezera be']~ő frontéf't". Előadó: Asbóth
Gy'ul~', e<'. ho?Yéd~f?relkész., 3. Dec. 18.
"A ,gyülekeZ,et az ,J~ten:frontjáért". Elő-
adó: i. Belíkó+Zoltánv'ew. honvéd-lelkész.
Minden' alkalomÍn'éÍí rnűvészi számok és
ígemágy'ai:~z~i 'ls ·i~~z'.'

, J • _ '~\,.: •

-Csengey ..Gu~ztáN"emlékiinnepély. A
Deák-téri' 'Luther-Szövetség Kultúrális
Szekoszté lya :hoverrtber' 27-én a leány-
gimnázium' .disztermében Csengey-emlék-
ünnepélyt, tartott, ,Az. .ernlékbeszédet dr.
Hel).szellI).,~n~:c~l~dá;' :ig. főorvos, egye-
temi •m. tianáT' mondotta.
'!UÍt~ág'i ,l:Íá?iáyat~{ ':({Í!;;somlyón. Ben-

söséges ünnepség keretében avatta, fel
az,,új kissomlyói tifj úság] házat Mo li tórisz
János kemenesaljaí. esperes. A kizárólag
önkéntes adomérryőkbó l létesült otthont
Horváth Sáridor du'kiú kőmíves, presbi-
ter, önköltségi' áIO'u: készítette. A ház-
avatással kapcsolatbari.ífjúsagj konferen-
eiát rendeztek, melven -Bonnyai Sándor,
AgostonSéridor 'és Kuté)S' Efek' tartottak
előadé.st.' "', .-'J

, "\ '
'I'emplomozó Káté,« Dezséry László

könyve elso' kiadásáb-an pár hét alatt
teljesen 'elfogyott. A,':~ásoqik' kiadás rö-
videsen megjelenik .. Ugyancsak előké-
születben a nagyslkerü .könyv német és.
tót nyelvü fordítása' is, Megrendelések
és előjegyzések lapunk kiadóhivatalába
és az Uzeriet kiadóhivatalába (Ke.cske-
mét; Luther-palota) küldhetők.

Adventi esték. A Iasorj lelkészi hiva-
tal gyülekezeti termében minden szerdán
este 6 órakor. a· X. kerületi lelkészi kör-
ben min den csütörtökön (kőbányai és
Simor-u. templomban' felváltva). a kelen-
földi templomban' színtén - minden csü-
törtökön este 6 órakor; az óbudai temp-
lomban minden pénteken este 6 órakor
vannak sorozat~s ádventí ígehirdetések.

Somosköújtalu evangélikussága fiók-
egyházközséggé szervezkadett és novem-o
ber l ő-én -íktatta 'beli·első felügyelőjé!,
dr. Krepuska 'István, egyetemi orvos-
tanár! tisztébe dr. Csengődy Lajos nóg-
rád-hont-barsi esperes. "Az eskü letétele
után - elnöklő esperes rámutatott az
egyházfelügyelői hsz.t:, történelmi jelen-
tőségére, majd .dr. Krepuska István tar-
totta meg egyházfelügyelőt székfoglaló-
ját, amelyben útalt" csal'ádjának a kör-
nyékkél való:' kapesolataira és azokra a
szálak-ra, amelyek ot -ís [elkíközösségben
tartják -.a,k,9z~:~ggel,.~fijd meleg szavak-
kal, adott kifejezésf . hogy egyházépítő
szelgálalát egész'sti\T'Vel vállalja és egy:
háza felvír ágoztatását- elő fogja mozdí-
tani. ----.;A, bensőséges- ünnepség után
vendégül látta az. égvház elnökségét és
tisitikarát es közel,éCidel fejeződött be az
Iktatóünnepély. ' . 'c

Kitüntetett ~anjt~ .. Czéh Sándor győr-
szemerei kántórtbnító '. résztvett a Múzsa
zeneműkiadó és hangversenyrendező or-
szágos magyarnót,a,p(llyázatán és "Kis
őszi ének" C. szerzeményéveI a II/a. di-
jat, aranyozott érmet 'nyert. A kitünte-
tett' művet" már beTs mutatták a Zene-
akadémián.

