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ESZTENDO-FORDULÁSKOR.
méből ingyen felkínáló időszakasz. Egy mun-
kálkodásra, tevékenységre, gyűjtésre, gyarapo-
dásra szolgáló esztendő. És most görnyedt hát-
tal hajlunk az. egyház; számadó könyvei fölé.
Végignézzük a nyereségeket, végig a vesztesé-
geket és szorongva Iessük, hogy a végeredmény
aktív-e, passzív-e ? Még nem tudjuk. Mi csak
a számoszlopok összeadására vagyunk hivatva.
A nagy kivonástaz fogja elvégezni, akit az
egyházi esztendő Ura nagy revizorként minden
ádventben elküld hozzánk. Lesz-e maradék?
Lesz-e haszon?

Hordtunk-e új téglákat össze ahhoz az
épülethez, amely Isten országának minden pol-
gárát befogadni, lesz hivatva? Ha igen: vajjon
erőnkhöz méltó munkát végeztünk-e? Ha nem,
hát hol ejtettünk hibát? Hol a mulasztás, mi a
tévedés? Építettünk-e? Ha igen, Krisztus volt-e
az' irányító nk ? Nem kell-e mindent leronta-
nunk és újra kezdenünk? Ha nem építettünk,
hát mire használtuk fel azt a tőkét, amelyet a
nagy Építtető erre a célra rendelkezésünkre
bocsátott? Az elhívott vezetők és a megbízott
munkások helyükön álltak-e ? Ha igen, fejtet-
tek-e ki elegendő erélyt, mutattak-e kellő
munkakészséget az Isten épületének tető alá
való előkészítésében? Ha nem, mivel töltötték a
drága alkalmi időt?

A számadás kérdései ezek. Meggörnyedve
hajlunk az egyház számadó könyve fölé és szív-
szorongva várjuk a végeredményt. A' szám-
oszlopok összeadva, csak az eredménymegálla-
pítás van még hátra.

Jőjj, Jézusunk, Revízorunk, Te állapítsd
meg' az egyház elmult esztendejének mér-
legét. •

Nyereség-e, veszteség-e? ...
rmg.

Esztendő-forduláskor a jó üzletember át-
vizsgálja könyveit, pontos mérleget készít: vaj-
jon a lefolyt üzleti év milyen anyagi eredmény-
nyel zárult? Összeveti a bevételt akiadással és
megállapítja a hasznot, vagy - a ráfizetést. Ha
kevésnek ta!:!ja a gyümölcsöt, melyet egész

-evÍ munkája után ki tud mutatni, vagy ha
megcsalta minden számítása, akkor keresni
kezdi a hibát, az okot, 'amely miatt esztendő-
forduláskor nem várt rossz, vagy éppen passzív
egyenleget nyer.

Esztendő-forduláskor a keresztyén ember
is' számadásra szólítja önmagát, vagy inkább
meghallja az Isten számadásra szólító szavát és
mérleget készít a távozó évben lefolyt élet-
szakasza eredményéről. Összeveti nyereségeit

- és vesztesége it és ez összevetésből próbálja
megállapítani, mennyivel gazdagodott, vagy
mennyivel lett szegényebb? Ha az eredmény
veszteségről számol be, számbaveszi mulasztá-
sait, kutatja, hogy számításába hol csúszott be
hiba és megpróbálja megismerni gyarlóságait,
melyek miatt esztendő-forduláskor nem gazda-
godásról, hanem szegényedésről számol be élete
egyenlege.

És az ember - kereskedő és keresztyén -
ha megtalálta a hibát, esztendő-forduláskor ko-
moly fogadást tesz, hogy ezt a hibát kiköszö-
rülni, jóvátenni igyekszik saját anyagi, illető-
leg lelki gazdagodása érdekében. Csak a balga
vonogatja vállát és lép a régi, rossznak
tapasztalt, de tapasztalt útra újra esztendő-
forduláskor.

Az egyházi esztendő fordulása elsősorban
az egyházat kötelezi számadásra, mérleg-készí-
tésre. ,

Lejárt egy év, egy gazdagodásra, fejlődés-
re, építésre annyi drága alkalmat Istérikegyel-
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Koren 1stván emlékezete.
Sokszor nézek vágyódó lélekkel az Aszódról Besz-

tercebáÍÍyára vezető útra, honnan engem hazánknak
szerencsétlen összeomlása sodort el. Mostanában, ezen
az úton révedező lelkem elébe a ködlő távolban .Koren
István nemes alakja színeződik ki ismételve, aki épp
most száz esztendeje, elhagyva a beszterce bányai elemi
iskolai tanítóságot, Aszódra jött, hogy az ö domonyi
szülöföldje közelében harcolja meg az életéveit az ifjú-
ság lelki kiépítésében, mínt az itteni latin iskola igaz-
gatója és .tanára. Iskolájának, nemcsak oktatója volt,
de jótevője is. Feláldozta élete legszebb ,neg~edszáza-
dát s oly munkát végzett határtalan mUIikateljesítmé-
nyével, amelyre a mai "mit fizetnek érte" .nemzedék
csodálattal tekinthet vissza.

Jutalmul az Isten azt a kegyelmet juttatta Koren-
nek osztályrészül, hogy itt, Aszódon. három éven át
tanára lehetett 'Petőfi Sándornak, kinek csillagokból
kivert neve ott szórja fényét hazánk örök életre híva-
tottságának tejútján. merre Csaba vitézei azoktak el-
suhanní sejtelmes éjféleken.

Koren szülei egyszerű kézművesek voltak, akár
Jézus Urunk tanítványai. Békés lelkű, Istent félő család
volt. A gyerek a német nyelvet Ikladon az elemi isko-
lában tanulja meg, Selmecbányán a magyar nyelvet te-
szi sajátjává és a középiskolai tudást, 'a pozsonyi fö-
iskolában 'pedig latin nyelven hallgatja a filozófiát es
teológiát. Külföldre készül, de mínt evangélikus, nem
kap útlevelet, míre nevelői állást vállal a nemes, Osztro-
luczky családnál. Itt végzi igazában az élet egyetemét.
Míg a nagybirtokos egyetlen fiát és leányát oktatja,
maga még többet tanul, A pozsonyi zene- és énektanu-
lásnak eme előkelő család körében látja első hasznát.
Mínden tanítását előre kidolgozza, mert igy kívánja
meg azt a gyermekei müveltségéért aggódó nagyasz-

'- "*'~"i:~.....,-ttoluczkyné,szül. Gosztonyi Erzsébet. Hány-
szor emlegeti ezt Koren áldó sóhajjal. Hiszen ennek
köszönhet.te tanari egyéniségének azt a varázslatát,
mely Aszódrá jöveteie után a tanulók számát csakha-
mar háromszorosra növelte, - amelynek híján
Szarvasra távozása után 17-re, majd 12-re esett le az
aszódi diákok létszáma.

Ereje tudatában vállalkozik arra, hogy G~za ta-
nítványával együtt megtanul. ö is franciául.. Allandó
szetanulás és hangos kiejtés mellett kitartó munká-
jukat siker is koronázta. Egy ev mulva Voltaire-nek
XII. Károlyról szóló életrajzát olvassák már. Aki ilyen
volt, mint fiatal. tanár, arról bátran elhíhetjük.. hogy
mikor 79 'éves korában nyugalomba vonult, elhatározta:,
hogy megtanul teljesen görögül; mert e nyelvből évti-
zedek előtt csak az iskolai tudás határain belül volt
ismerete s azt is 30 év alatt teljesen elfeledte. A nyug-'
díjas ,aggastyán pár hónap mulva Homér remekett.
felakadás nélkül olvasta, igaz lelki gyönyörködésseI.
Második gyermekkorahoz úgy illett a míthoszok vi-.
iága.

.öe esztendőt tölt az osztrolukai kúrián. Közben
sokszor utaznak, hol a nyitrai birtokra .mennek, hol ZÓ-
íyomot látogatják, hol Szliácsot, .hol Seirnecbányát;
hol Váchartyánon vendégeskednek, hol a penezt szüre-
teken vesznek részt. Közben a legelőkelőbb protestáns'
családokkal érintkezve - fiatal, tanulékony egyéni-
sége sok nemes vonást, jó modort, emberismeretet,
nagyvilági szokást tesz sajátjává.

öt év mulva nehéz szívvel válik meg tanítványai.
családjától, akik a harmadik határig is elkísé~ik s az
élet határáig megtartják vele a baráti érintkezést. Ér-
dekes, százados szokás volt az Osztroluczky családnál
az, hogy az előbbi nemzedék nevelője ajánlott mindig
tanítót az új sarj mellé.

• A besztercebányai egyház 1833 júliusába;n úgy
határozott, hogy :,miután Koren. István úr, Osztroluczky
úr magántanítója. már úgy is ~róbáját adta az ö ta-
nítási képességének, így küldessék meg neki az elemi
iskolai tanítói vokátor",

Koren el is fogadta ezen állását, sok ambícióval,
de volt, mi lelke bizonyos hajlamának nem tetszett. Ez .
pedig a város erösen. németes ' irányzatában állott,
melynek fóképviselöje történetesen kertársa volt, a vi-
lághírű Zipczer András Keresztély, kit épp ezen a nyá-
ron a német orvosok és természetvízsgálök ' g-yűlésén'
Boroszlóban a nagy Humboldt Sándor indítványára az
egyik szakosztály elnökévé választottak. Zipczer hatá-
rozottan a német kultúra rajongója; naplója a szláv-
ság erős lebecsüléséről tesz bizonyságot, míg ennek
ellenében Koren nagy szerétettel ragaszkodott cöt '
anyanyelvéhez, noha a magyar kultúra munkása volt.
Ezt az előszeretetét mindhalálig meg is tartotta, de
nem űzött belőle politikát. Hiszen az aszódi gimnázium-
ná! könnyen beiktathatta volna a tót nyelvet a rendes,
tárgyak sorába, de ném tette meg. Magánúton taní-
totta ugyan, de ingyen; akadt, is néhány hallgatója,
mert mint egy régi diákja írja, .így könnyebben lehe-
tett' nála jeleat kapni., Szerette .a tot kedélYessé~et,
akár Mikszáth felvidéki 'urai. De távol tartotta "magát
a pesti Kollár lelkész pánszlávízmusától. Az aszódi.'ál-
lás hírére így könnyen hagyja oda Besztercebányát
és siet szülőfaluja közelébe s november elején elfoglalja
állását. A vele szemben felmerülő pánszlávízmus kér-
désével már e helyen röviden végzünk azzal, hogy mí-
kor a 80-as években a bécsi lapok ez irányban támad-
ták, ö csupán gyermekeire és tanítványatra, 17 unoká-
jára és mindezeknek a magyarságára hivatkozott.
Élete alkonyán még 8 dédunokáját is tanúúl állíthatta
.•zolna. '

Koren 1833 november havában vette .át az aszódi
iskola vezetését. Nem valami rózsás viszonyokat. talált
itt a rövid tanárkodas után' Csővárra lelkésznek 'vá-
lasztott Dianiska Ferenc nyomán. Az aszódi egyház
akkori lelkészéről, Mikulás Dánielről pedig kegyeletből
azt mondjuk, hogy különc volt, kinek minden hiva-
talos munka kölönc vala. A hitéletnek nem emelő da-
ruja, de sűlyesztő ónja volt. Igy kellett Korennek, ,mint
igazgató-tanárnak vállalni a prédikációk felét, más-
részt az ikladi egyház ellátását is, - de ami sok volt-"-'-
az már akkor is sok volt, a fizetés pedig akkor is ke-
vés. Igy az ikladi deputátum 50 -forintjáról lemondott ..
Mikulás nagytiszteletű úr mellé pedig káplánti vettek,
mert még az egyházi közgyülésekre se járt el.

Vessünk egy pillantást a régi, zsúpredeles isko-
lára. Az eredeti épület a parochia felé rövidebb 'volt,
jobboldalán volt két tanterem, melyben 5 osztaty ta-
nulói ültek: a donatisták, az első és.másodéves gram-
matikusok, az első és másodéves sintaxisták." Koren .
nevüket magyarosítva a következökép nevezte, e három
csoportot: ejtegetők, szófejtők és szókötök, A tagoza-
tok két egymást követö osztályban sokszor közös tár-
gyat tanultak. pl. egy évben az Öszövetséget, más ev,
ben az Ujszövetséget. Ennek arendszernek tudható be,
hogy Petőfi három évi diákoskodása alatt a hazai tör-
ténetet sehol sem tanulta. No de annál többet olvasott
belőle, szorgalmasan forgatván a két Buday testvér
történeti munkáít az iskolai könyvtárból. Ezt a könyv-
tárt Koren kérésére akkor' alapította Podmani~~~y".
Lajos báró és nem János, amint Ferenczy Zoltán írja.
A báró maga is litterátus ember volt s írt a korabelí
almanachokba elbeszéléseket. I

Koren a legnagyobb gonddal gyüjtöttea .tanesz-
közöket, különösen a földabroszára volt büszke, melyet
üveg alatt berámázva tartott. Gyűjtött állatot, köve-
ket, különösen növényeket. A leckék formuláját .míndíg
kifüggesztette kartonpapiroson, mít másolás után pon-
tosan be kellett tanulnia. Tellett az időből a csinos .má-
solásra. Igy fejlődött ki Petőfinek szép írása is. Mint.ák
után sokat rajzoltatott, mi Petőfi utat kereső géníuszá-
nak szinte kedvező volt. Nagy súlyt helyezett a stílus..
gyakorlatokra, bár stílusát éppen nem mondhatjuk pél-
daadónak, mert bizony ídegen.Jz érzett rajta saját Jw- ,.'
rában is. Sok idegen nyelv tudásának gyakorta ez .a ..
hatása. . , ' .

Magyar, német, Iatín nyelven való .szavatast 'l?ő-
ven gyakoroltatta. Ezt szerette PetöfrIs. Erről beszél-
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tek Koren öreg korában, hogy ö li tot prédikációt han-
gosan tanulva, Petőfi meg kedvenc Horátiusát dekla-
málva, 'gyakran egyiitt zavarták a templom mellettí
kis erdő verebeit.

Iskolája az. ö idejében vette fel a gimnázium nevet.
Az iskola méllett Koren családot is alapít; nöül véve
kosztadó asszonyának, egy 'kékfestő özvegyének, Neu-
man F'rtgyesnének. Julia nevű leányát. Szép családi
életébe fogadott tartásra diákokat is. Igy lakott nála
két évig Petőfi is, ki épp Koren egyik büntető paran-
csának .hatása alatt fogadta meg, hogy egész életén át
li zsarnokság ellen fog küzdeni. Nem akarunk eltérni a
tárgytól s nem vázoljuk itt Petőfi aszódi diákéveit,
ezekből csak a Korenre vonatkozó adatokat verijuk el.
A 'fénylő nap felkeltébői lopunk néhány sugarat,
hogy odavilágítsunk a mí iskolánk 100 év elötti veze-
tőjére .. Röviden azt szegezhetjük le, hogy Petőfi tisz-
telte' Korenben. a tudóst, az embert, de semmi esetre
se látta benne a költői vagy irodalmi eszményképét.
Amennyire lelkesedett Petőfi a színpadért, annyira el-
lensége volt, annak Koren. Még Szarvason, is azt hir-
dette tanítványainak: A színészet nem pálya, ne .szo-
morítsátok .meg szüleiteket.

, Az, Aszódról elválé Petőfiről Kozma Andor hatal-
mas époszában a következö sorokat írja:

. Alig egy-két hónap' s Aszód máT csak emlék.
Nagy lélek hagyá el ezt a kis helyet.
Szent vágyak. dagasztják Sándor tiszta keblét;

, Illő colt búcsúja, ha nem is meleg;
,KoTen' tanár úTtól ugyancsak ,kitelt még
NÍ3mikegyes jóság és "Isten veled!"
SándoTé a végszó ne'mes btLzdulásban:
"Itt' sokat tanultam, kőszÖtnőm aláesiin.!"

Gyulai Pál szavai a következők: "Az a 3 év, amelyet
Petőfi az aszódi iskolában töltött,' elhatározó befo-
lyást gyakorolt egész életére. Áldás az aszódi algímná-
ziumra, mely Pef'ófinek megadta az -alapot." Jelentős
igék ezek, mert Gyulai bizony kevés embert áldoga-
tott meg.

Elnémultak Segesvárnál az ágyúk, a magyar
'I'yrteus 'eltünt az elesetteket betakaró holdnak fátyo-
lába, végsőt" sóhajtottak az aradi Golgothán a nemzet
mártrrjat, az országban iszonyúan elhallgatott minden.
Megkezdődött a hangtalan harc a magyarság, a ma-
gyar kultúra megmentéséért, - megi.ndult lélekzetet
visszafojtóan a germanizálás centralisztikus munkája,
Bach ~ándor csak ajánlotta a tankönyveket a protes-
táns iskoláknak, de úgy hogy nem volt szabad
mást használni. A nemzeti irányú tárgyak helyébe a
természettaní ismeretek jöttek, mínden. iskolához
annyi tanár kellett, ahány' volt az ceztály. Podma-
niczky Armín báró fejedelmi adományai feltartják egy
ideig a lesújtó végzetet. Eljő második tanárnak Mocs-
konyi Agoston, de a kormány az iskolát 1854-ben ma-
gángtmnázíummá nyilvánítja, szeptemberben még ettől
a jellegétől is megfosztja, Koren feddést kap tiltott
tankönyv használata miatt. De pedagógiai müködését
még az abszolút hatalom is értékeli. A reménytelennek
látszo küzdelmet magára maradva feladja selfogadja
a szarvasi iskolához szóló meghívást. A fenntartó egy-
ház jegyzőkönyvébe iktatja, hogy "örök hálára érzi
magát lekötelezve a ritka tanítói képességű, vas-szeir-
galmú és szeplőtelen erkölcsi életű férfi iránt:" Nem
egészen egy. negyed századig állott ennek az iskolának
élén,.de úgy érezzük ma is;' hogy érdeme századokra
szól.'

Koren valamikor itt a két osztály ajtaján kukucs-
kálót fúratott, hogy a másik teremben dolgozókat is
ellenörízhesse, Mint szarvasi- tanár félszemmel mindig
erre-erre nézett a Galga felé, hol élete legszebb sza-
kát töltötte .. 52 évi szolgál'at után, 79 éves korában
ment nyugdíjba 1885-ben. E tavasz on múlt 40 éve,
hogy ·meghalt. Ott alussza örök álmát a szarvasi te-
metőben, a legizzóbban álmodo magyar tanár: ,Vajda
Péter közelében. Hozzátartozói csak halála után tud-

ták meg kis számadó könyvéböl, hogy 400 forintnyi évi
nyugdíjából rendszeresen segített 2-3 szegény tanulót.
Ilyen gazdagok voltak egykor az emberek a szegény-
ségben is.

Vajjon Koren merte volna-e azt álmodni, hogy az
ö aszódi kis vityiló-iskolája helyett egy ilyen új, szép,
égnek szökö palota lesz Aszódon a gimnázium ott-
hona? Bizonyára nem! Pedig .ő nélküle nem igen élte
volna át ez ősi intézmény azokat a válságos éveket.
Áldassék a hűséges igazgató-tanár emlékezete, kinél
önzetlenebb murrkása alig volt ez iskolának.

Dr. Oravecz Ödőn.

Uiság- és kőnvvszernle.
Határozottan haladunk·a vallásosság százada

felé. A tempó rekordra megy. Versenyre kelnek újság-
és könyvkiadók abban, hogy a hitélet kérdésében mí-
nél érdekesebb és izgatóbb helyzetjelentés eket közöl-
jenek. Minket is érdekel bizonyos mértékben az, hogy
ez miképen és kínek az érdekében történik.

A csillagos cikkek írója ír egy alkalommal a lon-
doni 47 üres anglikán templomról. Szinte sírva írja le
a hitetlenségnek ezt a kiáltó megnyilvánulását s meg-
szólal benne az, amit állandóan hangoztat, hogy egy-
házának hü és engedelmes fia. Ezt a hírt úgy írja meg,
rrnnt aki tud a katolicizmus angliai térhódításáról.

Két ifjúsági egyesület előadásai foglalkoztatták
napilapjaink at. Egyik esetben az elsodort gondolatok
eszmei központját vitte a nyilvánosság elé egyik. diák-
egyesületünk, másik alkalommal egy kifejezetten ev.
csoport szólaltatta meg az örökké szívesen beszélő
református tanárt Hitlerről. Ha egy püspökünk tart
előadást, arról egy mondat jelenik meg az újságban, e
két eseményről hasábok jelentek 'meg, de hihető az,
hogy -e két esemény mégsem használt annyit sem
magyar, sem a világprotestántizmusnak, mínt '~aláil
egy megemlítés nélkül elhangzott elöadás. .

Vezércikkek emlékeznek meg il ma nagy' kérdé-
seiről. Ki hitte volna valaha azt, hogy fővárosi napilap
vasárnapi számának élére ez a cikk repül föl: "Hívő
és hitetlen ifjúság." Igaz, hogy e cikk írója protestáns,
s ezért egyéni hítéletét, nem is mutatja meg. Hitte
volna-e a béke olvasó közönsége azt, hogy vezércikket
lehet írni egy válás tragikumáról vallásos beállításban,
egy ünnepelt író katolizálásáról, a Iegkatolíkusabb vá-
res elítélt polgármesterének mentegetéséről.

Az invesztitura korára emlékeztet a kérdések
olyan beállítása, hogya legitimizmus li katolíkus litur-
gia kérdésébe takarózik s bosszantóan ügyes az a hír-
lapi szervezettség, amelyik cikket tud íratni magyar
lapban ilyen címmel: "A kat. egyház és a harmadik
birodalom", s mílyen kís' jelentőségű emellett az az el-
dugott hír, amely Luther nagyságát akarja a zsidóság
lelkével megértetni olyan idézetek közlésével, melyek
szerint Luther becsülte volna a zsidóságot. Öröm a
szomorúságok sorozatában az, hogy a hónap három
ifjúsági tragédiájában két szereplö római katolíkus s
a harmadik református vallású, de amikor ezt is le-
írva látjuk, olvasunk egy olyan cikket is, amelyik elbí-
zakodottságunkat rögtön porba sújtja. Egy volt kép-
viselő, aki egy protestáns alföldi város követe volt, s
a-ki állandóan büszkélkedett az evangélikus .lelkész .ba-
rátságával, a munkás és dolgozó katolíkus papok port-
réit vetíti az olvasó közönség elé, amelyekben a bel-
misszió hőskorának glóriás alakjait idézi a mából sze-
meink elé. Hogy mennyí a túlzás és a rajongás ezekben
a dícséretekben, másodrendű kérdés, fontos csak az,
hogy ezeket a közléseket a magy közönség kritika
nélkül olvassa. .

Határainkon túl is néz a magyar sajto a: hitélet
ism.ertetésében. Az egyik vallásos témájú regényeivel
feltűnt író ír az amerikai vallásosság és templomok
csödjéröl olyan cikket, amely a 3000 denomínácíót
époly ügyes en írja meg'. a protestántízmus ellen, mint
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ahogya denornínációk templomaiban az istentiszteletek
mellett bevezetett világi szórakozásak megemlítésénél
is talál írói készségének tárházában valóban ölő és
maró gúnyt. Vajjon lehet-e örülni a napilap nyilvános-
sága előtt annak, hogy a hitélet templomai átmenetileg
a kuf'árok börzéivé lettek? A mindig igazságra törekvő
zsurnalisztika egyszer arra is gondolhatna : nem kell
míndent. megírni, amit láttam. Majdnem ezt érzi az
olvasó akkor is, amikor a délutáni lapok orosz cikk-
sorozatait olvassa. AJZ egyik számban az orosz peda-
gógia dicsőségének himnuszát elvastarn éppen abban a
vonatkozásban, amelyik a legvalószínűbb en sikertele-
nül oldatott meg s ez az ifjúság nemi és szerelmi éle-
tére vonatkozott, Nem vagyok jogász, de olvasás köz-
ben 'az volt az érzésem, hogy ezért a cikkért az egész
lapot el 'kellett volna koboztatni, mert az már mégis
túl van az illendőség határán, ami ebben a cikkben
volt olvasható, hogy a nudítás és az ifjúság összeszok-
tatása ölte ki az ifjúságból a nemi 'kérdés nagy prob-
lémáját. De ugyanez il. cikkíró azért tud .írni arról is,
hogy' esténként és hétköznaponként az orosz templo-
mok tele vannak a hívők ezreivel, mert az orosz hinni
akar Istenben.

Négy modern könyvet állítok e cikkek után kö-
zönségünk elé.

Pap Károly: MegszabadítotPál a haláltól. Buda-
pest, 1932. Az írót a Nyugat fedezte fel. Könyvének
tárgya teljesen zsidó. Tartalma nehezen foglalható
össze. De 'öntudatos, felekezetieskedő könyv s a zsidó
tradíciónak cJ.yan felélesztését, vagy annak a propa-
gandáját olvashatni benne, ami a' mai lelki atmoszférá-
ban teljesen érthető. Héber kérdések iránt érde'klődő
teológusoknak színte ajánlatos e könyv elolvasása. A
zsidó templom köznapi liturgiájáról, a templom meg-
szentségtelenítéséről, a gyülekezet és a templom vi-
szonyáról, a papok gyülésezö életéről és a vezetés ért
egymás' között folytatott féltékenységi küzdelmeíröl
olyan őszinte képet kapunk, amit igazán érdemes céh-

I------..-e'-inek elolvasni. ~

'I'homas Mann: Jákób. 1933. Buddenbrook után
egy ilyen könyv! Milyen kedves amannak a kezdete.
A Buddenbrook-ház kisfia a lutheri kis kátét tanulja a
család jelenlétében s amint így indul a könyv, a törté-
nések sorozatában a kegyes lutheránizmus nekünk, sok
bájos jelenete következik sorra. Epben a könyvben az
írói tehetség univerzális képességeinek megcsillogtatá-
sára ószövetségi regényt kapun'k. A bibliai Jákób, Áb-
rahám és József alakja áll a központban. Majdnem
olyan rendben következnek az események, mint a Bib-
liai történetek tanítási sorrendjében. Az író hol a ra-
jongásig exaltált héber szellem exponense, hol pedig a
modern teológus köpenyegébe felöltözött kritikus, aki
kíméletlen korbácsütést mér először a héberek bűneire,
azután pedig a faji és sorsközösség élményében a fe-
ketét fehérre festi, a bűnt ártatlanságna'k mondja s a
csalást és paráznaságot erénynek mínösítí.

Ha az egyetemes vallastanítási bizottság tagjai
mind elolvasnák ezt a könyvet, akkor az ószövetségi
történeteket rögtön töröltetnék a vallástanitás anyaga-
ból, de hát előfordult már a történelem folyamán az is,
hogy az írók propaganda- és tendenciás müveí nem
érték el kítüzött céljukat.

Vicki Baneme A tJisztító tűz, A könyv egy politikai
szükséggyitkossággal indul. Nehezen várható a vallási
kifejlődés, de az írói bravur és szaltóképesség lehetövé
teszi, hogy a szent gyónás nagyszerűségének dicsőíté-
sét egy elmegyógyász-professzor szájába adja. Végte-
lenül bájos, vallásos hangulatokat ápolo jámbor könyv,
amely már prófécia akar lenni abban a tekintetben is,
hogy a bűnöket termelő metropolisok uralma után kö-
vetkezik nemcsak az elbukottak, hanem általában a ki-
ábrándulta'k életében ts, a leegyszerűsített és vezeklést
jelento falusi élet megszeretése.

H. G. Wells: Mi lesz holnap. (A jövő regénye.)
Fordította: Schöpflin Aladár. 1933. Wells mindig érde-
kes. Világtörténelm,e is az volt, pedig abban.a magyar-

ságot halálosan megsértette azzal, hogy Csehországnak
juttatta azt a történelmi szerepet, amit a magyarság-
tói nem lehet elvitatni: Nyugat védőbástyája szerepé-
nek tragikus voltát. Eleve érdekes a könyv azért is,
mert fordítója evangélikus teológus volt.

Ez az utópisztikus regény beígéri századunk de-
rekára az új s minden életet elsöprö világháborút. A
gázháború leírására, a szociálrzmus diadalára, a világ-
nemzet eszméjének kialakulására, a közlekedési és lég-
uralom korszakára s a 2000-i'k év után elkövetkező
nyugalomra úgy mutat rá valószerű és prófétai képek-
ben, mint ahogy az ö utópisztikus írásaiban eddig is
megszoktuk. De van valami olyan vonása ennek az
írásnak, ami Wellsnél egészen újszerű s ez vallási és
hitbeli jelenségekre való: reagálás.

F'eltűnöen sokat foglalkozik a vallással. Mindjárt
a bevezetésben meglehetősen súlyosan ítéli el a genfi

.kálvíntzmust s egyenesen' azzal értelmezi a Népszövet-
ség tétlenségét, hogy a kálvinizmus mílíöjében nehéz
is alkotni. S ettől az első megindulástói sorra jönnek
a vallási reflexiók. Általában szociálista meggyőződése
alá kényszeríti a hitbeli dolgokat, minden vallást meg-
szüntet a világuralom megérésére. csak a katolícízmust
nem, Azt írja róla, egyetlen vallás, amely túléli a vi-
lágkataklizmát.

Lényegének és szellemének megfelelő az a kép,
amikor egy olasz városkában lejátszódó pápai repülő-
gépszentelést ír le. ötszáz pappal vonul fel a pápa az
ünnepségre, mert a "gépekne'k nem. árt a pápai áldás",
csak ott volt a baj, hogy az egyi'k pilóta vallástalan-
ságát nem kalkuláltak be az ünnépségbe. Ez a vallás-
talan ember bombát dobott a pápára s kíséretére. Ez
a beállítás Wellsnél csak a freudizmussal magyaráz-
ható.

Arra azonban nem felel meg a könyv, hogy mí
lesz a jövő vallása, csak sejteti, hogy lesz s mi is azt
hi.s_s~ülLa,könyv dacára is, hogy),$~.zn ,. <orr<

,., ,.,

A szemelvények és reflexiók arról győznek meg
sok keresztyén olvasót, hogy ma papjaink egy részének
újságíróvá és regényiróvá 'kellene hirtelenében átvál-
toznia. Mindenütt ott vannak ,egyházunk fölött őrködő
és vigyázó lelkeink, csak a sajtó és a könyv birodal-
mában hiányzunk.

G. L.

Az "Erős várunk ... U révbeiutásához.

Alig fejezhető ki az az öröm és a telje-
sedni kezdő hő reménységnek az az édes ér-
zése, amellyel, azt hiszem, mindnyájan fogad-
tuk az egyetemes közgyűlésen egyetemes
egyházi és iskolai Felügyelőnk indítványát, és
ennek nyomán a közgyűlés határozatát, mely
az '"Erős várunk ... " ügyét végre-valahára
egy határozott gesztussal megoldáshoz jut-
tatja. Ez a határozat a közgyűlés egyik ki-
magasló eseménye volt. Az ünneplésekméltán
felgyúlt tüzei nek fényénél elhelyezett mara-
dandó emlékkő. Világító lelkű egyetemes Fel-
ügyelőnknek 10 éves jubileuma alkalmából eh-
hez az évfordulóhoz legméltóbb, jelentőségteljes
cselekedete. '

A határozat egy héttagú bizottság kézébe
tette le az előkészítés fontos feladatát. Nem
szeretnék ildomtalan lenni, hogy közegyházunk
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jeleseiből álló ezen bizottság munkájának elébe-
vágjak, sőt teljes bizalommal és a legmelegebb
érdeklődéssei várom a munkálatok megindulá-
sát, - de úgy érzem, hogy egy körülményre,
közelebbről egy hiba kiküszöbölésének szüksé-
gére sietve kell a közfigyelemnek reáterelődnie.
Előbb, mintsem a legelső lépést is megtermék
az illetékesek a szőnyeg.enfekvő fontos kérdés
megoldása felé.

Elmondom sorjában, mi késztet e sarok
megírására,

A dunántúli énekeskönyvben helyet foglaló
"Erős vár a mi Istenünk" ... szövege és dalla-
ma között nincsen helyes összesimulás. A szö-
veg szótagszáma egy-egy versszakban és soron-

*ként a következő : 8, 7 - 8, 7 - 5, 5, 5, 6, -7.
A dallam hangszámai pedig, a benne szereplő
melismák (énekdíszítés) hangjegyeit -is külön-
külőn számítva, ezek: 9, 9, - 9, 9, - 6, 5, 5,
6, - 9. A dallam ellen nincsen kifogásom. Ki-
fejezőnek és lendületesnek, "Luther harci dalá-
hoz", "e~angélikus himnuszunkhoz" megfelelő-
nek ítélem. Elfogadom azt is, ahogyan. a vers-
szakok 1., 3., 5., 6., 7. és 8. soraiban a szöveg-
a dallamhoz simul. De tarthatatlannak, kelle-
metlen hatásúnak érzem a dallamnak és a szö-
vegnek azt ,az. erőltetett találkozását,' amit a
2., 4. és 9. sorokban eddig megtűrtunk és gya-
koroltunk. Ezekben a sorokban ugyanis a du-
nántúli fordítás, az újabb német szöveg nyo-
mán, 9-9 énekhangnak csak 7-1 .szótagot
adott és a kettő között fennforgó 2 számjegyes
differenciát úgy hidalta át, hogy az utolsó előtti
szótagra egy 3 hangjegyes melismát helyezett.
Igy énekelünk aztán ilyeneket: pa-a-aj-zsunk,
ta-a-al-munk, ... fö-ö-ől-dön, ... rö-ö-ök-re.

Megjegyzem, hogy a tót fordításban is
csak 7 szótag szerepel ugyan a fent említett so-
rokban, de ugyanakkora tótban használt ének-.
dallam a hét szótagra nem 9, hanem csak 8, te-
hát eggyel kevesebb zenei hangot juttat, mint
az újabb német és a legújabb dunántúli variá-
ció, miáltal szinte összezsúgorítja a dallamot.

De visszatérek a már jelzett háromtagú
énekdíszítésre.

Három zenei hangot egy szótagra egész
korálkincsünkben sehol másutt nem éneklünk.
Unikum ez, ami éppen az "Erős várunk"-ban for-
dul elő és merem állítani, hogy erre itt sincs
semmi szükség, sőt komoly kifogások emelhe-
tők ellene. Első kifogásom, hogy katolikus-
ízű. A római katolikusoknál túltengő zenében
halljuk sokszor, hogy egy szótagra a zenei han-
gok egész sorozatát éneklik. És ha karok éne-
kében ez el is 'fogadható, de közénekben nin-
csen helye.

. Zeneileg is kifogásolható a 3 hangjegyes
melisma ott, ahol a 3 hang éneklése olyan szó-
tagra esik, amelyik csak helyzeténél fogva hosz-
szú, de természeténél fogva rövid. Pl. fö-ö-öl-
dön, örö-o-ök-re.

Az is figyelembe veendő, hogya köznép
nem szereti, tömegéneklésnél nem is tudja he-
lyesen keresztülvinni a melismákat. Példa, reá
a. Himnusz e sor.a: "Hozz rá víg esztgndőt",
melyet nem melismával: Ho-ozz rá, stb. - ha-
nem inkább betoldással : "Hozz re-á víg esz-
tendőt" . . . - énekel.

Itt tehát érzésem szerint a szöveg 2., 4. és
9. soraiban a 7 szótag helyett 8 szótagot kell
felvennünk és azokból a melismákból, amelyek
ezekben a sorokban az utolsóelőtti szótagon sze-
repelnek, a harmadik hangot el kell vennünk a
nyolcadik szótag számára. Ennek meglenne az
az előnye, hogy ezek a sorok az előttük lévők-
kel szövegben és zenei beosztásban párhuzam-
han haladnának, ami a magyar verselésnek is
a legújabb időkig jellegzetes vonása.

Elgondolásom szerint tehát első sorban
megállapítandó az a dallam, amelyet véglegesí-
teni és kötelezővé tenni akarunk. Bizonyára a
nagyrabecsült bizottság is ezt fogja első fel-
adatának tekinteni .és ezt a dallamot, mint a
szövegkeresés alapját, közölni fogja az evan-
gélikus nyilvánossággal. Ha már most a Kapi-
féle korálban szereplő, fent emIített dallam
mellett dönt az előkészítő bizottság, - az az
én alázatos kérelmem, ne méltóztassanak a
szövegben meghagyni és véglegesíteni a vers-
szakok 2., 4. és 9. soraiban fennforgó, az ed-
digiekben ismertetett és előttem már- többek- -
től helytelenített, disszonáns beosztást, hanem
legyen ezeknek a soroknak szótagszáma az ed-
digi 7 helyett 8 és amelismák kéthangúakká
egyszerűsítve, a sarok végétől számított 3. szó-
tagr.a essenek. Egy versszak hangszámai soron-
kint tehát változatlanul maradnának: 9, 9 -
9, 9, - 6, 5, 5, 6, - 9; - a 9 szótagas sarok
és az első 6 szótagas sor egy-egy kéthangjegyű
inelismával. A szöveg szótagképlete pedig így
alakulna: 8, 8 - 8, 8 - 5, 5, 5, 6 - 8. (A
nyolcszótagas sarok 4-4 szótagos, - hang-
súlyos verselés szerint való - lábakra oszla-
nának.)

