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Az nem lehet
Most ünnepli az ország a zatnak a jobb kor és a nagy-

Szózat megzenésítésének száza- szerű halál közötti ingadozása-
dik évfordulóját. Az idő való- ból értékkülönbséget vonni a
ban alkalmas rá, mert ma min- kettő között, bár mi kétségtele-
den magyar szívében ott kell nül azok közé tartozunk, akik
dobognia a Szózat dallamával egész bizonyosan tudjuk, .hogy
együtt a kezdő két sorának is: minden rendületlen megállá-
Hazádnak rendületlenül. légy-' sunk mellett is szükségünk van
híve, óh magyari lsten megáldó és megtartó ke-

Sok méltató írást olvastunk gyelmére. Mégis ezeket a so-
és hallottunk ebből az alkalom- rokat nem a Szózat kárára, ha-
ból ~ Szózat gondolatairól. nem a Szózat védelmére írjuk.
Egyetértünk mindazokkal, a-kik Igaz, hogya Szózatban nem
kiemeltek- azt, hogy ez)a költe- fordul elő Isten neve. A földről
mény a hűségnek a dala: ko- beszél, ahol apáink vére folyt.
moly, mély, ünnepélyes hűség Viszályokról, balszerencséről,
lüktet minden szavában. Jó- sírról, hol nemzet. süllyed el.
ban és rosszban, örömben és Úgy tűnik fel, ha nem olvassuk -
bánatban, békében és háború- és nem hallgatjuk. nagyon' fi-
ban, biztonságban és- aggo dal- gyeimesen, hogy itt csak élni
maskodásban szeretnünk. kell .és halni lehet, de- a jövendő
ezt az anyaföld et, melyen böl- jobbra vagy balra fordításában
csőnk ringott s amelynek hant- tenni semmit nem .lehet, mert
jai alá' majd pihenni térünk. ez felül van az emberi erőn.
Szeretni kell rendületlenül. Azonban éppen itt van elrejtve

Most nem találkoztunk azzal az a belső meggyőződés, ame-
a bíráló megjegyzéssel, amelyet ] lvik nélkül a Szózát a magyar
többször hangoztattak azok, költészet legvigasztalanabb köl-
akik a Szózatot a Himnusszal tői műve és amely nélkül a ma-
szekták egybevetni. Amíg agyar' szív csak r-eménytelen
Himnusznak Isten .felé forduló szív lenne. A kőlterríény szerint
hangját emelik ki és rámutat- a nemzet a nagy világhoz
nak, hogy ugyanaz a hazáját kiáltja, hogy egy ez~edévi szen-
szerető szív Istentől kér áldást, vedés kér éltet vngy halált.
Isten kezéből veszi a múltnak Ennek a nagy világfiak a szívét
.minden büntetését és a balsors-o akarja a költő rábírni megér-
tól tépett magyarra Istentől kér tésre és enyhülésre?' Ezt a nagy
víg esztendőt, jobb jövendőt, ~- világot akarja rávenni, hogy
addig a Szózat a sors, kezében méltányolja a kiontott vért és
látja az' áldást is és a vereséget' a keserves balszerencsét? Mi
is. Nem a mi dolgunk a Him- úgy véljük, hogy itt, éppen a;,

nusznak Isten iránti bizodalom- költemény kőzepén. egy pilla-
tól átfűtött gondolatai .és a Szó- natra nem a földre, mem lefelé,

~
1

If

-\

•• •
hanem felfelé néz a költő, ami- '
kor azt mondja: -Az nem lehet,
hogy .annyi szív hiába onta
vért, , .' Az .nem lehet, hogy
ész, . erő és oly szent akarat
hiába sorvadozzanak egy átok- .
súly aiatt! /Itt rejtőzködik
ebben a költeményben a hit,
Nagyón el van ugyan rejtve
és nagyon messze. van attól
a rendületlen hittől, amely
az evangélikus Pap- Váry Ele-
mérné híres versében szólal
meg: Hiszek egy Istenben, Hi-
szek egy hazában, Hiszek egy
isteni örök igazságban,. - de
mégis a szabadságharc előszelei
között élő költő, Vörösmarty
Mihály, csak ugyanennek az'
isteni örök igazságnak mond-"
hatja, anélkül, hogy megszólí-
taná: Az nem lehet " .', Az nem
lehet .. ,

A Szózat költőjével együtt
mondjuk ma is a felhívást min-
den magyarnak, hogy rendület-
lenül legyen hűséges nehéz idő-
ket élő hazájához. Vele együtt
szent és égető igazságnak érez-
zük, hogya. nagy világon e .kí-
vül \ nincsen számunkra' hely.
De a nagyszerű temetkezés
gondolata fölött mi Istent lát-
juk és a Himnusznak megingat-
hatatlan hitével és bizodalmá-
val tekintünk a népek. 'életét
igazgató, történelmet formáló
örök lsten felé és minden "bal-
sors" között rendületlenül.
imádkozzuk.. Az nem lehet.,.
Az nem lehet."

K~L.
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A dunáninneni
'egyházkerület

kőzgyűlése
Augusztus 26-án tartotta ez évi köz-

gyűlését a dunáninneni egyházkerület
Léva város falai között.

Az egyházkerület püspöke, Kardos
Gyula, akit két héttel előbb betegsége
eniatt budapesti gyógyintézetbe szállí-
tottak nem vehetett részt a közgyűlé-
sen: ~elyen Laszkáry Gyul.a egyház-
kerÜleti f'elügyelő és dr. Csengődy La-
jos egyházkerületi főjegyző elnököltek.
A közgyűlést megnyitó istentiszteletet
Péter Henrik nagybörzsönyí lelkész vé-
gezte.

Laszkáry Gyula kerületi felügyelő
megnyitó beszédében rámutatott arra;
hogy mennél [obban tombol a vihar
körülöttünk, .annál: inkább kell oda-
hatnunk, hogyakrisztushivők serege
egymással békében éljen, azt önző ér-
dekek részekre ne szaggassák, 'hanem
Isten félelmében, emberszeretetben és
a haza szolgálatában forrjanak össze
szeros egységbe, Csak az egész keresz-
tyénségnek a krisztusí szerétettől át-
hevített lelkűlete és az annak mélyé-
ből' föltámadó keresztyént lelkiismeret.
újbóli uralomrajutása és az a biztos
alap, amelyen a mai pusztulás romjai-
ból egy új, békés s az emberiség kö-
zösségéért áldozni" szenvední' és csele-
kedni kész, keresztyén társadalom ujjá-
születhet, Népi,. nyelvi, felfogásbelí,
egyházpolitikai, párt- és személyi ellen-
téteknek nincs most helye; hozza meg
mindenki a maga áldozatát, Ez a köve-
telés áll a keresztyénség összességére
éppúgy, mint a mi hazánk jövő 'sor-
sára is. Elvész az az ország, amely tör-
térielmének sorsfordító óráiban nélleü-
lözi a teljes egység semmi mással nem
pótolható erőforrásait. EZ'Eket a törté-
nelmi órákat éppen most éljük és min-
denképp ennelv a keresztyén és nem-
zeti egységnek erősítésével kell meg-
valósítanunk a történelmi készenlét
parancsát. . Ezt tekintse most minden
ig= egyházi és világi férfiú, akit hiva-
tása az élre állított, ezt nézze legfőbb
s egyedüli feladatának.

Ezután hódolattal emlékezett ....meg
országunk kormányzójáról 75. születés-
napja alkalmából, majd [áváslatára
táviratban üdvözölték az egyházkerület
beteg püspökét és kívárutak mielőbbi
felgyógyulást neki.

Kardos Gyula püspöki. jelentését 01-
vasták fel' ezután. Jelentésében a püs-
pök 'fi,gyé'lrrneztet. arra, 'hogy a ránk-
szakadt mcstaní háborúban fajok, né-
pek és nemzetek könyöntelen eszkö-
zökikel harcolnak egymás elleni.

Két tűz közé szorttva su nemcsak
Európa, de nemzetünk is s nem tud-
juk, mit hoz a jövő, rpert "a titkok az

, Úréi". Egyet azonban tudunk: ha a
magyarság nem fog össze egy ember-
kén:t; nem kész meghozni áldozaitait,
rrarn tud tűrni, lemondani, a nemzet
fennmaradásáért derekasan harcolni,
hanem hallgat a be úgókra, a hamis
prófétákra, a magyar célok ellenségeire
és végül, ha nem tudja betartani a
krísetusí szeretet törvényét, - multját
nem becsüli s tűzben és vérben kifor-
málódott lelkiarcát beszenm.yezi: a nem-
zet önmaga sírját ássa rn'E(g és elzúg
fölötte a történelem ítélő vihara ...

A megfélemlitett városi ember
H. G. Wellsnek néhány évvel ezelőtt megjelent írásában olvas-

hattuk,hogy a jövő életrendje ez lesz: Nagyberlin, Nagyparis és Nagy-
londonban nem lesznek állandó lakók. Ezekbe a városokba bejárnak
majd a munkások, hivatalnokok és üzletemberek, munkájuk végezté-
vel ezután kiki a módja szerint felül repülőgépére, autójára. motor-,
vagy egyszerű kerékpárjára éspazautazik erdei lakába.

A boldog békére méretezett en prófétálta ez az angol író s korunk-
ban majdnem valóság lett ebből a novella ötletből. A hadviselő felek azt
vélik, ho~ egymást legkönnyebben a nagyvárosokban semmisíthetik
meg. Hogy eddig mi nunden pusztult el csak az, európai városokban,

I 'azt nem is igen lehet számbavenni. Annyit lehet· bizonyosan tudni,
hogy várost ember létet és kis vagyonkáját, ami a lakásában van, tel-
jes bizonytalanságbarn tudja.

A francia kuporgató embernek ismeretes az a-mondása, hogy min-
den ernber 45 éves korában hagyja abba a munkát, hogy a közéletből
való kiválásával helyet csináljon ae; előretörni akaró fiataloknak, s 45
évével vonuljon ki a nagyvárosokból és próbálja meg csendes kis ön-
maga által művelt falusd.kertjébern azt az elpihenő és a kedves ineg-
öregedést szerető életet, amely az életből való eltávozás előtt a legkí-
vánatosabbnak látszik. A mai nemzedék mohón fogadja ezt a prédiká-
ciót. A háború pillanatnyi helyzetében, amikor a magyar kultuszkor-
mány nagyon helyesen sokkal későbbre rendelte el az iskolák meg-
nyitását, mint az .elözö években,· igen sok városi ember és családja sza-
kad el a városoktól legalább is néhány hónapra s faluri élvén kezdi
megszeretni, megbecsülnd. a falusi életet és munkát. S történik ez a
háború negyedik évének végén, amikor különös en hazánkban még
mindíg óriási az urbánizálódási törekvés, amikor mindenki Budapes-
ten akar Iakní..s a budapesti Iakáshivatalok szakértőinek véleménye
szerint .egy'kis fővárost kellene 'felépíteni a nagy Budapest mellé, hogy
a sok lakásigénylő igényeit mind kielégíthessék.

Mindenki fél egy kicsit írnmár a várostól és mégis az államok
lakosságának nagyobb százaléka lakik városokban, A nappali munka
ideje alatt a szorgalmasok és a fáradhatatlanul dolgozók vágyának a
megérdemelt pihenés és szórakozás után, a léhák, dologkerülők és
munkanélküliek 'pedig terjesztik a rémhíreket s sugdossák azokat a
soha el nem mondott híreket, amelyektől majdnem joggal fájdul meg
az aludni készülő ember feje. Inkább a félelemnek, él immár ezért a
város, mint az imádságnak és az Istenre való hagyatkozás bizakodó
magatartásának, ~

. Pedig különösen magyar viszonylatban az utolsó évtizedekben
örömmel számoltunk be arról, hogy a városok egyháziassága milyen
nagy mértékben Emelkedett. Tele templomok, aktiv leöltségvetések
minden egyházközségben, helyi é", vidéiki lelkészek szolgálatának töké-
letes megbecsülése, az úrvacsorai közösségben a gyülekezetek több,
mint 500f0-ának részvétele olyan csalhatatlan bizonyítékok voltak,
amelyekre joggal lehetne építeni. Minden városi lelkész boldog volt,
hogy ilyen híveknek. prédikálhatott s minden falusi lelkész legszebb
emlékei közé jegyezhette fel azt, hogy szolgált a városi gyülekezetben
s szolgálatát milyen tele templom és milyen' figyelmes hallgatóság
részesítette áhítatos csendj éveI nagy elismerésben.

S ezeknek. a gyülekezeteknek hetek óta azt hirdetik, hogy egy
éjszaka alatt megszüntetik az otthonát, letörlik a földszínéről azt a
mun~ahelyet, melyen kenyerét kereshette s a takarékos anyának azt
üzenik, hogy amit szorgalmával egy életen át gyűjtött, egy éjszaka az
enyészetnek adják át. -

Ne legyünk farizeusok önmagunkkal szemben s értsük meg, hogy
ezek a beszédek hatáscsabbak a legmeggyőzőbb igehirdetésénél is és
mindenki joggal rendül meg a gondolatnak 'a lehetőségétől' is, hogy a
holnapi napon a romok alatt akadnak reá, vagy a romok alatt keres-
gélí azt, amit gyermekeinek és unokáinak gyűjtögetett. .

Minden ilyen gondolatra tudnánk idézni az. Írásból, amely illő és
helyes volna a lélek nyugtalan voltának megbékítésére és szüksége is
van 'erre mánden embernek. aki ebben a gondolatzavarban él.

Az első világháborúban sok olyan magyar emberrel találkoztam,



akik sohasem vonták ki magukat az első vonalból (igaz, hogy még ki-
. tüntetésük sincs) s akik állandóan azt hangoztatták: nem félünk a
haláltól, sőt sokszor, amikor legjobban elfáradunk s teljes kimerült-
ség állapotában készültünk a hajnali rohamra majdnem mindenki arra
gondolt: bár eltalálna az első ellenséges golyó. Ez a vitézi magyar
magatartás ma bizonyosan éppen úgy él a lelkekben s legfeljebb az
elfáradás és kimerülés szavai diktálhatják azt ma .is sok embernek:
nem menekülök el a városból, hanem essünk túl azon, ami előttünk áll.

De milyeru kicsiny azoknak a száma, akik magyar lélekkel és ma-
gyar nyelvvel vallják Bach mondását: kom süsser Tod. Inkább több
azoknak a városi embereknek száma, akik a város esetleges pusztulását
is túl akarják élni s akármilyen keservtik marad is a nagy tragédia
után , azzal a kevéssel is új életet akarnak kezdeni a nagyváros
kőnnyű kereseti lehetőségei között.. .

Mert a megfélemlített városi embernek bármily nagy tömege lehe-
tett nagyon egyházias és komolyan keresztyén, ezek között, mint a
búza között a konkoly, óriási mennyiségben szaporodott meg a kon-
kollyal azonos s az erkölcstelen életformát imádó nagy pogány 'városi
hadsereg. Vidéki napilapok már mernek erről írni, s a nagyvárosban
élők lassan már újjal mutogatnak azokra, akok a nagyvárosban, mínt
henyelők és munkátlanok a város fényében sütkéreznek anélkül, hogy
a várost építeni s annak lelkét valóban szepiteni és nemesíteni akarnák.

Amikor emberek mil1ói halnak borzalmas kínok között hősi halált
a különböző frontokon, ugyanakkor a bűnnek melegágyai, elsősorban
a nagy városok mind közelebb kerülnek a légi' bombázók tűzerejenek
apokaliptikus infernóihoz. Emberi ész és kéz végzi el ezt a rettenetes
műveletet, de lehetetlen meg nem látni ebben az eléggé 'el nem ítél-
hető cselekedetben azt a tényt: íme visszafordíttatik a bűnnek tüze
azokra, akik legtöbb bűnt követtek el! .
, Ma megismerte Ezt a maga drámájában a hamburgi, a nürnbergi,
az esseni, a milánói, a torinói ember, holnap 'a többi nagyváros ok ke-o
resztyén emberei ismerkednek ezzel a rémrnel s ki tudja, hogy az em-
berek elpusztításának mé-g eddig gyakorlati- alkalmazásába nem vont
s nagyon -raff'inált gonoszsággal kítervelt pusztító eszközei hol állnak
készen és hol várnak valahol parancsszóra, hogy meginduljon a nagy-
yárosoikban a még nagyobb tömeghalál.

Ki. éli ezeket a borzalmakat túl, ki merné azt megjósolni? S hol
van aJZa hely a világon, ahol békésen meg lehetne húzódni ezek' elllen
a veszélyek ellen. Odaérkezett el a világ majdnem minden embere,
hogy a teljes egyéro bizonytalanság állapotát éli. Félti az életét, remeg
a családjáért. aggódik kis lakásaért és keresi azoknak szavát, akik még
mindíg reménykednek, közelí békét hirdetnek s deus ex machinaképen
azt hirdetik, hogy úgy múlik el fejünk felől minden, hogy a hajunk
egyetlen szála sem fehóredik meg a félelemtől és az izgalomtól.

A hosszú ideig tartó 'izgalom és megfélemlitett állapot megölheti
az embert. Az inkább idegéletet élő városi ember szívszélhűdésben,
vagyagyvérzésben a kirobbanó dráma első percében még kőzvetlen
veszély nélkül is elpusztulhat.

S amikor ez korunk keresztmetszete: vasárnaponként és minden
alkalommal minden keresztyén magyar embemek az egyetemes pap-
ság elmélete és parancsa szerint prédikálma kellene önmagának is, két
vagy három emberből álló társaságnak is és ezerszeres tömegű gyüle-
kezetnek is: íme itt a félelem. Minden prédikátornak világosan kellene
látnia és tudnia, hogy mennyire íjesetheti s mennyire vigasztalhatja
azt, aki vele szemben áll. .

De talán a rombolók is olvasták valamikor azt, hogy a templomot
lerombolhatták, Öt magát megfeszíthették, de három nap elmultával
mégis megtörtént a feltámadás.

Az evangélikus dogmatika azt tanítja Istenről, hogy amikor rom-
bol, ugyanakkor épít. Ezt sok embemek tanították s néhányan ma is
tudják. Akik Néró gondolataival gondolnak az égő városokra, azok
maguk is elégnek a gyehenna tüzén, de akik Krisztus szavaiban hisz-
nek, azok személyes halhatatlanságukban és feltámadásukban szikla-
szilárdan bizonyosak.

Amelyik városi gyülekezetben még van erre idő, akár Torinóban,
akár Düsseldorfban, ezt kell mindenütt prédikálni.

G. L.

Hogy ez ne így legyen, ezért kell fel-
figyelnünk azokra a hangokra, amelyek
a lelki egység munkálására hívták fel
a különféle hitfelekezetekhez tartozó
magyarokat. Jóleső örömmel figyeljük
- úgymond a püspök - azt a hangot,
amely Pannonhalrnáról kiáltott felénk
a keresztyén lelki egység megteremtése
érdekében. A felénknyújtott jobbot mí,
evangélikusok szívesen fogadjuk. Hisz-
szük és reméljük, hogy ez a lelki egy-
ség valóra is válhat, de csak a Krísz-
tusban. Es tudunk áldozatot hozni a
magasztos célért! Ne szivárványhídról
beszéljünk, hanern a szeretetnek arany-
nál is drágább, acélnál is erősebb híd-
ját építsük meg. bizonyságául' annak,
hogy tud élni a magyar ...

A püspök nagyra értékeli az. állam
támogatását az egyház szükségletei
iránt. Különösen értékes az állam
magatartása e szempontból a mai
időkben, amikor sokhelyt templomok,
szociális és kultúrirstézmények, családi -
otthonok városszámra .semmísülnek
meg, amikor a szervezett Istentelenség
tűzcsóvát dob az európai keresztyén
kuhtúra épületére. Az államnak ez a
magatartása - "több kívánságunk és
jogos igényeink meHett" ..- méltó az
ezeréves keresztyén magyar államiság-
hoz. Kéri Kardos Gyula a korrnány-
zatot, forduljon megértéssel a: lelkészi
Imr anyagi nehézségei felé továbbra is.

Egyéb protestáns testvéreinkkel a
jóviszonyt fenntartani és ápolni a püs-
pök mindenkor szerit kötelességének
tartja, mert erre kötelezi _. így szól

, - a mult, a jelen és a szebb jövő is.
Utal' jelentésében arra a megfigyelhető
áldásos hatásra, amely a szószéken el-
hangzó s a püspöki kar által kiad ott
imából fakadt a próbatevő időkben a
templombajáró hívekre. Megemlékezik
a 'püspök a leventemozgalom sok hasz-
náról és örömmel regisztrál'[a, hogy ez
a munka az egyházzal karöltve akar
műkődni a nemzetnevelés szolgálatá-
ban. Fedhívta a lelkészeket a levente-
mozgadom támogatására, odaadó föl-
karolasára. Kegyeletes érzéssel szól a
továbbiakban az egyház halottairól. köz-
tük Míhalovics Samuról, a nemrég el-
hunyt, országosan ismert esperes-'1el-
készről' és szerétetteli Ihangon üdvözli
az új őrállókat. Kiemeli jelentésében,
hogy a hadseregben számos lelkész tel-
jesített táborilelkészi szolgálatot. To-
vábbra jis előmozdítani kívánja a sze-
gényebb középiskol'ás tanulok, tanító-
jelöltek s főleg teológusok segítését.

A különbőző jelentéseket a tárgysoro-
zaJt folyamán Limbacher Zoltán püs-
pöki titkár, vitéz Purgly Lajos egyház-
mogyeí felügyelő, dr. Csengődy Lajos
'('sperea, Farkass Béla dr. egyházkeru-
Ieti ügyész, Szekej András lelkész és
Fadgyas Aladár esperes terjesztették be.

A' gyámintézeti istentiszteletet Irányi
Kamill székesfehérvári lelkész tartotta.
Az egyházkerületi lelkészegyesületben
dr. Csengődy Lajos, Harmati Béla,
Szűcs Sándor, Weltl'er Rezső és Milán
János. tartottak előadásokat.

Az evangéliImsok száma hazánkban
a legújabb adat-ok szerínt 729.288.

Lelkész beiktatás. Vargha Sándort" a
pesti egyházközség új kórházi lelkészét
szeptember 19-én d. e. 11 órakor iktatja
be tisztségébe Kemény Lajos buda-
pesti e&peres a Deák-téri templomban.
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Mit jelent ma
embernek lenni?

:-
Azt hiszem, sohasem voht aktuáli-

saob ez a kérdés, mint éppen ma, ami-
kor lassankérst egészen elfelejtünk em-
berek lenní.

Mit jelent embernek lenni? Ember-
nek lenni a világ teremtményei feretti

.magasabbrendűséget jelenti. Azt, hogy
az ösztönömön kívül eszem is van. Azt,
hogy a testem mellett lelkem is van,
azt, hogy nem. élek a világban értelem,
cél nélkül, hanem öntudatos életet
élek, van magam elé tűzött célom, van
vezérlő Istenem. Jelenti azt, hogy el-
hivatással születtem, hogy azt az éle-
tet, amelyet kaptam, be ken töltenem
úgY', ahogy a Teremtő agyában meg-
fogant: emberként. Emberké-nt, akibe
Isten lelket lehelt.

Mit jelent embernek lenni? Jeleriti
Krisztust példának venni. Mert Ö volt
a legtökéletesebb ernbar. Amióta Ö em-
berré' lett és megmutatta nékünk, mi-
lyenek vagyunk és életével, példaadá-
·~ával azt, hogy. milyenekké kellene
lennünk, azóte nem volt senki, aki ezt
a tőkéjetes példé'.~dáS!t. megdöntbette
volna, Krisztusan kívül ' még nem volt
tökéletes 'E.mher. Voltak előtte és utána
is geniálls emberek, hatalmas hadveze-
rek; .nemzetrnentő férfiak, febtalálók,
moderri próféták, igen, voltak azóta
szentek is, de Krisztus-ember csak egy
volt. Próbáltak az emberi életet azóta
száz és százféleképpen élni, próbáltak
az aszkézist, próbálfák a gyönyöröket,
próbálták Istent tudománnyal helyette-
síteni, próbálták: gépesiteni a világot,
próbáltak visszatérni" a természethez
csak egyet próbáltak kevesen: Krtsz-
tus-ember lenni. Ember lenni Krisztus
példája szarint.

Mit jelent ember' lenni Krisztus pél-
dája -szerínt? Sokan vannak, akik ha-
csak Krisztus nevét hall'ják, azt hiszik
vallásí fanatikusolokal. túlhajtott em-
berekkel van dolguk, és exaltáltnak,
bigottnak nevezik azt, aki Krisztus
nevét, vagy bármilyen val'lási vonat-
kozású dolgot csak elő is hoz. Pedig
rettentően tévednek. Ahhoz, hogy va-
lakí ember legyen Krisztus példaadása
szer'int, ahhoz nem vallási dogrmákra,
nem is reggeltől-estig való mea-
culpákra van szükség. Dehogy. Krisztus
soha: nem mondta: sanyargasd ön-
magad, fordulj el az emberi élettől.

Ö is ember volt. Emberi életet élt.
A 'mi kedvünkért. Jobban szerette em-
bertársait, mint önmagát. Minden em-
ber önmagát szeréti a legjobban, Azért
.mondta Jézus, hogy úgy szeressüle egy-
mást, mint önmagunkat. Ö minden em-
bertársával jót t.ett. Senkit meg. nem
szólt, senkit nem nézett le·, sernkinek
rosszat nem kívánt és nem tett és még
folytathatnám, de tökéletesebben úgy
sem tudnám megmondani, mintahogy
Ö megmondta: úgy szeresse mindenki
embertársát, . mint önmagát. Ennyi az
egész. Es ebből önként következik min-
den, Aki senkinek rosszat nem tesz,
anrnak nincsenek ellenségei, aki szere-
tetet ad, az szeretetet kap, aki nem üt
meg: senkit, azt nem ütik vissza, aki a
szeretet életét éli ,annak az élete csupa
.szerétet lesz. Aki szerétetben él, az
Istenben él, az imádságban és hitben
él és aki ezt az életet éli" az igazán
ember. Olyan, amilyennek a Teremtő

(

Az egyházak a béke',es
. (Ezen a címen jelent meg a Neue Zürcher Zeitung júkius 18.-r számában
KelleT Adolf svájci református hittudósnak nagy feltűnést keltő cikke
mely az egyházaknak a béke előkészítésében és megvalósitásában szolgáló
munkájáról szól, Egészen tárgyilagos hangon foglalkozik míndazokkal a
békefeltételekkel, amelyek a pápa, az ökumenikus csoport és egyes. angol
és amerikai evangélikus közösségek részéről nyilvánosságra jutottak. Meg-
említ.jük, hogy az Egység Útja címü lap a cikket €Js'ész terjedelmében
közölte, Keller Adolf cikke bevezetésül ismerteti az egyházi békenyilatko-
zatokat, köztük a 'pápa béke-beszédeit és azután összehasonlítja azokat.)

'A pápa békeüzeneteinek összehasonlítása pl. az angol-amerika]
egyházi békenyilatkozatokkal és az Ohió állambeli delawarei konferen
ciának üzeneteivel hogyan a Genfi Ökumenikus Titkári Sivatal teszi
feltűnő párhuzamot és megegyezést tüntet fel nemcsak az alapelvek
ben, hanem a konkrét békepontokban is. Az:összehasonlítás megerősít.
azt a benyomást, hogy az 'egyházaknak békerryilatkozatai ma szellemi
egységnek tekintendők, A többi között nemcsak abban tűnik ki a meg-
egyezés, hogy az egyháznak a béke felépítésében szerepe van, ho .
egy isteni rendnek az, emberi viszonyokon uralkodnia kell, han.em
annak a hangoztatásában is, hogy az állarn nem öncél, és nem rendel-
kezik önmaga-szabta törvényes renddel, továbbá, hogy mrnden poli-
tikai hatalcm felelősséggel jár, hogy mindenkinek az élet javaiban és
a világ nyersanyagaiban részesülnie kell, és hogy végül a kisebbsége-
ket nem szabad elnyomná..

. A megegyezés még másban is érvényesül. Az öt pápai feltételen
kívül az 'angol egyházak öt más követelést tíz pontból álló programma
kovácsoltak össze, mely a politikai békét a szociális békével egyesíti, a·
konkrét követelések elvi szempontjait a nevükön nevezi. meg, mint pl:
a munkásságnak új helyzete a közösségben, a haszonelv pótlása a gaz-
dasági életben a munkaelv és a szerződési hűség által.

Az egyház az utolsó félszázadban a korábbi dogmatikai Credohoz
az új társadalom és államtudományban új szcciális és nemzetközi .Cre-
dót csatolt, amelyben a különféle egyházi csoportok megegyeznek. Ez
leülönösen feltűnő en kiviláglik abbarn a békeprogrammban, amelyet
mind a canterbury érsek, mind Hunsley bíboros, a westminsteri kato-
likus érsek és ~ szabadezyházak vezetője aláírt.' Az igazságos és tartós
béke érdekében megalakult Amerikai Egyházszövetségnek egyházi.
b'zottsága, amelynek elnöke John Foster Dulles, Kiemeli azonkívül az
amerikai egyháznak határozott felelősségét a békéért és a világ új
rendjéért. eleve-sikrászáll alegyőzöttek joaáért és bánkódik afölött,
hogy Amerika ebbeli kötelezettségének azelőtt nem tett eleget.

Az egyház békemunkájának ilyen elemző összehasonlításakor a
következő értékes elgondolás tűn:ik elő: Itt valóbanr nincs többé az:egy-
házi csoportok köztí féltékenykedésről szó, hanem a Krisztus békebiro-
dalmához fűződő erkölc;si érzésnek és hitnek örvendetes .közösségí kap-
csolatáról és ezzel egy közös keresztény ethosról. Az evangélikus és
ökumenikus csoport pl. távol áll attól, hogy a pápának -f'ölőtte érdem-
teljes béketörekvéseit el ne ismerje, vagy hogy féltékenykedő figye-
lemmel kísérje azokat. Ellenkezőleg: ahogya pápa 1941. évi rádiószó-
zatában üdvöt és áldást 'esdekel le azokra, akik bár nem tartoznak a
katolikus egyház. látható testéhez, de akik a'Z1 Istenben és a Krisztusban
való hitben mellettük állanak és velük a békerendezés ügyében és
annak lényeges céljai tekintetében megegyeznek, épúgy a nemkatoli-
kus keresztyénség is teljes mértékben elismeri a jelenlegi pápának ki-
.magasló' békernunkáját. . .

. Másodszor ezekben a békemegnyilatkozásokban a keresztyén egy-
háznak helyettesítő szerepe j.ut kifejezésre. Az egyház ma milliók szó-
csővévé válik és azok helyett beszél, akik nem beszélhetnek. A konti-
nens egyházainak helyettesítőjeként is beszél, mert azt ma úgyszólván
mindenütt a háború szigorú hallgatasi béklyója fonja körül. Ahol még
fnódjában áll beszélni. a szólásszabadság jogán erkölcsi bírálatot gya-
korol a világ fölött: Ha ez a Rómából elhangzó beszéd ma alkalomad-
tán gyorsabban, gyakrabban és hangosabban tör elő, mint a keresztény
világ más tájáról, akkor ennek oka inkább a külső körülményekben rej-
lik, min.t a meggyőződésnek különböző voltában. Amint a tekintélyén
alapuló egyház egyetlen szuverén által nagy diplomáciai felkészültség



támogatásával hirdet" az a törekvés más módön nyer kiegyenlítése a
másik demokratikus egyházi csoportban azáltal, hogy itt sok ember
ajkáról hangzik a felelet csendesebb, békét előmozdító munkájuk közben
s ez a rnunka nem kevésbbé mély:fe ereszti ásóját a békét szomjúhozó
földbe, Ezek a hangok Londonban és Washingtonban sem állnak távo-,
labb R politikai ideg- és erőközpontoktól, ahol a történelmet csinálják.

Harmadszor az ilyen összehasonlításból azt a vígasztaló belátást
nyerjük, hogy az egyházi egység ma sehol sem nagyobb, mint abban
a követelésben, hogy a békeasztaltól a gyűlöletet és bosszút távol tart-
sák. Itt az egyház, mirut egy kerub lángpallosával a béke paradicsemá-
nak kapuja előtt áll őrt. Újra és egyértelműen hirdeti a szeretet tör-
vényét, mint az elveteműlt és istentelen világnak megmentését' a gyű-
löletnek ördögi karmaiból, mely ördögi szellem a háború 'után az embe-
riséget még félelmesebb ostorcsapással .fenvegeti.

Üjabb benyomás, melyet ezekből a békenyilatkozotokból nyerünk,
az egyház bátorsága, '3Jmelyma az általános alapelvekre nemcsak a leg-
határozottab igennel válaszol, hanem félreérthetetlen nemet is mond
bizonyos békeakadályokkal szembeni Így pl. óvást emel a közösségnek
totál's felfogása ellen, mely a szernélyiségre nyomasztólag hat a mai
háborúviselés módja ellen, a pénz helytelen, hamis értékelése ellen,
ama "jogi pozitivizmus ellen, mely merő emberi jogi eljárást csalfa fen-
séggel ruház fel", am'nt a páp a mond ia; az egxes népek fölötti idegen

/ uralom és végül a fegyverkezési őrület elleni
'Az Amerikai Egyházi Szövetséz, ahol a nagy ökumenikus konfe-

renciák csak ma éreztetik mélv hatásukat, ebben a konkretizálásban,
kűlönősen a pozitiv kővetelésekben igen messzire megy, néha talán
tú lmesszire.

Azt tanácsolja pl., hogy annak a keretmunkának kivitelében,
amelynek célja az újjáé'oitésben való együttműködés, a kiinduló pontja
legyen az események által már egy táborba terelt nemzetek egyessége.
Egyelőre nem gondol a szabadkereskedelem lehetőségére. ÉPÚgy köve-
teli az emberiség erkölcsi támogatásán nyugvó testületek felállítását,
hogy a katonai intézményeket a nemzetközi rendezés szolgálatába
állíthassák. Az amerikai békekövetelések mindenekelőtt .behatóbban
foglalkoznak a vallásszabadság meghatározásával, amely a lekiismeréti
.szabadságot, a vallásgyakorlatí szabadságot, a szólásszabadsázot és a
nevelési szabadsázot öleli fel. Azonkívül követeli az, összes kisebbsé-
gek számára a vallásszabadságot, míg a' tekintélyon alapuló egyház csak

\ a valfás- éSiegyházüldözést utasítja el, Itt van az akarat nagy próba-
köve, hogy magasztos elveket valóra vált-eo Vallásszabadság pl. Spa-
nyolorszáéban még nincs, míg a protestáns nagyhatalmak Angolország
és Amerika 'már régóta síkraszálltak a kölcsönösségí viszony érdekében,
amelynek előnyeit a katolikus egyház ezekben a protestáns államok-
ban élvezi. '

Természetesen ez a nagy egytértés nem jelenti azt, hogy az összes
ilyen árnyalatok egyszeruen eltűntek. Ezek az eltérő vonások bizonyára
élesebben fognak felszínre jutni, mikor gyakorlatilag igényt tartanak
arra, hogy meghallgassák őket a békekonferencián.