Kevesen tudják ...
hogy a két utolsó erdélyi fejedelemnek, 1. és II. Apafy Mihálynak a

holttestét zavaros háborús idők és súlyos járványok miatt ideiglenesen
a család egyik távoli birtokán, Almakeréken, az ottani szász evangélikus
templomban temették el. Harminchárom évvel ezelőtt vette át a kolozs-
vári református egyház a hamvakat és szállíttatta Kolozsvárra. Itt is
csak ideiglenesen temették el akkor a magyarutcai "kétágú" templom-
ban. Most, az eImúlt héten kerültek véglegesen haza, a farkasutcai
templomba a hamvak. Kós Károly művészi emléket állított a templom
keleti végén s rá a következő szöveget vésették: "Itt várja Jézusát
Apafy Mihály, Erdélyország fejedelme. Született 1626, fejedelemmé
választatott 1661, meghalt 1690. Apafy Mihályné Bornemisza Anna
született 1628, meghalt 1688. - II. Apafy Mihály, született 1665, meg-
halt 1713. Felesége, Bethlen Kata, született 166.. (az utolsó szám
hiányzik, mert a születés időpont ja ismeretlen), meghalt 1724. A feje-
delmi hamvak ide temettettek 1909-ben s emléküket a kővel kijelölte
a református egyházközség 1942." , .

hogy Sopronnak első nagynevű lelkésze Gerengel Simon volt.
Alsó-Ausztriában, Aspangban volt lelkész s Luther szellemében vég-
zett bátorszavú ígehirdetéséért már fiatalon három évi várfogságot
szenvedett Salzburgban. Egyik soproni látogatása alkalmával a városi
tanács felkérésére egyházi. beszédet mondott a híres szent Mihály-
templomban. A beszéd annyira tetszett, hogy nyomban meghívták a
templom plébánosa mellé német prédikáló papnak (hitszónoknak).
Bizalommal fogadták a magyarajkú hívek is. Alighogy értesU'i-..
szigetvári Zrínyi Miklós hősi haláláról, (1566. szept.) azonnal imádságot
írt s ebben a török veszedelem elhárátását kéri Istentől. Ö szer-
vezte meg Sopronban tulajdonképpen az evangélikus hitéletet. Luther
példájára írta meg 1&69-ben megjelent híres Kátéját. Ennek előszavá-
ban kijelenti, hogy követője Luther Márton Kátéjának, az Agostai
Hitvallásnak s Apológiájának, továbbá a Schmalkaldeni Cikkeknek.
Kátéjához csatolt különféle imádságai és énekversei révén megala-
pozta a későbbi' soproni evangélikus énekeskönyvet., Ö írta az első
soproni Ágendát (szertartáskönyvet) s ezt a soproríi lelkészek meg-
szakítás nélkül 1828-ig használták./Kátéját a soproni lelkészek az
1582-ben megjelent harmadik kiadása óta egy második, rövidebb rész-
szel toldották meg, mely utóbb "Summa der christlichen Kinderlehre"
címen terjedt el. Magyarul 1715-ben jelent meg az első ismert "Geren-
gel 'Summája" s a magyar evangélikusok még a 19. század első felében
is szorgalmasan forgatták. Nagy gondja, volt a helybeli iskolaügyre is.
A régebbi latin iskolát fejlesztette s a reformáció szellemében meg-
szervezte a soproni polgárok gyermekeinek anyanyelvű iskoláját, a
népiskolát is.

Gerengel .idejében négy soproni templomban hirdették Luther
szellemében az Igét: a Szenlélek-templomban magyar nyelven, a szerit
Mihály, a Szent György és a mai Ikvahíd közelében állott ispotályi
vagy kórházi Szent Erzsébet-templomban németül. Ezek a templomok
kevéssel utóbb azonban a katolikusok használatáb a mentek áto

Dunántúli, somogymegyei, tabi gyűlekezetünk ősei valamikor
csakúgy, mint az alföldi, gyülekezetek ősei, a Felvidékről indultak el
új otthont keresni. Üldöztetések között, megpróbáltatások és újabb
háborúságok útját kellett hosszú ideig járniok. Egy 1717-ből származó
levél szerint "Tat' és Csaba-puszták akkori birtokosai kesellőköy Maj-
thényi György és Mer.eyZsigmond földbirtokosok meg engedték, hogy
a telepűlő evangélikus hívek, kik itt egy jó falut akartak alapítani,
nevezett két falut szabad tagul használhassák.", Alig múlik el azonban
néhány esztendő, már arról olvasunk, hogy Bíró Márton katolikus püs-
pök megtiltja, "hogy saját felekezetükhöz tartozó tanítót tarthassanak."
Magához hivat ja a lelkészt, megdorgálja s mintha feljebbvalója lenne,
-- kioktatja , .. Első imaházuk leég, ekkor a földesúr jóvoltából épít-
keznek, mikor pedig az kicsinynek bizonyul, szép, új hajlékot emelnek
az Úrnak, "pirostetejű, fazsindelyes -tornyot, melynek csúcsán kétfejű
sas ékeskedik", ez azonban a tűzvész martaléka lesz. Még aharangok

