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EGYHÁZPOLJ~'" TI .\ •

Leráztuk az aranyos hímport magunkról,
amelyet egy esztendő örömei, boldogságai hin-
tettek reánk, de levertük magunkról az útszéli
piszkos port is, amely az esztendőben bűneink,
keserveink és szenvedéseink miatt sarúinkra
rakódott: És most itt állunk csupaszon és vár-
juk új aranyeső reánk hullását és megindulunk
akaratlanul is azon az úton, 'amelyen új bűnök,
keservek és szenvedések pora rakódik lábaink
köré. Olyanok vagyunk, mint az óborától meg-
fosztott hordó, tátott szájjal várjuk az új 'bor-
nak belénk ömlését. Olyanok vagyunk, mint a
lombjai fosztott fa, a közeli új lombozás remé-
nyében tekintünk a jövőbe.

Elszámoltunk, bűneinket bevallottuk, mu-
lasztásainkat megismertük, vezekeltünk és most
előre nézünk és kérdezzük az Istentől, mi a
szándéka velünk!

Prófétaságra hívott el az egyházban, nem-
zeti életünkben, vagy a társadalomban? Legyen
akkor bennünk a próféta bátorsága, hogy mer-
jük megmondani egyházunknak, hogy mi a fel-
adata és mi az útja annak, hogy új élet sar-
jadjon evangéliumi egyházunkban az egész vo-
nalon. Merjünk rámutatni a társadalmi élet
hibáir.a, hogy azok felismeréséből okulva el-
söpörjük a hazugságokat, amelyeken a mai em-
beri társadalom nyugszik. Merjünk ,szólni nem-
zeti hibákról és bűnökről, amelyek romlásun-
kat okozták, ne beszéljünk mindig csak arról,
hogy az ellenség itt, 'az ellenség amott, hanem
lássuk meg, hogy az ellenség bennünk van és
maga a magyar okozta a magyar romlást. En-
nek meglátása az első lépés a feltámadás felé.
Lelki revíziót sürgessenek a prófétaságra hiva-
tottak, mert amíg gyökereiben nem változik
meg ennek a népnek a lelke, amíg a magyar
nép Jézus népévé nem lesz, addig a külső reví-
zió nem, orvosság, csak injekció, amely a beteg
életét nyújtja, de teljes gyógyulást nem hoz.

19.
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AM·. E. L. E. elnökének körlevele
az esperesekhez.

A novelIáris zsinat tárgyalási anyaga.

Az Úr nevével köszöntöm .az Olvasót !

, eo tiszte ~ ., Főesperes JI '

Az idei e~) teme.' kőzgyűlés alkalmával
tartott elkészegyesületi közgyűlé arra kért fel,
ho y mint tiszteletbeli elnök az iigyvi It is ve-
gyem át egy időr . ,\ ármennyire ei .j,gyok is
foglalva és akár rily n nehezemr ..! t sik is a .
M. F~. T••• E. elnöki teendőinek v', Je, ' jó ügy
érdekébe és hogy a lel, ész+estvérek érdek it

lük együtt szolgáljam s az egyház közéleté-
oe való érvényesülésüket t őmozdítani segít- _
em, el -álla tam a megbízást és igyekezni fogok

. felem irányuló várakozásoknak megfelelni.
bben azonban összes lelkésztestvér .L támo-

g' tását és bizalmát k+rem Mert csak =gyűtte-
sen lehet az vangéhkus lelkészek egyesületet
a neki megfelelő jelentőségre emelr-i és egy-
h. zunl közéleteben Ta' munká kodá. át áldá
sossá tenni

Legközele b valamenny. es presi hivatal-
nak megküldöm a észleges zsin t munkatervét,
Kív5 .• tosnak 3- ,,/ m, hogy azokat az egyház-
i. eg. re lelkészegyesítletek sürgősen és beha-
f}"XI meg+á rgyaljá J: . ivánatcsnak tartom azt
.', _10 j' az egyes pont kra vonatkozó megjeg -
zesek, v,agy javaslatok a lehető legrövide lJ és
a leh tő legvilágosabb foga mazásban a rerű-
h~: lelkészegyesület 'tján hozzám bekü rt, sse-
nek. Az így beérkezendő javaslatokat és meg-
jegyzéseke egye en ícözigazgatá i la 1 kba.a,
az Evangélikus Életben fogom közöltetni. Ez
a lap tehát nélkülözhetetlen lesz mindazok szá-
mára, akike a M. E. L. E. munkájában részt
venni és a zsinati előmunkál.atok kialakulására
befolyást gyakorolni kívánnak.

. A M.· E. L. E. elnöksége a zsinati ponto-
kon kívül egyéb közérdekű .kérdéseket is kö-
zölni fog az egyházmegyék lelkészegyesületei-
vel, hogy minden egyetemesen érdeklő kérdés-
ben bizonyos komoly és határozott közvélemény '
alakuljon ki. Kívánatosnak .tartom azonban,
hogy minden kérdésben az áJlásfoglalást hatá-
rozatí javaslat formájában és a lehető legna-
gyobb rövidséggel közöljék az elnökséggel, mert
nem szót akarunk szaporítani, hanem. köz-
véleményt teremteni és egyházunk erejét
fokozni.

Akinek bármely kérdés felvetésére vonat-
kozólag óhajtása, vagy javaslata van, szíves-
kedjék ezt az elnökséggel közvetlenül közölni.

Adja Isten, hogy az új esztendőt az Ő meg-
segítő kegyelme mindnyájunkra, de különös en

evangélikus egyházunk ra nézve tegye a buzgó
szolgálat és az alkotó munka áldott eszten-
dejévé.

. Az Úr kegyelme legyen velünk!

Budapest, 1933. évi december hó 30-án.

D. Raffay Sándor)
a MELE elnöke.

'* *
A körlevélhez csatoltan közli az elnök a

magy.arországi evangélikus egyház zsinati nagy-
bizottságának a novelláris zsinat számára meg-
állapított tárgyalási anyagát.

, 1. Általános rész.

1. A hitvallás törvénybe iktatása.
2. Az egyház jogi fogalmának meghatá-

rozása.
3. Az állami jogsegély fokozottabb igény-

bevétele, az ítéletek végrehajtása, pénzbüntetés
és pénzbírság eseteiben is.

4. Az E. A. 11. §-ának félremagyarázást
kizáró szövegezése.

5. A fokozatos alárendeltség tisztázása és
az engedelmesség biztosítása.

6. A presbitérium megszervezése a felsőbb
fokokon.

7. Oly egyházközségekben, amelyekben az
adózók száma a háromszázat eléri, képviselő-
testület kötelező szervezése.

8. Minden esküt tett egyházi alkalmazott,
megbízott, vagy kiküldöttre nézve a fegyelmi
felelősség elvének kimondása.

Il. Önkormányza.ti rész.

9. A presbiteri rendszer bevezetése.
10. A püspökök székhelyei nek megálla-

pítása és a parochiális kötelességek alóli fel-
mentés.

ll. A vegyes házasságban élő és reverzá-
list adó egyháztagok tisztviselői képességének
megállapítása. Tanerők házasságkötése.

Ill. Zsinat.

12. Az egyetemes közgyűlésnek adandó fel-
hatalmazás, hogy a törvényeket hitelesen és
általánosan kötelezően magyarázhassa. Ugyan-
annak felhatalmazása, hogy általános an .köte-
lező erejű törvénykiegészítő rendeletet alkot-
hasson.

13. Az E. A. 168. §-ának kiegészítése az-
zal, hogy az egyházkerületek külön is minden
egyházmegye után egy-egy tagot küldhetnek a
zsinatra, felerészben a lelkészek, felerészben a
nem lelkészek közül.

IV. Tanügyi rész,
Változatlan 'niarad.
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V. Háztartá-si rész.
14. Az E. A. 256. §-ának kiegészítése az-

zal, hogy amennyiben a személyes járandóság
.címén befolyó jövedelem a szükségletek fede-
zésére nem elegendő, a missziókban is kötele-
zővé tétessék az egyenes állami adó alapján
való megadóztatás azokra vonatkozólag, akik-
nek másutt van az állandó lakóhelyük.

VI. Törvénykezési rész.
15. A törvénykezésnek a közigazgatástól

való szétválasztása az összes fokozatokon oly-
képpen, hogy azok az egyházi közigazgatási
szervek, akik a törvénykezést előkészítő eljárás-
ban résztvesz nek (hivatalból való, panasz, köz-
vádló kirendelése, vizsgálat elrendelése stb.)
sem mint elnökök, sem mint bírák a tárgyalás-
ban nem vehetnek részt. .

16. \A törvényszékeknél' a tagok számának
akként való megállapítása, hogy az egyház-
megyei és egyházkerületi törvényszék nek az
elnökségen kivül hat világi, hat lelkészi, egy
tanári ésegy tanítói bíró tagja legyen.

17. Az E. A. 329. f) pontjának és a 395.
.pontnak -olyan módosítása, mely szerint az egy-
házi tisztviselő ellen a hivataltói való felmentés
iránt indított kereseteket az illetékes egyház-
megyei elnökség meghallgatásával az illetékes
püspök is beadhassa.

Viszonylagos képtelenség miatti felment-
ség esetében áthelyezésnek vagy cserének is
lehet helye, amit az ítélet jogerőre emelkedése
után a püspök jogosult elrendelni és az illeté-
kes esperes foganatosít.

18. A büntetési fokozatok újból való meg-
állapítása.

19. Az egyetemes nyugdíjintézetről szóló
törvény 2. §..,a akként módosítandó, hogy a
nyugdíj intézetnek az egyházkerületi és egyete-
mes irodák személyzete is tagja lehessen.'

A novelláris zsinat rendelkezései nek címe
ez lenne:

"Egyházi Törvény a magyarországi ágostai
hitvallású evangélikus keresztyén egyház

. 1891~1894.évi zsinatán megállapított Alkot-
mány és Egyházi Törvények némely rendelke-
zéseinek módosításáról."

A zsinatot előkészítő nagybizottság arra az
. álláspontra helyezkedett, hogy részint a költ-
ségek kímélése okából, részint más komoly egy-
házi és politikai okokból több tárgyat felvenni
nem tart kívánatosnak, mindazáltal nem zár-
kózik el az itt felsorolt pontokkal kapcsolatos
olyan javaslatok tárgyalásától, amelyek nyil-
vánvalóan előnyére szolgálnak akár az egyház
közjavának, akár a hozandó törvényeknek. -

A jubileumi év mérlege.
Az elmult évről mérleget tartani abban az

értelemben is lehet, hogya Luther-jubileum ha-
zai és világviszonylatban milyen hatások kal zá-
rult. Ebben az elgondolásban azonban meg-
győződésünk szerint nagyon fontos a felekezeti
elfogulatLanság és az egymás iránti olyan teljes
objektivítás is, amely érdeme~ és cselek~ények
hiányában a dícséretet el tudja hallgatm.

* ii.~

Örömmel állapítható meg az, hogy ez az
első. Luther-jubileum, amelyen az állami és
községi hatóságok végre olyan megbecsültetést
adtak egyházunknak, amilyent megérdemel-
tünk. Öröm regisztrál ni azt a tényt, hogy ha-
zánkban is és Ausztriában is, ahol egyházunk
igazán diaszpóra egyház, a hivatalos állam-
hatalom képviseltette magát az ünnepségek en s
megadták az egyházi propagandának olyan vég-
telen lehetőségét is, ami a katolikus akció év-
tizedében szinte hihetetlen volt.

Elvártuk volna hazánkban azt, hogy a re-
formáelói ünnepet rendező' Bethlen. Gábor Sző-
vetség ebben az évben úgy a szónokok meg-
választásában, mint az előadásokban hódolt
volna annak a nagy szellemnek, aki a protes-
tántizmus valamennyi egyházának és denomi-
nációjának létrehívásában egyedülálló alkotó
volt. Ez az egyházpolitikai hiba az evangélikus
egyháznak nem árthatott ugyan, de minden
közös protestáns egyesületnek az a rendeltetése,
hogy a történelmi lehetőségek kihasználásában
segítségére siet az egyházaknak.

't *
Az a rengeteg nagy jelentőségű, nyilvános

és zárt gyülekezeti ünnepség, amelyen a hazai
és a világ vaLamennyi evangélikus egyháza
Luther Mártonnak dicsőséget tett, bizonyosan
két szempontból éreztette s fogja éreztetni ha-
tását: lelkészeink és előadóink kénytelenek vol-
tak Luther tanulmányokat folytatni s ez a
benső és személyes hitbizonyossági gazdago-
dás megteremte bizonyára sok helyen a hatá-
sait: Valószínű az is, hogya gyülekezetek belső
gazdagodása hitvallásosságban segyházhűség-
ben nyilvánult meg.

A nagy nyilvánosság is tudomást vett ün-
nepeinkről és ünneplésünk hőséről ; :Luther
Mártonról. A külföld sajtójának megmozdulá-
sát nehéz ellenőrizni. Meg kell azonban jól
jegyeznünk azt, hogy a budapesti nagy lapok
közül csak egyedül a Pesti Hírlap tartotta ér-

, demesnek azt, hogy egy Luther életét és mű-
ködését ismertető cikket megjelentessen Balla
Antal tollából, aki mint történész és volt refor-
mátus teológus, kedves és a protestántizmus
lényegének is megfelelő képet rajzolt Lu-
therről.
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A legjobb jubileumi megemlékezést Erich
Seeberg berlini egyetemi tanár mondta el a Fil-
hármóniában. Ide kell iktatnunk néhány sorát:
"Ez a professzor korát annyira uralta, mint
'előtte és utána soha senki; életében nincs moz-
galom, mely tőle függetleníthette volna magát.
Szakadást hoz Németországban és a világban,
de a szakadásnál hatalmasabb az igazsága."

* *
A jubileumi évek rendesen nagy alkotá-

sokra inspirálják a hálás nemzedékeket. Alko-
tásokról, sajnos, nem tudunk beszámolni. Nem
született meg intézmény ebben az évben, mely
a késői utókor figyelmét arra irányítaná; ezt
tette az 1933-ban élt lutheranizmus Lutherért.
Könyvet sem ismerünk olyant sem hazai, sem
külföldi viszonylatban, amelyre felfigyelhetett
volna a hazai és víláglirtheránízmus. Valóban
igaz az a külföldi megállapítás, hogy a mai
tudományosság a brosurák nívóján mozog. A
megjelent könyvek értéke hivatalos megállapí-
tás szerint is csak ennyi.