Akik már lefordították az "Erős várunk" -at,
ezek szerint a méretek szerint módosíthatják
fordításukat, az elhúnyt szerzők műveit, ha
erre szükség volna, arra hivatottak ilyen érte-

'lemben dolgozhatnák .át, akik pedig, mint új
munkások kísérelnék meg, hogy résztvegyenek
e szépséges feladat körül való nemes ver:seny-
ben, ehhez a kerethez igazodjanak. .

. Mindenesetre az lesz azonban a legfőbb do-
log, a leghelyesebb és a nagyjelentőségű tenni-
valóhoz is a legméltóbb, egyházunk számára is
a legkívánatosabb, hogy mindenképen a leg-
jobbat - személyek és tradíció felett - a Lé-
leknek legigazibb) legértékesebb ajándékát ke-
ressük meg. '

,B. P.
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Uj könyvek.
Stanley Jones: Krisztus a világ országútján. 'ra-

'nulmány' a pünkösdröl. Fordította: Szabó József. 'Győr.
1933. Ára: 4.50 P. Csak a pünkösdi lélek ihlethette és
diktáihatta ezt a könyvet. Szerző a prófétáknak sze-
mével és az apostoloknak lelkességéveI próbálja a vi-
lágot egy új pünkösd felé terelni. A prófétának a szi-
gorával és kemény szavaival adja meg a mai világ
helyzetképét, hogy azután arra az eredményre jusson,
hogy semmiféle szísztéma, semmiféle szociális átala-
kulás és semmiféle új vallási világnézet nem segíthet
a világon, hanem egyedülés kizárólag Krisztus! Jézus
Krisztust pedig pünkösd nélkül nem lehet realitássá
tenni az embereknek és 'a világnak az életében. Az ,egy-
házak II huszadik században is tradíciók sekély vizein
halászgatnak és eveznek ahelyett, hogya Krisztusban
megteljesedett életet vinnék a lelkekbe. Először ~gá-
val Krisztussal foglalkozik és kimutatja, hogy Knsztus
evangéliuma négy oszlopon nyugszik: életén, kereszt-
jén, feltámadásán és az emberéletbe való bevonulásán.
A mai keresztyénség pedig csak az első három oszlo-
pon nyugszik, a negyediket, pünkösd hallatlan és átütő
jelentőségét még nem tudta felfogni! Szerző a püskösd
megélése felé akarja sodorni olvasóit. És ez kétségtele-
nül sikerül neki. Pompás, fejezetekben mutatja meg
azokat az egyetemes vonásokat, amelyeket a vallás
pünkösd napján, az új teremtettség lelki születésnap-
ján magára öltött. Pünkösd napján a vallás felszaba-
dult szent helyekhez való kötöttségétől; levetette az
osztályhoz való kötöttséget; megnyitotta a szentélyt
míndkét nem előtt, vagyís a nö felszabadult a rab-
szolgasors alól; ,a vallás nem kötötte magát többé
nyelvekhez, kultúrákhoz és fajokhoz; a szertartások és
ceremóniák másodrendűekké lettek; pünkösd megszen-
telte az egyéni és közösségi életet minden vonatkozá-
sában. Konkluzió: a keresztyénség Krisztus igazi egy-
házává csak akkor lesz, ha pünkösdnek kijelöli az öt
megillető helyet. Végszó: vagy pünkösd, vagy..puszt~-
lás! Nem mehetünk előbbre, míg nem megyunk me-
lyebbre! - Nagy könyv, amely valóban alkalmas a m8;~
gyar evangéliumi lelkekben is pünkösdi lángokat gYÚJ-
tani. Szabó Józsefnek hálásak lehetünk a könyv ma-
gyar nyelven való tolmácsolásáért. A fordítás az erede-
tinek varázsával hat reánk., (-t.)

Lunde János: Jézus kis baráta'í. Gyerrnekprédíká-
ciók. Norvég eredetiből fordította: Wolf Lajos ceglédi
evangélikus lelkész. A fordító kiadása. 119 oldal. --:-
Lunde János oslói püspök azt írja a fordítónak: "Ha ,a
gyermekeket megnyertük Krisztus részére, akkor ne-.
~ünk jobb jövőbe' vetett reménységét szilárd alap~a
helyeztük". A gyermek-lélek Krisztushoz kalauzolása-
nak fontossága egyre nagyobb mértékben részesül el-
ismerésben. Gyermekeinkben a jövő, egyházunk jövője
is. Ha a gyermek fogékony lelkét megnyerjü~ Krisz~
tusnak akkor megnyerjük a jövőt. Az eg'yhází nevelo
munka' ilyen irányú kifejlődésének barátai csa~ ö~öm-
mel üdvözölhetik Lunde püspöknek Wolf LaJOSaltal
magyarra fordított és kiadott 25 gyermekprédíkácíó-
ját. De nem is jó ez az elnevezés, Pré~ká.ció a!att., va-
lami stilisztikailag, retorikailag és Iogíkaílag IS toké-
letes igehirdetést értünk. Lunde püspök azonban me-
sél. Mesél, de úgy, hogy kicsi hallgatói a legnagyobb
igazságokat víszrk haza lelkükben. És feltétlenül haza-
viszik. Mert a tudós püspök tudója a legnehezebb tudo-
mánynak is: gyermekké lenni a gy,ert;tek ke~vé,ért.
Egész a naívságig leegyszerűsitett eloadasban történe-
teket, példákat mond el, amelyek sokszor kitöltik a~
egész beszédet és csak végeredmény gyanánt hozza ki
a kiválasztott bibliai citátumot. A, felnőtt ember sok-
szor talán 'meg is mosolyogriá ezeket a beszédeket, ha
nem gondolna arra, hogy milyen komoly és szent m.un-
kának a nagyon eredményes eszközei. Éppen, mível
eredményességükben bízunk, azért köszönjük meg há-
lás szívvel. Wolf Lajos jeles fordítását és ajánlhatjuk
Lunde püspök prédikációit mindenkinek, aki a gyermek
egyházi n~velésének fontosságát felismerte. rmg.

, 'Luther-napok 1883-b~n:; ,
,Azok között, akik Luther vszületésének 400 'éves

fordulóján .a reformáció ,szülőhazájában, az egyházt~r-
ténetileg legnevezetesebb Luther-helyeken r~ndezett; -J~-
biláris ünnepségeken résztvettek, ma már ,:sak' Szláv~k
Mátyás dr., nyug. eperjesi teol. akad.idékántanár él,
aki a halle-Wittenbergi egyetem teológiai fakultásán
eltöltött harmadik tanulmányi évében.resztvett 1883-

'ban, augusztus 8-án Erfurtban abban a 'történeti ün-
nepi díszmenetben, 'amelyben történeti hűségű ruházat-
ban a 22 nérnet egyetem ífjúság'ának közel kétezer
diáktagja Erfurtból a város határáig 'kísérte a;' f~dett
kocsiban 1521-ben Wormsba induló Luthert és kísére-
tét. A díszmenetet megelözöleg a feldíszített és' mag-
vas lutheri mondásokkal tarkázott Lutherváros "me-
zítlábasok templomában" dr. :Br;tur 'V. berlini főlelkész
tartotta az ünnepi beszédet. Következő napon lotZ
üdvözlő diákság ugyancsak 'korhü . ruházatban kjilön
vonaton Eisenachba zarándokolt és onnan fel a szom-
szédos Wartburg várára. ahol Lipsius jénai teológiai
tanár és ismert nevű dogmatikus tartott gyújtóhatású
beszédet. Az "Erős vár .a mí, Istenünk" .hatá.sát ~ég~
ma is érzi. Onnan leszállva, az eisenachi ünnepi Korn»
mers-en az ünneplő diákság' a weimari ' nagyherceg
vendége volt. Ugyancsak résztvett dr. SzZávik a wiUen-,
bergi Luther-ünnepségen is, ahol a vártemplomban Lu-
ther sírja felett a három német császár és kísére~.e ál-
dozott a' nagy reformátor, emlékének. Azon az unne-
pélyen Zelenka P: későbbi tiszakerületi pü~~ö~,ve::eté-
sével egy többtagú hazai evangélikus kuldoftseggel
magyarhoni egyházunk is képviseltett~ magát ..........:.'yé-
gül résztvett ugyanez év november 10-e~ L~~,h~r~.zule-
tésének helyén, Eisleben-ben rendezett ]ubIlans unne-
pélyeken is, 'ahol az "András-teIr,plomban" tartott~~-
nepi istentiszteleten Frommer E. udvari lelkész prédí-
kált és Bothe szuperintendens liturgizált. Ugyanazon
a napon Luther emlékszobr.ának le.leplez~si ünnepélyén
a város föpíacán közel 10 ezer, ember elott a ,hatalm~.s
hangú és termetű Kögel. R., mind a hánom ~emet csa-
szár udvari főpapja tartotta az ünnepibeszedet. Azon
a német diákság sorfalat .között Gossler porosz kul-
tuszmíníszter is jelen volt. -t--' Megemlítésre méltó, hogy
azoknak a lélekemelő Luther-ürínépélyekuek hűséges
rajza' dr. Szlávik lY: tollából ~ Luther j~~ileUmi é:-ber;
megindult '"EvangelI~u~ ~gyhaz ,és.Iskol~, ,~bal1l,tovab~a
Ballagi Prot. Egyházi .es Iskolai .Lapjá -ban, es, ne-
metül G~atz Mór, "Nach der Scp.icht'" c. lapjában .meg-
olvasható. " " "

, AIz'akkoriban megjelent" . "J.llit.8tr. Lutofierfest-
zeitung" ma evangélfkus 'egyetemes egyházun.k kön~v~
tárának tulajdona' és 'dr. Szlávik ,M. egykori eperjesi
könyvtárában található. - E;m).~kezzünkréi3iekről!

HIREK~,

ADViiNT ELSŐ YASARN,APJA.,
Máté 21~1-9.

Amikor a király egy városba bevonulását
tartja) birodalmi heroldole jámak előtte): hoy!!.
a -lakosokat figyelmeztessék a nagy 'esemenure:
Jézusnak ilyen heroldokra .nem. volt szüksége.
Tanítása és csodatettei 'jártak ',előtte. ':Világos-
ságot szomjazóle7:kek/ gyógyulást keresŐ em-
berek jártak előtte és utána. Min~únf.~Zan..f~l~'
hangzott a kiáltás: Dávidn~k :lUf; ,kon'!:f0rulJ
rajtam! N em csoda, h~eltérJed~ 'rola ~ h~r )~az,
egész tartomámuban" es' Jeru.zsalem nepe ,,"!~nt
egy ember) ott tolongott az, úitesteken; am:koT ..
a csodálatos próféta közeledett. a -sze.nt.·,varos!
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felé! Mást ez a hódolat elkábított. volna, más.
elvesztette' volna' önuralmat és hatalmi szédü-
leibe esik.' -Jéeus látta azörömújrJngás mögött
a keresztet, tisztában volt azza l, hogy ez az
újongó tömeg holnap átkokat szór majd reá.
Szomorú volt már most, az általános öröm ko-
zepette is mindhalálig. Ez történt virágvasár-
napján! De ugiJanez az Ige beszél hozzánk ád-
vent első vasárnapján iSJ hsrdetoén, hogy Jé-
zus lelkeinkbe készül bevonulni. Tárjátok fel
hát a lelki' 70apUJkatJmert aki jönJ meg akarja
szállni szioeiteket, bensőtö ket az utolsó szegle-
tig. Készítsétek elő a' lélek hódoZatpálmáit és
terítsétek ' lábai' elé, laki azért' lett .uma
szeni, m'isztikus 'éjszakan emberré) hogy min-
ket, halál es 'kárhozat hatalmától megszabadí-
tana! .•.

-' Luthe~~ünnepetrendezett nagy és dísz~s kö-
zönség 'jelenlétében november 27-én az Üllői-úti ímate-
remben a Magyar Luther Társaság. Pekár Gyula világi
elnök megnyitója után D. Geduly Henrik püspök mon-
dott ünnepi beszédet. Dr. Sólyom Jenő: Luther és a tö-
rök kérdés címen értekezett. D. Kovács Sándor Torkos
Lászlóról emlékezett meg. Záróbeszédet D. Kapi Béla
püspök' mondott. '- A müsoron szerepeltek még: Pál-
mai Kálmán, Ríha Mária és KráLik Jenő.

- A debreceni egyház kettős jubileuma. Lélek-
emelő, felejthetetlen 'szépségü ünnepségek voltak folyó
hó 19-én debreceni gyülekezetünkben. Ekkor ünnepelték
debreceni evangélikus hittestvéreink dr. Luther Már-
tori . születésének 450 "éves fordulójával kapcsolatosan
debreceni gyülekezetünk 5ü éves fennállását. - D. 'e.
10 órakor hálaadó istentisztelet volt, amelyen meg-
jelent D-:--Geduly'Henrik püspök, Materny Lajos Ily.fő-
esperes, a gyülekezetSö éves, volt lelkipásztora, az egy-
házak, -vármeg'ye, város, J,udpm,ányegyetem" dandárpa-
rancsnokság, 'tanintézetek képviselete és a gyülekezet
sok, ,másvallású barátja. A templomot zsúfolásig meg-
töltötték a boldog hívek. ,- Az "Erős vár" dübörgő
hangjai után Pass László lelkész: "Ime, eljövök hamar!
Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a
Te koronádat!" (Jelenések kv. 3, 11.) alapige alapján
mondott ünnepi prédikáelót. A gyülekezet vegyeskara
gyönyörű alkalmi éneket énekelt áhítatkeltöen. - Az
ünnepi' díszközgyülésen dr. Haendel Vilmos udvar.i ta-
nácsos, .egyetemí tanár, egyházfelügyelö, .dr. Luther
Márton bátorságáról tartott ünnepi m,egnyitóbeszédet.
D. 'Gedúly Henrik püspök' az egyetemes' egyház, a ti-
szaí egyházkerület és a: nyíregyházr gyülekezet nevé-
ben' köszöntötte a jubiláló· debreceni gyülekezetet, a
"kerület gyöngyét" lelkes, mélyhatású beszéddel, me-
lyet .a Ielkésa.Icöszönt meg. Üdvözletet küldött dr. 'báró
Radvánszky Albert egyetemes egyházfelügyelö, dr. Bal-
tazár Dezső református püspök, Debrecen polgármes-
tere, a Hegyaljai ref. egyházmegye elnöksége, 3.
tokaji gyüle~ezet). stb, -_ F'ux antal egyházi főjegyző
felolvasta a gyülekezet nagy gonddal megírt 50 éves
történetét, kiemelvén a .gyülekezet első lelkészének,
Materny Lajos ny, 'föe§p~re!;lnek, elévülhetetlen térde-
demeit, akinek:.Íl- nevéhez fűződik a debreceni gyüleke-
zetünk szeryezése, a páplak, templom.. emeletes, négy-
tantermes iskola. építése, a Schiifer~Legányi' árvaház
Iétesülése . és ) fénnmaradása; ,a~' áldott szép munkát
végző Eyangélikus Egyházi Filléregylet alkotása. és sok
maradandó alkotás: Kegyélettel emlékezett meg a gyü-
lekezet két vánatlanul elhúnyt lelkészéről: Farkas Győ-
zöröl és: Rapes- Vlktorról s a gyülekezet- 50 évi' ered-
ményes :,:müJ;J.kájárpl~.:-n~ass, László rlelkész az' elnök-
ség. nevében .deklarácíöt, és i.javaslatokat olvasott, fel,
amit a díszJ~öz~:yü!é~"~gy~angúlag' r . ,elf,9g~<;l.ott.- A

- Hymnusz~arti:f "be' ,','it;: l~le~e,melö \\p.l1epely,t. -
Luther-szeborra 'offertóriurri': 48P. ~ Este 6 órakor a
varmegyehása-eérryés, g'yönyöf.ű dísatérrnében-jubtleúúti

, ,

kultúrestélyt 'rendezett a gyülekezet a város szine-
java részvételével. A kultúrest müsorán szerepelt: a
gyülekezeti vegyeskar két karénekkel Elefánty Sándor
karnagy vezényletével, Halassy Mariska, a debreceni
Csokonay Szmház kiváló, evangélikus tagja szavalat-:
tal, aki Reményi'k: ,,,Az óriás" címü költeményét tol-
mácsolta tökéletes művészettel és lenyügöző hatással.
Pass Lászlo lelkész: "Az örök reformáció" címen tar-
tott történet bölcseleti előadást. Uhrin Klára, evangé-
likus egyházunk nagy reményekre jogosító, gyönyörü
hangú leánya, Koudela: Magyar Miatyánk-ját és Schu-
bert: Mindenható-ját énekelte el Galánffy Lajos. .zon-
gora-kísérete mellett az előkelő közönség nagy gyönyö-
ruségére. Galánffy Lajos evangélikus zong oramüvész
Bach két chorálját játszotta zongorán müvészí módon.
A jubileumi, evangélikus kultúrest után az Angol ki-
rálynö zöld termében közös vacsora volt meghitt, ün-
nepi hangulatban a testvéregyházak, egyetem, katonai.
parancsnokok részvételével. - A jubileumot megelőző
héten Luther életéről négy filmelőadást tartott Elefánty
Sándor igazgató-tanító szépszámú közönség előtt. -
Bizonyára olvasóink is örömmel vesznek arról "tudo-'
mást, hogy Hajdú vármegye egyedüli evangélikus gyü-
lekezete, a debreceni, 'melynek kb. 4000 négyzetküomé-'
ter nagyságú munkaterülete van, ötven éves fennállá-

-sát ünnepelte s körülbelül kétezerkétszáz lélekszámú
gyülekezet új lendülettel indul az újabb ötven évfelé
és legfőbb feladatának vallja, hogy Istennek egy új,
szép templomot, iskolát és egyházi épületeket épitsen
Debrecenben a közeljövőben az Evangélíum :;oközot-
tabb .munkája céljára.

'- ;Felavatták a pestújhelyi templomot. A. pest-
újhelyiek hősi erőfeszítéssel építették fel tehermente-
sen a Sándy Gyula tervezte kis templomukat. Novem-
ber 26-án avatta fel ezt a templomot D. D. Raffay'
Sándor püspök. Az ünnepi tstentíszteleten közremüköd- '
tek még Kemény, Lajos esperes és KO!llJátb.y_Béla_Jlal-_
lástanár, a helyi gyülekezet egyik megszervezője. A
templomavatás után díszközgyülés volt, amelyen sok
üdvözlés .hangzott. el. a különböző egyházi testületek"
református és zsidó. egyház, a MANSz és a társadalmi
alakulatok részéről. Az üdvözlésekr.e Raff'ay püspök vá-
laszolt és a felekezeti békesség áldásaira mutatott rá.

- Művész-est a Fasori gimnázium disztermében.
A Fasori Evangélikus Jótékony Nőegyesület és a Lu-
ther Szövetség december 8-án délután 6 órakor a Fa-
sori gimnázium dísztermében müvészestet rendez,
amelynek 'bevétele a fasori szegények karácsonyi támo-
gatására szolgál. A müsoron szerepelnek Basilides Má-
ria, Barabás Lidia, Faragó György, Kerpely Jenő és :
Peschkó Zoltán: Belépődíj ,2 és 1 pengő.

- Halálozás. Czinkotszky Mártonné, született Pól
Emma evangélikus lelkész özvegye életének 75. évében,
Budapesten váratlanul elhúnyt. A halottat november
24-én temették a szarvasi ótemetőben. Az elhúnytban
dr. Czinkotszky Jenő békéscsabai tanár édesanyját, Su-
lek József Budapest-fasori tanár pedig anyósát gyá-
szeíja.

-Oltárkép-avatás. Krén Margit, a Székesfővá-
rosi Erzsébet Leányárvaház igazgatónője által adomá-v
nyozott. oltárkép elkészült és felavatása a .kelenröldí
templomban december 10-én délután 5 órakor történik,
Az avatási szertartást Kemény Lajos budapesti espe- I

res végzi és az ünnep végén D. D Raffay Sándor püs-
pök mond imát és áldást. Az oltárkép rakssai Rakssányí
Dezső .festómüvész alkotása.

. ~ Luther-jubileum Özdon. Itt ,egy egész .hónapon.,
keresztül tartott különféle ünnepélyek keretében a Lu- ..;
therröl való megemlékezés. A reformácíói emlékünnepet _,
megelőző héten Luther-hetet tartottak,' melyen a kö-
vetkező előadások hangzottak el: Az élő Luther, Luther,
és a Biblia, Luther, a reformátor, Luther és a kereszt, "
Luther és a magyar reformáció, Luther és az egyház,
Luther üzenete a mai evangélikusoknak. A, november
12-iki emlékünnepen a templomi gyülekezet ünnepiesen



8. oldaL EVANG~LIKUS :€LET 45. szám'.

tett fogadalmat, hogy hüség es marad a lutheri igazsá-
.gokhoz. Majd a követkczö napokban Luther életének
vetítettképes .elöadása köyetkezett. Azonban nemcsak
az anyaegyházközség emlékezett meg a nagy reformá-
torról. hanem a nyolc fiókegyházközségben is volt min-
denütt. emlékünnep, vallásos estély, vetítettképes elő-
adás. Az egyházközség 40 példányban küldte el az egy-
házközségbeli vezetőknek az Evangélikus Élet ünnepi
számát, a 'Harangszó-ból és más ir,atokból kétszáz
példányt juttatott, a .szórványban lakó híveinek. Az
anyaegyházközségben a jubileum, emlékére ezután, mín-
den vasárnap délután is van igehirdetés az 'istentiszte-
leten. A jubileumi ünnepélyek közé szépen beilleszke-
dett Erős Sándornak, a KIE evangélikus titkárának oa
látogatása, aki egy héten keresztül, november 14-2l.
között, munkálkodott az ózdi, bánszállást és borsodná-
dasdi ifjúsági egyesületekben, több bibliaórát vezetve
es előadásokat tartva:

- A Magyarországi Ág. Hitv. Evangélilms Tanítók
Országos Egyesülete Budapesten, a Tanítók Háza dísz-
termében, a legtávolabbi vidékekről is összsereglett ér-
deklődő tagok jelenlétében tartotta meg idei nagygyü-
lését, A közgyülés megnyitása egy' darab múlt fájó
temetése volt, mert a gy'öngélkedése . míatt távollévő
Krug Lajos elnök, Uhrin Károly és Perényi Rezső al-
elnökök, a legutóbbi évtizedek fáradhatatlan érdemek-
ben gazdag, őszhajú vezérei - nyugalom után vágyva
- tisztségüket letették. Őszinte és magával ragadó
volt az ünneplés, mely Krug Lajost" az Egyesület örö-
kös díszelnökévé, Uhrin Károly és Perényi Rezsőt pe-
dig örökös tb. elnökeivé választotta. A:.tárgysorozat '.0-'

vábbi folyamán .Somogyí Béla értékes titkári jelentése
után Grieszháber E. Henrik és Darida Károly szinte
jogászi felkészültséggel foglalkoztak a terményfizeté-
ses tanítók sérelmeivel. - Jaeger Olivér, sárszentlö-
ríncí tanító, a "Részletes utasítás' követelményei" cí-
men tartott előadásával a komoly munkában elmélyülő
léleknek illő jutalmazását nyerte a hallgatóság elisme-
résében. A közgyülés eredményességét nagyban emeli,
hogy az évek óta napirenden fekvő alapszabálymódosí-
tás Stark Béla és többek gondos munkája nyomán, köz-
m,egelégedéssel jóváhagyva" rövidesen a felsőbb ható-
ságok elé kerül. ~ Végül sor került a jtsztújításra is.
Egyhangú megnyilatkozás sal választatta'k meg: EI-
nökké: Somogyi Béla•• alelnökökké: Orteszháber E.
Henrik és Stark Béla, tttkárrá : vitéz' Szügyi Károly,
jegyzővé: Hrabovszky Mihály és Királyfalvi Gusztáv,
pénztárossá Kiszely János. Az új, lelkes fiatalc.kból
összeállított vezetőség müködését az egész evangélikus
tanítói közület érdeklődéssei várja.

- A kemenesaljai egyházmegye gyülekezetei az
egyházmegyei gyámintézet egyházi elnökévé Nagy
Miklós zalaegerszegi lelkészt, világi elnökévé Mester-
házy Jenő kemendollári földbirtokost választották.

- Koszorúk Luther sírján. Luther wittenbergi
sírjára a jubileum alkalmával koszorút küldött Vilmos
német császár és a porosz kormány. A korrnány ko-
szorúját a közoktatásügyi míníszter helyezte el. .. ,

- Zsidó származású lelkészek összeírása. Német-
országban körülbelül 18 ezer evangélikus -Ielkész van.
Az árja paragrafussal kapcsolatban összeírták azokat
a lelkészeket, akiknél zsidó származás kímutatható és
a 18 ezer közül 29-et találtak ilyet.

, - Adventi előadások Öbudán. A Budapest ill.
kerületi ágo hitv. evangélikus egyházközség imaházá-
ban (Ill., Zichy-utca 7.) az adventi időszakban "A pusz-
tában készítsétek az Urnak útját" címen adventi elő-
adások lesznek. Az egyes előadások a következők:
December 1-én: Ime, a nagy pusztaság. Mohr Henrik
lelkész. - Dec. 8-án: A te nyomorúságod a pusztában.
Kemény Lajos esperes-lelkész. - Dec. 15-én: Készítsd
az Urnak útját. Zulauf Henrik lelkész. - Dec. 22-én:
És megjelenik az Urnak dicsősége. Gáncs Aladár lel-
kész-vallástanár. Az előadások minden alkalommal
este 7 órakor kezdődnek.

D. D. RaffaySándor püspök és Kuthy
I '

Dezsőeislebeni beszédei.

. D. D: Ratfay Sándo.r november 19-én az e,islebeni
szent Jakcb-tenuplomoom. 'tartott beszédében öss,zf!-
hasonlitotta Keresztelő Júmost; az i,stenküldötte útkészí-
töt, Lutherral, aki az rUdvözítőh6z veZető utat ismét
felfedezte és a nyűjcit, a Pásztorhoz visszavezette.
Luther volt abban /az' időben az egyetlen, aki Jézust
mint a világ vilUgosságát felismerte. Legszebb hivatdsa
volt, Jézust szolgiUni és róla bizonyságot tenni. JéZus
bölcsője jölött ragyogott'a menny dicsősége, amely
hozzá feje,delmeket es népeket vezetett. Luther böl-
csője ~fölött ragyogott Jézus világo,Ssága, a~ihez ő a
hívőket vezette. 450 évvel ezelőtt mutátta meg Luther'
az evangélium világosságában az utat egy boldog jö-
vendőhöz. Luther reformáoioja erőt adott, 'kitar·tani.
A m:ennyei világosság világítsa meg a sötétséget, ez
adja nekünk nwst is vígaszt és, reményt!

* *
D. D. Raffay' Sándor püspök az üdvözlések sorűn

átadta a magyarországi evang. egyház iuiooeletét;
1526. óta van - úgymond - Magyaro,rszágon évangé-

likus egyházi- és hitközösség. Öröm' és bo,ldogság ,tMti

be őt, hogy az evangélikus magyarok nevében az eis-
I

lebeni hitsorsosokat üdvözölheÚ, 400 év óta lculon. élünk

ugyan és a világháború után ágakat törtek le a mi

fánkról: ,mi azonban mindezek ellenére hívek marad-

tunk és a régi szeretetet hoztuk anémet Lutheri cgy-

háenak, Az üdvözlő. beszédet nagy tetszéesel fogadták.

* *
Ugyancsak ezen ünnepségekkel kapcsokütxin

Kuthy ,Dezső főtitkár "A. L,utheránusság lJ!lagyaT-
országon" címen tartott éloadáet, Nagy figyelemrmel
hallgatott eT-őadásábanaz igazi béke go.ndQlaf4t fej-
tegette ki. I Minden szem Eislebenre irányul. "Te Eis-
leben - úgymond - Mansfeld tartományában, semmi-
,képén sem vagy a legkisebb a népek váro,s<u közŐtt,
belőled támadt a hit hose, wki nekünk új eget adott:"
- Tanúja volt az evangélikus külföldi németek hit-
buzgalmiának, akik törhetetlem.ül' őrzik most is hitünk
végvárait!

Oktatás. Szerény, házias, gyermekszerető, ko-
moly, középkorú evangélikus tanítónőt keresek nyolc-
éves fiam oktatásahoz. aki a hittant is tanítja és lehe-
tőleg hasonló állásban már volt. Német nyelvtudás
előnyben. Fizetési igénnyel fénykép es ajánlatot kér AI-
brecht 'Rezső uradalmi számtartó Bucsatelep, Békés m.
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Ezzel a könyörgő, kérő, sürgető, követelő
szóval fordul ma minden egyház és minden tár-
sadalmi és jótékony egyesület amelegszívű
emberekhez. És az emberek, akik duruzsoló
kályha és párolgó, illatozó leves mellett ülnek,
agyonnyírbált keresetük és ijesztően lecsök-
kentett nyugdíjuk mellett is meghallják a kérő
szót. Megindul a jószívű asszonyok motozga-
tása a családi ruhatárban: A Pistának a ka-
bátkája jó volna talán még Jancsikának is, no,
de adjuk oda anuak .a .szegény gyereknek. -hi--

- szen az Isten hidege veri!
És ez olyan szép testvéreim, amikor a Nő-

egyesületeknek asszonyai hetenként összeülnek
és foltozgatnak, javítanak, fonnak, kötnek,
hogy dacoljanak szegénységgel és hideggel.
Nem az nyomja a legsúlyosabbat a mérlegen,
ha valaki fölöslegéből nagyobb összeget büsz-
kén letesz a jótékonyság asztalára, hanem, ha
valaki a szívét, a lelkét ölti bele abba a kabát-
kába, szvetterbe, vagy harisnyába. Nem az
számít nagyot az Isten mérlegén, ha valaki az
uradalmi kasznároknak kiadja a rendelkezést,
hogy szabad fairtási engedélyt kell adni a sze-
gényeknek, hanem, ha valaki kettétöri szegény-
kés kenyerét és felét odaadja annak, akinek
semmije nincsen.

Azt mondják, az ilyenfajta jótékonykodás
nem sokat ér. Először is .megalázza azokat,
akiknek ezeket akoldusadományokat nyújt-
juk. Másodszor a munkakerülésre és henyé-
lésre neveljük a szegénységet. Mert vannak,
akik egész életüket könyöradományokra építik
fel, Ez mind igaz lehet. Aláírjuk azt is, hogy
az igazi megsegítés nem koldusfiUéreknek nap-
ról-napra nyújtása, hanem munkaalkalmak te-
remtése.' De honnan a munkaalkalmakat terem-
teni, amikor államnak, társadalomnak, gyári
üzemnek, földbirtoknak. kereskedésnek, ipar-
nak, mindennek le kell építenie? 'A szociál-
demokrácia és annak szélsőbaloldali hajtásai
intézményesen küzdenek a jótékonyság ellen,
ahol' hatalmuk van. Jótékonyságuk legfeljebb
osztályjótékonysággá lesz és a megsegítés
munkanélküli segélyekben merül ki, amelyekből

azonban kizárják azokat, akik nem pártcéljai-
kat szolgálják. -

A munkaalkalmak teremtése kétségtelenül
a legideálisabb szociális megsegítés. Mégis azt
mondom, ha jótékonykodás nem volna, fel kel-
lene találni. Soha semmi a lelki életet annyira
el nem mélyíti, az érzelmi életet olyan nemes
irányban nem' fejleszti, mint amikor kezünket
kinyújt juk elesett, vagy a mélységben élő em-
bertársunk után. Soha Isten közelébe annyira
TI'€Irr'kert,itünk, mi~1tor egyet béfógádurik a .
kicsinyek közül, vagy hajlékot adunk la hajlék-
talannak, vagy egyenes útra vezetjük a tévely-
gő idegent, vagy tehetetlen öregek et és vako-
kat kísérünk át a forgalmas úttesteken. ' Ezek-
nek a dolgoknak semmi közük a munkaalkal-
mak teremtéséhez és mégis úgy érezzük, hogy
a gyakorlati keresztyénség legnagyobb csele-
kedetei.

Nem jól neveli gyermekét, aki szemre-
hányást tesz neki, hogy uzsonnakenyerét meg-
osztotta társával, hogy kenyérmorzsákat taka-
rít meg, hogy fagyott verebecskéket táplálhas-
son velük. Nem jól neveli gyermekét, aki ön-
zésre neveli.

December elsején hullott le az első hó. De-
cember másodikán keményre fagytak a rögök
és az úttestek. December harmadikán már meg-
mozdultak a szívek. Már tódultak az' emberek
elhasznált ruháikkal, megtakarított filléreikkel,
félretett falatjaikkal oda, ahol a szegényekkel
törődnek. Mindenki érzi és tudja, hogy az
éhezés és a fázás nagyon fáj és erkölcstelenség
a magunk melegét és falatját élvezni és köz-
ben imegfeledkezní .azokról, akik megfagy hat-
nak az utcán, vagy a hidak alatt, vagy a sze-:
métdombok mellett.

Segítsetek emberek, mert hogyan remélhe-
titekaz Isten könyörülő kegy,elmét, ha maga-
tok nem, tudtok könyörületesek lenni?

Segítsetek,' mert ti is szegények és nincs-
telenek vagytok; akiknek nyomorultul kellene
elpusztulnotok, ha az Isten a Jézus Krisztus
által meg nem könyörült volna rajtatok!
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LLuther es a török-kérdés."
Luther első jelentős nyifatkozata a török~

kérdésben reformátori pályája kezdetéről .való.
1518. nyarán magyarázatot írt 95 vitatételéhez.
Az eredeti 5. vitatétel így hangzott: "A pápa
nem akar elengedni és nem is engedhet el sem-
miféle büntetést azokon kívül, amelyeket a
maga, vagy a kánonok ítéletével kiszabott."
Ennek magyarázatában Luther sorra 'vette, a:
büntetések különféle nemeit, és szólott a fe-
nyítő büntetésről, az Istentől való ostóroztatás-
ról. Azt fejtegette, hogy a büntetésnek ezt a
fajtáját nem veheti le rólunk az egyház papja.
Eközben említette a török-háborút. "Hiszen ha
az egyház papja, akár a legfőbb, akár a legal-
sóbb, ezt a büntetést a kulcsok hatalmánál
fogva megszüntetheti : hárítsa hát el a pestist,
háborút, lázadást, földrengést, tűzvészt, gyil-
kosságot, rablást, meg a törököket statárokat
és a többi hitetleneket, amik, hogy Isten ostora
és vesszeje, mindenki tudja, csak a rossz ke-
resztyén nem < •• 'Ime, ma az egyházban a hig-
többen, sőt maguk a legnagyobbak másról sem
álmodnak, mint a török elleni háborúkról, mert
nem a bűnök ellen, hanem a bűn vesszeje ellen
akarnak hadakozni és Isten ellen akarnak küz-
deni, aki azt mondja, hogy azzal az ostorral ő

fenyíti meg bűneinket, mivel mi nem látjuk
meg azokat." ,Luther tehát itt csak melléke-
sen szólt a török elleni háborúról; szemléltető
például hozta fel arra, hogy mennyire korláto-
zott, mennyire szűk a papi-pápai hatalom köre.
De az elfogulatlan ember számára így is vilá-
gos az, amit a törökről mond. Az egyház veze-
tői nem veszik észre, hogy a török Isten bün-
tetése rajtunk. Csak Isten fenyítő vesszeje el-
len akarnak hadakozni, de eszükbe sem jut,
hogya büntetés okát, a bűnöket szüntessék
meg.