Ki képviselje ezeket a megnyilvánulásokat a békekonferencia
előtt? A pápa az egyedüli 'egyházi tekintély, aki egyúttal politikai szu-
vorénítással rendelkezik. Elgondolható-e, hogy a világ őt, mint keresz-
tény szónokot meghallgassa? Abban az esetben talán igen, ha kisebb-
szellemek .ezt a körülményt azonnal felekezeti propaganda céljaira ki

'nem aknáznak. Sir ,Francis Jounghusband azt kívánta, hogy maga a
világ vallásainak parlamentje nyújtson be beadványt egy ilyen konfe-
renciához a világbéke érdekében, mint a nagy vallásoknak járulékát.
A féltékenykedés miatt tanácsos volna, ha a jövő békekonferenciát .
egyéb bizottságok mellett egy vallási bizottság kíegészítené, 'amelyben
a vallási közösségek képviselőiket elküldenék, úgyhogy a tanácskozás
.minden kérdést felölelhetne, arrrelyek a békének és a világ újjáépíté-
sének szellemi és erkölcsi mivoltára vonatkoznak, amint az a Népszö-
vetség "Institut de Coopération, Intellectuelle"-ben már tervbe volt
véve. Ebben a szimfoniában a "kereszténységnek egyik hangja hiány-
zik: a bizanci ökumenikus patriarcháé. Ez a: patriárchátus mélyen hall-
gat; a keresztyénség tudja, hogy ez a hallgatás szenvedést jelent.

A békenyilatkozatok hatásainak megítélésénél megállapíthatjuk,
hogy a jelenkor egy ilyen egységes működésre kedvező. Az egyház

elképzelte. És ez nem jelenti azt, hogy
bármitől is vissza kell vonulni. Sőt,
vigyük ki ezt az emberi életet a vb
lágba, ahol olyan sok mill'ió terem t-
mény szeretne ma újra emberré lenni,
ma, amikor keserves megpróbáltatások
árán rájöttünk, hogy mélységesen, gyü-
löletesen embertelenek vagyunk

Mit jelent" ma. ernbernek lenni? Soha
még annyira nehéz nem volt embernek
.lermi, mínt ma, amikor a gyűlölet kor-
bácselte végig az emberek, a nemzetek
lelkét, ,ma amikor az önzés', a kapzsi-
ság, a' felelőtlenség" a mészárlás üli
diadalát. Ember-ember elten támad.
ember-embertől irtózik, ember-embert
gyilkol, ember-embert vet. meg, emb.e-
embert üldöz, megaláz, megbélyegez,
megbánt, meglop, kifoszt. Aztán diada-
lától ittasan veri a mellét: mert neki
több joga varn mindezt megtenni mint
a másik embernek.": . '

Embersorsok felett ítélkezni egyedül
Istennek van joga. Emberek ítélhet-
nek tettek felett, hozhatnak halálos
ítéletet,de az utolsó szó mindíz Isten
kezében van. És Ö a legfőbb Igazság.
Ha Ö úgy akarja, hogy az emberek
tobzódjanak ma -jogaik végtelenségé-
ben, akkor azzal meg van a célja. Döb-
berratesen meg van a célja. Ma mind
tisztábban bontakozik ki, hogy mind-
ezzel, amí mcstanában a világban tör-
ténik, mindezzel Isten.neknagy céljai
vannak. -

Mi \.Y~'yanúgy érezzük, hogy hatal-
munknak nincsen határa, hogy embe-
rek, nemzetek sorsát ember-kézzel,
ernber ésszel, igen geniállsnak mon-
dott ember ésszel megoldjuk" azt hittük,
hogy egyik embor kénye-kedve szerint
dönthet embertársa élete felett, Isten-
től ,k.9.pott élete feIe,tt, azt hittük, hogy
emberebbé tesszük az életet ember-éle-
tek -letiprásával, azt hittük, hogy .. , es
mcst rettenetes. mélység'ekből kiáltunk:
De jó lenne újra ember lenni!

Jó lenne emberré lenni! Újra emberré
lenni - mondjuk és a háború hang-
zavarában, az emberi erők rettenetes
mérkőzésében csendben elindul tisztul-
tabb vágyunk: Üjra 'Emberré szerét-
nénk lenni. Könnyeket letörölni, em-
bertársunkat keblünkre ölelni, újra
jobbot nyújtani egymásnak; kezet szorí-
taní, összeborulni, segíteni, örömet
adni, szerétetet élni: jó lenne emberré
le,nlni!

Istenem, de jó :'Elnne újra emberré
lenni! '- szakad fel belőlünk a sóhaj.,.
S -:az Úr Isten érzi; hogy ebben az egy
mondatban nagy, nehéz, emberi tragé-
diák megpróbáltatásai sírnak, nagy
megbánások fakadnak fel, nagy, tiszta
ölelkezési .vágy buzog. Lehajol hozzánk,
aztán példát mutatva keblére ölel ben-
nünket, hogy mi is. így cselekedjünk.

Emberszóval úgy hívják ezt: rruag-
bocsátás. GyarmC1thy Iré.n.

A Baráti Mozgalnm szeptember hó
9-én d. u. Nagy tarcsán országos talál-
kozót rendez, A találkozó után követ-
kező <:~'yülekezeti közösségek kenteren-
c.ájához kapcsolódik. 'I'árgyrendje: Meg-
nyitó. - "A vértanúk . hitbizonysága"
(előadás). - A Baráti Mozgalorn köz- '
gyűlése. - Intézőbizottsági ülés. - "A
laikus munkás-képzés módja es lehe-
tósége:" (előadás). - Záró áhitat: "Meg-
tísztitó es gyümölcsöt hozó szenvedés".
Ige: II. Kor. 11:23-27.
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A' Magyar Biblia
Tár~ulat munkájáról

(Részlet a jelentésből.)

A Magyar Biblia Társulatot Isten
Szent Lelke hívta életre a mai nehéz
időkben. Szüksé,gességének gondolata
olyarn csodálatos egyértelműséggel pat-
tant ki egyszerre több helyütt, több Ié-
lekből, hogy lehetetlen volt Isten Szent
IJEukének kényszerítő akaratát észre
nem vennünk. Amint a nagy kezdeme-
nyezések nem a, legkönnyebb és a leg-
csendesebb időkben szoktak megszü-
letni, ez is a méreteiben minden
eddigi világégést messze túlszárnyaló,
mostani világháború vérzivatara köze-
pette születatt meg, A négymiJliónyi
magyarországí protestánsság ébredező
lelkiismerete és Isten elötti felelősség-
érzete keltette életre.

Már megalakításának hírére érde-
kes nyilatkozatok törtek elő' sokak Lel-
kéből. Egy volt püspökünk azt írta
hozzánk: "Imádságomban kérern az Úr
k'Elgyelméi erre a várvavárt és hiszem,
áldott gyümölcsözéssei bíztadó ügyre".
Egy azóta püspökké lett lelki pásztor ezt
írja: "A legégetőbb kérdésnek és a
legfontcsabb ügynek tartom a Magyar
BiJblia Társulat megalakulását". Egy
lelkipásztor ezt írja: "A Magyar Bib-
lia Társulat lelki kiskorúságábólsegíti
ki a magyar protestántizmust". Egy
öreg lelkipásztor a déli végekról. ezt
irja.; ,,,Nyolcvan egy évvel ugyan már
nem sokat .lendíthetek az ügyön, de
esetheg .az Ur kegyelméből el van még
téve. számomra, hogy megélern a Ma-
gyar Biblia Társulat első megmozdulá-
sát". Az egyik theologiai tanár ezt írja:
"Áldott" történelmi 'kezdeményezést 1á-_
tok ebben, egy régi, Isterutől ránk rótt
szerit kötelesség vállalását". Egy másik
ezt írja: ",... a Társulatot szívem egész
melegével üdvözlöm samennyibm erre
alkalmam nyílik, seives készséggel válo-
ladok részt a Magyar Biblia Társulat
munkájában". Egy budapesti gondnek
ezt írja: "Isten akarja, hogy a man-
kót 'dobjuk félre és járjunk az Ö sege-
delmével a magunk lábán". Egy háztar-
tási alkalmazott ezt írja: "Minden va"
gyenom a Bibliám. Háztartási alkad-
mázott vagyok, de amig az Úr engedi,
hogy dolgozhatok. addig nagy öröm
lesz a számomra, ha hozzájárulhatok én
is a nemes célhoz".

Mint ideiglenes megalakulásunk al-
kálauával is tettük, most is őszinte há-
lával emlék'ezümk meg a Brit és Kül-
földi Bibliatársulatnak több, mint egy
század óta körünkben végzett munká-
járól. Szívünkbe zárjuk 130 éven át
végzett értékes szolgálata'it., értünk
hozott nagy áldozatait. Teljes mérték-
ben tiszteletben tartjuk szerzett .jogait,
Velük karöltve kívánunk munkálkodmí,
hiszen egyik itteni volt képviselőjüle
buzgó közreműködésével született meg
Társulatunk. A Társulat kontínentálís
megbizottjával is föl vettük a kapcsola-
tot. Javaslatot tettünk az ő útján
zseb-Biblia kiadására vonatkozólag.
Felajánlotduk. hogy vélük közösen ad-
juk ezt Iti, amit el is fogadtak. Végső
törekvésünk természetesen az, 'hogy a
Magyar Biblia 'I'ársulat önmaga is ad-
jon ki Bibliát, amint azt más nemze-
tek fiai és leányai is teszik az ott mun-
kálkodó Brit és Külföldi Biblia Tár-
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ugyanis legalább a Nyugaton, ma az alapelvek tekintetében. kőzvetle-
nebb kapcsolatban áll az élettel, a világgal, a felelős államférfiakkal.
Azonkívül a Vatikán, a canterbury érsek, az Amerikai Egyházi Szövet-
ség, az Ökumenikus Tanács által érintkezésben van a tulajdonképeni
"békesierzőkkel": a hadsereggel a parlamenttel, a kormányokkal és a
gazdasági körökkel. Ezáltal az egyház békenyilatkozatai ma valóban

. vígasztaló megnyilvánulásokká váltak és jelenleg nemcsak a keresz-
ténységnek visszahívását jelentik békefejedelmi minőségben, hanem az
emberiségnek apológiáját is az emberi mívoltából kivetkőzött világgal
szemben. .

Az a körülmény, hogy az emberiség a háború és zűrzavar dacára
egy jobb jövőbe vetett hitben, Istennek a gonosz világ fölötti. győzel-
mében és ez által az emberbe vetett hitben szilárdan kitart, vígasz-
taló biztatásként hat: Reméljetelel .

Aki kimaradt ...
Minden nemzet életében vannak olyan tragikus sorsúegyéniségek,

akikről a kortársak még csak nem is sejtik, hogy mekkora értéket je-
lentenek számukra. Évekeru keresztül ott él, működik és alkot közöttük
ez a valaki, naponta látják, érintkeznek vele és taLán hatása alá is ke-
rülnek anélkül, hogy' tudnák, ki az valójában és mit jelent számukra.
Csak úgy hamarjában kiragadom a sok közül Sokratest, Dantét, Cer-
vantest. Swiftet vagy nálunk Katonát, Széchenyit, Madáchot, Székely
Bertalant, hogy csak éppen a legismertebb 'példákat említsem a meg
nem értett vagy félreértett nagyságok tömegéből. Az ilyen egyénisé-
geknek már az életében valósággá válik az a' szomorú közhellyé lett
igazság, hogy megértést, méltó eismerést csak a halállal lehet kiérde-
melni, vagy olykor még azzal sem. A mi magyar nemzetünk különősen
hajlamos arra, hogy időálló drágakő helyett a pillanatokig csillogó tal-
wt kapja fel 'és azt dédelgetve sutba dobjon olyan értékeket, amelyek
esetleg tizedrésznyi megértés ellenében százszoros ragyogással sugá-
roznák vissza a reájuk vetődő kis fénytöredéiket. .Sok kétségtelenül
igazi értékünk még annyit sem kapott, amennyi a jóval kisebbeknek
magától értetődően kijárt. . .

Mindez egy nemrégiben megjelent evangélikus anthologiáról jutott
eszembe. Ebben a gyűjteményben hiába keresünk egy nevet, mely nem
js olyan régen még az, elsők között szerepelt: Harsányi Kálmánét. Úgy
látszik, a halála óta, eltelt tizennégy esztendő egyre sűrűbben szórja rá
a feledes homokját és így talán nem is szabad csodálkoznunk, ha kima-
radt abból a .gvüjteményből, amely hivatva volna: bemutatni, hogy egy-
házunk mit adott a magyar irodalomnak. Kötelességünk azonban alak-
ját a reá sűrűsödő homoktól megtísztitva időnkint evangélikus közvé-
Ieményünk elé állítaní, hogyha. majd egykor eljön Harsányi
renessanceja, ne vádolhassák e kor fiait mulasztással,

Mert ez a renaissance egyszer . egészen biztosan el fog jönni és
akkor világosan fog állani mindenki előtt, akik még ma nem is látják,
hogy Harsányi Kálmán az örökkévalóságnak dolgozott, csak őt is utol-
érte a híres magy aT tragikum. Hiszen kis diákkora óta száz bizonysága
volt rá, hogy vezérszerepre született, de eg'ész életében képtelen volt a
maga ügye mellett egy szónyi érvelésre. Felfedezői a század első évei-
ben hangos reklámozássar mutatták be a közönségnek és már-már a
haza első költőjek1éntemlegették, holott ő maga is tudta, hogy még
nem találta meg az igazi hangját és fejlődese kezdetén áll. Mielőtt
pedig szakított pártfogóival. a közönség is elfordult tőle, holott akkor
már kiforrott költő és már fiókjában hever az ELlák, ez a hatalmas tra-
gédia, melyhez foghatót Bánk: bán óta nem látott magyar színpad. Ma-
gától értetődő, hogy emelkedett, úri gondolkozása tudatosan lemondott
mindenféle nagydobos beajánlásrólés propagandáról, egész életére
eldobva eZZJela közönség bizonyos rétegének rokonszenvét.

Népszerűtlenségének és kevésbbé ismert voltának eZJaz egyik oka.
. A másik ok már egészen költészetében rejlik. Egész élete és költészete

jóformán egyetlen kérdés körül forog: az, önelemzés es lélekformálás
kínzó marcangolásat között egy életideált tŰ'Z1ki maga elé, melyet egyé-
nisége minden megnyilvánulásával és művészete legfinomabb eszkö-



zeivel Igyekszík megközelíteni. Ennek az életideálnak hatalmas sark-
pontja van: mindent átfogó egyetemes tudás, erkölcsi nemességgel

.párosult, dekadencia- és erotíkamentes művészet és mélységes hit. Az
életideálhoz azonban igen hosszú út vezet és a költő hiába akarja
magával vinni olvasóját ezen az úton egészen a kitűzött magaslatig,
mert aJZ alulról felfelé kényszerülö tekintet nem birja el ezt a szédítő

.magaslatot és nincs ereje, türelme végignézni" a szakadatlan vergődést,
ahogy ez az )zekre szaggatott emberszív, ez a sokféle fájdalomtól el-
kínzott húsdarab tépi magáról előttünk a burkot. Csupa ellentét lako-
zik ebben a szívben, de éppen ezért mélységesen emberi. Csalódásai
folytán kónyszeritve érzi magát, hogy olykor még legjobb barátai előtt
is eltitkolja érzelmeit és hideg f-alakat, betonépítményeket emeljen
maga és a külvilág közé. Közben folytom attól retteg, hogy külső érin-
tésre összeomlik lelkében az a vár, melyet fáradságos munkában
lassan épít. Ezt, az épülő várat őrzi folytonos vigyázzállásban. előre-
szegezett tüskékkel. állandó harci készültségben.

Élete a küzdelmek szakadatlan láncolata volt. Külső vonatkozá-
sainak irányát és célját a struggle for life szabta meg, belső világában
pedig a hités a tudás csapott össze. Harsányi bebizonyította, hogya
művész valami magasabbrendű ember, akinek a lelki harca megka-
póbb, monumentálisabb, de éppen úgy nem élhet meg hit nélkül, mint
más.' Azt szekták mondaná, hogy aki hisz, még nem tud és aki tud,
már nem hisz többé. Tudását tekintve Harsányi valóságos polihisztor:
minden érdekli, több nyelven beszél, a tudomány nem egy ágában

_átlagon felüli ismereteket sajátított el, nagyon szépen rajzol és fest és
virtuóz a legnemesebb művészetben, a zenében. Ekkora tudás mellett
is diadalmasan került ki lelke a nagy megpróbáltatásból. Tud és hisz
és minél többet tud, annál magasabbrainő hite, lelkében a kettő kiegé-
szíti egymást. Hite fokozatosan emelkedett felül minden emberi, földi
külsőségen. . (Folyt. köv.) Dr. Várhegyi Miklós.

Mitvégezzenek a laikus munkások
A laikus munkások apostolkodásáról és kiképzéséről írott cikkem

után valaki feltette előttem a kérdést: de hát mit végezzenek a laikus
munkások? Hol tudunk számukra munkaterületet adni? Nyilván a mi
jóakaratú testvérünk nincsen tisztában azzal a sokrétű és széles terü-.
leten folyó munkával, amit éppen a mai időkben az egyháznak végeznie
kell s ezért nem látja az alkalmas munkaterületeket.

Próbáljunk azonban a gyakorlati életből vett .példákkal megfelelni
erre' az aggodalmaskodó kérdésre. Egyik vidéki nagy-gyülekezetben
láttam, hogy világi munkások összeírásokat végeztek híveink között.
A.z összeírások kiterjedtek a családi körülményekre, a gyülekezeti
kegyességi életre, az egyházzal való kapcsolatra, az adózás kérdéseire'
és az egyháztagok személyére. Ezeket az íveket részint a: bemondott
adatok alapján, részint atapasztalatoknak (a látottaknak és a hallot-o
taknak) rnegfelelően feldolgozták, csoportosították, a lelkészeknek
kezébe adták s ennek alapján könnyen és a szükségnek legmegfelelőb-
ben indult meg a lelkipásztorok látogatása. Mint egyik összeíró világi
munkás elmondotta, ebben a ténykedésben az egyik legfontosabb dolog
az volt, hogy hozzáférkőztek mindenkihez s meglátták a gyülekezeti
életnek legégetőbb szükségeit és leginkább orvoslásra várá bajait. Az
összeíró Iapoknak egyik kérdése az volt: Mikor vett utoljára úrvacsorát?
Szomorúbbnál szomorúbb feleletek láttak itt napvilágot. Volt, aki egy-
általán nem vett (talán gyerekkora óta tanyán nevelkedett, nem egy
találtatott olyan, aki konfirmációjá napján, vagy 10--15 évvel ezelőtt
járult az Úr asztalához). Mikor volt templomban utoljára? Van-e bib-
liája és énekeskönyve? Ezek megint olyan kérdések, amelyre a leg-
különbözőbb válaszok hangzottak el. Mint személyesen is meggyőzöd-
tem róla, már maguknak az összeírásoknak is serkentő, buzdító hatása
volt a gyülekezet tagjaira. Benépesült az úrvacsorához járulók sora,
sokan vettek maguknak Bibliát vagy énekeskönyvet s jöttek el az Ür
házába. Szégyenleni kezdték egyesek, hogy a szomszéd, vagy jóbarát
kedvezőbb adatokat. tudott bemondani, mint ők. Hát még amikor meg-
kezdődött ezeknek az embereknek rendszeres lelkipásztori látogatása
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sulat mellett. Ezzel nem teszünk egye-
bet, mínt fölvesszük ujra ait a fonalat
amelyet az elmult századok dúló csaltái'
nagy élet-halél harcai közapetta és ~
elnyomatás sötét éjszakájában is sZÍ-
vükhöz szorítva tartottak kezükben
eleink s amely a mult század elején
elszakadt. Nehéz időkben vesszük fel
újra; ezt. ~. fonalat, de mégsem olyan
n~ez idokben, mint amilyenekben
eleink oLyan hűséggel tartották kezük-
ben. Amikor idehaza hem volt sza-
bad aBibliát kínyomatníok, el keülett
menniök azzat messze idegenbe s on-
nan kellett azt a határokon sokszor
életük kockáztatása árán is, (1@)yszóÍván
haz~-lopk,?dniok. Hisszük, hogy illyen
nehez idok nem szakadnak újból reánk!
Mi is égre emelt szemekkel szericjuk
szívünkhöz az elszakadt, de újra föl-
vett fonalat.

Működésünlcnek mindjárt az első esz-
tendejében négy nagyobb akciót bo-
nyolítottunk le, Aprilis 26-tóI máj. 2-ia
a Brit és Külföldi Bibliatársulattal
együtt Biblia-hetet tartottunk a kon-
firmandusoknak olcsó Biblíávaj való
ellátása érdekében. A rendelt teljes
Bibliák és Üjtestámentumoje után: a két
Társulat együttvéve 400/0 engedményt
adott. 58 evangélikus' és 278 református
egyházközség összesen 12.031 Bibl:iát
ren~elt (3675 teljes. Bibliát, 4885 Új-
testámentumot Zsoltárokkal és 3471
Újtestámentumot). - Augusztus 14-től
24-ig résztvettünk a budapesti Nemzet-
közi Vásáron. Ott eladtunk 2090 Bibliát
6996 bibliai mondásos lapot. jelzőt, sza-
lagot . és 418 faliképet, ingyen szétosz-
tottunik 1000 Evangélíumot a vásárt lá-
togató sebesült katonák közü, az Evan-
géliumi Szövetség adományából. _
Aug. 15-től 300/0,ez év január havának
15-étől pedig 400/0 engedménnyel árú-
sítunk katonáink számára Bibliákat, -
A középfokú és szakiskolák tanulóinak
október havától 3882 teljes Bibliát
1786 Üjtestárnentumot Zsoltárokkal é~
1590 Újtestámellltumot adtunk el 40010
engedménnyel.

HíREK
A tiszai egyházkerület szeptember

1-én lefolyt évi közgyűléséről lapunk
legközelebbi számában hozunk részle-
tes tudósít.ást.

. "Bizonyságtevő keresztyénség" össze-
foglaló címen evangélikus gyülekezeti
közösségek részére konferéncia lesz
Nagy tarcsán f. évi szept. hó 10-én reg-
geltől 12-én estig. Jelemtkezés a leg-
sürgősebben Ev. Lelkészi Hivatal, Na'lly-
tarcsa .címen, Csoportos jelentkezesnél
közöljük minden jelentkező nevét, fog-
Ialkozását, korát, címét és érkezési ide-
jét. Elszállásolás internátusban és ma-
gánházalmál. Költségek: részvételi díj
nincsen. Ellátási díj napi 3.- pengő,
amiért ebédet és vacsorát adnak. Reg-
geliről mindenkinek magának kell gon-
doskodnia. ÉII€~miszerjegyeket nem kell
hozni. Bővebb felvilágosítást szívesen
nyújt Ev. Lelkészi' Hivata1, Bpest, 1.,
Verbőczy-u. 28. Telefon: 160-468.

Új püspöki titkár. A Dunáninnend
Evangélikus Egyházkerület f. évi aug.
hó 26-án Léván megtartott közgyűlése
egyhangúlag megválasztotta az !€Igy-
házkerület püspöki titkárává, missziói
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lelkészévé, pénztárosává és jegyzőjévé
Limbacher Zoltán volt kisterenyeí lel-
készt. Beiktatása és eskütétele a köz-
gyűlés keretében végbe is ment, - Az
új püspöki titkár 19 éven át gondozta
két vármegye területén szétszórtan élő
evangélikus híveit hűségesen és ön:fe!l-
áldozóari.

Házasságkötés. Kapi-Králík Jenő or-
gonaművész, a kelenföldi egyházközség
karnagya augusztus 29-én délben tar-
totta esküvőjét Selényi Etelkával a ke-
lentföldi templomban.

Lelkészbeiktatás. A sárvári egyház-
község lelkészi állásába augusztus 22-én
iktatta be Martos Ödönt, a gyülekezet
új lelkészét. A beiktatást Kovát.s· Bela
nemeskoltaí alesperes végezte. Isten-
tisztelet után a városháza dísztermé-
ben tartották az egyházközség ünnepi
közgyűlését, melyen dr. Bertha Benő
egyházmegyei felügyelő nyitotta meg
az üdvözlésele sorát, majd a sárvári
róm. katolikus egyházközség, a közigaz-
gatásí hatóságok és az evangélikus el,5ly-
házközség képviselői üdvözölték az új
lelkészt.

Anyakönyvi kivonatok bélyeg illetéke.
Több f1ellőlihozzánk intézett kérdésre
válaszoljuk, hogy az anyakönyvi kivo-
natok közül a bélyeg-kötelesek et f. évi
július l-től kezdődőleg darabonként 2
pengős okmánybélyeggel ken ellátni.

Halálozás. Szutter Dániel ny. elemi
i-skolai igazgató-taníto, a, pápai gyüle-
kezet tb. felügyelője, egyházker. tör-
vényszékr bíró aug, 14-én, életének 80.,
házasságának 53. évében Pápán elhunyt.
- Dr. Röck ErnönJé sz. Nemessányi
Aurélda, a somorjai Protestáns Nőegy-
let 30 éven át volt. elnöke augusztus
ll-én elhunyt. Vagyonának -egy részét
végrendeletileg a sornorjai evangélikus
egyházközségnek és a Nőegyletnek
hagyta, hogy annak jövedelméből özve-
,g~ekElt, árvákat és szegényeket támo-
gassanak.

Igazgatói . kitüntetés. D. Kapi Béla
dunántúli püspök Horváth Sándor és
Niederland Vilmos tanítókat buzgó,
eredményes egyházi és iskolai szelgála-
tuk elismeréseképpen ügazgatóí címmel
tüntette ki. A kitürrtető okmányt ünne-
pélyes keretek között adják át a két
igazgatónak.

Eljegyzés. Kírály Sándor bábony-
megyeri kántortanító és Varga Rózsa
(Kaposmérő) jegyesek - Kiss Béla
szígorló vegyészmérnök augusztus 20-án
eljegyezte Zalántay Hertát Budapestről. .

Negyvenedik évéhez érkezett el fl

nagyváradi evangélikus egyház női
Gyámintézete és ez alkalomból Materny
Imre ny. esperes, egyesületi titkár
összeáüítobta ·e női .gyámintézet törté-
netét, A rendk'ívül érdekes füzet részle-
tessn elmondja az elmult ida áJdozatos
munkáját, kedves ünnepségeit, a há-
ború és a megszállás alatti nehézsége-
ket és az ujjáalakulást.
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s maga a lelkész kerítette rá sok-mindenre a sort. Hogy jó evangélikus
embernek nem hiányozhatik az otthonából Istennek igéje, nem marad-
hat távol esztendökön keresztül az Ur asztalától," mert legalább nagy-
ünnepeken és az' aratási hálaadó úrvacsorai közösségen ott kell
lennie - akkor maga a lelkész láthatta nagy örömmel, hogy ezek az ő

hívei, akikkel otthonukban elbeszélgetett, szívesebben és készségeseb-
ben jönnek el a templomba és az úrvacsorához. A szószék valahogyan
magasan van s nem mindíg tud kellő, mély kapcsolatot létesíteni a
pásztor és nyája között. Nem elegendők a kazuáliák alkalmával végzett
látogatások sem. Fel kell keresnünk elsősorban a veszedelemnek krtett
lelkeket, a templomkerülőket, a földrajzilag vagy lelkileg távolélőket.
A mi népünk kűlőnben is vágyik nagyvárosban és falun egyaránt a
lelkészekkel v~üá találkozásokra s azokert mindíg hálás tud lenni. Azt
hiszem, olvasóírn osztják- véleményemet és igazat adnak nekem akkor,
amikor azt mondom, ilyen összeirásokra, ilyen lelki kép feltárására
minden nagy gyülekezetnek szüksége lenne. Ezt az összeírást azonban
lelkész nem tudja elvégezni. Ide világi munkások kellenek, akik mun-
kájukkal végtelen sokat és felbecsülhetetlen szelgátatokat tesznek! a
gyüekezet vezetőjének, a lelkésznek. '

Végezzék a laikus munkások a szegénygondozást és a nagyobb lel-
készi hivatalokban az adminisztrációt. :::;aJnos,ma. .az a helyzet, hogy. a
szegénygondozás ellátására elegendő diakonisszánk nincs. Iszt a munkát
peuig ketségtelenül ök tudják legjobban elvégezni. Ezek híján végezzék
a vuagi munkások. Látogassák meg őket, alkossanak maguknak pontos
képet oecsüietességükröí és nyomorúságukról, hogy csak az arra érde-
mesek és 'arra rászorulók élvezzék az egyház segrtségét. Különösen a
fővárosi gyülekezetekben olyan szerteágazó és nagy lekótöttséget kivánó
ez a munkakör, hogy a lelkész maga semmiképpen sem tudhatja végezni.
Nagyobb lelkészi ruvatalokban az adminisztració (körlevelek készitése,
elrendelt anyakönyvi kiigazitások végrehajtása, anyakönyvi indexek
készítése, .postázások, stb.) küíön munkaeröt kiván. Református test-
véreink sok helyen ezeket a munkaeröket már beállították. Nekünk
is meg kell tennünk, különben elvonjuk a kevés lelkészi munkaerőt a
specialisan lelkészi munkáktól, vagy pedig elfáradt an állhatnak csak be
hívatásuk szolgálatába. Ezen a ponton meg kell emlitenem, hogya
Fülöp Dezső es Wolf Béla által említett fizetéses világi munkásokat
elsősorban itt kellene alkalmaznunk.

Ott van azután. a reverzálisok megakadályozásának munkája,
Nagyobb gyülekezetben ez megint egy VIlági munkást kíván, aki a
kerutéti eioljáróságok hirdetésert figyelve, minden esetben a lelkész
kezébe adja a szükséges adatokat, aki azután eljár az illető házasságot
kötni kívanó feleknél és igyekszik megvédeni egyházunk érdekeit,
igyekszik biztosítani az evangélikus egyházi esket est. -

Külön felmérhetetlen nagy feladat vár a világi .munkásokra szór-
ványainkban, ahol éppen a mostani nagy lelkészhiány miatt nem áll
módunkban elegendő munkaerőt beállítani. Erről azonban külön cikk-
ben fogunk szóiani. .

Én a magam részéről nem idegenkedem attól sem, hogy egyes,
komoly és hivő lelkületű világi férfiak bibliaköri munkát végezzenek
s esetenként, különösen szükség idején, Igét hirdessenek. Gondolok
elsősorban a hétköznapi istentiszteletekre, a vallásos estélyekre, vagy
előadásokra és szükség esetén a vasárnapi istentisztelet ellátására.'
Egyik erdélyi lelkészről tudom, hogy alig néhányhetes nyári szabad-
ságát éppen megfelelő helyettes híján sehogyan sem tudta megvaló-
sítani. (Egész Erdélyben alig van hat-nyolc evangélikus lelkész.) Refor-
mátus lelkészt a református többségű nagyvárosban katonai szolgálatok
és szabadságok miatt sehogyan sem tudott szerezni. Végső szükségben
egyik presbitere vállalta két vasárnapra az istentiszteleti szolgálatot.
Mint a lelkész írja: ezzel ők meg is kezdették a világi munkások mun-
kába-állítását. Azt hiszem, a gyülekezetben jó hatást tett ez a megoldás
és buzdítani fog másokat is' egyházi, gyülekezeti munkák végzésére.

Adjunk munkaterületet a szívesen és készséggel dolgozó vagy a
kérésünkre vállalkozó világiaknak, hogy mindnyájunk közös szelgála-
tán keresztül növekedjék Istennek országa az Ö\ nagy nevének
dicsőségére, .'

Pásztor "Pál.



i1(ISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
'li ARI S 13A ZÁR - KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

Ördögh M.átyás
órásmester preciziós' órák és ékszerek
raktára.

'~Budapest, V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175.. ~~~~~~~~

, "

BELYEGIOK
·.KOVACS LAJOS

zománctáblé k,
vésések, jelvények,
néviegvek, címkék

VII., KÁROLv KIRÁLY-ÚT 7. sz. lel: 423-327

Divat-zsebkendők
:Budapest, V., Kammermayer Károly-ú. 8.

Telefon: 185-462..'-

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

lYANG~lI~U~~l[
- ~

ftádió, gramofon, zongora~iIIenWüs ~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~at·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
ft • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

Vennék zongorát v~~~~aőtnt~i
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.

Telefon:'·11-59-34. ~._._~~~

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház·
lcerü1etek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyetmekeinkről.

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 Ioglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

,

. Pianínól, zongorát, vagy. ~armóniumol vennét
·.vidékről is
Mendölné

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

P th " L· gyümőlcs-, zöldség- ése O ajos teltermékek kereskedése

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



KERESZTÉNY CÉG
. Stíngl, Lauberger. Stelz-
ham er, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmérkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban! - Részlet,
bérlet, széllítás, csere!

Reissmann l mr é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-098

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás hlttartalma
és az evangélikus keresztyén ség szent .•.
írási és vallásfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr.· Csengödy Lajos evangélikus esperes,

Ára: 6 pengő. --
Megrendelhetö :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai

/1

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestámtizmus. 12. Fábián: Sáritha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag száUítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Eamler : Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: újabbada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád kőnyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
5somag s,zállítássat együtt 4.50 P.

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács em1ékkönyv. 3~ Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klave- 5. Dtixer: A kűlföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Agostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi

. hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Agostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7.· Kovács: Az Agostai hitvallás az egyház szolgálatában. », ~ A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aseódí falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt íolyóiratának, 'az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk. az evangélikus

. közönség rendelkezésére annyit, amennyit a' Társaság érdeke megenged .. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított teltes sorozatokon kívül már csak egyes évfolyam ok kerülnek majd érusításra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évlolyamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítás sal együtt 31'- P.

rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Megrendelhetők a, Luther-Társaság könvvesboltiéban, Budapest, VIlI.. Űllői-út 24.