* 1#

Beszélni lehet a jubileumi év hatásaként a
lutheránizmus renaissanceáról. Mintha megmoz-
dult volna végre valahára minden eddig rejtett
és takart érték. A "Keresztyén Igazság" meg-
jelenése is bizonyosan ilyen okokra vezethető
vissza. Észrevehető eélja az a szerkesztő tár-
saságnak, hogy a magy.ar Lutherániában az
öntudatosítás tettét végrehajtsa. Kívánjuk,
hogy sikeres legyen ez a vállalkozás, hiszen a
protestáns folyóiratok ma már, alig vannak
tekintettel egyházunk égető kérdéseire s szinte
minden azt kiabálja ; mutassátok meg végre,
hogy magatok mennyit értek.

* *
A jubileumi évnek legnagyobb eseménye és

eredménye azonban az, hogy az egyház hiva-
talos és nem hivatalos nyilvánossága hisz a mi
óriási lehetőségeinkben s ma, akiben ez a meg-
látás tisztán él,_azokat a kötelességek és a mun-,
kálkodások légiója várja. A jubileumi év min-
den lutheránus embernek azt az evangéliumi,
de azóta' már magyarított kifejezést szólaltatta
meg: ideje már felébredned, te evangélikus em-
ber. S ezek az egyháziasságra és evangéliumra
ébredt emberek élni, látni és hinni akarnak.

G.L ..
/

Savonarola. *
(Történelmi miniafür.)

1.
Firenze piacán ezrekre rúgó tömeg szerongott. A

dél régen elmúlt, a nap már a Medici palota mögött el-
tűnt, de senki sem .mozdult, Savonarola alakja, mint
egy fekete, fenyegető árnyék állt a tömeg fölött. S' a
szerzetes prófétai lángban égett és\még míndíg beszélt.:

* SzemelvénySzántó Róbertnek "Isten és ember" cimű
rövidesen megjelenő kőnyvéből.

- , , . Hiába kúsztok itt a térdeteken. Istent nem
lehet alkalomszerüen, véletlenül megtalálni, még a
templomban sem, Istent mindig a lelkünkben kell hor-
dozni. Hiába gyűjtöd a vagyont, a kincset, a dicsőséget,
hiába festik a képet a sok hitvány vászonra' és farag-
ják a köveket szobrokká, minden a múlandóságé, a '
pusztulásé. Amott az Alpok tulsó feléről már elindul-
tak a barbárok! Jönnek már a franciák, hogy leigáz-
zák, rabláncra füzzék, meggyalázzák Itáliát ... És mi-
kor Istentől elhagyva, otthonából kiverve, hazájától
megfosztva, rabláncra fűzött á'llatként megölik, a leg-
rettenetesebb csapás, hogy nem lesz egy ember, aki el
tudja siratni dicsőséges múltját; aki vádat tudjon fel-
dobni rettenetes, vérfagyasztó jelenéért és emléket tud-
jon állítani a világnak arról, hogy egyszer valaha sza-
bad, bátor, független, tiszta, Istenhez és emberhez
méltó életet is tudott élni ...

Megállt. Nem szólt többet. De ökleit még míndíg
fenyegetően rázta és fekete hajüstökei, minta ménló
sörénye, lobogtak. Az ezrekre menő tömegből, mint egy
emberből tört ki a jajkiáltás. Voltak, akik rettegéssel
gondoltak a barbár ínvázióra, mások bűneik tudatában
fetrengtek a porban. Az asszonyok hajukat tépték és
fogadkoztak, hogy rabfiakat nem szülnek a világra.
Egy hisztérikus némber ott a tömegben fojtotta meg
gyermekét.

Ilyen hatalma volt 1491-ben' Girolamo Savonaro-
Iának, a firenzei dominikánusok főnökének, aki elha-
tározta, hogy teokratikus-republikánus államközössé-
get teremt Firenzében és minden feslettséget gyökeres-
től fog kiirtani. Befolyására a firenzei városi tanács
betiltotta a kocka- és kártyajátékot, elűzte a városból
a hetairákat és karnevál napján nyilvánosan megégette
Bocaccio müveít. Sem az egyház tekintélye, sem a ha-
talma tetőfokán álló pápaság nem korlátczták tevé-
kenységét. Vakmerő volt a halálmegvetésig és hatalmát
a Borgta Pápa, VI. Sándor is rettegte.

A tömeg még mindig nem mozdult,

- Mit álltok itt, esztelenek? Menjetek kiki övéi-
hez. Öltsetek szürke ruhát, szórjatok hamut fejetekre
és vezekeljetek. hogy az Isten á veszedelmet elhárítsa
rólunk.

A tömeg - mint a gyermekek .- engedelmesen
hazaoszlott. Savonarola megvárta. amig elcsöndesedett
mínden, azután átvetve vállán bö köpenyét, intett két
rendtársának, Domenico Pesciána~ és Sylvestro Ma-
ruffinak és lassan megindult a rendház felé.

- Mit gondolsz, Domenico, szabad nekem így be-
szélnern, ahogy ma beszéltem? 'Szabad elevenek és
holtak felett ítélkeznem ?

- Nem tudom, Uram, de amikor beszélsz, az az
érzésem van, hogy arkangyal áll a tömeg előtt. Szé-
dülés fog el, lelked vulkani'kus ereje magával ragad
engem is és ámulva követem szavaid merész röptét.

- Én is, én is, Uram, - szólalt meg Maruffi -
de bocsáss meg nekem, a gyarlónak, ha kímondom,
hogy féltelek; Te Firenzét lábaid alá tapostad. Korlát-
lan ura vagy a városnak. Ha akarod, királlyá ken a
tömeg, ha akarod, holnap lángokban áll a város, a
gazdagok palotai. De Uram, te itt meg nem állasz.
Te egész Itáliát üllőnek nézed és rettenthetetlen kala-
pácsoddal magadhoz akarod formálni. Ne feledd, hogy
nem mindenki született szentnek, nem mindenki élheti

, azt az életet, amelyet te élsz. Te fejedelmeket haragí-
tasz magadra, országnagyokkal húzol ujjat, de a pápai
koronát is fogod már, nem hogya fejedre tedd, hanem,

, hogy letaszítsd a Borgiák fejéről. És ha mindenki ellen
megállasz is, a Borg'iákkal nem fogsz bírni!

- 'Nem az itt a kérdés, hogy ki az erősebb, ha;
nem kinek oldalán van az igazság? Ök jönnek ellenem
pajzzs al és dárdával, én megyek velük szembe a sere-
gek Urának nevével.

. A két szerzetes elhallgatott. Talán mindkettőnek
a lelkében ugya~az a gondolat fogamzött meg. Talán
mindketten Golgotát látták maguk előtt. '
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II.
Késő este volt. A dominikánusok rendház ának

kapuján háromszor hangzott a kalapácsütés. A refek-
tóriumban együttülő testvérek idegesen rezdültek ösz-
sze. Csak Savonarola őrizte meg szokott nyugalmát.

- Menj, éjjeles testvér, nézd meg, 'ki háborgat ily
késő este? Ha utas, adjatok neki szállást, ha 'kéregető,
kenyeret, ha abszoluciót kereső bünös, hallgassátok
meg.

A kapus lihegve tért vissza.
- Testvérek, nem tudom, káprázat játszik-e ve-

-Iem, de úgy láttam, hogy Lorenzo-de Medici van a kapu
előtt. Bebocsássam-e?

- Minden szorongatott lélek menedéket talál ná-
lunk. És a fejedelemnek olyan szorongásai lehetnek,
mint zselléréne'k. Bocsásd be őt!

A következő percben Lorenzo de Medici, Firenze
ura, Savonarola nagy pártfogója állt a szerzetesek
előtt .

.- Bzent Atyám!
'- Mit óhajtasz e szokatlan éji órán tölem? Mert

nem kétlem, hogy látogatásod nekem .szól.
- Néked ·és míndazoknak, akik veled egy úton

járnak. Tudod, szent atyám, hogy én mindig melletted
álltam.

- Nem kértem védelmedet. Aki az erős Isten-
nel jár, annak nincs szüksége földi fejedelmek kegyére.

- De hátha úgy van, hogy az Isten földi feje-
delmei útján nyújt védelmet prófétáinak? Te nem ke-
rested védelmemet, de én reád erőszakoltam. És szenf
a hitem, hogy nélkülem már a hollók lakmároznának
tetemed felett, vagy a sötét börtön fenekén várnád si-
ralmas végedet. Mindegy. Nem érdemeimre hivatko-
zom. Önzés vezérelte cselekedeteimet. Mert érzem, hogy
az igazság a te részeden van és támogatásoddal akar-
tam jóvátenni azt a tenger igazságtalanságot, amelyet
a fejedelem akarva, nem akarva, elkövet. Szeretlek és
csodállak és éppen ezért féltelek is. Amíg csak a töme-
gek bűneit ostoroztad és megmaradtál az egyéni er-
kölcstelenségek ostorozásánál, mindenki tapsolt neked,
a pápa kegyesen mosolygott és hü szolgának nevezett,
a főpapok már jövendőbeli kardináli st láttak benned és
a főnemesek keresték barátságodat. De te itt nem áll-
tál meg -, Te· ma már intézményeket, osztályokat, év-
százados instituciókat ostromolsz. Te gígászí 'méretek-
ben emelkedel egész Itália fölé, te nemzetedet akarod
megváltani és nemzeteden keresztül talán az egész vi-
lágot. Te Krisztusa vagy korunknak és Krisztus sorsa
vár reád. A nemesi. osztály felháborodva tárgyalja,
hogy term eik és családjaik titkait, - amelyeket te jól
ismersz, hisz közülük való vagy - kiteregeted a pia-
con. Te politikumot keversz hirdetésedbe és osztály-
uralom helyett népuralmat hirdetsz. Te a főpapok rendi
előjogait megbolygatod. Te VI. Sándort Beliálnak, a
Sátán szolgájának nevezed. Sándor ezt neked nem fogja
megbocsátaní. Nagyobbak is megérezték már harag-
jának súlyát. Amikor. legutóbbi beszéded híre eljutott-
Rómába, a pápa így nyilatkozott: Ennek az embernek
meg kell halnia, még ha Keresztelő János volna is!
Ezért jöttem hozzád. Vigyázz,' vezekelj, hallgass. A
szentszékkel oly könnyű megbékülni, csak alkalmaz-
kodni kell kissé rendelkezéseihez. Ne kapkodj a nagyok
fejei után, elég munkát ád a nép fékentartása is.

Savonarola arcán Iassan tüzrözsák mutatkoztak.
- Rosszul ismersz, fejedelem, ha azt hiszed, hogy

fenyegetésekkel az igazság szolgálatától el lehet en-
gem tántorítani. Nem a népet akarom én fékentartani,
hanem hazug bálványoktól megszabadítani a világot,
akik az Isten helyére tolakodtak, akiktől a tömeg nem
látja az Istent. Az életem, a vérem kell nekik? Na-
gyobbak is hullotta'k el már ebben a szolgálatban és
jönnek majd utánam, akik ezt. az ügyet diadalra vi-
szik. Nem félek, megyek tovább a megkezdett úton.
Ha csak ezért jöttél, kár volt idefáradnod.

- Nem csak ezért jöttem. A fejedelmek és fő-
papok, elsosorban li. pápa megkerestek, hogy' tagad-

jam meg tőled a menedékjogot és utasítsalak ki Firen-
zéből. Gondold meg kényes helyzetemet. Ha nem tel-
jesítem kívánságukat, szembekerülök Itália összes fe-
jedelmeivel.

- Szegény Medici, aki eddig úgy élt a köztudat-
ban, hogy minden igaz ügy lelkes védelmezöt talál
benne, kénytelen megalkudni a helyzettel és megsza-
badítani városát attól a rabiátus embertől, aki őszinte
gorombaságokat vagdos a nagyok fejéhez. Ne törd fe-
jedet a megoldáson. Üzend meg hatalmas barátaidnak,
hogy Savonarola nem hajlandó a várost elhagyni. Ta-
lán tisztában vagy azzal, hogy a nép fölötti tényleges
hatalom ma az én kezemben van. Nem akaro'k ezzel
'visszaélni, de hidd el nekem, erre a rövid időre nem
érdemes a várost elhagyni, de nem érdemes velem sem.
törődni, mert a francia a határon áll és nektek egészen
más gondjaitok lesznek. ' ..

,~' .
- Honnan tudod ezt, szent atyám?
- Lám, az Isten szolgája nem tart drága pénzen.

fogadott követeket, nem áll kémszervezet sem szolgá-i-
latára, mégis mindenröl pontosan értesül. Kelostorom
vendége egy spanyol dominikánus, aki megbízható hí-.
rekkel szolgálhat. . ,i

..:.-De hiszen ez... ez lehetetlen? . . . 'L '\

- Az Istennél sok minden lehetséges és Itáliára .
ráfér egy kis istenítélet, egy kis bar bár beözönlés. Sán-
dor pápa elfelejt majd verebe'ket fqgdosni, ha sasokkal ~
találja magát szemközt. .

Lorenzo de Medici, aki bátor katona volt, de sem-.
mítöl sem rettegett annyira, mint egy ellenséges invá- .. ·.·
ziótól, amely Firenzét, a tudományok és müvészetek
menedékhelyét tönkretehett. mélyen elgondolkozva.
hagyta el a kelostort. .

Ill.
A nagy Medici nemsokára őseihez tért meg. - Az

események egymás sarkán tapostak. Savonarola ellen
gyilkos merényletet követtek el. A gyilkos elmenekült.r .
az áldozat felépült. A nagy Medici fiát, Pierot szám-
űzték F'irenzéböl. Sokan Savonarola kezét látták e lá-
zadás mögött. Károly francia király seregeivel betört':
Itáliába. A nép visszaemJékezett SavCtnarola pröfécíá-"
jára és korlátlan hatalmat adott a kezébe. De ö azb í,,,'
visszaadta a népnek és a várost polgárokból álló ta.:,,,
nácsra bízta. A könnyelmü, a kacago, a bünös és .er"'/ ,.'
kölcstelen Firenze még századok mulva is visszaemlé-. '.l'
kezett arra a néhány esztendőre, amelyben Savonarola i.l
volt a helyzet ura. Az egész virágzó város kolostorhoz i.sv
hasonlított. .. És Itália többi városaiban és tartomá- :i,
nyalban ebben az időben kezdte hirdetni az olaszoki J "
győzelmes élniakarását a ... reneszánsz. . :HI<i

.: ;':
IV.