Ugyanerre a fonákságra mutat rá ez év
vége felé egy levelében: "Hiába vívjuk odakint
a testi háborút, ha itthon megemészt minket
a lelki háború." Annyina szánalmas mindenütt
az egyház képe, hogy nincs remény szerenesés
győzelemre. "Amint látom, Isten maga harcol
ellenünk: itt kell először küzdení könnyel
tiszta imádsággal, szent 'élettel és igaz hittel.';

Látnivaló, hogy ezek a nyilatkozatok szer-
ves részei egészen' más 'tárgyú iratoknak. Nem
is foglalkoztatták volna külön az ellenfeleket
vag~ .a tisztelöket. ha a pápa Exsurge domin~
bullája Luther kárhoztatott tételei közé nem
vesz fel egy olyant, amely csak az előbb idé-
zett könyvre támaszkodhatik. A bulla 34. té-
tele így hangzik: "A törökök ellen harcolni.
annyi, mint Istennel szállni szembe, aki azok

, álta: gonoszságainkat ostorozza." Luther maga
ezt Igy sehol sem mondotta, de a bulla nemcsak
ennek a tételnek a megfogalmazásában volt
felületes és rosszhiszemű. Dr. Eck János, LUe
ther ellenfele, a lipcsei vitatkozáson maga is

Luther Márton jubileumi ünnepléséből ' a
magyar nép is részt kér ..Mi is hálával emléke-
zünk arról a férfiúról, aki 450 évvel ezelőtt
kezdte el munkás, gyümölcsökben csodálatosan
gazdag életét. A magyar keresztyénség is kö-
szöni Istennek, hogy idejében reformátort tá-
masztott az Anyaszentegyházban. Ebben a
hálaadásban egyek vagyunk az egész világ re-
formált keresztyénségével. Mégis van egy pont'
Luther Márton tanulmányozásában, amely első-
sorban minket magyarokat érdekel. Luther
ugyanis, mint minden nevezetes kortársa, figye-
lemmel kísérte a török előretörését; a török-
háborúk ügye pedig főképpen a magyar nem-
ze~ %ondja v~lt. Minket érdekel het leginkább,
miképpen nyilatkozott Luther a török-kér-
désről.
,. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy
eppen a magyar irodalomban akadunk gyakran
olyan próbálkozásra, amely Luthert a' török-
hábo,rúr?l tett n!"ilatkozatai kapcsán akarja ki-'
sebbiteni. Melyik magyar embernek nem fáj a
mohácsi csata gyászos emléke? Melyikünknek
nem szorul össze a szíve, ha a 150 éves török
uralomra gondol? Ezt a hazafias fájdalmat
használták ki sokan arra, hogy Luthert az
evangéliomi keresztyénség előtt befeketítsék.
Néhány évvel ezelőtt is egy jezsuita által írott
Luther-életrajz fordítója ezzel a mondattal tol-
dotta meg az idevágó fejezetet: "Hogy mi lett
volna, ha Luther idejében tesz lépéseket a tö-
rök veszedelem elhárítására, arra nekünk, ma-
gy~roknak, jobb ll-em is gondolni. Hazánk pusz-
tulasa, 150 esztendő minden keserű' szenvedése
szorongatja az ember torkát és szinte arra
kényszerít, hogy tetemre hívjuk őt." Igaz
u~'Yan, .hogy a fordító itt legalább a nagyságát
elismeri Luthernek, de az ilyen megjegyzések
alkalmasak a!,ra, hogy kegyeletes érzéseinket
megzavarják. Altalánosságban az a vád Luther
ellen, hogy a mohácsi csata előtti években el-
lenezte a török elleni harcot, sőt nyilatkozatai-
val egye~e~en m,egakadályozta Magyarország
megmenteset, - es csak .a török hatalmas 'előre-
~~om1flása változtatta meg nyilatkozatainak
irányát,

Az efféle vádaskodást már azzal is el le-
h~tne némítani, hogy Luther legfontosabb mű-
vet: az Egyház reformálasát mindent túlszár-
~yaló .hang?n magasztaljuk, de a leghelyesebb
es az igazságot míndíg tisztelő Lutherhez a
legméltóbb az, hogy fellapozzuk azokat az ira-
tokat, amelyekben idevágó nyilatkozatai olvas-
hatók, és így vizsgáljuk meg, igaz-e a vád
vag? ~sak ;a ,ffi:áskép nem boldoguló felekezeti
polémia próbálja vele a reformátor emlékét el-
homályosítan, ..

*) Az, idézeteknél szerzö azért nem ad utalást
ment "Luther és Magyarország" c, könyvében a forrá~
sokra, való utalás .pontosan meg.található. Szerk.

',o
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elismerte, hogyabullát hanyagul szerkesztet-
ték, az idézett tételről pedig külön- is megálla-
pította, hogy Luther csupán a bűnök ellen való
küzdelem hiányát ostorozta, de nem ellenezte a
török elleni háborút. Azonban még Eck beis-
merése sem akadályozta meg, hogy a pápai
bulla ne tévessze meg az embereket. A refor-
máció ellenségei valószínűleg azért nem látnak
tisztán mindmáig, mert a római pápa kárhoz-
tató szava miatt nem merik Luther eredeti
tanítását megvizsgálni; egyszertien félnek fel-
menteni Luthert egy olyan vád alól, amelyben
a pápa elítélte.

:8rthető, hogy a reformátor a bullának ezt
a tételét sem hagyta szó nélkül. 1521 elején
két iratában is foglalkozik a római pápa által
eretnekített tanításával; mind a kettőben szól
a török elleni háborúviselésről is. A latin nyel-
vűben bővebben kifejti erre vonatkozó, már is-
mert véleményét; anémet nyeívűben pedig fél- .
reérthetetlenül kifejezi tanítását. "Nem azért.
állítottam ezt a tételt, hogy a török ellen nem
kell harcolni, ahogyan a szentséges eretnek-
gyártó, a pápa rám fogja, hanem hogy nekünk
előbb meg kell javulnunk, és Istent ki kell en-
gesztelnünk ... Mert hogy mit jelent egy hara-
gos Isten alatt harcolni, ... eléggé megmutat-
ják nekünk az á-Testamentom történetei ...
Isten nem törődik kereszttel, búcsúval, harccal.
Ő igaz életet akar!" .

Ez a hang ismétlődik mindazokban a mű-
vekben, amelyek az 1520-as évek elején bármi
kapcsolat révén a török-kérdést érintik. Hogy
nem ellenezte a háborúviselést, azt 1523-ban
írt egyik alapvető könyve: A világi !elsőségről
minden kétséget kizáróan igazolja. "Ha az el-
lenfél veled egyenlő, vagy nálad kisebb rangú,
vagy idegen felsőség, mindenekelőtt ajánld fel
neki azt, ami igazság szerint őt megilleti, és a
békét, amint erre Mózes Izráel fiait' tanítja.
Hogyha ő ezt nem akarja, akkor fontold meg,
mi válik javadra, s az erőszak ellen erőszakkal
védd magad." Az uralkodónak kötelessége
alattvalóit megvédelmezni ; viszont az alatt-
valóknak kötelességük ilyen esetben engedel-
meskedni, magukat és vagyonukat az ország
védelmére odaáldozni.

'De az történt, hogy ezeket a világos nyilat-
kozatokat Luther ellenfelei figyelmen kívül
hagyták, és olyanokra hivatkoztak, amelyeket
félre lehetett érteni. Az 1524-i nürnbergi biro-
dalmi gyűlésen Campegio pápai követ számon-
kérte, hogy miért nem hajtották végre a wormsi
határozatot, miért nem pusztították el Luthert
és a lutheránusokat. Követelte, hogy' újítsák
meg rajtuk a birodalmi átkot. A rendek erre
vonatkozó határozatát Ferdinánd igen éles
hangú parancsban bocsátotta közre. Luther ve-
szélyben látta az evangéliom "hirdetését, és fel-

háborította az, hogy- ugyanaz a személy, aki az
evangéliom tanítása ellen a rendeletet kibocsá-
totta, a török ellen indítandó háborúcímén a
keresztyén hit védőjének nevezi magát. Ezt a
súlyos ellenmondást külön iratban állította pel-
lengérre. Befejezésül ezt írta: "Végül kérek min-
den kedves keresztyént. segítsenek könyörögni
Istenhez ezekért a nyomorult, elvakult fejedel-
mekért, -kétségtelenül Isten sújtott minket
velük nagy haragjában, - hogy ne jussunk
abba a helyzetbe, hogya törökök ellen vonul-
junk, vagy adakozzunk, mivelhogy a török tíz-
szer okosabb és kegyesebb, mint a mi fejedel-
meink. Mi sikerülhetne a törökkel szemben ezek-
nek a bolondoknak, akik Istent annyira meg-
kísértik és káromolják? Mert, íme, látod, hogy
a szegény halandó pondrózsák, a császár, aki
élete felől egy szempillantásig sincs biztonság-
ban, miként dicsekszik szemtelenül: ő a ke-
r:esztyén hit igazi, legfőbb védelmezője. Az írás
azt mondja, hogya keresztyén' hit szikla, mely
ördögnél, halálnál és minden hatalomnál erő-
sebb, és isteni erő. :8s ekkora erő védesse ma-
gát a halál gyermekével, akit egy ótvar vagy
himlő is ágyba fektethet ?" Ezt a jogos fel-
háborodásból született nyilatkozatot sokan úgy
értelmezték, hogy. Luther arra kéri a némete-
.ket, ne vonuljanak a törökök ellen. Ma is köz-
kézen forog egy jezsuita Luther-tanulmány,
-amely ilyen csonkán idézi -Luther e mondatátr
Holott a reformátor .arra kérte a keresztyéne-
ket : könyörögjenek Istenhez, hogy ilyen nyo-
morult, elvakult, istenkáromló fejedelmek alatt
ne kényszerüljenek a török ellen vonulni, mert
ilyen vezérek en nem lesz Isten áldása.

Sokan aztán el se olvasták Luther iratát,
hanem elhitték ellenségeinek szavát. Így tör-
tént, hogy sokan Luthert okolták azért, hogy
az 1524-i nürnbergi birodalmi gyűlés nem gon-
doskodott Magyarország megvédéséről. Ennek
a felületes vádnak az ostobasága rögtön nyil-
vánvaló Iesz, ha arra gondolunk, hogy Luther
szóban lévő irata a birodalmi gyűlés után je-
lent meg, tehát még nem befolyásolhatta a bi-
rodalmi gyűlés határozatát. Hogy pedig a né-
met birodalmi gyűlések magatartása más-
különben sem függött Luthertől, ahhoz nem kell
egyéb, mint az akkori politikai helyzet' valame-
lyes ismerete. Emlékezzünk a német-római csá-
szár és a francia király küzdelmére, a közép-
kori népi szolidáritás végleges csődjére, a -né-
met birodalmon belül a reformtörekvésekre, a
római udvartól való függ~tlenülés vágyára!
Persze kényelmesebb és izgatóbb Lutherre hi-
vatkozni, mint ezeket az igazi okokat kutatni,
V. Károly császár például kezdettől fogva kö-
zömbős volt· a magyarországi török-harc iránt; .
sem Ferdinánd, sem gyóntatója nem tudtak
reá hatni ebben az irányban. Az ő részvétlen-
ségében ki keresné Luther hatását? Mégis őt
vádolják a segítség elmaradásával,

Dr. Sólyom Jenő.
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A protestáns egyházi zene.
(DJ".Koudela Géza róm. kat. egyházzeneí igazgató,

Zenemüvészeti Főiskolai tanár elöadása.)

Nagy örömünkre szolgált az az előadás, melyet
Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottságának
elöadás-sorozataí és a Szabadegyetem keretében tar-
tott dr. Koudela Géza, a kíváló egyházi zenemű-
vészeti szakférfiú a Zeneművészeti Főiskolán.

Objektívitás.a, eltogulatlansága az igazi tudóst
állították elénk.

, Az evangélikus egyházi zenéről, annak egyetemes
hivatásáról olyan képet adott, amelyet örömmel hall-
hatott volna evangélíkus egyházunk minden tagja, kü-
lönösen pedig az érdekeltek; és hivatottak.

Luthernek zenei velleitásáról megkapó képet raj-
zolt, felépítve erre azt a történeti fejlődést, mely az
ősiségből megtartotta az egyetemest, konzerválta, al-
kalmazta és tovább fejlesztette az ismert és megemlí-
tett evangélikus egyházi zeneszerzők egész sorával
arra a fokra, amelyen egy Bach jelenti a zenének azt
az értékét, amellyel egyben mérni is lehet az evangé-
likus egyházi zene mélységét és magasságát.

A bemutatásokat a református Goudimel-kórus
lett volna hivatva szolgálni Lajtha László karnagy ve'
zetésével, aki az egyes számokhoz külön magyaráza-
tokkal is szolgált.

Oszintén szólva, Lajthának e fejtegetés ei el-
mar.adhattak volna, mert nem szolgálták azt, amit az
előadó Koudela' tudományos objektívitással megálla-
pított.

Koudela ugyanis helyesen, evangélikus egyházi
zenéről beszélt, mert a protestáns egyházi zene tény-
leg evangélikus egyházi zene. Ezt ki is fejtette, amikor
arra mutatott rá, hogy' az evangélikus egyházban a li- .
turgiának nemcsak kerete és kísérője a zene, hanem
szerves része, akár a líturgikus istentisztelet, akár pe-
dig az igehirdetéshez szervesen igazodó gyülekezeti ének'
szolgálatában, sőt az azt átfogó és átható 'mívoltában az
Urban élő gyülekezeti komrnuníónak a kifejezője is,
amíröl természetesen és magától értetődőleg a reformá-
tus liturgiában beszélni nem lehet. A református egy-
házi liturgia a zenének ezt a szerepét 'az istentisztelet-
ben még "Soli Deo gloria" sem türí meg; dogmatikai
és gyakorlati mívolta miatt. Mit sem változtat ezen ,a
tényen, - mondjuk - ha kivételesen zenei részt, vagy
körust be is iktatnak olykor-olykor, mert ez nem szer-
ves része a református liturgiának, hanem csak egy
önkényes betoldás.

Azt mondhatjuk, hogya református liturgiának
nem kellett a zene, amit a történeti tények is igazol-
nak, mert egyházzenei komponistájuk is csak egy van:
Goudimel. - Egy fecske pedig nem csinál nyarat. -
Nem ének-, illetve dallarnszerzökröl van itten szó, ha-
nem egyházi zenekomponístákról.

Goudimel a zsoltárokat)' dolgozta fel énekkarra.
éppen ezért a fennmaradt főművének ez a címe: "Les
Psaumes mís en rímes francaises par Clém. Marot et
Théodore Beze et mis en musique a IV. parties par
Claude Goudimel." (1565.)

Már ebből a címből is Iáthatjuk, hogy Goudimel
szem előtt tartotta ; egyházának liturgikai kívánal-
.nait .

. Az az érdekes, hogy Koudela Géza, a római kato-
Iikus pap, tudott tárgyilagos' lenni, de Lajtha László
nem s amíg Koudela az előadásában korrektül evangé-
likus egyházi zenéről beszélt, addig Lajtha László a
zsoltárok bemutatásánál "református", de a Praetcrtus
Mihály, Gumpelzheimer és Hammerschmidt evangéli-
kus szerzők müveínek a bemutatásánál "protestáns"
.egyházt zenéről szólott, Bachot pedig elhallgatta, illetve
be sem mutatta.

Mit szólna hozzá valaki, ha a magyar lírai köl-
tészet bemutatóján Petőfit kihagynák?

A zsoltárok annyira egyetemesek, hogy Itt: inkább
lehetett volna használni a protestáns jelzőt, míg a ki-
zárólagosan evangélikus müveknél ezt jelezni és el-

ismerni legalább is illett volna, mint ahogy Goudimel-
nek a bemutatásánál meg tudta említeni azt, hogy re-
formátus.

Laj1ha lelkesen dirigáit, de amit a karmozdula-
tokkal akart kifejezni, az az énekkar előadásában nem
került hallható felszínre. Az áhítatosabb részek fino-
mak voltak, de a kitörő lelkesedés részletei nem jutot-
tak kellőleg érvényre. Több tárgyilagosságot és. ahol
'kell, ott még élénkebb tempót kérünk református test-
véreinktől. .

Helyénvalónak és célravezetőnek találtuk volna,
ha a bemutatáshoz, - éppen az evangélikus darabok
bemutatásához - bevonták volna a Deák-téri Luthe-
ránia-kórust, vagy a fasori, vagy a kelenföldi, avagy a
budai evangélikus énekkart is.

Az evangélikus énekkarok nagyobb száma is
mutatja azt, hogy az evangélikus egyházi liturgiában
mennyire súlyt helyezünk a hit érzelmi elemeire és an-
nak szolgálatára, Nagyon helyénvaló lett volna egyes
darabokat orgonán is bemutatni, hogy teljesebb legyen
a kép az evangélikus egyház zenéjéről. Amit Lajtha
László elmulasztott, azt hála Istennek míndenben , pó-
tolta Koudela Géza dr. előadása, aki valóban megraj-
zolta azt a képet, amit tőle vártunk, - noha csak dió-
héjban nyújthatta - már csak azért is, mert Koudela
előadásában igen helyesen rámutatott arra, hogy az
egész orgonairodalóm tulajdonképpeni gyökere az ev.
korál. Kár, hogy az őértékes előadásának nem jutott

. több idő, hogy pótolta volna a bemutatás hiányait. o'

A bemutato szemelvényeit pedig átfogóbban e~
teljesebben kellett volna Lajtha Lászlónak összeállíta-
nia, mert kevéssel is lehet átfogóbb képet adni, mert
éppen a legnagyobbak legnagyobbikát, az egész zene-
történelem legragyogóbb' napját, Bach János Sebes-
tyént .nem lett volna szabad kihagynia. E mulasztást
például Németországban, sőt a külföldön bárhol is,
kultúrbotránynak minősítenék.

Dr. Gunesch. .Károly.

Eíslebeni emlék.
Irta: D. Raffay Sáondor.

Valami csodás és szokatlan melegség fut
át a lelkemen, mikor az eislebeni Luther-ünnep-
ségekre visszagondolok. A félévnél is tovább
tartó ünnepsorozat befejezése volta születés-
napról politikai és társadalmi okokból november
19-re elhalasztott ünnep. Szélesebb keretekben
szándékoztak megtartani, de ismét csak politi-
kai okokból megszűkítették a kereteket is: An-
nál megtisztelőbb, hogy a magyar egyház kép-
viselőinek olyan előkelő szerepet adtak, mint
amilyent tényleg betöltöttek.

Nov. 18. este a Deutsch-evangelische Kirche
propagandáját néztük végig. Thom Ober-
konsistorialrat Berlinből és Manthey lelkész
Halléból jött a propaganda megtartására Eis-
lebenbe. Itt volt igazán látható, milyen for-
rongó a német közélet! És mert forrongó, nem
is lehet, nem is szabad még róla megállapításo-
kat tenni. Nagyon sok áldás és nagyon sok
átok kavarog még a német közélet .mélységei-
ben. Mi csak azt kívánhat juk , hogy az áldá-
sok buzogó forrása öntse el a német közéletet
a nagyrahívatott német nép és velük együtt
féltett evangéliumi egyházunk javára!

Másnap, vasárnap, a fellobogózott város-
ban zenés felvonulások zavarták ki az ernbere-
ket reggeli szendergésükből. Kilenc órától
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kezdve pedig tíz templomban folyt a hálaadás
Luther születésének 450 éves emlékünnepén.
Nekem az a kiváló öröm és megtiszteltetés ju-
tott osztályrészül, hogy ugyanazon szószéken
hirdethettem az Igét, amelyen Luther halál?"
előtt három nappal utóljára prédikált. A zsú-
folásig teli templomban valami kibeszélhetet-
len meghatottság töltötte el a lelkem.

Az istentisztelet végeztével felkerestük
Luther szülőházát. A kegyelettel megtartott
szobában dr. Vollmer lundi prépost tartott ked-
ves és bensőséges rövid beszédet, amelyre Va-
lentin superintendens válaszolt. Aszülőháztól
a halottasházhoz zarándokoltunk és meghatot-
tan időztünk azokban a szobákban, amelyek-
ben a nagy reformátor utolsót lélegzett.

Délután autókon Mansfeldbe mentünk ki,
ahol a várban felkerestük Luther kápolnáját,
lakószobáját, majd a faluban szüleinek há-
zát és azt a templomot, amelynek falairól oly
sokszor visszacsendült a Chorknabe Luther
éneklése.

Este volt az a népgyűlés, amelyen én a
magyar evangélikusok nevében, Vollmer dr.
pediga svéd egyház és nemzet nevében üdvö-
zölte az ünneplő közönséget. Ez este fény-
pontja Kuthy Dezső beszéde volt, amelyről a
helyi újság ezeket mondja ;

"Különös ,jelentőséget nyert az ünnep
Kuthy. Dezső...lelkész előadása által. Megragadó
szavaira a telt terem feszülten figyelt. Érces
beszéde. minden szívet magával ragadott, min-
denki számára különös élmény volt. Kuthy
lelkész lángoló lelkesedéssel és magával ragadó
ékesszólással tett bizonyságot. Beszéde nem
szólt ama rendszerint szélesen fejtegetett ne-
hézségekről, amelyekkel a külföld harcoló
lutheránizmusának meg kell küzdenie, hanern a
meggyőződés valódisága, a győzelmes akarat
kifejezése s nyelvének igazsága és ereje által
egyikévé lett a Luther-név legmegkapóbb bi-
zonyságtételeinek.' ,

Kuthy szép és hatás os beszédének alap-
gondolatai ezek voltak:

Luther bölcsője felett, mint isteni küldeté-
sének kifejezője és életének jelszava, Jézus
szava lebegett: ))Nem békességet hozni jöttem
a világra) hanem fegyvert (Máté 10, 34.). Lu-
ther egész élete harc volt. De talán nincs is
még egy ember, akinek alakja körül századok-
kal halála után olyan harc tombolna, mint Lu-
ther személye körül. Ez is bizonysága 'annak,
hogy, bár a közös emberi sors, a halál, a re-
formátort szintén utólérte, mégis ma is élő
egyéniség. De másrészt bizonyítja azt is, hogy
Luther az emberiség történelmének legnagyobb
hérosza, akinek harcához minden nemzedéknek
köze van és akinek harca tovább folyik, míg-
nem az idő. beletorkollik az örökkévalóságba.
Ott van e harc célja s koronája. Ezt a koronát
az ellentábor elvitat ja Luther harcától. Sze-
rinte nagy szerencsétlenséget idézett fel Luther

a reformációval, mert elvette a földről a bé-
kességet.

Ezután Kuthy a középkor politikai, társa-
dalmi, egyházi s lelki helyzetének rajzát adta,
megállapítva, hogyaközépkorra minden vonat-
kozásban ráillik a próféta mondása: .Béke,
béke) de nincsen béke:"

Igenis, Luther hadat izent a középkor bé-
kéjének, kettős fegyverével: Isten igéjével és
hitével. Kardja ítélet pallosa volt a világ' kor-
hadt békéje számára, de egyben cherubkard is.
Őrt állt azzal a Paradicsom kapujában, <lenem
az elveszett par.adicsoméban, hogy megakadá-
lyozza az oda való visszatérést, hanem az ál-
tala visszahódított Paradicsomnak kapujában,
hogy azzal fedezze az újjászületett istenfiak
szabad bemenetelét. Új világot hódított meg
az emberiség számára, amelyben szabadság,
hal.adás, testvériség virul. Kivívta az élő lelkek
igazi békéjét. Ebben áll örök. egyház- és világ-
történelmi jelentősége.

Büszkék lehetnek a német parasztok és a
mansfeldi bányászok, hogy az ő nemzetségük
adta ezt a hithőst az emberiségnek, hogy Lu-
ther kardja mansfeldi ércből volt kovácsolva
és thüringiai parasztkéz szorította annak mar-
kolatát.

Luther lelke benső' közösséget teremt Eis-
leben és Magyarország, a német és a magyar
evangélikusság között. De van még valami, ami
ezt a két népet a hitközösségen belül még szo-
rosabban egybekapcsolja. Eislebenben hangzott
el Luther utolsó prédikációja s utolsó szava.
Végrendelete pedig a magyar, evangélikus egy-
ház birtokában és őrizetében van. Ez a tény
mindkét félre nézve szent kötelezést jelent. Azt,
hogy egyforma hűséggel legyenek Luther vég-
rendeletének végrehajtói, az eislebeniek Német-
ország szívében, a magyar evangélikus egy-
ház pedig, mint az európai lutheranizmus keleti
határőrsége, a maga hazájában.

Kuthy felhívására hangos szóval fogadta
meg az ünneplő gyülekezet, hogy a közös, nagy
kötelességet híven teljesíti.

Másnap, hétfőn reggel, elhagytuk Eis-
lebent. A Berlinbe vezető úton kiszálltunk Wit-
tenbergben, hogy a Protestantizmust védő világ-
szövetség nevében Luther sírjára koszorút he-
lyezzünk. A koszorút a Világszövetség főtitká-
ra, dr. Ohlemüller helyezte el, mire én rövid
beszédet tartottam, melynek alapgondolata az
volt, hogy az igazi nagy embereknek csak a
földből vett része porlad el, de gondolatai, ér-
zései, tettei megmaradnak, Lutherus vivit l A
kegyeletes aktust Mausel wittenbergi super-
intendens köszönte. A Luther-múzeum, a vá-
rosi templom és a városháza megtekintése után
tovább utaztunk Berlinbe. Itt este nagytekin-
télyű társaság kőrében vacsoráztunk és nyer-
tünk mindenről megfelelő tájékoztatást. Csak
néhány nevet említek: Konza titkos tanácsos,
az Ev. Bund elnöke, Kreueliw, az Innere Mis-
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sion 'elnöke, Krummacher, a nemzetközi moz-
galmak titkára, II eckel, Oberkonsistorialrat,
Fa1J,renlwrstJ az Ev. Bund igazgatója, a nálunk
is' ismeretes FüllkrugJ Ohlemiiller, stb.
" '''Kedden: délelőtt Müller birodalmi püspök, '

fogadott bennünket Heckel főtanácsos jelenlé-
tében. Hatalmas egyéniség, öntudatos egyház-
politikus és képzett teológus benyomását tette.
Erőskezű és erőshitű férfi, aki át van hatva az
evangéliumi öntudattól. Negyven percig tartó
beszélgetés' után megígérte, hogy a jövő nyár
f(jlyamán meglátogat bennünket, Örömmel né-
z~hka 'látogatás elé, mert nem közönséges em-
ber 'az új birodalmi püspök.

,,; : IEzután még Berlin nagyszerű és barátsá-
gos'püspökét, Casrow urat és a német egyház
volt' 'elnökét, dr. Kepler titkos tanácsost láto-
'gáttuk meg.
. ,', Látogatásainkból és beszélgetéseinkből azt
a:~öenyómást nyertük, hogy Németországhan
úgy az állam, mint az egyház komoly válságot
él át, de férfiak állnak az élen, akik Isten se-
gítségével le fogják győzni a válság nehéz-
ségeit. '

"Erős var a mi Istenünk".
Egy mágnás-család tagjai osztoztak az örökségen.

Mindenben megosztcctak békeségesen, csak egy ezersze-
rnélyes edénykészleten nem tudtak elosztozní. Részlet
belöle egyiknek sem kellétt; meg aztán az a készlet
csak egészben volt szép. De egyik sem tudta azt mon-
daní: Legyen a tiéd az én részem, is, csak csorbíttatla-
nul maradjon meg a készlet, Hát hogy, hogy nem, de
megegyeztek abban, hogy sem az egyiké, sem a másiké,
n,~.Iegyen, .hanem mind egy szálig köhöz vagdaltak.
,,' . Amikor nagy bizakodva és türelmetlenkedve vá-
rom, az, "Erős vár, , ." egységes szövegének és dallama-
nak , az elválaszthatatlan ikrek jegyében való megszü-
letését~ 'eszembe jutott ez a történet és felvetődött a
gondolat lelkemben: vajjon hogyan oldja meg a hetes
llizottllág ezt a szövevényes kérdést? Nem tesz-e így
azzal a sokféle szöveggel - és akkor a dunántúli éne-
k~~(k~nyv szövegének sincs kegyelem, ,- meg a dal-
lamvaltozatokkal - és akkor, az emlitett szöveghez
melíékelt dallamnak sincs irgalom, mint azok a mág-
nás-sarjak az ezerszemélyes készlettel: se neked, se ne-
kem) se"a nem tudom hányadikna'k ne legyen igaza, ha-
nem. Iegyen míndegyíkböl különbözö szöveg és dallam
az' általánós. - "Különböző", mert olyat senki se fog
írpi, .amínél jobbat egy még másik ne tudna akár szö-
vegpen, akár dallamváltozatban.

, ~Ebben a meggyőződésben ama óhajómnak a meg-
szívlelését terjeszteném a döntésre hivatottak elé, hogy
l::JiZdlY, ha már a szövegek és dallamváltozatok jó néhá-
nyát oda is 'kell paskolni az egységesség feletti döntés
kemény, kövéhez, de egyen mégis könyörüljenek, mínt
a \<lal,~i.Iáma utódjának kiválasztásakor is egy egész
nemzedék kiirtásánál meghagynak egyet és ez lesz a
láma, - könyörüljenek meg a dunántúli énekeskönyv
szövegének és az ismert dallamnak.

, Először azért, mert ezt a szöveget kezében tartja,
sőt', tsmerí ' sok ezer és ezer evangélikus, sőt végig is
tudják ugyanannyían.

"1 -Másodszor a dallamnál az a hármas hangkötés,
bármily szekatlan is annak, aki kettőshöz van szokva,
épp ugy rri,egszokható és végeredményben nem merény-
let a zenei szabályok ellen, Az, hogy a katolikusoknál
szokás egy szótagra a hangok egész sorát kapcsolní,

még nem ok, hogya, velünk való távoli rokonságnak
ezt az egy nyomát is kítöröljük.

Végül, akik kerékkötői volta'k eddig is az egysé-
ges éneklés előrehaladásának, és lesznek ezután is kü-
Iönbözö, kényelmi, hiúsági, vagy nem tudom még mí-
lyen szempontokból, - azoknak mindegy, hogy a 256,
ének szövege lesz-e dallamostói az egyetemesen köte-
Iezö, vagy attól is eltérő, azoknak ezt is, azt is meg-
szokní egyformán nehéz lesz, velük megszoktatní nem
kevésbbé. Ezt az ellenzéki hajlandóságot azért ne sza-
porítsuk azoknak a, számával is, akik már beletörődtek
a régóta egyetemes és egységes érvényre igényt tartó
és erre szerkesztett Kapi-korál ismert dallamába és az
igen elterjedt 256. ének szövegébe.

Legvégül a kérdéses ének eredeti szerzőj ének
szellemében szólok : Ami nem feltétlen elvetendő, ami
homlokegyenest nem ellenkezik a lutheri ének szövegé-
vei és dallamával, az változatlanul meghagyható. A
256. ének ~edig ilyen meghagyható dallamostól és egye-
temes, egységes igényre jogosult.

Tórda Gyula.

Esperes beiktatás Szegeden.
A Csanád-csongrádi egyházmegye, Saguly János

pitvarosi lelkész és eddigi főesperes nyugalomba vonu-
lásával, egyhangúlag Egyed Aladár szegedi lelkészt
választotta meg főesperesének és Sztik Gusztáv csanád-
alberti lelkészt alesperesnek. November 29-én Szege-
den volt az újonnan megválasztott esperesek 'beikta-
tása. A templom színültig megtelt ünneplő hívekkel.
Saguly János lelépő főesperes beiktató beszédében
hangsúlyozta évtizedes főesperesi tapasztalata alapján,
hogy a főesperesi tisztség, sohasem vólt, de különösen
napjainkban nem cím és rang, hanem, szolgálat, még-
pedig súlyos szolgálat. Minden főesperes annyit ér,
amennyit; szolgál egyházmegyéje felvirágoztatására.
Paraszkay Gyula törvényszéki elnök, egyházmegyei má-
sodfelügyelő beszédében hangsúlyozta: "Régi szokás,
hogy egyes népek az újonnan épült házak falába élő álla-
tot falaztak be. Nékünk is a mi egyházmegyénk falaiba
életet kell befalaznunk, mert csakis akkor ér valamit
egyházrnegyénk, ha van benne öntudatos evangélikus
élet." Az új főesperes székfoglalóját Luther sekrestye-
imádságának elmondásával kezdte, Kettős eszmény-
képet tüz maga elé és egyházmegyéje elé: a vár-építő
Nehemiás példáját, aki népével együtt egyik kezében
kardot tartott, a másikban építő szerszámot. Az egyik
lcezébeoi a védelem kardját kívánja tartani a hitetlen-
ség, ,közöny, .jelekeeeti gyűlölSég, anyagi nyomorúság
támadásával szemben, a másik kezével pedig építeni
kíván egyházmegyéje terűletén. A második eszmény-
képe a Gérar völgyében kutakat tisztitó Izsák, A régi hit
bedőlt kutait kívánja kitisztítani, hogy benne a legüdí-
tőbb italt: Krisztus evangéliumának italát meglelje. A
nagy kúttísztítás belmissziói murikájához pedig pénz
kell: a maga részéről lemond az évi 300 pengő főespe-
resi tiszteletdíjáról és azt a nagy kúttísztttásra, az
egyházmegyei belmisszói célokra kívánja fordítani. If-
júságról szólva, olyan ifjúságot kíván nevelni, amely
tisztelettel hajlik meg más felekezetek tanitása, szel-
lemi és erkölcsi javai előtt, de amely evangélikus 'ifjú-
ság a maga egyházánmk tanaiból, történelmi jogaiból,
evangélikus világnézetéből se111,"müfel nem ad, amely
~fjúság szolgálja a felekezeti békességet, de ha rákény-
seeritik, harcos katonája is tud lenmi az evangélikus
egyháznak. Az evangéltkt~s tanítói kart egyertlő rangú
munkatársaknak tekinti. A felekezeti békességről azt
tartja, hogy: "pax non nascitur, sed fit". Nem szabad
a felekezeti békességet a felekezeti különbségek élére
állítani, mert különben felekezeti gyülölség lesz belőle:
Öv a gyávaság, nemtörődömség és élettelenség békes-
ségétől, ame7.yben a legtöbb alkalom nyílik a szívtelen
lélekhnláseáera. A református egyházzal nem szavak-
ban" hanem tettekben megnyilvánuló szeretetet, megér-
tést kíván gyakorolni. A tótnyelvü evangélikus egyhá-
zakkal kapcsolatban a következőket mondja: "Ünnepé-
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lyesen kijelentem, hogy tót evangélikus gyülekeze-
teinkben soha, 'az anyanyelv használata. ellen véteni nem
fogok, de elvárom minden lelkésztol és tanítótól, hogy
nemcsak magyarul beszélő, de magyarul érző evangé-
likus ifjúságot fognak nevelni hazánknak a ibelmissztői
munkával, amely ifjúsagnak az ajkán az "Erös vár ... "
és Himnusz hangjai szent harmóniával szállnak az Is-
ten felé." Az apostol szavaival fejezi be székfoglaló
beszédét: ",Kérlek titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jé-
zus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok ve"
Iem, az imádkozásban ,énérettem Isten elött." - Az
új föesperest a küldöttségek egész scra üdvözölte. '-
Záradékul még' ennyit: a Csaná~csongrádi esperes-
ség minden tisztviselője lemondott. az egyházmegyei
tiszteletdíjáról ,J,Z'egyhá.?:megYei belmisszió j,avára. Bi-
zonyságot adnak, hogy meaertettete az idők súlyos 'in-
tését! •Evangélikus egyházunk megsebesített utas ként
fekszik az útfélen, akadnak még a XX. században is
irgalmas szamaritánusok, akik nem futnak el érzéket-
lenül a megsebesített mellett, nem szavakkal, szóla-
mokkal, hanem .tettekkel sietnek segítségére. Sok-sok
irgalmas szamaritánusra volna még szükség, hogy ezer
sebből vérző evangélikusságunk talpra álljon!

B. D.

H, IR E K.I [fJ I
ÁDVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA.

, Lukács ~1)B5-36.

Krisztus eljövetelét várjuk. El fog jönni~
mert megígérte. Hatalommal és nagy dicsőség-
gfil !2!J....;.§1jQrJ!!li.Az, ádventi várakozás hsimqu-
lata már ellepte szívünket. De a mi várakozá-
sunkvalahogy' nem -olyan megérkezésre irá-
nyul) mint' ,amilyet az evangéliumban Jézus ki-
látásba helyez. Mi csak karácsonyig látunk.
Csalk a békés, meleq, szeretetteljes karácsony-
estét látjuk. Csak a megszüZető és nem a visz-
sza térő Jézust várjuk. Pedig a mi ádvenWnk a
visszatérő Jézust' ígéri Ez a visszatérés azon-
ban nem csengő-bongó csilingelő karácsonyi
hangulatban' fog iorténni, hasieni csodálatos és
félelemkeltő jelek kíséretében. Az egész terem-,
tett világ belereng ebbe a nagy látogatásba. És
akkor minden elmúlik, csak az ő beszédei élik
át 'a nagy katakliemát. És aeok, akik az Ő be-
szédében keresnek menedéket. Akik megértik a
jeleket és vigyázva várják Krisztust. Akik nem
dobeodmalc és r/,em engedik seiouket megnehe-
zedni réSzegség és az élet gondjai miatt. - Jé-
zus vissza fog térni. És eljön vele la mi vált-,
srj,gurvk. Vigyázzunk azért és kérjúk, hogy mél-
tókká tétessünk és megálIhassunk atz embernek
Fia előtt. rmg.