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Agostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szerétet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség . törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége, 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a mimkásmozqolom. Svédországban. 13.
Parrag: A"ll élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15:

'Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-~
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonorniáról. 20.
Zsilinszky: Wallassky Pál. - A töb·b, mint 800 .
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISISZIOI, 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.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.
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Mit csináljanak a gyerekek?
'Ez a kérdés mind komo-

lyabbá és sürgetőbbé vált nap-
ról-napra a szülők szívében az-
óta, hogy a tanév megnyitását
elhalasztották. A szülői háznak
kettős gond a tétlenül otthon
ténfergő gyerek, mert a tanu-
lás és ismeretszerzés drága ide-
jéből használatlanul fogynak el
vissza nem térő részek és mert
ilyenkor fenyeget legjobban a
veszély, hogy ugyanez az idő
haszontalan dologra kallódik
el .Örömmel üdvözlik azért
a szülők a kultuszminiszter-
nek azt az intézkedését, mely
bizonyos fokig mégis lehetővé
teszi az iskola és a tanulók
időnkénti találkozását, ezenkí-
vül pedig hozzányúl a legmo-
dernebb megoldási eszközhöz:
rádión keresztül fog tanítási
anyaget és feladatokat közölni a
tanulókkal. Érdeklődéssei vár-
juk ennek az ötletnek az ered-
ményét ..

De ez a ráduplázás a nyári
vakációra nemcsak az iskola és
a tanítás szempontjából vet fel
megoldandó kérdéseket, hanem
ugyanilyen mértékben érinti az
egyházakat is. Az egyház, ez a
csendes és komoly szavú ne-
velő, akinek olyan felmérhetet-
len felelőssége van a gyerme-
kek nevelése tekintetében, ép-
penúgy találkozni akar a gyer-
mekekkel, mint az iskola. Na-
gyon jól tudjuk," hogy a vallá-
sos nevelésnek sem szabad ki-
maradnia ebből a pótvakáció-
ból. Különösen a családi ott.:..
hontói távoleső helyen nyaraló

gyermekeknél szokott a vallá-
sos nevelés szempontjából a
legtöbb esetben majdnem tel-
jes szünet beállni. De nem sok-
kal jobb a helyzet akkor sem,
ha a gyermekek mostan haza-
kerülnek iskolamentes időre a
szülői otthonba. És ezzel már el
is érkeztünk a kérdés legkomo-
lyabb részéhez, ahhoz, hogy a
családi otthonok legnagyobb
részében egyáltalában nincsen
sem rendszeres, sem állandó,
sem következetes vallásos ne-
velés. Világos bizonysága en-
nek az, hogya szülők általá-
ban, de majdnem kivétel nél-
kül, azon aggodalmaskodnak,
hogy a gyermek mennyit ve-
szít tanulás szempontjából. De
hogy lelki fejlődése szempont-
jából megáll vagy visszaesik,
ez nem igen képezi megbeszé-
lés és tanácskozás tárgyát a
szülők között. Ha az egyház jól
fogja teljesíteni ebbeli köteles-
ségét, segítségére, jöhet a szü-
lőknek. Haladéktalanul meg
kell tehát kezdeni mindenütt
az ifjúsági istentiszteleteket.
Tekintet nélkül arra, hogynin-
csen iskolai idő, éppenúgy szá-
mon kell' venni minden iskolás
gyermektől az istentiszteletek
látogatását. Ebben a tekintet-
ben az iskolának is teljes mér-
tékben segítséget kellene nyúj-
tani az egyházak részére. Az-
után meg kell nyitni az ifjúsági
egyesületeket, szaporítani kell
az összejöveteleket, lelki fog-
lalkoztatásokat kell ott nyúj-
tani és ugyanakkor, amikor

ezeken az összejöveteleken
mindenkit buzdítani lehet az
iskolával kapcsolatos ideiglenes
munkák és feladatok elvégzé-
sére is, fel kell használni az
időt arra is, hogy vallásos éle-
tüket elmélyítsük.

.Bizonyosak vagyunk abban,
hogy ahol erre a munkára lehe-
tőség van, ott az egyházak min-
denütt szívesen és örömmel
fogják elvégezni. De az is bi- ,
zonyos, hogy' most sem lehet
nélkülözni a szülői ház segítsé-
gét. Talán most maguk a szü-
lők is örülni fognak annak,
hogy az' egyház össze-össze-
gyűjti gyermekeiket és foglal-
kozik velük. Ennek hálás tudo-
másulvétele azonban nem ele-
gendő ..Fogják fel a szülők úgy
ezt az időt, hogy ez bizonyos
tekintetben nekik is vakáció-
meghosszabbítást jelent a gyer-
mek iskolázása szempontjából,
tehát nekik 'is közre kell mun-
kálni abban, hogy ez az idő úgy
az iskolai anyag, mint az egy-
házi oldalról meginduló nevelés
szempontjából haszon nélkül ne
múljon el. Adja Isten, hogy
ezekben a hetekben több szó
e.ssék otthon a szülők és a gyer-
mekek köiött úgy az istentisz-'
teleti, mint az egyéb egyházi
alkalmak lelki' ajándékairól és
minden szülő jóleső örömmel
jöjjön rá arra, hogy mit is csi-
náljon ez alatt az idő alatt
azzal a gyermekkel, akit a jö-
vendő olyan kiszámíthatatlan
idők felé vezet.
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Megbocsátás
Még javában tart a háború, de min-

denki a békéről beszél. Még szólnak az
ágyúk, de már a háború utáni problé-
mákról tárgyalnak az országok vezetői.
A hírek szertnr az ilyen megbeszélé-
seken sorra kerülnek a gazdasági, élel-
mezési kérdések, a politikai és területi
kérdés-ek, a tárgyaló felek előrelátása
- így mondják - mindenre kiterjed.
Nincs jogom kétségbevonni, hogy nem
így van. Mivel azonban a "megbocsá-
tás" kérdéséről nem hallottam sem köz-
vetve, sem közvetlenül, önkéntelenül is
felvetődik bennem: a megbocsátás kér-
dését nem felejtették ki a programm-
pontok közül? Senki se higyje, hogya
megbocsátás kérdését most vallási
szemszögből nézem. Nem, legfeljebb a
megbocsátás-példáját veszem onnan.
Meggyőződésem ugyanis, hogy kölcsö-
nös megbocsátás nélkül lehetetlen az
együttélés, de még az egymásmellett
élés is azok között az emberek között
és nemzetek között, akiket a háború
könyörtelenellenfelekké tett, a propa-
ganda .befeketített, a faji gyűlölet el-
vakított. A kölcsönös, őszinte megbocsá-
tás nélkül a béke csak újabb háború,
hamuval behintett parázs: Megbocsátás
nélkül a győztesnek nem teljes a győ-
zelme, megbocsátás nélkül a vesztes
továbbra is ellenfél marad, ellenfél,
újabb gyűlölködés és gyűlöletcsírák
melegágya. /

A békekötés első, legfontosabb és leg-
emberibb vonatkozású kérdése a meg-
bocsátás. A megbocsátásnak kettős
szépsége van. Az, hogy mindkét f.él nyer
általa. Az egyik megértésben, a másik
bizalomban. A győztes közelebb hajol a
vesztes életéhez általa s igazán meg
akarja érteni annak baját, panaszát,
kérését és drága, örökbekapott jogait,
melyekhez annyira ragaszkodik. A vesz-
tes bizalommal néz a győztes felé és
segíti abban a törekvésében, hogy új,
emberségesebb. szabadabb, őszintébb
életet biztosíthasson, bízik a másik jó-
szándékában, baráti kézfogásának őszin-
teségében.

Vari-e valaki közöttünk, aki még nem
bocsátott meg senkinek? Vari-e olyan,
aki még nem kapott bocsánatot? Nem
hiszem. Ugye mílyen könnyűnek, milyen
boldognak, felszabadultnak érzi magát
az ember amikor megbocsát! A dac, az
önfejűség keserű reménysége után a
megbocsátó szeretet lágysága ömlik .el.
rajta s ez vidámmá, boldoggá tesz. Az
ember egyszerre szebbnek látja az éle-
tet, mindenre mosolyogrri tud, mínden-
kiben barátot lát.' Boldog az az ember,
boldog az a nemzet, amelyik igazán,
őszintéri meg tud bocsátani.

De boldog az is, aki bocsánatot tud
kérni. Aki legyőzte önmagát, félretett
minden hiúságot, aki hibáját beismeri
s lelki vívódások árán eljut odáig, hogy
bocsánatot tud kérni. Igazán, szívből,
őszíntén. Óh, milyen csodálatos érzés
ömlik el az ember egész valóján, amikor
azt a nehéz szót kimondta: bocsáss meg!
Sokszor nem is sejtjük, mi ment végbe
a lelkében, amig a bocsánatkérésig el-
jutott, mit érez, amikor a másik meg
is bocsát neki.

A megbocsátás jegyében való nagy,
tiszta ölelkezés egy percnyi bepillantás
az örökkévalóság szépségébe. Gondoljá-
tok el, ha minden ember, minden nem-
zet megbocsátana egymásnak, ha a
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I Kardos Gyula I
Egészen váratlanul érte evangélikus egyházunkat a gyászhír

arról, hogy Kardos Gyula', a dunáninneni egyházkerület püspöke
szeptember 2-án délben Budapesten elhunyt. Augusztus közepén szív-
bántalmak miatt -orvosai tanácsára egyik budapesti klinikára jött és
betegsége miatt már nem tudott résztvenni egyházkerületének augusz-
tus végén tartott közgyűlésén, ahol első püspöki jelentését terjesztette
volna elő. A kezelés ideje alatt állapota javulást mutatott, amikor
váratlanul trombózis lépett fel, egyik lábát is amputálni kellett, azon-
ban ez sem segített és anélkül, hogy az operáció után magához tért
volna,beteg szíve megszűnt deoogni.

Halálával gyors egymásutánban harmadízben érte súlyos gyász
az egyházkerületet. Mult évben D. Kováes Sándor püspök és Sztra-
nyavszky .Sándor egyházfelügyelő egy hónap leforgása alatt kővették
egymást a mulandóság útján, most pedig a püspöki szolgálatnak még
be sem töltött első esztendejében követte őket Kardos Gyula is. Nagy
tervekkel és munkaprcgrammal kezdett püspöki szolgálatához. Re-
mélte és egyházkerülete, valamint munkatársai vele együtt reméltek,
hogy terveit a nehéz idők között is sikerül majd megvalósítania. Hi-
szen az. egyházkerület életében, mint a megnagyobbodott nógrád-hont-
barsi egyházmegye esperese, mely úgy a gyülekezetek, mint a lélek-
szám szempontjából az egyházkerület többséget képezte, nemcsak egy-
házmegyéjének, hanem az egyházkerületnek is szolgált. Különösen
sok reményt fűzött ahhoz, hogy munkatársaihoz, elsősorban a vele
együtt megválasztott Laszkáry Gyula új egyházkerületi felügyelőhöz
meleg barátság szálai kötötték.

Kardas Gyula 1880. március 26-án született a Pest-megvei Mag-
lódon. Középiskoláit a selmeczbányai liceumban végezte. A pozsonyi
egyetemes teológiai akadémián nagy hatással voltak lelki életének
fejlődésére professzorai közül különösen D. Raffay Sándor és D. Ko-
vács Sándor. Tanulmányévet töltött a lipcsei egyetemen is. Lelkészi
szolgálatát Balassagyarmaton kezdte meg Baltik Frigyes püspök mel-
lett, majd az egyházkerület missziói Ielkésze, Illetve másodlelkésze
volt 15 éven át, Baltik püspök haláláig, amikor Balassagyarmaton lel-
késszé választották. 24 éven keresztül volt a ballassagyarmati egyház-
község rendes lelkésze. Isten boldog családi élettel áldotta meg. Négy
évvel ezelőtt autószerencsétlenség következtében veszítette el felesé-
gét, amikor maga js súlyosabb Eérülés eket szenvedett. Koporsóját
négy fiúgyermeke és azoknak családjai szerető és gyászoló szívvel áll-
ták körül, de megható módon nyilvánulf meg balassagyarmatí ,gyüle-
kezetének szeretete és ragaszkodása is.>

Holttestét Budapestről Balassagyarmatra szállították. A Kerepesi
temető halottasházában Kuthy Dezső egyetemes főtitkár áldotta meg.
A temetés a balassagyarmati templomból történt szeptember· 5-én,
vasárnap délután fél 5 órakor. A temetésen megjelent D. Radvánszky
Albert báró egyetemes felügyelő, D. Kapi Béla, Túróczy Zoltán püspök,
D. Raff'ay Sándor püspök: képviseletében Kemény Lajos esperes, dr.
Hankiss Béla államtitkár, a hittudományi kar képviseletében dr.
Viczián Dezső prodekán és dr. Jánossy Lajos egyetemi tanárok, a
vármegye, a város, a református és katolikus egyházak képviselői,
illetve. vezetői, tiszti küldöttség és a templomot teljesen megtöltő,
valamint a templom körül nagy tömegben álló hívek sokasága. Az egy-
házkerület lelkészei Fadgyas Aladár püspökhelyettes és az esperesek
vezetésével, az egyházkerület világi tagjai pedig Laszkáry Gyula
egyházkerületi felügyelő vezetésével vettek részt a temetésen. A szer-
tartás az elhunyt püspök kedves énekével (Krisztus, te vagy életem)
kezdődött, majd D. Kapi Béla püspök 1. Péter 4:10-11 alapján mon-
dott igehirdetést. Kifejtette, hogy most a halál tükrében Isten sáfárá-
nak .hárrnas arca formálódik ki. A hűséges és engedelmes sáfár mu-
tatkozott meg az evangélium hirdetésében, engedelmes volt, de
Istennek, - szolgált, de Krisztusnak. Hűséges sáfára volt a szerétet-
nek is. Isten kegyelmi ajándékai arra kötelezték, hogy egymásért,



egymásnak szolgáljanak ezekkel az ajándékokkal a családi életben is,
a reá bízott. gyülekezetben is és a közéletben is. Végül hűséges sáfára
volt 'a hitből táplálkozo reménykedesnek is. Sok változás történt vele,
körülötte, egyházával, nemzetével, de ő érezte és prédikálta azt a
reménységet, mely minden sáfári szolgálatában áthatotta. E hármas
arc eggyé vált életében Krisztusban, akinek hű sáfára volt. E sáfári
életben megismerhető kegyelmi ajándékokért való hálaadással és
mélyen megható meleghangú imádsággal végződött az igehirdetés. Az
énekkar gyászéneke után elbocsátás és áldás következett, majd az
egyházkerület lelkészei vitték ki a templomból a koporsót és hatalmas
tömegben kísérték el a gyászolók a temetőbe, ahol Baltik püspök sírja
mellé helyezték nyugalomra. A sírnál Fadgyas Aladár esperes mondott
imádságot és áldást. Ezután búcsúbeszédek következtek. Purgly Lajos
egyházmegyei felügyelő az egyházkerület nevében, Paczolay Zoltán
vármegyei tiszti főügyész Nógrád vármegye és Balassagyarmat város,
Jeszenszky Margit a tanítói kar, Draskóczy Béla balassagyarmati má-
sodfelügyelő az egyházközség és az egyházi intézmények nevében
mondott szeretetteljes búcsúszavakat. Úgy a családot, mint az egyház-
kerületet sokan keresték fel részvétnyilatkozatokkaL D. báró Rad-
vánszky Albert egyetemes egyházi felügyelőhöz a kormányzó úr őfő-
méltósága intézett részvéttáviratot az országos egyházunkat ért gyász
alkalmából. Ugyancsak részvéttáviratot küldött Kállay Miklós minisz-
terelnök és Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter,
továbbá Fáy István kultuszállamtitkár.

Negyedszázados püspöki
I

győztes avesztest msgbocsátó szere-
tettel magához ölelné. A tiszta érzések
csodájában megszépülne minden emberi
élet, mely megbocsátó szerétettel hajol
embertársa felé.

Jó volna bízonyos lenni abban, hogy
a megbocsátás kérdése nem maradt ki a
háború utáni problémák tárgyalásánál.

Gya1'7na,thy Irén.

A tiszai egyház-
kerület közgyűlése

Szeptember l-én tartotta ezévi kőz-
gyűlését Rákóczi fejedelem városában,
Kassán, a tiszai evangélikus egyház-
kerület, amely Rozsnyótol és Miskolctól
egész Kelet-Magyarország és Észak-
Erdély evangélikus egyházközségert fog-
lalja magában. Túróczy Zoltán püspök
imája után az egyházkerület felügyelő-
elnöke: homrogdi Lichtenstein László
miskolci főispán mondott megnyitót.
Első szavaiban a Fejedelem emlékének
áldozott, majd Kassa hűséget méltatta
a magyarság és a hit megtartásában.
Ha valamikor - folytatta -, úgy most
van szükség arra, hogy mindannyian
teljesítsük egyházunk krisztusi paran-
csait, mert ezzel a magyar lelkek biza-
kodó reménységét növeljük, másrészt a
felebaráti szeretet gyakorlás ával a há-
ború borzalmaiból fakadó nyomort és
nélkülözést enyhítjük. Lichtenstein el-
nök fájdalommal szólt a háború hősei-
ről, akik mindenűket áldozták a ha-
záért; emlékük örökké élni fog orszá-
gunk történetében. E fénybeöltözött had
élén jár a megboldogult magyar Kor-
mányzóhelyettes. A legmélyebb hála
illeti őt és mindazokat, akik hazájukért
hősi halált haltak.

Hódolattal beszélt Lichtenstein László
a hetvenötéves Korrnányzóról, akiben
mintegy "aranytükörben láthatja ma-
gát a magyarság", ő Magyarország fel-
támadásának legbiztosabb záloga. Táv-
iratban köszöntötte a gyűlés Öfőméltó-
ságát, majd hálájukat nyilvánították az
egyházkerület püspöke, Túróczy Zoltán
iránt, amiért finnországi útjával újabb
szálakat font a két testvérnemzet és
testvéregyház kapcsolatába.

Kijelentette a világi felügyelő tovább-
menően: ma nem lehet köztünk vallási
és pártkülönbség, ma csak egy lehet:
magyar ember és nemzeti kötelesség!
Nagy figyelmet és megnyugvást váltott
ki Magyarország összes keresztyén val-
lású polgáraiból az a nemes törekvés,
amelyet Kelemen Krizosztom .pannon-
halmi főapát kezdeményezett a kato-

évforduló
jubiIáló püspök elhárít m!agától minden .' hangos
ünneplést. De mindazok, akik ismerik őt vagy vala-
mennyire ismerik sokszor a nyilvánosság elé sem
került önfeláldozó fáradozásait, köszöntő szívvel
fordulnak feléje é( arra kérik Istent, hogy adjon
egészséget és erőt neki munkái hoz és szándékaihoz.
Egyházkerülete az október 14-i közgyűlésen fog
megemlékezni e ritkán előforduló szép jubHeumról.

Szeptember 5-én volt 25 éve, hogy D.Rajfay
Sándor Deák-téri lelkészt a Deák-téri templomban
a bányai egyházkerület püspöki méItósáqába beik-
tatták. A világháború utolsó évében, majd az össze-
omlás és a kc;>mmunizmus ideje után a legnehezebb
körülmények között, a nemzetmentés és egyházépí-
tés feladataiban szívósan, nagy eréllyel- és elévül-
hetetlen érdemekkel dolgozott. Mos'tani betegsége
és a mostani háborús körülmények következtében a ----~
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likus és protestáns egyházak közötti
lelkiegys-ég megteremtésére. Ez az óhaj
és vágy benső kívánsága minden igaz
keresztyénnek s így a protestáns egy-
házvezetőknél is megértő visszhangra
talált - mondotta - majd különböző
köszöntések után így végezte:

"Az· emberiség számára Isten egyik
legnagyobb adománya az idő és a léte-
zés, Hasson át mindannyiunkat Istenbe
vetett rendíthetetlen hitünk, bizalmunk
s az örök magyarság kiirthatatlan szel-
lemi egysége, hogy küzdelmünk az igaz-
ság győzelmével végződjék, hogya há-
ború mielőbbi befejezését elérhessük."

A közgyűlós további folyamán 'I'ú-
róczy Zoltán püspök mutatta be terje-
delmes és részletes évi jelentését, mely
az egyházkerület életének és a benne
folyó munkálkodásnak pontos beszámo-
lóját és összefoglalását adja. A köz-
gyűlés hálával emlékezett meg a püs-
pök sokirányú, fáradhatatlan munkájá-
ról. A püspök indítványáru a közgyűlés
szerétettel emlékezett meg arról, hogy
kerületi felügyelője most töltötte be
egyházi téren való munkálkodásának
30-ik évfordulóját. A tárgysorozat többi
pont jaiban iskolai, mísszíóí, szeciális
kérdésekről szóló jelentések és hatá-
rozatok szerepeltek, tárgyalták az egy-
házkerület számadását és leöltségveté-
sát, bet-öltötték a megüresedett tisztsé-
geket, meghallgattáka tanügyí, jogaka-
démiai, közigazgatási, szórványgondo-
zási, különböző egyesületi és szeretet-
munkáról szóló jelentéseket, köztük
a Lelkészegyesület, Tanítóegyesület,
Luther-Szövetség, Gyámintézet jelenté-
seit, melyeket Marcsek János, Csákó
Gyula, Joób Olivér, dr. Vácz Elemér
és többen adtak elő, majd a közgyűlés
a püspök imáj ával véget ért. (M. É.)

~~.,.~#~

A Luther-Akadémia
ez idei nyári
tanfolyama

Valósággal szenzációnak mondható,
hogy a negyedik háborús év végén,
amikor Németországban a totális moz-
gósítás már mindent a háború szelgála-
tába állított, és amikor semmilyen na-
gyobbszabású egyházi gyűl-és vagy ösz-
szejövetel nem tartható, a Luther-Aka-

démia Sondershausenban aug. l-től
13-ig mégis zavartalanul megtarthatta
tizenkettedik nyári ülés-ét és tanfolya-
mát. Ez mindenesetre az Akadémia fá-
radhatatlan tudományos' vezetőjének:
D. Stange Károly nyug. göttingení
professzornak köszönhető, akinek sike-
rült a színte utolsó pillanatig fenyegető
akadályokat elháritania. Persze, a há-
ború miatt most. sem lehetett ez a gyű-
lés teljesen ökuménikus találkozássá,
A külföldi előadók közül egyesek vá-
ratlanul talált akadályok miatt nem
jelenhettek meg, de helyettük azért
mások jöttek el. Így az ökuménikus jel-
leg bizonyos fokig mégis biztositva volt.
Németországon kivül k-épviselve vo-It
Magyarország, Finnország, Svédország,
sőt még a keleti orthodox egyház is, a
Németországban élő Arseniev orosz
emígráns professzor személyében. Ma-
gyarországot a soproni hittudományi
kar három tagja. képviselte: D. D1·.
Pröhle Károly, aki tagja a Luther-Aka-
démia elnöki tanácsának, a megnyitó

4

A nyugtalan Észak
A magyarságot éppen annyira foglalkoztatja legalább gondolatb

az északon elhangzó minden egyházi és politikai megnyilatkozás, .
amennyire érdekli evangélikus ogyházunkat az, hogy az északi ev
gélikus tömb országaival és népeivel, velünk egy hiten lévő északi
kal mi történik. Néhány nap óta rengeteg híranyag járja körül a vilá
got s ebből a tömegből kell válogatni, bizalmas és propaganda híreket
t;:eU jól megrostálni annak érdekében, hogy a való eseményekhez
közelférkőzhessünk.

Mindíg éreztük, hogy Észak evangélikus keresztyénsége rendki .
közeláll a magyar protestántizmus keresztyénségéhez. Ravasz Lászl
augusztus 15-én tartott igehirdetése, 'amelyre a külföldi keresztyén-
ség mind jobban reagál, a svéd és angol keresztyénségnek alkalmat
adott arra, hogy Ravasz szavaira udvarias és sok tekintetben egyező
választ adjanak. Eidern svéd hercegérsek e,gyházpolitikai nyilatkozata,
amely a többi svéd evanaélíkus püspök véleményét is magában. fog-
lalja, lényeges megállapításaiban, az alapgondolatokban és a jövővel
szemben támasztott igények tekintetében majdnem egyező a magyar
evangéliumi keresztyénség mindíg hangoztatott és most kinyilatkoz-
tatott álláspontj ával.

Közben azonban nemcsak ennyi történ-k Északon. Bejárta a vilá-
got a f'innek békeproblémája. ismeretessé vált a dánnai népesség hadi
és katonai nyugtalansága s a svéd politikusok olyan nyilatkozatokért
vállalják a felelősséget, amelyek már túlhaladják a semlegesség kön-
tösében elmondható lehetőséget; nem is beszélve a norvég nép belső
lelki és nemzeti békétlenségeiről. S ha ehhez hozzászámitjuk azt, hogy
a mindíg erre az Északra tekintő Baltikum népei, ahol szintén sok
egyházi érdekünk van, most aggódó figyelemmel kíséri úgy a hadszin-
téren, mint a diplomác'aí összejöveteleken hozandó határozatokat, ahol
elsősorballl az ő sorsáról döntenek, akkor nagyon sokan. látjuk, hogy ez
a földrajzilag körülhatárolt Észak valóban nagyon nyugtalan.

A mai magyarság idősebb kerosztályai jól emlékeznek arra, hogy
ez az Észak az első világháborúban a többi harcoló, vagy semleges né-
pekkel szemben milyen nagyszerűen élt s keresztyén kötelességének
is milyen nagyszerűen tett eleget. Amig Svájc a diplomáciai érintke-
zésekre és titkos tárgyalásokra adott a·kkor bő alkalmakat, az. evan-
gélikus Észak megmutatta azt, hogy milyen szíve van. Hiába jellemez-
ték Rómában ezt az Északot hideg Északnak, ez csak az időjárási vál-
tozásokra vonatkoztatható (bár ezen földrészen sokkal több egy ablak-
soros ház ál1, mint Olaszországban), a nép lelkűlete és szíve minden
keresztyénekkel szemben igen melegen érző volt. A világ hálásan em-
lékezik mindíg arra, amit abban az időben ez a terület nyújtott sok
menekültnek, még több hadifogolynak és igen sok békére és csendre
vágyó népnek és országnak.
Arnilyen büszkéséggel hangsúlyozzuk mi magyar evangélikusok ennek
az Esz:lknak .minden kegyes cselekedetét, mi magunk is olyannak is-
merjük őket, mint amilyeneknek most mutatják magukat. Szerintünk
jobban és majdnem hallhatóbban, sőt veszélyesebb körülmények
között bátrabb an meri nyilvánítani békeszándékát mindenkivel szem-
ben. A finnek éppenúgy akarják a békét, mint a norvégek, vagy a dá-
nok vagy a svédek. Kimondja mindegyík ország felelőssége tudatában
azt, hogyavilághatalmi érdekektől függetlenül utolsó pillanatához
érkezett el a világ, amikor még lemondhat gyűlöletben fogant s most
.végrehajtaní szándékolt cselekedeteiről s inkább a békét választja.
Mi úgy hisszük, hogy az amerikai skanclináv lelkek, akik vezető szere-
pet töltenek be ott, ha részben el is amerikaisodtak, különösebben
reagálnak arra, amit ez az' Észak beszél s aminek érdekében ez az Észak
ma dolgozik.

Egy egyház-i lapnak nincs meg az a .kritikai joga, hogy külügyi
politikánk legtitkosabib belső szándékaiba belepillanthasson, de mégis
az az érzésünk, hogy több haszna volna abból nemzetünknek, ha ezek-
ben az északi államokban olyan magyar követek és külügyi képvise-
iőink volnának, akik ezekhez a népekhez lelkileg is nagyon közel van-
nak. Nem tudjuk, hogy a magyar diplomáciai testületben kik az evan-
gélikusok és reformátusok és att sem tudjuk, hogy ezeknek mílyen



súlyuk van ebben a külpolitikai közösségben, de messzíről nézve is az
az érzésünk, hogy az az Istenben boldogult Tahy László, aki követ is
volt és buzgó evangélikus is, Svédországban bizonyosan jobban szol-
gálta volna nemzetét, mint Törökországban. Az az érzésünk, hogy ha
a svéd, finn, dán és norvég követségünk tagjai nemcsak színleg, hanem
szívbőlés egyházi lelkiismeretünktől indíttatva bele tudnának helyez-
kedni a skandináv egyházi közösségi viszonylatokba is, különösen jól
szolgálhatnák nemzetük. é-rdekeit ís.

Azrt félelem és kétségek nélkül is be kell vallanunk, hogy hazánk-
ban is vannak nyugtalan lelkek és kőzösségek. Sokkal többet meditál-
nak azokon a sorsdöntő lehetőségeken," amelyek előttünk állanák s
ahogy esetleg északi hittestvéreinket kívülről is nyugtalanítják, talán
nálunk is kimutatható több ilyen külföldi hatáson alapuló nyugtalaní-
tás. A különbség a magyarság és az Észak. helyzete között az, hogy
amig nekünk magyaroknak hathatós és teljes értékű pártfogóink ki-
csiny számmal vannak, a háború sorsa, vagy kimenetele bármiképen is
fordul, É~aknak annyi barátja és olyan komoly érdekközössége van
mindenütt, hogy ők semmit, vagy nagyon keveset veszíthetnek.

Ha ők maguk ezt ugyanúgy látják, mint ahogy mi gondoltuk ezt,
akkor joggal lehet azt kérdezni, hogyavégkifejlés nem teszj-e indo-
kolttá a nyugtalanságot? Formailag ez a kétkedő ellenrnondat teljesen
helytálló. De miután ezek a nemzetek keresztyénségükben élnek iga-
zán, nyűgtalanságuk is teljesen keresztyén alapra vezethető vissza,
mint ahogy magyar vonatkozásban is csak keresztyén alapon lehet
nyugtalanságról beszélni. A mi vis'Z'Onylatunkbannemcsak keresztyén
exístenciálís vonatkozásokban, hanem inkább abban a tekintetben,
hogy ami ma történik akár a szomszédságunkban, 'akár nálunk, az
legteljesebb mértékben veszélyezteti és feszélyezi a keresztyén erkölcsi
élet lehetőségeit.

Az Irás azt írja, hogy Isten türelmes. Az egyháznak és lelki em-
·bernek meg kellett azt tanulni, de úgy érzik Északon is és a világ sok
részén, hogya keresztyén lelkiismeret már alig tudja elviselni azt,
amit alZi ötödik háborús évbe forduló hadfelek egymással szemben el-
követnek. Nazyon tiszteletreméltó kinyilatkozások mondják, hogy már
nem igen: tudja hordozni a világ lelkiismerete azt, ami még történőben
van. Biztosított béke, béke minden áron, 'a bosszú és gyűlölet kiirtása
a népekből, nagy és kis népek számára való egyforma szabadság és
íüggetlenség mindinkább olyan- fogalmaiknak látszanak, amelyet a leg-
tisztább bibliai lelkiismeret is örömmel hall s ezeknek bekövetkezése-
kor már nem lesz nyugtalan sem Észak, sem más földrész; viszont
bunker, Mars repülőgép,. rakétalövegek, kerületbombák, sziréna, me-
netszázad, hadikórház, mind olyan kifejezések és valóságok, amelyek-
ben gyógyítva akar részt venni mindíg a keresztyénség. de amelyektől
világéletében irtózni fog a lelki ember.

Ha ebben a szembeállításban kellene szavazni a világ hadviselő
közösségeínek: elfogadod-é a keresztyénség programmját, nincs kétség,
hogy feltűnő mértékben növekedne meg a keresztyén tábor a világ
mínden tája felé. Észak evangélikussága éppen olyan jól látta meg ezt
a történelmi pillanatot, mint a római pápa. A· fontos az volna, hogy
belátható időn belül eredménye ~ lenne a nyugtalan lelkiismeret
hangjának. G. L.

Az egyház szociális szava
Az egyház, -'- így tanultuk és így tanítjuk, -: elsősorban Isten

Igéjének letéteményese és legfőbb kötelessége, hogy a világnak az
evangéliumot hirdesse. Krisztusról kell beszélnie, még pedig a meg-
feszítettről. Ez azonban nem jelentheti azt, amit sokan követeltek,
hogy az egyház elégedjék meg csupán a prédikációval, azzal, hogy
vigasztal és bátorít. Nem jelentheti ezt azért, mert akkor hallgatnia
kellene az emberi élet olyan kérdéseiről, amelyeket rajta kivül fele-
lősen senkisem tudna megszólaltatni. Hallgatma kellene az emberi éle-
tet érintő felfogások, világnézetek, rendeletek és törvények seregében
és el kellene néznie azt, hogya: világ hogyan távolodik el egyre jobban

istentiszteleten hirdette Isten igéjét
Zsid. 13, 7-9. alapján. Lic. Dr. Kar-
ner Károly előadást tartott "Krisztus-
mitosz, vagy kinyilatkoztatás?" címen s
ezenkívül élénk figyelmet keltő ismer-
tetést nyújtott a magyarországi leg-
újabb egyházi egységmozgalomról. A
kar dékánja,. Dr. Wiczián Dezső pedig
Starige professzornak ez év áprilisban
Sopronban tett látogatását viszonozta s
a hittudományi kar üdvözletét tolmá-
csolta. Rajtuk kívül résztvett még a
sondershauseni tanfolyamon Dr. Nagy
Gyula, a hallei Luther Márton-egye-
tem hittudományi karán szarvezett Ma-
gyar és Délkeleteurópai Egyházismereti
Kutatóállomás jelenlegi vezetője és
Platonnak az üdvösségre vonatkozó
gondolataíról s ezekben a keresztyén-
séghez való viszonyukról tartott ugyan-
csak nagy figyelemmel és elismeréssel
fogadott előadást.

A két hetes tanfolyam reggeltől estig
gazdagon és nagy változatosságban
nyújtotta a szerosabban teológiai tudo-
mányos jellegű, valamint a nagyobb
nyilvánosságnak szánt előadásokat.
Utóbbiak között különösen az esztéti-
kai és művészetí tárgyúak uralkodtak.
Köztük igen fíriom és újszerű fejtegetést
nyújtott Stange professzor Dante Vitá
Nuova-járó!. Igen megragadó volt Lip-
pebt jenaí igazgatónak vetített színes
képekkel kísért előadása az ísenheimi
oltárról és mesteréről: Neidhardt Má-
tyásról (közönségesen, de tévesen GrÜD-.
ewald néven ismeretes). Schumann Fri-
gyes Károly hallei professzor ,.,A szép
problémája" mint a keresztyén hit kér-
dése" címen szólott az esztétikum teoló-
giaiértelmezéséről; hirdette, hogy ha
a szép Istern teremtésének dicsőségét
rejti is, öncélúságában könnyen a hit
akadályává lehet. Ezért a szépnek a
hit számára csak szolgáló, másodiagos
jelentősége van. Law·Ua.a helsinki-í
egyetem művészetfilozófia professzora
Luther esztétikai nézetei címen hirde-
tett előadása helyett a Hegyi Beszéd
értelmezéséről beszélt Luthernál és
Tolsztojnál; szembeállított a pacifizmus
és a keresztyén reformátori _teológia
felfogását. Bár nem teológus, igen ko-
moly teológiai érdeklődésnek és tájé-
kozottságnak adta bizonyságát ezzel az
előadásával. A keresztyén hit és élet
egyéni és időszerű kérdéseiről tartott
mély és megragadó előadást Stange
professzor, Blau poseni főszuperinten-
dens és Köber7Je tübingeni professzor.
Ugyancsak nagy hatású volt egy költő-
nek: Schröder Rudolfnak előadása Ger-
hardt Pálról; uzvanő a saját, mély hit-
ből fakadó egyházi énekeiből is elő-
adott néhányat.