1498 maj us 22-én folyt a nagy per, amely Firen-.
zét soha nem látott izgalomban tartotta. Heretícűs, ,.
schísmatícus et rebellis, ez volt a vád ellene... hogy.:
szakadár, hogy eretnek, hogy lázadó, aki az isteni és .,
emberr törvényekkel szembehelyezkedik, nem tiszteli a~ '.
állami rendet és nem ismeri el az egyház csalhatatlan- ' ,
ságát. Savonarola bámulatos hidegvérrel védte 'magáf'f'I ,
Ékesszólása a papokból és szerzetes ekből álló törvény- J

székre oly mély hatást gyakorolt, hogy már-már f~k, ..·.
mentették. De a pápai legátus kezében volt az ítélet. '
Ennek az embernek meg kellett halnia.

V.
: '~. -, »:

Május 23-án reggel Firenze piacán felakasztották-.'-
két rendtársával, Domenico Peseiaval és Sylvestro ·Ma-".
ruffival együtt. Azután holttesteiket elégették és ham-
vaikat a szelekbe szórták.

Igy halt meg az a férfiú, aki a tiszta erkölcs és
a népjogok fanatikusa volt, aki abban a korban, amikor
nagyon is a földön bicegett az Eszme, egy darab Ist:efll>.!'í
hordott szívében. .;' 'l !,
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A budapesti evangélikus
leánygimnázíum 50 éves jubileuma.

Megemlékeztünk már lapunkban az intézet igaz-
gatójának, dr. Bőhm Dezsőnek az' iskola történetét tár-
gyaló könyvével kapcsolatban arról, hogy 1883-ban
alapítottak áldozatkész őseink ezt az iskolát a Deák-
téren. Akkor polgári iskola volt. Az 1920-ban létesített
Veres Pálné-intézettel egyesítette azután az alkotó püs-
pök, D. D. Raftay Sándor elgondolása, s kifejleszteÚe a
Ieánykollégtumot. Ez a mostani tanévtől mint leány-
gimnázium szolgálja evangélikus müvelt középosztá-
lyunk érdekeit, 470 tanulója van 11 osztályban, s 40
tanulót nevel bennlakásban. •

A jubileumi ünnepély december 21-én volt. Ke-
mény Lajos esperes tartott a Deák-téri templomban
istentiszteletet, majd a díszterem ben folyt le a lélek-
emelő ünnepély a tanügyi hatóságok, egyesületek, test-
vériskolák képviselőinek jelenlétében. Itt Dr. Németh

',Ődön közfelügyelő vázolta 'a nap jelentőségét, s kö-
,szöntötte a megjelenteket. Dr. Bohsn. Dezső igazgató
ismertette az 50 év történetet, s ö emlékezett meg a
polgári iskola ké tanáráról, Votisky Zoltánról és Windt
Józsefről, akik a világháború halottjai voltak, s a'kik-
nek emlékét táblával örökítette meg az egyház ez al-
'kalommal. Az ezután következett nagyszámú üdvöz-
lést dr. Pintér Jenő tankerületi főigazgató nyitotta

i meg, ki rendkívüli elismeréssel áldozott az evangélikus
egyház iskolfenntartó érdemének, s a tanári kar ki-
váló murrkájának. Dr. Mágocsy-Dietz Sándor az egye-
temes tanügyi oízottság, Mohr Henrik a pesti evangé-
likus' egyházmegye, Dr. Do.manovszky Sándor az Evan-

"Kélikus Tanáregyesület, Mikola Sándo?' föígazgató és
Grósz János igazgató a másik két pesti evangélikus
iskola köszöntését hozta. Megható volt Mi,kolik Kálmán
felszólalása, ki mint a régi polgári iskola kezdettől

· ~ogva qtt működött tanára és a hosszú időn át igazga-
'tója örvendett a fejlődésnek. A növendékek üdvözlete
{útán D. D. Raffay Sándor püspök, az iskola továbbfej-
, lesztésének megindítója, Luther nevelési elveit vázolta.
·Rámutatott arra, hogy a reformátor mennyire hang-
- súlyozta, hogy nem háborúra, hadiszerre, utakra, pipe-
"recíkkekre, stb. kell nagy összegeket fordítani, hanem
·'ISKOlárais, mert a felnőttek kötelessége a jövő nem-
J zedékkel szemben éppen ez. Ezt az áldozatkészséget
-hívta fel az ünnepséggel kapcsolatban, s bejelentette
-egyúttal, hogya fenntartó egyház a leánygimnázium
''tij;'megfelelő elhelyezése érdekében a jubileum napjá-

{i';!:tl gyűjtést indít tehetősebb és áldozatkész tagjai kö-
·':\iHtt. Erre az első lépést dr. Németh Ödön közfelügyelő
tette 2000 pengő befizetésével. Most bocsátja szét a fel-

ilrlivásokat, s reméli, hogy Isten kegyelme és a saját
akarásunk eredményt fog hozni. Sürgős cselekedetre
van szükség, mert a gimnázium felső tagozata részére
rendelkezésre álló bérelt épület bérlete 1935. év júniu-

_!Sában lejár: ekkor az ott lévő 5 osztályt és bennlakást
.elJcell helyezni. Nem szüntethet meg az egyház olyan
"Ylrágzó intézetet, melynek fenntartása leánynevelésünk
és. ezzel együtt egyházunk elsőrangú érdeke. Nagyha-

,\'jjás,úszavai után a Himnusz eléneklésével végződött az
Ah,m,epélY.Utána a közönség levonult a lépcsöházba, s
Iitt:,Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő helyezett el koszorút
'i'l,képviselőtestület nevében a Körmendi F'rímm Jenő

.jszobrászmüvész által készített hősi emléktáblára.
,lJ." A szép ünnepély mély benyomást tett a megjelen-
tekre. Remélhetőleg a megindított akció eredménye
meg fogja mutatni, hogy van egyházunkban élniakarás.
és egyháztagjainkban az ősökéhez hasonló áldozatkész
szellern.

•",f! •

j , FIGYELÖ.
~. A "Reggeli Ujság" 1934. január .l-én meg-
!jelent száma' egy "szenzációs" cikket hoz ezen
:á,dmen: "Vasárnap a katolikus Hiszekegy-

gyel fejeződött be a Deák-téri evangélikus
templom istentisztelete." Elmondja benne, hogy
Magócs Károly kerületi lelkész prédikációjában
a felekezeti villongások káros voltáról beszélt,
majd arra a konkluzióra jutott, hogy minden
hívőnek arra kell törekednie, hogya Krisztus
vallását követők között teljes legyen a hármó-
nia és a béke. Prédikációja, végén a békehajlam
ée a keresztyéni szereiet dokumentálására el-
mondta a kxitolücu« Hiszekegyet! Micsoda szen- .
zációs badarság! Először is Mágócs Károly
nem a felekezeti villongásokról és azok ki-
egyenIítésének szükségességéről beszélt, habár
azt is megtehette volna, mert a békevágy sehol
sincs meg olyan mértékben, mint éppen az
evangélikus egyháznál. Másodszor pedig, amit
MragócsKároly elmondott, az nem a katolikus
Hiszekegy, hanem az apostoli hitvallás volt.'
Hogy is kívánhatnánk olyan nagy dolgot a
"Reggeli Ujság" munkatársától, hogy az apos-
toli hitvallásnak egyetemes voltát ismerje, hogy
tudomásul vegye azt, hogy minden evangélikus
keresztelésnél az apostoli hitvallásra keresztel-
jük gyermekeinket, hogy aKis Kátéban Luther
milyen szépséges magyarázatot ad az apostoli
hitvallásnak. Hogy is tudná azt az ismeretlen
munkatárs, hogy az apostoli hitvallás az ösz-
szes keresztény és keresztyén egyházakban
ugyanaz! - De itt még nincs vége a cikknek.
Szükségesnek tartja ismét Raffay püspök ró-
mai útjával foglalkozni és "megállapítja" "be-
avatott" forrásból.. hogy püspökünk magán-
kihallgatáson jelent meg a pápánál, ahol meg-
beszélték a protestántizmus és a katolicizmus
összebékítésének alaptételeit. A vasárnap dél-
előtti esemény tehát a jól informált úr szerint
arra mutat.. hogya békítés munkája jól halad
és rövidesen megv.alósul a két régi hadakozó
fél békéje. - Bárcsak tényleg megvalósulna a
béke! De maga a cikk elejétől végig valótlan:

. ságokat állít. Nem igaz az, hogy Raffay püspök
a pápánál magánkihallgatáson Iett volna. Mind-
össze az igaz, hogy amikor nyilvános fogadáson
a pápánál a TESz küldöttségévei ő is megjelent,
a protestántizmus elveiből egy jottányit sem
engedett. Ez a beavatott forráson alapuló tudó-
sítás tehát 'alighanem nevezett újság szerkesz-
tőségének egy enyhe zugában született.

Karácsony és újév között megindult a hó-
olvadás. Akik a szilveszteri és újévi istentiszte-
letekre eljöttek a budapes.t-kelenföldi evangéli-
kus és református templomokba, amelyek egy-
máshoz közel a Lenke-úton állanak, saját ká-
rukon tap.asztalhatták ezt. Egyik-másik helyen
bokáig sülyedt ek a sárba. Mit gondol a kedves
olvasó, ha ezek a templomok történetesen ka-
tolikus templomok volnának, ugyanígy nézne-e
'ki még mindig ez a nagy jövő elé, néző- kör-
nyék? Mi tudunk róla, hogy a székesfőváros
.óriási költséggel építtetett egy pazar utat a
Sashegyre. ahol a Notre Dame de Sion fényes
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kolostora és leányiskolája ékeskedik, tudunk
róla, hogy a város költséget nem kímélve, ki-
építtette azt az utat, amelynek mentén Wolf
Károly villája áll. A Fehérvári-úttól a legmini-
máIisabb költséggel ki lehetne aszfaltozni az
utat a két protestáns templomhoz is. Tanulja-
nak meg egyszer egyenlő mértékkel mérni, ahol
egyenlő teherviselést követelnek a polgá-
roktól.

Kinek szolgáltatható ki
az Urvacsora?

Ily cím alatt két cikk jelent meg e lap hasábjain:
felvetette e kérdést "Segédlel'kész" aláírással :nyilván
papi ember az 1933. évi 32. számban s hozzászól a
kérdéshez "Ad veniat regnum tuum" jelzéssel a cikk
tartaimából kivehetőleg egy laikus hívő a 49. számban.

Mint ugyancsak laikus, nem mernék a kérdéshez
hozzászölní, de az a tény, hogy papi ember egyáltalán
felvetheti a kérdést, arra mutat, hogy e kérdésben egy-
házunknak nincs szigorúan körvonalazott álláspcntja
vagy tanítása. Ez teszi lehetövé a laikus hozzászólását:

Mind a 'két fentemlített cikk oda konkludál, hogy
ha másvallású akar evangélikus egyházunkban az Ur-
vacsora szentségével élni, az váljék előbb az evangé-
likus egyház tagjává.

Mindkét cikk tartalmával meröben ellentétes fel-
fogásomat az alábbiakban indokolom: '

"Segédlelkész" úr kiindulási pontjához képest két
részre kell osztanom a kérdést aszerint, hogy nagyobB
tömegű (adott esetben 50) másvallású ember úrvacso-
rájáról van-e szö, vagy csak egy-két emberéről.

. Mindkét esetben "Segédlelkész" úr szerínt is ki
kell kapcsoini azt az esetet, amikor a lelicese nem is-
meri azokat, akik az úrvacsorával élni kívánnak, mert
hiszen ekkor nem tudhatja, hogy milyen vallású ember
lép az oltár elé.

Mint laikus, nem kíváno'k foglalkozni azzal az el-
képzelhető esettel sem, hogy mi a lelkész kötelessége .
akkor, ha nagyobb számú másvallású ember elore be-
jelenti, hogy Urvacaorával kíván élni, mert erre az
esetre talán mégis csak van írott, vagy a gyakorlat
által szentesített szabály, amit a lelkésznek ismerni
kell. Ilyen esetben lehet szö megfelelő formában való
elutasításról,. vagy lebeszélésről - aszerint, amint az
eset körülményei megkívánják.

De mint hívő keresztyén - minden fele'kezeti kor-
láton felül emelkedve - vallom azt, hogy ha rendes
Urvacsoraosetáe kozben. akár kevés, akár nagy számú
olyan másvallású ember jelenik meg az Ur asztala
előtt, aki a közös gyónásban résztvett, azokat a lelkész
- botrányokozás nélkül - nem utasíthatja vissza, sem
pedig ki nem kerülheti· a kenyér és bor kiosztásánál.

Az Urvacsorával való élésnek egyedüli felvétele
ugyanis a kellő előkészület után való töredelmes bűn-
bánat: Vagyis: egyrészt a nyilvános bűnvallásban való
részvétel, s ezt a lelkész is látja és hallja, - másrészt
a léleknek az a. megnyilatkc.zása, amit csak a mindent-
tudó lsten lát és hall, s' ennek következménye az, hogy
a lelkész csak az igaz megtérés feltétele alatt hirdeti
a bűnök bocsánatát.

Az evangélikus egyház lelkésze tehát. nem az
evangélikus embernek szolgáltatja 'ki az Úrvacsorát,
hanem a bűnös, de meatért embernek. E tekintetben
pedig nincs különbség római katolikus vagy evangéli-
kus vallású közt, sőt nincs különbség sem görög, sem
zsidó, sem pogány közt. ;Krisztus mindenldt oda vár a
kegyelem asztalához és aki a hívó szóra odajön alázat-

tal és hittel, azt Krisztus egyházának szolgája nem
lökheti el.

A következtetések levonásában is egészen téves', '.
vágányra szalad mind a két cikk. "Segédlelkész" úr .'
még azt is kétségbevonja, hogya külsőségekhez SZ0~,I
kott római katolikus ember egyáltalában képes-e olyan.."
előkészületre, mely öt alkalmassá teszi az Urvacsorával
való élésre. A másik cikk ("Adveniat") pedig egyhá- '.
zunknak ily kérdésekben elfoglalt türelmes álláspont- ' .
ját (tolerancia) szilárdság és következetesség. híányá-v,
nak tudja be, mely végeredményben oka a tömeges.i.,
reverzátís-veszteség'nek.