.- A győri evangélílcus : szeretetház :félszázados
ünnepe. Györböl jelentik, hogy az ottani evangélikus)
szeretetház ünnepsorozattal ülte meg fennállásának
ötvenéves jubileumát. Az "elsö ünnepen Hoffmann
Probst gráci, a másodikon D. ~aul gallneukircheni dia-
konissza-rektor, egy továbbin a magyar Huber Etelka
díakoníssza-fönöknö tartott előadást. Vasárnap volt a
hivatalos jubileumi ünnepség, amelyen a kultuszmínísz-
tériumot Tóth István h. államtitkár képviselte, s meg-
jelent felsöeöri Nagy Pál főispán, Szauter Ferenc pol-
gármester; dr. Deák János" a soproni hittudományi
egyetemi fakultás' tanára, Györy Elemér református

lelkész. Az ünnepség en Borsódy János ny .. tanító, az
intézet első '"árvaatyja", Pálrnat Lajos ny. esperes'- azín-
tézet első igazgatója mondott 'el "sztnes emlék~ke.t':~

I múltböl. Túróczy Zoltán lelkész, a mcstaní ig.azg'a.tó
~s~ert~tte .. a szeretetház jelenét, holnapját pedig Kapf
Bela püspök festette megvAz üdvözlesek során dr. 'roth:
István h. kultuszállamtitkár meleg szavakkal mutatott,
a szociális munka jelentöség'ére,' Szauter Ferenc poíg.ir-
mester Györ szab,ad királyi város háláját tOlmácspYt~;:

-- Ötvenéves, jubileum. ,·A Keresztyén Ifjú;ági'
Egyesületek Magyar Nemzeti Szövetsége és -a ' buda"
pesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület abból az .alkalom';
ból,hogy nemzetnevelö munkáját ezelött.ötven eszterr-
dővel megindította, folyó év december 8-án, -pénteken'
d. u. fél 6 órakor, a budapesti, székesfővárost. Vígadé:
nagytermében tartja meg ötvenéves jubileumát. A' ju ..·
bíleumi ünnepélyen közreműködnek: dr. Szabó Aladár,
D. Kapi Béla, dr. Révész Imre, dr, Tóth Miklós,

.- ·f1yás~hír. Hajts Lajos ny. tábornok, ,a ;pesti .
magyar egyhaz tanácsosa, kőbányai lelkészköri elnök"
a, Fer~nc' J~zsef~rend lovagja, f?lyó h6 y~n:meghal;.,
'1 emetese 4..en delután fél 3 órakor volt a r:akosker.eszt-
úri temetőben. -, Mihály IStván földbirtokos, .m., ~tr::
gazdasági tanácsos, a györi evangélrkus egyházmeq-ye"
a lovászpatonai és bakonytamasí-í gyülekezetek fcl-,
ügyelöje, életének 57-ik évében folyó hó 2-án súlyos
szenvedés után elhúnyt. Temetése 4-én volt a nagy-.
démí temetöben, - Dr. Gummerus Jakab, .a finn ~gy-':'
ház egyik legnagyobb embere, a tamperel egyliázkerü-',
let püspöke, november 24-en elhúnyt. '"" (, ';,', '

- E'elügyelőválasztás. A csorvási 'evangélik.us
gyülekezet Hézer Béla orosházi bankigazgatót válasz-u
totta meg felügyelőjének. Beiktatása december 3-ánl
volt, ' .. I ' -,

- A Magyar Protestáns Irodalmi Tá,l'Saság' 'déc:'
7-~n délután ,5 ó,r9-kor_ tartotta Luther ,ünnepélY.ét:...a'.
Deák-téri leánygimnázium disztermében. Meg~yit.6t'!D.·
Ravasz László püspök mondott, elöadást D. Kapí Ééla.'"
püspök és dr. Sólyom Jenő tartottak, az ünnepélyt' Be~'
zárta dr. Pröhle Károly egyetemi tanár. . ''';'

.- Finn-magyar est. A F'asori Luther, Má~ton.;((ö{
december 9-én a finn-magyar .evangélíkus rckonsáa
ápolására finn-magyar estélyt rendez. A~, ünnepi be.~',
szédet Dedinszky Gyula kiskörösi lelkész tartja.. É'ne-1

~el Uhrin Klára és a kelenföldi evangélikus e'gyház(
enekkar MTeltler Jenö karnagy vezetésével." .. J

- A Budapesti Evang'éltkus Leánygiqmázi'a!'l'h
folyó évi december 16-án, 17.-én és 18-án' Deák-térj,
dísztermében az intézet építési alapja javára, ifjúsági;
előadást rendez. Az intézet növendékei a Mendelsohn' szö.;
vegnélküli dalai ból és eredeti zenei részekböl álló, ,,--t
sellök" énekes mesét adják elö. Kezdete 6 órakor. BEl~
lépödíj 2.-, 1.- P és 50 fillér. ' ,

--, A Luther-rózsa feUí'asználása templomain'k' díc'
seitésében, ,zász'lón: nyoimtatványoko'f! egy're gyaka,r,ibb.'
Ez onrnagaban v~ve orvendetes jelensé,g.' Reformá'tó-'
runk: cím-erének alkabmaeása bizonyságtétel a' luthe'ri'
lceresetuéneeq meabecsiüéee meüett. De sajnos, ez' az
aikcümaeá» nem történik miruienlcor azzal a gomdoss6,f;)-':
gal, amely kíváll'l!atos és végrehajtandó volna: Tudní"
kell, hogy Lasther e címerben mindennek szímbólikus'
jelentőséget aaott; ehhez képest legfeljebb a rajzb'an"
lehet önállórtak le~ni, de a színezésben ragMzkdd;rii;;
kell az eredeti elqondolásnoe. A kereset színe feket'e;J,'t"
szívé veres, a '1"ózsáéfehér, az alap égszínkék, aiZ éfjif'-'
szet aranygyűrű fogja ,korÜl. A seinezesen. kívii.l; a'?f(.&:-Y
sik hibát azzal szokták etkocetnc, 'hogy minden. 'szlht'
vastag arany kontúrral háJ'tárolnak el, 'ho'lÓtt így a
külső aranygyűj'ű szimbólikus értelmét Zerontják J.js/:
azt a gondolatot, hogy a MegfeszítettTeémlekJztJtö;
kereszt a természetes emberi szív 'közepén áll, tÜ1/Jk;;e~'

•teszik. Az utóbbi hiba abból száTrnazik, hogy a;'YO'InI1J:
lyuk-jelvény másként nem készíthető, mi'Yit d. feltűnő
sárga kontúro;kkal: De ,ez . a. technikai kérilyszérii.'Yág',

:.~ 1;
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ne:nJ' áll tenn hímzésnél, vagy nyomtatásnál; ilyen
mnonkáná; egyáltalában nincs szükség semonitéie leon-
túrra. S. J.
, ,- A Veszprémi Egyházmegyei 'Gelkészegyesület
rendes őszi értekezlete november 22-én, Pápán folyt le,
Takács Elek esperes elnöklete mellett. Az értekezletet
Urvacsoravétel előzte meg. Az elnöki megnyitó rámu-
tatott a gyülekezeti háztartások .rendkívüli súlyos
helyzetére, ami különös en a gabonaárak katasztrófális
esésével függ össze. Az elnöklő esperes az értekezlet
tudomására hozta, hogy' a Nyugdíjintézeti Bizottság
Tatay Lajos bakonytamásí-í lelkészt, 42 évi szolgálat
után, saját kérésére, nyugdíjazta. Az értekezlet a ta-
nácskozás során Luther születésének 450-ik évforduló-
jával kapcsolatban jubileumi fogadalmat tett. Szeretet-
tel köszöntötte az értekezlet Takács Elek esperest ab-
ból az alkalomból, hogy ebben az évben tölti be espe-
resi munkálkodásának 20-ik évét, Megdöbbenéssel vette
az értekezlet tudomásul, hogy mivel Tatay Lajos csak
52.százalékban tett eleget a Nyugdíjintézettel szemben
fennálló díjfizetési kötelezettségének, gyülekezete pe-
dig csak 43 százalékban, azért 3600 pengő, tehát száz-
százalékos nyugdíjigénye helyett csak 2187 pengőben
állapította meg a Nyugdíjintézet Tatay Lajos nyug-
díját. Az megérthető, hogyanyugdíjjárulékokkal hát-
ralékos lelkész nyug'díjából a hátralék levonásba kerül
de a lelkészt tenni felelőssé a gyülekezet hátralék~
rníatt csak 'akkor lehet, ha a Nyugdíjintézet utánajárt
és meggyőződött, hogy a gyülekezet hátraléka a lelkész'
hibájából vagy hanyagsága míatt áll fent. Ilyen után-
járás ebben az esetben nem történt s ezért a Lelkész-
egyesület a Nyugdíjintézet határozatával a legnagyobb
mértékben elégedetlen. Az értekezlet tudomásul vette,
hogya bakonyi és Pápa-vidékí gyülekezetekben Erős
Sándor KIE titkár bevonásával ifjúsági konferencíák-
voltak, Presbiteri konferencia volt Bakonycsernyén.
Szűkebbkörű KIE-konferenci.a volt Veszprémben is,
legközelebb pedíg a Veszprém-vidéki gyülekezetekben
lesznek KIE-konferenciák. Tudomásul vette a Lelkész-
egyesület azt is, hogy az egyházmegyei belmissziói
egyesület körzeti beosztást készít az egyházmegyéről,
és a körzetek központjaíban presbiteri konrerencíákat
rendez, a szomszédos gyülekezetek bevonásával. Öröm-
mel értesült a Lelkészegyesület arról is, hogya Vesz-
prém- Várpalota-Lajoskomáróm gyülekezetek szórvá-
nyaiban élő, kb. 1500 evangélikus lélek gondozása cél-
jából, az egyházmegye egy mísszíóí lelkészi állás szer-
vezését szorgalmazza. A Lelkészegyesület az egyete-
mes közgyülésnek azzal a határozatával kapcsolatban,
mely szerint az "Erős vár a mi Istenünk" szövegének
végleges megállapítása céljából egy bizottság küldetik
ki; kímöndta, hogy a maga részéről ragaszkodik az
"Erős vár a mi Istenünk"-nek ahhoz a szövegéhez,
amelyik a dunántúli énekeskönyvben van. Az egyház-
kerületi és egyetemes közgyűlések tanácskozásaival
kapcsolatban azt az óhajtásat fejezte ki az értekezlet,
hogy azok a lelkészek, akik ezeken a gyűléseken részt-
vesznek, az ott történtekről és határozatokról, intéz-
kedésekről, élőszóval számoljanak be a legközelebbi
Ielkéazértekezleten. Azt is óhajtja a lelkészértekezlet,
hogy az egyházmegyei közgyülés azoknak a képvise-
lőknek, akiket a kerületi közgyülésre megbízólevéllel
kiküld, egyes fontosabb kérdésekben adjon határozott
utasítást, olyképen, hogy ezek a képviselők a kerületi
közgyűléseken az egyházmegyei közgyülés akarata és
határozata értelmében szólaljanak fel és ha' szavazásra
kerül a sor, ugyancsak az egyházmegye akarata értel-
mében szavazzanak. Az értekezlet, melyen 24 lelkész

, vett részt, .hálaadó imádsággal ért véget.
- Az Angyalföldi Luther Szövetség és Luther

Márton Kör dec. 3-án d. u. 5 órakor szeretetvendégséget
tartott, melyen müvészí müsor keretében előadást tar-
tott Hamvas József ny. tanár, bibliát magyarázott Ri-
már Jenő vallastanár.

.- A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
december 3-án müsoros Mikulás-estet rendezett. Elő-
adást Szuchovszky Gyula, az egyesület titkára tartott.

"-,-LelkészbeiktatÍls. A csabácsüdí evangélikus egy-
házközség anyaegyházzá való alakulásával megválasz-
tott lelkészét, Chován Józsefet Kovács Andor esperes
iktatta be hivatalába.

, - Egyházmegyei leánylwnferenclát rendezett a
Veszprémi Evangélikus Egyházmegye és az egyházme-,
gyei Belmisziói Egyesület Pápán, november 23-án,
Schöck Gyula pápai lelkész segítségével. A Leányken-
ferenciát előző napi vallásos est készítette elő, hol Kiss
Samu, nagybarátralut lelkész tartalmas alkalmi beszé-
det mo~do~t:, A konf~rencián, mely Takács Elek espe-
res elnoklesevel s mmtegy 100 résztvevő jelenlétében
folyt le, előadók voltak: Kakas Irén tanítönö Huber
Etelka diakonissza-főnöknő, Túróczy ZOltán,' Hering
János, Kakas .Iózsef, Bödecs Károly, Schöck Gyula lel-
készek, kik előadásaikban a leányegyesületi munkára
és a leányegyesületi tagok lelki és valláserkölcsi életére
vonatkozó kérdésekben adtak hasznos útbaízazításokat
és intő tanításokat. ~

,- A Váci :Evangélikus Nőegylet iiézimunkaidálIí-
tása. A Váci Evangélikus Nőegylet december 2-6-ig
rendezte IV. évi karácsonyi jótékonysági kézimunka-
kiállítállát D. D. Raffay Sándorné és Hítzíz'rath La-
josné védnöksége alatt. A kiállítást decembe; 2-án dél-
után, dr. Krakker Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos,
polgarmester nyitotta meg. A kiállítás tartama alatt
naponta magasnívójú müsor szórakoztatta a kiállítás
meg tekíntöít. .

- A kőszegi evangélilms egyház 150 éves jubi-
leuma. A kőszegi evangélikus egyház most ünnepelte
megalapításának 150 éves jubileumát. Az istentisztele-
t~n az ün?-epi bes~édet Prőhle Henrik pozsonyi evangé-
Iíkus lelkesz mondotta. A jubileumr-a a kőszegi protes-
tánsok áldozatkészségéből elkészült az 1783-ban épült
templomhoz a torony, amelyet ünnepélyesen szentel-
tek fel.

~ Krén Margit újl!.\)b. nemes adománya. Krén
Margrt, a Budapest Székesfővárosi Erzsébet Leányárva-
ház igazgatónője, a kelenföldi egyház nagy jóltevője,
akinek adományából most vasárnap avatják fel a ke-

, lenföldi templom müvészí oltárképét. a lelkészhivatalba
újabb adományt jelentett 'be. A közeledő karácsony al-
kalmából 50 szegény gyermeket óhajt ismét felruházni.
Ez az újabb nagy adomány is bizonyítja, hogy akinek
a szíve hittel telt, annak a keze adakozásra nyílik.

- A Protestáns \Országos Arvaegylet évi köz-
gyűlése. A Protestáns Országos Árvaegylet december
12-én délután 6 órai kezdettel tartja évi közgyülését
dr. Pesthy Pál elnöklete alatt a Rózsák-tere 1. sz. alatti
árvaházban. A közgyűlés tárgysorozata: 1.. Az Egylet
1932. évi munkálkodásáról szóló jelentés. 2. Az 1932.
évi zárszámadás. 3. Körtségelöírányzat az 1933. évre.
4. A számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása.
5. Esetleges indítványok.

- Mikulás-délután. A Kelenföldi Nőegyesület de-
cember 6-án igen jól sikerült Mikulás-délutánt rende-
zett az iskolás gyermekeknek, amelynek keretében Gye-
nes Dezső bácsi mesélt a gyermekeknek. A gazdag mü-
sor végeztével a jelenlévő gyermekek Mikulás-csoma-
got kaptak, majd a Nőegylet mintegy 200 gyermeket
vendégelt meg.

- Oktatás. Szerény,. házias, gyermek szerető, ko-
moly, középkorú evangélikus tanítónőt keresek nyolc-
éves. fiam oktatásához, aki a hittant is tanítja és lehe-
tőleg hasonló állásban volt már. Német nyelvtudáS
előnyben. Fizetési igénnyel fényképes ajánlatot kér AI-
brecht Rezső uradalmi számtartó Bucsatelep, Békés m.
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TEMPLOMÉPITÖ BÁNVÁSZOK.
Csodálatos mozgékonyság tapasztalható a

magyar evangélikus egyházban a templomépíté-
. sek körül. .Kis leányegyházak. fiókegyházak,

sőt tanyacsoportok lakói összeállnak és nyo-
mor ide, munkanélküliség oda, templomot akar-
nak ... Mintha éreznék, hogya testi nyomorú-
ságnál veszedelmesebb a lelki inség és ennek

. ésére mindent el kell követni.
somsály-f:Janyatelepi evangélikus mun-

kások, 'akik az ózdi egyházközséghez tartoznak,
december harmadikán összeültek lelkészükkel
és elhatározták, hogy ők is templomot építenek.
Nem régen írtunk a tatabánya-felsőgallai bá-
nyászokról és egy pilisvörösvári bányászról,
aki, hogy lelkészét elkísérhesse a hívekhez,
nappali beosztását átadja vaLamelyik társának
és a testnek pihenést ném adva, éjnek idején
száll tárnák mélyére.

Nekünk mindig azt beszélték, hogy a bá-
nyászok, akik a legnehezebb testi munkát vég-
zik, az emberi társadalom örök elégedetlenjeí,
akik minden szélsőséges politikai és társadalmi
megmozdulásra kaphatók. ]!js ezek a híradá-
sok azt mondják nekünk, hogy akik örökösen
a halál szájában járnak, akiket a bányal égtől
kezdve a vízfeltörésig és tárnabeomlásig száz
veszedelem környékez, hogy ezek az emberek
érzik igazán, hogy az Isten tenyerében nyug-
szanak. A tárnák többszázméteres mélységei, a
Dawis-Iámpák kísérteties fénye mélyebbé teszi
érzésvilágukat és gyakoribbá felgondolásukat
az Istenre.

Milyen megható, hogy a somsályi bányá-
szok, akiknek nehéz munkájuk nyomán alig
van meg abetévő falat juk , elhatározzák, hogy
jövedelmük két százalékát adják oda az egy-
háznak, hogy templomuk legyen. Milyen hatal-
mas és monumentális dolgokat cselekedhetne
az egyház, ba ezt a nemes elhatározást ma-
gáévá tenné minden evangélikus keresztyén.
Nemcsak a bányász, nemcsak a földmunkás, aki-

nek két fillére odajegyeztetik, ahol a halhatat-
lan cselekedeteket jegyzik, hanem a bánya-
igazgató, a részvény társasági vezérigazgató is!
Mert tudunk, emberekről, akiknek .jövedelme
több, mint száz és száz bányászcsaládé együtt-
véve. Csakhogy ezek az emberek nem száll-
nak le tárnák éjszakájába, tehát, úgy látszik,
nem érzik annyira az Isten közelségét és az
Isten megsegíto1regyefmenek szükségé] C

A somsályi bányászok, amikor lenn van-
nak a föld méhében, bizonyára tudnak ott is
imádkozni Istenhez. De azt akarják, hogy ami-
kor mindenki ünneplőbe öltözik, hogy akkor
ők is megtisztálkodva, testi-lelki ünneplőben
siethessenek az' Ur gyülekezetébe. Ök is min-
den egyéb gondot és terhet levetve, az Isten
házában akarnak szemtől szemben állni azzal
az· Istennel, aki egész 'héten oly csodálatosan
tartja felettük óvó, megsegítő, megmentő kezét.

Könnyes ádventi boldogsággal üzenem, ne-
kik, hogy iiyen hitből a legszebb építőkövek

. tevődnek össze és hogya somsályi bányászok-
nak már van templomuk, mielőtt templomot
építettek volna. A templom az ő bensejükben
van. Ok maguk az Isten élő temploma és raj-
tuk a pokol bányarémei erőt nem vehetnek,
mert mennyországot hordanak szívükben.

]!js ez az ő nagy elhatározásuk, amely tár-
nák mélyében fogant, talán akkor, amikor szűk
odukban egymás mellett háton fekve vájták a
vasat, vagy a szenet ... ádvent első vasárnap-
ján érlelődött tetté. - Nem lehet másként, az'
ádventi király vonult be a szivükbe. Nem lehet
másként. .. ők érezték az istenfiú' nagy árva-
ságát evilágban és puha fészket készítettek
neki szívükben. ]!js Gerhardt, Pállal bizonyára
ők is vágyva énekelték:

Jőjj be, óh mért állasz ott künn
Isten áldott: embere?
Varva várlak) nyitva házam)
Nyitva seivem, szállj bele! ...
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Luther és a török-kérdés.
II.

, Mihelyt észrevette Luther, hogy súlyos
félreértések áldozata "lett, óvta híveit szavainak

, félremagyarázásától. 152~-ban:, d~ ::nég a
mohácsi vereség dermeszto hatasatol fuggetle-
nül, egyik iratában ezt mondja.: ,!A törö~-
háborúról is szerettem volna mondam valamit,
mert annyira közeljutott hozzánk, és mert
egyesek szememre vetették sza~aimat; h~gy
elleneztem volna a török ellen valo hadviselést.
Hiszen jól tudtam én régen, hogy még törökké

, is kell lennem, s hogy semmit sem használ ne-
kem, hogy oly világosan írtam erről a ~olog-
ról sőt a világi felsőségről írt könyvecskémben
azt tanítottam, hogy egyertlők egyenlőkkel bát-
ran hadakozhatnak."

Azt a tervét, hogya török-háborúról való
véleményét részletesen kifejtse, két évvel ké-
sőbb meg is valósította. Csak a nyomda ügyet-.
lenségén múlott, hogy ez az irata 1529-ben ke-
rült ki a sajtó alól. Könyvének címe: A tö-
rökök elleni háborúról. Az ajánlásban leszá-
mol a váddal, hogy ellenezte volna a törökök
elleni hadviselést. Az irat elején 'pedig őmaga
is higgadt történelmi áttekintést ad eddigi nyi-
latkozatairól. Látja az okát is, hogy miért gon-
dolják róla a háború ellenzését. Ezt írja az
átok bulla nevezetes 34. tételéről: "Ebből a
cikkből vehették, akik azt mondják rólam,
hogy akadályozom és ellenzem a török ellen
való harcot." Tudja azt is, hogya papi uralom
miatt senki sem látta tisztán a világi felsőség
kötelességeit. Őmaga sem írt a világi felsőség
teendőjéről, mert előbbi nyilatkozatai nak ide-
jén még a pápa és a papság volt mindenekben,
mindenek felett és mindenek által. Most már
hirdeti, hogy a császárnak kell küzdeni a török
ellen. De a legkeményebb _szavakkal óvattói,
hogy egyházi felsőség alatt harcoljanak, mert
a papi hivatal dolga az igehirdetés és a lelkek
gondozása. A Keresztyénnek, mint ilyennek az
a tiszte, hogy kivegye Isten kezéből az ostort,
tehát bánja meg bűnét, engesztelje ki Istent,
könyörögjön hozzá hittel bocsánatért. Igy majd
Isten hatalma nélkül marad a török, nem lesz
többé ostor a haragvó Isten fenyítő kezében.

Erről az iratáról még a legmakacsabb el-
lenségek sem mondhatták, hogy ellenzi a török-
háborút, bár Cochlaeus, Luther egyik nagy el-
lensége nem tudta megállani, hogy ki ne fejezze
bosszúságát afölött, hogy a reformátor ebben'
az iratában is ostorozta a reformálatlan ke-
resztyénség vétkeit. De úgy tüntették fel Coch-
laeus nyomán a dolgot, hogy Luther csak most
kezd buzdítani a háborúra, eddig akadályozta ..
Pedig csak annyiban különbözött ez a török-
irat a korábbi nyilatkozatoktól, hogy míg ezek
valamilyen más tárggyal kapcsolatban estek,
addig ez az irat alapos fejtegetésben adh atta
Luther nézetét. Hogy azonban a reformátor

korántsem befolyásolta döntően a nérr;~t :poli-
tikai közvéleményt, sem most, sem elobb, ezt'
az a tény mutatja, hogy ez a fél,re~rth.etetle,n
szándékú könyv sem tudta talpraállítani a ne-
met birodalmat a magyar nép védelmére. Lu-
ther még ugyanabban a~ évben, 1?29-.hen ú~abb
iratot bocsát ki ilyen címmel: Tabon beszed a
török' ellen. Panaszkodik benne, hogy a néme-
tek nem hallgattak rá. Még mélyebbre szánt
tehát, és arról tanít, hogy mit kell tartanunk
a törökről a Szentírás szerint.

Ettől fogva gyakran írja le gondolatait a
törökről az iszlámról ; egy erdélyi származású
domonkos könyvét is' kiadja, amely a törökök
vallásáról és erkölcséről szól. Idevágó iratai
közül legnevezetesebb 1541-bEmmegjelent köny-
vecskéje: Intés imádkozásra a török ellen. ?,el-
jes mértékben érvényesül, be~ne az ,a felf~g~sa,
hogy mindenekfelet~ ~al~ kotele.sseg, bunem,k
megbánása, a megtéres es megjavulás. A ne-
metnép megérdemelte a rátörő veszedelmet. De
ne essenek kétségbe. Bízni kell Isten jóságában.
Ha Isten velünk akkor nincs ereje rajtunk sem

.töröknek, sem Ördögnek. "Ha tehát segíteni
akarunk magunkon, bánjuk meg bűneinket és
tegyük jóvá a gonoszságokat ... " Az az örö-
kös kiabálás, hogy a török rettenetes zsarnok,
nem segít semmit. Ha nem volnán~ gonosz::;k,
akkor a büntető ostor sem volna rajtunk. Ezert
csak imádsággal felvértezve lehet sikeresen in-
dulni a török ellen. ,

Természetes, hogy ezeket a nyilatkozatokat
tovább halmozhatnánk. Az asztali beszélgetések
során és a levelezésben is gyakran szóba ke-
rült a török háború dolga., De a legkényesebb
nyilatkozatokból is láthattuk a Luther ellen
emelt vád teljes alaptalanságát. Igaz ugyan,
hogy a törökökről, amohamedánizmusról való
ismerete egyre-egyre gyarapszik, a török-hábo-
rúról való felfogása új meg új elemekkel bővül,
de a török-kérdésre vonatkozó felfogásában és
magatartásában semmiféle törésszerű változás
nem történt. 1518-ban és 1542.ben egyaránt azt

. mondja, hogya török Isten büntető vesszeje.
1518-ban és 1543-ban ugyanazt hirdeti: imád-
kozni kell Istenhez, mert egyedül Ő segít raj-
tunk. Mohács előtt és Mohács után egy a taní-
tása: A nép bűnös, Isten bünteti. Istent ki kell
engesztelnünk, s csak akkor remélhetjük, hogy
a törökön győzedelmeskedünk.

Hogyan történt mégis, hogy kijelentéseit
rosszul magyarázták és gyűlölettel fogadták?
úgy, hogy Luther sohasem volt politikus, nem
volt az ebben a politikai kérdésben sem. A
török-kérdésben is teológus maradt; az ma-
radt, jóllehet, ugyanakkor még a pápaság maga-:
tartását is a török vésszel szemben nagy
mértékben irányították politikai tekintetek.
Luther felfogása szerves kapcsolatban van
egész reformátori teológiájával. Ez az oka an-
nak, hogy az átokbullától kezdve mindmáig
vád tárgya az ellenségek részéről Luther taní-
tása a török-háborúról.
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.Jól tudta ezt maga Luther is. Eppen a tö-
rök-kérdésről tett nyilatkozataiban gyakran ki-
fejezte, .hogy az ő hivatása a prófétálás, Isten'
akaratának hirdetése és ezért a próféták örök
sorsában kell osztoznia.

1521-ben Mikeáshoz hasonlítja magát.
Akháb királyt négyszáz próféta buzdította
harcra Rámóth-Gileád ellen; valamennyi ked-
vezőt jósolt neki. Most még. négyszáznál is több
a prófétája Bálnak. "Talán miként Mikeás,
aki szintén gyűlöletes volt, mivel csak rosszat
prédikált, mondom én is az én Akhábomnak:
Rajta, harcoljatok a török ellen, hogy ellen-
szegüljetek az Isten vesszejének és elessetek,
amiként az el is esett.'" Ugyancsak 1521-ben
ezt írta magáról: "Nem mondom, hogy pró-
f'éta vagyok. De mondom, hogy nekik (t. i. el-
lenfeleinek) annál inkább kell félniök, hogy az
vagyok, minél jobban vetnek meg engem és mi-
nél többre becsülik magukat. Isten csodála-
tos az ő cselekedeteiben és ítéleteiben, nem
becsüli az előkelőséget, nagyságot, tudást, vagy
erőt... Ha nem vagyok próféta, akkor is még
bizonyos vagyok magam felől, hogy nálam az
Isten igéje és nem náluk, mert a Szentírást
mindenkor magam mellett bírom, őnekik pedig
csak a saját tanításuk van. Ugyanez bátorsá-
got is ad nekem, hogy épp oly kevéssé féljek
tőlük, mint .amennyire 8k engem megvetnek és
üldöznek."

1541-ben is az Intés im6dkozásracímű
iratában azt mondja, hogy Németország tele
van Isten ellen való mindenféle bűnnel, mégis
védekezni akar, és dacol Istennel,. "úgy, hogy
sajnos, túlságosan is igazmondó próféta voltam,
amikor gyakran mondtam, hogy vagy a török-
nek kell minket, vagy nekünk kell magunkat
megbüntetni. "

Nehéz tiszt volt ez a prófétaság. "Igen, én
valóban egészen hiteles' próféta vagyok, - írja
-, annyira, hogy én is haragszom magarn-
ra ... " Ugyanazzal a szigorúsággal korholta a
pápaságtói elfordult, de az evangélíomot meg
nem becsülő németeket, mint amellyel egykor
a pápa híveit feddette. Az evangélikusokat is
intette, hogy csak bűnbánattal háríthatják el
magukról Isten fenyítővesszejét, a törököt. Igy
tett bizonyságot arról, hogy nem pártos polé-
mia, hanem prófétai szelleme tétette vele nyi-
latkozatait a török-kérdésben.

Azt is jól tudta, hogy éppen azért, mert
prófétaként szólt s nem a politika változásai és
az emberek szájaíze szerint, .nyilatkozataínak
helyessége és igazsága nem mérhető hatásuken.
1542-ben ezt írja: "En megtettem a magamét,
mint hűséges próféta és igehirdető. Aki nem
akarja meghallgatni, az hagyhatja, de én iga-
zolva vagyok most, majd ama napon és örökké.
Akik azonban hisznek nekem, meg fogják kö-
szönni itt és amott ... "

Nem is jutott senkinek eszébe hazánkban,
- amíg Luther prófétai lelkének eleven ereje

hatott, - hogy e nyilatkozatok ra utalva há-
rítsa el magától az. evangélíomi reformációt.
Pedig a magyarokat érintette elsősorban Lu-
ther magatartásának hatása a török-kérdésben.
Sőt inkább az történt, hogy .tizenhatodik szá-
zadi énekköltőink Lutherrel egyezően szólnak
a törökről. Ök is, mint próféták, vagy az ótes-
.támentomi próféták és zsoltárírók lantosai szól-
nak népükhöz. Pedig ugyancsak siratják a szen-
vedő népet, és gyűlölik a gyilkos pogányt!
Hirdetik, hogy Isten bünteti a törökkel a ma-
gyar nemzetet, s ezért csak egy útja van a
szabadulásnak. Ki kell Istent engesztelni, s
akkor majd megszabadítja a magyar népet.
Tanúságu! az egyik Luther-tanítvány, Batizi
András zsoltárát idézem :

Nem méltán büntetsz-e meg minket?!
Mert most elfeledtünk tégedet)
Szívünkbe tettünk isteneket
Bálhoz emeltük keeeinket,

Támadj fel) Úristen) már melletticnk,
Mi na;gy ügyeinkben légy velünk)
Színedet ne rejtsd el előttünk)
Győzedelmet adj már minékünk.

Jól tudta tehát Luther Márton, hogy nem
azért haragusznak rá, nem azért vádolják ha-
mis tanítással, mert rosszul tanított, hanem
azért, mert nem' akarnak engedelmeskedni az- ~
Isten szavának. Amikor azonban most, száza-
dok multán, a történelmi visszaemlékezés fé-
nyében áll előttünk Luther alakja, nem sza-
bad zúgolódnunk azért, amit a keresztyén Egy-
háznak a reformátor alaptalan vádelásáért kell
tűrnie. Itt is igaz az, amit egykor József mon-
dott testvéreinek: Ti gonoszat gondoltatok el-
lenem, de Isten azt gondolta, hogy e gonoszat
jóra fordítj.a. Luther ellen gonoszat gondoltak,
de, íme, amikor tisztázódik, igaz-e a vád, nem-
csak hogy tisztán áll előttünk a reformátor
személye, hanem még tündöklőbb rajta az el-
hivatás szent jegye: valób.an Isten prófétája
volt! . Dr. Sólyom Jenő.

Sebek.
Vannak egyházunk testén. Régóta. Fölös szám-

mal. Oka van, amiért támadtak. De célja is. Hogy észre-
vegyük hibáinkat, mulasztásainkat és cselekedjünk.
De mindene'kelőtt, hogy bűnbánóan hajtsuk le fejün-
ket. Azután áldjuk az Isten kegyelmét, hogy még va-
gyunk, még létezünk s kérjük irgalmát, kegyelmét, ne·
hagyjon bennünket elveszni ezután sem, amint meg-
érdemélnénk. Azután pedig bízzunk, mert akinek fáj a
sebe, azon lehet még segíteni. Ézsaiás próféta mondja
népéről, hogy csupa seb, dagadás és kelevény, amelye-
ket ki sem nyomtak, be sem 'kötöztek, olajjal sem lá-
gyítottak (1. r., 6. v.). Ismerjük fel sebeinket és orvo-
soljuk. Nehogy az Isten azt mondja rólunk is: "Miért
ostorozzalak tovább, holott a bűnt követitek?!"
(Ézs. 1., 5.)

Nyitott seb a szektakérdés. Miért éppen a mí egy- .
házunk területén működnek leginkább? O'ka van. Ne
azon csodálkozzunk, hogy sikereket értek és érnek el.
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Inkább azori, hogy még nem jutottak nagyobb ered-
ményre. Mert juthattak volna.

A szekták például lépten-nyomon emlegetik
Krisztus Urunkat. Lehet szó róla, hogy túlso'kat. Mert
történik az Ur szent nevével sokszor visszaélés is,
amit a IL parancsolat úgy tilt, hogy "hiába ne vedd!"
De épp úgy lehet szó arról, hogy mi, túlságosan keve-
set használjuk. Szmte kerüljük.' A "kereső lélek" pedig
nem az embert keresi, sem az impozáns megjelenését,
sem a bölcseségét, sem li szónoki képességeit, hanem
Jézus Krisztust. Egyszerü evangélikus hívő ember aj-
káról hangzott el a következő krttíka, Két lelkipász-
torról volt szó s akkor úgy vélekedett: ez a jobb szónok,
talán sokkal jobb is, mint amaz, de amaz kedvesebb ne-
kem, mert sokkal vallásosabb a prédikációja, sokkal
inkább a Krisztust hirdeti! Lehet-e kérdés tárgya, hogy
melyik a nagyobb dícséret? Bizony, kevésbbé a hívek-
ben van a hiba, - sőt hálát kell adnunk Istennek,
hogy a hívek megmaradtak, noha rengeteg okuk lett
volna (s ne kérdezzük, vajjon nem lenne-e?) az ellen-
kezőjére.

Megmaradtak, noha az "Ige" egyházában több
"szónoklatot" és több "szép beszédet" hallottak, mint
igehirdetést!

Megmaradtak ágostai hitvallásúaknak, noha a leg-
többj ének alig volt még a kezében az ágo hitvallás s
bizony keveset is hallottak tartalmáról. Ha egyáltalában
hallottak!

Megmaradtak templombajáró}mak, holott egyik-
másik (talán jó egynéhány) leánygyülekezetben abban
volt és van részük, hogyalelkipásztor pont az isten-
tiszteletre robog be s utána azonnal el, természetesen
kínosan ügyelve arra, hogy a kiszállások száma még
véletlenül se legyen több, mint amennyire' a hivány
'kötelezi. Mintha Krisztus Urunk annyira a minimumot
kívánná! S míntha az apostolok példája is ezt mutatná:
(1. Kor. 9" 15-16.)

Megmaradtak az éneklő egyház tagjainak ott is,
hol a hivatott vezérek a legértékesebb és legdrágább
énekkincset annakidején elvizenyősítették. Sokat elsik-
kasztottak, sokat "átírtak", soknak a helyébe nacio-
nalista "okoskodmányt" tettek. Érdekes és érdemes
megfigyelni, hogy ez a tény mennyire a szekták mal-
mára hajtja a vizet. Ez egy németnyelvü saját kiadású
egyházmegyéI énekeskönyv énekterületéröl,áll. A ré-
gebbi kiadás teljesen nacionalista csinálmány, amely-
nek egyenes eltiltás a bizonyára Istennek tetsző csele-
leedet lenne. A legnagyobb érték, melyet ísmer, az
erény (Tugend); az üdvösség útja az emberi erényes-
ség (tugendhaft ) ! Luther Márton, Gerhardt Pál, Heer-
mann János, Neander Joakim, stb. gyönyörü énekei
Diterich és társainak szemérmetlenül silány átirásaí-
bim,vannak meg, még az "Erős vár ... ". tönkretételétől
sem riadtak vissza. Egyáltalán nem csoda, hogy ezen
az énekterületen járt legnagyobb sikerrel a szektamoz-
galom. Az ennek helyébe lépett új énekeskönyv lénye-
gesen jobb, bár sok kívánnivalót hagy hátra, hiányzi'k
belőle például - horríbile- dictu - a "Ne csüggedj el,
kicsiny sereg!" is többek között. Tudott dolog, hogy
ezeket az énekgyüjteményeket nem a hívek alkották
s azért áldhatjuk Istent, hogy azok ilyen silány lelki-
táplálék ellenére sem engedték magukat elriasztani
egyházun'któl. Bizony valóságos csoda, hogya szekták,
valamint más egyházak nem értek el nagyobb ered-
ményt rovásunkra.