A szorosabban teológiai tárgyú elő-
adások között a bibliai vonatkozásúak
emelkedtek ki. Jeremias Joachim göt-
tingeni professzor Jézus példázatairól
tartott előadásaiban az újabb régészeti
és nyelvészeti kutatások eredményeit
igyekezett a példázatok eredeti értelmé-
nek megállapításában megfelelően fel-
használni. A legnagyobb érdeklődést az
a probléma keltette, amit Bul.tmann
marburgi professzor vetett fel egy ki-
sebb iratában az ..Ujtestámentum mito-
lógiátlanítása" jelszavával (Entmytho-
logisierung des Neuen Testaments). Ez
a probléma nyilván erősen f'ovlalkoz-
tatja ma a németországi teológiát. (Ná-
lunk is támadt visszhangja egyes refor-
mátus folyóiratokban.) Két előadás is
foglalkozott ezzel a kérdéssel: a bécsi
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Schmidt H. W. "Mitosz és evangelium"
című előadásában, valamint Karner Ká-
roLy fentebb már említett előadásában.
Mindkebten nagy nyomatékkal mutat-
tak rá Bultmann igyekezetének nagy
hibájára: abban az. Jgyekezetében, hogy
az, Ujtestámenturn üzenetét a termé-
szettudományos műveltségű mai ember
számára 'megmenthe'tővé és elfogad-
hatóvá tegye, az Ujtestámentum kép-
zetvilágának. illetve világképének jó-
részét mitosznak, illetve mítológíaínak

.mínősítí, .amít le kell hámozni az
exisztenciáhsan interpretálandó lénye-
ges tartalomról. Ezzel azonban Bult-
mann egyfelől az Ujtestámentumnak
számos nagyon is lényeges történeti té~
nyét kész feláldozni, másfelől azt is,
amit megmenthetőnek vél, egy időleges
értékű filozófiai irányzat magyarázati
módjának rendeli alá. Az előadók, s
leülönösen Karner,ezzel szemben na-
gyon határozottan emelték ki az Uj tes-
tamentom 'kérügmájának elvitathatat-
lan és feláldozha tatlan isteni és törté-
neti' tényeit: az "Ige' testté levését, a ke-
resztet, a feltámadást. - Ugyancsak
.nagy érdeklődés kísérte HorSIt-nak, a
pósení ' teológiai iskola igazgatójának
Máté 16, 18. értelrnezéséről tartott elő-
adását. Horst a nevezetes íráshely kü-
lönféle értelmezéseinek ismertetése
után, a saját megállapítását abban fog-
lalta össze, hogy' a '"pet,ra" kifejezés
ne.m kősziklát, hanem követ, építőkövet
jelent; ez pedig a Péter személyét illető
felfogást is lénvégesen módosítja. - Az
egyház lényegének ',a svéd teológiát
foglalkoztató kérdéseit; illetve az eze-
ket al5,'é,rdéseket tárgyaló s nemrégen
már második kiadásban megjelent nagy
gyűjteményes könyvet ismertette Gyoi-
leri:bwQI, a ;fi:nnbrszági Turku svéd aka-
démiájának professzora. - Végül eb-
ben ,a. tárgykörben ,Michaelis berni pro-
fesszor "Az Újszövetség eschatológiája"
című. eloadásában .'az Ujtestámentum
néhány yitatottértelmű szakaszának
legújabb svájci irodalmát ismertette.

A Luther-Akadémián természetesen
meg ke'Ue'tt szólalnlok olyanoknak is,
akik bizonyos időszerű kérdéseknek
Luthemái található, illetve általában
lutheri felfogásáról adtak számot. Ezek
között 'JelehtÖsO R,iÚer Gerhard frei-
burgi történész, aki már korábban nagy
feltűnést keltett Lutherról .írt pompás
könyvével ,(Luther - Gestalt und Sym-
bol). "A keresztyén ember és a világ
lutheri értelmezésben" címen a hivő-
nek az államhoz,a~ felsőbbséghez s ál-
talában, a civitas terrenához, a bűn vi-
lágához való' viszonyáról szólott. Born-
kiamm Henrik lipcsei egyháztörténész
pédig Luthernak az Ötestámentomhoz
való viszonyáról tartott rendkívül gaz-
dag, eszméltető s még régi Luther-
kutatólmak is sok új meglátást nyújtó
előadást. Pedig ez csak kivonata volt
erről atárgyról készen levő könyvének,
amelynek megjelenését azonban a papi-
ros felhasználását korlátozó rendeletek
akadályozzák. Reméljük,' hogy ennek
ellenére rövid időn, belül mégis meg-
ismerhetjük és, megismertethetjük.
Borukamm-nak ezt a sokat igérő
könyvét.

Végül még két finnországi előadóról
kell megemlékezni, Schmidt, a turkui
svéd, akadémia fiatal egyháztörténésze
a karjalaí keleti-orthodox hitű finnek
egyházi szervezetének történeti kiala-
kulásárólés jelenlegi helyzetéről tartott
ér~f..kes elő~d_ást. Bimojoki helsinki lel-

Istentől, Isten Igéjétől. A kelostorokba vonult kegyesség és annak pro-
testáns pietáskodó formai elefántcsonttoronyból szemlélődnek, hason-
lóan az irgalmas samaritánus példázatában szereplő paphoz és lévitá-
hoz, akik elmennek a segítségre szoruló mellett. Az egyház ecclesia
militans, harcos egyház, amelyiknek az élet kérdéseiben is ki kell
fejeznie véleményét megfelelő szervezetei, emberei útján.

Nemrégiben, úgy 6-7 évvel ezelőtt, a külföldi nacionalista moz-
galmak kifejlődése idejében, amikor, ezek hullámai immár Ietagadha-
tatlanul eljutottak Magyarországra is, élénken vitatkoztunk a felett a
kérdés felett, hogy politizáljen-e az egyház? Akkor megegyezett egy-
mással a vitatkozok tábora abban, hogy az egyháznak, sem mint egy-
háznak, sem mint egyes papoknak a napi politikában résztvennie nem
szabad, de a magyarság nagy kérdéseiben igenis meg kell szólalnia.
Ekkor indultak meg egyházi lapjainkban oacikkek a magyarság égető
kérdéseiről, ekkor fogadta el a közvélemény ennek helyességét és ekkor
nyitottak fület és szívet sokan a nagy szociális elhagyatottságban élő
rétegek kérdései és kérései előtt. Az idők folyamán azonban, maga a
politikai vezetés, a kormány is megoldásra érettnek taláJt sokat a szo-
ciális kérdések közül s azokat meg is oldotta. Az egyházak és az egyházi
lapok azzal a nyugodt lelkiismerettel állhattak meg egy pillanatra,
hegy jó munkát végeztek, kezvéleményt teremettek. vagy legalább is
segítettek kialakítani a jó megoldást.

A közben kitört háború csak meggyorsította 'a szociális kérdések
megoldásának ütemet. A politikai helyzet alakulása eok eddig lehetet-
lennek látszó megoldási kisérletet tett Iehetségessé, Azonban éppen ez-
zel egy bizonyos "mechanrkai" útra tért át, amelyiken mint jól mű-
ködő gépezeten átfutna ka dolgok, de amelyik éppen azért mert mecha-
nizmus. sokszor tömegmunkát végez és a minőségről megfeledkezik. Ez
a megfeledkezes éppen a lélek területén történt meg. Külsőleg, sze-
ciálísan, a szónak külsőleges értelmébern megtörténtek a változások.
Belsőleg azonban, a szcciális belső értelemben, társaséletünk alapján
minden maradt a régiben. Az állam nem lehet képes rendelettel, pa-
ranesssóval megoldani a lélek szociális hiányait és fogyatkozásaít, még
akkor sem, há erre a megoldásra felhívja a társadalmat. Ezt a meg-
oldást csak az képes végrehajtani, aki a lélekkel törődik és a lelkek
felett nyert hatalmat: az egyház. Az egyház: az Igével és az Ige köve-
teléseinek érvényesítésével. .

Ma, amikor a háború csak még jobban felszínre hozza az embetrek
antiszociális gondolkodását, kimutatja az egyén önzését, másokkal
szemben való szeretetlenségét, újra az, egyháznak kell előlépnie. Az
emberek elfelejtették a szeretetet és a szeretet para:ncsait. Újra emlé-
keztetni kell őket erre gyakorlati an, rámutatva a mai kötelességekre.
Mert magától értetődően csak az: igazán hivő cselekszi a jót, de az át-
lag, a tömeg, a "vallásos" és "kereJsz,tyén" emberek serege azt várja,
hogy szájába rágják, mit kell tennie. Nem mintha értelmetlen lenne-
és saját magától nem tudna rájönni, hanem mert lusta aihhoz, hogy
Isten Igéjét a gyakorlaeí életben alkalmazza.

Természetesern furcsa dolog Ienne, ha most neki állanának az Ige
hirdetői és mától fogva csupán ilyen prédikációkat tartanának. A szó-
szék nem szociális előadó asztal, De előkészítő, mert az, embert meg-

. győzi saját bűnéről és elindítja Isten Szeritlelke által az új élet kere-
sésére. Éppen ezért az egyháznak szüksége van a keresőket irányító
további szervre is. Ez a szerv meg is van. A'h immár két esztendős
Magyar Evangéliumi Munkás Szövetség személyében. Egy olyan szer-
vezetben, ahol testvéri kezet nyújt és együtt dolgozik a két testvér-
egyház, a református és az evangélikus, hogy az evangelium alapján
összefogjon minden magyar dolgozót, szellemi és testi munkást és nyo-
matékot adjon tömegeivel a magyar nemzet' javára szolgáló közössége
által a belső szociális megújulas követelésének, A Magyar Evangéliumi
Munkásszövetség (MEMSZ a továbbiakban igy beszélünk róla), az egy-
ház szociálís szava akar lenni, az a célja, hogy .érvényre juttassa az
evangéliuru szociális követeléseit. Ezekről a célokról, követelésekről,
munkákról szólunk majd következő cikkeinkben.

Kemény Péter.



Aki kimaradt Alanen professzor helyett a: finn' tá~
bori lelkészeknek a. harctéten szerzett
tapasztaltairól nyújtott nagyon, tanul-
ságos beszámolót. -Ó , . .' _

Az elhangzott előadások ,javarészét
élénk eszmecserék követték. Ugysaín-
tén bő lehetőség nyílott az eszmecserére
az egyes munkaközösségékban is, ame-
lyekben bizonyos liturgiai,valláspeda-
gógiaí, lelkipásztorkodási (orvos és íei-
kész együttmunkálkodása) kérdések ke-
rültek megvitatásra.

A Luther-Akadémia' tehát ebben a
rendkívül nehéz időben és súlyos viszo-
nyok s a kényszerű korlátok között is
igazi lutheri szellemű tudományos
teológiai munkaközösségnek bizonyult
s ezzel a munkájával nagyban Tiozzá-
járult ahhoz, hogy a lutheri evangélikus
hitnek országhatárokon túl is egységbe-
fűző ereje megmaradjon é-s a háború
után újra megelevenedjék.

•••

"Tekintélyvesztett
pályék, "

Az "Evangélikus Elet" "hasáb[ain há-
rom cikk jelent meg egymást követően
"TekiJntélyvesztett pályák". címen. Eb-
ben a három cikkben arról olvashat-
tunk, hogy a mai háborús időben az
ifjúság azok felé ,a pályák felé' fordul,
amelyek több keresetet ·és jobb meg-
élhetést nyújtanak és így a lelkészi,
valamint a tanári pálya valóban elvesz-
tette a tekintélyét. '

Az emlitett cikkek írói meglett" korú
emberek, olyanok, akik már tapasztal-
tak ezen a téren. De bizonyos egyolda-
lúság látszik ír-ásukbaru Mind a három
írás az idősebb korosztály részéről vilá-
gítja meg a helyzetet: Mivel azonban az
ifjúságról van szó, én az ifjúság nevé-
ben szólok a kérdéshez. és a mí olda-
lunkról világítom meg azt.

Kétségtelen, hogy az ifjúság leg-
nagyobb része ma inkább a mérnöki
és orvosi pályák felé fordul és .ott
igyekszik elhelyezkedni, 'hiszen ott lé-
nyegeséln könnyebb a megélhetés, mínt
pl. a tanári vagy a lelkészi pályán. ~
Azonban szerétném megnyugtatn! mind-
azokat, akik sötéten látják a jövőt. Va-
gyunk egynéhányan. akik. látjuk ezen
pályák fontosságátés értékét; és nem
érdekből, hanem hivatásérzetbőr válasz-
tottuk akár a lelkészi, akár a tanári pá-
lyát. Azoknak a névében szólok, akik,
bár tudják, hogy nem biztos a megélhe-
tésük, vállalnak míndan nélkülözést,
nyomorúságot és keservet, mei:t·· tud-
ják, hogy a legnehezebb, de egyben a
legszebb munka vár rájuk: a lelkek
megmunkálása. . c

Nincs nekünk semmink, hiszen; már
a kezdet kezdetén, hivatásunkra való
előkészületünkben is sokat kell nélkü-
Iöznünk, de bízunk Istenben, Ezzel a
bizalommal indulunk el. Kevesen va:'
gyunk, mondják. Igen, évről-évre keve-
sebben jönnek. pe aki ma a tanári,
vagy lelkészi pályát választja a 'próbái-
tatások vállalásával' együtt, az Tsten se-
gítségével valószínűleg .értékés .. tagja
lesz egyházának' 'és társadalmának,
mert meggyőződésből váüalkozik t rá.' .

Ha mí, kevesE:R,' nagy 'lelkesé-dé$~~l,
egyedül Istenberr 'bizva, "megtnduI\iiijl:
és végigmegyünk' v' ezeken a' pályákon,

(Folytatás.)
.Vallásos tapasztalata részben több, részben kevesebb, mint a történelmi
keresztyénségé. Elég annyi, hogy hitt erősebben, mint sok más hivőnek
ismert ember és hitének, meg a tudásának végső egyesűlése révén
áldott lelki közelségbe jutott az, Istennel. Jól tudja,
hogy az emberiséget a nagyok, a hivatottak viszik előbbre,' ezért
sziíárd meggyőződése, hogy ahány lépéssei közeledik a kitűzött ideál-
hoz, annyival tökéletesíti az egész emberiséget. Állandó törekvése,
hogy minél szélesebb körű tudásra tegyen szert, mert kis tudás eltávo-
lít Istentől, nagy tudás közelebb visz hozzá. Hitével, müvészetével és
tudásával egyaránt az örök egyetemest, a kifürkészhetetlen törvény-
szerűséget, a dolgokban megnyilvánuló állandót kutatja, melynek földi
fogalmazása végeredményben az Isten nevében sűrűsödik össze. Jaw-
lensky. a tehetséges szláv expresszionista mondta egyszer, hogya mű-
vészet vágyódás Isten után. Harsányi mindenütt a nagy Alkotót keresi:
költészetben, tudományban, képzöművészetben és zenében egyaránt.
Hogy .nem hiába kereste, arról munkássága híven tanúskodik.

Egy ilyen szűkreszabott kis tanulmány keretei nem alkalmasak
arra, hogy Harsányi Kálmán munkásságáról akár csak megközelítő
képet is adhassunk, de nem is ez a cél. Csak általánosságban jegyzem
ide, hogy befejezett alkotásai hét kötetben láttak napvilágot, a többi
- jórészt töredék - kiadatlan. Az irodalomnak jóformán minden
ágában működött és kettőben, a lírában és drámában igazi nagyot
adott, de az epikában is vannak maradandó értékei. Szükségét érzem,
hogy megemlítsem A kristáLynézők című regényét. Ez egy tervbevett
regénysorozat első önálló darabja közvetlenül a világháború elötti
idökből (1914), melyet a pusztuló magyarságért érzett aggodalom
sugallt a költőnek. A döbbenet erejével mutat rá könyvében arra,
hogy a magyarság szíve nem Budapesten ver, hanem apró tanyákon,
falvakban, mezővároskákban és Isten tudja, merre dobog. A tipikus
francia és a tipikus párisi egy és ugyanaz az ember, a tipikus magyar
és a tipikus budapesti még csak nem is rokonok. Nemcsak nyelvi,
hanem faji összetételében is a legzagyvább keveréknép helye lett a
főváros, ahol megterem és dúsan burjánzik minden dudva, minden ér-
téktelen gyom. Budapest a maga nagy méreteivel, lüktető forgalmá-
val, pezsgő életével, színházaival, sajtójával, hatalmas palotáivál min-
denestől idegen, akármi más, csak nem magyar. Mi lesz ebből a nem-o
zetből, melynek fővárosában minden szépség 'és vagyon idegenek kezé-
ben van? - ez a regény nagy jajkiáltása, mely azonban pusztában el-
hangzott szó maradt, észrevehető hatást nem tett. Egy világkatakliz-
mának kellett jönnie, hogya' magyarság ráébredjen az évekkel előbb
hallott igazságokra. Ezt a Harsányi által megkezdett ébresztést tetőzte
be Az eisciiort falu; .

Másik kitűnő alkotása: az Ellák már őszinte és nagy sikert ért el.
Rádió és színház éveken keresztül műsoron tartotta és méltán. A tra-
gédia azt a témát fogja meg, amely a magyarságnak évszázadok óta
legfájóbb sebeként tépte, marta, fogyasztotta a nemzet életerejét: az
idegen, saját hasznát néző élősdi elem elhatalmasodását és a testvér-
harcot. A világverő hun nép sorsa a maroknyi magyarság sorsát szim-
bolizálja ebben a darabban. Ha majd 'egykor ez a tragédia is megkapja
a maga Egressyjét, mint Katona sokáig méltatlanul mellőzött remek-
műve, akkor az Ellák-ot is úgy fogják emlegetni, mint egyik legnem-
zetibb tragédiánkat, és megkapja méltó helyét a magyar drámairo-
dalom'ban. .

Két főmű vén kívül írt vagy négy kötetre való lírai verset, renge-
teg tanulmányt, cikket, színi kritikát, apróbb drámai darabokat és
több kitűnő műfordítást. Belefogott néhány nagyratervezett munkába
is, de legtöbbjének befejezésében megakadályozta a mindennapi ke-
nyérért folytatott lélekölő munka, meg a négy évi világháborús kato-
náskodása alatt szerzett betegségéből eredő korai halála. Hiába igye-
kezett tudatosan kikapcsolódni a létért való küzdelemből, családjáról,
gyermekeiről gondoskodni kellett. Igy történt, hogy ez a vérbeli mű-
vész, akinek agya tele volt szebbnél-szebb gondolatokkal, 'eszmékkel
és zsongó rírnekkel, a nap nagyobbik felében oda volt láncolva pénz-
ügyminisztériumi munkaasztalához, hogy mint kistisztviselő, rovatokat

N._--' W.



vajjon a mi gyermekeinket és mínd-
azokat a fiatal lelkeket, akiket ránk-
bíznak, nem tudjuk-e arra nevelni,
hogy meglássák ennek·a pályának a
fpntosságát is?! Vajjon a mi utódaink
és azok utódai közül nem lesz-e jóval
több lelkész és tanár, mint ma?! Egé-
szen bizonyosan a kicsiny mustármag-
ból hatalmas fa lesz. Mi, akiket Isten
elhív ezekre a pályákra, büszkék va-
gyunk, hogy mag lehetünk. - Tudjuk
mindnyájan, hogy nem kényelmes pam-
lag és "vezérigazgatói" karosszék vár
bennünket, hanem kemény küzdelem,
amelyben már a megállás is halált, el-
bukást jelent. De mi vállaljuk, mert a
Legnagyobb Úr hívott el bennünket és
tudjuk, hogy bármilyen nehéz életünk
lesz is, Ö mindíg velünk lesz és mín-
díg megsegít.

Azért éreztem szükségesnek ezt meg-
írni, hogy míndazok, akik már-már el-
vesztették reményüket, lássák meg:
nem kei; csüggedni, mert ha kevesen
is, de vagyunk és mindíg lesanek néhá-
nyan, akik így indulnak neki az élet-
nek. M. A.

HíREK- .•..•.-
A dunántúli egyházkerület évi rendes

közgyűlését szeptember 23-án tartja
Győrött.

A svéd püspökök és a béke. Eidem
érsek a rádióban felolvasta a svéd
néphez intézett üzenetét. Az igazi béke
- mondja az üzenet - csak az egész
emberiség nevében nyerhető meg. A
jövendő óriási építőmunkában részt kell
venniök, még pedig önként, a legyőzöt-
teknek is; mert különben a béke csak
újabb szünetet jelentene és új világ-
katasztrófa fenyegetné az emberiséget.
A békének a jog és nem a bosszú szel-
lemében kell létrejönnie. Nem szabad,
hogy bosszúálló cselekményekre kerül-
jön sor, amelyekben a győztes bíró és
panaszos egy személyben. Az új világ-
ban az irgalmasságnak, a békülékeny-

. ségnek kell uralkodnia. A svédeknek
ragaszkodnia kell a kis nemzetek jogai-
hoz, a szabadsághoz, az önrendelkezés-
hez és egyúttal kifejezésre kell juttat-
niok, hogya szolidáris felelősség új
szellemében készek együttműködni más
népekkel. (MTI)

HelyreálIító sebészeti intézet. A mult
héten nyitotta meg Csatay Lajos vezér-
ezredes, hortvédelmi miniszter a Ju-
rányi-utcai Vöröskereszt es hadikórház-
ban a Helyreállító Sebészéti Intézetet.
Az újonnan megnyílt intézet dr. Ert!
János ny. vezérőrnagy, egyet. rk. tanár
vezetése mellett indul meg. Dr. Ertl Já-
nos munkásságához fűződik és európai
hírnévre és alkalmazásra jutott az ál-
tala felállított regenerációs sebészi mód-
szer, amely újra ép és munkaképes em-
bert alakít azokból a sebesültekből.
akiken a multban az orvostudomány
segíteni nem tudott. Ertl professzor
rendszere a csontátültetés és a regéne-
ráció együttes figyelembevételén ala-
pul. Sikerült műtétileg Idnövesztení a
csontokat, csonthártyát, agyhártyát.
nyelőcső-részeket és mindazokat a szö-
vetelemeket. melyékre munkaképesség
helyreállításánál szükség van. Ertl pro-
fesszor a régi és mostani világháború-
ban ezzel a csodálatos munkával,

8

t». Várhegyi Miklós.

amelyben a feltételeket igyekszik alkal-
mul adni a természetnek és az emberi
szervezetnek arra, hogy a sérült része-
ket regenerálja, már eddig is több ezer
honvédnek adta vissza egészséget és
munkaképességét. Örömmel emléke-
zünk meg Ertl professzornak, egyhá-
zunk míndenkor hűséges tagjának arról
az öröméről, hogy hosszú évek munkája
után külön erre a célra felállított inté-
zetben vezetheti a helyreállító sebészet
munkáját.

Finnország. Viipuri hadszintérré lé-
tele alkalmából a viipurt-i püspökség
Mikkelibe költözött. Mint a Harangszó
írja, most már annyira haladtak a
helyreállít ási munkálatok, hogy augusz-
tus 16-án a püspökség vissza is költöz-
hetett Viípuríba.

Lelkészi jubileum. A mezőberényi I.
kerületi egyházközség augusztus 15-én
ünnepelte Bárdy Ernő tb. esperes lel-
készi működésének 50 éves jubileumát.
Az ünnepséget istentisztelet vezette be,
melyen Rohály Mihályesperes szolgált.
Beszédében a hűséges sáfár eszmény-.
képét rajzolta meg, aki mindenkor
Isten dicsőségét keresi s ha a körül-
mények úgy kívánják, még saját hívei-
vel is szembeszáll, csakhogy az evan-
gélium Urának akaratát híven betöltse.
Istentisztelet után Rohály Mihály es-
peres és Medovarszky Mátyás felügyelő
elnöklete alatt ünnepi közgyűlés volt,
melyen az elnökség meleg szavakkal
köszöntötte a jubilánst. Utána a kü-
lönböző egyházak és társadalmi egye-
sületek mondottak üdvözlő szavakat.
Kiemelték a képzett teológust, a refor-
mációi irodalomnak. a biblini nyelvnek
kiváló ismerőjét, a hívek fáradhatatlan
gondozóját, a liturgikus istentisztelet-
nek őrét. Bárdy Ernő esperes az üdvöz-
lésekre meghatottan válaszolt s imád-
ságban kérte Isten áldását a gyülekezet
további életére és munkájára.

A Magyar Evangéliumi Munkásszö-
vetség konferenciája augusztus 24-3I.
között folyt le Kecskeméten, melyen

írjon tele, hosszú számsorokat adjon össze. A hivatal börtönrácsa bék-
lyóba verte alkotó kezét, megbénította, elsorvasztotta éltető géniuszát.
Pedig mi lehetett volna belőle, ha megnyeri a művészi fejlődéshez
szükséges szabadságot, mikor így is annyi szépséggel gazdagította nem-
zetét! Dehát sorsa ebben a tekintetben is. kegyetlen volt hozzá és egy
csalódásokkal és szenvedésekkel bőven telített életen át sokszor volt
alkalma tapasztalni, hogy milyen az igazi magyar író tragikuma.
Utolsó heteit borzalmas gyötrelmek között betegágyon töltötte. Szen-
vedéseit egy földi és egy földöntúli vígasz enyhítette: hitvese önfel--
áldozó szeretete és a maga csodálatos hite. E kettő nélkül talán romba-l' dőlt volna egész önépítő, léleknemesítő munkája, ezeknek a birtoká-
ban azonban ahogy fogyatkozott testi erejében, úgy nőtt egyre hatal-
masabbá lelki ereje. Tudta, hogy a kinyújtott csontkéz elől nincs
menekvés, de megbénult arca mosolyában is ott lappangott az elmúlás
gondolatának tagadása és a hit, hogy a lélek örökkévaló, csak a burok.
foszlik le rólunk, mikor elköltözünk. Minden emberfeletti szenvedései
ellenére is megbékélve, zokszó és panasz nélkül ment el, mert hite
meggyőzte a halált. Halálában is utólérte a magyar író sorsa: életé-
ben alig akartak: róla tudomást venni, de a halott költöt óriási részvét
kísérte sírjába. A főváros díszsírhelyet adományozott hamvainak, az
Akadémia pedig munkáit irodalmi díjjal tűntette ki.

Egyházunk jól tenné, ha nem felejtene el, hogy ez a nemes lélek
és hatalmas költői egyéniség a mienk volt és a mienknek is kell
maradnia, mert még utóbb eszébe jut valakinek, hogy eltulajdonítsa
tőlünk.

nagy számmal vettek részt a két pro-
testáns egyház lelkészei. Evangélikus
részről dr. Gyimesy Károly, dr. Szu-
chovszky Lajos, Szabó József, dr. Ke-
ken András,· Kemény Péter és Várady
Lajos jelentek meg és végeztek szolgá-
latokat. A konferencia főtárgya a szo-
ciális evangélíum volt. Ez alkalommal
a kecskeméti evangélikus templomban
az igehirdet-ést dr. Keken András buda-
pesti lelkész végezte.

Eljegyzés. Dombi László .pápat val-
Iástanító-Ielkész és Karner Ilona okl.
tanítónő jegyesek

Segédlelkészi kirendelés. Túróczy
Zoltán tiszakerületi püspök Gáll Sán-
dor segédlelkészt Ozdra, Jurányi Ist-
vánt a nagy tárkányi misszióba, vitéz
Molriár Jánost Olcsvára. ifj. Abaffay
Gyulát Orrnőspusztára küldötte segéd-
lelkészi szolgálatra. Belopotoczky
Lajos Balassagyarmatra, Sólyom Ká-
roly pedig Lévára "került további szol-
gálattételre.

Eljegyzés. Thúry György kendoresi
tanító és Dankó Margit tanítónő jegye-
sek. (Minden külön értesítés helyett.)

Hittankönyv. Örömmel adunk hírt
arról, hogy evangélikus egyházunk köz-
kedvelt hittankönyve, Benkóczy-<l.r.
Keken: "Amit minden evang-élikusnak
tudnia kell", negyedik kiadásban újra
megjelent. Kapható az Üzenet kiadó-
hivatalában, Kecskemét, Luther-palota.
Ara 1 pengő 90 fillér és a portó.

Vetés idején címen érdekes jelentést
adott ki a fasori Ifjúsági Luther Már-
ton-kör az elmult 1942/43. tanév mun-
kájáról és további munkájáróL A kis
fűzet részben magának az Ifjúságnak a
munkája s már ezért is számot tarthat
olvasóink érdeklődésére. Ara 50 fillér.
Kapható lapunk kiadóhivatalában is,

Keressük Relchart Katalin kereszt-
levelét. Született 1840 körül valószínű-
leg Dunántúlon. Szülei: R. Dávid és
Reísz Mária. Értesítést kiadóhivata-
lunkba kérünk (Budapest, VII., Damja-
nich-uo 28fb.).



Zongcrák, harmóniumok
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-1 P th " L· gvümölcs-, zöldség- és

l
eo .alos teltermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.

I Evangélikus gimnázium épületében.
: .......•..................................
I BRAUN JENO" m~him~ő és plisséspeci-I alista ber~unka uzeme.

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

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás
II' és minden e szakmába vágó munkák

__ .J szakszerű készítése.

KISS f'ERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3,

TEL.: 384-447,

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

nászajándékok.

. '

ftá~ió, gramofon, longora~illentyüs narmonita

Vennék zongorát v~~r~~lin~:i
Budapest, V:, Pozsonyi-út l. Virágüzlet.I ..Telefon: 11-59-34. ~-::--~--~~

tt IRÉ NU 'ülő!tülönlegességek .. . ..
. Tulaido;:s: FEJÉR NÁNDORNÉ Mlert tamo.?assuk .a~~vaDge~~ku~;gyház .•

BUDAPEST (Belváros), IV., Fehérhaj6.ulca 8-10. •.•• keruletek Jolell Egyesuletet.
Te le! on: 186-177. - Készít mindennemű tánc-, Mert "az egyetlen evangélikus intézmény, mely
sport- és gyógy!űzőkel a legújabb szabás szerint, halálesetker 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 kí. '
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 tagszerzöket.

Ördögh Mátyás

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

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1,

lor~l/~t··Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám,
u UnU • Mohács,' Szent- István-utca 49, sz.

Evangélikusoknak árengedmény
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára. I

Budapest, V., Deák F....tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~

I I

Müvirág, dis.lol', eredeti különleges-
ségek gyártása, eladása

GROSZ, Spest, IV., Sütö·utca 1.
TELEFON: 1aO-213.

Bundék,
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

\~ {:.,.: é" • "<r- -~.-v-,
Átalakítás ~redeli ~.~!:~a ,
-model szennt- ~

Varsányí Laios-nál IV., Múzeurn-kőrút 7.

Ajándékok, órakülönle-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sitásí Alap" támogatásával.

Hittestvérekn~k árengedm~ny

Telelon : 38-20-87.



A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Kőrmöcbánya városához. 2. Klaoe- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása, 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. SólyQm: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Brückner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással legyütt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A -LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt Iolyóíratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyernát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított telies sorozatokon kívül már csak egyes évlolvamok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Ösvény I-XII. évíolvarnára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31"- P.

Megrendelhetők fl Luther-Társaság könyvesboltíában, Budapest, VIlI.,. Üllői-út 24.

KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianínók leg-
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás híttartalma- .' .
és az evangélikus keresztyén ség szent-
írási és vallásfilózófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő.
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Reissmann lm r éné
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-090

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a" keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében .: 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a

.pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: Az1 élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Rajjay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 3QO éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról, 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P.

Krisztus és egyháza. ll. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus, 12. Fábián: .Sántha
Károly. 13. Farkasné: -Légy hű mindhalálig. -
A 628' oldalt tartalmazó csomag szállítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Eamier: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. ll. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Kenrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomaq s.záUítással együtt 4.50 P.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: -Bácsi Sándor, dr. Csengődy I:ajos, 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 ~8/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: dr. Fritz László.

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

A~szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
Két perc alatt

"Nagy áldás volna ... "

A Vatikánt német katonák védik

Az egyház szociális szava

Baranyai látkép

Középosztályunk védelmében

Ki szerezze vissza?

"Halleluja" énekek

Lássuk!
•

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. szeptember 19.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/49 Ruzícska László
Deák-tér 4, (német nyelven) d. e. 1/210 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (lelkészikt.) d. e. 11 Kemény-Vargha

- Deák-tér 4. d. u. 6 Kaposvári Vilmos
• ,Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Grünvalszky Károly

Fasor d. e. 11 Lupták Gyula
Fasor d. u.. 4 Harmati György
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. • d. e. 3/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápo lna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. örs. kórház) d. e. 10 - - - -

'. Simor-útca 35. d. e. 11 Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (szlovák) d, e. 10 Szilády Jenő dr.

. Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Lehel László
Ullöi-út 24. (egyetemi) d. e. 11210 - - - -
Ullői-út 24. d. e. 11 Algőver Andor
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.

c Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8,Halász Kálmán dr.
r Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér

Angol-utca 25. d. e. 11 Harmati György
Abonyi-utca 21. d. e. 11 - - - -
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő. k.) d. e. 10 - - - -
Fóti-út 22. d. e. 11 Révész István

J Fóti-út 22. d. u. 5 Rímár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 Pap Ferenc
Szent László-út 61. d. e. 9 - - - -
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferens
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. 1/412 Danhauser László
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Sréter Ferenc
I., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 - - - -
Óbuda (nemet) d. e. 9 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Sehnecí-utca 1. d. u. 4 Botta István

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benezur László
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. '1. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. l/t12 - - - -,
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Két perc alatt
Éppen most olvastunk egy

furcsa hírt, amelyik valóságga]
megdöbbentett, annyira jel-
lemző a mai ember gondolko-
zására.

Azt olvastuk, hogy egyik ki-
sebb amerikai városban a helyi
lapokban ismételten megjelent
a következő tartalmú hirdetés:
Ha ,unatkozik, vagy ha', szo-
morú, hívja fel a 30-as számú
telefont és ott' egy lelkész két
perc alatt megvigasztalja.