Egyikkel sem értek egyet.
Nem szabad kétségbe vonni római katolikus val-

lású keresztyén embernek a képességét olyan elmélyü- :,h
lésre, mely igaz bűnbánatra vezet. Ilyen felfogás :-1.em1::'!
volna méltó egyházunkhoz. . i..

Türelmesség? Hát nem ez a legszebb keresztyén, ~r,
erény? Hát Krisztus nem volt türelmes a végletekig? .s.
Egyházunk legszebb ékessége a türelem. Reverzális~':":',
veszteségeinknek oka pedig egyáltalán nem ez a krisz~~?"
tusi erény, hanem egészen más: az egyházias nevelés .!~
hiánya. Érzi ezt a második cikk írója is, midön így ír:<';
"... a hitoktatás legyen erőteljes, igenis hallja azt már '1"\

a kis iskolás is, hogy a mienk Krisztus vallása ... ", stb: :.r
Én is végtelenül szomorúnak tartom az ezen cikkben" "~.
felsorolt eseteket, rnidön evangélikus pap unokája, söt" ~
fia római katolikusnak neveli gyermekit, de ez semmi .:
vonatkozásba sem hozható egyházunk nak azzal az .il-'I"
láspontjával, hogya kegyelem asztalához fogad. min~.,"'.'
den bűnbánót, vagy hogy eltemeti aZ öngyilkos római ,c' .
katolikust, szóval, hogy az isteni kegyelem javainak >':
osztogatásában Krísztus tanítását helyesen értelmeZÍ:.';
és követi. . : '.,

Az elmondottakkal - azt hiszem - állást f~gla1~i:!~
tam amellett is, hogy az Urvacseora kiosztásának nem .:.
lehet feltétele az sem, 'hogy valaki hozzájárul-e egy: s: :

házunk terheinek viseléséhez, vagy általában jó evan-. ~~:
gélikus lesz-e. Ezzel különben a lap Szerkesztője már'''il
végzett az első cikkhez fűzött frappáns megjegyzé-''::é'
sével. . , .,:'> 1

Sohase felejtsük el, hogya mi egyházunk nem .':J
egyedül üdvözítö egyház, hanem a krisztusi szeretet é13; f
megbocsátás egyháza. Ha pedig ez így van, akkor aZ/'c.r{
egyház papjának kötelessége kiszolgáltatni az Urvacso-:;V
rát mindenkinek, aki bűnbánattal és hittel ki>zeledikj},i
az Vr asztalához. . :lL

.Dr. [(ring JenŐ. ,,'l,'
..'p

.---:---_._-------------"';"'--".;; :

111I1 :HIR E K~,.:~

VIZKERESZT UTANI ELSŐ VASARNAP.'

Róm. 12:1-5 ..
, :\

Egy új esztendő kezdetén vagyunk.· Lezár- .. J

tuk már a multat. Mérlegeltük az elmúltév ese-o
, ményeit, cselekedeteinket, egész életünket.;'
Megállapítottuk a jó oldalakat, de a, hibákat és .
a bűnöket is. Most pedig programot készítünk ,,,1

az új évre, kitűzzúk a célt, amely felé halad-
nunk kell. Lehet-e a mi számunkra evamqéliu-»,«
mibb progr-amm, keresztyénibb célkitűzés, mint
Pál apostolnak a mai igében. adott élet-

. szabályai? Az új évben oda kell adni a mi tes-
tünket az Istennek élőJ szent éskedves áldo-. (:
easui, hogy 'a lelkÜ'(IJket megszabadíthassuk e"
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_.::,1 - Raffay püspok ,újévi keszontése. Január l-én
,:",dérpen a budapesti egyházközségek vezetöi és nagy-
, számú közönség gyűlt össze a Deák-téri leánygimná-

zium dísztermében, hogy D. D. Raffay Sándor püspököt
L "láz új esztendő alkalmából üdvözöljék. Az üdvözlő be-

,'"lszédet dr. Bencs Zoltán miniszteri tanácsos, az Orszá-
';,;Lgos Luther Szővetség elnöke mondta. Rámutatott az
-""égyház kifelé és befelé irányuló küzdelmeire. Hang-
",~'súlyozta, hogy nagyobb szervezőerőre van szük-
.: s'ég az egyház beléletében. Utalt a németországi ,egy-
":'házi változásokra. Végül üdvözölte a püspököt az' új
,j "esztendő kezdetén és kérte, hogy e nehéz kérdésekben
':""jelöljé meg az utat és álLjon'az élre vezetőnek. Utána
,r':Pesthy Pál,ny. miniszter, egyházkerületi felügyelő tol-
'!,:rrhácsolta az egyházkerület üdvözletét és bizalmát. Az
-r- Üdvözletekre válaszolva a püspök hálát adott az Isten-
T1riek, hogy mindeddig megsegítette és köszönetet mon-

','((dott a bizalomért. Összetartásra buzdított, mert ki-
t'., sebbségben vagyunk, mert a társadalmi. helyzetünk meg-
""kívánja és .mert sok köztünk a, közönyös. Az Actio Ca-

tolicával szemben meg kell' indítani az Actio Evangé-
Iícát míndenkínek a maga lelkében. Nem azért, hogy

'; szeretet és megértés nélküli hódító hadjáratot indít-
'\,sunk, hanem egyházépítö •és egyházvédelmi kötelessé-

'1 ,; geink teljesítésére. A külső keret, adva van a Luther
k '"Szövetségben. A társadalmat csak társadalmi csator-
'),\ nákon keresztül lehet megújítani. Buzdított a Luther

Szövetségbe való belépésre és az egyházi sajto támoga-
J :l.>,tására. Röviden kítért a németországi, egyházi víszo-

:,nY,Okra.Ott szervezkedés van. Nagyon sokan térnek
,\,Ji:be az egyházba az elözö idő tömeges kítéréseível szem-
,;;!ben. Nincs rá okunk" hogy féltsük az evangélium ügyét.

A ib·Végül szólt arról, hog'y a leánygimnáziumnak otthont
kell szerezni s a gyüjtés már meg is indult. Könnyü,

i,de kötelező programrnot ad: megismerkedni az egyház
életérdekeivel, a Luther Szövetségen és az egyházi
sajtón keresztül. A maga részéről pedig csak szolgálni

t~-><"kivántovábbra is Annak, aki öt erre a szolgálatra el-
i"hí t, ' ,r t\ va.
C, .: - Százéves a szarvasi gimnázium. Most száz esz-

terideje annak, hogy a Mezőberényből oda helyezett
nagyhírü szarvasi gimnáziumot megnyitották. Ennek

,\ a centennáriumnak jegyében tartja meg a Szarvasi
Öregdiákok Szövetsége .ünnepí összejövetelét Vízke-
reszt napján este nyolc órakor az Ostende-kávéház
emeleti különtermében. Az ünnepi bevezetőt a szövet-
ség elnöke, D. D. Raffay Sándor püspök mondja, majd
a szárvasi gimnázium száz évét ismerteti Raskó Kál-

':\Unán, az iskola mostani igazgatója.
. '-V('.~ _ Halálozás. Súlyos gyász érte vitéz Pétery
\"\ Aladár dr.-t, a pesti közös egyház főjegyzőjét édesaty-v

",o" jának elhúnytával, aki Rákospalotán december 24-én
',\Ici'a karácsonyfagyújtás órájában tért víssza teremtöjé-

, hez, 95 éves.Icorában csendes, szép öregség után.
\\.f", '
\\,,\ ' - A Harangszó, a mi evangélikus testvérlapunk A szerkesztésért felelős: 1, Akiadásért f,eleliis:

\ 'v' .most lépett 25-ik évfolyamába. Meleg szeretettel kö- SZ Á N T Ó nó BER T 'Dr. FR '·T Z L,Á SZL Ó
':','szöntjük ez alkalomból a szerkesztőket és léleképítő és ••:

; evangélizációs munkájukra Isten áldását kérjük,
SZE~KESZTÖSÉG ,TELEFONS,?:ÁMA:,5~_2:o1

- A budapesti egyházközségek új segédlelkészei.
f'"~ D. D. Raffay Sándor püspök a .rasorí egyházhoz Keve POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228

Lajos és Mórocz Sándor, II kelenföldi egyházhoz Jávor (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI TAK.ARÉKpT. C.SE~KSZÁMLAJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79549

'r. "világi kívánságoktól. Az új évben meg kell
éreznünk) hogy egy test vagyunk a Kriszius-

~'ban, hogy egy nagy szeruezetnek a tagjai va:
,fjyur/Jk) és hogy ami mumktinkra is szúkséqe
/Vlan annak a szeroeeetnek, amelyet egyháznak

• r nevezünk. Az új esztendőben ne önmagunknak
',,:éljürvk) hanem a közössegmek. Nem lehet mél-
c, 'tóbb célkitűzés egy, evangélikus ember seá-
.mára, mint hogy cselekvő) dolgozó egyháztag,
legyen.

J. P.

Pál, a .Deák-térí magyar egyházhoz Scholz ,László
most avatott lelkészeket kűldte ki segédlelkészi niinő-
ségben. - D. Kapy Béla püspök Ladíla-Oyörgy seged-
lelkészt -Ostryasszonyráróí Somogyvámosra helyezte
át és megbízta a gyülekezet' vezetésével.

- A debrec~ni templomépítést alap. A debreceni
egyházközség templomépítési , akciója .megajánlások
révén szépen halad előre. A templomalap összege jelen-
leg 26.500 pengő. (,~ . '

- Névmagyarosítás.·' ~a~~~ Éél~ baresi lelkész
családi nevét Bánya.íra .változ1;aÜ:~., .

. - ~.~'

- Szarvasi hírek. December 21-én a szarvasi' KIE
családi összejövetelt rendezett szülöknek és ifjaknak a
Luther Árvaházban. BOrgUlya Endre vezetése mellett
vallásos dalokat' enékeltek;"']Ilajd 'Krón Ferenc és Kello
Gusztáv lelkészek és Patakt .Iános igazgató szóltak az
egybegyűltekhez. Orosz Iván és Klimaj Mihály szerep-
lése után Kelló Gusztáv imája zárta be a meleg ün-
nepélyt. - Ugyancsak az, árvaházban rendezte a KIE
karácsony másodünnepén-varlásos estjét, amelyen Krón
Ferenc lelkész tartott nagyhatású beszédet. Majd, egy-
felvonás os színmüvek következtek. '

- Műsoros teaest. A Kelenföldi Evangélikus Nö-
egyesület január 6~án délután 6 órai kezdettel müsoros
teaestet rendez, amelyen Virág Jenő banyakerületi
missziói lelkész tart. előadást a pogánymiss~'i6r'ó1..

- Baar-Madas budapesti református' leánygimná-
zium evangélikus tanulói dr. Srteck Laura valtástanár-
nő vezetése alatt belmissziói házi. ünnepélyt rendeztek,
amelyen Móhr Henrik óbudai lelkész bibliát magyará-
zott, Martin Nóra és Erényi Juliska tanulök szavaltak.

, - Hitébredés Németországban. Berlinészaki ré-
szének egyik evangélikus templomában 16Q olyan is-
kolaköteles gyermeket kereszteltek meg, akik eddig a
világi iskolák növendékei lévén, sem keresztelésben,
sem egyházi nevelésben nem részesültek. ~ A beteg-
pénztárak számára kiadott utasítások elrendelték,hogy
a betegpénztárak az evangélikus betegeket, ha azok
azt kívánják, evangélikus körházba kötelesek beutalní.

- Róma ellenes megmozdulás Kanadában. Kana-
dában erős Róma ellenes megmozdulás van folyamat-
ban. Közel 50.000 katolíkus hívő jelentette be hír sze-
rint a montreáli -püspöknek a katolíkus, egyházböl való
kilépését. A kílépök . legnagyobb része a szabadongon-
dolkodók erős behatása folytán relekezetnélkülívé .lesz.
Eddig mintegy 1l0Ó-án léptekb~az evangéltkus.egy-
házba. Mit lehetne itt tenni, -ha .komoly, .apostol .lelkü
emberek állnának Kanadában munkába, .akík a Krisztus
hamisítatlan evangéliumát hirde,tik. ' .. ..

- ELÖFIZETÉSI FELIDVAS. -Lapunk ezzel a
mostani számmal második évfolyamába lép. Nem szük-
séges újra hangsúlyoznunk, hogy nehéz és csalódások-
kal terhes volt az első esztendő.· A magyar evangéli-
kus közönség nemalmrta megérteni, ,hogy lelkesedés
és a szerkesztők önfeláldozáSa mellett még valamire
van szükség: elő f ize t ő k r e, másszóval pénzre. So-
kan lelkesedtek a lapért. Hallottunk olyan kiáltásokat:
"vitam et sanguinem'. De ezek 'a lelkesedők rendsze-
rinthozzátették: "sed avenam non!" Legyen rezvmás-
ként az űj- esztendóben. Tartsa kötelességének minden
öntudatos evangélikus ember az "EvangélikuS Élet"-re
előfizetni.
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. . ELLENREFORMÁctÓ .
Egyelőre még nem rólunk van szó, csak a

szomszédos Ausztriáról, noha ismervén' a rend-
szert; amelyet ilyen dolgokban a római szent-
szék. követ, el lehetünk készülve rá, hogy ha-
sonló eszközökke! majd nálunk is kísérletezni
próbál. 'Roma a Dollfuss kormányt teljesen' a
kezében tartja. Ennek első eredménye egy ren-
delet megjelenése, amely az áttéréseket meg-
nehezíti. ~ Ennek a rendeletnek az éle természe-
tesen a protestáns: egyházak ellen irányul,csak-
nein teljesen a politikai hatóságok belátására
bízván, kiknek az áttéréséhez járuljanak hozzá,
kikéhez nem. Tudvalévőleg Ausztriában ismét
megerősödött a "Los von Rom" mozgalom, mint
évtizedekkel ezelőtt. Sőt arányaiban és jelen-
tőségében. nagyobb, mint akkor volt, mert pá-
rosul a Németországhoz való politikai csatlako-
zás 'vágyával.' Ezzel a törvénnyel egyiknek is,
másiknak is útját próbálják állni. Mintha bizony
a természetes fejlődést drákói rendszabályokkal

, meg lehetne állítani !
.~ I

Ausztria lakói egy részének Németország-
hoz és a protestantizmushoz való vonzódása -
és .semmiféle ·törvénnyel meg nem' akadályoz-
ható joga -, nem a hitlerizmusért való lelkese-
dés, hanem a háború, illetőleg a békeszerződé-
sek természetes következménye. Ausztriát meg-
fosztották életlehetőségeitöl, tehát életet csak
az .erős. Németországhoz való- csatlakozástói re-
mélhet. De Ausztria épperi úgy, mint Magyar-
ország csalatkozott azokban az internacionális
kapcsolatokban is, amelyeketa szentszékkel tar-
tott fenn. A szeritszék egy pillanatig sem gon-
dolt arra, hogy akár az egyik, akár. a másik ál-
lam érdekében szót emeljen, amikor a bekedik-
tátumot szerkesztették. Pedig sohasem szűnt
meg hangsúlyozni, hógya két hűséges "katoli-
kus" ország milyen közel áll.atyai szívéhez.