Vannak azután más sebek is. Kisebbek, nagyob-
bak, általánosabbak, de egyformán veszélyesek, saj-
nálatosak. Itt van például az a követelmény, hogy a
lelkipásztor feddhetetlen legyen. S viszont vannak ese-
tek, mi'kor az egyházi bíróság vétkességet állapít meg,
büntet is, ha csak pénzbírsággal is - és minden ma-
rad a régiben. A hívek pedig azt gondolják, hogy leg-
alább ott nem volna már szabad az illetőnek szószékre
lépnie, ahol akisiklása megtörtént s köztudomású. És

'alighanem nekik van igazuk! (Nem lenne-e ezen a té-
ren is szükség az egyházalkotmány megfelelő részének
reformjára? )

Milyen veszedelmes sebeket ejthetnek a rossz tan-
'könyvek! Tény, hogy a tankönyvek terén rosszul ál-
lunk. Különösen a középiskolában. Mennyi felesleges
filc.zófálás a Kr-isztua tanítása helyett! Mennyi ismeret-
anyag, hit- és erkölcstan, ami még felnőttnek is ne-
héz, gyermekeknél pedig egyáltalán nem az út arra,
hogy hitét mindjobba:n megszeresse és szívébe zárja!
Azonkívül milyen vaskos hibák fordulnak elő, mintha
nem is lenne tanügyi bizottságunk, vagy nem müködne,
vagy engedélyezése nélkül lennének egyes könyvek
használatban. Egy 'kiragadott pédát egy konfirmandus-
oktatást célzó könyvecskéből! Bizonyos, hogy az egy-
ház annyira becsüli meg önmagát, amennyire megbe-
csüli a szentségek et. S annyira hü önmagához, ameny-
nyire hű a szentségekhez. A kérdéses könyvecskében
pedig az áll: "Évenként egyszer vagy kétszer. Igaz elő-
készülésset. Megfogadom az Ur szavát: Felveszem az
Urvacsorát." Egyszer, - legfeljebb kétszer! No, nem
nagy a serkentés és nem csoda, ha ilyen buzdítás nyo-
mán az "egyszer sem" lesz úrrá. Talán mégsem lenne
helytelen, ha azt ta:nítanánk: évenként legalább há-
romszor! Avagy nem lenne szükségünk az Isten bün-
bocsátó 'kegyelmére évenként többször is?!

Néhány sajgó sebre csak rövid utalás 'történjen!
Helyenként, különös en városi gyülekezetben, divatba
kezd jönni az elkésés a templomi istentisztelet kezde-
téről. De hogy lehessen pl. ott küzdeni ellene, ahol a
legrendszeresebb elkéső, ki véletlenül sem jönne ponto-
san, - maga a papné leányaival együtt. Adja Isten,
hogy ez csak egyedülálló eset legyen!

Azután osztályok is vanna'k még. Esketésnél, te-
metésnél. Első, második, harmadik osztály. Avagy ért-
hetőbben: 5, 30 és 70 pengős osztály. Mintha az Isteri
személyválogató lenne és a pengő szerint mérné az ál-
dást! Avagy a halottak vonatán 'külön elbánásban ré-
szesülnek az 1. és IL osztály utasaí ? Miként lehetséges,
hogy gyülekezeteknek ilyen "alkc.tásokra" jogcímük
és Iehetöségük legyen?

Helyenként az ájtatos hívőnek pont az igehirde-
tés tartama alatt dugják az orra alá a perselyt, hogy
ezzel is emeljék fígvelmét és áhitatát. Ezen pedig alig-
hanem könnyen lehetne segíteni, mert az csak nem le-
het szabály, hogy a perselyt csak az igehirdetés alatt
szabad 'körülvinni ? Mert tudok helyet, ahol mihelyt a
lelkész fellép a szószékre, megáll a persely vándor-
útja!

Ujabban a felekezeti békességre ismét erőtelje-
sebb hangsúly esik. Örülök néki. Csak ne szolgáljon
ismét a mi rovásunkra, mert sokszor azt érzi ilyen
buzdításból kicsendülni az émber: eredj, szaladj te is,
pajtás!

Végül pedig: sok ma az újítás. De nem lehetne
inkább a régi értékeket visszaállítani, pl. a liturgiát,
viszont belopakodott visszaéléseket kiküszöböl ni, mint
pl. temetéseknél a búcsúztatót? De legalább is el kel-
lene tiltani, hogy ahol eddig nem volt meg, ne meré-
szelje senki sem bevezetni, mert egyéni ízlésének meg-
felel.

Sebek egyházunk testén. Amikor látjuk mindezek
ellenére a hívek hüségét, áldjuk érte az Isten kegyel-
mét. De viszonzásul törekedjünk mi nagyobb, igaz evan-
géliumi hüségre a hívek lelke iránt!

Kóts Lajos.

A háztartási alkalmazottak
lelki gondozása.

Városi gyülekezetek legfontosabb belmisz-
sziói munkaalkalmai közé tartozik a háztartási
alkalmazottak lelki gondozása. Az egyház az
igaz istentisztelet leghivatottabb funkcioná-
riusa, tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet
az Isten és -Atya előtt pedig ez: meglátogatni
az özvegyeket és árvákat az Ő nyomorúságuk-
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ban. Kell-e árvább és nyomorúságosabb,
szánnivalóbb és elhagyatottabb a nagy vá-
rosba szakadt vidéki cselédnél ? Alig, hogy
felcseperedik a szegényember lánya, máris
helyet keres, munkaalkalmat kutat, hogy a
teljes ellátás és csekély havi bér fejében
reggeltől késő estig szolgálja idegen urak
kényét-kedvét. Otthon sokan vannak, a fel-
serdült leánynak tágasabb hely, drágább
ruha kell, de meg nem is töltheti idejét
semmittevéssel, ,megy hát és ha szerencséje
van, elszegődik. Otthagyja a falut, ott a kis
nádfödeles házat, a családot, szülőket és kis-
testvérkéket, ott a kedves templomot, ahol a'
lányok sorában vasárnaponként rezedaillatos
áhítattal zengte ajka a "mester" által oly cso-
dás szépen intonált éneket. Otthagy mindent,
ami' gyermekkorától szívéhez nőtt, ami élete
teljességéhez tartozott és megy szerencsét pró-
bálni. Amikor elindul, talán boldog izgatottság-
gallép a minden cselédek útjára, tetszik a meg-
változott környezet, a nagyváros ezer csodálni
valója, a nyüzsgő, örökké változó kaleidoszkóp,
de lassan elkövetkezik az idő, amikor egyre
gyakrabban vegyűl a színes tömkelegbe az el-
hagyott falu képe, kunyhóival, templomávai,
rezedaillatos vasárnapi hangulatával. A szűk
cselédszobák egyre gyakrabban látnak kivörö-
södött szemű, sóhajtozó szegény lányokat. Az-
tán, amikor a honvágy kínzása elcsittul, és
átváltozik állandó gyötrő hlfuiYérzetté, iriegkéz-

-dődík az ismeretlen keresése. Ez a legveszedel-
mesebb időszak, mert a valódi hiányt alig is-
meri fel néhánya, legtöbben a vasárnapi ki-
menő idejét utcai kóborlással töltik, kétes is-
meretségek teremnek, az elhagyott, tanácsnél-
küli, gyámoltalan falusi lány belezuhan a nagy-
városi moloch minden- tisztességet olyan köny-
nyeri felemésztő gyomrába. A falusi hamvas
liliom sárbahull, ahonnan olyan nehéz a fel-
emelkedés.

Ezt a naponként megismétlődő szomorú
cselédsorsot megakadályozni van hivatva az a
munka, amelyet az utóbbi időben különösen a
budapesti egyházak egyre több buzgósággal
iktatnak belmissziói munkaprogrammjukba.

Ez a munka ma már nélkülözhetetlen. Be-
látni ezt a szükséget kőnnvű, de segíteni a
szükségben sem olyan nehéz, mint az az első
pillanatban látszik. A gyülekezetek nő és leány-
egyesületei azok a szervek, amelyek által az
egyház a cselédmisszió áldásos munkáját el-
végezheti. Egyházközségünkben, ahol körül-
belül 120 háztartási alkalmazott van nyilván-
tartva, két éve folyik rendszeres misszió a
cselédsorban lévő leányok lelki felkarolása ér-
dekében. A munkát az erősen hangsúlyozott
városi úrileányokból álló Ieánykör végzi. Ha-
vonként egyszer, vasárnap délután összegyűjti
a cselédleányokat. A délutáni istentisztelet vé-
geztével - mely maga is egyik legfőbb eszkö-
zünk a délelőtt elfoglalt leányoknak az. egyház

aktív tagjai közé való besorozására - szeretet-
vendégségen látják vendégül a szeretetben oly
gyéren részesülőket. lrásmagyarázatés építve-
szórakoztató műsor után, (fontos a leányok
szerepeltetése!) teát kapnak, szerény mellékle-
tekkel. De nem is a tea fontos. Nem testileg,
lelkileg éhesek ők és ezt a lelki éhséget próbál-
juk kielégíteni akkor, amikor melléjük ülünk,
meghallgatjuk panaszaikat és örömüket, beszél-
getünk a faluról, ahonnan elszakadtak, a város-
ról, amelyben élnek. Igyekezünk beláttatni ve-
lük az egyházias és vallásos élet fontosságát az
ő egészen speciális társadalmi viszonyaik kö-
zött is, bár figyelmeztetésre és dorgáló szóra a
legritkábban van szükség. Sehol sem láttam
annyi őszinte buzgó örömet, annyi tiszta fény-
ben csillogó szemet, mint éppen a háztartási
alkalmazottak összejövetelén. A rájuk árasztott
szeretetet tiszta szeretettel viszonozzák, de an-
nak, aki vasárnap délutánját nem sajnálja lélek-
mentő munkába állítani, nagyobb jutalma van
a szemmel látható és tapasztalható eredmény-
ben. Azok közül, akik egyszer meghallották
hívó szavunkat, egy sem maradt el súlyos ok
(helyváltoztatás, elköltözés) nélkül. Itt vannak
mindig és a .hótöbbi vasárnapján megtöltik a
templom padsorait. .

Isten országának a legkisebbre is szüksége
van., Sokan panaszkodnak arról, hogy munká-
juknak nincs látható eredménye. Sokan el is
csüggednek emiatt. Pedig a lelkészi munka .te-
rületén balgaság azonnal jelentkező nagy hatá- '
sokat várni. Csak a keleti varázslók értenek
ahhoz, hogyan lehet a gabonaszemből percek
alatt kalászt szökkenteni.

A háztartási alkalmazottak városi misz-
sziója azonban látható eredményeivel is gyö-
nyörűséget okoz annak, aki lelkén viseli ezek-
nek az elhagyottaknak, idegenbe szakadtaknak
a sorsát. Nem jutalomért dolgozunk, de a juta-
lom maga kínálja magát a szeretetért; hálától
ragyogó szemekben és a lelkekben, amelyek ön-
tudatlanul érzik; hogy, a gondozó szeretet sö-
tét, rideg. útvesztőből kies mezőkre vezette
őket.

Ruttkay-Miklian Géza.

A keresztyénség lényege.
Mióta Ullmann e tárgyról szóló müvét 1845-ben

(5-ik kiad. 1865,) kiadta s .föleg Harnack a berlini
egyetemen tartott kiváló előadásait 1900-ban' önállóan
is közzétette (10-ik kiadásukban, 1903-ban Rácz Lajos
sárospataki tanár magyarra is fordította), azóta töb-
ben is foglal'koztak egész valónkat és állami, társa:
dalmí életünket is érintő ezzel a nagy kérdéssel: a ke-
resztyénség lényegével. Ullmanm szerint a keresztyén-
ség Hegel szavaival élve, a zsidósággal és pogányság-
gal, mint tisztán történeti vallásalakokkal ellentétben
az abszolút vállas, a vallásfejlődés befejezője, vagyis
röviden: avallás, amelynek megalapítója a vallás tár-
gya és tartalma, tudniillik Jézus Krisztus és az ő evan-
géliuma. Találóan mondotta már Döllinger, a nagy
német katolikus történetíró, hogy vallástörténetileg a
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zsidóság mínt reménylő s a pogányság mint kereső-
kutató .vallás a keresztyén ség "előcsarnoka", amelyben
mínden valóra vált, amit a zsidóság remélt s a pogány-
ság legfőbb képviselőiben is (p. o. Platcn eszmevilá-
gában) keresett.

" Harnaok nagyhírü előadásaiban a keresztyénség
Iényegét közelebbről az Isten országa eljövetelében, az
isten atyaságában s az ember, mint képmása, istenfiú-
ságában s a jobb igazságosságban és az egyetemes
~~iebaráti szeretet parancsában látja.
"Azóta sarkalatos igazság, hogyakeresztyénség a
kiengl$sztelés és a megváltás vallása, amely az embe-
riség összes vallási törekvéseinek, vágyainak és remé-
.nyeínek a teljessége, s az emberi szív, érzés, akarat és
'(jrtelem összes vallási követelményeinek és szükségeí-
-nek a teljes kielégítése. Legméltóbb a keresztyén val-
tás imádásun'k és tiszteletünk legfőbb tárgyához: az
Istenhez s az ö képét magán viselő lényhez : az ember-
hez. Határozottabb alakban ezek a meghatározások
abban a gyakorlati célban foglalhatók össze; hogy a
keresztyénség az istenfiúság és a testvéri szeretet: az
Lsten- és emberszeretet vallása, fiúi szeretet Istenünk,
mint bűnbocsátó, kegyelmes mennyei atyán'k és test-
vért szeretet különbséget nem ismerő felebarátaink
#:ánt, amiben egyúttal a keresztyénség vallási és er-
kölcsi összefoglalása és magasabb egysége is bentfog-
laltatík. '
}; , Közelebbröl Jézusnak életében és az ö eavngéliu-
mában az Isten- és emberszeretet, a fiúság és testvéri-
~f;g a keresztyénség lényege, amiben éppen az ö isten-
emberi messiási személyisége a mi utólérhetetlen pél-
l1ényképünk, utunk, igazságunk és életünk most és
mindenkorcn. Épp azért csak őbenne és általa van a
mí váltságunk és üdvösségünk egyéni és társas közös-
ségi életünk összes vonatkozásaiban. S ebben rejlik
éppen az emberiség megváltójának önfeláldozó világ-
@i; vallástörténeti tragikum a, hogy ö, aki egyebet nem

, tett, mínt szeretetből szolgált, gyámolított és gyógyí-
tpbt, .megrendítö határozottságával, az isteni Ige fegy-
vereivel és ítéleteivel a bünös világ minden szenvedését
ts gyűlöl'ködését hívta ki maga ellen, hogy aztán a
z.sidó nép vallása állítólagos ellenségeként a gonosz-
tévő halálát' hallja a golgotai keresztfán. Itt végzetes
módon félreismerte a zsidóság, jobbanmcmdva : elját-
s~őtta Istentől rendelt vallástörténeti hivatását az em-
ber'íségben.
-~ Mondottuk, hogy Dölling~r szerint a pogányság
és' a zsidóság "előcsarnoka", tehát a kijelentés mellett
előkészítője a maga eszmevilágával a keresztyén ség-
nek, Kereste az Istent' és ez a gondolat forrása minden
vallásnak és így ff. pogányságnak is igazsága. De nem
í~ilierte a teremtő és a teremtmény közötti különbsé-
get, nem ismerte a szentség isteni fogaImát és főleg
a rbün és a kegyelem ellentétét. A keresztyén érzés- és
gondolkozás tengelyét. Izráelnek ez a gondolatkör ki-
jelentetett, s így a po,gányság keresése és Izráel remé-
nye, valósága és igazságaakeresztyénségnek. A po-
~a:ny' vallások lehetnek az eszményi szépség vallásai,
de hiányzik belőlük a komoly erkölcsi igazság érzése
és gondolata. A keresztyénség nem is gondolat, hanem
a kijelentés történeti ténye Jézus' Krisztus személyisé-
gében s az arról való közvetlen üdvbizonyosságunk,
amelynek orgánuma a hit. Azért Krisztus a keresztyén
v'qJlás alap- és szegletköve, amint azt ,a pogányos és
flsidós középkori keresztyénséggel szemben a retormá-
~~9,\ljbóIvalósággá tette a vallásnak világában s ameíy-.
ri~k objektív bizonysága a kijelentés okirat a, az Isten
béiizéde és írott levele: az írás.
-,,; A keresztyénség remekül oldja meg a hit és tudás
pr,oblémáját is. A hit megköveteli a tudást és a tudás
lh:-J\itet.Amint a hit az a'karat életelve, úgy másrészt
<l:igondolkodószellemnek is támasza és erőforrása. Gyö-
nyörüen fejtegetik e gondolatkört Luther, meggyő-
z.~~ szép apologétikai előadásai a keresztyén alap- és
ü,4,v:fgazságokról. '

Dr. Szlávik Mátyás.

A KIE jubileumára.
Szívesen irok a KIE-ről, mert sokszor tapasztal-

tam benne, tagjaiban és közösségében az őszinte test-
véri szeretetet, az Isten üzenetének alázatos, de 'prófé-
tai tolmácsolását s az Ur munkálkodó Szent Lelkét.

Hadd említsem fel minden előtt azt, hogy a KIE-
nek milyen alkalmain adatott nékem ez a tapasztalat.
Nem azért írom', hogy arról beszéljek: én hol-míndenütt
voltam, mert ez csak azt mutatja, hogy mennyi más
alkalmat elszalasztottam, amit Isten rendelt a KIE-n
keresztül. Azért írom, hogy Iáthassuk, mennyi minden-
ben részesülhet az, aki, ha kevésszer is, de hallgat a
hívó szóra és "áron is megveszi az alkalmat". (Efé-
zeus 5, 16.)' A KIE-vel való első találkozásom teológus
korörnban volt, mikor a soproni liceum 67. számú
"Deák-kúti" cserkészcsapatával eljutottam a pünkösdi
lchthys-táborokba: Szigetszentmi'klósra, Máriabes-
nyöre, 'I'ahiba. Sopronban egy alkalommal Sartorius
Ernő előadása volt rám nagy hatással. Az ifjúsági
munka iránt való felelősség érzése ekkor vált bennem
felelősségtudattá. 1928-ban GyőrbőI mentem cserké-
szeimmel a balatonszárszói KIE cserkésztáborozásra.
1929-ben résztvettem Birkenheadben a Ill. Jamboree-
val kapcsolatosan a világ KIE-cserkésztisztjeinek kon-
ferenciáján, ahol különösen Strong és Desjardtus elő-
adásai tudatosították bennem a KIE-cserkészetnek a
világ cserkészeteben való nélkülözhetetlen voltát, sőt
egyenesen fontos misszióját. Nagyon kedves emlékek
fűznek a magyar KIE-cserkésztisztek kisújszállási gyű-
léséhez. Feledhetetlen számomra a dunántúli első pün-
kösdi Ichthys-tábor, amit Csopakon rendeztünk meg.
Ilyen alkalom volt, még a következő pünkösdi tábor
Balatonkenesén. Most legutóbb pedig a IV. Jamboreen
különösen felmelegedett szeretetem a KIE-vel szem-
'ben, mi'kor a KIE-sátor kedves, meghitt lakóival és a
KIE-cserkésztisztek világkonferenciájának tagjaival
igazi testvéri közösségben lehettem. Ez utóbbin ismét
sok lelki áldást jelentett Desjardius és különösen Patte
(Svájc) előadása.

A KIE más munkaágába pedig még nem volt be-
pillantásom, csupán újságok és hírek révén, de bizonyo-
san cserkészetében is magának a KIE-nek a lényeges
vonásait ísmerhettem meg. '

A KIE testvéri közösségének a 'keresetlen, nem
erőltetett és csinált, hanem szivböl jövő, magától érte-
tödö bensőségessége tette kedvessé számomra azt az
ügyet, amit az ifjúság Krisztushoz-vezetésében kép-
visel. Bibliaolvasó közösségének is ez ad vonzó erőt: az
onnan felülről való jellege, - A KIE előadóiban, ve-
zetőiben és prédikátoraiban megéreztem a küldetés-
tudat mellett nem a tanultságot elsősorban, hanem a
hit egyénenkénti harcának az eleven tapasztalatát s a
Krisztus iránt való önzetlen szeretetet. De mindennél
örvendetesebb volt az a tapasztalatom, ami engem is
a Krisztusnak a KIE munkájában való szolgálatára
megragadott, hogy a KIE minden módszeri próbálko-
zása mellett is legelsőbben a Szent Lélek munkájának
hajlandó alávetni magát.

A 'KIE jubileuma alkalmából a fentiekért való
hálaadásom mellett az a' kérésem az UrtóI, hogy még
teljesebben mutassa meg a keresztyén ifjúság e moz-
galmának, hogy az ifjúság minden cselekvő készsége,
szent törekvése csak akkor jut hivatása magaslatára:
Krisztus anyaszentegyháza szent szolgálatára, ha hísz.>
a Szent Lélekben, ha minden munkaágában, minden
módszerében az Ö vezetésére bízza magát s hogy a
Szent Lélek pedig ott szólal meg, ahol ketten-hárman
összejönnek a Krisztus nevében.

Ittzés Mihály
ev. ifjúsági lelkész,

Győr.
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ÁDVENT HARMADIK VASÁRNAPJA.

Máté 11:2-10.

Amikor a nép látta Jézus cselekedeteit és
hollotta a tanításátJ csodálkozó kíváncsisággal
és tisztelő félelemmel vette körül. Nem tudtrik,
hogy ki áll előttük> de érezték, hogy ezeket a
cselekedeteket és tanításokat csak isteni erő
suqallhatta. Keresztelő János ta,nítványainak
a kérdéséből kicsendül a titkos óhajtás> bár-
csak 'az volna Jézus, akit ők már oly régen éa
oly,an epedve várnak: a- Messiás. - A .kér-
désre Jézus tények> megtört ént események fel-
sorolásával tesz bizonyságot magáról> hogy ő
ae, akit az lsten küldött és akit. a nép várt. És
bizonyságot tesz Keresztelő Jánosról is> hogya
hivatását betöltötte> az ő eljövetelét várta és
hirdette> laz útját előkészítette. - Azok a tet-
tek> azoka valásáqok, amelyeket Jézus fel-
sorolt> ma iSJ a mi számunkra is beszédes bi-
zonyságai amnak, Jwgy Jézus a Krisztus. De
vajjon Krisetust várjuk-e mi is ebben az ád-
venti időszakbanJ mint Keresztelő János> vagy
vaZaki mást? Bizonyságot tehet-e rólunk is
Jézus> mint Keresztelő Jánosról? Betöltöttük-e
a hioaiásunkat, s bármi .1,egyen~is a hivatá-o
sunk, hirdettük-e és hirdetjük-e az ő eljövete-
lét? Előkészíte.ttük-e Jézus útjátJ betérhet-e ő
mihozzánk? Csalk 'a Krisztus-váró ádventet kö-
vetheti boldog karácsony!

J. P.

- Rév-Komárom .. Az idei n:;t.gyLuther-jubileum
megkoronázásaként ádvent I. vasárnapján szentelte fel
a Duna tulsó partján küzdö "árva ekklézsia" templo-
mának új "Szentlélek"-harangját J.ánossy Lajos főes-
peres. Az 517 kg-os harangot - így szól a felírás -
,,4.z 1914-18. világháborúban elveszített kís harang
helyébe, 'dr. Luther Márton születésének rdöű. jubiláris
évfordulójára közadakozásból Isten dicsőségére áldozta,
a révkomáromi ágo hitv. evangélikus keresztyén egy- '
ház 1933-ban". - A harangszentelést délelőtt 10 órakor:
ünnepi istentisztelet előzte meg, amelyet dr. Jánossy
Lajos lelkész; végzett az eredeti;' evangélikus rit us sze-
rint. A templomot zsúfolásig megtöltö hívek között so-
kan voltak a szórványbeliek is és szép számmal jöttek
a Duna jobbpartjáról is az ősi templom ünnepére. A
gyülekezet örömét csak fokozta, hogy Istennek ugyanaz
a szolgája végezhette a harangszentelést, aki' 34 évvel
ezelőtt felszentelte a régi három harangot,' amely' kö-
zül kettő a, világháborúban elnémult. Az új harang
azonban Isten kegyelméből nemcsak megkoronázása
lehet a Luther-jubileumnak, hanem az egyházi megúj-
hodás egyik újabb mozzanatának is a megindítójává"
és munkásává lehetett: december 4-töl kezdve minden.
nap van (reggel fél 8 órakor) istentisztelet a rév-
komáromí templomban, még pedig az egyház ősi rendje
szerint és erre a mindennapi reggeli istentiszteletre
- a hideg és zord .napok ellenére is - buzgósággal
járnak az Ur házát szeretö hívek. A harangszentelés
napján nyílt meg az egyház kebelében müködő kis
leányegyesület gazdag karácsonyi bazára , amelynek
minden jövedelme ezidén iS"'a szegény gyermekek ka-
rácsonyi ajándékozás ára szolgál. '

,- "Keresztyén Igazság." Ezen a címen új egyházi
lap indul meg január elsej ével. Illetőleg az első szá~,l
karácsonyra hagyja el a nyomdát. Szerkesztői D. D,~~~
Prőhle Károly és Lic. Dr. Karner Károly egyetemi ta<
nárok. A lap előfizetési ára 6 pengő. Havonta egyszer,
jelenik meg. Megrendelhetö a lelkészi hivatalok útján,"
vagy Lic. Dr. Karner Károly felelős szerkesztö, Sop~'"
ron címén. A lap, amint a címe is mutatja, a keresz-'
tyén, főleg a lutheri igazságok szócsöve akar lenni. ~

. ,~ Felavatták a kelenföldi templom oltárképét. ;
December Lü-én délután ünnepi díszt olött a kelenföldi,
templom. A templomot és a tanácstermet zsufolásíg,
megtöltötte a közönség. Szántó Róbert lelkész, az új,J
liturgikus istentiszteleti rendet mutatta be, majd Ke-
mény Lajos esperes lépett az oltár elé és hatalmas', le- ','
nyügözö erejű beszédben adta át az új oltárkép et ren:"
deltetésének. Karének és D. D. Raffay Sándor püspök'!
megható imádsága után az ünnepség végetért. A nagy~:
számú közönség meleg hálával ünnepelte az adakozó')
Krén Margitot és az oltárkép mesterét, Rakssányí.:
Dezső festömüvészt.

- Adventi esték. Az ózdi egyházközségben négy:
ádventi vallásos estét tartanak ebben az évben. A kü- t
Iönbözö ébredési mozgalmakról szólnak az előadásoklit
melyek az ukrán, finn és az oxford ébredési mozgal=.
makat ébresztgetik. A negyedik vallásos estét az Ifjú-:1
sági Luther Szövet.ség rendezi, melyen, ádventi és kará- ,
csonyi jeleneteket mutatnak be. ' , j'l

- Templomépítő bányászok. A somsály-c-bánya-:
telépí evangélikus munkások, akik az ózdi eg'yházközv-:
séghez tartoznak, dec. hó 3-án a lelkész, és Krausz
Sándor bányagondnok elnökletével közgyülést tartot-u
tak, amelyen elhatározták, hogy a .fiókegyházközség<."
nek templomot fognak építeni. Az egyházi adójukat a,~
kétszeresére emelték fel" hogy a többletet t.emplom-j-
alapként tőkésíthessék. Eddig a keresetüknek l száza-v
lékát adták egyházi .célra, most pedig az egyik egY7/i
szerü munkás javaslatára teljes egyhangúsággal és leh·,
kesedéssel 11 2 százalékot ajánlották fel. A' terv mí-
előbbi megvalósíthatása végett csatlakozásra hívták
fel a telepen lakó református atyafiakat is. ',.',;

:- A miskolci Evangélikus Nőegyesillet gyermek-o,
felruházási akciója. A mískolcí Evangélikus Nöegyesü-j,
let Miklós napjának előestéjén tartotta meg a szegény;
gyermekek téli felruházásának ünnepét. A közel három-
negyedévszázados multú Nőegyesület ez évben is 200.0c-

pengő -értékü cipő- és ruhaajándékkal segítette meg a''''
szükölködö iskolásgyermekeket. Az ünnep kedden dél-'A
után fél 4 órakor kezdődött az egyház tanácstermében.:"
amelyen a város polgármestere is megjelent, Képvisel-v!
tette magát a Kálvin Szövetség és a Római- Katholikus?
Nőegylet is. Dúszik Lajos esperes-Ielkész a megJ<;
jelentek üdvözlése után nagy hatást keltett be-
szédében szólt az örökké élő Jézusról, az örök szere-:rr
tetröl, beszélt a magyar jobb és dicsőbb jövőről; az eh.,
érkezendö magyar hajnalnak útját a megtérés .és ~:D
megjobbulás' ádventi evangéliumában mutatta meg; vé- 1

gül buzgó imában kért áldást a Kormányzóra. A gyer- ,.;
mekek et, akiknek míndegyíke egy reászabott ruhát éS.n
cipőt kapott, uzsonnával vendégelte meg a Nőegylet. '
Százhetven gyermek részesült ruhanemüben. Minden
hála és köszönet Illesse azokat a hölgyeket, akik, élü-':'~
kőn a Nőegylet lelkes és fáradhatatlan vezetőségévei, a")
leánykaruhákat saját kezükkel varrták. Szívek szere-i"
tetének szálaivá legyenek a cérnaszálak, melyeket 1;lele-
varrtak a ruhákba.

,- Halálozás. Kistatai Tatay' Lajos evangélikus
lelkész 68 éves korában december 8-án Bakony tamást- '
ban meghalt. '.:p

1>:
- A vessző értelemzavart okozott dr. Sólyom

Jenőnek lapunk 46. számában közölt cikkében. A má-, "
sodik oldal második hasábjának utolsó két sora helye- Hl

sen így hangzik: "dr. Eck János, Luther ellenfele a !iP-'J
csei vitatkozáson, maga is beismerte, , ." .. ep
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- "Lelkészérfekezlet, A vasi közép ág h. ev. 'egy-
házmegye lelkészegyesülete szokásos öszi értekezletét
november 29-én tartotta Szomba.thelyen Zongor Béla
esperes elnöklete mellett. Az. 'értekezlet elött az egy-
házmegye lelkészei a jelenvolt szentmártoni Radó Lajos
egyházmegyei felügyelövei, dr. Schneller Aurél egyház-
megyei IL felügyelövel és Tóth Kálmán szombathelyi
felügyelövei együtt testületileg éltek az Ur Szent Va-
csorájával. Az értekezleten Zongor Béla esperes az egy-
nazí- adók beszedése együttes állami kezelésbe való át-
adás ának módozatait ismertette és az 1933. évi egyete-
mes egyházi' közgyűlésröl tartottak beszámolót. Kutas
Kálmán szombatnelyí lelkész a MELE budapesti köz-
gyüréséröl referált. Kovács Béla nemeskortaí lelkész
Luther: "Sermon von den guten 'Werken" címü munká-
járól tartott elö,adást, Scherer ,József szentgotthárdi
lelkész pedig Köberle: "Rechtfertigung und Heiligung"
címü könyvéröl írt 'ismertetését küldte el az értekez-
íetre.

A budapesti evangélikus leanyközepiskola' ljt- '
venéves rennánasanak emienünnepe. A Deák-tért ev.
testvéregyházak képvíseíotestüíete folyó évi december
hó 21-én rendezi a budapesti evangélikus leányközép-
iskoía ötvenéves, fennállasának erntekünnepét. Az ün-
nepség tárgysorozata a következö: Unnepi istentiszte-
letet tart reggel 9 órakor a Deák-téri templomban
Kemény Lajos esperes. - tJnnepélydélelött lU órakor
az isaora Deak~teri dísztermében. - Dr, Németh Odön
közös felügyelö megnyitó beszéde. -' Dr. Böhm Dezsó
igazgató: A Ieánykozepiskoía 50 éves története. ~ Vo-
tisky Zoltán és Windt József, hösi halált halt polg. isk.
tanárok emlékezete. - Udvözlések. -, D. D. Raffay
Bándor püspök beszéde. - A közönség elvonulása köz-
ben Dr. Renk Ernö iskolafelügyelö megkoszorúzza az
intézet lépcsóházában a két hosthalált halt tanárnak
Körrnendí F'rirnm Jenö szobrászmüvész által készített
emléktábláját.

'- Szülői értekezlet. A pesti evangélikus magyar
egyház vallástanári testülete december IO-én szülöí ér-

.tekezíetet tartott, amelyen dr. G,audyLászló "Az evan-
gélikus szülö kötelessége'" címen tartott előadást. 'Fel-
szólaltak még Kemény Lajos esperes és Szuchovszky
Gyula vallástanár.

- Könny és mosoly. Ezen a címen Szeberényi
Zoltán fóti lelkész két egyfelvonásos színmüvet adott
ki. A kis darabok ifjúsági ünnepélyek rendezésénél elö-
adásra kiváltképen alkalmasok, miért is azokat a lel-
készek, tanítók, leventeoktatók, ifjúsági egyesületek fi-
gyelmébe ajánljuk. A füzet ára 60 fillér. Azelöadás
joga 3 példány vásárlásával váltható meg.

- Anémet protestántizmus helyzete. Ezen a cí-
men tartott elöadást december 12-én a Deák-téri Leány-
gímnázíum dísztermében Klaus; Schickert, a német.
dtákszövetség magyarországi képviselöje a Deák-téri
Luther Szövetség és az Egyetemi Luther Szövetség
rendezésében. A megnyitóbeszédet D. D. Raffay Sándor
püspök mondotta.

- !\. Budai Mária Dorottya jótékony Nöegyesület
december 10-én délután igen Iátogatott teadélutánt
rendezett műsorral egybekötve. Á. tiszta bevételből a
szegényeket segélyezik. '

- Szarvasi hírek. A Szarvasi Luther Szövetség
a jubileumi ünnepségek során elöadta Wolff József
"Luther" címü színmüvét. A műkedvelöi mértéket
messze túlhaladó elöadás úgy külsö megjelenésében,
mint hatásában olyan sikeres volt, hogya hívek kíván-
ságára az elöadást még két ízben meg kellett ismételni.
- A Szarvasi Tanítónöképzö Intézet dec, 10-én mü-
soros vallásos karácsonyi ünnepélyt rendezett. Az ün-
nepély, amely úgy megrendezésében, mint tartalmilag
teljesen újszerű volt, kivételes mély hatást, tett a nagy-
számú közönségre. . '

- Zagyvapálfalván a Salgótarjáni Köszénbánya
Rt./ Róth Flóris bányafötanácsos és Fiscer Ferenc bá-
nyaigazgatö útján egy 6X20 méteres nagyságú szép ,
termet engedett át az evangélikus fiókegyház haszná-
latára, amit gyülekezeti terem gyanánt sok áldással
használ a 250 lelkes fiókegyház. A terem átvétele dec.
Lü-én': történt a' benne tartott elsö istentisztelettel, amit
dr. Csengödy Lajos lelkész végzett 'úrvacsora-osztással.
Ezután díszközgyülést tartott az egyház, amelyen
Jenöffy Zoltán felügyelö indítványára meleg hangon
mondott az' egyház közönsége köszönetet a nem mín-
dennapi nagylelkű támogatásért a nemes -vállalatnak,
Ugyanazon nap este vetítettképes elöadás mutatta _be
itt Jézus életét.

- A BUdai Várbeli Ag. Hitv .. Evangélikus Elemi
Fiú- és Leányiskola ebben az évben rendezi meg 60-ik
karásconyf.aünnepélyét, amely alkalomból emlékköny-
vet adott ki. Ebben az emlékkönyvben az egyház lel-
készei, az iskola igazgatói és tanítói meleg szeretettöl
áthatott cikkekben emlékeznek meg az iskola kará-
csonyfa-ünnepeiröl. Az iskola tantestülete ez év vé-
gén felkérte .az iskola volt növendékeit, adnának vá-
laszt erre a kérdésre: Milyen emlékeim vannak a .mt
karácsonyfa-ünnepélyünkröl. A beérkezett válaszokat,
amelyeknek mindegyike egy kedves élmény, színtén közli
az emlékkönyv. Majd ismertett az 1932. évi karácsonyi
gyüjtés elszámolását s közli azoknak a nevét, akik
pénzbeli és természetbeni adományaikkal hozzájárultak
az elmúlt év karácsonyfa-ümi.epélyének sikeréhez.

- Luther-drámák. A Luther-jubileum alkalmá-
ból anémet színpadokon több ünnepi játé'kot és drá-
mát játszanak, amelyek a nagy reformátorról szóla-
nak. A -héten három premiert is adtak, amelyekben
Luther müködését dícsöítík. A- poroszországi Königs-
.bergben Eberhard .Wolf'g'ang "Luther Márton, -vagy
a pokoli utazás" cimü színjátékot adta. Az újdonság
ben Axel Delmar "Luther" címü drámája a sátánnal
tele van célzásokkal a mai helyzetre, - Schleswig-
helyezi szembe a reformátort. öt képben szerepel
Luther, arnint harcol a pOkol, fejedelmével. - Adolf
Barthels "A wormsi bírodalmí gyűlés" című szín-
darabját - egyszerre mutatták be Erfurtban és Wei-
marban. Ez a mü egy trilógia második része. Az elsö
részt, amelynek címe "A fiatal. Luther", már a há-
ború elött játszották.