Az unalomról ne beszéljünk.
Csak léha és haszontalan ember
lehet az, aki ebben a világfel-
fordulásban ráér unatkozni. A
szomorúságról az a vélemé-
nyünk, hogy valami -,nagyon
könnyű szomorkodás lehet az,
amit két perces vígasztalással-
ellehet intézni. Arról a lelkész-
ről is megvan a véleményünk,
aki telefonon két perc alatt
győzelmesen befejezi a villám-
háborút akár az unalom, akár
a ,szomorúság ellen. De így
együtt rendkívül jellemző
azokra, akik a híradás szerint
naponta százával keresik ezt a
kétperces .lelkipásztort.

Nekünk egészen más képünk
van a világ folyásáról, a ma-
gunk életéről, az Isten orszá-
gának küzdelméről, az ördög
erőfeszítéseiről, nehéz nyomo-
rúságokról, ítéletről, halálról,
kárhozatról, üdvösségről. Csak
apró gyermek lehet olyan tü-
relmetlen, hogy egy-két perc
alatt kívánja az elrontott já-
téknak a megjavítását. Micsoda ]

sok erőfeszítés,' mennyi lelki semmit ezeken a feltételeken a
\ küzdelem, mennyi töprengés, háború. A megtérés, a keresz-
vergődés, 'tusakodó imádság tyén hit és a keresztyén élet
érleli meg az embert ahhoz, szempontjából a háború olyan
hogy meglásson egyetlen fény- külsőség az emberi lélek életé-
sugarat a kegyelemből és leg- ben, mint az, hogy süt-e a nap
alább annyit lásson előre vagy pedig zuhog az eső és hull
életútjából, amennyi egyetlen a villám. 'Semmiféle telefon-
lépéshez szükséges, Gondol- szám nem szükséges hozzá. De

,junk ,csak arra, hogy milyen nem lehet nekünk tetsző rövid
mély és komoly _\ hallgatásos idő alatt, nekünk tetsző köny-
órák előzik meg egy-egy lélek- nyűséggel elindulni ll. Jézus ál-
nek a felébredését, milyen ne- tal adott úton. Milyen áldottak
héz az önmegtagadás,' meny- azok az órák, amikor a szív
nyire igaz, hogy az embernek végre megérzi, hogy Jézus az ő

szinte meg kell öldökölnie ön- világossága. Milyen vígaszta-
.magát, hogy' megtérhessen és lás az, mikor az ember megsze-
belül mennyire át kell formá- reti a maga nehéz és fájdalmas
lódnia, hogy-ne szakíthassa 'el keresztjét. Csak ilyenkor kezd-
semmi az Isten szerelmétől, het el az ember más szavakkal
mely van 'a Krisztus Jézusban. beszélni, mint eddig, más dol-
Próbált ezek közül valamit az gokat meglátni, mint eddig és
olyan ember, aki a 30~as számú más szavakat meghallani ennek
telefont tárcsázza, vagy az a világnak az életéből, mint
olyan lelkész, aki arra vállal- eddig, vagyis Krisztus meg-
kozik, hogy két perc alatt ki- gyógyítottjai közé kerülni.
egyenesíti a görnyedt lelkeket? Jó volna, ha két perc alatt
'{agy ne tegyünk fel ilyen véget érne a háború. Jó volna,
kérdéseket, hanern egyedül tha két perc alatt kiszabadul-
csak azt kérdezzük meg, hogy hatnánk bűneinkből. J ó volna,
~gyan mennyi lehet a taksája Jha két perc alatt át lehetne
ezeknek a csodálatos tanácsok- -lépni a kárhozat útjáról az üd-
nak? ' vösség útjára. És mégis jobb,

Mi tudjuk az árát a kereSz-hogy a háborúnak ilyen ke-
tyén életnek. Megtérés a neve. mény leckéjét kell megtanulni,
Ehhez 'pedig hozzátartozik' hogy keresztünket roskadozva
mindaz a feltétel, amit Jézus' kell hordozni, hogy üdvössé-
az Ő követéséről mondott. Nem' günkért félelemmel és rette-
bazárárú az. Fel kell venni a géssel kell véghezvinni a tanít-
keresztet és meg kell tagadnia ványok útját. Aki mást hirdet,
önmagát annak, aki követní . .csal és hazudik.
akarja J ézust. Nem változtat' I
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Ki szerezze vissza?
Azokban a megnyilatkozásokban, ame-

lyek az Evangélikus Élet hasábjain a
tekintélyvesztett pályákkal kapcsolato-
san elhangzottak, az az egységes gon-
dolat ta1álható meg, hogy a tanítói,
tanári és papi pályák elvesztették
tekintélyüket. Sőt azt is megállapítot-
tuk - nagy általánosságban - mi az
oka ennek a tekintélyvesztésnek? Fel-
hoztuk az ifjúság helytelen életszemlé-
letét és gondolkodását, keveseltüle a
papok, tanárok, tanítók [avadalmazását,
hiányöltuk a munka megbecsülését és
kifogásoltuk azt a világháború- után
megnyilatkozott eljárást, amellyel' el-
vontak a tanároktói megérdemelt és
szerzett jogokat.

Nem elég sóhajtozásole közepette saj-
nálkozni azon, hogy ezek a pályák
elvesztették tekintélyüket. Nem elég
még az sem, hogy felkutattuk a tekin-
télyvesztés okait. Hogy ha egy orvos
megállapítja a beteg diagnózisát és az-
után otthagyja a beteget és nem törődik
vele, akkor a beteg hamarosan áldozata
lesz betegségének, elköltözik az árnyék-
világból. Ha a tekintélyvesztett pályák
szomorú sorsa és sívársága felett csak
síránkozunk és panaszkodunk, azzal
még nem segítettünk. Meg kell keresni
az orvosságot a beteg számára.

Azokból a megnyilatkozásokból, ame-
lyek az első ilyen vonatkozású cikk
válaszaképen jelentek meg, azt követ-
keztetheti az ember, mintha a [ogokriak

.a visszaadása vagy a javadalmazása eme-
lése által ezek a pályák visszanyerhet-
nék régi tekintélyüket. Ezt hinni egy-
oldalúság és csalfa, valóra nem válható,
erőltetett reménység lenne. Mondjuk
meg őszintén, ha olyan emberek írtak
volna erről a tekintélyvesztésről, akik
nem tanitói; tanári vagy papi pályán
működnek, hanem az élet más terül etén
élnek hivatásuknak, bizonyára sokkal
erősebb és reálisabb okokat hoztak
volna fel. Bizonyára nem a kis cseme-
téket, sem a kamaszodo és "világot-
megváltani-akaró" középiskolás ifjúsá-
'got, még kevésbbé a gyülekezet tagjait
hibáztatták volna, nem hivatkoztak
volna csupán objektív tényezőkre, ha-
nem kertelés nélkül vádolták volna
talán azokat, akik ezeknek a pályáknak
a munkásai. Azért hivatkeztunk mi
objektív, rajtunk kívül álló tényezőkre,
mert "mindenki a maga lovát dícséri",
még akkor is, ha méltán volna oka a
másiknak a dícséréséret Okosak va-
gyunk és nem vághat juk magunk alatt
a fát! ...

De arra a kérdésre, hogy ki szerezze
vissza ezeknek a pályáknak a tekin-
télyét, csak azt a választ adhatjuk.
hogy maguk a tanítók, tanárok és pa-
pok! Mert az, hogy egy falusi tanító
a közigazgatási hatóságok igénybevéte-
lével pár pengővel több fizetést jár ki,
garancia-é arra, hogy a falusi tanítói
pálya tekintélye magasabbra emelke-
dik? Avagy, hogy egy segédlelkész va-
lamelyik szórványból városi gyülekezet
segédle1készi állását foglalhatja el, biz-
tosíték-e arra, hogy a segédlelkészí
szolgálat, mint olyan emelkedik és ne-
mesedik a híveknek a szemében? Vagy
ha az ország háromszáznál több evan-
gélikus papjából mondjuk húsz éven-
ként olyan valaki, aki valamikor gon-
dolni sem mert volna rá, püspökké
lesz, emelheti-e valójában a lelkészí
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"Nagy áldás volna ... " '
D. Raffay' Sándor püspök 25 éve;; püspöki [ubileumáról a napi-

lapoksis szeretettel emlékeztek meg. Különösen érdekes tudósítást hozott
a püspök úrral folytatott beszélgetésről az Esti Kis Újság. Bevezetésűl
az egyház és a' mai zűrzavaros külvilág viszonyáról, majd a háborúnak
vallási elmélyülés szempontjából való hatásáról tett a püspök úr érde-
kes nyilatkozatot. Legérdekesebb volt azonban az utolsó két kérdésre

, adott válasza. Arra a kérdésre: milyen kibontakozás várható az egy-
házak szempontjából a jelen háborúból? a következőket felelte:

Erre a kérdésre ma még nagyon nehéz válaszolni. A háború még
folyik. A lelkek Ingadoznak. Tanácstalanság és gyűlölködés üli meg a
népet és azok sorsa intézőinek lelkét. Nagy áldás volna, ha a most
embertelenség túlzásaival harcoló felek végre megtalálnák önmaguk-
ban az embert, sőt a keresztyén hivő embert,- mert akkor .remélhető
volna, hogy a sok keserűség után is kijózanodott emberiség lelke vala-
milyen módon harmóniában csendülne össze és megútálná a gyűlölkö-
dést és a krisztusi lélek megbocsátó békességével építene magának
szebb jövendőt. Az evangélikus az evangelium lelkével készül az eset-
leges békére, vagyis minden jóra kész, minden megbocsátásra hajlandó,
minden segítségre feIfegyverkezik. Nekünk igényeink sohasem voltak
a világgal szemben, szolgálatra azonban annál készebbek voltunk min-
denkor, Az eljövendő idők kiépítése érdekében már eddig is megalakí-
tottuk kerületJnkint a szociális bizottságokat, amelyeknek feladata lesz
az evangélium realizálása. Mert egyházunk nagyon júl tudja', hogy nem
elég az evangéliumot szóval hirdetni, hanem tettekkel_ kell igazolni.
A keresztyén egyházaknak több önmegtagadással, melegebb testvéri
összesimulással kell hordozndok Krisztus lelkét és nem az, egymástól
való hódítás gyermekes törekvéseivel, hanem az egymást támogató és
így a Krisztus lelkét erősítő és terjesztő buzgóság lelkével kell betől-
teniök Istentől rendelt hivatásukat.. - ,

Várható-e a keresztyén egyházaknak valamiféle összefogása és
milyen természetű lehet ez az összefogás? Erre a felelet így hangzik:

Olyan egyesülésről. -amely egyértelmű az összeolvadással. beszélni
nem lehet, mert ami történelmi szükségszerűséggel és történelmi
folyamatok kényszerűsége alatt egymástól elkülönült, - még pedig
komoly elvi alapokom különült el, - azokat vagy az egyik, vagy a
másik elveinek feláldozásai nélkül egyesítem többé nem lehet. Ellen-
ben a testvéri~együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükséges is.
A szükséget pedig nem pusztán az egyház gondozására bízott lelkek
nyugalma és érdeke szabja elénk, hanern az al hivatás is, amelyet min-
den egyház az Egyház Urától magától vett és elfogadott, Jézus a2lt
mondta: arról .ísmerík meg, hogy az én tanítványrom vagytok, ha egy-
mást szerétitek. A szerétet pedig kizárja a gyűlölködést, az ellenséges-
kedést, az egymás igazainak bírálatát vagy éppen becsmérlését és ki-
zárja egymás bírtokállományának háborítását.

, r
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A Vatikánt német katonák védik
Nem múlik el nap szenzácíóxnélkül. Az olasz nép és kormány leg-

utóbbi napokban elvégzett katonai és politikai cselekedete általában
az: embereket politikai beállítottságuk méreteiben érdekli. Egyházi
emberek és a keresztyénség ügyét szívügyüknek tekintő emberek fő-
ként és érthetően arra gondolnak, 'ami az egyháziasság frontján történt
és történhetett.

Még a legharcosabb római katolikus egyházi sajtó és római kato-
.Iikus egyházi hír1apíró sem vádolhatja 'a, magyar protestántizmust,
vagy ennek sajtó munkásait a római egyházzal szemben elfoglalt ked-
vezőtlen magatartással- Magyar protestáns lelkészek és laikusok nagy
megértéssel, igazi ökumenicitással nézték mindazt, amit Róma püspöke



cselekedett és mondott. E pillanatban sem foglalkozunk. különös kíván-
csísággal azzal a telefonbeszélgetéssél, amit állítólag Ia megegyezés
első percetben folytatott le azzal a2l amerikai elnökkel, aki elnöki
tisztje, esküje és keresztlevele szerínt sem tartozik a pápa hívei közé.
Nem tudjuk, hogy a személyes beszélgetésben milyen kifejezésekkel
illették egymást, de bizonyossá vált minden gondolkodó ember előtt,
hogy a minden római katolikus keresztények pápája most elsősorban
azért a népért exponálta magát, melynek gyermekeként erre a földre
született. Ebben semmi hibáztatni való nincs. Természetesnek tar-
tottuk a magunk részéről míndíg azt, hogy Luther büszkén vallotta
magát nérriet embernek s a világ minden kíncséért sem mondanánk
le arról, hogy KOISSuth,Lajos még torinói száműzetésének ideje alatt
is a legnagyobb magyar maradt.

S amikor ez a telefonbeszélgetés lezajlott s amikor nehány nap
mulva a világ js megtudta azt, hogy az olasz tábornak vezetése alatt
álló kormány vállalta a feltétel nélküli meghódolást, néhány órával
ezután azt iSi megtudta a világ, hogy a Vatikán; államot német katonák
védik.

Lehetséges, hogy ez a tény nem tart hosszú ideig. Lehetséges az
is, hogy ezt a helyzetet késői egyháztörténetírók a pápák avignoni
fogságával fogják összehasonlítani, lehet az is, hogy a' német szellemi-
séghez közelállók úgy fogják magyarázni: íme a németek valóban
védői a keresztyéilségnek stb. stb., de akármiképen is fog fordulni és
változni a helyzet, anémet szellemiség katonái jelképesen és a v'a'ló-
ságban is ott fognak silbakolní a svájci zsoldos gárdisták mellett, S
ahogy Nápoly vidékén már voltak harcok a szövetséges és a német
alakulatok között, ma nem tartjuk valószínűtlennek ait sem, hogy a
nyilt városnak kívánt Róma előtt és mellett kell megütközzék a két
hatalmas hadsereg egymással. 1

Lehet az ís,amit hihetetlennek hitt a világ, hogy az egyik főhad-
szintér Olaszország lesz. Hogy mennyi ideig és milyen eredménnyel,
az a katonák dolga. i

De előttünk egy pillanatig sem közőnyös az a lehetőség, hogy
ebben az esetben az olasz katolicizmus helyzete is milyen mértékben
fog megváltozni. Az európai protestántizmus egyházai a történelem
folyamán sokszor úgy ismertették a maguk egyházi ;.életét, mínt a
szenvedő, vagyaIDereszt alatt élő egyházak életét. Ért~ttJék e mondás
alatt azt, hogy vagy államaik háborúja, vagy a kormányok meg nem
értése, vagy a közhangulat egyházellenes magatartása miatt az élő
keresztyén egyház keserű némaságra és passzivitásra kárhoztatott.
Minden európai ország protestántizmusának életében 'í0ltalk nemcsak
évtizedek, hanem évszázadok is, amikor mint szenvedő egyház: élt az
evangélikus, vagy református egyház. Úgy érezzük, hogy ez a szenve-
dés egyházaink jövője szempontjából mindíg hasznos vólt és a kortár-
sak, akik a szenvedő egyház gyászos éveiben éltek, ismétetesek és név-
telenek is, csak magasztalast érdemelnek a később élőktől.

A protestántizmus sok lelki szenvedés és gyötrődés után született
meg s a protestántízmus felelős: lelkei mindíg szívesen válladták az
egyházukért és lelkiismeretük szabadságáért való szenvedést. Vajjon
az olasz katolicizmus a most következő történelmében rendelkezik-e
még annyi belső erővel, hogy 'a'Z egyházilag js rázúduló nehézségekkel
és küzdelmekkel fel tudja venni a harcot? Ahogy Badoglio úgy látta,
hogy az olasz hadsereg nem képes a volt elleoséges hatalmak Iegy-
verednek ellenállni, vajjon XII. Pius hogyan látja: ezek ~z ő olasz,hívei
elbirják-e lelkileg, az egyház karjainak védelme alatt 'mindazt a sok
szenvedést, amely előttük áll s amelyik .kikerülhetetlen az ő számukra?

Ezek 'a kérdések minket is foglalkoztatnak velük kapcsolatban, de
elsősarban az ő kérdésük, melyre a történelem és az élet adja meg a
választ. A ma élő olasz ember számára naponkénti komoly magatar-
tásbeli kérdés ez..

Közben a nérriet katonák sétálnak a Vatikán közelében, Német
katolikusok áhitattal tekintsnek fel a titokzatos épülétre, protestáns
katonák, mirit az, egyik magyar protestáns püspük Új testamentummal
a kezében ment át a Vatikán Lépcsőin, kezükben ugyanezzel a könyv-
vel Lutherre gondolva állnak őrt, amint bizonyosan az amerikai és :
angol hadsereg tisztjei és katonái, ha egyszer a hadi elgondolás lehe-
tőségei közőtt ilyen kö~el kerülnek majd a Vatikánhez. majdnem ha-

pályának a tekintélyét? Vagy, ha egy
tanár hirtelen főnyereményt nyerne és
arra használná fel, hogy külsőségekben
kiemelkedjék többi - esetleg koplaló -
fiatal kollégáí közül, vajjon nagyobb
lenne-e ennek a tekintélye a tanítvá-
nyok előtt?

Tekintélyt csak a munkás adhat a
maga munkaterületének. Elhalmozhat-
nak minket kiváltságokkal és elő-
jogokkal, adhatnak egy tanítónak két-
SZE'r vagy háromszor annyi fizetést,
elláthatják a lelkészt intelligens gyü-
lekezettel, míndent, mindent adhatnak
a munkásnak a kívülállók, csak éppen
tekintélyt nem. Nekünk nem arra van
szükségünk, hogy időnkénti fizetéseme-
léssei könyítsenek anyagi helyzetünkön,
hanelll arra, hogy méltó és eredményes
munkásságunk láttán alapjában. bizto-
sítsák méltóképen életünket és sze-
retteinket. Mi vesztettük el pályánk
tekintélyét, sőt mondjuk csak ki egé-
szen őszíntén: a magunk tekintélyét is.
Ezt hát nekünk kell vissza is sze-
reznünk,

Most már csak az a kérdés, hogyan?
Erre a kérdésre feleljük: csak hűsége-
sen. Bánthat minket az a sajn'álatos
tünet, hogy ifjaink nem mennek ezekre
a pályákra, de hűséges munkánkban
nem akadályozhat és nem keseríthet el.
Nem panaszkodni, de még inkább dol-
gozni kelL Nemcsak a lelkészi hivata-
lokban, nemcsak az Iskola termében,
vagy a katedrán, hanem magánéletünk-
ben is. Ma mindínkább oda irányul a
tanulónak a figyelme, hogy mit cselek-
szik és hogyan él tanára a közéletben.
Ha például a tanár elítéli Ady erkölcsi
életét, a tanítvány talán éppen, arra
gondol - amint ezt egy tanár barátom
említette -, hogyan vonja le Adyról
előadott tanításának következményeit a
saját életében. Eza megfigyelés érvény-
ben van a tekintélyvesztett pályák
mindegyikén, Figyelik az ernberek a
vidéki méhészkedést is és a városi
kávéháziaskodást is. Hallgatják: a pré-
dikációt, de kíváncsiak a magánbeszél-
getésekre és a társasvacsorakra is.

A tanároknak és a papoknak olyan a
munkájuk, hogy azt nélkülözni nem
lehet. Az embereknek, mint egyének-
nek és mint társadalomnak, szükségük
vam reá. De csak akkor értékelik, hogy-
ha, látják. Tehát ne rejtsük véka alá!
így nem látják, nem értékelik és nem
becsülik. Minden alkalmat 'ragadjunk
meg, hogy megmutathassuk - ne csak
azt, hogy tanárok vagy papok vagyunk,
ezt amúgy is látják, - de, hogy tanári
és papi munkát végzünk! Egy tanár-
művész azt mondotta a minap, hogy
egyedül munkája révén tudja kívána-
.tossá Itenni a maga munkakőrét aJZ
emberek előtt. Ez áll az egész vonalon.
Tegyük mi magunk kívánatossá és
vonzóvá a magunk hivatását. Ne vár-
junk arra, hogy a több fizetés vonzza
az ifjúságet ezekre a pályákra, mert
akkor a legtunyábbak is vállalkoznak
a munkára, de a vége csak az lehet,
hogy sok lesz a tanár és a pap, de
kevés a munka és az eredmény. Ez az
állapot pedig még siralmasabb lenne a
mostaninál is.

Az, hogy most tanár- és lelkészhiány
van, következhetik az élet lüktetéséből
is. De semmiképen nem tehet bennün-
ket borulátókká addig, amig a magunk
munkáiát hűséggel ES teljes odaadással
végezzük. Ha pedig így végezzük eze-
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ken a tekintélyvesztett pályákon a
munkát, akkor talán éppen azok fogják
ezeknek a pályáknak az anyagi bázisát
biztosítaní, akik most húzódóznak ugyan
ezektől a pályáktól, de azért látják a
mi nemes munkánkat és erre emlékezni
fognak akkor is,' amikor talán belőlük
lesznek az ország vezető emberei, a
gazdasági élet irányítói és az exiszten-
ciák biztosítói. Harnw,ti .GyÖrgy,

"Halleluja" énekek")
A Békéscsabai Evang.élikusok Lapjá-

ban (6. szám. Szerkesztő: Linder László
evang. lelkész) közel kétoldalas cikk
jelent meg, ezen a címen. A cikk közli
azt a memorandumot, melyet Zalánfy
Aladár terjesztett az egyetemes ének-
ügyi bizottság elnökéhez, folytatólag
pedig ismerteti az egyházzenei kis-
bizottság határozati javaslatát, mely
szerint a "slá,g,er" dallamok helyett a
kísbízottság egy értékes magyar evan-
gélízácíós énekfüzetet készül adni az
ifjúság kezébe.

A cikkel kapcsolatban legyen szabad
a kővetkező megjegyzéseket tennem.

1. Nem szerenesés gondolat az ilyen
cikk közlése egy kimondottan helyi,
gyülekezeti lapban, melynek . nincsen
olyan nyílvánosága, mely a kérdéssel
behatóan tudjon foglalkozni. A lap 0'1-
vasóí közül nagyon sokan vannak olya-
I1Ok, akik azért fizettek elő rá, "mert-
tagjai az evangélizáció kapcsán kiala-
kult gyülekezeti közösségnek és köte-
lességüknek tartották ezt a folyóiratot
is támogatní. A cikk tehát ezeknek az
olvasóknak mutatja be az evangélizációt
végző lelkészek et, akik "erőszakkal és
mindenáron" igyekszenek a gyülekeze-
tek életébe beleplántálill a Halleluja
énekeket és akik következésképen zenei
analfabéták, továbbá akik szerinte meg-
fertőzik és megmételyezík a gyülekeze-
tek eddig talán megóvott egészséges
zenei érzéket.

2. Nem szerenesés a cikk 'hangja sem.
Azt hiszem, hogy az egyházzenei bizott-
ság püspök-elnöke, Kapi Béla, megér-
tette volna a memorandum tartaimát
abban az esetben is, ha az a memo-
randum nem hemzsegert volna a sér-
tőbbnél-sértőbb kifejezésektől. Bizo-
n.yára volt és van tudomása arról, hogy
van egy evangélízácíósénekfüzet. Ami-
kor Raffay Sándor püspök 1941. évi
jelentésében az evangélizáció munká-
járól ezeket írja: "Megértéss,el és tá-

. mogató készséggel figyelem az igehir-
detésnek ezt az újabban olyan nagy
odaadással végzett formáját", s "sze-
retném, ha az evangélizációk mind
szélesebb körre kiterjeszkednének" -
akkor bizonyára tudott arról is, hogy
az "evangélizációs misszió" néhány
"eg,yházzeneHeg analfabéta" lelkésze
miként "mételyezi meg" a musica sacra
szentségét .. Mindennek ellenére a füzet
elérte a 60.000-es példányszámot. El-
érte ezt úgy, hogy senki sem szállt
síkra a Halleluja Qnekek zenei értéké-
nek védelmére és elérte úgy, hogy senki
sem írt róla dicsérő memorandumokat,
\

*) (E sokfelé érdekLődést keltő kérdést
tárgyaló cikket éppenúgy, mint hozzá-
szólásokat is csak személyeskedéstől
mentES hangon írva fogadunk el~ Szer-

. kesztő.)
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sonló magatartást fognak tanúsítani. Hiszen valójában a Vatikánhoz
mérve az eseményeket csak a ruha és a lelkület változott meg. Boldog
békében is tömegek vonultak fel a Vatikán elé: protestáns és kato-
likus emberek vegyesen, ma is ez történik azzad a különbséggel, hogy
a megkeresztelt hívek katona ruhában vannak s olvasóik és újtesta-
mentumaik mellett fegyvert és kézigránátot hordanak és viselnek,

S amilyen tisztelettel kezelte a Vatikánt békében minden európai
és amerikai ember, hisszük, hogy most lesz igazán a Vatikán nyílt
város és fegyve-r golyója nem töri át egyetlen, vatikáni palota cserép-
jét, de mégís ez a katonai közelség nemcsak. a háború totállsos voltát
szimbolizálja, hanem azt is; hogya Vatikánt el~desíti a háború és
fegyverek közeli zaja.

S amíkor megcsendülnek naponként az olase templomok harangjai
s 'amikor a templomba hívogató harangokat az egész harcoló világnak
minden nemzetiségű katonája az.,olasz néppel együtt hallgathatja: so....
kan indulnak el al templom felé, sokan pedig némán az otthoni maguk
templomára gondolnak. Az olasz népet most körülvevő nagy angol-
amerikai és német katonaság háborús elgondolásain kívül azt is, arra
is figyelmeztet, hogy ez a többségében protestáns (ha egymással szem-
ben ellenséges is) katonaság ott áll és harcol a pápa közelségében s az
egész olasz egyháziasság mégis inkább szenvedője, mint csupán nézője
lesz ennek a gigászi küzdelemnek. .

A pápa, a bíbornokok,püspökök, kanonokok, plébánosok, káp-
Iánok és nagy tömeg hívő ma többet lát, mint amit előre gondolhatott
volna. S ebben a szenvedéses periodusban, rnint magyarok és keresz-
tyének azt kívánjuk a:z olasz kereszténységnek, hogy mostani óriási
megpróbáltatásaiban tudja megtalálni rejtett erőtartalékait. Ezek bi-
zonyára ott is megvannak. Ebből az állapotból, ami a római katolikus
viszonylatban elég szokatlan, hogy ma, mínt szenvedő egyház élnek,
belső, Jelkí megújulások eredményeí következzenek el. Nagyon hise-
szük, hogy a protestántizmus szenvedéseíben megedzett élete s az
olasz katolicizmusnak most em megismerő élete a jövőben könriyebben
tudja megtalálni a közeledést, az összefogás és az. együttműködéshez
kezet nyújtó testvéri. jobbot. . G. L.

Aa.egyház
. ~

szocíális szava
Meaoldasra váró kérdések

Ha egyszer elfogadtuk azt a tételt, hogy az egyháznak tevékenyeri
részt kell vennie a szociális kérdések megoldásában, akkor már a leg-
közelebbi kérdés előtt állunk: mik ezek a kérdések és kik oldják meg
őket? Mert világos az, hogy nem elég a készség a szociális kérdések
megoldására, ha egyszer nem tudjuk, hogy melyek azok a kérdések,
amelyek megoldandók. Viszont továbbá nem elég tudni a kérdéseket,
hanem el kell dönteni azt is, hogy ki oldja meg őket. Ennek a kettős
kérdésnek tisztázására rendezett a MEMSz Kecskeméten, aug. 25-31
között szocíálís konferenciát.

Ezen kenferenciáru Összesen·cs1ak.50-en vettek részt. A jelentkeze-
zések mégis az egész ország protestáns papságának érdeklődését mu-
tatták, mert az ország minden részéből eljöttek azok, akik nyitott
szemmel nézik népük nyomorúságát és ha már előbb nem, hát leg-
alább most indulnak neki a segítés útjának. A megjelentek képviselték
úgy -származás, mint munkakör tekintetében a magyar nép minden
rétegét. Paraszti származású papoktól régí papi családok sarjaáig, ta-
nyasi lelkészektől fővárosi munkáspapokig mindenféle lelkész €oslelki-
ség képviselve volt. És így volt [ó, mert a gazdagon és nagyvonalúan
összeállított kérdésekhez mindegyík a maga szemszögéből szólhatott
és a megtárgyalt problémákhoz saját gyakorlati tapasztalatait adhatta.

A szociális kérdés elsősorban a lelki magatartásori fordul meg.
Mert a szociális igazság képviseléséhez és megvalósításához elsősor-
ban készség kell. Készség a mások nyomorúságának meglátásához és
hordozásához. A készség azután gyakorlati írányokban kell, hogy
mutatkozzék. Nem elég csak egy társadalmi réteg baját meglátni és a~lt
képviselni, hanem egyenlő felelőséggel kell megszólaltatní elz egész



ország minden lakosának kérdéseit is. Az egyes társadalmi osztály
érdekének képvise 'ete és az érte való kíméletlen harc: osztály harcot
jelent, csslzehason1ítást. De ha!a nemzet érdeket nézzük, akkor az egye-
temes magyarság egységes felemelését. Osztály ellen senkinek sem

.szabad harcolnia, hanem a magyar élet egész területet kell folyton
szem előtt tartani és így megszólaltatnia:z igazságot, szóvá tenni az
igazságtalanságot.

A kenferenciának ez az alaphangja éppen ezért lehetővé tette, hogy
elsősorban a magyarság egyetemes kérdéseit vitássuk meg. Igy került
tárgyalásra "Az evangéliúrn szociális többlete", az "ONCSA és mun-
kája", az "egyke és problémái", a "Biblia és a magántulajdon", a "Biblia
és a pénz". De azután nem állhatott meg a konferencia ezek mellett a
kérdések mellett. Szóba kellett, hogy kerüljenek a magyar társadalom
minden rétegének kérdései is. A lakáskérdés, a falu és tanya problé-
mái, a segédek és tanoncok, a társadalmi szervezkedés, a háztartási al-
kalmazottak, a magyar földreform problémája. Szóval mínden kérdés,
amelyik belülről égeti a magyarságot és amelyeknek megoldása nélkül
teljes békesség és megértés nem szűlethetik meg: közöttünk. '

Ezekben a kérdésekben a konferencia egységes álláspontot foglalt
le. A lelkészek szeme végre is kell, hogy nyitva legyen a hívek és a
nyáj tagjainak kérdései előtt és kell, hogy meg is tudja mutatni ezekre
a kérdésekre a megoldásnak útját. Sajnos, eddig nem sokat törődtünik
velük, de talán most, ha egyszer megindul a munka, nem lesz ered-
ménytelen. A felelősség ugyanis felébredt már. Egyházunkról nemrégi-
ben mondotta Raffay Sándor bányakerületi püspök egy újságíróval
folytatott beszélgetésében, hogy: "az eljövendő idők kiépítése érdeké-
ben már eddig is megalakítottuk kerületenkint a szociális bizottságo-
kat, amelyeknek feladata lesz az evangélium realizálása. Mert egyhá-
zunk nagyon jól tudja, hogy nem elég az evangélíumot szóval hir-
detni, hanem tettekkel kell jgazolll1.i.".Ebben a két mondatban az eljő-
vendő munka osiráimár benne foglaltatnak.

Mert mi is a teendő? Először js a szociális felelősség, az egyesek és
a társadalmi osztályok egymással szembeni felelősségének felébresz-
tése. "Egymás terhét hordozzátok" mondja az Irás és ennek a közös
teherviselésnek be kell következnie. Sok helyen tettekkel talán nem is
lesz képes az egyes ember megoldani a kérdéseket, de azzal, hogy
felelősséggel hordozza, napirenden tartja, beszél róla: közvéleményt
teremt és megteremti a kérdés megoldásának előfeltételeit. Gondoljunk
csak az egykére. Itt láthatjuk meg legjobban, hogy rögtön elveszíti
életlehetőségét, mihelyt a társadalom egységesen, vagy nagyobb

. részben szellemi bojkott alá veszi és szégyenletesnek minősíti. Vagy
gondoljunk a vasárnap megszentelésére: a.z üzemek és egyéb munkák
állandóan vétkeznek ellen, De amíg a társ:adalom egységesen Diemakar
egy közös pihenőnapot, addg nem lesz belőle semmi és addig mindíg
lesznek olyanok, akik munkájuk miatt maradnak el az istentisztelet-
ről. Meg kell hát indulnia a társadalmi propagandának ezekben a kér-
désekben éppen úgy, mint más szociálís kérdésekben, hogy megvaló-
sulhassanak. Oldja meg őket végre az a társadalom és az a felső vezetés,
amelyik nemtörődömsége annak ideiéri létrehozta őket. A szociális kér-
dés tömegkérdés. mindenki kérdése, mindenkinek részt kell tehát
vennie megoldásában. Kemény Péter.

Baranyai látkép
Magamfajta szegényember, ha utazik is, nem annyira pihenést

és semmittevést keres, mint inkább a maga szemével látni akarja orszá-
gunknak olyan részeit és vidékeit, melyeket még nem .látott. Sok ma-
gyar ember dicsekszik azzal, hogy végigjárta Olaszországot, volt Páris-.
ban, Berlinben, Londonban, csak éppen a saját országát, ennek csodá-
latosan szép, vagy szomorú helyeit nem ismeri. Én elhiszem, hogy
szép a Como-tó, de a Balaton is igen szép. Megkapó az osztrák tavak
festői szépsége, de elbűvöl holdvilágos este a Fertő, vagy a velencei
tavak csodája is.

Régi német városok ódon falaiból hangosan beszél a mult, de ha
jársz Sopronban, vagy Pécsett, megnézed Székesfehérvár, vagy Szom-

de maga a füzet szerkesztője is azon az
állásponton volt, hogy míg nem lesz
ess újabb, addig igen nagy hasznát ve-
heti az evangélízációs munka, Az egy-
házzenei kis- és nagybizottság pedig
nem -igen sietett kiadni a maga evan-
gélizációs füzetét. Nincs semmi értelme
annak, hogy vitába bocsátkozzunk . a
memorandum illusztris aláíróival. Azon-
ban munkánk iránt érzett felelőssé-
günk tiltakozásra késztet az ellen, hogy
ilyen hangú msmorandumot egy hit-
mélyítésre szánt fnlyóiratban közzé-
tegyenek.