A hitlerizmus- kapóra jött aszéntszéknek,
hogy frontot csináljon Ausztriaban a protestáns:

Németország ellen. Ügyes politikával sikerült
a maga exponenseit kormányra segíteni és
most ... mivel a világ ábrázata megváltozhatik,
de a szentszék nem változik és nem tanul ...
'alkalmasnak látja az időt. hogy ellenreformá-
cióhoz kezdjen. "

Az ausztriai evangélikus superintendensi
kar nagyon szelíden, nagyon' enyhén, de föl-
emelte tiltakozó szavát az új áttérést rendelet
ellen. A szövetségi kormány még eddig válaezra
sem méltatta beadványukat.

Legújabb híradások szerint a tirolitarto-
mányi kormány a két innsbrucki evangélikus lel-
készt, D. Mahnertet és Dr. Putscheket eltiltotta
attól, hogy az iskolákban hitoktatást végezze-
nek, még pedig azzalaz indokolással, hogy.nem-
zeti szempontból nem kívánatos a két lelkészre
bízni az ifjúság .oktatását. Csak így egysze-
rűen, törvény és jog ellenére! A két: felkész
soha politikával' nem foglalkozott, de szomszé-
dainknál ma,' úgy látszik, evangélikusnak lenhl
bűn! Ausztriában minden evangélikus ':..abbanJi
gyanúban áll, hogy Hitlernek híve. ,"" .

1:\ ". ,_.

Az az Ausztria, amely az, összeomlás '. óta
minden nemzetközi gyülevésznépnek .)e~~kodó
helye volt, amely nekünk is szállította a szovjet
kémeket, amely a magy.ar tanáésköztársaság'
gyilkosainak védelmet nyújtott, egyszerre arra
ébredt, hogy jobb a másik végletbeátG'sa'pni,
mert hiszen a győzök érdeke ,%üst -eztkívárija
és keszeg életét így jobban lát~a:'biztosítottnak.

6_ -1' '''' ••••

-Ussük hát a protestánsokat,' mert ' ma -ez
kedves Németország miatt ,a'r~btartókiÍÍl:~Lh'áf·
ha nagyobb koncot biztositaáak ezáltal nekünk.
Ausztria vezetői milyen.r9,y!plátók, hogy _l).em
látják ennek a szerepne~ná:,szégyenletes voltát.
Milyen rövidlátók, hOgyt,;n~Ihgondolnak ·,.?'r~?:1
hogya történelemben i1íb'csen megállf!,s".és.'áldk
ma alul vannak, holtbi~1yosari 'folkerüÍnek < ±S-

x " r r-
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mét és mít csinál majd akkor a Dollfuss testi
nagysága jelképezte Ausztria?

Minden együttérzésünk az ellenreformáció
napjait élő osztrák protestánsoké. Ne feledjék,
hogy a hitélet 'akkor lángolt mindig legmaga-
sabban, amikor máglyák füstölögtek.

Mi, magyar protestánsok pedig legyünk ré-
sén, hogy az új ellenreformáció hullámai a mi
határairikon is át ne csapjanak !

Hitközöny.'
Lapunk múlt számában ezen a címen megjelent

cikk élénk visszhangot keltett országszerte. Van, aki
vitába száll a cikkíróval, van, aki csatlakozik nézetei-
hez. Két fölötte érdekes megnyilatkozást, amelyek egy-
másnak sok tekintetben' ellentmondanak, közlünk az
alábbiakban. Végeredményben mindkettönek alaphangja
az' optimizmus. De míg az egyik egyházunk örök ér-
tékeit tartja olyanoknak, melyek megállásunkat
biztosítják, addig a másik az eredeti cikk írójával
együtt azt vallja, hogy csak a munka, az egész vonalon
való megújulas menthetí meg egyházunkat.

I.

Oh azok a papok!

- Levél a szerkesztőhőz. -

Kedves Barátom!
, ,A szer'kesztésedben megjelenő "Evangélikus Élet"

ismételten hozcet olyan. cikkeket, melyek minket, lelké-
szeket oktatnak, intenek, hibáztatnak.

Bizonnyal élénk visszhangja támad e cikkeknek
s szerény magam is egy színtelen zönge akarok lenni e
visszhang ban, melyet legutóbb lapunk 49. számában
(-tor.)-jelzésü "Hitközöny" címü írás ébresztett fel.

Ismételten olvastunk sorokat egyházunk romlása-
ról, a gyakorlati életbe bele-nem-kapcsolódásáról, a két,
sőt három (ultramontanízmus, atheista bolsevizmus és
sectizmus) malomkő között végbemenő siralmas -és ki-
védhetetlen fel- és összemorzsoltatásáról, tehát a holló-
szárnyakon felettünk röpködve lebegö pusztulásról.

S megállapíttatctt, hogy e. pusztulás részben való
okai a - papok. ' , '

A bűntudat alaptétele mínden evangéliumi ethíká-
nak; a bűnbánat folyton megcsendülő harangszava az
evangélikus, egyháznak, az egyetemes és folytonos fe-

.Ielösségérzés célja a .mí iskolai és templomi pedagó-
giánknak, Nincs is valami meghatöbb és egyben fel-
emelöbb. mínt a normális élet magaslatai felé már el-
indult és azokhoz közeledő léleknek a meaculpá-zása,
melybe belesír az igazi szentség elnemérhetésének ta-
pasztalásán Isten gyermekeinek a szép és szent csüg-
gedettsége, a "non possum" .

Tehát. r , Tehát bármily hűvös ez az erkölcsi zu-
hany,.melynek csapját ismételten megeresztették a fent-
hivatkozott .írások, m;i - sorbeli lelkészek - megIIliez-
telenítjük belső emberünket és aláállunk a hideg, de
ttsztítö, felrázó permetegnek ' ,

Azonban fürödni csak magam jószántából szok-
tam; a kényszerzuhanytól irtózom; és irtózom a nyil-
vános fürdetéstöl, mikor is magam nyakig vagyok a
vízben és mások szép napsütésben muto.gatnak reám,
a kényszerzuhany alatt fogyatékosságait, torzulásait
megmutato ,didergőre. /'

Mielőtt a felelősség kérdését egyházunk állított
hanyatlásáért tisztázni megkísérelném, ám vessük mér-
legre a hanyatlás állítását. Ténybeli igazságot takar-é?

,A kisebbségek lelkének van egy nagy és vesze-
delmes kísértöje, ez a csüggedés. Egy-két, harcos esik
el s már fogvacogva rebegi a végpusztulást. Egy má-
Sik kísértöje a türelmetlen vádaskodás: Hibásak a ve-

zérek, hibás a haditerv s legott kiáltozza az árulást, a
zászlóhagyást, ha itt-ott egy kis hátrálásba kell men-
nie a seregnek a hadiélet törvényszerűsége folytán.

No, nem olyan vígasztalan a helyzetkép .. 'li:s nem
oly rózsás a szemben álló hadserek frontjan sem.
Csak ... csak az a jó taktikájuk nem talál nálunk el-
fogadásra, hogy nem, kiabálnak vádakat, hiányokat,
hibákat semí a katolikus világiak a papságukra, sem,
a szocialisták a szakszervezeti vezérkarokra, sem a
szektáskodók a bibliaelőolvasóikra.

De mí - a kritika egyháza lévén - tehát ott
kezdjük a kritikát, ahol a legmélyebben vághatunk:
a papjainkon. A fenthivat'kozott cikk is így beszél:
"Nekem azonban ez alkalommal csak a lelkipásztorok-
hoz van komoly szavam '... " ."Én ugyanis az elernye-
dés egyik tő okát a protestáns(?) lelkipásztorokban
keresem ... ". "Tudok papokról, akiknek egész tevé-
kenysége a szónoklatokban merül ki..." "Vannak papok,
akik esztendő számra nem érintkeznek híveikkel ... "

Bizony szomorú kép, amit ,,(-tor)" fest rólunk.
Ismerős hang, ismert vádak, régi bajok.'

Kezdjük a szónoklás-on. Ugyan, édes ,,(-tm)"
testvérünk, mondja meg, mít cselekedjünk, hogy 'e vá-
dak súlyos, reánkzuhantott nomokgörgétegje alól ki-
kászrnálódjunk ? Hadd mondjam el, hogy nem "szóno-
kolunk" mí, hanem az Igét, ezt az örök szépségetva
magunk alázatos csodálkozás ával csodáltatní, megsze-
rettetni és követtetni szeretnök, de ... De Hadd széljak
az evangélikus lelkész eredendő sorsáról, az elhagya-
tottságáról. Ha bibliába mélyedő s a bibliához akarja
híveit édesgetni, legott magára marad; jönnek, a ,kereső
lelkek, a törött szívek, az alkonyatba jutott, kifosztott
életek s mí a megértő lélek mosolygó nyugalmával kér-
dezhetjük, mínt egykor az Ur: "Hát a :,kilenc~ hol va-
gyon ?"

Ha szervezö tálentummal áldatott meg a lelki-
pásztor s gyűjt, agitál, szorgoskodik, arra megint fel-
csap a kiábrándulás Ieminösitö szava: ""Ez csa:k a11a-
sonszörüekkel törődik." Ha "szónc.k"-i kegyelemajándé-
kot hordoz lelkében, legott kész a inérreg, amelyen
könnyűnek találtatik: "Ez csak prédrkální tud, de egye-
bet semmit."

Boldog lelkész, áldott egyház, melyben, mínt ele-
ven testben mínden tag, minden szerv bele épül abba,
aki fej és fö, tehát egy az egészért, az egész az egyért,
ahol nincs vádaskodás, hanem megértés, .a szívek 'egy-
másra borulása, az Ige és imádkozás mérmyeí+Ievegö-
jével való együttes és mély lélegzés. Ott azonban az
egyházi élet egységes; t. i. ugyanaz az egyház jelenik
meg a templomban és a gyűlésteremben. (M,ert sok
esetben ez teljesen és élesen elkülönült kettő.)

Nem, - bevalljuk - nem vagyunk mi azok, akik
teljesen megfelelni tudnánk hivatásunknak; hiszen ·So.K-
kal nagyobb ez, sem mínt egy természeti ember annak
minden igazságát be tudná tölteni. Ezért mí is szomorú
komolysággal valljuk: "Nem vagyok méltó." -A lelkész
lelke kivetített képe ott látszik a templomban, az üres
padokban, az ásító hallgatókban, a nem mozdulö szí-
vekben s a nem mozduló, a nem adakozó 'kezekben.
Talán szépen "szónokol" az, a' pap, de nem' dolgozfk
térdenállva. Tudjuk mí ezt bűnvallás sal nagyon jól.

Van egy más arcképe is a gyülekezetnek. 'Ez
meglátható a gyűlésteremben. Mindén igaz lelkész
kénytelen érezni, látni, hogy ott is egyedül su, egyedül
szól, ha valami szent és szép álomlátásról szól s hív,
izgat, nógat: "Jertek, valósítsuk meg."

De gonosz volna a szemünk, ha nem látná az Is-
ten csodás segítését. Nem ad nyomban harsogó sike-
reket, nem részeltet feltörő ovációkban, de ad áldott,
kicsinyriek látszé s mégis gyönyörű eredményeket.
Csakhogy az eredmények a bibliai özvegy egyenes le-
származottjainak megmozdulásai. Azoknak vagy'Ii!rIJk
mi papjai! A postamester úr és becses neje csak le-
ereszkedik egy kís :"meghallgatásra", különösen, ha a
polgármester úr is kitüntetett magas megjelenésével
s legott bon ton-ná: válik a templomba jövés, a váll-
veregetés, a pap-elismerés ..
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KUlöp,szól~k a cura pasztoralts ígényléséröl. Néz-
zünk ennek is"~a szemébe. Sók családot keressünk fel
sokszor áldott"~s 'Ígehirdetés magaslatain jár a társal~
gás, de hadd mondjam meg, hogya cura pasztoralis
ko'lIektívea ti3:in,plomban végeztetik. Volt olyan esetem,
amikor .kutyával, 'a reám rohanó. komondorral kellett
előbb kézitusárá kelnem, míg bejutottam a belső, sze-
bába, volt olyan hívem, aki egyenesen megmondotta,
hogy most rosszkor jöttem, mert nagyon el van fog-
laly,á.JÖnne'k .míhozzánk állástkeresők, beajánló sza-
va~at,ké~ők, de olyan híveink, akik velünk együtt imád-
kozni akarnának, csak a templomban rejtőznek el, ma-
g\lkróljelt Sem adva, deszívükben igaz áhít attai Isten
elé Jlorulva. ,;Igen, legyen ott - mondja (-tor) -
az" égyik kézben a Biblia, de a' másikban a kenyér és
a kenyeret lehetőleg előbb nyújtsuk ... " Mik vagyunk
mí-? Kalocsaí nagyprépostok. vagy csak egri kanono-
kok ? Nem, nel$, régi kísértés ez. Az Urat is ez pró-
balta» A kenyér, amelyet a Sátán' kezébe vett s mon-
dotta: "Ez ken, az embereknek, nem a Te szóno'klá-
sod,' Nos, ma .ís, ebben a válságot kiabáló hazug vi-
l.á~ban, melyletért a bizalom, az őszinteség és jóság

'utJ3:rÓl s most, pusztulást kiáltozik, mert érzi, hogy a
bünt.-nyomon követí a büntetés, mí ma is csak egyedül
az Igét 'adjuk, mert ha az hatalomma válnék a szívek-
ben, nem volna itt semmi válság, de volna munka,
bé':~, kenyér és haladás. Ez, a meggyőződésünk.