.-

KARÁCSONYI ES UJEVI AJÁNDEKOK beszer-
zésére kiválóan alkalmas a Luther Társaság könyv- és

papírkereskedése (VIlI., Üllőí-üt 24.), ahol a vásárló

könyvben, képben, levélpapírban és egyéb alkalmi cik-

kekben gazdag választékot talál.

KARÁCSONYRA könyvet, levélpapírt, töltötollat
stb. vegyünk, Scholtz Testvérek könyv-: és papírkeres-

kedésében, Budapest, IX., Ferenc-körút 19-2I.

O. Ra:ffay Sándor: Imakönyv vászonkötésben, ára 3.50

pengő.
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EGYHÁZTÁRSADALMI,
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Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

A CSODA.
A születés a legnagyobb rejtelem, melyet valami elkápráztató fény árad rajtuk keresztül,

soha sem foga, tudomány megérteni. A lét tit- mintha kívilágított kincskamrából ömlenék ki
kának ez a' kapuja. Kicsoda tudja: micsoda élet-a csillogó fén~. Ilyen életviszonyok közepette
eredmények válnak életmotiváló tényezőkké a érthető volna az. a fájdalmas, mélabús alap-
születésnél'? Micsoda "adottságok" lesznek le- hang, mely a felnemismert nagyságoknak, vagy
hetőséggé? Vér és lélek kapcsolódik össze, mint a lemaradt törtetőknek a jellemzője, mégis Ő
ahogy két, ködös távolságból eredő folyam egy- lett a mindig diadalmaskodó lélek elronthatlan
másba szakad s hoz mindegyik valamit, amiből örömének, a senki' éssemmr által el nem-vehető
sors lesz; csillogó vagy sötét, felfelé haladó, belső, csendes és varázslatos örömnek a párat-
vagy átokverte mélységek felé tántorgó. lan mestere, művésze, királya.

Ott áll lelkem 'a ~ csodánál, a' betlehemi Világosságnak nevezte tanítványait: "Ti
jászolbölcsőnél. Mikor a próféta lelke belefúrja vagytok a világ világossága". Ti, tehát nem az
tekintetet a távoli jövendők ködlő mélyébe s evangélium, nem az én tanításom, szavam, esz-
megpillantja a "világ világosságát", ki jönni mém és elveim. Ti, tehát te és én, mi és ti, az
fog, hogy legyen a foglyoknak szabadulása, a Öt követő lelkek, személyek,.· életek, szivek.
síróknak vígasza, a halottaknak feltámadása, Mint Ő nála is nem a tanítása a lényeg, hanem
így beszél róla: ... "és hívják majd csodálatos- 0, a személyiség. Kant és tanítása... Petőfi
nak:" Az. Csodálatos. Nem lehet emberi mér- és költészete ... Kossuth és politikája elválaszt-
tékkel megmérni; nem talál hozzá semmiféle ható kettő; ám vele kapcsolatban nem lehet
pusztán emberi, nem az, aki elmondhatja ma- így beszélni "Jézus és az evangéliuma", "Jézus
gáról ..:..-.nil humani amealienum ("semmi em- és az Ő tanítása." Nlila volt és van valami cso-
beri nem idegen 'tölem"), Több és más, mint dálatos kapcsolódás, elválaszthatatlanság: Ő
mi, hatalmasan több és csodálatosan más. Mi- maga az evangélium, Őmaga tarűtó és taní-
kor mindenki fél, ő csendberr aluszik; mikor tás, Őmaga megváltó és megváltás. Ez is cso-'
mindenki kenyér titán futkos, ő nagy oda- dálatos és páratlanul egyetlen. Az alkotó és
adással vezetget vissza egy életet a megtérés alkotás összefonódása: Én és te érezzük, hogy
felé; mikor mindenki fáradt, őneki erősítő ele- szavunk nem adja vissza belső életünk, a sze-
dele a-rnunka ; .mikor mindenki futna, mene- mélyiségünk rejtett kincstárának tartaimát tel-
külne, kétségbeesetten és gyáván, mikor más, jesen, híven és maradéktalanul. Munkácsy és
emberi nagyság törpén és magát leálcázottan ' Fadrusz, Göthe és Jókai nem merítették ki lel-
vergődnék a halál előtt, ő megyen fehér felsé- kük egész tartalmát, tehát nem úgy, mint a
gében, ég felé nézve, mintha egy győzelmes csa- nap egész és teljes minden egyes sugárában a
tábólhazaérkező hős menne a megkoszorúzta- nélkül, hogy fogyatkoznék, kimerülne és ener-
tására. giája elapadna.

Szegény volt, mégis királyian panasztalan . De Jézus benne van teljesen, egészen
és.zúgolódás. nélkül való. Születésekor dajkája egyetlen kimondott mondatában, pl.: "Én va-
az inség, párnája a nyomor, ágya egy' rozzant gyok a feltámadás".
jászol s első lélegzetvétele hidegtől és istálló- Csodálatos ez. Nem érthető meg az ember-
szagtólundörító, mégis; mikor kitárja lelke fogalom síkjában. Jézus megcáfol mínden mí-
ajtait - óh, 'az ajkaink azok: a lélek ajtai - lieu-elméletet; reá környezete nem hatott egyé-
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A másik fontos kérdés a szöveg hűsége. A
német szöveghez hasonlítva a .Jcönyörületre''
ajánlott dunántúli szöveg nem, egészen helyt-
álló. Bizonyos, hogy más nyelvből lehetetlen
hajszálnyira azonos műfordítást ' csinál~ de
hogy pl. "Er ist bei uns wohl auf dem Plan"
sorát a magyar fordítás teljesen elmellőzi és
átértelmezi: ennyi szabadságot nem vehet ma-
gának egy műfordító sem. Teljesen osztom B. P.
zárószavait: hogy e tekintetben a legjobbat
kell előteremtenünk. figyelmen kívül hagyva a
személyi vonatkozást és a tra(1íciót.

A harmadik fontos kérdés a 3-tagú melis-
ma kérdése. Korálgyűjteményünkben ez az
egyedüli ének, ahol a középkorból "átmentett"
3-tagú melismával találkozunk. Hogy ennek
énekelhetősége a népénekben milyen hálátlan,
mutatja az is, hogy a katolikus egyházi nép-
ének ma sem használja a 3 hangra két szótagot
énekeltető melismákat, lévén az egészséges ér-
zékű nép számára természetellenes éneklési
mód, aminek a népéneknél helye nincs.

Ezt bizonyítja a tót ajkú gyülekezetek
éneklési módja is,· amikor az Erős várunk 2,
4 és utolsó (7 szótagos) verssorát már az
1745-ben kiadott Skultéti-féle partitúra szerint
így énekelte: (c-dúrban) c, h, a, g-f, e, d, c '(g-f
l/S hangok), az V. fokról a 6.-ra való vissza-
térés elmaradt. Ha most már a helyes, ere-
deti dallamot meg akarjuk tart.ani, célszerűnek
látszana a 7-szótagos verssorokba 1-1 szó-
tagot beiktatni, ami által a nép rá volna kény-
szerülve, hogy elhagyja ezt az elkorcsosított
dallamot és a helyes dallamot énekelje. Ezzel
ugyan megbomlana az eredeti szótagbeosztás,
de viszont megteremtődnék az egységes ének-
lés. Mert a helyzet az, hogy ha 'a régi 7-es be-
osztáshoz mereven ragaszkodunk, akkor a nép
sohasem fogja megszokni a helyes dallamot, is-
mételten visszatér a mai korcs-dallamra. Ha meg
a dallam kedvéért kibővítjük a szöveget, akkor
a népéneknek teszünk nagy szolgálatot és leg-
feljebb csak a kritikusok fognak haragudni.
Mint gyakorlati eredményt említem meg, hogy
a szarvasi gyülekezetben, Luther 450 éves ju-
bileuma alkalmából Bartos Pál lelkész, többek-
kel karöltve próbaképen oly fordítást készített
ezen alkalomra, ahol a 7-es verssorok 8-ra vol-
tak kibővítve. A régi rossz dallamba belemere-
vedett nép meglepő szépen ésminden fenn-
akadás nélkül énekelte a Kapi-féle 8-szótagos
dallamot, ami azelőtt minden "teljes orgona",
énekkar és gyermekkar . mellett sem volt el-
érhető. Ezért vallom, hogy fontosabb az élet,
mint a betű, ezért is elengedhetetlennek tartom
a 3-tagú melisnía törlését és annak 2 szótagúra
való egyszerűsítését, illetve a 2. 4 ésutolsó
verssor 8 szótagúra való kibővítését.

A negyedik kérdés a melismák esztétikai
vonatkozása, Semmiesetre sem mondható, hogy
a "fö-ö-öl-dön, örö-o-ök-re" szavak 3-tagú me-
lismával vajami elragadó szépek volnának! Ami

níségformáló hatással, sőt. . . érthetetlen,
'hogy Ő, az ácsmester fia, a szegény názáreti
zsidó, a dekadens római é,s zsidó kultúra sivár-
sága dacára' az Ő örök és szent optimizmusá-
val a végtelen világeszmény : az Isten országa
felé vágott utat az útvesztőbe jutott korának
elcsüggedt, szárnyatörött lelke előtt. Ö hirdette
és mutatta, hogy az Istenhez' símuló lélek több
az egész teremtettségnél és hatalom, mely hi"
tével hegyeket táncoltat, kincs, mely olyan ér-
ték Isten szemében, hogy érette - emberré lett,
hogy magához felemelje, visszaépítse azzá, ami-
lyennek' elgondolta! mikor megteremtette.

Csoda ez.
Leborulok és csendben' imádkozom ...

Duszik Lajos.

Az "Erős várunk" révbejutásahoz.
A készülő "Erős várunk" szövegével foglal-

kozva, olvastam az Evangélikus Élet 45. és 46.
számában megjelent fejtegetéseket és mint
énekvezetéssei foglalkozó gyakorlati ember, hi-
vatásomnál fogva jogot formálok, hogy e kér-
désben szerény soraimmal a kérdés szerenesés
és végleges megoldásához hozzájáruljak és
"több szem többet lát" elvénél fogva oly té-
nyekre hívjam fel előre is a szerkesztő-bizott-
ság figyelmét, amelyek elnézése úgy gyakorlati,
mint történeti szempontból helyrehozhatatlan
volna.

Legelőször is a, dallam tekintetében van
bizonyos differencia. A Bach-féle korál-
feldolgozások VI. kötetében, az 58-ik oldalon
egy gyönyörű előjáték található az Erős várunk
dallamára. Ezen feldolgozásból világosan ki-
tűnik az az a dallam, amely Bach korában ál-
talános használatban volt. E szerint a szöveg
5. sorának megfelelő dallam (kottában a 21-23.
ütem) és az utolsóelötti sor dallama (kottá-
ban' a 35:-38. ütem) nem azonos a mai dalla-
mokkaL Bizonyos, hogy Bach nem vett alapul
.~ltorzított dallamokat és ő maga se torzította
el a dallamokat az ő figurációi kedvéért. Igy
'.az 5. sor dallamánál a nálunk jellemző ötöd
ugrás elmaradt, nem található az alaphang
terce, sema negyede, ami Bachnál megvan. De
feltéve, hogy ezt a részt Bach csak átvezető
résznek szánta, az utolsóelötti sornál egész vi-
lágosan tűnik ki a' dallam (d-dúrbólénekelve)
h., h., h , g) g) fisz. Ezt a sort ma így énekeljük:
h., h., 'a) h., g) [isz. Jóllehet ez az utóbbi válto-
zatosabb és szebb, de viszont "torténelmi"
tény, hogy Bach korában ezt a sort h, h., h., g) q,
tisz) hangokkal énekelték. Ezt bizonyítja az
említett korálfeldogozás 35-38. üteme. Ha: te-
hát a korhű dallam visszaállítása igazán fon-
tos, akkor revízió alá kell venni a mai ú. n.
eredeti dallamot is, különösen az 5. és az utolsó-
elötti vers sor dallamát illetőleg.
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pedig zeneileg nem szép, azután meg az egész-
séges fül számára nem természetes, azt védeni
nemcsak, hogy kár, de nem is szabad, mert
mindez igenis merénylet az igazi zene szabályai
ellen. Az Erős várunk u. i. harci dal - szinte
induló. Ezen rnűfajnál meg épen nincs helye a
3-tagú melismának, mert itt minden hangra
egy-egy szótag kívánkozik, itt még a 2-tagú me-
lisma is csak "tűrt alany".

Végül: akik a mai "eredeti" dallamot is-
merik, azoknak semmi nehézségük sem lesz e
tekintetben, csak egy szótaggal többet kell ki-
ejteniök. És ha ezeren és ezeren ismerik is a
dunántúli szöveget, sokkal több ezeren vannak,
akik nem azt ismerik.

Ha pedig immár hozzáfogtunk az egységes
szöveg és dallam. kiszántásához, . akkor ne
tekintgessünk hátra a sarkunk mögé, hanem
keressük meg szöveg tekintetében azt, ami a
leghűbb és a legmegfelelőbb, dallam tekinteté-
ben pedig azt, ami valóban eredeti nek iga-
zolható. .

Borgulya Endre.

FIGYELŐ.
Egyik durva támadás a másik után éri a

protestantizmust a "M.agy-árKultúrá'Lban, Úgy
látszik, ezeknek a jezsuita legények nek minden
szabad. Ha mi egy szót ejtünk hitünk és meg-
győződésünk védelmében, akár szóban, akár
írásban, olyan felszisszenés és olyan "rendre"
kiáltozás van az egész vonalon, mintha apagyil-
kosok volnánk. Amit nevezett folyóiratban
hónapról-hónapra művelnek, az minden inkább,
mint magyar és kultúra és mindenről beszél in-
kább, mint arról ~ amit folyton felhány tor-
gatnak, - hogy Magyarországon protestáns
uralom van. A "Tollheggyel" című rovatnak ve-
zetője bárgyú kéjjel kap fel minden ostobasá-
got, amit itt, vagy amott kótyagosfejű hirlap-
írók bel- vagy külföldi lapokban elhullatnak. A
londoni "Universe" egy ismeretlen nagysága
elmefuttatást közöl a Luther jubileumról és
arra az eredményre jut, hogy ez a ,jubileum a
lutheránizmus halálhördülése volt. áh, milyen
gyönyörrel regisztrálja ezt az elmefuttatást a
"Magyar Kultúra", milyen diadallal üvölti,
hogy talán Raffay püspök is azért volt jelen a
német Luther-ünnepeken, hogy ebben a halál-
hördülésben segédkezzék. Nem is gondolja a
"Tollheggyel" írója, mennyire megrémített
minket! De nem magunk, hanem azok miatt,
akiknek már szükségük van ilyen cikkeket el-
helyezni a világsajtóba. Mi is halljuk ugyanis a
halálhördülést, de ez nem a lutheránízmusnak,
hanem annak a szellemnek utolsó erőlködése,
amellyel Loyola és tanítványai fertőzték meg
a világot: Banghát, Pezzenhoffert és egész
balga erőlködésüket igen hamar be fogja lepni

, a feledés pora,' dEiaz a szűzi, töretlen erő, az
az örök ifjúság, az az igazság, amelyet Luther
hozott és Luther jelent, a jövendőben is irányí-
tani fogja az emberiség szellemi életét és vallás-
erkölcsi életfelfogását. - Azt az ádáz, gyűlöl-
ködő és. fogcsikorgató szellemet,' amelyet' a

, "Magyar Kultúra" próbál Magyarországon meg-
honosítani, a magyar nép türelmes és egészsé-
ges lelke, mint idegent már rég elítélte és ki-
vetette magából. Világviszonylatban pedig iszo-
nyattal gondolnak mindenütt arra, hogy mi
lenne, ha a jezsuita szellemet az evangelium
igazságainak fegyvereivel nem sikerülne meg-
fékezni és megzabolázni. .

Természetes azonban, hogy az olyan szel-
lemnek, amilyet a "Magyar Kultúra" próbál
meghonosítani nálunk, utánzói is akadnak. A
"Palota-Újpest" című vidéki lapban egy kis je-
zsuita a középiskolai reformról ír már hetek óta
és egyik legújabb számban azt a pedagógiai
bölcseséget kockáztatja, hogy csak a szerzetes-
tanárok és a katonák képezik a. spártai jelleme-
ket a repülőgép és a rádió korszakában. És
miután sajnálkozik azon, hogy az egész vona-
lon miért nincs most is a szerzetesek kezében az
iskola, megállapítja, hogy csak a papság (értsd
katolikus papság) és a katonaság nevelése töké-
letes, mert jellemképzésük torzalakulatokat
csak a legritkább" esetekben rrnrtat: =Nem
vonjuk kétségbe, hogy a szerzetes iskolák ma-
gas színvonalúak. Nem egy kiváló protestáns
ember került ki kezeik közül. De meg kell ál-
lapítanunk, hogy a legegyoldalúbb nevelést
éppen a szerzetesiskolák mutatják fel. Hogy
Magyarországon felekezeti gyűlölködés van, aZ
nem utolsó sorban annak a szellemnek köszön-

, hető, amely Kalocsa (jezsuita gimnázium) és
még egynéhány szerzetesiskola kebelében kelt
életre.

Pethő Sándor, a "Magyarság", illusztris
történelembölcselője, aki annak idején "Vilá-
gostól=-Trianonig" című művében a Magyar-
országot ért törökveszedelem mi.att Lutherrel
pörösködött, mint aki Magyarország megsegí-
tését akadályozta volna (ezt. az ócska vádat
dr. Sólyom Jenő lapu nk két legutóbbi számá-
ban izeire tépte) és aki szintén beállt azok
közé, akik a magyar történelmet. a katoliciz-
mus szempontjai szerint próbálják .átértékelni,
a "Magyarság" december 3·:jki számában nagy
cikket ír a magyar kérdésről a világkatoliciz-
musban és itt ilyen kitételekre ragadtatja ma-
gát: "... a katolikus egyház a demokráciának,

.az erkölcsi és szellemi értékek kitenyésztésének
. és kiválasztásnak talán legbámulatosabb intéz-
ménye o o:" Majd: "O o o Mihelyt a magyar ha-
talom összeomlott, Budavár eleste után Közép-
Európára rátörhetett a muzulmán eszme, sőt a
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nyomában settenkedő szakadárság is ... " Pro-
testáns magyarom, aki olyan boldogan olvasod
a "Magyarság" -ot, el ne feledd, hogy ez a sza-
kadár te vagyés hogy Pethő szerint, a te őseid
csak úgy a muzulmán hatalom nyomában set-
tenkedtek, amikor az evangélium igazságaiért
a gályákra indultak

Karácsonyi ima.

Betelt az idő,knek teljessége,
Te szent Fiadban eljöttél hozzánk,
H ogy bűnben elvesszen a föld népe

, Nem enqedéd gondviselő Atyánk.
CsilZag gyúlt kia vak éjszakában,
Angyalok zengtek dicső éneket;
Egyszerű istálló jászolában
Megszületett az örök ezeretet.

Betlehemi havas mezők táján
Csöndes éjbi:3n pásztorok tanyáznak.
Világosság ,kél felhők homályán
S ím zeng az ének az ég Urának:
Dicsőség a magasban Lstenunksiek,

• Hoqu nékünk adta egyszülött Fiát;
Jáakarat, béke az embereknek,
Áldott Ő, ki hozott szabadulást.

Holliátok-e, hogy zeng az öröm-ének?
Szemünk mégis könnyezik e napon.
Az örömök ma bánatokba térnek
És sóhaj leng a fámdt a;jkakon.
S minde« azért, mert eltértünk Tőled,
Mi bűnös tékozló fiak vagyunk,
Karácsonyi örömhír hallatára /
Mi csak~űnbánóan zokog.hatunk.

Oh) de zokogj is kárhozott világ)
Zokogj a Jézus bölcsője körül.
Bűnbánatod legyen atz 'Olajág,
Mely hirdeti: a búra fény derűl.
Könnyeiddel mosd a bűnt hájehérre,
Hogy'megszánjon szerető jó Atyád)
Esdő szavad) ha fölhat majd az égre
Elküldi hozzád egyszülött Fiát. ' '

S te Jézusunk)' ki érettiLnk jöttél,
Lásd meg) minirszenoed. te árva néped)
Mi1J,t egykor te keresztfán ezenoediét,
Atj6rják 'lelkünk bús gyötrődések. '
Szánj meg hát minket te szeni, te áldott
Kínzó nyomorunknak legyen vége)

,Szent szq,vad hassa át q világot)
Jőjjön a szereiet és a béke!

Hosszu ua« '
BFró László.

t:

/

Szórványgondozás, közpénztár és
más kérdések:
Levél a szetkesztöhöz:

Nagytíszteletü Szerkesztő Úr!

'Az egyházi élet keretébe tartozó egész sereg kér-
dés kívánkozík a nyilvánosság előtt való beható tár-
gyalásra. Nem szándékozom és' öszíntén szólva nem is
tudom ezeket a kérdéseket most alapos felkészültség-
gel előadni, inkább csak' felvetem őket.vhogy felhívjam
rájuk a figyelmet, Nagytiszteletű Szerkesztő Úr bizo-
nyára módját tudja majd ejteni, hogy úgy vegye elő a
kérdéseket, ahogyan helyesnek látja, ha ugyan egyáltalá-
ban jónak látja, hogy a kérdések tárgyalásra kerülje-
nek. '

1. A MELE-gyűlésen tárgyalásra került a szór-
ványkérdés. Sajnos, nem maradhattam hosszabban a
gyűlésen, csupán dr. Karrier- Károly előadását hallot-
tam s így nem tudom, mí történt tovább s hogy egy-
általában történt-e valami érdembevágó dolog, vagy
csak eszmecsere, folyt, Lehetséges azért, hogy amire a
kérdéssel kapcsolatban gondolok, úgy is szóba kérült
s talán a kérdés megoldása érdekében s szükséges in-
tézkedések már, tolyamatban is vannak. Ebben az Ieset-
ben persze ennek az írásnak nincsen értelme. Minthogy
.azonban nem ismerema1l:érdésjelenlegiállását.le-
írom, amit ezzel kapcsolatban gondolok.

A szórványügy felkaro.lásának és megoldásának
szükségességét nem említern. A MELE-gyűlés erre nyo-
matékosan rámutatott, A megoldás médjához próbálok
csak hozzászólní. Az a benyomásom, hogy újabb lelké-
szi munkaerők szolgálatba állítás ára múlhatatlanul
szükség van. De annyi hívatásos -munkást, amennyi
kellene, aligha lehet alkalmazni. Legfeljebb akkor, ha
az erre a szelgálatra önként vállalkozó, a szükséges
elhivatottsággal rendelkező lelkészek a szokásos lelké-
szi életmódról lemondanak: magáncsok maradnak, csa-
ládi otthont nem alapítanak, 'De még így is nehezen le-
hetne a munka természete által igényelt hívatásos (lel-
készi) murrkássereget a kellő számban előteremteni.
Szükség van más, egészen önkéntes munkásokra. Ilye-
neknek gondolnam a KIE-ifjakat. Persze szükséges volna
az, hogy a KIE-mo.zgalo.m és munka számára Iskoláz-
zák őket, Erre a célra a; szórványlielyek gondozására
való tekintettel kellene az ifja:kat évenként kiképzésre,
ískclázásra: táborozásra összegyűjteni. Úgy értem a
dolgot, hogy éppen a szórványc.kból kellene toborozní
az ifjakat s ezek a kiképzés után a saját lakóhelyükön
szolgálnák az ügyet. Tudom, hogy különösen az első'
elindulásnál nehéz volna az alkalmas ifjakat, kiválasz-
tani, de talán kellő körültekintéssel 'mégiS lehetséges vol-
na az első ktválasztás is..Hiszen lelkész, tanító, 'köZigaz-
gatási hívatalnek. stb, többé-kevésbbé csak tudja, .hogy
egy-egy helyen a szörványbeliek közül melyik ifjúnak
milyen a lelkülete és készsége. utóbb aztán könnyebb
volna a kiválasztás, mert az, első csapat már tanács:
adó, illetve javaslattevő lehetne az utánpótlásnál.

2, A fenti intézkedés, általában a szórvány kérdés
jórészt - bár nem teljesen - pénzkérdés. Honnan le-
hetne pénzt előteremteni akár a nagyobb számú híva-
tásos (lelkész) munkás alkalmazásáho.z, akár pedig
ill. ezzel párhuzamosan a KIm-ifjak ískoláztatásánoz.A
szükséges adatoknak nem vagyok bír tokában, tehát
bizonyítaní nem tudom, de úgy érzem, hogy az egyház
anyagi ügykezelésének gyökeres megváltoztatásával
előbbre lehetne jutni. A,z lenne' szerintem a megoldás.
ha az egyetemes egyház azzá lenne anyagi vonatkozás-
ban is. Tehát egyetlen közpénztár létesülne, ide, f'olynék
be minden bevétel, ebből fedeztetnék minden kiadás.
Lehetetlen annak visszásságát meg nem látni, hogy a'
hazai evangétíkus :hívek egyházi teherviselésének mí-'
ként je, a lakóhelytől, tétessék függővé. Pl. ha Győrben
lakik, akkor (csak példaképpen ~~1ítE')IIlhiteles ada-
tok nélkül) az .egyhází adója az állami adónak 10 szá-
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zaléka, de ha Tatabányán lakik, akkor egyházi adója 80
százatélera szökik föl. Hasonlóképpen visszás az ís,
hogy az egyházi munkások (lelkészek, tanítók) is
egyénenként al'kossanak jövedelmi kategóriákat.

A míndíg hangoztatcct, de megvalósítani soha
meg sem kísérelt keresztyén testvériség talán megkö-
vetelné, hogy az egyházi teherviselés, valamint a lelké-
szi, tanítói javadalom egyenlő, illetve arányes legyen.
A vasúti hivatalnok, a postás, a bíró, a katonatiszt
stb. bárhol teljesít szolgálatot, ugyanazt a fizetést kapja.
A felekezeti alkalmazottak azonban, tehát lelkészek és
tanítók az autonómia alapján javadalom tekintetében
kirívóan különböznek egymástól. Nem mondom, hogy
merev és számszerű egyenlőség rendszeresíttessék, ez
nem volna helyes, sem kívánatr.s, sem .lehetséges, de
arányosításra szükség van. Létesittessenek fizetési fo-
kozatok, továbbá korpótlék, családi pótlék, müködési
pótlék. Ezeknek keretében nyerjen többjavadalmat az,
aki arra érdemes, vagy rászorult. Mégis csak szörnyü-
ség, hogy egy-egy falusi lelkész, vagy, tanító ne tudja
gyermekeit magasabb iskolába járatni, mert véletlenül
falura került és ott ragadt. Zsinattartás küszöbén :111
egyházunk. Szükséges a zsinat sok szempontból, de ér-
demesmunkát akkor végezne, na az egyházi egyenlő
tehervíselést, az egyházi közpénztárt, az arányos fize-
tési rendszert meg tudná valósítani. Nem lehet itt tra-
dícióra, autonómiára, gyülekezetek szuverénitására
hivatkozni. Illetve nem szabad ezzel az ürüggyel a kér-
dést agyonütni. Korszerű igehirdetést, korszerű lelké-
szi szolgálatot, korszerü egyházi életet követelünk, kö-
veteljünk és csináljunk korszerü anyagi ügykezelést is.
Ha az egyház semper reformari debet, akkor a refor-
málás terjesztessék ki erre is. A gyülekezetek és az
'egyház autonómiája nem lehet tabu, nem lehet cél,
csak eszköz. Az életfejlődés tömörítést, egységbefog-
lalást, bölcs központosítást követel. Az idők jeleire fi-
gyelmezni kell. Különben is nem egy kerlátja vall ~
a gyülekezeti autonómiának, miért ne lehetne meg
több is, kivált, ha ez parancsoló szükségből fakad és
új életlehetőséget és az. egyház hivatásának tö'k~lete-
sebb betöltését teszi lehetővé. Nem akarok, nem IS tu-
dok minden szempontra kiterjeszkedni, hiszen nem
rendszeres kidolgozott tervet adok, hanem csak kezde-
ményezést próbálok nyújtani, de mégis meg kell emlí-
tenem azt is, hogy az egyház mindig államsegélyért
sopánkodik, annak csökkentését siratgatja, de meg sem
próbálja a maga forrásait egyesíteni. Lehet, hogy az
egyesítés után is marad még hiány, de akko~ az: állan:'
segély-igénynek nemcsak tételes, hanem erkölcsi alapja
is lesz. Különben sem helyes, hogy az egyház berendez-
kedése és jóformán az egész közigazgatása, sőt élet-
fenntartása jórészt az á11amsegélytől függ. Mi lesz, ha
az állam beszünteti a segélyt? Minden egészséges
szervezetnek önállóságra kell törekedni, az egyháznak
is, anyagilag is. Biztosabb anyagi erőforrás a hívek ön-
kéntes. tehervállalása, mínt az adózás, vagy éppen az
államsegély.

Hiszen Iehetséges, hogyaközpénztár megoldha-
tatlan probléma, de ennek elbírálása csak behato rnér-
legelés alapján lehetséges. Ha pedig már volt mérlege-
lés és annak eredménye negativ, revizió alá kell azt
venni és csak akkor szabad véglegesen félretenni, ha
kiderül, hogy lehetetlen feladatok előtt állunk.

3. Egy másik kérdés korántsem olyan fontos,
mint a másik kettő, de azért az is kérdés. Nem tarto-
zik talán a zsinatra, bár nem volna felesleges, tételes
megoldáshoz folyamodni. '1\ házasságralépöktöl esküt
vesz ki a lelkész. Elvált f'elektöl újra kíveszi az esküt.
Összefér ez a gyakorlat az erkölcs, az isteni kijelentés
követelményével? Én úgy érzem, hogy az egyház maga

. rontja az eskü hitelét és maga csökkenti az eskü ko-
moly felfogását. Valahogyan az a látszat, vagy talán
nem is látszat, hanem a valóság, a papnak és az egyház-
nak a statisztika fontos, hogy' t. i. ki lehessen mutatni
az egyházi áldásban részesült ennyi meg ennyi pár. Ad
vocem ."egyházi áldás". - Áldást 'ki ád? Isten,' vagy az

egyház, vagy a lelkész? Tisztázni kellene némely' dol-
gokat, fogalmakat és a helyes felfogást, a helyes szé-
használatot is bele kellene súlykolni a koponyákba! Ide
tartozik az is, hogy egyes lelkészek a róm. kat. felek
rendelkezésére állanak a házasságkötésnél olyan eset-
ben, amikor valamelyik fél elvált lévén, a római egy-.
ház megtagadja a közremüködését. Krisztusi szere-
tetre, stb.-re hivatkoznak lelkészeink eljárásuk indoko-
Iására. Peddig ennek a szeretethez semmi köze sincs,
Vészes liberálizmus, talán stólakérdés játszrk közre.
Egyetemes rendelkezéssel, fegyelmi megtorlás 'terhe
alatt kellene a lelkészeket jobb belátásra bírni.

4. Egy másik nagy kérdés a reverzálls és ezzel
kapcsolatban az egyházi fegyelem kérdése. Itt is tisz-
tázni kell a dolgokat. Nem lehet azt az egyes lelké-
szekre, kisebb közületekre bízni. Egység, egység, . de
legföképpén az evangéliumi igazság kell. Az egyes lel-
kész magára van hagyva. Nem szabad ezt ennyiben
hagyni. Olykor-olykor fellángol a buzgalom, 'tIe aztán
meaint elcsitul a kérdés, megoldás azonban nincs.

b 5. A református egyházhoz való viszony színtén
fájó seb. Persze, hogy kettőn áll a megoldas, ?e keres~i
kell és meg is találni. Egy arcvonalat kell lnalakItarll.
Kell; tehát lehetséges is. Vagy pedig nem kell, de ezt
is egyetemes hatállyal kell megállapítani, bár erre nem
szabad sornak kerülnie.

.De nem folytatom! Probléma van elég, de keveset
ér azok felvetése, a megoldás a fő. Az arra hivatottak
(az egyházi sajtó.ielsösorban hivatott) ám álljanak el.ő
és lássanak hozzá. Én csak tépelődéseimnek adtam ki-
fejezést, mert a hallgatás és a magambazárás szinte
fojtogat. Enyhűlést kerestem azzal, ho~y tov~bb ad-
tam a terhet; Nagytiszteletű Szerkesztő Ur Jelkére hen-
gerítettem, de azért magam is tovább bírkózom mind-
addig, .míg csak "jó végre" nem jut minden.

(-s.)

Adjatok!
Néhány nap óta vastaq, fehér hólepel ta-

kar be hegyet és völgyet. Pompás látvány ez
azoknak) akiknek van betévő f,alatjuk) meleq
ruhájuk és fűtött szobájuk és akiknek módjuk-
ban van élvezni a tél örömeit; de szomorú és
fájdalmas anmalc, o!kinek éheeme ésdideregnie
kell egy hosszú télen keresztül. Mert ,a frissen
hullott hóval reánk szakad: a tél hidege is.

A minap ebben a nagy hidegben sétáltam
ki' az egyik kültelki iskolába) hogy hittanórá-
mat megtartsam. Ez az iskola a Jeruzsálem te-
lep közelében vanJ ahol Budapest legszegényebb-
jei földbevájt lyukakban és gallyakbol, fából
összetákolt kunyhókban laknak. Innen is van né-
hány tanítványom ebben az iskolában. Bár éri
melegen öltözveJ élvezettel tettem meg az utat
otthonomtól az iskoláigJ mégis éreztem, hogy
szinte megdermedtek a ta.gjaim a hidegtől. Mi-
kor azonban megérkeztem az iskolába és ott
láttam. ezeket a Jeruesálem-telepi kis tanitoá»
nyaimat) akiknek a testét alig födte be egy-két
rongy os ruhadarab, akiknek a szeméből ~köny-
nyeket sajtolt 'a hideg) .a:míg az iskolába érkez-
tek) akkor összeszorult a szívem. Fájt a lelkem,
amikor ,az egyik sírva piinoezkodott, hogy éhes,
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mert apjának nincsen munk:ája és nem volt mi-
ből kenyeret venniök. Úgy ezerettem. volna kis
tanítványaim fázó tagjait meleg ruhával be-
trokarni) mezítelen lábukra' cipőt húzni és meleg
ételt adni nekik) hogy ne érezzék annyira IX,

tél dermesztő hidegét és az éhség kínjait.
A hittra;nórán Jézus születéséről beszélget-

tünk. A karácsonyról) a szeretet ünnepéről)
amely ebben a dermesztő hideg téli v'ilágban
köszönt be hozzánk, hogy csodálato« melegével
békét és megelégedést varázsoljon a szivekbe.
És akkor az előbbi szomorúságot az lsten iránti
hála és-a reménység érzése' váltotta fel ben-
nem. A hála) azért, hogy lsten kegyelme ka-
rácsonyt adott a világnak) amikor az emberek
szívében több a ezeretet és a könyörület éhező,
és fázó embertestvéreik i'Pánt) amikor Krisztus
igaz követői áldozatok árán is igyekeznek segí-
teni a nincsteleneken. És megszátlta szívemet
a reménység érzése) hogy a ezeretet ünnepén
még ebben ra; nehéz és válság os világban is meg-
mozdulnak az emberszívek és az én kis tanít-
ványaimnak is jut meleg ruha) meleg étel.

Klarácsony' a küszöbön van. Az emberek kí-
váncsi várakozással, tekintenek eléje: Mit hoz
számukra a karácsony? Lesznek-e va;jjon) rokik
a csillogó karácsonyfa alatt) a fűtött szobábom,
az .ajándékokkal és jó falatokkal dúsan meg-
rakott asztal mellett megkérdezik majd ma~
guktóZ: Mit adtál azoknak 'a testvéreidnek)
akiknek semmijök sincsen? Csak magadnak ké~
seitettéi-e karácsonyi örömöt) vagy reájuk is
gondoltál? Mit adtál azoknak) akiknek nincsen
kenyerük, nincsen ruluijiok és akik hideg szo-
bában virradtak a karácsony szent ünnepére?

Akik megtették embertársaik iránti köte-
lesséqeiket, és másoknak is juttaUak abból,
amit nékik lsten jósága és kegyelme adott, azok
boldog megeMgedéssel' unmepelhetnek, mert
szívük nyugodtan) örömmel válaszolhat a kér-
désre? Én meg tettem azt) ami tőlem tellett.
Akik pedig csak magukra qondoloa, ember-
testvéreik nyomorát nem vették észre) azok ne
válaszoljanak addig) amíg még egy ajándékot
nem kérnek a többihez az Úr Jézustól.Kérje-
nek tőle sok-sok jóságot éeseeretetet azok
ird,nt) akikhez mostoha. laz élet. Az Úr Jézus,
aki többi kívánságaikat teljesítette) bizonyára
nem fogja elutasítani magától ezt a kérést

'sem. És ha meglajándékozza szívüket a kará-
csonyi meleg szeretettel, ne késlekedienek.
Nyissák meg kezuket is és adjanak és segít-

senek, hogy a nagy ünnepen mindenki víg
énekkel zenqhesse: ,)Boldog örömnap derült
rámk;"

Németh Irén.