3. Teljesen felesleges volt ilyen E'Té-

lyes hangon követelni az énekek azon-
nali betiltását. Ez a füzet nem isten-
tiszteleti használatra készült. Sajnos,
gyülekezeteink nincsenek abban a hely-
zetben, hogy olyan teremben tarthas-
sák meg az evangélizációt, melybe a
hallgatóság beférhetne. Kénytelenek
vagyunk a templomban megtartaní.
Arra pedig a Csabai Újság megjelené-
séig senki sem gondolt, hogy épülni
csak Tinódi Lantos Sebestyén és Sztárai
Mihály énekeivel lehet.

4. A zenei bizottság elnöke a csabai
olva-sók véleménye nélkül is fogja
tudni, hogy mi legyen a memo-

I
randum sorsa. Addig azonban, ebben
a békességet váró világban, adjunk a

I

betűkön keresztül is híveinknek lénye-
15esen többet Krisztus Urunkból, mint
Buxtehudéból. A folyóirat olvasótábora
ezt igen hálás örömmel fogja venni. .

I
SoLymár Pál.

~ .,..;"".,.,.,.~
Lássuk!

A nyár elmúltával újra megindul az
élet a különböző művészetek berkei-
ben. E téren az új évadban is olvasóink
szelgálatára szeretnénk állni akkor,
amikor a mult évhez hason.lóan újra
elkezdjük "Láttuk" rovatunkat. Mi-
előtt azonban a bírálatokhoz látnánk,
szükségesnek véljük, hogy egy kis
programmct adjunk.

A "Láttuk"· rovat éppúgy. mínt a
mult évadban, elsősorban az értékes
művészeti jelenségeket akarja szem
előtt tartani. Arra nincsen időnk, hogy
mindent megnézzünk. kiválasztjuk te-
hát azokat il. darabokat, filmeket, tár-
latokat, amelyek művelődés, kultúra,
lelki gazdagodás szempontjából vala-
mit ígérnek. Nem érdekelnek bennün-

. ket azonban a különböző műfajú ter-
mékek, amelyek csupán szórakozásra
valók, legfeljebb abból a szempontból,
hogy megvalósítási módjuk megfelel-e
a követelményeknek. Éppen ezért a ko-
moly mondani valój ú, klasszikus dara-
bokról és filmekről fogunk írni első-
sorban, mellettük a hasonló színvonalú
tárlatokról, kiállításokról és hangver-
senyekről. Tudjuk, hogyelsősorban
ezeket kell ajánlani, mert a mai felü-
letes, - szórakozni 'vágyó világban a
könnyű műfaj amúgy is túlságosan
ajánlja önmagát. Külön figyelemmel
leszünk a magyar megnyilatkozásokra,
féltő szerétettel nézzük majd őket. Ez
azonban nem fogja befolyásolni mér-
séklően bírálatunkat, sőt, magunkkal
szemben szigorúak leszünk, így kívánja
az igazság. Azt szeretnénk, hogy mű-
velt középosztályunk újra megtalálja
régi k-ényes ízlését.

A _,Láttuk" rovat elsősorban pesti 01-
. vasóink számára szól, mert ők könnyeb-
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ben hozzáférhetnek mindenhez. Figye-
lemfelkeltés akar lenni. Ezt is meg
lehet nézni, ezt. meg ezt lehet lelki te-
kintetben nyerni. Vidéki olvasóink szá-
mára pedig előzetes tanácsadási, hogy
ha Pestre jönnek, tudjanak választani.
Reméljük, hogy olvasóink is így, sze-
retettel, de komoly várakozással néz-
nek az új évad elé.

Bekőszöntőül beszéljünk rnindjárt két
eseményről. Az egyik az új német szí-
nesfilm: Münchhausen. A hazug báró
története és hazugságai itt mese for-
mát öltenek, ezt a pompás és látványos
rendezés 'csak hangsúlyozza. De mert
rnese lesz belőle, új motívummal gaz-
dagodik: a báró addig élhet egy va-
rázsló jóvoltából, amig akar. Itt ala-
kul ki aztán a mese tanulsága: egy na-
pon a báró nem akar élni tovább. mert
rájőn, hogy boldoggá az embert nem a
hosszú élet, sem a sok kaland, sem a
sek szórakozás teszi, hanem csak a sze-
retet. A sok pompás kaland ragyogása
után azt érzi mindenki, amit Münch-
hausen érez: két szív szeretete és meg-
értese többet ér, mint az egész világ
ragyogása. .

A képzőművészet TscheIigi Lajos ki-
állításával indul (Műterem). Ez a fiatal
pasztellfestő egyszeru eszközökkel je-
leníti meg a Tisza és Rába tájait. Ro-
mantikába hajló impresszionizmusa tet-
szetős képekben jut kifejezésre. Ügye-
sen megválasztott, népszerűerr feldel-
gezott művészi témái és a közönség
zsebéhez alkalmazkodó árai következ-
tében már az első nap eladta képeinek
több, mint egy harmadát. Komoly mű-
vész, reméljük, hogy nem a közönség
kiszolgálása felé fog tovább fejlődni. .:

kp.

HíREK
Egyházkerületi kőzgyíilés. A dunán-

túli egyházkerület Győrött szeptember
23-án tartja évi rendes közgyűlését.
Előző napon az egyházkerületi lelkész-'
egyesület, tanítóegyesület, papnek szö-
vétsége, iskolai bizottság. a, dunántúli
Luther-Szövetség, az egyházkerületi
presbitérium és a Gusztáv Adolf Gyám-
intézet tartja választmányi, ill. közgyű-
lési tanácskozásait. D. u. fél 7 órakor
gyámirrtézetí istentisztelet lesz, majd a
közgyűlés napján d. e. 8 órakor meg-
nyitó istentisztelet és utána egyház-
kerületi közgyűlés lesz a ·templomban.

Lelkész-szentelés. D. Raffay Sándor
püspök szeptember hó 13-án lel késszé
szeritelte Filippinyi János, Kokavecz
Károly, Paál Samu és Pósfay György
végzett teológusokat. A lelkész-szente-
lés a bányakerületi püspöki székház
disztermében .ment végbe, amelyet ez
alkalomra ünnepélyes hatást keltő ká-
polnává alakítottak áto A püspök úr a
Jelenések kőny ve 3:2. alapján intézett
beszédet az új lelkészekhez és buzdí-
totta őket a mai időben olyan meg-
nehezedett lelkészi' tiszt kötelességei-
nek hűséges teljesítésére. A felszente--
lés és kibocsátás ünnepélyes órája mély
hatást tett a megjelentekre, akik kö-
zött helyet foglaltak a. felszenteltek
családtagjai is.

Személyí bír. D. Raffay Sándor püs-
pök hosszú betegségéből most felgyó-
gyult hitvesével együtt gyógykezelte-
tésre Balatonfüredre utazott.
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bathely ásatásait, szívedig ér a magyar történelem, a magyar küzdés,
a magyar helytállás ezer és ezer emléke.

Mindíg 'fájt nekünk itt a vidéken azt olvasni, hogy a hazánkba
érkező angol, német, amerikai, francia, vagy holland előkelőségeket
kivitték az Alföld pusztaságaira, ahol csikósok pattogtatták előttük
karikás ostoraikat és zsuppos vendégfogadókban csárdást táncoltattak
gyönyörködtetésükre, befejezésül' pedig barackpálinkát és gulyást
fogyasztattak velük. A csárdás is szép, nekünk magyaroknak a gulyás
is jó, a barackpálinka is alkalmatos ital azoknak, akik szeretik, de
mindez nem jelenti a rólunk szóló csúcsismereteket.

Igen, de nekünk is kötelességünk önmagunkat megismerni. Még
pedig nemcsak azokat a vidékeinket, városainkat, falvainkat, ahol
mínden szép és minden rendben van, hanem azokat is, ahol könnyes
szemmel járunk és segítségért sikoltunk.

Kodolányi Földindulás c, darabját szinte mindenkí látta. A fővá-
rosban a Bélvárosi Színház együttese könnyeztette több száz estén a
folyton változó közönséget, ugyanez az együttes több vidéki városba
vitte el a darab tanítását. Filmre is vették, tehát kisebb községek mozi-
vásznán is lepergett a darab. Az emberek meghökkentek, sírtak, azután
napirendre tértek a darab hármas tanítása felett. Ebben a darabban
t. i. nemcsak az egyke súlyos és eddig meg nem oldott problémájáról
volt szó. A darabot megnézők közül - gondolom - kevesen határoz-
ták el, hogy megnézik ezt a Baranyát, annak községeit és a két szernük-
kel ellenőrzik a sok "kiszínezést" és .Jcarikírozást". Többen megnyugod-
t~~ ': dar~b .é!ményszerű hatása után pár nappal, mondván, hogya
Földindulás iránydarab volt, így rendelték meg a nagyszerű üzlet miatt.

. Akkoriban igen sok cikk, tanulmány, sőt könyv jelent meg, mely
mind meg akarta oldani a problémát, sajnos, kevés ~kerrel. Legtöbb
ci~k, tanulmány stb. szerzője nem is látott egykés falut. Szerény kis
~zmdarabom, mely az Uzenet kiadásában még Kodolányi darabja előtt
Je:len: meg, szintén érintette a problémát annak a tudatával, hogy a
kerdes megoldása nem egyszelű feladat. Habár volt idő, mikor vezető
~g~éniségek egyszerűen úgy, akartak segíteni a bajon - ezt még le-
1r111sem merem, ahogy Kodolányi említi Utazás Baranyába C. mun-
kájában.

Most, amikor ez a szörnyű betegség elérte nyugat több községét, s
amelyekbe még nem érkezett el, oda is feltétlen bizonysággal bekopog-
tat, kell, sőt lelkiismeretbeli kötelesség a kérdéssel foglalkozni és leg-
alább azt elérni, hogy a baj, amennyire csak lehet, elszigetelt betegség
maradjon.

Valószínű, hogy azokon a községeken, ahol az egyke minden
irányban kifejtette hatását (erkölcsi, hitéleti, népegészségi gazdasági
stb.), tehát egész virulenciájában él és hat, nem lehet segíteni. Szomorú
valóság ez, mellyel szembe kell nézni és a következrnényeit le kell
vonni. Olyan ez, 'mint mikor az orvos megállapítja és a hozzátartozók-
nak megmondja, hogy a beteg nem fog meggyógyulni. Nem kell ahhoz
orvosnak, vagy tudósnak lenni, hogy az ember megállapítsa, mikor
valamelyik egykés községben jár, hogy ezen a faluru semmiféle mester-
kedéssel nem lehet segíteni. Miért? Mert ezeknek a kezségeknek a
lakói ebben a bűnbern bajban és pusztulásban érzik jól magukat és
nem akarják, nem vágyják, nem kívánják a gyógyulást. Már pedig
nehée azon a betegen segíteni, aki nem is akar meggyógyulni.

Indulj el a sztárai hídtói (nasici híd, félig' lerombolva) csak: úgy
gyalog a Dráva partján Dráva-Sztára község felé. Itt horvát származá-
súak laknak," utcán, házakban, mezőn annyi gyereket találsz, hogy
megszámlálni nem birod, feltűnik még az is, hogy itt atz;öregasszonyok
Is feliérben járnak, fehér színnel gyászolnak is~ Betérsz mondjuk az
öreg marhalevélkezelőhöz, aki úgy elpolitizál veled, mint egy öreg
képviselő, de mondataiban néha aláhúzottan hallod kicsendülni a ref-
rént, hogy még több föld kellene. Vesznek is földet, úgy segítenek
magukon, hogy megveszik a drávaiványiak földjét, ez t. i. a szomszéd
község és itt teljes az egyke. Leülsz valamelyik drávaiványi öreg gazda
mellé a ház; elé kitett padra és beszélgetni próbálsa Nehezen megy ez,
mert az öreg nehezen bírható szóra. Úgy elnéz nyugat felé pipafüstbe

- takarózva, ahogyan őseik leshettek ritka békenap alkonyatán a lebukó
napot. Amikor azután célozgatsz erre is, arra is, esetleg kaphatsz egy

I ilyen tartalmú mondatot: Hát kérem, jó mán nekünk így is, Szóvad a



keleti nyugalom többé-kevésbbé úgy betakarja ezt a földet, hogy az
ott lakókon segíteni emberlelettit jelent. Az tudna segíteni rajtuk, aki
újraJmeghódítana őket a tiszta hit, a puritán erkölcs, a munkára való
buzgóság és jókedv számára. Jársz a híres Kákicson, vagyaJkármelyik
más egykés községben, a kép nem sokat változik.

Nyugatra és az ország más községeibe elérkezett az. egyke, előszele.
Még csak aJZ! előszele; de utána gyors szárnyakon jöhet maga a vihar is.
Ovjuk, mentsük, védjük községeinket, városainkat, míg nem késő.
Azért e1kíáltjuk a szót: Legyünk résen!- Szekták, kuruzslók, sötétben
járó és titkos műtétek után kutatók érezzék meg, hogy korbáccsal hajt-
juk ki őket községeinkből. Mi nem akarjuk magunkat halálra ítélni, mi
éInd,akarunk, mi dolgozni akarunk. FüLöp Dezsá.

Középosztélyunk védelmében
Sok szó esik mostanában a nemzet összes erőinek összpontositá-

sáról,mindenféle egyenetlenség és súrlódás háttérbe szorításáról, belső
frontról, az itthon maradott ak kötelességeiről, tehát mindarról, ami
végeredményben hozzátartozik a nemzet~gésznek a háborús idők által
megkövetelt magatartásához. Ebben a magatartásban vetítődik elénk
a legélesebb fényben mind az egyedeknek, mind azok egy-egy csoport-
jának, tehát a társadalmi osztályoknak is a jelleme. Mert hogy ilyen
jellem is van, az kétségtelen. Az is biztos, hogy ezt « jellemet'-
legyen az akár egyéni, akár osztályi, ,:,agy nemzeti jellem - min-
denkori. események és leginkább a válságos helyzetek késztetik szín-
vallásra. Ebből az is következik, hogy mindenkép egyoldalú és töké-
letlen lenne, ha csupán egy időbeli tipikus vonásait vennénk figye-
lembe. Ha tökéletes és hű képet akarunk nyerni, akkor sorozatos és
rnedszeres, huzamosabb időn át folytatott vizsgálódásra van szükség.

Ilyen szemszögből vizsgálva középosztályunk jellemét, sehogyan
sem bírjuk felfedezni a reális alapját annak a folyton meg-megújuló
támadásnak, amelyet egy bizonyos oldalról makacs következetesség-.
gel folytatnak ellene. Tulajdonképpen nincs is szüksége ennek a meg-
támadott középosztálynak az írásos védelemre, hiszen az ellene indított
támadások úgyis megtörnek belső erőtlenségük és érveik valótlanság a
következtében, de hogy most mégis szót emelünk, annak oka van.
A legutóbbi támadás ugyanis annyira becsületébe vág középosztá-
.lyunknak és olyan rút színben tünteti fel, hogy helyrehozhatatlan hiba
volna a reánk dobált sarat és szennyet hagyni magunkon száradni.
A cél világos és félreérthetetlen: miután már minden mondvacsinált
bűn felsorolásában kimerültek a vádaskodók, most jó volna a közép-
osztályt, illetve annak köztisztviselői rétegét saját fölöttesei. előljárói
és esetleg egymás előtt is diszkreditálni. Szeretnék a közvéleménybe
becsempészni az a felfogást, hogy a gyanúba vett réteg nem érdemes
a bizalomra, a támogatásra, sőt a pozicíóját sem érdemli meg, hiszen
megbízhatatlan politikai szélkakas, mely 'jó pénzért hajlandó minden
rendszert kiszolgálni és pálfordulásait a mindenkori politikai konstel-
lációkhoz szabja. A tapasztalat azt rnutatja, hogy az efféle híresztelé-
seknek minden valótlanságuk ellenére is kellemetlen következményei
lehetnek. A hiszékeny embereknek nem kell semmi más, mint vala-
mely vádat minél gyakrabban hangoztatni, egyszer majd csak el-
hiszik. Hogy is mondja a régi római közmondás: Calumniare audacter,
semper aliquid haeret! - csak rágalmazni bátra-n, valami mindíg ott-
marad. Ily módon talán sikerül szembeállítani egymással az ország
különböző társadalmi osztályait és egymás ellen uszitani a ma még
egymás mellett haladókat. Más időkben talán ügyet sem vetnénk az
ilyen kísérletekre, de most meg kell védenünk a megtámadott közép-

lYANCQJKU~EllI
.Dr." Bencs Zoltán, országgyűlés; kép-

VIs~lo~, az Országos Luther-Szövé,tség
elnökét a Magyar Élet Párt ja alelnö-
kévé váIasztotta.

Templomalapkő-Ietétel Csabacsüdön.
A csabacsűdi egyházközség szeptember
19-éru tartja templomalapkő-Ietételi ün-
nepélyét, R~,g~l fél 9 - órakor ünnepi
IstentIsztelet lesz az imaházban ahol
az oltári szolgáíatot Pusztay Józ~ef gá-
doresi és Chován József h.-Ielkész
végzi. Igehirdetést Fürst Ervin oros-
h~i lel!cész ta;t. 10 órakor alapkő-
letétel es okmanyelhelyezés az épülő
templom helyén. Végzi Kelló Gusztáv
esperes. Az ambrózfalvaí egyház által
hozott fö1det elhelyezi és beszédet mond
a küldöttség vezetője. Záróimát mond
J eszenszky János tótkomlósí lelkész. Az
egyházmegye nevében, beszél dr. Lányi
!YIá;ton e.gyház~E>gyei felügyelő, ny. fő-
ispan, Fel 12 órakor díszközgyűlés -az
írnaházban. Megnyitó beszédet mond
d:. Plencz~~i Sándor ig.-főorvos, egy-
hazfelugyelo. A templom építésének
történetet ismerteti Kugyela Balázs
másodfejjigyelö. Befejező beszédet morid
Csicsely Mihály ügyész. Délután 2 óra-
kor alkalmi ünnepály. Megnyítót mond
dr. S'ergely István községí föjegyzö, a
heLYILuther-Szövetség igazgatója. Köz-
reműködik az Ev. Ifjúsági Egylet. Ün-
nepi beszédet mond Hézer Béla bank-
igazgató. Az ünnepélyt berekeszti dr.
Pod any Pál, a Luther-Ezövetsóz világi
elnöke. '"

Kitüntetés. A korrnányzó úr Öfőmél-
tósága homorogdí dr. Lichtenstein
László főispánnak. a, tiszai egyházkerü-
let felügyelőjének a Magyar-Érdemrend
Keresztjéhez a csillagot adományozta.

Gömöry Arpád halála. Augusztus kö-
zepén közölték a napilapok, hogy Gö-
möry Arpád ny. vezérőrnagy 61 éves
korában, hosszú szenvedés után el-
hunyt. Ismerősei legnagyobbrészt azt
hitték, hogy csak névazonosságról van
szó és nem arról, hogy az elhunyt azo-
nos a volt miskolcí ezredparancsnok-
kal, az első, világháború egyik hősével,
a miskolci, majd a budapesti evangéli-
kus egyházi élet buzgó és hűséges mun-
kásával. Nem sejtettük, hogy súlyos
betegséget hordoz egészségesnek látszó,
daliás testében. Elhunyta mély gyászba
döntötte özvegyét, öt gyermekét, de
fájdalmas veszteséget jelent" egyhá-
zunknak is, melynek minden munkája
érdekelte és minden megmozdulásában
készséggel és örömmel vett részt. Holt-
testét Miskolcra szállították és ott a
hősök temetőjében helyezték nyuga-
lomra. Küzdelrnes életével megbékülve
é~ az őt megváltó Úrban bízva, tért
pihenőre. Temetésén az evangelium igé-
jét Dúszik Lajos miskolci tb. főesperes
hirdette.

Bábolnapuszta. Az eddigi evangélikus
és református fiókegyház önálló közös
protestáns egyházközséggé alakult. Az
új egyházközség első lelkipásztorává a
földmivelésűgyí mindszter Hódi Pál
.eddigi evangélikus s.-lelkészt nevezte
ki. Az evangélikus és református lel-
készek felváltva követik egymást. Az
új, államilag megszervezett protestáns
egyházközség - mint ilyen - első az
országban.

Iklad. Az egyházközség aug. 22-én
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy
templomába új orgonát szeréz be s
erre való tekintettel a kórust is meg-
nagyobbíttatja kb. 20 ezer pengő költ-
séggel. A kiadások fedezésére még
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ugyanaz nap önkéntes adományokból
11 ezer pengő folyt be a gyülekezet
pénztárába.

Születés. Benczúr László kelenföldi
vallástanító-Ielkészt es nejét, Szántó
Mártát Isten fiúgyermekkel áldotta
meg, aki a szent keresztségben a László
Robert nevet kapja.

Segédlelkész-változások. D. Raffay
Sándor püspök szeptember 15.-i hatály-
lyal Kaposvári Vilmos eddigi Deák-
té~i s.vlelkészt Szentendrére, Muncz
Fr-igyes óbudai s.vlelkészt a DEák-téri
lelkészi hívatalhoz osztotta be. Med-
vegy Antalt Scltvadkertről Kelenföldre,
Kaiser Józsefet Szegedről Óbudára kül-
dötte további szolgálattételre, Az újon-
nan felavatott segédlelkészék közül
Filippinyi Jánost Gyulára, Kokavecz
Károlyt Soltvadkertre, Paál Samut az
orosházi népfőiskolához és Pósfay
Györgyöt Szegedre rendelte.

Az óbudai egyházközség vallástanító-
lelkészi megbízást :adott Botta István
eddigi kelenföldi segédlelkésznek.

Orgonazene a rádióban. Szeptember
25-én, szombaton este 8 órakor evan-
gélikus orgonazenét közvetít a rádió,
az óbudai templomból. Kapi-Králik
Jenő orgonaművész, a kelenföldi temp-
lom karnagya játszik Bach, Frarick
Caesar es saját műveiből,

Szeretetvendégség. A fasori ifjúsági
Luther Márton-Kör _szeptember 19-én\
vasárnap d. u. fél 6 órai kezdettel a
gyülekezeti teremben műsoros szere-
tetvendégséget rendez. Híveinket ez-
úton is meghívja,

Az Orosházi Evangélikus KIE Nép-
főiskola Értesítője az 1942/43. évről
rnost jelent meg. Részletes tájékozta-
tást kapunk belőle a Népfőiskola mult
évi munkájáról, Öt hónapon át 17
evangélikus parasztfiút nevelt. Ez év
elején megvásárolta Orosháza községtől
a Székács József-u. 3. sz. házat 10.500
pengőért 80 azt ki is fizette. Háztartása,
anyagi helyzete teljesen rendben van.
A népfőiskolán leány tanfolyam is mű-
ködött 80 az szép eredménnyel zárult.

Halálozás. Kuntapolczai özv. Czékus
Lászlóné sz. Matolcsy Mária, az abaúj-
szántói volt ev. lelkész özvegye életé-
nek 73., özvegységének 23. évében az
Úrban csendesen elaludt. Temetése
szeptember 10-én volt Abaújszántón.

KIE vasárnap. Szeptember 26-án
minden evangélikus templomban offer-
tórium lesz az Evangélikus KIE munka
céljaira. Adakezzunk jó szívvel, mert
az evangélikus KIE-munka az ifjúság
nevelésévei egyházunk jövőjét építi.

Pályázat. A békési egyházmegye el-
nöksége pályázatot ,hirdet a szarvasi
újonnan megszarvezett IV. lelkészi ál-
lásra, melynek javadalma: 1. Termé-
szetbeni lakás, melynek külső rendben-
tartása a gyülekezet kötelessége .. 2.
Készpénzfizetés évi 4800 pengő, azaz
négyezernyolcszáz pengő negyedéven-
ként előre fizetve, káplántartás köte-
lezettségével. A káplántartáshoz évi
304 P, azaz háromszáznégy pengő külön
pótljék jár. 3. 4, azaz négy kocsi széna
a községtől, pénzértékben kocsiját 20,
azaz húsz arany koronában számítva,
a város közpénztárából minden év
szept. 1-én utlóagosan. 4. 4, azaz négy
hold tehénjárás megváltása címén évi
2, azaz kettő q buza. 5. Stóla (eljegyzés,
esketés, temetés) 2.50 P. Bélyeges anya-
könyvi kivonatért 2 P. A fentieken kí-
vül ez időszerint a készpénzfizetés után
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osztályt. Hiszen ez a középosztály már becsülettel átvészelt egy olyan
rettenetes korszakot, melyben bűnül rótták fel a magyarban a ma-
gyarságot. A középosztály akkor is rendületlen hűséggel vállalta és
viselte a háború okozta kegyetlen szenvedéseket és állotta a próbát,
pedig majd belepusztult. Most megint kísérletet tesznek az újabb
háborúban már ugyancsak alaposan megtépázott középosztály meg-
semmisítésére. Most fordítanak egyet a módszeren és megpróbálják
a középosztály megbízhatatlanságáról, hazafiatlanságáról szóló hamis
tant beleerőszakolni a köztudatba: És teszik mindezt olyan gyűlöl-
ködő és haragvó, tehát föltétlenül igaztalan általánosítással, hogy
tekintve az idők komoly voltát, lehetetlen mellette szó nélkÜl elmenni.
Ezzel az általánosítással bizonyára azt szeretnék elérni, hogy a közép-
osztály szó alatt a hazaáruló fogalmának egyik rokonértelmű válto-,
zata csúszna be a közvéleménybe. Ugyanigy megpróbálták már azt is
állítani, hogy az ország földmívelő népe ugaron hagyja a földet' és
dacból csupán a készből él, mert valahol talán akadt egy gabonarejte-
gető gazda, akit éppen gazdatársainak felháborodása tett közmegvetés
tárgyává. Tagadhatatlan, hogy minden társadalmi osztályból kikerül
egy-két hitvány, szemétre való jellem, m~rt selejtes mindenhol akad.
-Ez sajnálatos jelenség és túl kell esni rajta. Éppen ezért nagy bűnös
az is, aki illúziókba ringat egy társadalmi osztályt és hibáit palástol-
gatva jobbnak hazudja azt, mint amilyen. Nem árt olykor az önmeg-
ismerés tükrét elővenni, szem elé tartani. De az már mégsem enged-
hető meg, hogy torzkép et alkossanak a nemzetnek egy olyan jelentős
és értékes részéről, amely tisztességét és kemény derekát a legválsá-
gosabb időkben is megőrizte.

És van ehhez az ügyhöz egy szava a hivő keresztyén léleknek is.
Ugyanis nem utolsó sorban esik latba az a körülmény is, hogy közép-
osztályunk volt mindíg a krisztusi eszmények leghivatottabb hordo-
zója. Jól tudjuk, hogy nemcsak hófehér ingmellek mögött folyik
mély lelki élet és Krisztus szerelme testi és szellemi munkást egyaránt
szorongathat. De ha lehet társadalmi osztályra azt mondani,. hogy mun-
kájában nem a politika szeszélyes forgatagai vezetik, hanem minden-
napos életében is keresztyéni magatartást igyekszik tanúsít ani, akkor
leginkább a középosztályra áll ez. Már pedig aki Krisztust szolgálja,
azt hiába csábítja a Mammon és ostromolja a Sátán, az a legsúlyosabb
viszonyok között is megmarad hozzáférhetetlen egyenes jellernnek. Azt
hiszem, minden vád és rágalom ellen ez a leghatékonyabb védelem:
szolgálja továbbra is a középosztály erősés bízó, ha kell, tűrő lélek-
kel a minden idők és események hatalmas Urát, aki minden bizony-
nyal számon tartja a középosztály becsületét is. Ezzel a magatartással
föltétlenül eredményesebben és ékesszólóbban szolgálja az annyira
kívánatos magyar egységet is,' mint azok, akik saját hazafiasságukat
azzal igyekeznek erősíteni, hogy másoknak a becsületébe gázolnak.
Mert a középosztálynak a magyar egység munkálásáb an is az Urat
kell szolgálnia. Minden támadásra ez a legmegfelelőbb válasz.

Dr. Várhegyi Miklós.

Hittankönyv. Örömmel adunk hírt
arról, hogy evangélikus egyházunk köz-
kedvelt hittankönyve. Benkóczy-dr.
Keken: "Amit minden evangélikusnak
tudnia kell", negyedik kiadásban újra
megjelent, Kapható az Uzenet kiadó-
hivatalában, Kecskemét, Luther-palota.
Ara 1 pengő 90 fillér és a portó.

300/0-os drágasági pótlék, presbitériumi
ha tározatban biztositva. Szolgálati nyelv
a magyar és a tót. A lelkészválasztási
szabályrendeletben előírt mellékletek-
kel felszerelt pályázati kérvények f. évi
október 9-ig küldendők az esperesi hí-
vatal címére, Szarvasra (Bék€s vm.) -
Szarvas, 1943 szept. 10. KeIlo Gusztáv
esperes. - Budapest, 1943 szept. ll. Dr.
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő.
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I eladása M d..1 - hittestvérünk
I vétele en one zongora termében

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 140-352.

1(ISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BODAPEST
'HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-'-447.

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

nászaiándékok.

~.------------------------Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Budapest, V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

Dívat-zsebkendők
'Budapest, V., Kammermayer Károlv-u, 8.

Telefon: 18q-462.
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ft ÉLYECZŐK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zománctéblé.k,
vésés ek, jelvények,
néviegyek, címkék

Bundlk,
bolerók, ezüstrókák.

Átalakítás eredeti
model szerint.
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Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses, szolid munka. Előnyös árak.

Rádió,.gramofon, zongora~illentyijs ~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ' hangszer-
szerek legolcsóbban telep .
Budapest. VilI. kerület, József-körút 37. szám. .

. Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér -1.

lera~at· Gyöngvös, Kossuth-utca 3: száin.
ft • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

*'
Vennék zongorát v~~:r~~tn~:i
Budapest, V., Pozsonyí-út 1. Virágüzlet.

Telefon: 11-59-34.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház.
/ kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker 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: 3-363-32,
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.

P th " L· gyűmőlcs-, zöldség- és·e O aJos tejtermékek kereskedése

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

BAKTAI LAJOS lakberendező.
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőrbútorok kárpltozését, átalakítá·
sát [avításét szakszerűerr késaitern.
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Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses, szolid munka. Előnyös árak.

ftádió,_ ~ramofon, zon~ora~illentyüs ~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep ,
Budapest. VIlI. kerület, József-körút 37. szám. '

. Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér -1.

lor!llíat'·Gyöngyös.Kossuth"utca 3: szám.
II U~ • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

Vennék zongorát v~~r~~lin~::
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Vírágüzlet.

Telefon: 11-59-34. ~_.~.-.~~

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 140-352.

P th " L· gyűmőlcs-, zöldség- és·e O aJos teltermékek kereskedése

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

BAKT Al LAJOS lakberendező,
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca tib.
Modern, antik, styl és bőrbútorok kérpitozásét, átalakítá-
sát iavítését szakszerűen késaitern.



A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. 'Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körrriöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a [élenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Agostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7.' Kovács: Az Agostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Ágostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 2(5 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények.. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt folyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított telies sorozatokon kívül már csak egyes évlolyarnok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. éviolyamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltiában, Budapest, VIIL, Üllői-út . 24.

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

KERESZTÉNY CÉG
Stíngl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer- stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg.
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re is s m ann 1m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-B90

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Eletképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. .8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11.
Luther: Miért égette el idr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A'lJ élet útjáról (elbeszélések). H.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Kenrád. 16. Raffay: .Család,
otthon, nemzet, 1'7. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P.

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás híttartalma
és az evangélikus keresztyénség szent-
írási és vallásfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengődy Lajos evangélikus esperes ..

Ára: 6 pengő.
Megrendelhetö :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -.
A 628 oldalt tartalmazó csomag szállítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt ' vor dem Falle. 4. Eamler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Űjabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete, 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria. múlásáról, - A 748 oldalt tartalmazó
csom"a"g s,záHítással együtt 4.50 P.
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XI. ÉVFOLYAM, 39. tSZ.

lVANG~U~U~blIT
EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOI, 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

Schelz 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 LásZIO.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM

Romok kőzött

Egyházunk mai helyzetképe

A yorki érsek és a moszkvai metropolila
találkozása

A kivert gyermek

A néplélek megnyilvánulása

Két válasz a "Halleluja" énekek dolgában

Túróczy püspök jelentéséből

Láttuk

Hírek

1943. SZEPTEMBER HO 25.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. szeptember 26.

d e. 1/49 Kemény Péter
d. e. 1/210 Güttler Vilmos
d. e. 11 Lehel László
d. u. 6 Dr. Keken András
d. e. 11210 Pásztor Pál
d. e. 11 Harmati György
d. u.. 4 Pásztor Pál
d.u. 5 - - --
d. e. 3/410 Harmati György
d. e. 10 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d.e.10----
d. e. 11 Pásztor Pál
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Harmati György
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e: 11 Dendely Károly
d. e. 10 Muncz Frigyes
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e.1/211 Johnson Gisle
d. e. 11 Scholz László
d.e. 11 - - --
d. e. 10 - - --
d. e. 11 Rimár Jenő
d. u. 5 Révész István
d.e. 9 - - --
d. e. 9 Révész István
d. e. 9 Danhauser László
d.e.· 10 - - --
d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 10 Danhauser László
d.e. 10 - - --
d.e. 8 - - --
d.e. 9 - - --
d. e. 11 Benezur László
d. u. 4 Medvegy Antal
d. e. 9 Medvegy Antal
d. e. 11 Botta István
d. u. 5 Wolf Lajos
d.e. 10 - - --
d. e. 1/211 - - - -
d. e. 1/%12 - - - -

Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Gyáli-út 17 .(h. őrs. kórház)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Ullői-Út 24. (egyetemi)
Ullőí-út 24.