,be a cikkjró maga is ellenmondásba jut : "Evan-
gétíum hirdetést végezni házról-házra. Előadások, ér-
deKfészítő programmm esték ... "

,Tehát mégis csak az a jó, az a régi, az az áldott
Ige, kell. Nem vándorprédikálás, hanem csak annak a
gyülekezetébenés gyülekezetével élő lelkésznek a szí-
vén ,és ajkán átsütő örök elektromos energia, mely ha-
íottakat ,támaszt, poklosokat ' tisztít, vakokat lát6kká
b,~n~k,1!ijáró~~á tesz: aa Ige.' '

c Ime, ide jutottam. Ide jutottunk. És ide fogunk
jutni; Ne nézegessünk .mí Róma felé, ne rémítgessük ma-
gunkat Rómával és Moszkvával, hiszen mínden Isten
akarata, engedő és türö, próbáló akarata s nem tudja
ember, hogy míkor legnagyobbra nö a hamisság pogány
bálványa, talán akkor ejti le Isten 'keze azt a bálvány-
zúzó követ.vrnely ledönti. Maradjunk csak a mi Cilyki-
csínynek, erötelennek, pusztulónak kiáltott egyházunk
fala! között. A mi egyházunk nem a tömegek é; lénye-
gébenvan a ktválasztottság, ,az ekklézsla. Aki elbájo-
.lódík a kis Teré,zés egyéb "szentek" csodatettein, aki
oly',nagy hatalomnak látja a klérust sannak segély-
csapatát, ám ma még' Magyarországon míndenkí azt
a vallást, vagy vallástalanságot követheti, amelyiket
,a:karja.Mi nem félünk. Papjaink maguk, elszigetelten,
CSak krttíkával s nem szívvel kísérve nem építhetik és
nem, ronthatják "egyházunkat, mert az Ige tartja, mínd
.addíg'; amig Ő, az egyház tartja az Igét. Papjainknak
,is:e~ á~ Ige ad varázst, .méltóságot, hatalmat, azt a
szelíd, ,cie,lelkeket foglyul ejtő hatalmat, mely külsö,
any'agi,szürkeségjink, 'dacára oly megkülönböztetett
ti,szteletét' szerez minden, minket az Ige sáfáraiul el-
ism~rő, .kedvelö és szívvel-lélekkel meghallgató hívünk
részéről. De - é~dekes ez - ezek soha sem kritizálnak,
,~i.:n;t a, gyermlek nem kritizálja édes atyját. Jó neki
úgy, amint van,

Fel a szemekkel! Nem árthat nekünk senkí és
semmi, nincs a 'pokolnak annyi ereje, mely a mi hitün-
ket, hogy a végső diadal azon az úton fog eljönni, ame-
lyen a mi egyházunk jár" olykor ködben, máskor nap-
.sütésben, egyszer a saját fiaítól elhagyatva, de minden-

, kor Istentől védetten, mondom: nincs hatalom, mely a
mi hitünket leronthatná, azt, hogy az Ige vezet vissza

.a mennyeí Édenbe.
Csak mí nekünk is legyen erőnk, békességünk,

boldogságunk .az Irás, a Biblia, az Ige, melyröl Luther
énekel: "Az Ige: köszálként megáll, megszégyenül,ki
bántja ... "

Legyünk bizalommal az Is~enben, ki velünk van,
csak rní is legyünk Vele.

Kedves Barátom! E, soraimban egy lelkész tárta
fel szívét. Vajha szívek tárulnának előttünk.

Szívböl üdvözöl s áldcctúj esztendőt kíván
Duszik Lajos.

II.

V álasz ••-tor" r . Hitközöny c. cikkére.
A nagy összeomlás után Olaszországból vonul-

tunk visszafelé. Bellunó melletti hídon jöttünk ?,t eről-
tetett menetben, A híd már erősen alá volt aknázva.
Óriási mennyíségü robbantó anyag hevert szerte-széjjel.
A;z utászok erősen dolgoztak, hogy a híd felrobbantásá-
nak utolsó munkálataít befejezzék s mihelyt az utolsó
katonánk átvonul, a híd levegőbe röpülhessen. A hid-
fön egy épület volt,amelynek lépcsőzetén asszonyok,
öreg ernberek. üldögéltek és nézték a visszavonulást.
Ugy üldögéltek ott, mintha a bellunói híd, s az azzal
összefüggő épület alá sem volna aknázva: karbatett "-e-
zekkel, nyugodtan, egykedvüerlr. ,

Ez a kép jutott az eszembe, amikor lapúnk 49.
számában a fenti cím alatti cikkben azt olvasom, hogy
a mai rettenetes hitközöny, elernyedés egyik föokát
a cikkíró a lelkipásztorban keresi. Nem tudom, hogya
cikkíró lelkész-c, vagy sem, de én mint lelkész,' ll. leg-
teljesebb mértékben osztom a cikkíró meggyőződését.
Az egyházi elernyedés hibája elsősorban is bennünk,
lel'készekben van.

Az egyik nagy .gyülekezet ~ét lelkésze harcot, sőt
élet-halál harcot folytat egymás ellen. Természetesen e
harc hullámai átterjednek a hívekre is, két pártra sza-
kadnak steljes .elkeseredéssel, mondhatnám dühvel küz-
denek egymás ellen. Szerencsétlen lelkészek és iszeren-
csétlen gyülekezet! Ugy látszik, nem 'tudják, hogy ev.
egyházun'k alá van' aknázva, csaknem -naponként rob-
bantanak le a :reverzálisok, 'áttérések robbanó aknát ál-
-tal- hatalmas "darabokat anyaszentegynázunk 'testéröl.
Mitsem tudnak róla! Ök az aláaknázott területen egy-
más ellen harcolnak. '

A másik nagy gyülekezet lelké sze kíválö társa-
dalmí ember: a kaszinói urak rajonganak érte. Minden
nap ott ül a 'kaszinóban, kártyázgat, iddogál a többi
urakkal. Ne merje öt senki sem bántani; mert ő lelki-
pásztorkodás egyik ágát gyakorolja: "reprezentál".
Reprezentální pedig egyházi érdek! - Boldog világ!
Boldog, kaszinózgató evangélikus lelkészek! Ök nem
tudják, hogy súlyosan aláaknázott terület fölött karba-
tett kezekkel üldögélnek! Addig kaszinózgatnak, addig
reprezentálnak, míg egyszer evangélikus egyházunk
tényleg levegőbe röpül. '

Vannak evangélikus lelkészek, akik vezetői, 'irá-
nyítói a Hangya szövetkezeteknek, Hitelszövetkezetek-
nek. Egész héten számolnak, összeadnak. kivonnak, va-
lóságos bankárok, üzletemberek. Acél nemes: híveik
anyagi érdekeit kell előmozdítani ok! , Ezt végzik egész
héten s vasárnap felfutnak mellékesen a szószékre es
elmondják beszédüket.' Számolni tudnak, tehát észre-
veszik, hogy hiverk míndíg kevesebben és kevésebben
látogatják a templomot. Magyarázatát is megtalálják:
a' mai "időben" van a 'hiba!' Nemcsak a valutak romla-
nak, hanem a' lelki valuták is. Ez csak kíelégitö ma-
gyarázat, sőt találó' is! - Boldog banksir 'és üzletezö
evangélikus lelkészek! Ök az aláaknázott területen, mit
sem tudnak az aknáról, a gondosan alánk rakott rob-
bantószerekről, űzérkednek, bankárkodnak. Ha szó ke-
rül a szórványról, légyintenek : 'mindent csak nem 'vé-
gezhetek el magam:

Folytassam tovább ?Fölöslegei!! Egész emberek
kellenének a -gátra s kapunk - tisztelet a kivételne'k -
háromnegyed, fél, sőt negyed embereket, mert belőlük
egynegyed, egyfél, vagy háromnegyed rész kaszínözö
Íir,' bankár, üzér, sőt más tudományokkal .fogtalkozó
tudós is, esetleg kertész, vagy földmíves éscsak a meg-
maradó rész lelkész. Egész~éges szervezetnek teljes
napi táplálék 'kell. Ha csupán a rendes 'napi adag há-
.romnegyedét, felét, negyedét kapja,' legyöngül, elsorvad
s hajlamossá 'lesz, mándenféle betegségekre. Egészséges'
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gyülekezetnek egész ember lelkészre van' szüksége: ha
csak háromnegyed, fél, vagy negyed lelkészt kap, le-
gyöngül, elsorvad, mindenféle betegségek, servadásole
melegágyává válik, úgy, ahogyan azzá is lettünk!

, Uj' éietetkellkezdenürrk, elsösorban is nekünk,
lelkészeknek. Az új élet kezdödjék el az egyházmegyei
keretek között. Egyházm,egyék lelkészei fogjanak ösz-
sze és egyesült: erövel valóságos hitébresztö hadjáratot
vezessenek az egyházmegye minden gyülekezetének
hit'közönye ellen. Sajnos, az ilyen nagyobb arányú bel-
missziói, 'megmozdulás azon bukik meg már évtizedek
óta: nincs pénz. :- Van' pénz, csak meg kell találni!
A. cs:anád-csongr6di egyházmegye tisztikara már meg-
/:,Cf14ltaa pénet a betmtisszi,ói hiMbresztö' hadjárat cél-
,iá1,a: minden egyházmegyei tisztviselő, élén a főespe-
ressel, lemondott egyházmegyei tiszteletdíjáról a bel-
tn~88ziói rnoeqiüom: javára ..A fenti egyház:m,egyei tiszt-
visélői kar belátta, hogyaláaknázott teriüeten nem le-
het kar'bateft kezekkel 'kórusban jajgatni: nincs .péne,
iaj, mi lesz 'velünk s várni, az időt tétlenül, hogy milwr
~QPülünk a levégőbe, hanem a tettek meeejére lépett.
Hona-penkent négy-öt lelkész, előadó bevonásával válta-
kozva. vonu'l jel a főesperes vezetésével más és más egy-
házba, hogy ottt életre rázza a dermedt, elernyedt ön-
tudatú eVángél~kússágot ..

Ezzel a tettével a csanád-csongrádi egyházmegye
-.: úgy érzem - néma kiáltványt intéz Csonka-Ma-
gyarország összes egyházmegyéihez: Nagyméltóságúj
.Méltó,ságos és Nagytiszteletű Tisztikar! Értsétek meg,
hogy borelmas időket élUnk!' Értsétek meg, hogy alá
vagyunk aknázva, légborz,almasabb aknákJkal: nem ül-
he-tünk karbatett kezekkel. egyhá2i(megyénkélén, mond-
jatok le egyházmegyei fizetéstekről abelmissziói hit-
ébresztés javára! Mondjatok le addig, míg nem ,késő,
amíg a végzetes alonesor nem robban fel utolsó szálig
alattunk, hogy még időben -seqith.essiink: elernyedt evan-
gélikusságunkon. Óriási összegek szabadulnának így fel
a belmissziói egyházmegyei' mozgalom javára, amelyből
telnék a hitébreseto hadjárat utiköltségeire, a veseé-
lyeztetett· pontokon diakoniszák, ' seqédleíkészek elhe-
lyezésére s új élet, ,pezsdüloo fel. az egész oonalom, -
Ha valaki nem akarná díjmentesen szolgálni egyház-
magyéje érdekeit, - dacára, hogy erös egyház lelkésze .
és onnan rendes fizetést .kap - állje.n félre, van 'még
ideális lelkületü lelkész az országban, aki tiszteletdíjak
nélkül, napidíjak nélkül (mi lett volna a keresztyén-
ségböl, ha az apostolok csap napidíjakért. tiszteletdíjak
ellenében lettek volna hajlandók a 'krisztusi igazságo-
Kat. terjeszteni!) szeretetböl végzi aZ egyházmegyei
munkát.

A: világháború szegény paraszt bakája életét ál-
dozta fel hazájáért, amelyből csupán a saját kis faluját
ismerte: evangélikusságunk létéről ,vagy nemlétéről vam
seo, .pár fillérkét talán mindnyájan áldozhatunk evan-
gélikus anyaszentegyházunkért.

Benkóczi Dániel.

1\llere'sk0vszki: Az ismeretlen Jézus.
Presbyter Testvérem, igen örülök annak"

húgy' hozzánk fordult kérdésével. Mi is olvastuk
MeresKovszld': "Az ismeretlen Jézus" címu mű-
vét S szivesen állunk rendelkezésére.