HIR E K.

KARACSONY ÜNNEPÉN.

Lukács 93)1-14.

Az evangéliumi történet kezdete már a cso-
dák végtelen láncolata. Ha Keresztelő János)
majd Jézus ezúletésének leírását olvassuk) bol-
dog) hívő alázatta,l hajtjuk meg fejünket, sZól--
ván: Az Istennél semmi sem lehetetlen. Mégis)
mintha egy csodával kevesebb történt volna a
szükségesnél. MiJért nem jutott hely az lsten
Betlehemben megszülető Fiának ? Miért nem
szállt le az ,angyal) hogy valamelyik betlehemi
polgár házában különb bölcsőt készítsen az is-
tállóbelinél? És abban a házban) amelyet ki-
mondottan vendégek elszállásolásara építettek)
miért nem tartották fenn - ha csoda által is
- a legelőkelőbb helyet a legelőkelőbb ven-
dégnek? Fáj látnunk a királyt a jászolban. De
talán megértjük az isteni bölcseség előrelátá-
sát. 'Talán nem tévedünk) ha oet mondjuk) hogy
Jézus szegényes világrajötte a legcsodálatosabb
jós lat a jövőre nézve. A közelebbi és távolabbi
jövőre nézve. Hiszen neki) míg a földön járt)
nem volt hová fejét lehajtania. Szegény volt és ~
mindig kiszorult a meleq, békességes hajlékole
enuhet a,dó nyug'almából) mint az istállóban
született hez méltó. És később? És most? Jui-e
neki méliá hely'? 'Tudva) várva az lsten Fiá-
nak meqsziiietéeét, vajjon igyekeztek és igye-
keznek-e az emberek meleq, puha, tiszta he-
lyet készíteni? Tárva-e az emberek seuoe, hOfn!
ne kényszerüljön a Megváltó barmok lakóhelyé-
nek vendége lenni? Vagy mit sem sejtve alusz-
nak) mint a betlehemi polgárok? És az egy-
ház) a Vendég befogadásám épített ház) nem a
másod) vagy utolsó rendű helységében szállá-
solja-e el Krisztust, mert az egyéb) tolakodó
vendégek miatt nem jut neki máehoi hely? -
Jézus szúletéeéoel kápcsolatbam. egy csodának a
hiányát érezzük: Ezért a csodáért imádJkozunk:
Szálljon aolá angy,al az égből ée készítsen szí-
viinkben, mindenki, ae egyház) a világ szívében
békességes hajlékot annak) akinek seűletését
boldog angyalajkak így ü'dvözölték: Békesség
a földön! . . rmg.

- Műso.ros karácsonyi ünnepély. A Deák-téri ágo
hitv. evangélikus elemi fiú- és leányiskola növendékei
az iskola dísztermében folyó hó 22-én délután fél 5 órai
kezdettel müsoros karácsonyi ünnepélyt rendeznek,
amelyre az érde~lödöket ezúton is tisztelettel megh.v ia
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az Igazgatósága. - A Protestáns Országos Árvaház
foly,ó hó 23-án délután 6 órakor tartja karácsonyi ün-
nepélyét a 'következő müsorral : Tebenned bíztunk elei-
től fogva. Előadja az árvák zenekara. Ünnepi beszédet
mond: Szabó Imre ref. esperes. Csendes éj. Ének-
lik az árva leányok. Pósa L.: A két árva. Szavalja:
Mindumm Emma. Karácsonyi énekeket előad az árvák
zenekara. Köszönőbeszéd. Erős Ivár a mi Istenünk. Elő-
adja az árvák zenekara.

- Elhalasztott papjelölés. A kondorosi evangéli-
kus lelkészi állásra december 17-re tűztékki a jelölő
közgyülést. Bár m,ár·4 lelkész megtartotta a próbaszó-
noklatot, a közgyülésen egy indítvány hangzott el, hogy
tekintettel az egyház súlyosabb anyagi helyzetére, ha-
lasszák el a jelölést. Erre titkos szavazást kértek,
melynek eredményeképen határccatílag kimondták,
hogy a jelölést meg 'kell tartani. Mivel azonban aznap
már lehetetlen volt folytatni a közgyűlé st, azt '~z 1934.
évi január hó 7-re tüzték ki. Remélhető, hogy végre
már nyugalmasabb révbe terelődik ezen lelkészválasz-
tásnak az ügye.

'-, Kovács Andor májusi rádíöbeszéde. Kovács
Andor esperes f. é. május hó 28-án Budapesten az ev.
vártemplomban tartott rádiós-beszédét, amint azt an-
nak idején megírtuk, a cseh, tót lapok és egy ezekkel
egyformán gondolkozó magyarnyelvű lap is meleg, ha-
zafias és revízíöt követelő tartalmáért erősen támadták.
E lapközleményekkel hivatalosan roglalkczott a Bányai
Ev. Egyházkerület elnöki értekezlete s ez ügyben a kö-
vetkezo határozatot hozta: "A bányakerületi közgyűlés
alkalmából 1933. szeptember '27-én tartott elnöki érte-
kezlet jegyzőkönyve." 7. "Püspök megemlékezik a cá-
madásról, amelyet a Somorján megjelenö "Evangéli-'
kus Lap" Kovács Ando1' esperesnek a hősök emléknap-
ján tartott rádiós istentiszteleten mondott beszéd.ie
miatt intézett. A lap helytelen 'rl:ritikáját vissza kell
utasítanunk, mert Kovaos Ando1' beszédje alkalom-
szerű volt s ezért vele szemben elismerésünket és ne-
lyeslésünket kell kifejeznünk." - Ezzel Kooács Ando1'
esperes a leghivatc.ttab fórum részéről teljes elégtételt
nyert.

-Házasság. Szlávik Janka és vitéz Horkay Béla
evangélikus honvédségi főlelkész december ]B-án a
Deák-téri templomban házasságot kötöttek.

- Gyászhír, nemes Maléter István dr., a tiszai
egyházkerület miskolci (eperjesi) jogakadémiájának ta-
nára december 16-án életének 64-ik évében elhúnyt. A
megboldogult 1910-től 1925-ig állt az eperjesi-miskolci
jogakadémia kötelékében. Kezdetben az államtudomá-
nyok köréből vett speciál-kollégiumok előadó tanára,
majd a magyar közjog és politika nyilvános rendes ta-
nára volt. Az 1916-17. iskolai évben mint igazgató állt
az eperjesi ősi kollégium élén. Kiváló szaktudású <Ss
nagymüveltségü tanár volt, alcí ritka kötelességtudás-
sal szentette életét egyházának és a tudománynak. Leg-
nevezetesebb müveí : Abbé Loisy; A magyar történelmi
osztályok és a nemzeti eszme; Az athéni demokrácia
kialakulása. Temetése december 18-án volt a kassai ev.
zemetöben.

- Halálozás. Perl János evangélikus lelkész 52
éves korában Keszőhidegkútim hosszas szenvedés után
meghalt. Nagy részvét mellett temettek el. .- Révész
János nagybányai evangélikus esperes, a nagybányai
Magyar Párt elnöke, a Nagybánya és Vidéke címü lap
szerkesztője, 70 éves korában Nagybányán meghalt.

- Lelkészáthelyezés. D. D. RaffaySándor püspök
Keken Andrást, a Deák-téri templom segédlelkészét
Hódmezővásárhelyre, ZászkaHczky Pált, a Fasori tem-
plom segédlelkészét Pitvarosra küldte ld adminisztrá-
toroknak. Ruttkay Miklián Géza kelenföldi segédlelkészt
a nagylak-mezöhegyesí misszió szervezésével bízta meg,
dr. Gunesch Károlyt pedig a gödöllői egyház vezetésére
küldte ki. Helyüket II most felavatandó új lelkészek,

névszerint: Jávor Pál, Keve László és Scholtz László
fogják betölteni.

- 'I'emplomavatás Újkígyóson. Üjkígyós község-
ben a földbirtokreform eljárás során házhelyhez jutott
szegény emberek templomot építettek. Ezt a templomot
vasárnap avatta fel nagy közönség jelenlétében D. D.
Raffay Sándor püspök.

- Igazgatói kínevezés. Kapí Béla püspök Göm-
bös Sándor pusztamiskei evangélikus tanítót a népok-
tatás terén szerzett érdemei elismeréseül igazgatóvá
nevezte ki.

,- Hitébresztő előadások a Csanád-Csongrádi
egyházmegyében. A csanád-csongrádi egyházmegye
főesperese legfőbb müködésí céljául tűzte ki, hogy való-
ságos hitébresztő hadjáratot indítson a szunnyadó ev.
öntudatnak egyházankénti felrázására. E hítébresztö
-hadjárat során december 14-én ifjúsági konferenciát
tartott Ambrózfalván. Előző napon Egyed Aladár fő-
esperes az ambrózi presbitereket látogatta meg ottho-
nukban s ugyanaz nap hitébresztö előadást tartott a
nagyszámban összegyűlt ambrózi hívek számára. Dec.
14-én reggel úrvacsorahoz járultak teljes számmal a
presbiterek. Kilenc órakor kezdődött az ifjúsági kon-
ferencia. E~edeti terv az volt, hogy külön tartanak
konferenciát a 'leányok számára, külön az ifjak szá-
mára. A hatalmas hózivatar azonban megakadályozta
a környékbeli ifjúság konferenciára való felvonulását
úgy, hogy a két konferenciát összevonták es együtt
tartották meg az állami iskola nagytermében. A főes-
peresi elnöki megnyitó után Kertész Ferencné '3S Sztik
Gusztáv alesperes, csanádalberti lelkész tartottak elő-
adást: "Mennyit érsz Istened, családod és önmagad
előtt?" címmel. Aztán Orvos Emmy szegedi diakonisza
testvér és Benkóczy Dániel baUonyai lelkész tartottak
előadást: "Mennyit érsz egyházad előtt" címmel. A 'qe-
fejező 'előadást Kertész Ferenc ambróztalvaí lelkész
tartotTa: "Mennyit: ersz hazád előtt?" címmel. .- Dél-
után a főesperes presbiteri gyűlést tartott, amelynek
során bejelentette, hogy egyházmegyei vonatkozásban
kibővített lapját,. a "Szegedi Evangélikusok Lapját" ,
díjmentesen megküldi az egyházmegye mínden pres-
biterének és így óhajt eleven kapcsolatot létesíteni egy-
házmegyéje presbitériumával. Buzdította őket presbi-
teri kötelességeik fokozottabb mértékben való gyakor-
lására. Este advent-estét rendezett az ambrózf'alví if-
júságí egyesület, amelynek során előadást tartott Sztik
Gusztáv alesperes és az ifjúság előadta "Jefte foga-
dalma" címü bibliai színjátékot. - A jó Isten áldása
legyen a hitébresztő megmozduláson. B.

- Salgótarjánban az Evangélikus Nőegylet és
Leányegylet december 16. és 17-én nagyszabású kará-
csonyi vásárt és kiállitást rendezett az ipartestület
székházában, amely a nehéz' viszonyok ellenére igen
nagy közönséget vonzott és több mint 1000 pengót jö-
vedelmezett. Mindkét napon több számból álló müsor
szór,akozt~tta a .közönséget. A két egyesület tagjai
Bántzyk Arpádné lelkes irányítás a, Moticska Nándorné
és Lányi Gusztávné elnökök, továbbá Medzthradszky
Márta és Markó Emma leányegyleti elnököle fáradha-
tatlan szorgoskodása mellett megindító önzetlenséggel
álltak az ügy szolgálatában és nem is remélt sikerre
vitték ez évben is a kiállítást. Az egyház presbitériuma
az egyházi elnökséggel testületileg jelent meg a kiállí-
táson, amelyen dr. Csengődy Lajos lelkész tartott meg-
nyitó beszédet.

- Új egyetemi magántanár. A vallás- és közok-
tatásügyí miniszter Schneller Károly dr.-nak, a mís-
kolci evangélikus jogakadémia tanárának, a szegedi
Ferenc József Tudományegyetem magántanárának, a
Népességi Statisztika círnü tárgykörból a budapesti
kír. Tudományegyetem magántanárává történt képesí-
tését jóváhagyólag tudomásul vette és e mínöségében
megerősítette.

- Veres Pálné, a magyar nőnevelés apostola emlé-
kére dec. 10-én egykori lakóhelyén, a nógrádmegyei Va-
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nyarcon az evangélikus templomban lévő emléktáblája
megkoszorúzásával egyidejülegmüsoro1J cmlékünne-
pélyt tartottak. A 'gazdag müsort a Hiszekegy és Liska
Ferenc lelkész megnyitója után Kiss Ilonka gyógysze-
rész és Hutnik Jolán tanítönö Veres Pálnéról : irott
megemlékezései, valamint a legnagyobb magyar köl-
tök róla és a nőről szóló versei alkották' kisleányok
előadásában. Az egész napot kitöltő ünneplésben a leg-
meghatóbb volt, hogy az istentisztelet után az, 1895.
szeptelll-ber 28-án elhúnyt nagyasszony sírjához is ki-
vonult az ünneplő közönség; élén a tótajkú falu két
legöregebb emberével.

- A Bethlen Gábor Szövetségi új elnöke. Az Or-
szágos Bethlen Gábor Szövetség folyó hó 15-én tartott
évi rendes közgyülésén a Dr. Pesthy Pál elnök lemon-
dásával megüresedett elnöki tisztségre Tasnádi Nagy
András volt államtitkárt, a Fasori református egyház-
község gondnokát ,választotta meg. Ugyanakkor a le'
mondott Dr. Pesthy Pált érdemei elismeréseül a Szö-
vetség örökös tiszteletbeli elnökévé 'választotta.

- Mibó1. élnek ma az oroszországi Ielkészek ?
A napo.kban érkezett egy oroszorseáqi ismm'ősöm, aki
a következőket mondta el errot a kéTdésTől: Az üldö-
eéeéüenere is vannak még egyházak, ahol a lelkészek
a hivatalukkal járó munkát ellátják. Számuk azonba7'!
erősen megcsappant. Moszkva 1600 templomából csak
187 van használatban. Ezek orthodox keleti templo-
mok. Az. evangélikusok helyeze te ugyanilyen. A hiva-
talukban lévő lelkéezekmek a gyülekezetek a legtöbb
esetben egyáltalában nem tudnak fizetést adni. To-
vábbá, mivel a lelkészek nem ,kapnak kenyérjegyet
- ami a szovjetpolgár számára az egyedüli lehetőség
a, kenyéT kibíTható áron való,megszeTzésére - éhen-
halásnak volnának teitéce. Azonban a seereiet itt is
megtalálja annak a módját, hogyalelkiekért háláját
kifejezze ée hogya' szeretet oltártüzének go?,!dozója
éhen ne haljon. Mikor a gyülekezet tagjai istentiszte-
letre jönnek, aki csak teheti, egy kis csomagot hoz
magával. Az egyik egy darabka kenyeret újságpapiTosba
csavarva, a másik három. szem kru'YY/"plit, a harmadik
pár garast, a negyedik egy kis kásut zacskóban . Ezt
a templomajtónál elhelyezett zsákba teszik. A gyüle-
leezet ily módon adja meg letkéeejenmturtási járulékát,
amit a lelkész a hátán hazavisz s amiből családjával
együtt a következő vasárnapig tengőilik. Ami esetleg
fennmarad, a szegények között osztják szét, Csak így
lehet fendaTtani 'az istent,iszteleti és gyülekezeti életet
abból, amit a híve,k a szájuktól vonnak meg. R. Ev. P.
- =Hol vagyunk mi? Vajjon hány lelkészt tartama
fenn gyülekezete, ha csak ily módon volna lehetséqes t
Az egyhár"híve-k hány százaléka volna képes arra, hogy
a lélek uipuüékáert, az rtste» igéjéért a szájától vonja
meg a falatot? V. 1.

-- Szegények szeretetvendégsége. A Kelenföldi
Ev. Nőegyesület dec. 17-én szegényei számára müso-
ros szeretetvendégséget rendezett. Közének és Szántó
Róbert lelkész imája és megnyitószavai után Németh
Irén' okl. tanítönö tartott előadást arról, hogy mik a
kötelességei az evangéiikus keresztyén embernek egy-
házával szemben. Wágner Viktória zongorázott és
Szárító Róbert lelkész saját költ.eményeíböl olvasott
fel. Ez alkalommal a Nőegyesület 250 szegényt vendé-
gelt meg bőségesen. Hála és köszönet e helyről is azok-
nak, akik lelkes szeretettel fáradoztak azon, hogy sze-
gény testvéreinket megvendégeljék és míndazoknak,
akik adományaikkal támogattálc Nöégyesületünk mun-
káját,

_ Teadélután. A budapesti Iparosképző Protes-
táns Egylet Női Szakosztálya december 17-én igen jól
sikerültteadélutánt rendezett az egyesület nagyter-
mében, amelyen Kemény Lajos esperes tartott írásma-
gyarázatot, Szuchovszky Gyula üdvözölte az egybe-
gyűlteket és a~után változatos müsor következett.

_ A sellők .. Énekes mese két I felvonásban. Elő-
adta a budapesti evangélikus Leánygimná:zium ifjú-

sága. Őszinte meghatottsággal írunk erről az előadás-
ról, amelynek minden egyes jelenete arról a nagy kul-
túraról. tesz tanubizonyságot, amelyet ennek az inté-
zetnek arra hivatott tényezői plántálnak evangélikus
leányaink szívébe. A Ferke vadásztói Erzsök leányzón
keresztül a sellöktrálykísaaszonytg és a meglepően bá-
jos Nunóig az összes szereplők kisleányos képességeik
legjavát <adták. Mennyi báj, mennyi mosoly, mennyi
boldog és lázas izgatottság. Ilyenkor szinte megköny-
nyezzük tovatünt ifjú'k.ori álmainkat. A rendezőség,
élükön dr. Böhm Dezső igazgatóv,alés Ruttkay ·M.
Gyulával, aki a darabnak részben szövegírója is, igen
jó munkát végzett.

, - A budapesti CE világkonferencia előkészületei
serényen folynak. A rendezőség megnyerte f'övédnökül
vitéz nagybányai Horthy Miklóst, Magyarország kor-
mányzóját, védnökül és tiszteletbeli elnökül az egy-
házi és közélet vezető egyénisége it. A konferencia ren-
dezősége széleskörü külföldi propagandát indított meg,
külföléÜ evangéliumi lapokban az ol~asók sürüil talál-
,koznak Budapest nevével, a Világszövetség- hatalmas
lapja minden száma hoz cikkeket Budapestről, a világ-
konferenciáróI. Bent az országban sürün tartatnak ve-
títettképes előadások, melyeken a víláe'konferencía
nagy ügyét ismertetik' az előadók. Minden lépésnél vi-
lágosabb 'lesz, míly nagy esemény készülődik'-a CE ví-
lágkonferencíá val.

- A keresztyénség lényege címü cikkünkben,
amely lapunk 47. számában jelent mea, az utolsóelötti
sorban Luther helyett Luthardt olvasandó.

,- vitéz dr. Csia Sándo.r: A nem'i kérdés orvosi és
bibliai szempontból címü nazvszerü könvvét minden
sztílö vegye meg felserdült fiának. Nagy veszedelmek-.•...••••
töl óvja meg az g:vermekét, aki idejekorán kezébe adja
ezt a könvvet, Szülők, nevelők sem nélkülözhetik ne-
héz és felelösségteljes munkájukban azokat az ismere-
teket, útmutatásokat, melvek dr .. Csia Sándor könvvé-
ben vannak. A könyv ára 3 ,P; kapható a Bethánia
könyvkereskedés ben, Budapest, VTII., Gyulai Pál-utca
9. szám. .

- A leszakítós bibliai tömbnaptár áldott kará-
csonyi és újévi ajándék. Minden napon az Ige fényében
járunk, ha utítársunk a bibliai tömbnaptár. Háziáhíta-
tok tartására nélkülözhetetlen segédeszköz. Egy pél-
dány ára szép hátlappal 1.60 P, maga a tömb 1.20 P.
10 példányon felül nagy árengedmény. Kapható a
'Bethánia-könyvkereskedésben, Budapest, VIlI., Gyulai
Pál-utca 9.

KARÁCSONYI ÉS UJÉVI AJÁNDÉKOK beszer-
z~sére kíválöan alkalmas a Luther Társaság könyv_o'és

papírkereskedése (Vm., tmői-út 24.), ahol a vásárló
könyvben, képben, levélpapírban és egyéb alkalmi cik-

kekben gazdag választékot talál.

KARÁCSONYRA könyvet, levélpapírt, töltőtollat
stb. vegyünk, Scholtz Testvérele könyv- és papí.J;keres-

kedésében, Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.
J). Raffay Sándor: Imakönyv vászonkötésben, ára 3.50

pengő.
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::.: ;. Kiadja:
. AZ ORSZÁG(!JS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BEL MISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS
. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

SZAMADAs.
Lapunk életében lefutott az első esztendő. tékesek figyelmét arra, hogy zsinattartás és a

Ha dicsekszünk, csak gyöngeségünkkel. diese- modern élet követelményeinek megfelelő új
kedhetünk. Nem tettünk többet, mint amit ma- törvények alkotása elengedhetetlenül szükséges.
gunkra vállaltunk, .ami tehát kötelességünk Az egyetemes gyűlés ki is mondotta, el is ha-
volt. Lelkesedtünk, agitáltunk, lelkesítettünk és tározta. egy novellária zsinat tartását. E kér-
megtartottunk, amit lehetett. Akik a lapot 01- déssel kapcsolatban a közel jövőben. is csak la-
vasták, méltányol~ák is igyekezetünket. Munka- punk lehet az az orgánum, amely a zsinatnak
tarsaK: egesz serege ]é1Elnt"'Re~t ~ "t!::;OpOlt~·~"j3dzet'tö1dja 'l!l:' MtY.a'gOt, más- SOO'val-rámutat,
su It a lap köré. Az előfizetők .annál gyéreb- arra, hogya novelláris zsinatnak milyen kér-
ben kopogtattak. A lap anyagilag súlyos vál- déseket, az alkotmány mely fejezeteit kell re-
ságba került és a .szerkeaztö mind a mai napig vízió alá vennie.
a lemondás gondolatáv.al foglalkozik. Lelkiisme- A lap hírszolgálata hozzáértök véleménye
rete nehezen viseli el; hogy tetemes anyagi rá- szerint kimerítő, gyors és pontos volt. A szer-

- fizetéssel kellett az évet lezárni. Nem vádo- kesztőségnek sikerült közel nyolcvan munka-
lunk senkit, hacsak magunkat nem, hogy 'túl- társat a lap köré tömöríteni. Ez is- olyan ered-
ságosan magunkbízók voltunk és túlzottan épí- mény, amely a lap jogosultságát bizonyítja. A
tettünk a hittestvérek lelkesedésére. Azt hit- cikkek az egyház bel- és külpolitikai, társadal-
tük, csak a harsonát kell megfújni és seregek mi, hitvédelmi, belmissziói, külmissziói, jóté-
támadnak életre. Azt hittük, a jó. ügyet nem konysági, szociális, tanügyi, művészeti stb. kér-
kell vásári portéka gyimánt kínálgatni. Azt hit- déseit ölelték fel.
tük, pásztorok és hívek meglátják, hogy egy- Vegyes .érzelmeket váltott ki a ;,Figyelő"
házunknak életszükséglet az Evangélikus Életet rovat. Van, aki a Figyelő miatt járatja a lapot,
fenntartani. Nemcsak, hogy ezt nem ismerték' van, aki e rovat miatt lépett ki az előfizetők
fel, de saját érdekük ellen cselekedtek, amikor sorából. Előbbieket fellelkesíti a bátorság és
elmulasztották az "Evangélikus Élet"-re . elő- határozottság, amellyel minden az egyházat ért
fizetni. Egy tekintélyes egyházközség lelkésze támadást kifelé és befelé kivédünk, utóbbiak
például lemaradt egy pályázatról, mert lapun- türelmetlenséggel, a felekezeti ellentétek újabb
kat nem olvassa. :ms erre a körülményre való kiélezésével' vádolnak minket. Előbbieknek azt
hivatkozással kérte pályázati-kérvényének utó- üzenjük, hogy tovább megyünk a megkezdett
lag való elfogadását. Az egyházi felsőség .kéré- úton, utóbbiaknak figyelmébe ajánljuk azokat a
sét elutasította. . durv.a támadásokat, amelyek nap-nap után 'ér-

'Ami tehát lapunk életének anyagi részét nek minket az ultramontán saj óhasábjain.
illeti, csak veszteségekről számolhatunk be és Nyereség előbbiek csatlakozása, de nyereség
keserűen csaphatjuk be számadási könyvünket, utóbbiak elmaradása is, mert, aki hátra tekint-o
Ami a szellemi részt illeti, itt minden szerény- get és gyáván elhalkul, nem alkalmas munkása
ségünk mellett is bizonyos pozítiv eredmények-, Isten országa ügyének. Jól vegyék eszükbe az
re rá kell mutatnunk. Az egyházi alkotmány ilyenek, hogy mí. világfelfogásunk és nevelé-
bírálatával foglalkozó cikkek felhívták 'az ille- sünk, de már minoritásunk folytán sem lehe-
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tünk támadók. Amikor mi szólunk, az egy-
szerű védekezés minket ért támadások ellen,

Mit mondjunk még? Egyelőre újra felvesz-
szük az igát és próbálunk még egy ideig hada-
kozni a közöny.és részvétlenség ellen.

Előfizetőinket és munkatársainkat pedig
kérjük, hogy eddigi buzgóságukat és irántunk
való bizalmukat tartsák meg továbbr.a is. Bol-
dog és áldott új esztendőt minden igaz em-
bernek!

Hítközönv.

Panaszokat hallunk az egész vonalon, hogy
a hitélet hanyatló han v.an. Itt-ott akad ugyan
egy-egy optimista, aki lelkesedéssel beszél ar-
ról, hogy a jelen idő a protestantizmus é és a
misszionálás, térhódítás gazdag lehetőségei .mu-
tatkoznak. Ezzel .az optimizmussal szemben ne-
künk meg kell látnunk, hogy ama a protes-
tantizmust kemény védekezésre kényszeríti. Le-
het, hogy a holnap ismét a miénk lesz, ma .azon-
ban úgy áll a dolog, hogy a történelmi pro-
testáns egyházak létük gyökerében vannak meg-
támadva. Mi ennek az oka? Kétségtelenül az,
hogy elérkeztünk a pilLanathoz, amikor az em-
bereknek nem kell a józan vallásosság.' Amikor
nem azt várják az egyház hivatalos képviselői-
től, hogy az Igén' és annak hirdetésén keresz-
tül közelítsék meg a szívet, hanem vagy abszo-
lút csodát várnak és a lourdesi szűz előtt fet-
rengenek a porban, vagy a másik szélsőségbe
esnek és teljes közönnyel fordulnak el minden-
től, ami vallással és egyházzal .összefügg. Mi-
ként az emberiség politikai életében a szélső-
ségeket keresi és szeréti ma és vagy f.ajt véd,
v.agy kommúnizál, ugyanúgy a vallási' téren is
az extremitásokúak hódol. Ezért látjuk a dol-
gokat úgy, mintha momentán a katolicizmus
ragadta volna magához a kezdeményezést" mert
ma is, mint évszázadok óta, nem a krisztusi {el-
világosodottság előharcosa, hanem csodáknak és
káprázatoknak tömegével és színszerű felvonul-
tatásával nyügözi le a kritikátlan ,tömegeket.'
Nem az evangéliumi Jézus kell a világnak, ha-
nem az .a 'megközelíthetetlen Isten, akit közben-
járók légiója vész körül. Nem az Isten lélek-
ben és igazságban Imádására vágyakoznak az
emberek, hanem kielégíti őket a halott Páduai
Antal, vagy Siennai Szt. "Katalin. E fanatikus
tömegek mellett a katolicizmus meg Sém érzi a
közönyösök ezreinek ·távolmaradását. Ném úgy
a protestantizmus, mert .amint mondottuk, 'a jó-
zan krisztusi életfelfogás iránti teljes .indiffe-
reneia a protestánsok egy részét 'titkos katoli-
kusokká teszi, másik részét .a tagadás útjána
sodorja. Van azonban még egy harmadik rész-
is, amely a szekták felé 'sodródik.' ,

A' s~~kÚk' is ~~,katQÜ~izmus inÓd.sz~révei
dolgoznak. Nem a meggyőzé's' fegyvereivel, te-

hát nem az értelmen át haladnak a szívhez,
hanem közvetlenül a szívre zuhogtatják a csoda-
várás igéit. A katolicizmussal li. metódusban
rokonságban lévén, természetesen nem a kato-
licizmus híveit, hanem a mi híveinket hódítják
sokszor tömegesen. Akárhány szomorú példára
hivatkozhatnánk.

Mi az oka a protestántizmus e momentán
elernyedés ének ? ~s mit kellene tennünk, hogy
legalább- saját híveinket meggyőzzük a protes-
tántizmus egyedüli igazságáról, egyedüli józan

_vallási világtelfogásáról és arról, hogy csak a
történelmi protestáns egyházak járnak Jézus-
sal egy úton?

Az elernyedésnek igen sok okát vonultat-
hatnám fel. A világháború' okoztaelesettség, a
gazdasági válság, a materialista világfelfogás
vészterhes térhódítása, a kommunizmus mind
igen nagy szerepet játszanak e téren. Nekem
azonhan ez alkalommal csak a lelkipásztorok-
hoz van komoly szavam és ne is vegyék zokon,
ha egészen kellemetlen dolgokra mutatok rá.
Itt is csak azt mondhatom, akinek nem inge,
ne "egye magára.

Én ugyanis az elernyedés egyik fő okát a
protestáns lelkipásztorokban keresem, tehát
a reparációt, a gyógyulást, is nagyrészt tőlük
várom. .Sajnálatos dolog az, hogy a hívő pap-
ját rendszerint azonosítja egyházával. És ha a
pásztor nem áll hivatása magaslatán, köve dob
egyházára. Ezért döntő fontosságú a lelkipász-
tor személye, egyénisége és szereplése a gyüle-
kezet életében. Milyen legyen hát a protestáns
lelkipásztor? Mindenesetre jó, ha angyalok-
nak zengő nyelvén szól a nyájhoz. Hiszen az
igehirdetés egyháza vagyunk. De mintha kissé
túl sokat beszélnénk. Mintha a beszéd céllé
lenne és mi elfelejtenők, hogy az csak eszköz a
nfLgy tél, a krisztusi világnézet diadalának el-
érésére. Tudok papokról, .akiknek egész tevé-
kenysége li szónoklásban merül ki. Akiket a
hívő csak a szó székről ismer, csak a hivatalos
funkciók közben lát. Ezt a luxust a katoliciz-
mus megengedheti magának. 'Mert ott a papi
rend sacramentum és a pap misztikus cselek-
mények szertartásmestere. De meg nem enged- .
hető az egyetemes papság elvének alapjaira
épített egyhá~ban. 1 ' ,

A mi papjaink egy része elfelejti, hogy a
krisztusi életfelfogás ra nemcsak aszószékről és
nemcsak a koporsó fejénél nevelhetik hiveiket,"
hanem elsősorban a közvetlen érintkezéssel.
Vannak p.apok, akik esztendőszámra nem érint-
keznek híveikkel. Nos, a megújítás, a megúju-
lás munkáját itt kell kezdeni. Kapcsolódjunk
bele ismét, mint régi nagy papjaink, a hívek
életközösségébe. Ne a parókia ablakából nézzük'
az utcán folyó életet, hanem járjunk a piac népe
között, kopogtassunk a házak ajtaján. Ha egy
félórát töltünk' el egy családban, ennek bizo-
nyos esetekben nagyobb áldása lehet, mintha
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. fél esztendeig szónokolunk. A cura, pastoralis, a
protestantizmus térhódításának diadalmas esz-
köze legyen ismét eszköz-a pásztor, kezében. Ne
legyen egy beteg az egyházközségben, ne legyen
egy gyászoló, egy szerencsétlen, akit a pásztor
kezeel nem ér. Ne legyen egy szegény, aki hiába
kopogtat a lelkész ajtaján.

Valaki egy protestáns papokból és hívőkből
álló összejövetelen nagy, .lelkesedéssel propa-
gálta azt a sokak által kedvelt meggyőződést,
hogya szegényeknek először az evangéliumot
kell vinni és azután a kenyeret. Milyen elhibá-
zott taktika! Igen, legyen ott az egyik kézben
a Biblia, de a másikban a kenyér és a kenye-
ret lehetőleg előbb nyújtsuk oda,;mert a' sze-
gény úgyis a kenyér után nyúl elsősorban. A
belmissziói szerétetintézmények alapítása és
hathatósabb felkarolása, a' szociális feladatok '
felismerése mentheti meg csupán egyházunkat
attól az elközönyösödéstől, amely, sajnos, már
papi családokban is .gyökeret vert. (Mind gyak-
rabban értesülünk olyan esetekről, hogy lelké-
szek leszármazottjai a legnagyobb hidegvérrel
hagyják ott egyházunkat, vagy adják el gyer-
mekeiknek lelkét.) Mivelpedig mégis csak az
igehirdetés egyháza vagyunk, igyekezzünk az
igehirdetést élénkebbé, érdekesebbé (Spurgeon)
tenni. Nem volna utolsó dolog a vendégszónok-
latokat intézményesen bevezetni. Minden lel-
KFszt legalább hávontrr'egyszer idegerr'gyüteke=-
zet szószékére kellene állítani.

A "dormite fratres" kényelmes álláspont,
de ismét csak a katolicizmusnak való. Nekünk
dolgoznunk kell. A lelkészek, ha városban van-
nak, legyenek igazi őrtállókká, mert száz és

,'''ezer az a veszély, .amely a városi hívő lelkét,
életét körülveszi. Es mert gyönyörűség az in-
tellektuel vezetőjének, lenni az örökkévalóság
felé. Ha pedig faluhelyen működnek, a gazdál-
kodás gondjai mellett meg ne feledkezzenek, a
lelkiekről. A paraszt ember rettenetes egoista.
Fölháborító közönye ellen életre-halálra kell ha- '
dakozni. Evangélium hirdetést végezni házról-
házra. Előadások, érdekfeszítő program os es-
ték rendezésével elemeini őket pillanatokra a
televényföldtől.

Nagy baj nálunk az, hogya pap arravaló-
ságát tételes törvény nem szabályozza. Hogy
akárhány lelkipásztor van, aki tehetetleriségé-
vel, vagy tehetségtelenségével hitközségében a'
lelkek között valóságos garázdálkodást végez és
nincs, aki felváltásáról .gondoskodnák. Való-
ságos szerencsétlenség, hogy egynémely lel-
késznek a magánélete is botrányt keltő. To-
vábbá, hogy 'vannak lelkészek, akik csak saját
anyagi javaik szaporításával törődnek. Való-
ságos csapás, hogy elaggott lelkészek et hivata-
lukban 'hagynak, amíg a halál le nem fogja
szemeiket. '

Végezzünk alapos önvizsgálatot. Nézzünk
körül egyházunkban az egész vonalon és rá fo-

gunk jönni, hogy egyházunk sorsa jórészt a lel-
készek kezében van. Ez a megismerés fokozott
és lelkiismeretes tevékenységre fog serkenteni
Isten dicsőségére, emberek javára. _Es, ,egy-
házunk ismét azzá lesz, ami a reformáció óta:
mindig volt, az emberiség élesztőjévé és a 'vi-
lágot Krisztushoz fogja vezetni. Hogy a hívek
mennyiben járulnak hozzá az, egyházi élet el-
ernyedéséhez, arról majd legközelebb. A lelki-
pásztoroknak azonban a fentiek szellemében kí-
vánunk áldottabb új esztendőt!

(-tor.) ,

Versek.

PROMETHEUS UNOKÁJA.

Az ősöm eiszánt, harcos> vakmerő>
Haragos villámokat görgető . . .
Zeus tüzét százszor meglop ta ő.

Sén? Balga vágyak bús> fekete üszke.
Reám Leseleszik ezer égő tüske>
Hogy lelkem újra - újra általüsse.

Az ősöm acéltördelő kezében
A halhatZanok aranyserlegével
Nevetve erbeszáZlhatott az éggel.

Es én> ha döng> ,dörren fejem felett
- (};azdájától úgy eb se reszketett -
Magasba nézni> látni nem merek..
Az ősöm> hogyha 'kin .marcangolá
Es kebelére kesely szállt alá . . .
Egy hangosat; vérest. kiálta rá!

Nekem ,utódnak sírnom sem szabad
SehaIk> e gyáva> néma szív alatt
Haldoklik álom, ige> gondolat.

Prometheus>a bátor úgyIehet
Trónolhatott vón) istenek felett .'
De sötét despotakat megvetett.