Szvetenui-u, elemi isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-utca 21.
Gömbős Gy.-út 25. [h. ő. k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Torockó-téri ref. templom
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszörményi-út 22.
r., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (ném et)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva



Romok között
A romok, melyekről' most I távozó évszakok szabadon .min- I az utóbbiak közelebbről érinte-

szólok, ott állanak Diósgyőrött tázzák ki rajtuk é! pusztulás és nek. Dicsősége az egyházme-
a Tapolca mellett egy halmon. visszavonhatatlan elmúlás or- gye mult ja. Eleven, lelkesen
Négy csonka bástyatorony s namentikáját. ifjú gyülekezetek páratlanul
négyfelől az összekötő falr é- De az őszi napsütés halvány serény és buzgó népe virágoz-
szek. Mélyen és arányes ívben színjátékával egyidejűleg a ro- tatta fel a Hegyalját. S ma el-
kanyarított belé ezekbe az mok közé élet költözött. A csendesülő, elhalkuló néptelen-
enyészet. A félív csipkézetén ott hegyaljai egyházmegye tartja ségbe lankad életük. Tokaj,
látszik az évszázadok fogsora, itt lelkészértekezletét. Komoly Tállya, Abaújszántó, Arnót.
akár a karaj kenyéren ejtett tekintetű, nagyobbára ifjú em- Négy csonka torony. Mégcsak
harapás. Valaha itt más volt az berek. A papnek is és a taní- száz esztendővel ezelőtt évente
élet. Dicsőséges multunk verő- tóság is képviselteti .magátvAz a mai 1-2 keresztelés helyett
fényes emlékei fűződnek ezek- esperes szüntelenül feladatok- 50 volt benne. A mai anyagilag
hez az omladozó mészkövek- kal, kérdésekkel, tervekkel, teljesen jelentéktelen Tokaj te-
hez. Nagy királyaink diadalma- célokkal viaskodó egyénisége temes birtokokkal. rendelkezett
san forgatták itt a kardot és tá- uralkodik a megbeszélésen, s papját a Szepesség legjele-
gas termeiben eredményes ta- Szavai eleven visszhangot ver- sebbjei közül hozta.
nácskozások után a lúdtollal nek aszívekben és a romok kő- Miért változott meg ez il

névjelüket vetették a perga- zött Iüktető-ütemmel fonódik a helyzet? Miért kell úgy szól-
menre. Győzelmes csaták és nehézségek, súlyos kérdések és nunk róluk, mint az Ormány-
nem kevésbbé győzelmes béke- tervek tarkasága szilárd, meg- ság magyarságáról? Miért en-
kötések pecsételődtek meg itt. hátrálást nem ismerő élniaka- gedi önmagán erőtlenül kiké-
A reformáció hajnalán Má- rásba. pezni az elmúlás ornamentiká-
ria királyné, a Habsburg-ház A vendéglátó lelkészpár- kö- ját, akárcsak a romok? Amikor
egyetlen evangéliumot kereső I rültekintő, kedves szorgosko- I nemzeti vonalon a depopuláció
tagja, az egyháznak pedig' párt- dása lehetővé teszi, hogy zavar- okainak kutatásaés rendszere-
fogója, itt hallatta gyöngécske talanul folyjék az értekezlet. A zése külön tudomány, nem le-
asszonyi kacagását, amikor ua- lelkészegyesület elnöke meg- het. érzelgős sajnálkozással es
varával több ízben is betért fontolt, higgadt módján vezeti. kegy~letes ~egemlékezéssel ál-
ide. Vele köszöntöttek be a le a bibliakört. A lelkek egy- dozm. csupan a romok?a~. Is-
megifjodott Isten-élmény ének- sége ebben kovácsolódik össze. rr:erm kel~ a ha.nyatlas es el-
.költői és az erdőktől bársonyos- Azután előadások hangzanak nepte~~nede.s okal~~ hogy lehes-
zöld bércek között dícséretet el. Az előadás a házasság kér- sen kuzd:m elle~~k. ,
zengtek a Mindenhatónak. (Pl. désével 'foglalkozik világos, , A lel~eszegyesulet elhataro-
Dunántúli Énekeskönyv 4. sz. szabatos okfejtéséveI. Azután zasa ~zert. n~,mcsak .a har:c
r k) D .,. 1 t li , 1" dá 1 ik 1 nehezet viselő helyi lelke-ene e. e JO IS vo na e jesen meg egye oa as aangzi e a k há d
látni E '1' , k "t laik kaerők lk 1 r sze, az egy azmegye, e aza ru az vange ium er ezese al us mun aero a a maza- gé h~ t r b
r '1 tét f 1 k kí öt ., 1 r '1' E- dk' dk" e esz egy azegye em es ennees ~.e e a a a ozo t es, e~n saro. r, e es mm ~'etto. az Országos Luther-Szövetség
a volgyben! - ,De most neman De az ertekezlet csucsa a ro- ügye is - hogy a hegyalj.;á
~e:ednek ..a, bastyatorny~k az :nok. J;; :omok,. melyek m~st evangélikussá9. életharcának
OSZI napsutesbe. Semmi el- erdeklodessel figyelnek a vita tényezőit rendszeresen felku ..
szántság, semmi lendület nincs melegéb_en lángragyúlt lel- tatja és a belőlük levont kiniet-
többé vonalaikban. Engedik, kekre. Es a romok, melyekről keztetést céltudatosan alkaI-
hogy az érkező és viharosan az esperes szól. Valahogy ezek mazza. Mohr' Gedeon.

t
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Két válasz
a "Halleluja" énekek

dolgában
I.

Nem személyes támadás, sem az
evangélízácíó és a vele kapcsolatos
közösség tagjainak megbántása, még
kevésbbé a békebontás, de egyházunk
énekköltészete iránti határtalan szere-
tet és féltő aggodalom volt az indító
ok, amelyből kifolyólag a Békéscsabal
Evangélikusok Lapjában leközöltük
Zalánfy Aladárnak az egyetemes bizott-
sághoz beadott memorandumát. .

Évek óta kísérjük figyelemmel az ú.
n. "Halleluja" énekek térhódítását.
Bennün:ket a cikk író a legkevésbé sem
nyugtatott meg azzal, hogy 60.000 P€l-
dányban kőzkézen forog egy olyan
énekfüzet,amelyben nem találunk
egyetlen egy Luther-éneket, teljesen
nélkülözzük benne a reformáció szá-
zadának örök szépségű énekeit s a
benne levő 85 ének közül alig találunk
4-5 istentiszteleten használatos éneket.
Evangélikus egyházunknak templomi
énekköltészete teológiai szempontból
csaknem egyenértékű hitvallásos ira-
tainkkal. EbbE'I1 az énekköltészetben
benne él evangélikus őseinknek lán-
goló hite, önfeláldozása, szenvedése, a
reformáció harca, diadala., egyházunk
teológiája, sőt egész története. Ezen
énekeknek háttérbe szorítása egyet je-
lentene azzal, hogy irányt változtatunk
a lutheri reformáció megítélése tekin-
tetébea.

Nem tartjuk azt sem egészséges álla-
potnak, hogy a közösség tagjai más
énekeket énekeljenk, mint egyéb hí-
veink. Az evangélizációval kapcsolatos
közösség sem hagyhatja programjan ki-
vül azt a gondolatot, hogy az ifjúságot
és általában a híveket többek közt az
istentiszteletre kell nevelni és előké-
szíteni.

A cikkíró kifogásolja, hogy a kérdé-
ses ügyet helyi hitbuzgalmi lapban tet-
tük szóvá. Gyülekezeteink közül a bé-
késcsabai volt az első, mely az egye-
temes énekügyi bizottság irányelveirrek
alapján tett kísérletet az énekreforrn
gyakorlati keresztülvitelére. Most jól
eső érzés tölt el bennünket, hogy '.VIa-
gyarország legnagyobb evangélikus
egyháza az elsők között igyekszik gátat
vetni az elveínkkel homlokegyenest
ellenkező irányza t rohamos terjedésé-
nek. El vagyunk szánva arra is, hogy
törekvésünk teljesen céltalan lesz és
magunkra maradunk. Elveink mellett
azonban akkor is kitartunk és lelki-
rsmeretünket megnyugtatjuk azzal,
hogy nyilvánosságra hoztuk sok ezer

. evangélikus hivőnk aggodalmát.
Beismerjük, hogyamemorandumban

túlerős hangot használtunk. ez azonban
csak a vészjel megadására volt való.
Most, hogy szerény lapocskánk erőtel-
jes hangjára az Evangélikus Élet útján
az ország több gyülekezete felfigyelt,
félretéve mínden személyes élt" sérel-
met, higgadt megfontoltsággal, kizáró-
lag elvi alapon szeretnénk a kérdéses
ügyet véglegesen megoldani.

Hisszük és 1eméljük, hogyafelmerült
égető k.trdés siettetni fogja az egyete-
mes, énekeskönyvvelkapcsolatos ügyek
rendezését. Az új evangélízációs ének-
füzet, melyet a körülmények kénysze-
ritő natása alatt állítottunk ö-ssze, már

2

Egyházunk •mal helyzetképe
D. Kapi Béla püspöknek a dunántúli egyházkerület közgyűlése elé terjesztett

jelentéséből.

a) Mode:m áramlatok sodrában. Évszázadok forgatagában min-
díg határozottabbá válik az egyházhoz intézett sorsdöntő kérdés, hogy
mit akar tulajdonképen, miben van létjogosultsága, mílyen feladatok
kizárólagos elvégzőjeként áll ezen a földön?

Az egyház válasza az ember életteljességére utal. Istendől adott
hivatása szerint az! egyház az élet átformálására küldetett: új ember-
típuss al új föld és új ég kialakításán kell munkálkodnia. Mindezt pedig
Krisztus uralomra jutásával, királyságának kíterjesztésével éri el. Az
egyház munkája tehát kiterjed a földi élet teljességére és a mennyei
életre. Lényege szerint Krisztus teste és az őSzentlelkével munkálko-
dik, földi teste pedig időleges, tökéletlen, de mégis a Iélek műhelye.
Az egyház látható és láthatatlan, történelmi. és történetfeletti. Mind-
kettőnek kell 1enni.e, ha valóban egyház akar lermi. Hacsak történelmi
lenne, emberi szervezetté válnék. Kizárólag emberi :erők dolgoznának
benne. Emberi értelem elgondolásai gyújtanának benne világosságot.
Emberi tervek álmai színesítenék, emberi alkotások erősitenek. A tör-
ténet-felettiségét elhomályosító történelmi egyház önmagával azono-
sítaná a Krisztust. Ha pedig történelmi jellegét elfelejtve, csak történeti
fontosságát látná, elszakadna a valóélettől. Hitvány papírzsinórként
e.lszakadnának az örökkévalósággal fennálló kapcsolatai. Elveszitené
e világon munkamezejét és érte való felelősséget. Az egyház sorsdöntő
kérdése: miért vagy mit akarsz, miben birod feladatodat, hogyan ke-
rűlsz erre a világra? •

Az egyház életterületének kialakításában döntő változást jelent
az élet összes területére jogott támasztó totális állam. A jogi-, gazda-
sági-, szcciális-, kultúrális-, népi- és faji életszükségleteket önmaga
számára követeli. Az egyház ezirányú önálló tevékenységet megaka-
dályozza, sőt segítő szolgálatát is, lehetetlenné .teszi. Az állam maga-

_tartásában kétféle irányzat érvényesülhet: határozott egyház ellenes ség
és egyház-alárendelő irányzat, de mindkettő egyformán kedvezőtlen
helyzetet teremt.

Az egyházellenes irányzatot ismerjük. Templomok elvétele, isko-
lák bezárása, lelkipásetorok és tanítók elüldözése, a családí és vallásos
élet szétzüllesztése beszélnek rémségeiről.

Az egyház alárendelésére törekvő állam nem üldözi az egyházat,
de állami szempontból nem tartja kívánatos szervének. Bizalmatlanul
~ézi törekvésert. Jcgtadannak tartja széleskörű munkáját. Az egyház
Isteni küldetésén mosolyogva eltekint. Hasztalan hangsúlyozza az egy-
ház, ho~ nem, akar áll~ lenni és hasztalan követeli, hogy az állam
ne akarjon egyház lenni, a küzdelem állandóan az egyház veszteséget
mutatja. Belenyúl az egyház szervezetébe s akaratát érvényesíti
abban. Irányzatot szab, kőveteléseket támaszt. Az egyház szolgáit el-
némítja, internálótáborba űzi. A szószéki igehirdetést befolyásolja. Az
ifjúságot .Jcényszermoegósításon" hajtja át és "új életszemléletben"
neveli. .

A norvég egyházi forradalomból merített tanulságok világosan
~z~mlélteti~ az egy~áz ~eltétlen alárem.d;lésénJek követelésével fellépő
irányzat következményeit, Nem az egyhaz politizálása ellen való vét-
k~,zés,ez és n.~~ a h~ta.~omért folyt~tott harc. A norvég püspökök
~altvanya mogott bortonbe-vetett es elüldözött püspökök, 600-nál
tobb lemondott lelikész, 500 internált tanító és az evangélíumtól mez=
f~sz,tott ~iv~. nép áll, mid!5il feltárj~ a szí,ntiszt~, valóságot: "mi az eg~-
hazert" kU:Zdunk,.az ,egyhaz legbel~obb lenyegeert, Legmélyebb jogáért,
Istentol adott hivatásunk, hogy hirdethesse Isten igéjét és élhesse sa-
játos életét az államban. Nem akar semmi mást, mint dolgozni azok-
ban a keretekben és intézményekben, melyek az egyházéi".

Az egyház érték-devalvációja bekövetkezik szellemi síkban is, EL-
felejtik isteni lényegét és rendeltetését s az emberiség kultúréletének
termékévé teszik. Ha egyszerű kultúrtermék, akkor a változás bélyegét
hordozza magán s értéke egyedül' kultúr-jelentőségétől függ.

A keresztyén polgárok milliós tömege történelmi, vagy jogi szer-
vezetté teszi az egyházat. A vallási ismereteiket feleslegesnek tartja.



Dogmált tehernek érzi. Isten igéjét csupán emberi szempomtból érté-
keli. Szentségeinek titokzatos csodás értékét megmosolyogja. Kicsoda
beszél ma üdvösségről, míkor el földi élet gyönyörűsége, kötelessége,
küzdelme hívja, Kicsoda hisz a test feltámadásábim és ,a lélek halha-
tatlanságában? Kicsoda retteg az életre vonatkozó felelősségtől és az
örök ítélettől. Történelmi mozgalmak megelevenednek a mai öntudat-
lan keresztyén pogányságban,' mellyel valamiféle Ethische Kulturrá
teszik a Kirisztus testét jelentő anyaszentegyházat.

Az egyház ezeknek a modern áramla toknak a sodrában áll.
b) A keresztyén egyházak egymáshoz való viszonya. A felekezet-

közi helyzet országos viszonylatban kielégitő. A háborús feszültség, az
erők lekötöttsége és a felelősségérzet fokozottsága nyugodtabb légkört
teremt. Egyházvezetők lelke é,s lelkiismerete a békesség és összefogás
iránya felé mutat. Vidéken azonban, rejtettebb helyeken a régi harc
mérgezett nyilai süvítenek. Egyik helyen évszázados temetők tulajdon-
jogát vcruják kétségbe, más helyen tanulők más akolba tereléset pana-
szolják. Elkeseredett reverzálls harc folyik s az állásokért, különősen
vezető-állásokért folytatott harcban sokszor a vallási hovátartozandó-
ságon elesik az igalZiság.

Körülöttünk . vérbemerült a föld. Fejünk felett halálmadarak
vijjongának. Elpusztult városok, összeomlott kultúrértékek, hajlékta-
lanná vált családok beszélnek a ma elutasíthatatlan problémáiról.
Messze tegnapok vadon rengetegéből dübörgő léptekkel, nyílt sisakú,
vagy rejtett hatalmasságok dübörögnek elő, hogy csizmajuk sarkával
eltapopják a keresztyén egyházakat. Mi pedig úgy teszünk, mintha
egyetemes keresztyén egyház nem lenne, hanem csak felekezetek.

Ebben a nehéz időben imádkozó, egyházat és hazát féltő ernberek
lelkéből, mint ragyogó karácsonyi álom, - elrndult a keresztyén egy-
ség gondolata. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát és Ravasz
László református püspök írása vetették a nemzet Ielkébe, A vérben
gőzölgő földön viaskodó emberek előtt felragyogtatták Isten örök igaz-
ságát: 2Z egység Krisztus követelése és parancsa. Ha Krisztus követeli,
akkor az lehetséges js. Ha Krisztus parancsolja, akkor engedelmes-
kednünk kell. (Folytat juk.)

A yorki érsek és a moszkvai
metropolita találkozása

Világbaröpített hírek hiányában' is bizonyosra vehető az, hogy
szeptember 19-én nagy egyházi ünnepségek voltak Moszkvában. A két
egyházfő tiszteletére valamelyik még meglevő nagyobb templomban
régi és új papok nagy tömegével olyan görögkeleti liturgikus isten-
tiszteletet tarthattak, melynek színpornpája, megragadó éneke, gyer-
tyás és zászlós mozgásai és az előkelő résztvevők áhítata mind együtt-
véve nagyon elbűvölő hatást gyakorolhattak az angol érsekre és kör-
nyezetére ..

A yorki érsek megérkezésének pillanatában az angol és az orosz
rádió azonnal hírt adott erről az egyházi eseményről s a hiradások
még a keresztyénséggel szemben közönyösökben is azt az érzést kel-
tik: ott a keresztyénség jövendője tekintetében fontos dolgok történnek.

Börtönlelkészek még a halálraítéltekkel szemben is megpróbál-
ják a megtérirés munkáját s ezt abban a reményben teszik, hogy jól
és helyesen cselekesznek. A yorki érsek is lelkész végeredményben s

.akármit rejtettek el a szeme elől s akármit látott meg a lezárt titkok
közül, annyira tele kell lennie evangéliumi és egyházi szándékkal, hogy
az orosz görögkeleti egyház újratérítésének gondolatával ott a hely-
színén is, lelkészekekl és világiakkal titkon, vagy hangosan való
beszélgetésekben is bizonyosan foglalkozik. Hogy Sztalin, vagy
Molotov mít beszélnek a yorki érsekkel, azt éppen úgy nem tudhat-
juk és nem kutathatjuk, mint hogy a két főpap egymással miről be-
szélgethettek, de az orosz főpap éppen olyan jól tudja, mint mi, hogy
az angol keresztyénségnek mindenkori vágya ez volt: szoros egyházi
érdek-összeköttetést létesíteni az anglikán és a görögkeleti egyházak
között. Az első világháború utáni időben is felmerült ez a terv s most

is elkészült, már csak utolsó simítá-
sokra szorul. Elkészült a perikopás
énekrend és az új korál könyv is, Ha
mód lesz rá, hogy e művek nyomtatás-
ban megjelenjenek, semmi kétség az
iránt, hogy énekügyeinket az egész or-
szágban rövid időn belül véglegesen
rendezzük.

Addig is gyülekezeteinknek szíves fi-
gyelmébe ajánljuk, tartsanak ki híven
a templomi énekeink mellett. Szó sincs
róla, hogy apáirikat felelősség terhelné
azért, mert nem jutott eszükbe hama-
rább evangélizációs énekfüzetet össze-
állítaní. Szebb énekekre nincs szüksé-
günk, mint amilyeneket ránkhagytak,
csak tanuljuk meg őket szépen, helye-
sen és mindenekfelett áhítatos lélekkel
énekelni. Linder Lúszló.

II.

Miért értéktelenek a Halleluja
és Hozsánna énekek?

Az evangélikus egyházi zenének je-
Ientőségét Luther ismerte fel, ő szabta
meg helyét az istentiszteleten. Kfjelen-
tései, melyek a muzsíka nevelői érté-
kéről szólnak, bizonyítják, hogy szá-'
mára nagy jelentősége volt a muzsiká-
nak. Nyiltan megmondotta, hogy az egy-
házi zenének csak egy feladata van: Is-.
ten igéjét zene és ének által beleénekelni
il lelkekbe. Luther mint szöveg- és
dallamköltő koráljaink külső és belső
tartalmát is megszabta, ha istentiszte-
letünk gerincét. a korált említjük,
csak Lutherre kell hivatkoznunk. A
.lutherí örökséget zeneszerzőink nagy
száma építette bele a művészi egyházi
zenébe, Praetor ius, Schütz és Bach J
S. jelentik a kiemelkedő pontokat. Bach
a korált teszi meg kantátáinak és
passióinak központjává. Azt mcndhat-
juk, hogya 16-17. században az evan-
gélikus egyházi zene teljesen kifejlő-
dött, erre a korra, mint zenei hagyo-
mányokra tudunk hivatkozni. A Bach
utáni korban megindult a hangverseny-
élet, amely az egyházi zenét átviszi a
templomból a hangversenytermekbe,
amiáltal elterjedését segíti elő, de
ugyanakkor istentiszteleti jellegétől
fosztja meg. A zeneszerzésben új irány
lett általánossá, amíg Bach és elődjei
magáért a muzsikáért muzsikáltak,
addig ez a kor egyéni meglátásoknak.
érzéseknek és gondolatoknak: ad helyet
a muzsikálásban, ez a romantikus-
muzsíka. A muzsika más művészetek
területére lép át, zenével festeni akar,
költeményeket kíván zenével kifejezni,
ez a prograrnmuzsíka. Az egyházi ze.-
nére is hatással volt a romantikus és
program-rnuzsika. .A hangverseny ter-
mek hatása alatt belérajzolódik a külső
világ képe és a muzsika elsekélyesedik.
A lutheri és bachi hagyományokat las- .
sankint feladja. A kor legnagyobb
zeneszerzője Mendelssohn, akinek mű-
vei igen értékesek, de kantátái és ora-
tóriumaí messze vannak Bach hasonló
műveinek mély vallásosságától. Egy
pillanatra sem állítom, hogy Men-
delssohn kisebb értékű zeneszerző volt,
mint elődei, de már távol álltak tőle
az evangélikus egyházi zene hagyomá-
nyai és még messzebbre szakadt el at-
tól a kortól, amelynél minden a temp-
lomért és templomban történt. Úgy,
ahogya korál komponálása lezárult a
16. században, Bach sem tudott már
korált komponálni, mert a barokk-kor
terjengőssége nem' tudott már bele-
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helyezkedni a reformációi kor egysze-
rűségébe. Épp úgy Menctelssohn kora is
messze esett Bach korának mélv vallá-
sos élményeitől. .

Magyar egyházi zenénk a .multban a
MendeIssohn utáni korba kapcsoló-
dott bele. Megfelelő mult és hagyomá-
nyok nélkül nem tudta a reformációi
örökséget hazánkban meghonosítani és
még kevésbbé tudta ennek alapján a
magyar evangélikus egyházzenei ha-
gyományokat kifejleszteni. Atveszi az
édeskés, túlzottan dallarnos, Idegenből
származó értéktelen énekeket, különö-
sen anémet ésangol dalokat. annak
szövegét magyarra fordítja; eze,ri adatok
az egyházzenei hagyományok nélkül fel-
nőtt gyülekezetek körében igen köny-
nyen terjedtek el, mert stílusuk közel-
állt. az általuk ismert sekély értékű vi-
lági' dalokhoz. Különösen a templom
mellett felnőtt különböző vallásos össze-
jövetelek szívesebben választották a'
ritmikusabb dallamokat és a lelkükhöz
közelebb álló szövegekat, mint a temp-
lomban énekelt nehezebb dallamokat
és súlyosabb szövegeket. Nem mindegy
azonban, hogy mít énekelünk. Amikor
Istent dicsérjük, akkor legszebb dalla-
mainkat és legértékesebb szövegeinket
kell ajkunkra venni. De nemcsak a
szöveg a fontos, hanem a dallamnak
is annak kell ·lenni. Rossz dallammal
épp úgy lehet lelket ölni, mint érték-
telen szöveggel. Míg azonban a szöve-
geket mindenki megérti, addig, a dal-
lam alattomosan' mételyezi meg a lelke-
ket és alkalmatlanná teszi a nemes és
értékes dallamok befogadására; elta-
karja előlünk a- reformációi örökséget,
melynek erejét még! ellenségeink is el-
ismerték. Azt mondja a ;,Cantus Catho-
Hej" (Kassa, .1674) előszava: "A' hívek
nagyobb. részét a római Szeritszéktől
az éneklésbeli zengéseknek édesgetése
vonta vala el" .. Hol voltak akkor meg
a, 19-20, század selejtes dallamai! Az
bizonyos, hogy a reformációi kor örök-
sége megkopott, különböző szellemi
áramlatok folytán . elfakult a szövege
és dallama és az elerőtlenedett ének
már nem tudja kifejteni azt a hatást,
melyet nálunk a reformáció elterjedé-
'sére tett.

A mai képzett muzsikusok nemcsak
az értéktelen dallamokat ismerik, de
tanulmányozták . a reformációi kor
elötti ésutáni zeneművészetet, a, hal- .
hátatlan mcsterek művein keresztül
ismerték meg a Musica Sacra értékeit
és ez .egységesen .arra kötelezi őket,
hogy .minden értéktelennel szemben
harcot indítsanak. Az értékes muzsika
tartalma sokkal mélyebb, semhogy
felületes megismerésével -elsajátíthat-
nánk.

Ezek alapján felelhetünk arra a kér-
désre, vajjon értékesek-e a Halleluja

.és Hozsánna gyüjtemények énekei?
. 1. A gyűjtemények azon daüamok
zömét gyűjtötték össze, mely a ke-
vésbbé értékes 19-20. századnak ter-
mése.

2, Idegen' táncritmvsokat csempészett
be vallásos köntösben gyülekezeti ösz-
szejöveteleinkr.e.

3. Még értékes dallamainkat is hely-
t.elenül közli.' -

4. A gyűjtemény :zenei szerkesziésé-
ben '(összhangosítás'ában) sok az össz-
hangzattani hiba.

5. Végül a leglényegesebb: 'eltakarja
előlünk a reformáció zenei örökségét.

Az igazság kedvéért azonban azt is -
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a második világháború vége felé járó időben az angol totális gondolat
az újrarendezés terveiben nem nélkülözheti az egyházi újjáépítés
kísérletét. Az angoloknak és az amerikaiaknak mindennél fontosabb
volna az, ha a kísérletből komolymunkakezdeményezés lehetne s a
világ előtt dókumentálhatnák, hogy orosz, szövetségeseik lelki ügyei-
vel istörődnek.

Az angol nyelvű keresztyénség ma úgy érzi, hogy megújult belső
erőinek birtokában, vállalkozhátik ilyen vílágmisszióra .. Az angol
nyelvterületen mindenf'elé óriási evangélizációs tevékenységekről hal-
lunk. A katonalelkészek révén elér az egyház a fiatalság azon részé-
hez is, amelyet eddig London, vagy New-York utcáiról nem igen
tudott a· templomokba becsalogatni, -Megmondják ennek a katonaság-
nak, hogya. köreikben elharapózott .betegségek milyen bűneikre vezet-
hető visszaés éppen ebben a betegségi hangulatban alkalmat talál a
katonalelkész arra is, hogy a hafcosokfigyelmét arra irányítsa, akit
eddigi életükben elfelejtettek. Beszámolóikban alkalmasnak minősítík
az időt, a szelgálatot és a miliőt arra, hogy a katonákat az egyházhoz
térítsék. Az angolszász hadvezetőség büszkélkedik azzal, hogy tábor-
noki karában sok olyan férfi van, aki a szó komoly keresztyén értelme
szerint az élő és hivő keresztyének közé számít. S ahogy Mackensenre
hivatkozhatott anémet katonalelkészi kar miridíg, mint olyan had-
vezérre, aki bibliás magatartásával és keresztyénségéveI az egyház
mellett állott s katonái templomok részére sajátkezű dedikáJásával
ajándékozott Bibliákat, ma az angol hadsereg is elsőhelyre állítja azo-
kat a tábornokokat. akik a Bunyan: Zarándok útja c. régi angol ke-
gyességi iratnak legújabb kiadásait a katonák között terjesztik s eze-
ket a könyveket saját dedikálásukkal-Iátják el. A yorki érsek bizo-
nyára sok adaton keresztül látja és az angolszász hatalmak jövő ter-
veiből tudja azt, hogy csak a krisztiánizált Oroszországgal tudnak a
békében együtt működni. I

Erről kell beszéljen egymás között a két egyházfő. Amennyiben
ebből a gondolatból valamikor valóság lehet, ez az új munka a keresz-
tyénség belső strukturájának nagy átalakulását jelenti. Az a külmisz-
sziói tevékenység, amelynek érdekében a német, skandináv és angol
nyelvű keresztyénség a multban olyan óriási anyagi áldozatokat vál-
lalt, bizonyos területi átalakulásokon mehet át s megtörténhetiK, hogy
ami eddig .Afrika, vagy a Csendes-óceán vidéke, vagy az ázsiai sárga-
fajúak megtérítése érdekében végeztetett el, legalább is ennek a mun-
kának pénzbeli és esetlegemberanyaga (rnísszionáriusok) ebben az
esetben Oroszország felé irányítódnának s együttes munkával közösen
dolgoznának az oroszok újabb krisztiánizálásán.

A keresztyének számára a második világháborúnak ez minden
számításon felüli eredménye volna. Ha ma még sokan valószínűtlen-
nek találják is ezt a. gondolatot s hivatkoznak arra, hogy az első világ-
háború 1917-es orosz forradalma után sok idő telt el s az az ifjúság,
amelyik azóta nőtt fel, az állam egészen más célú nevelési szempont-
jait kapta, katonáink elbeszéléséből is majdnem azt lehet' megállapí-
tani, hogy a.jnai oroszok már-nem akarnak keresztyének lenni, mégis
figyelemmel kell kísérni ezt a próbálkozást. Mert amint istentelenek
sem maguktól akartak lenni, hanem a párt és az állam kényszerítő
nevelésének hatása alatt, ugyanúgy _elgondolható az, hogy most a
párt, az ország és maga a szövetséges országok lelkisége együttesen fog-
ják hangsúlyozni azt, hogy a jelenlegi idők szerint mégis legjobb volna
az oroszok krisztiánizálása.

Valószínűnek tartjuk, hogy az oroszoknak még vannak papjaik,
az is valós~íDű, hogy az orosz területen élő hadifoglyok között nem-
csak a lelkeszek, hanem a legénység éppenúgy, mint a tisztikar. keresz-
tyén magatartást folytat, s lehetetlen, hogy ez. a keresztyén magatar-
tás észrevehetetlen és hatástalan maradna _azok előtt, akik bizonyosan
jól megfigyelik a rájukbízottakat. Talán maga a yorki érsek is .meg-
látogat egy-két fogoly tábort, vagy esetleg külön fog érdeklődni a hadi-
fogoly katonalelkészek sorsa felől s talán azt is megkérdezi, hogy a
tengelyhatalmak katonaságának hadifogoly tagjai résztvehatnskcs,
istentiszteleteken? Ezekre a kérdésekre a moszkvai metropolitának
mind felelnie kell. . .

Az utolsó évtizedberi.Róma több ízben hangsúlyozta, hogy mennvire
felkészült arra, hogy a görögkeleti egyházat visszavezesse a r6mai
egyházba. Ar. is lehetséges, hogy az angol-szász hatalmak a. legutóbb]



politikai változások eredményeképpen, amertnyiben a yorki érsek _ér
el valami eredményt Moszkvában, 11zelé a helyzet elé állitják a Va:ti-
kánt, hogy erre a rnunkára felkészült embereit erre a. célra rendelke-
zésre bocsássa. Mert krisztiánizálás alatt orosz viszonylatban nem azt
fogják érteni, hogy II mal istentelen oroszokból anglikán, görögkeleti,
vagy római katólikus keresztyént neveljenek, hanem csupán azt, hogy
az oroszok jó részéből békés, hivő, olvasni és írni tudó embereket
neveljenek, akik a jövőben csak az erdő vadjait fogják irtani s tanaik
másokra való kényszerítése helyett az 'Isten által nekik adott földet
hajtják igába, hogy az tízszeres termést adjor» az éhezőknek. .

Lehet, hogy most Moszkvában mindebböl semmi sem ~€lSi. Lehet,
az egész látogatás téfiylég csak udvariassági raktus marad. D€l az a
tény, hogyaszént szinódust visszaállítják, bármenttyire lehet .első-
sorban politikai célzatú elhatározás, mégis mélyen érinti a világké-
resztyénség életét, melynek hatalmas nyomása a háborús felekre íme
most létrehozott ilyen feltűnő találkozást a yorki érsek es a moszkvai
metropolita között. G. L.

" ...•1~,_:;:'~ .:

Az egyház szociális szava.

A kivert gyermek
. A megoldásra váró kérdések kőzött, amelyekben a lelki irányítás

szerepét az egyháznak kell vállalnia, egyik legelső kérdés a gyermek
kérdése. Most nem az egykéról akarunk szólni, a meg nem született
gyermekekről, hanem a meglevőktől. Mert ha valahol, akkor e~en a
téren rengeteg a mulasztás és rengeteg a gyermek ellensége. Vegyük
őket egyenként szemügyre. •

L A gyermek ellens,égei közé tartoznak a háziurak. Napilapjaink-
ban és folyóirátainkban egyre-másra olvassuk a cikkeket a szívte-
len háziúrról, aki nem ad lakást gyermekes házaspároknak - és ha-
sonló Iüggvényéről: a házmesterről, aki az utcára, vagy pedig a lakásba
visszaűzi a játszani vágyó gyermeket. Kőteteket lehetne összeírni

.Ismerős és ismeretlen családok tragédiájáról. Az egyik családapának,
.mikor Pestre került és lakás után nézett; három hetes szaladgálás
után öt kész szerződését tépte össze a háziúr, mikor meghallotta,hogy
gyermekei is vannak. Egy másik Pestre került család lakást ugyan
kapott, de pár hét mulva elvesztette legnagyobb fiát, akit a házmester
az utcára küldött ki játszani a biztonságos udvarról. Az ember nem is
érti, hogyan fordulhatnak elő ilyen esetek egy keresztyén országban,
keresztyén emberek között.

2. A gy~rJ:nek ellenségei közé tartozik azután a háború is. Most
nem a ledobott bombák gyermekáldozataira gondolunk, hanern ha-
zánkra, ahol a legtöbb helyen mind a két szülő munkába kényszerül.
Ezeken. a helyeken hová lesz a gyermek? Ha megfelelően kicsiny még,
jó dolga van, a .napközi otthonban foglalkoznak vele. De ha már meg-
nőtt es elérte 13-14: évét, akkor egyrészt nincs az ahatalom, amelyik
az iskolai időn kívül továbbra is az iskola keretei között működő nap- .
közi otthonban tarthatná, másrészt meg 14 év után egészert az 'utcára
kerül. Az apa és anya nem ér rá vele foglalkozni, mert munkába megy,
a szabad ideje alatt .szedett-vedett barátok társaságába kerül, és még a
legjobb alapú és nevelésű gyermek is elromlik. Arról aztán nem is
beszélünk, hogyaszülőknek mint kellene vele foglalkozniok és meny-
nyire nincsen reá idejük, erejük és kedvük. Népi szóval: nincsen reá
"érkezésük".- Egy példa: Az egyik csa-ládban egyetlen gyermek van,
13 éves fiú. Eleven, okos, de szerét csavarogni. Egész éven át nem
járt be a délutáni órákra. Egyszer behívták apját, közölték ezt vele.
Az apa elmondja, hogy egész késő estig dolgozik, a felesége beteg.
Nem ér rá foglalkozni a gyermekkel. A verés nem használ. Ekkor
kihívja a fiát és a következőket mondja neki: "Kisfiam, neked a verés
nem használ, anyádra -nem hallgatsz, hiába sír miattad. Én nem aka-
rom, hogy anyád sírjon. Ha jó szó nem használ, le foglak dobni a har-
madik emeletről, es nem bánom, leülöm rniattad Vácott az öt evet -
dea mi életünket es becsületünket nem rontod meg'.
3. A gyermek ellenségei kőzé tartozik azután a szülők éLetvágya

i$, Ezek a legszomorúbb esetek. A legtöbbször későn, öregkorban őssze-

még kéil tlÜápltari'l, hogy a gyÜltemé·
riyek nem. tudU~k volna elterjedni, .

a) ha olydn ériekeskönyvei tudtUnk
volna adni híveink kezébe, amit ii
templomon kívüi is szívesen fbfgdttnW,
voLna;

b) ha a dallamok a fejorm6.CiÓi
kor szépségében maradtak volna fenn.

c) ha régebbén" tettük volna koz-
kinccsé az eredeti értékes magyar dal-
lamokat.