_is megolvadtak, "megmenteni csak az orgonát és az oltárt tudták oly-
képpen, hogy széjjelszedve, a torony alá hordták össze." Isten azonban
e megpróbáltatás után is - mint előtte mindíg - adott hitet és erőt
s megsegítette őket kegyelmesen. . Közli: Pásztor Pál.



Rá~ió, gramofon, zongora~illent~üs~armoni~a BUNDÁK,
elsőrangú kivitelben és legmegbíz--
hatóbbanés az "összes hang- MARNITZ hangszer-

szerek legolcsóbban telep
Budapest, Vili. kerület, Józseí-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~at·Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám.n • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZÁR - KÖZ 3.

TEL.: 384-447. ,

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

nászajándékok.

Zongorák, harmóniumok
eladása M 'd..1 11" hittestvérünk
v éte I ~ enon e zongoratermében

Bezerédl-u. 10. - Tel.: 146-41 L

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

Eredményesen ciánoz.

.,Szigeti" ezüst
6 szem. evőkészlet kazettában, 47 drb. 1000.- P

Szigeti Nándor és Fia, 11.,Olasz fasor 35
/'" _ _-~ ..,. "v_•• .,.,.,••.•.•••••••

, "
8[lY[CZOK
xovz.cs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz,' Tel: 423-327.

zománctéblé.k,
vésések, jelvények,
névjegyek. címkék

Bundlk,
bolerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
model szeri nl.

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

•••••••••••••••••
BIBOR -ISTVAN
kőnyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, Írószer, töltőtoll,
játékárú, bélyeg, beszélőgép, lemez, tű, kírakatdíszítő, könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltőtoll ak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

[VANGrll~U~~lJl
SZŰRMÉK

ZAY- MIHÁLY
Bpest, IV., Haris-kőz 4. félem. Tel: 188.,--057

Nagy raktár legújabb modell ekből.
Alakításokat jutányosan vállal ok.

Peth " L· gyűmőlcs-, zöldség- éso aJos teltermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.
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szövet és selyem divaté,uk

BUDAPEST, (Belváros) IV., Sülö·utca 1•.
(Ág. ev. isk. épületben)

.~ .......•....•... _ .......•

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

Telefon: 185-462.

AgJábo, rBkomisba

rugós MDTHACOT
kérje kárpitosától az EPEDA-üzem
eredeti 'j ó 1á II á s i nyilatkozatát



Teritettasztalon SZIGETI evőeszköz
12 személyes ezüst kazetlában
92 drb. . . . . 1.760.- P

118 drb. 2.400.- P
(ebben 12 pár halé s is)

6 szem. 47 drb.. 950.- P
Szigeti NAndor ts Fis. II.. Olasz-fasor '35. sz

o cs. és kir. Fen-
séges Józse! Iöher-
ceg kamarai szál-

lítója

C Felsége 1.Ferdi-
nánd bolgár király
u d var Lszéllítóie

Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSO preparalóriuma.,
.. Budapest. ll. kerület. Iskola-utca 18.

(~~;Z~~~85~'\
@) . EKSZER-EZUST -ARANY @). .

Telefon: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.
Választékos. izléses. szelíd munka. Előnyös érek.

Evangéliku~lakásba I
Evangélíkus képet l I
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok 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)
..Elvégeztetett" (60X33) .
Ugyanezek levelezőlap alakban

ért kaphatók.
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'Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, 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 tagszerzőket.

Ajándékok. ó r a k ü l ö n l e-
gességek és óraj.avítások.

Létesült a ..Nemzeti Önálló·
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38·20·87.

A Luther-Társaság

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

u ib ó I :.me 9 n. iIti
A magyar evangélikus egyházi irodalom In i n den ter m é kek a p hat ó.

Szépírodalmí könyvek, tudományos és ismeretterjesztő művek gazdag választékban.

ir6$zerek.P.a pl,·
VA.AroU a Luther-TArsasAg kere.keClésében I
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Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.