Esén minden rongy.., bárgy ú idegennek)
- Ha istenséget> akamist mimelnek
Eg.y kegyes mosolyáért elesenqek:

Az ősöm lelke az eg'ekbe szárnyalt.
S ha olykor-olykor derűs kedve támadt
Fejére rakott csillag koronákat.

Es én? A földön lelve porszemei
Hajrá! ,-----.:.kiáltom ~ el' ne, el ne v~dd!
S tükrözve látom benne az eget.

,Prómeth~s elszánt ée vakmerő ...
. Az' unokájagrgáva,' szep'egő . " .

Zeus tÜZ§f b9to.r·hunyászk'odáss.al
Eloltogatta ő!
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. AZ ÉLET AVARON.

Testvér) e tágra nyílt szemek
vaj) mit jelentenek?
A tuühatatlasi mennylalyókra nézel?
Ily nagyot nézni csakis az merészei,
Ki lángol és szeret,

Testvér) hiába keresed
az istenhegyeket.
Ki alkotni s szeretni nem tudott
az örökifjú. szerájokkal ott
nem ürít serleg et.

Ha lelked lázonq, lelkesülJ
szemedben élet ül ...
De jaj) mi gyakran. bárgyú wnalom.
kancsalít ki· a lé~ekablalkon
társtalan) egyedül.

Testvér) rokon vagyok veled,
sietve adj kezet ..
Mit álrri6dozva istenhegynek láto},
- óh) szörnyű végzet ..-'-csak vakondtúrások ...
Testvérem) adj kezet!

És mégis istenül, hiezed,
ki alkot ée szeret? ...
Ki mindent, mindent megtagaxl magától.
ki) mint a gyertya másoknak világOl
s magát emészti meg.

Szántó Róbert.

Az "Erős várunk" révbejutásához.

Levél a szerkesztő höz !

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr!

Szeretem a vitákat és a kérdéseknek a nyil-
vánosság előtt való megbeszélését. Mert .azt tar-
tom, rogy élet csak ott van, .ahol viták és ösz-
szeütközések vannak. Mert csak nemes harc-
ban tisztulnak az eszmék. Nemes harcban, ami
azt jelenti, hogy elvek és eszmék magasságiain
járunk és készek vagyunk fegyverszünetet
kötni, sőt a fegyvert le is tenni és meg is hó-
dolni, ha álláspontunk helytelenségéről meg-
győztek ..

Az Erős várunk"-ról az egyetemes gyűlés
óta sok '~zó esett b. lapja hasábjain. B. P. és
Borgulya Endre a kérdés lényegének tárgyalá-
sába is belementek. Tiszteletreméltónak tar-
tom lelkességüket és áÜásfoglalásukat. Nem
vitázom velük, noha a melismákról való néze-
tüket nem oszthatom. De ... ami engem leve-
lem megírására késztet, ez az a "magas szem-
pont", ahonnan egyik-másik ember, sőt testü-
let nézi ezt az egyáltalában nem kicsiny és lé-
nyegtelen. dolgot. Itt arról van szó, hogy ~eg-
szűnjünk kifelé nevetségesek lenni. Es amikor
az egyetemes gyűlés ezt a kérdést olyan hord-
erejűnek tartja, hogy végleges elrendezésére
bizottságot küld ki, az egyik dunántúli egyház:
megye lelkészértekezlete szembehelyezkedve az
egyetemes gyűlés határozatával és be sem várva
~ kiküldött bizottság munkájának eredmé-
nyét, egyszerűen kijelenti, hogy a maga részé-
ről ragaszkodik Luther énekének a Dunántúli
énekeskönyvben lévő szövegéhez. Furcsa kinö-
vése a lokálpatriotizmusnak. Végtére annak az
egyházmegyének a kiküldöttei is jelen voltak
az egyetemes gyűlésen. Módjuk lett volna ott
észrevételüket megtenni, de szerény nézetem
szerint így szembehelyezkedni az egyetemes ha-
tározattal a lelkészértekezletnek nem lett volna
szabad.

De még magasabb szempontból nézi a kér-
dést egy-icikk, ·.amely lapjukban jelent meg: A
cikkíró itt egyszerűen kijelenti, hogy marad-
junk meg a dunántúli szöveg mellett, mert ...
hát ezt már mindenki tudja. Oh, kedves szer-
kesztő úr, mi lenne a világgal, ha ilyen szem-
pont vezérelné az embereket minden téren? A
világ valamikor úgy tudta, hogy a nap forog
a föld. körül. Kopernikus az ellenkezőjét. biz;
nyította be. Azt hiszi, szerkesztő úr, hogy ném
voltak akkor is, akik azt mondták, mar.adjunk
meg a réginél, mert így tudja ezt az egész vi-
lág. Minek átnyergelni, minek újat tanulni, ami-
kor megvoltunk eddig a régi elmélettel is?

Nem, szerkesztő úr, ilyen szempontokat
ebbe a kérdésbe nem vihetünk bele. Eleget
lokálpátriotizmuskodunk, eleget rnaradisko-
dunk más téren. Ha egyetemes érdekről van
szó, próbáljuk ezeket a "magas" nézőszögeket
odahaza hagyni és ha kell, még a tradíciót is
feláldozni.

Nem mondom én azt, hogya Dunántúli
énekeskönyv szövege rossz. Magarn is azt
éneklem egyelőre legszívesebben, mert azt tu-
dom, de ne vágjunk a dolgok elébe. Bízzunk
meg abban a bizottságban, amelyet az egye-
temes gyűlés kiküldött és beszélgessünk a kér-
désről majd .akkor, ha a bizottság jelentése
kezeink között van. De akkor is próbáljuk a
legtöbbször szentímentalizmus okozta érzelmi
momentumokat kikapcsolni.

Szerkesztő úrnak híve:
Tiszántúli,
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jánvégzi, de senki által erre nem kényszerít-
hető. Mert a munkanélküliekről, rokkantak ról

Amióta .az eszemet birom, híve vagyok a és elesettekről gondoskodni állami feladat. Hogy
protestáns uniónak. Természetesen nem olyan az egyház adott körülmények között államnál
értelemben, hogy az egyik (a számban kisebb) és politikai községeknél', többet tesz, hogy az
rész' egyszertien térjen be a másiknak a portá- egyháztársadalmi egyesületek mindent elkövet-
jára és vegye át minden továbbiak nélkül annak nek, hogy a nyomort enyhítsék, az az egyház-
hitvallását. Mégis a gyakorlat azt mutatja, nak abból a jellegéből i folyik, hogy Krisztus
hogy az úgynevezett közös protestáns egyház- teste akar lenni'. De ebben az embermentő mun-
községek megteremtésében és életében nem sok kájában senki brutalitás ának szabad prédája
az áldás. Amikor vagy', az egyik, vagy a másik nem lehet, ha százszor igazolja is azt, hogy,
fél annyira megszaporodík, hogy önálló egyház- evangélikus egyházunk tagja.
község alkotására gondolhat, az' elválás rend- * *
szerint csak pör .útján lehetséges. (Szombat- Karácsony első ünnepén a katolikus rádió-
hely.) - Csengődön, ezen a.tipikus alföldi' tele- szónok szószéki beszédében, arról szólt, hogya
pesvidéken' jó néhány éve van már közös egy- hívek egyházi és szociális célokra hol adhatják
ház. Egy lévita-féle tanító áll az élén' olyasféle le adományaikat.' Hát hiszen ez is valami. A,mi
megegyezéssel, hogy minden három évben evan- szónokaink pedig beszéltek a gyermekről, aki
gélikus és református tanító felváltja egymást. nékünk üdvösségünkre lett és azért adatott,'
A legutolsó (református) azonban: valahogy hogy minket a bűn következményeitől, 'a halál-
ott ragadt és vagy. tíz éve hirdeti (illetve 01- tól és a kárhozattól megszabadítana.
vassa) a protestánsoknak az Igét. A reformá- •. :Ilo

tusok többségben vannak, de' az egyházi adó "Az Est" december 28-i száma közli, hogy
háromnegyedét az evangélikusok fizetik, mivel Németországban karácsony előtt az összes lap-
a jómódban vezetnek. Ujabban katolikus egy- szerkesztőségek bizalmas rendeletet· kaptak,
ház is alakult ésKalocsa egy jezsuita: atyát hogy ünnepi.cikkeikben sehol a Bethlehem és ,a
küldött oda azzal a feladattal, hogy az eretnek Názáret, szót ne használják, mert ezek a sza-
~?ból minél több' halat .. (.~eh~tőleg a kövérebb- vak a zsidóságra emlékeztetnek. Ha igaz a, hír,

_ J~t). f0e-dosson. ~~ a, korulm!:ny aggodal?mm~l jellemző a forradalomra, amelyben mindenek
~~ el, 'it~angeli~vezet(Je'lnbere~V'étr.ég- elvesztIk oölcseséglik'et -~és'1tél6k-épességiiket,
u~ab~~~ m?z~alom indult, hogy a r~for;n~tuso~- hanem igaz" jellemző arra a szellemre, amely-
tol .kulonvalJanak es a maguk koltsegen pro- ről nevezett lap nem egyszer tett már' bizonye
báljának olyan lelki vezérhez jutni, aki a je- ságot. . . ,
zsuita-veszedelmet kivédeni képes. .Januárban . *' :Ilo

alighanem odáig jutnak, hogy kimondják az ön-
. ~!ló evangélikus egyház megalakulását. Egy
~adály van csupán, a reformátusokkal kőzös
vagyon (elsősorban az iskola). A vagyon nagy-
rl~szt evangélikus eredetű. De ez ilyenkor már
nem lényeges. Egyezzenek ki ötven százalékra
békességben a református testvérekkel és kezd-
jék meg azután önálló harcukat a lélekhalá-
szókkal szemben. Nem mintha közös erővel nem
jutnának többre, del mert a r'eformátusokkal.
közösen még nagyon sokáig nem lennének ab-
ban a helyzetben, hogy a mostani viszonyokon
változtathassanak és megfelelő lelki vezér
mögé sorakozhassanak. Az alsó pestmegyei es-
perességi elnökség szíves figyelmébe! .

FIGYELÖ.

A karácsonyi szerétetcsomagokat az egy-
ház szegényei szétvitték ismét. És mint minden
esztendőben, most is egy sereg elégedetlen volt á
szegények. között, akik nem kapták meg azt,
vagy annyit; amit és amennyit reméltek. Amed-
dig a világ áll, mindig lesznek elégedetlenek.
De! voltak olyanok is, akik egészen vakmerő,
kővetelő hangon léptek; föl. Tanulság? Szegé-
nyeinkkel meg kell értetnünk, hogy a jótékony-
kodás önként fölvállalt szeretetmunka.és amit
az egyház vége~,.azt a szeretet parancsa-alap-

.Ha r Bethlehem és Názáret a faj védelem
szempontjából botránykővé lehet, botránykővé
kell lennie Jézus nevének is. Nem is 'jó gondolni
arra, hogy az ilyen állásfoglalásnak milyen kon-
zekvenciái lehetnek. ,.

Kinek szolgáltatható ki
az Urvacsora.

Ezen a címen lapunk 32. számábanj.Segéd-
lelkész" . egy igen tanulságos cikket.' írt azzal
kapcsolatban, hogy egy evangélikus lelkész 50
katolikus hívőnek minden továbbiak nélkül ki-
szoÍgáltatta az Urvacsorát. Ez a dolog a nóg-
rádi esperességi közgyűlésen is szerepelt és
maga az esperes is helytelenítette az illető lel-
kész eljárását. Ugyanezt tette fenti cím alatt
,;Segédlelkész" is. Erre a cikkre feleletként egy

. igen érdekes levél érkezett a szerkesztőséghez,
amelyet anyagtorlódás miatt csak most az év
végén adunk le. A levél szószerint következő-
képen hangzik: ,

Kinek szolgáltatható ki az Úrvacsora ef-
rnen lapunk 32, számában fölv:etettproblémáL

hoz tisztelettel bátorkodom hozzáfűzni a mal
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/ .gaPl·'e· téren szerzett, tapasztalatát, nem mint
egyházi, csupán az egyházhoz ragaszkodó lai-
~~~:meglátását. ' .
r . j -Mondanivalóm rnerituma: Cikkírónak sze-
tintern rníndénben igaza van, .főként abban,
hogy Iegyünkazilárdabbak, következetesebbek
élveinkhez. A túlságos toleranera eredményéül

'kell' a tömeges reverzális-veszteséget betudni,
'ám!rit azt saját rokonságom körében fájóan ta-
Wa.sztaltam. Az az unoka,' akinek nagyapja lel-

I 'k~s, hűséges lelkipásztor volt, reverzálist adott
kárunkra, mondván, "hiszen mindegy az, 'úgy
tanultam az iskolában, melyik felekezethez tar-
~~z'unk és az,' evangélikusok úgyis elfogynak
m-a.holnap, igazán érdemesebb ( !) katolikusnak
l~nnj" jobb lesz, ha -a.gyerekek az uralkodó egy-
hAzhoz fognak tartozni!'" ,
Öíp. A másik családbeli férfi pedig, akinek édes-
~já'ugyancsakpapvolt, ,és neve énekesköny-
~ühkben olvasható, három elfogult pápás hitű
fiú apja, akik letagadják apjuk vallását: és 'azt,
hogy őseik dalolva meritek a máglyára Jézus
~~relméért.
-c;. l Ha ezek a; férfiak annakidején a "hiszen
~índegy az": helyett ahosszú iskolaidő alatt azt
fut110tták vol~a,hogy a mi hitünk a legigazabb,
::p,1égjobb, az egyedüli krisztocentrikus, mert a

.,rlW-szemünkJézuson függ s őt szentektől és pre-
itésztimiciós elmélettől el nem födve látjuk, ha.
,í~l tanulták volna: bizonyos, hogy nem men-
WeR' pápás templomba és nem válnak hűtlenekké
'W~'érmekeikben. .

,
Ép így az' Úrvacsora tekintetében. Erőtel-

jesen kellene gyermek és felnőtt előtt, templom-
f:Ja:~<-ískolábánhangsúlyozni, hogy az Urvacsora
~~.)Ö valóság-rekvizitumaival mily kiapadhatat-
1'á:n':kegyelem forrása. nekünk, akik hiszünk
15grihe' és -aztt soha 'se tévesszék össze sem ál-
dozással, - sem jelképi, sem egyéb túljózan
:mJoifgy túlhajtott misztikummal bíró, más fele-
kezetbeli cselekménnyel.

Viszont én, a magam 'laikus felfogásával,
elítélem "Segédlelkész" -szel együtt azt, hogy
annak az 50, katolikusnak kiadták az Urvacso-
!Lá;t;c.Ezzelegyházunk kisebbíttetik, ha nem emel-
ijük.,Urvacsoránkat olyan magas piedesztálra,
~o~vá nem érhet föl sem kíváncsiskodás, sem
-id.e-bdaingadozó áthajolás más vallásúak részé-
-1lJl.1i,Akivágyik ennek az úrvacsorai kegyelem-
arem '3;megtapasztalására: bizony én is azt mon-
dem, egészen lépjen be az ajtón s ne csak az
:Dxv.acsora áldásából, a teherviselésből js kérjen
tiszt! Aki így jön, .azt tárt karral fogadjuk,' de
,leg~eh nyílt-a színvallása, ne maradjon titokban
-abmaLnap bizony anyagi (ekzisztenciális) elő-
·myöket egyedül nyújtani tudó "uralkodó" egy-
ház fedezékében. Ha így jönnek -'jönnének bár
Jigkan -, annak örülnünk kell, mert elnéptele-
JJ.~Hett,.elszegényedett gyülekezetei nk életerő:
1l9fi, !;:. újult vérkeringéshez jutnak. .,An~'agl

szempontból Urvacsoránkkal kapcsolatban csak
ilyen vonatkozásban lehet szó.

Az emlitett rablógyilkosnak, . szerintem,
természetesen "Segédlelkész" és minden evang.
lelkipásztor kiszolgáltatja a szentséget, ha az
egyetlen feltétel: a bűnbánat és a, ~ szerintem
i~ ~lengedhetetlen kritérium - a vallásegyen-
löség megvan.,

Az Úrvacsora legyen a mi féltve-féltett ki-
váltságunk, annak áldásait kössük Egyházunk
megbecsüléséhez, amit akként tanusit a másval-
lású, hogy ha már meghallotta az Ur hívását,
egészen váljék ez egyház tagjává, ahol Öt meg-
találja.

.Ami pedig nagyon fontos, a hitoktatás le-
gyen erőteljes, igenis hallj.a azt már II kisiskolás
is, hogya mienk Krisztus vallása és' ennél jobb
nincs, ettől el ne szakadjon, soha. Énekeljenek
Istennek, ne kelljen annyi: unatkozó gyermek-
és felnőttarcot . látni az istentisztelet alatt ...
csukott szájjal. . . '

Semmi másban, de öntudatban a pápás egy-
háztól vegyünk példát. . . '-

Adveniat regnum tuum.

Fehér lelkek a fekete városban.
A háztartási alkalmazottak karácso.nyi szeretet-

vendégsége volt. Mosolygó arccal, örömmel gyülekez-
tek, össze a vidék egyszerű leányai, mert tuduüc; hogy
haza jönnek. Buzgó figyelemmel· hallgatták a lelkész
szavait, aki az eljövendő Messiásról szólt. Amikor pe-
dig gondolatban elvezette őket az elhagyott szülői ha~i-
tékba, amelytől karácsony szent estéjén távol kell le' i'

nW·k, alekor megnedvesedtek a szemetc és a leányi-k
csendes zokogásba kezdtek.' Megjelent előttük a hó-
födte kics1ny falu képe. Gondolatban odahaza jártak
a szülői házban, amelyben gyermekkorukat toltötték
és amelyben most is éppúgy együtt van karácsoeu) es-
téjén a család, mint régen. Csak ők hiányoznak onnan,
Vagy ·amelyben az özvegy édesanya elhagyottan, egye-
dül ill a' szent estén' és iJsszetett kézzel imádkozik leá-
nyáért, ,aki messze távol, a fővárosban, idegenek kö-
zött tölti a karácsonyt. Egyik-másik qoruioiatbom. fel-
kereste a temetőkerte't, ·amelynek sírhant ja alatt alusz-
sza örök álmát az édesanyja, vagy az édesapja és aki-
nek a sírjára karácsony napján nem tehet egy fenyő-
ágat, mert messze van tőle. Az emlékezés fájó köny-

. nyeket sajtolt a szemekbe és a meghatottságtól veli,ik
sírtak azok is, akik ezt a ·szeretetvendégséget készí-
tették száJmukra.

De a lelkész tovább beszélt. Szólt arról a szere-
tetről, amellyel a gyüle·kezet leányai összegyűjtik őket
hónapról-hónapra;' beszélt arról, hogy ebben a nagy,
fekete városban nincsenek sohasem egyedül, mert az
eg.yház mindenko,r fölöttük tartja áldó, védő kezét;
annak vezetőihez mindig őszinte biealonvmal lehetnek.
É.s akkor a fájdalom könnyét felváltotta az öröm és a
hála könnye. Mert ők már megtapasztalták ezt a sze-
retetet, Boldogan olelték: magukhoz az ajándékul -ka-
pott Bibliát és megnyílt a'szívük és ajkuk és beszélni
Icezdtelc: .

Elmondom aet, amit az egyik leátny nekem me-
sélt;'.N,em is mese ez, hanem i1!az valóság.
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- Hat éve máT, hogy [etkeriütem. a .főváTosba.
Nehéz szívvel hagytam el a szülői húzat és félve lép-
tem ennek az idegen váTosnak a földjé Te, ahol nekem
seruwfIi "mcsen. A héttcoenapo« 'I'nunk,ája' etjeieacet cc
vetern árvasaqomat, de amitcor j6tt a vasarnccp aei-
utan és én szavad voltam, atckor éreztem, ho.g'y milyen
elhagyo.u vagyok. A !ővá1'os nyújtotta seonücoeasotc
engem .nem. tuatak: lekotni. l!Jgyetlen 6TÓim6m az »ott,
hogy elmentem a templomba, utána pedig meghúzoa-
tam kis szobámban és imádkozással, énetelesset. kézi-
munkázással tött6ttem el a vasárnap délutánt. Igy
tették az évek, míg egyszer kelenfoldi egyházwmtól
egy meghívót tcaptam, ,amelyből 'arról értesuttem, hogy
a Leánykö?' szeretetoenaéqseqet rendez a háetartosi c, ,,:;-:,

p,lkulmazottaknak. Oh, hogy meqoruitem. ennek a meg- Luksic« 2J 33-40. I . ,'(;o;{

hívónak. Boldog voltam, hogy van valaki, aki reám. is , . JX!)''?;

gondol. Breztem, ho,gy már nem vagyok egyedül .. Es , , _,.):<,!S

annyi szeretet és jóságot tapasztaltam máT az első ösz- A karácsony elmult. Ez a nJéhany ~p,y)
szeiovetelen, hogy azóta egy alkalmat sem tudnék el- amely k;arácsony és újév között vanJ ésereoét-
mulasetami, Ez a vasárnap délután ,kárpótol mindené1·t.
Ugy érzem. magamat, mintha odahaea volnék. Azóta lenül elsuhan felettünk és egy új e~zte'Y!.~~"?ioé~
k6nnyebben viselem el azt is, hogy mióta etkerúlteni kell átlépnünk. ,Az iLyen fordulópontnal múfif,'ligj
otthonról, még egyetlen egy karaceonveetét sem tölt- ~
hettem a szülői hajlékban. - Szeméből patakzottak a meg ken állnunkJ ha csak néhány pilZO!Y/ia,tra"~~'o~

J' - 1)1-0)1

könnyek, de boldog volt, mert lelke a szeretetben egye- Meg kell állnunk az lsten trónja eláti, li:.qgJLI
sült velionk; számot vessünk a multtal és az ő kegyelmébe

Mielött ezt az összej6vetelt befejeztük volna, tu-,
domásukra jutott, hogy gyülekezetünk seqédleikésee, ajánljuk oa jövendőket. Az évvégi önviz'3gq~l.C~
aki ne,kik is egyik lelki vezetőjük volt, eltávozik gyü- tunknála mai igében két ember áll elénk': .~-
lekezetűmkböt. Ezt a hírt elősz6T nagy megd6bbenéssel
fogadták, de nemsokára láttam, hogy összedugják a agg Sirywon és Anna próféta-asszony. Két =:
fejüket és valamiTől beszélgetnek. A végén meotudtaan, berJak~knek lsten meqenqedie, ]vogy egy '"kf~~
·hogy azért volt 13 nagy titkolódzás, mert elhatározuüc, -
hogy megtakarított /illéTkéikből gyűjtést rendeznek, gyermekben felismerjék a Messiást. Az elm/ul-tJ'
ho,gy. adhassanak valamit 'annak, ak,i annyi szeretettet év sok örömében és bánatában egyaránt 'HJ~,ll
és odaadással fáradozott értiik: is. .". l" It' , .. ' t t; .t '1ru~'!lismertúk-e a gondmse o s en uJ]mu a asa ,'·A:>OJ

Néhány nap mulva halkan kopogtattak a lelkészi " . , . , , " ' ., .•
kivc!tal a.jtaján és- !JyiÜeJwze.tünJv---egyiJv-".hoo~8i-a/;----,-lw,~ evang.é1.~umboLmege~tettuk~e)~~'(~l
kalmazott tagja lépett a, szobába. O is jelen volt azon az a betlehemi kis gyermek a mi számunkrareP""
a karácsonyi összejövetelen, tie nem tudott a gyűjtés- ideietts M' t"1. ·t k·t.d """íJ
hez hozzájárulni' azért most hozta el a maga küldn megszu etett f eg~s'f(íer uk-e aet, a, ~ zet ~~ . _ .' ,]:t 2._J!!!
lcis ajándékát, hogy el ne mamdjon a többitől. küldött a~ Atya e világra) hogy megvál~~órb.l

És akkor' eiqovuiolkoetam. azon, mi volt az, ami mínket az örök kárhozattól? Ennek az eszten-':?
ezeket a leányokat arra indította, hogy emléket adja-" " "1." '1' ;;1

k annak, aki eltávozik körÜlnkb.ől? Mi hozta be ezt donek az utolso napl'a legyen hálaadás, jVfiJ-9f)J;?
éányt a lelkészi hivatalba, hogy vélt lcotelesseqénelc' lsten velünk volt az elmult napokban. Az Wif

et tegyen? Hamar készen volt szá,momra a felelet. t d" Zs" . lk' .: '. uisá ~
mi más, mint a hála és a seererer, amely betölti esz en o e o nap}a egyen era vma saq, f~PYr.'!ic.f •

kmek: az egyszeTü leányoknak a szívét. Sehol és a Mindenható továbbra is legyen velünk hagyg
kinél nem tapasztaltam a hálánmk és szeretetnek . ", .' ' . "iafji'
az őszinte megnyilvánulását, mimt ezeknél a tea-: meqismerhessiücés befogadhassuk azt) a~~r'f:&b

o,knál. küldött) az Ür Jézus Krisetust, S'3uq
Mert ők' mindnyájan érzik azt, hogy azzal, hogy J."p;r;'JíTI

cet itt, az egyház védő szárnyai alatt összegyűjtjül"
isszatartjuk őket attól, hogya főváros nyújtotta k6ny-

elmű szóTakc,.zásókban 'keressenek: örömet. Erzik azt
,szeretetet, am(3ly szívünkBt ettotti iTányukban és

amellyel azon igyekeziimk, hogy nekik legalább ha-
vonta egyszeT egy meleq, kedves estét reruieeziinlc,
amikor elfeledhetik gondjaikat, elpanaszolhatják bána-
tukat, amikor mint egy nagy család, együtt lehetnek
a szeretetben, s ,a hosszú hetek fárasztó munkája
után meqpinenhetnek. Ezért van' az, hogy aki csak
egyszer is eljött egy ilyen seeretetoendéqséore, soha
tobbet el nem maradma arról. Ezért van az, ho.gy olyan
jószívvel és hálával fogadnak minden jó seát, amit tő-
lünk kapnak. A seeretetnek csodálatos hatalma van,
testvéreim! És én vala.hányszor együtt 'látom Leány-
körü'l'fkben ezeket az örvendező, bo.tdog leányokat, há-
lát adok: érte Istennek, hogya' mi áldott lelkű páseto-:
rumk: indításáTa meoezerveztiik: ezt a szép missziót. Az,
a boldogság, seeretet és ragaszkodás, amely ezekrnek
az egyszerű leányoknak I a szívében van, az a
hálakönny, amely minden összejövetel alkalmáva.! sze-
mükben ragyog, beszél nekem arrol, hogy mwtkánk
nem hiábavaló!

A Mindenható Isten adjon eTőt 1~ekünk ahho»,
hogy a megkezdett .munkátsikerrel folyiathassiuk, (1,)

jövőben is! ~(,i"j

, ~ ,...t)

Egy leányköTi tag. .:. ~,!~'l

I lill l,tiJ·:l~. .," ,.Jt', _

,.'J'Jl:

H 't R E K.
KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP._.

- Raffaypüspök köszöntése. Mint mindell,,~Y,
ben, most is január l-én a budapesti egyházközsé,g;~15}[
vezetői összegyülekeznek a Deák-tépi Leánygímnáztum-,
dísztermében, hogy Raff'ay püspöket üdvözöljék éi;!n~d
főpásztor szózatát meghallgassák. Az üdvözlő beszé-
det Dr .. Bencs Zoltán míníszterí ' tanácsos, az Orszá-
gos Luther Szövetség elnöke mondja. Az ünnepség d'élPJ

fél 1 órakor kezdődik., ,'il'Y!
!':'1')I[

- Karácsonyfaünnepélyek. A ceglédi evangélikus ,
elemi népiskola. december 20. és 21-én rendezte n;i~gfJ
karácsonyfaünnepélyét, amelyen Wolf Lajos helyi ,le~..i')
kész. tartott ünnepi előadást. A műsort karácsonyi S:;:.í~-.!.l
játékok, szavalatok, karénekek töltötték be. - .A. ,8.?PIlioj
kesfőváTQsi K6zségi Seeretetháe árváin ak karácsoJl~~íl:m
ünnepélye december 23-án volt, amelyen Budapest s:;;~~JI
kesfővárqs is képviseltette magát. Az ünnepélyen I!),!lgiBf
nyító beszéflet Alapi István igazgató mondott, Asz.émJ
müsor' után 'Ij.Z árvák karácsonyi megajándékozása #ö:;A
vetkezett,.- A Budap(3sti IpaTosképzp Protestáns,EfJy.:J
let színtén 2_3~ántartotta müsoros karácsonyfaünnepác.,
lyét, amelyen, Szuchovszky Gyula vallástanár; és Heg:yin
.Erzsébet tanítönö tartottak előadást ..Az ifjúság többek.,
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között előadta Szántó Róbert Szegények karácsonya
c. színjátékát és Jókai Mór Melyi'ket a kilenc közül c.
elbeszélését .. - A Kelenfőldi Evangélikus Nőegyesület
december 23-i karácsonyfaünnepélyén Szántó Róbert
lelkész tartott ünnepi áhitatot. A gyermekek éneke és
szavalatai után a Nőegyesület mintegy 250 szegénynek
és gyermeknek osztott ruha-vés élelmiszer-csomagokat
és tekintélyes számú utalványok at. Ez ünnepség be-
f;ejezése után a jelenlévők az egyház' "Röck Béla" sze-
retetotthonába vonultak, ahol a szeretet otthon öreg la-
kóinak gyújtottak karácsonyfát és osztottak ki dús ka-
rácsonyi ajándékokat ..

....:.Lemondott az öbudaíégybéetelügyelő.' Dr. Sza-
lay Sándor, az óbudai egyház felügyelője, ny. előljáró,
kormányfőtanácsos, egyházközségi felügyelői tisztsé-
géröl gyengélkedése míatt lemondott. AZ egyházközség
azonban nem búcsúzott el tőle, hanem az érdemdús
egyházi férfiút tb. örökös felügyelőjévé választotta.

- Lelkészavatás. December 24-én avatta fel D. D.
Raff'ay Sándor püspök Kemény Lajos esperes és Bezegh
Sámuel püspöki titkár .közremüködésevel a Deák-téri
templomban Jávor Pál, Keve Lajos, Mórocz Sándor és
Scholtz László lelkészjelölteket .. Az igehirdetést ez al-
kalommal Scholtz László végezte. Az új lelkészek a
budapesti egyházközségekben nyertek elhelyezést.

- 'I'anítőválasz.tás, Kőszegen Budaker Gusztá-
vot választották meg az evangélikus elemi iskola új
tanítójává.

- Mezőtur. Az egyházközség -ll-'nagy ünnepek-
hez, méltóan igyekezett elökészülni a karácsonyra .. Az
ádventi Idöszakban minden pénteken este liturgikus
istentisztelet volt. A Nőegylet tagjai és a gyülekezet
többi tagjai nagy szereteüel hordták össze kisebb-
nagyobb természetbeni és pénzbeli adományaikat, hogy
rnínél több örömet tudjanak szerezni a karácsonynapi
ünnepeken, - December 22-én karácsonyraünnepéiy
volt a zsúfolásig megtelt templomban, ahol az iskolas
gyermekek szavaltak, énekelt ek, Wikkert Lajos lelkész
pedig beszédet mondott. Az ünnepély végeztevel közel
100 darab körülbelül egykilós, küíönfeíe édességgel
megtöltött csomagot kaptak a bel- és külterületi isko-
lás gyermekek. A Nőegylet azonkívül 12 gyermeknek
adott ez alkalommal ruhát, cipőt és több szegény csa-
ládnak 5 és 3 pengös élelmiszerutalványt és fát. EZ ll-
segélyezés a tél folyamán, az .arra rászorulók körében
még folytatódik. _

- A rákospalotai Evangélikus Nőegylet decem-
ber .10-én nagyszabású müsoros estét rendezett a sze-
gények karácsonyi felsegélyezésére. Az ünnepély ki-
magasló pontja volt Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár
előadása, aki a XVI. század magyar asszonyának a tí-
pusát elevenítette meg a hallgatóság előtt. AZ előadást
müvészí számok keretezték be.-= A pécsi evangélikus egyház· által fenntartott
Baldauf Gusztáv Otthonban egyetemi hallgatónők és
középiskolás leányok lakást és teljes ellátást kaphat-
nak. Atutazó nők színtén helyet találhatnak az Ott-
honban. Az Otthon diakonisszatestvér vezetése alatt áll.

. _' Karácsonyi ünnepély. Deák-téri elemi iskolánk
tanítói testülete december 22-én lélekemelő ünnepélyt
rendezett a Jézuskát váró növendékei számára. A sze-
replö kicsinyek bájos serege a maga ünnepi áhítatában
s lelkes igyekezetében valóban kedves estét szerzett a
nagyszámú közönségnek. Az apró arcok kigyúltak az
élvezet örömétől, de a felnőttek arcredőrt is kísímította
a derű, amint az alkalmi szavalatokat. dalokat hall-
gatták s a szép jeleneteket. figyelték. A változatos
müsorból külön kiemeljük Magócs Károly kerületi lel-
kész gyönyörű imáját, Kalma Pál, tanító bájos mese-
jelenetét és Knábel "Isten megsegít" cimű karácsonyi
történetet. Az ünnepélynek bájos jelenete volt a jólsí-
került, ragyogó "élő karácsonyfa", mely gyerme'kgúlá-
ból' felépítve bizony szebb a legcifrábban feldíszített
örömfánál is. Az ünnepély -hatásos befejezést nyert
Grósz János igazgató szavaiban. Rámutatott a kara-----------'--------------~~~-----------
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osonyünnepély- nevelő' hatására és annak' a .szeréte tn el,
ápolására, melyet a legnagyobb .tanítómester - Jézus
- hozott evilágra. ·Ea ekarácsonyfa fénye ._- úgy-:
mond - a szülöket visszavarázsolta a 'boldog gyermek-
korba, ' akkor a szeretet 'oly világosságot gyújtott
a sötét. magyar éjszakában; -mely biztonsággal vezet
Nagymagyarország .feltámadásához. Az iskola tanítö-:
testülete ezzel a meleg. ünnepség gel újra bizonyságot
tett arról, hogy ismeri az evangéli-kus tanító legfon-
tosabb feladatát, amely nem lehet más, mint odavezetni
a. gyermekeket Ahhoz, aki -rnaga is gyermekként jött
közénk a _mi üdvösségünkre. Az iskola munkáját a-
fenntartó egyházközség mindenkor szívesen támogatja,
amit ezúttal is kimutatott, hogy a hallgatóság körében
ott láthattuk D. D. Raffay. .Sándor .-kerületí ·püspök,-·
Dr. Németh Ödön közfelügyelö, Dr. Renk Ernő iskola-
felügyelő, Dr. Zelenka Frigyes kir. ·tan. tanrelügyelö..
Mikola Sándor fiúgimn. főigazgató, Dr. Bőhm Dezső
leánygimn. igazgató .urakat s igen szamos egyháztagot.
Az ünnepség végeztével a szegénysorsú gyermekeket
ruházták fel.

- A Magyar' Diákok Pro Christo Szövetsége
(MEKDSz) 1934 január 3V--február 3-ig országos téli-
főiskolás és senior konferencíát tart. Ennek li konfe-
renciának a rendkívül gazdag programmján szerepel-
nek' többek között a következő kérdések: Kapítalíz-
mus, liberálizmus, demokrácia, szociálizmus, fassizmus,
hitlerizmus, katolikus új rendiség, az újjászületés aka-
dályai, stb. A konferenciára jelentkezni a központi iro-
dában (Budapest, IX., Üllői-út 19., II. 12.) lehet.

.-- Luther-újság cimen Argay György temesvári'
esperes szcrkesztésében egy magyar-ném et gyülekezeti'
lap jelenik' meg' Temesváron. Ez a lap, amelynek má-
sodik számát most vettük kézhez, úgylátszik, igen jó
szolgálatot fog végezni Temesváron és a Temesvár-
környéki szörványokban. '

- Anémet lladsereg tábori püspöke. Hind..mUm.rg.,.
birodalmi elnök D.' Schlegeit, a hadsereg evangélikus
püspökévé nevezte ki. Schlegel. eddig is a hadseregnél
és a tengerészetnél teljesitett szolgálatot.

- EvangélikuS .templom Líssabonban. Lissabon-
ban; Portugália fővárosában a német kolónia tagjainak
jelenlétében nemrégen helyezték el a német evangélikus.
templom alapkövét. Az ünnepségen Müller német biro-
dalmi püspök üdvözlő táviratát is felolvasták.

KARACSONYI ES UJEVI AJÁNDÉKOK besz-
)

zésére .kiválóan alkalmas a Luther T.ársaság konyv-

papírkereskedése (Vlll., Űllői-út 24.), ahol a vásári

könyvben, képben, levélpapírban és egyéb alkalmi eik

leekben gazdag választékot talál.

KARACSONYRA ES ÚJEVRE könyvet, levél-

papírt, töltőtollat stb. vegyünk, Scholtz Testvérek

könyv- .és papírkereskedésében, Budapest, IX., Ferenc-

körút 19-21. - D. Raffay Sándor: Imakönyv, vászon-

kötésben, ára 3.50 pengő.
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