Az értéktelen dalamokról vitatkozni
fölÖsieges, személyi harcot- folytatni
.kár. Zenei krtékeinket _ sokkal hítele-
sebb nagyjaink féml~Íezték, áfihyi .idő
után /való fétihmárádásuk. is. ezt biZOM
nyítja. AZ itt-ott elhangzó vélemények
csak azt bizonyHli'1k, ]jögy még sok
feívllágositó munkára van szükség
ahhoz, hogy egyházi tefiétikértéké és
szépsége általánosan ismert, legyen.

Peskó Zoltán.

ft feletezet~öli ~el~let
- RésiÍét 'i\1rÓéix,zöiÜifi püspöki

[elerítéséből, --co

A felekezetközi helyzetben a [elérités
anyagául szolgáló időszakban a keresz-
tyén egyházak egység-mozgalma vál-
totta ki \a legnagyobb érdeklődést. A-
mióta a hercegprímás tiszteletreméltó
őszinteséggel _ tett bizonyságot a rk,
egyház hivatalos álláspontja mellett s
protestáns részről is hangok emelked-
tek, amelyek az egység-mozgalomban a
vértelen ellenreformációnak ügyes esz-
közét véltéle csupán felfedezni, kissé
halkabban vernek a mozgalom hullá-
mai, mindazonáltal nem lehet tagadni,
hogya. rnozgalomnak vannak eredmé-
nyei. Az egyik legörvendetesebb ered-
ménye az, hogy nyilvánvalóvá lett, mi-
lyen sokan vannak a legkülönbözőbb
táborokban, akik vágyódnak a. keresz-
tyén egyházak békessége után. Az is
bizonyos, hogy e mozgalomnak is tulaj-
donítható nagy mértékben az a fegy-
verszünet és hangszerelésbeli tompí-
tottság, amely ma a keresztyén egyhá:
zak egymáshoz való viszonyára jel-
lemző. '

Meggyőződésem szerint nincs biblikus
hite annak az embernek, aki nem hisz
a keresztyénség egységének' lehetősé-
gében. Hiszen Jézus imádkozott érette
(János 17:20-21) s ősidőktől vallja en-
nek a hitét az egész keresztyénség az
apostoli hitvallás harmadik ágazatában,
Azt is meg kell azonban mondanom,
hogy nincs kellő _~örténetismerete an-
nak, aki azt gondolja,' hogy a róm. kat.
egyház e földi életben bármikor is
hajlandó lesz másképen elképzelni a
keresztyén egységet, mint úgy, hogy
térjen be. míndenki a róm. kat. egy-
házba. Az pedig, aki lehetségesnek
tartja azt, hogy a világviszonylatban a
róm. kat. egyház mellett tekintélyes
számot képviselő protestántizmus erre
bármiker is hajlandó lesz, nem ren-
delkezik kellő távlati helyzetismerettel
snem látja világosan sem a történe-
lemmé formálódott hagyományok meg-
kötő hatását, sem az igazi erőviszonyo-
kat. Naívság tehát, ha a keresztyénség
egységét szarvezeti egységben keressük
s próbáljuk megvalósítani. Az egysé-
ges szervezet még nem biztosítja az
egységet, de a különböző testrészek har-
monikus együttmunkálkodása egysé-o
ges organízmussá tud válni.
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Hog)" evangélikus egyházunk milyen
törvénytisztelettel kezeli a felekezetközi
kérdést, annak ékes bizonysága az a
kimutatás, amely a Vk. minisztérium
33.104/VII. 1/1942. sz. a. kelt rendelete
alapján készült azokról a gyermekek-
ről; akik nem az állami anyakönyvi ki-
vonat szerinti törvényes vallásukban
részesülnek hitoktatásban. Egyházke-
rületünk egész hatalmas területén mirid-
össze nyolc olyan eset volt. ahol evan-
gélikus vallásban neveltek az állami
anyakönyvi kivonat szerint nem evan-
gélikus gyermeket. A gömör-kishontí
egyházmegyében 2, a hegyaljaiban 4 és
a tiszavidékiben 2 volt. -Ezek közül is
öt hazatért területről való. Ezeknek egy
része is olyan eset, ·amelynel csak nem-
rég tűnt ki, hogy az anyakönyvi be-
jegyzés más vallást tartalmaz. Termé-
szetesen nem' rendelkezem kimutatással
arra vonatkozólag, hogy hány evangé-
Iikus gyermek részesült más vallású
hitoktatásban, azonban bizonyos va-
gyok abban a sajnálatos tényben, hogy
ilyenek többen vannak.

A református egyházzal meleg test-
véri viszonyt ápolunk. Szívből örülök
annak, hogy a q,unántúli református
egyházkerület püspöki székébe Med-
gyasszay Vince nyugalomba vonulása
után Győry Elemér került, akinek egy-
házunk iránti meleg érzéseit személyes
együttműködésünk idejéből jól isme-
rem és értékelem. Erdélyi körutam pe-
di2 egyenesen felemelő élményeket je-
lentett ebben a vonatkozásban.

Láttuk
A színházak legnagyobb része úgy-

nevezett "irodalmi értékű" darabokkal
kezdett. Ez az "irodalmi" ér-ték azon-
ban sok tekintetben .súlyos kifogások
alá eshet.

Warrenné mestersége az első példa,
Ez a G. B. Shaw darab komoly dráma:
nagy lelki történésekkel. Tárgya azon-
ban és annak kifejtése helyenként erő-
sen kilendíti az erkölcs mértékéből.
Shaw ugyan, szókirnondó, ezt tudjuk
róla. Azt is tudjuk, hogy szókírnondása
nagyon káros hatású. Nem rombolva-
építő beszéd 'az" amit a társadalom fel-
fogásainak fonákságáról elmond, hanem
helyenként tiszta és menthetetlen
destrukció. Azzal ugyanis, hogy a ke-
rítőnő mesterségét űző Warrenné szá-
jába egész sereg mesterségbeli gondo-
latot ad, mérhetetlen károkat okoz,
mert logikusan, óriási tehetségéhez
méltóan rendszerbe szedi az erkölcs
ellen lázadó gondolatait. Az életnek
egy alvilági részét tárja fel, amire sem
az erőseknek nincsen szükségük-
őket ez nem érinti -, sem pedig a
gyöngéknek - ar ő számukra meg
egyenésen kísértő lehet. A legdrámaibb
pillanatban, amikor anya és puritán
leánya összecsap, a leánynak csak az
öntudatlan tisztaság elutasító undorát
adja meg, de semmit meg nem cáfol
és semmit vissza nem vonat. Ez az el-
utasító undor azonban csak menekü-
lés és nem győzelem. legfeljebb az
egyén győzelme a kísértés felett egy
időre. Nem olyan objektiv fokú, mint
az anya gonosz és erkölcstelen filozó-
fiája. Ezért káros ez a darab erkölcsi
szempontból. Szép és érdekes csomago-
lású veszélyes méreg. Inkább árt, mint
gyönyörködtet.
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kerűlt párokról van szó, még többször második házasságról. Ezeknek a
késői frigyeknek, másodvirágzásoknak mindíg a gyermek látja kárát.
Pedig csaknem kivétel nélkül "a gyermek érdekében", erre való hivat-
kozással megy férjhez máodszor az asszony, vagy nősül újra a férfi.
Ezek a másodvirágzások azonban a legritkábban tesznek jót a gyer-
meknek. Ha kisebb, talán még bele tud illeszkedni a keretbe. Ha na-
gyobb: szülőjének tettét okvetlenül árulásnak érzi vagy a már elhalt
első apa, anya -iránt vagy pedig ~ és ez a rosszabb - saját maga
iránt. Két tűz közé kerűl így a gyermek. Nem tudja, hová .menjen,
mit tegyen. Érzi, hogy szülője mássá lett, valaki leszorította őt az első
helyről a másodikra. Hát ha még a másik fél is hoz egy gyermeket
a házba és az új fél az erősebb! Akkor meg egészen tönkre megy a
gyengébb fél gyermeke. Egyik családban pár évi házasság után elhalt
a fiatal férj. Az asszony egyedül maradt kisleányával. Mikor a leány
15 éves lett, az asszony újra férjhez ment. Második férje miatta vált
el- és szintén egyetlen leányát jó helyen neveltette. A két leány egy-
idős volt. Az anya leánya, kivetettnek érezte magát. Az is volt. Az apa
minden pénzét saját vérszerinti, első házasságbeli leányára költötte,
az egyetemre járt, jó nevelést kapott, il. másik éppen hogy érettségizett
s utána rögtön irodába ment. Állandó elkeseredés van benne családja
iránt. Nem érzi magát otthon. Máshol keres otthont, férjhez nem
akar menni, kalandjai vannak. El fog zülleni. - Egy másik család-
ban későn nősült másodszor az apa: Egy leánya volt szintén. Második
házasságából is született egy leány. Az első házasságból való leányt
intézetbe adta. Csak néha engedi haza. Most csodálkozik és meg van
lepve, hogy leányáról azt hallja, hogy 'csavarog.

Az egyház szociálisszavának a gyermek érdekében meg kell szó-
lalnia ezekben a kérdésekben is. Mernünk kellene oaszószékről is "ki-
prédikálni" az í lyen eseteket. Fel kell nyitnunk végre is az emberek
szívét és lelkiismeretét. De addig is, amíg erre sor kerülhet, ajánljuk,
hogy:

1. a háziurak jobb belátásra birásához hozzon az állam szigorú
törvényt, mely bünteti a gyermek miatt megtagadott lakások tulajdo-
nosait. De legyen minden háznak 'annyi ofo vagy annyi tizedszázalék
házadókedvezménye, ahány iskolaköteles gyermek lakik benne.

2. .A háború utáni szociális ujjárendezésker történjék gondosko-
dás arról, hogy a szülők ne dolgozzanak mind a ketten, hanem az; anya
- anya lehessen. Történjék ez a családi pótlékok megfelelő emelésével,
vagy a munkabérek rendezésével. Ne feledkezzenek meg a tisztviselő
osztályról sem oetéren!

3. A szülők életvágyának megakadályozására természetesen nem
lehet törvényt hozni. De lehet törvényt hozni arra, hogy mindazon
esetekben, amikor a gyermek erkölcsi tekintetben' büntetés alá kerül,
legyen az gyermekbíróság, vagy az iskola feljelentése, a gyermek bű-
nére járó büntetés arányában börtönbüntetéssel. vagy pénzbüntetés-
sel sujtassanák a szűlők is. A fiatalkorú bűnözők aktái 500/0-al emel-
kedtek a a háborús években!

Szomorú intézkedések lennének ezek. Szomorúak, hogy egyáltalán
sor kell, hogy kerüljön rájuk. De szükségesek és ezért meg kell hozni
őket. Az egyháznak és az egyházi közvéleménynek követelni kell meg-
hozatalukat. Kemény Péter.

A néplélek megnyilvánulása
A néplélek . megnyilatkozásait égyetlen korban sem tárgyalták

annyit és annyi hozzáértéssel, mint napjainkban. A nép elnevez es
alatt ma már senki sem érti csak a "misera plebs"-et. A nép alatt a
társadalom minden réteget értik, amint erről az összes fejtegetések
tanuskodnak. A néplélek elemzését egyetemesen nézik a szakemberek
ésállandóan a vílágmozgalmakkal hozzák összefüggésbe. Az elemzés
folyamán hol erősebb, hol gyengébb a szociális vonal.

Figyelemre méltó a szociológusoknak az a megállapítása, mely
különbséget tesz a régi és a mai kor világmozgalrnaí között éppen a
néplélek alapján. Megállapításuk körülbelül az, hogy régen is voltak
világmozgalmak, régen is megmozdultak és felkeltek a népek és óriási
erőfeszítéseket· végeztek. Küzdöttek szabadságért, eszményekért és



jólétért. Úgylátszik azonban, mintha régen inkább egyes nagy embe-
rekhez fűződtek volna a népmozgalmak. Nem a tömeg, nem a nemzet
lelke forrt azokban a mozgalmakban, hanem a nagy emberek lelke
áradt ki a tömegekre. Nem a tömeg szelleme lett nagy, hanem a nagyok
szelleme lett közös.

Ezzel szemben a modern népmozgalmakról a fordítottját állítják
és éppen ez a meglepő napjainkban, mert olyan korban élünk, mikor
az a helyzet, hogy a tekintély uralom révén a mozgalom terhe a nagy
emberek vállán nyugszik, s a vezér és párt szelleme árad a nép lelkébe.

Alapos megfontolás után azonban igazat kell adnunk a népmoz-
galmak modern értelmezésének. Ugyanis ma nem ez, vagy' az a nagy
ember hordozza a népmozgalmakat. Az egyes ember, még ha próféta
is, kicsiny lett.

Helyette a népek lelke, fajok ösztöne, nemzetek érzése a szerep-
vívő. A népek elemi hatalmasságai ébrednek fel s lépnek ki a küzdő-
térre érdekeik, álmodozásaik, reményeik ösztöneivel és erőivel. A nagy
emberek ezeket a tényezőket ragadják meg és minden rendelkezésükre
álló eszközzel iparkodnak megvalósítani. Ezt maguk a nagy ernberek
el is ismerik könyveikben és megnyilatkozásaikban, melyeket mindíg
népük nevében tesznek.

A rnozgalmaknak éppen ezért nem egyéni, hanem közösségi sennek
folytán néha és bizonyos vonatkozásokban szétfolyó és megfoghatat- .
lan jellegük van. Ezért, bármennyire megvannak a mai népmozgal-
maknak is harckeverői, akik tüzelik a közvélerríényt, szítják a harci-
kedvet, sa.jtóirodákat tartanak fent, hűséges rnunkatársakat állíta-
nak bele a kavarodásba, ez mind kevés, mert az mind csak az egyes
ember munkája. Az egyes ember munkája pedig csak kikezdi és meg-
indítja a mozgalmakat. Ez a szerep csak a fűtő szerepe. aki fahasábok
és kőszéntorlaszok alá gyújt, vagy elindítja a torpedókat.

De az igazi erőkifejtés csak ezután következik. A nagy népmozgal-
maknak a lelke nem a diplomácia, vagy bank, mert ezek csak a fűtő
szerepét töltik be. A nagy népmozgalmak lelke a történelem aktív szel-
leme, az életösztön lázadása, mikor egy nép, vagy nemzet, a sírja szélén
látja magát és megkezdődik a birokrakelés a népek viharjában, mely
ki akarja dönteni azt, ami korhadtnak látszik és ebből a küzdelemből
ki kell kerülni annak, hogy a valóság és látszat fedi-e :egymást?

Ilyenkor éled fel az erőkészlet, mely az öntudatalatti mélységek-
ből tör elő s az élet fel nem használt raktáraiból és arzenáljából ömlik
az a lelkesülés, amely a megragadott zászlót el nem engedi. Szerétet és
gyülölet, áldozatkészség és megértés ilyenkor reszket meg milliókban.
Ez az a hatalmas cselekvő erő, mely történelmet csinál. Ez a nemzet
lelke, szelleme, mely az egyest élteti, de nem az övé, hanem a
közösségé.

A felébredt közszellemnekcsak egy izgalma van; egybeforrni,
hogy nagy és erős legyen. A háborúban ez olyan láng, mely körülnyal-
dossa az érdekellentétekben kűlönvált és az önzésben külön fagyott
hideg tömegeket. Azután a különváltakat áthevíti s a közös érzések
hevében egységesekké olvasztja őket. Az egység és közösség szükség-
szerűség, a történelmi 'hivatás megőrzése megszüntet minden zsörtö-
lődést, szétfoszlat minden pártoskodást és elcsitítja a felületesség
civódásait.

Az egészséges népekben és a nemzeteken belül az egészséges nép-
rétegekben a mozgalmak és háborúk szelleme, mint bizalom, bátor-
és hősiesség jelentkezik. Ezek a kifejezések ilyenkor nem elavult
fogalmakat, nem fáradt gőzt, hanem friss életerőt jeleznek a nemzet
életében.

Ez az emberfölényes- erő ébred fel a történelem nagy kerszakai-
ban; ez ébredt fel és küzd a most folyó nagy háborúban is. Vitán
felül áll, hogy ez az erő a. küzdő népeké, de azért valahogyan még
sem az övék. Ahogyan .ezeket az erőket látjuk az élet napszámában,
úgy nem az övék. Ahogyan bemutatkoznak előttünk, úgy az egyének
feletti egyetemes erő jellegét mutatják. Ezek az erők az egész fajnak
az ereje, erőkészlete, rrielyet még nem élt fel s alkalmas arra, hogy
az isteni gondviselés tervei szerint a jövendő történések .mozgató ere-
jéül szolgáljon, .

Mindenkiben van egy darab emberfeletti erő, mindenkiben ön-
magánál nagyobb lélek. Van ilyen a nemzetekben is! Ez azután a
nagy időkben kitör a milliók szivéből. Ilyenkor tehát már nemcsak

Hamlet, Shakespeare közismert drá-
mája nagy csalódást okoz. A sha-
kespearei történés csak kísérletnek hat
a Madách Színház apró színpadán. Kis
tér ez, míndíg tele van, már akkor is,
ha csak ketten mozognak rajta. Panop-
tikumszerű keretbe nyomja össze a
dán királyi udvart és l€gkör€t.Ebben
a keretben a dráma nem tud kifej-
lődni. De a színészek sem tudnak meg-
birkózní a feladattal. Nincsenek közöt-
tük drámai erők. Szavuk üresen cseng,
semmi hangulat, semmi emelkedettség.
A legtöbbször nagyon könnyedek, pe-
dig látszik, hogy súlyosak szeretnének
lenni. Elemük, hiába, a könnyebb rriű- .
faj. Mindjárt . jók, amint nevettető
gúny kerül a szerepbe. Emiatt aztán' a
darab szétesík, távolról sem nyújtja
azt, ami benne van és amit az ember
elvár tőle. A Nemzeti Színház nagy tere
kellett volna. hozzá és az ottani drámai
szinészek. Igy csak a' szándék dícsére-
tes, hogya közönségnek akartak szol-
gálni vele. kp.~..,."",.,.~

HíREK
Egyesületi munkaközösség. Lapunk

olvasói emlékezni fognak az Országos
Luther-Szövetség á1tal mult év őszén
rendezett egyháztársadalmi kongresz-
szusra, malynek határozati javaslatát
az egyetemes közgyülés elfogadta és
az egyesületek és szövetségek munka-
közösségének létrehozását szükséges-
nek mondotta ki. Ennek megvalósítása
érdekében hívta össze D. Kapi Béla
püspök egyházunk -külöpböző egyesü-
leteinek és egyháztársadalmi szövetsé-
gelnek vezetőit, hogy velük a munka-
.közösség megindítását megbeszélje. A
meghívottak egy kivételével valameny-
nyien képviseltették magukat. Az elő-
adóí tisztet dr. Vácz Elemér, az Orszá-
gos' Luther-Szövetség igazgatója töl-
tötte be. Lapunk f. évi 27. számában
már ismertetett négy pontot az értekez-
let egyhangúlag -elfogadta. A' munka
most már .meg~ndul.Reméljük, hogy az
együttműkődés és a munkaközösség
útjából az akadályokat el lehet hárí-
tani.

Az Országos Luther-Szövetség elnöke,
dr. Bencs Zoltán: szeptember 13-án
munkatársait tisztikari értekezletre
hívta egybe, ahol a szevetség munka-
programmjának aktuális kérdéseit be-
szélték meg.

A finn gyermekek magyarországi
vendégüf hívása, melyet az Országos
Luther-Szövets€g kezdeményezett, an":
'nak idején nem végződhetett sikerrel.
n;ert a finn hatóságok nem engedélyez-
tek il gyermekek elutazását. Az' e
célra összegyűlt tekintélyes összeget -
mint arról hírt adtunk - a finn Vö-
röskereszt céljaira ajánlottuk fel és
utaltuk át. A finn népjóléti miniszter
legutóbb kijelentette, hogy a finn
nemzetnek nagyon jól esett, hogy ma-
gyar részről többször is meghívták a finn
gyermekeket magyarországi üdülésre.
A miniszter azt hiszi, hogya magyar
szülők meg tudják érteni, hogy a meg-
hívást azért nem fogadhatták el. mert
Magyarország igen messze esik' Finn-
országtól és nemcsak a szülők, de a hi-
vatalos szervek is csak igen nagy aggo-
dalommal engedték volna a finn gyer-
mekeket ilyen messze végig a háborús
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Európán. A megnyilvánulf magyar se-
gítőszándék nemességévei azonban
Finnországban míndenkí tisztában van
és őszinte nagy hálát érez a baráti Ma-
gyarország iránt.

Evangélikus Napok. Az Országos Lu-
ther-Szövetség a nyíregyházi és a dél-
szabolcsi egyházközségben szeptember
25-én és 26-án evangélikus napokat
rendez. A· programm Nyíregyházán
szombatorr este kultúresttel kezdődik a
vármegyeháza nagytermében. Ugyan-
ekkor istentisztelet lesz két tanyaköz-
pontban: Felsősimán és Cigánybokor-
ban. Vasárnap' d. e. ifjúsági istentisz-
teleten Mohr Gedeon kassai lelkész, tót
nyelvű istentiszteleten Dedinszky Gyula
békéscsabai lelkész, magyar nyelvű is-
tentiszteleten pedig Kemény Lajós buda-
pesti esperes hirdeti az igét. D.e. 12 óra-
kor presbiteri konferenda lesz. a disz-
teremben. Előadók: dr. Mády Zoltán
keresle, isk. igazgató és Dedinszky
Gyula lelkész, valamint Mohr Gedeon
lelkész. D. u. ifjúsági konferencia a
KIE-házban. Előadók: Békés József
kisvárdaí lelkész és Kiss János KIE tit-
kár.. - Vasárnap istentiszteletek lesz-
nek Nyírszöllősön, Borbányán és Kál-
mánházán is.

A .hegyaljai egyházmegye lelkész-
egyesülete szeptember 16-án Diós-
győrött tartotta értekezletét, melybe az
egyházmegye lelkésznél és tanítói is be-
kapesolódtak. Napirenden a MELE által
kitűzött kérdések szerepeltek. Az egy-
házkerületi közgyűlésen elhangzott püs-
pöki jelentés hatása alatt elhatározta
az értekezlet, hogy szórványainak tőr-
ténetét, állapotát és természetét a falu-
kutatás eredményeinek felhasználásá-
val módszeresen feltárja és tapasztala-
tait a gondozásban gyümölcsözteti.

Évnyitó egyetemi istentisztelet. Szep-
tember 26-án' d. e. fél 10 órakor az
Üllői-út 24. sz. alatt évnyitó istentisz-
telet Iesz. Prédikál Dezséry László
egyetemi lelkész. Ettől az időponttól
kezdve minden vasárnap ugyanebben
az időben lesz az egyetemi hallgatók és
főiskolások külön istentisztelete.

KIE vasárnap. Szeptember hó 26-án
minden evangélikus templomban offer-
tórium lesz az evangélikus KIE-munlka
céljaira. Adakezzunk jó szívvel, mert
az evangélikus KIE-munka az ifjúság
nevelésévei egyházunk jövőjét építi. _

Kórházi lelkész beiktatása. A Deák-
téri templomban szeptember 19-én volt
a pesti egyházközség most szervezett
kórházi lelkészi állására egyhangúan
meghívott· Vargha Sándor beiktatása.
A beíktatást Máté 9:20-22. alapigével
Kemény / Lajos esperes végezte. Az ir-
galmas samaritánusról szóló igehirde-
tést Vargha Sándor tartotta. A Lu-
theránia énekkar Weltler Jenő ve-
zényletével szép 'karéneket adott elő.
A meleg hangú beiktató istentisztelet
mély hatást tett a templomot teljesen
megtöltö hívekre. Képviseltette magát
Budapest Székesfőváros polgármestere,
a testvéregyházak és a különböző kór-
házak igazgatóságai.

Templomi óvóhely ek. A finn lég-
oltalrní hatóságok felhívták az egyházi
szerveket, tegyenek meg mínden intéz-
kedést az istentiszteletek közönségének
légi riadó alatti elhelyezésére. Leg-
utóbb már több istentiszteletet tar-
tottak Helsinkiben bombabiztos légcl-
talmi pincékben, minthogy a templo-
mokat mind el tudták látni a szüksé-
ges óvóhelyekkel.
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a népek jelenjé s öntudata, hanem egész valója, történelmi életre
való képessége, mint személytelen nemzeti lélek nyilvánul meg és
úgy látszik nekünk, mintha ismernők, de ugyanakkor megdöbbenve
vesszük észre, hogy voltaképpen idegen előttünk -- idegen azért,
mert nagyobb, önmagánáL

A népek lelkének ezek a megnyilvánulásai mutatkoznak a most
folyó háborúban is. Mi csodálkozva és ámulva nézzük és szemléljük
erőfeszítéseit és nagy tisztelettel viseltetünk iránta.

Nekünk magyarokban ezekben a nehéz napokban nagy megnyug-
vás, hogy a szociológusok elméleti megállapításainak megfelelően
rendelkezünk történeti multtal és ennek a multnak erőkészletével,
amely alapja a történelmi életre való képességünknek, melyet ezer
év tapasztalatilag is bizonyít. A multnak ez az erőkészlete szinte
elpusztíthatatlan alapja a magyar élniakarásnak .. Ezt hirdetik nap-
jainkban hazánk vezetői és erre lehet, sőt kell hazánk jövőjét felépí-
teni. Nem vagyunk hajlandók ezzel az erős multtal semmiféle vonat-
kozásban szakítani! _

Igen· egyoldalúan szemlelnénk azonban a dolgot, ha itt megáll-
nánk és az érem másik oldalát nem néznék meg. Igaz, hogy a háború
tempóját a néplélek jelzi, az is igaz, hogy annak minden terhét viseli.
De a baj akkor kezdődik, mikor egy-egy népmozgalomban a megkez-
dett és folytatott iránytól eltérő en más tájékozódási irány lép fel és
a néplélek ereje ebbe a megváltozott másik irányba áramlik.

. Háború esetében például kézenfekvő a harcikedv lelohadása S a
béke irányába tolódik el a néplélek megnyilatkozása. Ilyenkor és ebben
az esetben mutatkozik meg legélesebben, hogy igaz a szociológusok
megállapítása, hogy a modern népmozgalmak nem az egyén nagysá-
gától, hanem a néplélek erejétől függ.

Ennek a szellemi erőnek Istentől rendelt hűséges és leglelkiisme-
retesebb őre, ápolója egyházunk, egyetlen és győzhetetlen irányítój a
pedig szent igéjével Isten! Dr. Halász Kálmán.

Az Egyetemi Luther'-Szövetség évi
munkáját ismerkedési esttel kezdi,
melyet szeptember 26-án d. u. 6 órai
kezdettel rendeznek IV., Bástya-utca
12-, sz. alatt.

A soproni teológusok kérése. A sop-
roní teológusok szerétettel kérik mínd-
azokat a lelkészeket. akiknek birtoká-
ban teol6gus-sapkavan, szíveskedje-
nek azt '- tekintettel az anyagbeszer-
zési nehézségekre - az ár megjelölésé-

. ve1, a teológus ifjúság rendelkezésére
bocsátani.

Házi áldás. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesület ízlésesen elkészített művészi
szépségű és díszítésű Házi áldás-fali-
táblát készített s azt templomaink ki-
járatainál, valamint az egyházi könyv-
kereskedésekben és az ifjúsági egyesü-
letek tagjaival árusíttatja. A Házi ál-
dás Pál apostol tanítása alapján figyel-
meztet a gyermekek, a férfiak és az
asszonyok külön kötelességeire s ezzel
keresztyén tartalmat ad a faluhelyen
különben mirrdenfelé elterjedt és köz-
kedvelt Házi áldásnak. Ara 3.- pengő.
Melegen ajánljuk lapu nk olvasói fi-
gyelmébe.

Pályázat. A békési egyházmegye el-
nöksége pályáza.tot hirdet a szarvasi
újonnan megszervezett IV. lelkészi ál-
lásra, melynek javadalma: 1. Termé-
szetbeni lakás, melynek külső rendben-
tartása a gyülekezet kötelessége, 2.
Készpénzfizetés éví 4800 pengő, azaz
négyezernyolcszáz pengő negyedéven-
ként előre fizetve, káplántartás köte-
lezettségével. A káplántartáshoz évi
304 P, azaz háromszáznégy pengő külön
pótlék jár. 3. 4, azaz négy kocsi széna
a községtől, pénzértékben kocsiját 20,
azaz húsz aranykoronában számítva,

a város közpénztárából mínden év
szept, I-én utólagosan. 4. 4, azaz 'négy
hold tehénjárás- megváltása címen évi
2, azaz kettő q buza. 5. Stóla (eljegyzés,
esketés, temetés) 2.50 P. Bélyeges anya-
könyvi kivonatért 2 P. A fentieken kí-
vül ezidőszerint .a készpénfizetés után
300/0-os drágaságí pótlék, presbitériumi
határozatban biztositva. Szolgálati nyelv
a magyar és a tót. A lelkészválasztási
szabályrendeletben előírt mallékletek-
kel fel szerelt pályázati Kérvények f. évi
október 9-ig küldendők az esperesi hi-
vatal címére. Szarvasra (Békés vm.). -
Szarvas, 1943 siept. 10. Kello Gusztáv
esperes. - Budapest, 1943 szept. 11.Dr.
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő.

Bibliai tanfolyamot rendez Misszió-
egyesületünk okt. 15-től nov. 5-ig Nagy-
tarcsán, a népfőiskola telepén. Régi és
immár szorongató hiányt tölt be' ez a
tanfolyam, amely iránt bizonyára nagy
lesz az érdeklődés. Vezetője Csepregi
Béla lelkész lesz feleségével együtt,
több lelkész segítségével. A tanfolyam
anyaga: bibliaismertetés (egyenként
mind a 66 könyv), bibliatanulmány
(e,gy bibliai könyv folytatólagosan),
bibliai .alakok, fogalmak, nehezebben
érthető igék, bibliai földrajz, --néprajz,
-történelem, stb. A biblia alapos át-
tekintő megismeréséhez es gyakorlati,
felhasználásához segítő tanfolyamon
csupán az ellátá sért kell térítésül 50.-
P-t fizetni, valamint elhozni a líszt-,
zsír- és cukoradagokat. Kivételesen
kedvezmény is lehetséges. Gyülekeze-
teknek, helyi egyesületeknek és cso-
portoknak ajánlatos' közköltségen is ki-
küldeni egy-két résztvevőt. Jelentke-
zés, felvilágosítás: Evangélikus Mísszió-
egyesület, Budapest, 1., Verbőezy-u. 28,
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TEL: 384~447.

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

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Budapest, V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

BRAUN JENO"műhimző és plisséspeci-
alista bérmunka üzeme.

VIlI., Aggtelekl-u 2/8. (Rákóczí-űt sarok),
Tel e fon: 344-637.

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

szakszerű készítése.

IRÉ NU fiiz6ltülönlegességekt t ~~~~.a-:""o __~ __ ~ _
Tulaidonos : FEJÉR NÁNDORNÉ

<BUDAPEST(Belvaros), IV., Fehérhaj6·utca 8-10. u. "
Te le! on: 186-177. ~ Készít mindennemű tánco,
sport- és gyógyiűzőket a legújabb szabás szerint.

Művirág, disdo", eredeti kUlön~e·ge••
ség ek gyártása, eladála

GA05Z, Spest, IV., Süt6-utca 1,
TELEFONI 180-213.
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Rá~ió, gramofon, °lon~ora~illenwüs ~armonita
. 1 és az összes hang- MARNITZ hangszer-

szerek legolcsóbban . telep
Budapest, VlIl. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

o Vidéki fiók: Szolnok. Kossuth-tér 1.

lerllLlIt· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
U~U • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény-
/ -

Vennék zongorát v~~~~~~lin~::
Budapest, V., Pozsonyi-út 1. Virágüzlet.

Telefon: 11-59-34.

li Miért támogassu~ az Evangélikus EgyháZa
I kerületek Jóléti Egyesületét?, -

I
Mert az egyeaen evangélikus intézmény, mely

halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
I lád segítségére siet .
I Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
I révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.
! Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
I 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 al

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-':"363-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szornbat-
hely, újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóanl' felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása
vétele M d..1 IP hittesh;érünken one zongora termében

Bezerédí-u. to. - Tel.: 140-352.

BAKTAI LAJOS lakberendező,
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőrbútorok kárpitozésát, átalekíté-
sát javitását szakszerű en készítem.



A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és iüzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt lolvóiratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyamát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel 'bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított telíes sorozatokon kívül már csak egyes évfolyam ok kerülnek majd árusitásra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évfolyamára. mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31"- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltíéban, Budapest, VIlI.. Üllői-út 24.

KERESZTÉNY CÉG
Stíngl, Lauberger. Stelz·
harner, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, píaninók leg-
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere! o

Reissmann Imréné·1

Budapest, VIli .. Rákóczi-út 55. Telefon: 131-698

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szerétet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. ll.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? ll. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A?J élet útjáról (elbeszélések). H.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus. Konrád. 16. Raffay: Család.
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt .kitevő csomag ára szállítás sal együtt
4.50 P.

MOST JELENT MEG:
Az apostoli hitvallás híttartalma
és az evangélikus keresztyénség szerit-
Írási és vallasfilozófiai megvilágításban
Ismerteti: dr. Csengödy Lajos evangélikus esperes.

Ára: 6 pengő:
Megrendelhető :

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest,. Ferenc-körút 19/21.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag szállítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely., 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. ll. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Kenrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról, - A 748 oldalt tartalmazó
csomaq száHítással együtt 4.50 P.

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