Milyen érdekes az evangélikus ember lel-
kűlete! Minden jónak látszó könyv után mohón
~~~;,még ,akkor is,' hogyha az vallásos jellegű.
Epiől a kőnyvről beszélgettem a napokban egy
róm: kat, egyetemitanárral, akivelön az egye-
ternén bizonyosan sokszor találkozik, ő is ugyan-
olyan sok tudománynak: 'a doktora, mint ön,
de ő' élinek a könyvnek hallatárarögtöhazt
vá;J.asz01J;.a:,A .Papíní-egészenbiztosan jobp,y:olt.

S amikor erre neki is azt a tanacsof"'·ádtam,
amit önnek is adok,hogy bármelyikműriél. töb,
bet ér az evangéliumok. állandó -olvasása.rakkou
ő keresztyeni alázattal azt válaszolta i.helyes 'is
az, hiszen az új kiadású bibliánkban olyan nagy-
szerű jegyzetek vannak s elvégre a:tanító' Róma
2000 éves prakszisa megnyugtathat afelől,
hogy, amit ő mond, az az igazság. " l

Ennek a professzornak asztalán ott fek-
szik a Magyar Kultúra és ,az új köntösben meg-
jelent Katholikus Szemle s ezért, bizonyosan
jól, hitbeli kételyek nélkül él s nem lesz, szív-
ügye az, hogy elolvassa aPapinit és utánamajd
a Mereskovszkit is.

De mi ennél a pontnál nem tudunk meg-
állani, míg emberek leszünk ' s' minden olyan
könyvet meg akarunk ismerni, .amelyről azt
hisszük, hogy hiányzó és szükséges ismeretein-
ket pótolja. Ennek a könyvnek a szerzője olyan
jó márka különben is a könyvpiaeon, tehátnyus
godtan lehet a könyve után nyúlni.

Nekem elvi álláspontom az, hogy orvosi
könyvet csak orvos írhat, a természettudomá-
nyok területére csak irodalmi készséggel nem
jó elmerészkedni. Nem szerenesés dolog az,
ha a teológia területére nem teológusok 'is be-
lépnek. Ez a vadorzó tempó, kétségtelenül azt
az érzést fogja sokakban kelteni, hogy. a teoló-'
gusok munkátlansága kényszeríti a laikusokat
a szent területre, de sokakban az az őszinte ér-
zés is meg fog· szólalni : ahhoz, hogy valaki Jé'~
zus életét megírja, azt valami" egyházi közös-
ségnek kell, imprimálni, legalább is abban' .~
tekintetben, hogy a könyviró egyházi jellegű
ember legyen.

Nehéz ma polyhistornak lenni."A nagy el-
terjedtségnek örvendő s nagy hatású Meres-
kovszki könyvek, akár Nagy Péter, akár Ju-
lianus apostata, akár a Weltengeheímnis.vhogy
a ,kevésbbé ismerteket ne említsük, nem
jogosították őt fel arra, hogy, a Jézus
élete irodalmát átböngészve, kevésbbé jó és
kis értékű forrásokról hallgatott : elöadások
után el nem nyomható egyéni érzéseinek min-
denképen nyilvánosságot adjon. Mert; ha' akár-
milyen divat még mindig az, hogy oa Renan,
Drews, Strauss munkásságát szídnikell, tudni
kellene' azt is, hogy nincs ma márvfilurőpában
egyházi ember, aki ezekkel a nevekkel kapcso-
latot tartana fenn, s nagyon kellene tudnia egy
felvilágosodott európai embernek azt is, hogy
az apokrifusokkal való kísérletezések ideje
is lejárt. De mindezeken felül az orosz egyház
tagjának azt is kell tudnia, hogy az ő olvasó-
közönsége minden egyéb, csak nem orosz, s
előttünk fölösleges az ő görögkeleti hitéletére
hivatkozni azért, mert régebbi írásaiban nehe-
zen tudjuk felfedezni ennek a vallásosságnak
még a legkisebb .nyomát is.

Mindezek dacára nem lehet eltagadni
azt, hogy szellemessége sok probléma fölött
diadalra segíti s vannak olyan. meglátásai,
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amelyek ebből a lrö~yvbőJ,rnég a különböző
egyházak szószékéire is felkérülnek s bizonyos
az, hogy az igehirdetés egy-két évi gy,akorlatá-
ban Mereskovszki hatásokkal fogunk találkozni.
Ez a papok dolga, de -Ön, kedves professzor
és presbiter, hígyje el nekem, nem olyan sokat
érő ez a \kőnyv, mint amilyennek a reklám 'be-
állítja s nem lehet' annyi hatása, mintha e he-
lyett valaki az evangéliumokat olvassa.
. Presbiter úr ;leveléből azt veszem észre,

hogy Un az ünnepek, alatt nem volt -templom-
ban, de valami,' áhítatos hangulatfélében nyúlt
e könyvután s azt hiszem, hogy Önre is hatott
korunk vallásossá válni. akará. akciója s azt
hitte, hogy ezen a könyvön keresztül újít ja fel
elfelejtett vallási, ismereteit s ennek elolvasása
után olyan nagyszerű presbiter lesz, mint ami-
lyen Édesapja és régebbi ősei voltak.:

Nagyon fájlalom, ..ha ebben az ábrándban
megzavartam. Nekem is 'fáj, hogy nincs olyan
könyv, amelyet: az Irás mellett a hitetlenkedő
hívőknek kezébe lehetne adni. Igazság az" hogy
sem Jézus Krisztust nem .pótolja senki más,
sem pedig az Ő Róla szóló evangéliumot.

Szeretettel köszönti: G. L.

F elépúlhet-e az evangélikus
Leánvgimnázfum ?

A deáktéri testvéregyházak felhívása.

A budapesti Deák-téri testvéregyházak által, fenn-
tartott Budapesti Leánygimnázium 50 éves fennállását
ünnepli ez év december hó 21-én. Örömmel állapít juk
meg, hogy ez intézet, mely mint polgári iskola is sok
hívet szerzett evangélikus iskolaügyünknek, azután
meg mint Veres Pálné-íntézet, illetve kollégium növelte
jó hírét, most teljes kialakulása óta immár 470 tanuló
tanítását és nevelését. végzi, és azonkívül 4Qnövendék-
nek nyújt internátusában otthont!

Egyidejüleg azonban a legnagyobb aggodalommal
tölt el az a körülmény, hogy a Veres Pálné-utcaí épület
bérlete 1935 júniusában, tehát alig 1% év mulva le-
jár és többé meg nem újítható. 'Ennek következtében
az iskola jelenlegi 11 osztályából 5 válik hajléktalanná,
továbbá az internátus is elveszti otthonát. Ez a helyzet
gyors cselekvésre késztet: úgyszólván az utolsó pílla-.
natban állunk.

Már most kell megállapítanunk azt a sajnálatos
tényt, hogyegyházaink anyagí helyzete amúgy is a leg-
nyomasztó bb, az Iskola elhelyezésének 'kérdése pedig'
szinte megoldhatatlan feladat elé állítja őket. Külső
segítségre ugyanis nem számíthatunk. kölcsön felvéte-
lére sincs lehetőség. Éppen azért fordulunk egyháztag-
jainkhoz, mert meg vagyunk győződve arról, hogy még
nem veszett ki belőlük a nagy ősök áldozatkész 'egyház-
szeretete. A nagy válságok teszik nemes próbára az
életerőt és bízunk abban, hogy tagjaink áldozatos kész-
ségével mi is tanubizonyságót teszünk élniakarásunk-
ról! '

Nagy összegre van szükségünk, bármilyen legyen
is a megoldás! Akár arra, gondolunk, hogy az iskolát
a maga egészében a Deák-terre telepítsük vissza, akár
arra, hogy egy újonnan szerzett épületet alakítsunk át,
- mert minden eszközt' megragadunk természetesen,
hogy az államtól vagy a székesfővárostói iskola céljára
alkalmas épületet szerezzünk.

Éppen azért arra kérjük igen tisztelt, -ked/oes Hit-
testuerunket ; fag adja Jrérö, szónkat áldozatos szívvel és

értesítsen benünket arról, hogy mekkora te-kintélyesebb
összeget volna 'képes-és hajlandó,,- esetleg 1934 danuár
1-től számított öt évi tortesetée keretében. -, e célra
'égyházunknak felajánlani.

Egyházaink legtehetősebb tagjait külön kértük
fel' nagyobb összegek felajánlására.

Igen kérjük, szíveskedjék megmásíthatatlan ígé-
retét, illetve jegyzését velünk míelöbb közölni, mert
kétségtelen, hogy egyházáinknak nincs és nem is lehet
életbevágöbb kérdése, mint hogy biztosítsa a leányne-
velés jól megkezdett m,unkájának sikeres folytatását.

A kezdeményező lépést dr. Németh Ödön közfel-
ügyelő úz' tette meg 2000 pengő nagylelkű felajánlásá-
val és egyidejű befizetésével. Nem támaszkodhatunk
azonban kizárólag az általános gyűjtésből befolyó, há-
lával vett, de mégis kisebb tételelcre, szükségünk van
egyházunk módosabb tagjainak előzetes jelajáJnlására,
hogy ily módon biztosítsuk az általános' gyűjtés ered-
ményét már előre 'is", /

Bármily irányban szívesen nyújt tájékoztatást
akár a püspöki iroda, akár az egyház vezetősége és
bármely tisztviselője, elsősorban az iskolafelügyelők :
Dr. Hittrich Ödön és Dr. Renk Ernő 'urak. ' (Telefon:
39-8-2, illetve 16-8-50.)

Segítse az Ur elhatározásában és áldja meg bősége-
sen!

Szeretettel várjuk mielőbbi szíves nyilatkozatát!

Budapest, 1933. évi december hó.·

A budapesti Deák-téri ágo hitv. evang. testvér-
egyházak képviselőtestületének elnöksége:

D. Rattay Sándo?' Dr. Németh Ödon.
egyházi elnök. világi elnök.

IlBf KÜLFÖLDI HIREK. - Ilii I
\

1934. .július 24-26-ig a Protestantischer
Weltverband és az Internationaler Verband für
Innere Mission und Diakonie közös nagygyűlést
tart Dr. J. R. Slotemaker de Bruine holland mi-
niszter, egyetemi tanár elnöklete aLatt. A nagy-
gyűlést Hollandiában Hemmen várában tartják.

Az egyházak baráti munkájának viIágszö-
vetsége, amely az örök béke eszméjét terjeszti,
hír szerint augusztus 23-30-ig Budapesten
tartja évi gyűlését. Az összejövetelnek a köz-
ponti tárgya valószínűen ez lesz: A nemzet és
a népek világa Isten előtt, amelynek keretében
alkalom adódik majd az egyháznak és az állam-
nak egymáshoz való viszonyát is megbeszélni.

A római katolikus egyház és hivatalos lap-
jai már évek óta vííággá: kürtölik hódítási sike-
reiket 'a protestáns államokban, főleg Angliá-
ban és Németországban. Hogy mennyire túl-
zottak és egyoldalúak ezek a híresztelések, mu-
tatja az a statisztika, amely a német-országi
vallásváltoztatásokat az utóbbi években mu-
tatja. Eszerint: 1925-ben 6.938 katolikus lett
evangélikussá, 6.653 evangélikus katolikussá.
1928-ban betérő 8.262, kitérő 7.116. 1929-ben
betérő 8.474, kitérő 6.510. 1930-ban betérő
9:190, kitérő 7.112. 1931-ben betérő 9.805, ki-
térő 7.386. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy Né-
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metországban az evangélikusok a lakósság két-
harmadát, a katolikusok csak egyharmadát te-
szik, azonnal világosan látjuk, hogy a kitérés-
sei milyen aránytalanul nagyobb veszteségei
vannak .a római katolicizmusnak, mint az evan-
gélikus egyháznak.

Régen megállapították, hogy mozgalmas
időkben nő a tömegeknek a csodaéhsége. Köz-
ismert dolog, hogy alig-volt kor a világtörténe- .
lemben, amelyben a csodakeresés és a babona
annyira virágz ott volna, mint ma. Természetes,
hogya római katolicizmus vezet ezen a téren.
A lourdesi pásztorleánynak. Bernadette Soubi-
rousnak 1933-ban .történt szentté avatásával
kapcsolatban egész sereg új csoda. történt.
Konnersreuth, Trier, Tudn, Argenteúil, Beau-
raing, Ezquioga, számunkra szinte kimondhatat-
lan város és helységnevek, amelyekben az el-
mult "szent évben" csodák történtek, amelyek
tömegeket vonzottak. Az elmult esztendő emlé-
keztet arra, amit Jézus János 4,48-ban mond:
"Ha jeleket .és csodákat nem láttok, nem
hisztek."

Az a nagy "erkölcsi" és anyagi siker, ame-
lyet Krisztus szent köpenyege Triernek jelen-
tett, konkurrenciát eredményezett. Legújabb
híradások szerint Argenteuilban, egy Páris kö-
zelében lévő munkásvárosban találták meg az
igazi Krisztus-köpenyt. De hogy túlságosan
gyorsan ki ne lépjenek a nyilvánosság elé a
nagy pompával bemutatott trieri köntös után,
elhatározták, hogy ezt majd csak 1934-ben mu-
tatják be a világnak. Ettől nagy tömegek fel-
vonulását várják. A párisi "Croix" azt írja er-
ről a köpenyről, hogy az a bizánci Irene csá-
szárné tulajdonában volt, aki azt -Nagy Károly-
nak ajándékozta. Ez viszont tovább adta
leányának, Theodradisnak, aki mint zárdafeje-
delemnő élt Argenteuilban. "Kétségbevonhatat-
lan" bizonyíték ok vannak arra vonatkozólag,
hogy ez a köntös fedte Krisztus vállát és ez. az
a ruhadarab, amelyet Jézus Krisztus anyja,
Mária sajátkezűleg szőtt. .

A tiroli tartományi kormány D. Mahnert
és dr. Putschek innsbrucki evangélikus lelké-
szeknek megtiltotta, hogy az iskolákban hitok-
tatást végezzenek, még pedig azzal az indoko-
lással, hogy nemzeti szempontból nem kívána-
tos az ifjúság nevelését reájuk bízni. Megjegy-
zendő, hogy nevezett lelkészek soha politikával
nem foglalkoztak.

Németalföldön aggasztóan emelkedik a fe-
lekezetnélküliek száma, amely ma már egymillió
és százezer embert, tehát a lakosságnak csaknem
egyötödét teszi. Az egyházak vezetői hősies
munkát fejtenek ki, hogy ezt a romlást meg-
állítsák.

Versek.

ANyAM.

Anyám, csak egyszer, áti, csak egyszer

'I'erithetnék én asztalt Néked,

Vagy gördíthetnék karosszéket

A 'kályha mellé Teneked ...

Anyátm, csak egyszer, oh., csak egyszer

Foghatnárm még a kezedet.

Anyám! csak egyszer· ... óh, csak egyszer

Ha, eljöhetnél ide - hozzám! -

Kebledre vonnád körtnyes oretim.

S szólnál hozzám a régi hangon,

A r:égi, régi égi hangon.:.

Puha, meleg szavakat ejtve.

Kis unokáid nem is láttad!

Hogy örülnél a kicsi lánynak!

A ngyalarc.a szelíd, és édes ...

Hogy örülnél a kis leqénsmek,
Hoit ezived, ha örülni'· bírná. '

S nem 'porlanék ott,zénn a sírba!

KISFIAMNAK.
. ,

Kicsi fiam, én csöpp [iam, , .
Fénylő szemed, ha rám nevet,
Szemedbe láta.m az eget
Ss minden fénylő csillagát. .
S ha hallgatom kis csacska szád,
Hogy mit csacsog, hogy mit locsog,
Siívembe hanqod. úgycsQrQg,'-'
Minthogyha afanyló bora ,:
Csodálatos ar.anykórsónak . -, ,
Arany kehelybe osorqana ...
Kicsi jiom, én csöpp fiam,
Mit adjak érte, - jaj! - mit adjak,
Hogy megmara,djál mindörökre
Imádott, édes 1Cisfiamnak?! -
A szívem vérét, lelkem iuioét,
Szemem_világát?! Bármit. kérjen

.Váltságdíjul érted az Élet,
Én fizetek! - csak szenoédmi. sírni

. Ne uissalak sohasem Téged!
. ~.. ,"

Rózsásné Flatt .Zsóka.
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Krlsztus és a világ baráti
összekapcsolódása.

Tévedések elkerülése végett ide i"ktatjuk a fenti
címnek német eredetijét, amely így hangzik: "Christus
und weltweite Freundschaftbeziehungen." Ez egy
pályadíjtétel, amelyet az egyházak nemzetközi jóbaráti
szövetségének ifjúsagi bizottsága az ifjúság számára
kfu~~· .

Egy amerikai özvegy, J. F. Loan asszony, aki
Babylonban (U. Sr: A.) lakik, férje emlékére adományt
juttatott .a világszövetség kezéhez azzal a célzattal,
hogy ebből pályadíjakat tűzzenek ki az ifjú.ság szá-
mára olyan tétel kidolgozására, amely a világbékét és
a világ népeinek összebarátkozását szolgálja. - Zelah
van Loan (t 1925.), akinek az emlékére ez az adako-
zás történt, Isten 'szolgája, igazi samaritánus volt. Fe-
lekezetre, fajra, nemzetre vala .tekintet nélkül mindenki
érezte jótékonykodását. Van Loan békeapostol volt.
Nemcsak prédíkálta, hanem élte is a békességet. Ez
a pályázat a Messíás békeországának az eljövetelét
akarja, szolgálni.

Feltételek:
.1. Első díj: 300 dollár.
Második díj: 200 dollár,
Harmadik díj: .100 dollár.
Negyedik díj: .5.0dollár.
Huszonöt díj egyenkint 10 dollár .

. Negyvenegy díj egyenként 5 dollár.
Száz darab emlékérem.
Tehát összesen százhetven díj.
Apályadíjtétel címét: fenn megadtuk.
2. Másutt még fel nem használt kéziratok

1000--2000 szóig tetszés szerinti nyelven 1934. április
30-ig küldendők be az Ifjúsági bizottság titkárához
(Ökumenischer Rat für Praktisches Christentum.
Sekretii.r der Jugendkomm'issiőü,' -Genf-;-T RUe~
Montchoisy). A kézirathoz ·jeligés lepecsételt boríték
csatolandó. A borítékba rejtendo a szerzö neve.

3. A pályázatban részt vehet Európa egész ifjú-
sága nemre való tekintet nélkül, akiknek a születése
1914. április 30. és 1920. május 1. közé esik.

4. A bíráló bízottságot ' a legkülönbözőbb nemze-
tekből és felekezetekből állítják össze.

5. A nyertesek neveit az 1934. szeptemberében
ülésező népszövetségi tanácskozás alkalmával fogják
kíhírdetní. Az összes pályázók, akár sikeres, akár si-
kertelen volt a pályázat, értesítést kapnak. A díjakat
azonnal kifizetik, illetőleg továbbítják a nyertesek
címére.

A pályázni öhajtók a pályázatra vonatkozólag kö-
zelebbit megtudhatnak lapunk szerkesztőségében is.

~~_H_I_R_E_K·_..:..-fiil--=
VÍZKERESZT UTANI MASODIK

VASARNAP.

Roma; 1'2.6-16.

A Mindertooló mindnydjunkat munkára
hívott el erre a földre. Az egyiket arra ren-
delte, hogy tiónoljon országok és világok fe-
lett, a másikat odaállította a hivatlal, vagy a
műhely munkaasetaláho«. Egyeseknek aet a
hivatást adta, HOgy prédikáljáJk az·'Őnagysá-
qos dolgait, másokat arra rendelt, .hogy az ár-

teilasi gyermekszivekbe elhintsék minden jó-
nak, nemesnek és szépnek a magvát. Az egyik-
re tobbet, a nuisikra kevesebbet bízott. De
nem ez a lényeg. A fontos aZJ hogy azt a m'un-
kát, amelyet a jó Isten reánk bizott, ki-ki hű-
séqqel, odaadással, lankadatlan szorqalommal,
örömmel végezze. Hogy abban a korben; amely-
ben m;unkálkodunk, buzgó lélekkel szolgáljunk
az Úrnak és felebarát1ainknak. Ennek a szolgá-
latnak a mozgatója pedig az Isten és ember-
társak iránti szeretet. Ez buzdít igyekezetre,
ez táplálja' reménységünket a megpróbáltatá-
sok idején. A szeretet indít könyörületességre
a szenvedők iránt és csitítja, el szívünkben a
harag és gyűlölet szavát akkor, osnikor oeem-
berek qonoszeáqa megsebezte szívünket. A
képmutatás nélkül való igaz szereiet képesít
arra, hogy együtt tudjunk örülni felebarátain,k-
kal akkor J amikor ők örvendeznek és velük tud-
junk .sirni megpróbálbatásaik idején.

N.I.

- UjéV'iüdvözlés. Szilveszter estéjén a győri egy-
házközség nagy küldöttsége kereste fel D. Kapi Béla
püspököt, hogy üdvözletében köszönetet mondjon a
püspök egy évi áldásos gyülekezeti munkájáért és ál-
dást kérő jókívánatait fejezze ki a jövendőre nézve.
Az üdvözlésre, amelyet dr. Hőfer Vilmos helyettes pol-
gármester, egyházközségi felügyelő mondott, a püspök
hosszabb beszédben válaszolt.

- Evangelizációs napok a somogyi egyházmegyé-
ben. Az egyházmegyében tervbe vett evangelizációs
napot az esperes -írányítása mellett december havában
eddig 3 gyülekezet valósította meg: Gyékényes, Kapos-
vár és Pbrrogszentkirály. Az evangelizációs nap
Gyékényesen reggel gyermekistentisztelettel vette kez-
detét, melyet Kis József surdi lelkész tartott, a röísten-
tiszteleten az Igét· Seregély István szepetneki lelkész
hirdette s ugyarrcsak ö tartott külön előadást a presbi-
térium számára is. Délután ismét a templomban gyüle-
keztek a hívek, ahol először Takáts Béla kap,osvári
lelkész a nőknek, majd utána Lágler Béla porrogszent-
királyi lelkész az ifjúságnak tartott előadást. Este 6
órakor a templomban vallásos estély zárta be a napot,
melyen Takáts Béla tartott előadást: "Az egyház ád-
venti üzenete a nemzeti újjászületés érdekében" címen,
a gyülekezeti énekkar pedig Miszei Ferenc tanító veze-
tésével 2 szép éneket adott elő. - A buzgó gyékényesi
hívek nemcsak a közös istentiszteleten és vallásos es-
télyen jelentek meg tömegesen, hanem úgy a gyermek-
istentiszteleten, mint a nők és ifjak számára tartott
külön előadáson is részt vett az egész gyülekezet. -
Kaposváron az evangelizációs nap szintén gyermek-
istentisztelettel vette· kezdetét, melyet Lágler Béla
porrogszentkirályi lelkész tartott; a főistentisztele-
ten a szent szolgálatoti Horváth Lajos esperes
végezte s ugyancsak ö tartott előadást a presbi-
térium számára is. Délután elöször az Evang. Diák-
szövetség tagjainak, majd .a nőknek tartott előadást
Lágler Béla. Este 6 órakor vallásos est zárta be a
napot, amelynek kiemelkedő pontja dr. Wölfel Gyula
somogydöröcskei lelkész tartalmas előadása volt: "Az
Isten országa megvalósulásának feltételei" címen. Szé-
pen szavaltak Walabek Anna és Flórián Rózsi, szólót
énekelt Nagy Béla tanuló, a ref. egyházi vegyeskar
ifj. Ittiés Zsigmond vezetésével pedig Bach: "Alázattal
szívedben" c. korált adta elő. Az esperes 'imájával és a
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- M(ísoros est. A monori Evangélikus Leánykör
december 16-án a helyi ipartestület székházában jóté-
konycélú müsoros estélyt rendezett, amelyen' Lehotzky
Antal dr. kormányrötanácsos, egyházközségi és egyház-
megyei felügyelő mondott megnyitó beszédet. Az esté-
lyen többek között előadták Szántó Róbert: "Szegények
karácsonya" cc szinmüvét. czeczei Kiss Erzsike, Imreh
Sámuel lelkésznek általa megzenésített dalaiból énekelt
nagy sikerrel. A teljes erkölcsi és anyagi sikert aratott
est tiszta bevétele 130 pengő volt, ,amely összegből 53
pengőt a szegény iskolás gyermekek karácsonyi meg-
ajándékozására fordítottak, 77 pengőböl pedig "Pap-
lak-alapv-ot létesítettek. SZERKESZTÖSÉG TELEfONgZ.ÁMA: 59-2-(11

_ Zene-estély. A Budapesti Iparosképző Prot. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CS,EKKSZÁMLA:, 1,~ '"
Egyl~t január 13-án. az Alföldi-utcában zene-estélyt ··(BP. SZÉKESFÖV. KpZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLAJA.) ,

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79561

himnusszal végződött a gazdag tartalmú nap, -rnelyen
a nagy hideg ellenére is szép számmal vettek részt a
hívek. -'- Por-rogszerrtktr-ályon Káldy József íharos-
berényi lelkész tartott reggel gyermekistentiszteletet,
ugyanakkor előadást a presbiterek számára Seregély
István szepetneki lelkész, .az istentiszteleten pedig. az
esperes hirdette az .Igét. Délután Takáts, Béla lelkész
tartott előadást a nőknek, az ifjúsági ünnepélyen pedig
Káldy József mondott buzdító beszédet s szép ünnep-
ség keretében avatta azJfjúsági egyesület tagjai sorába
a gyülekezet 12 porrogszentkirályi és 36 porrogi ifját.
Este a templomban vallásos estély volt, amelyen az
igehirdetést Takáts Béla lelkész végezte, a gyülekezeti
vegyeskar Nagy Béla tanító vezetésével kétszer énekelt.
- Ünneppé avatta a porrogszentkirályi gyülekezet is
e napot s nemcsak a helybeliek, hanem a távolabbi köz-
ségek hívei is hosszú sorokban siettek a közös szent-
egyház felé, ahol kedves meglepetés várta 'a gyüleke-
zetet, ugyanis a buzgó asszonyok az oltár elé egy szép
szőnyeget vásároltak és vörös bársonnyal vonták be a
térdeplőt. - Istennek gazdag, áldása legyen 'az egy-
házmegye e megkezdett szent munkáján és annak foly-
tatásán!

- Soltvadkert, Az evangélikus' egyházközség de-
cember hó 4-10. Luther-hetet tartott. Az előadások a
gyermek és a barát, a reformátor, a lelkipásztor, az'
ember, az énekköltő és a bibliafordító Lutherről szól-
tak. A' dec. 10-iki záró ünnepi istentiszteleten, melyet
díszközgyülés követett, az Igét Bakay Péter főesp. hir-
dette. Délután az egyházközség nö- és leány tagjai sze-
retetvendégséget rendeztek, melyen a leány-egylet ka-
rácsonyi kézimunka kiállítását is megtartotta. A sze-
retetvendégségen írásmagyarázatot dr. Kneffel J. kir.
járás bíró, majd Luther és a magyar reformáció cimen
felolvasást dr. Kováts V. kiskőrösi gazd. jegyző tartott.
Az előadások keretét köz- és karénekek, továbbá sza-
vala tok adták meg. Az esti szeretetvendégség tiszta
jövedelmét, 170.- pengőt a leány-egylet oltárterítő be..
szerzésére 'fordrtja, A nagy reformátor 450. születésí
évfordulója emlékére az egyházközség a lelkészi hiva-
talban és 4 iskolatermében 1-1 Lühnsdorf-Luther ké-
pet helyezett el. December 24-én karácsonyfa ünne-
pély volt a templomban, ahol az iskolás gyermekek éne-
keltek, szavaltak s a lelkész Es. 9, 2-7. 'versek alap-
ján prédikált. Ünnepély végeztével 300 gyermek sze-
retetcsomagokat és 26 gyermek ruhasegélyt kapott.
1934. január 16-án Erős Sándor ev. KIE titkár láto-
gatja meg az ifj. egyletet.

- Irodalmi délutánt rendezett január 9-én a Deák-
téri leánygimnázium dísztermében a 'Gyóni Géza iro-
dalmi társaság. A müsoron szerepeltek: Balogh István
elnök, dr. Jablonczay Pethes Béla főtitkár, vitéz Ga-
bányi Jánosné, dr. Kárpát Zoltán, vitéz G,abányi Já-
nos, Murgács Kálmán, vitéz Garamszeghy Sándor,
Babay József, Marczali Frigyes és dr. Elek Béla.

- Iharosberény. A karácsonyfaünnepély igen jól
sikerült. 102 pengőt gyüjtöttek össze és ebből az ösz-
szegból 84 gyermeknek tudták karácsonyi örömöt sze-
rezm. Németh Béla 'tanító .gyermekkara az ünnepek
alatt igen szépen szerepelt, '

rendez, melynek keretében dr. Szuchovszky. Lajos val-
lástanár "Rákóczy' és;' Rodostó" címen '!'ta~t 'előadást.
Műsormegváltás 40 fillér.

Az ;.n;ans~-iIDahét· ~~i~k~~~tiközos összejöve-
tele. A budapesti protestáns felekezetek egy napon, ja-
nuár hó 1~.-~~,~~erd~~ este' (hórakqr a fasori: ref. temp-
lomban közös, összejövetelt rendeztek, melyen Kaas
Albert' 'báró' budapesti egyetemi tanár a nemzetí vélet-
ről, Kiss -F'erenc dr. szegedi "egy~'te~i orvostanár ,a:
nemzetközi életről tartott előadást. Volt karének, is.

, ' - ,A.lls.~tria. A~ osztrák katolikus, püspÖki, kar, a
karácsonyt, unnepek ,alkalmával pásztoríevstot. bocsá-
tott ki, malyben Hitler mozgalmát élesen elítélik.. .

".. - ~ííked.velő előadás, A Somosköújfalust Ev~n-
g:lIkus N~eg~let. dr:. K~e'pu~káJ}ézáné és dr. szalárdy
Jakó Istvanne vednoksege es GubzaLajosné. vezetése
mellett, nagysikerű műkedvelö elöadást rendezett
amelynek -ered!Í1ényekép, beszerezheti az' ottani szór~
v:ányegyházl!nk számára a hiányzó narmöníumot." Az
előadás megtartását Kamarás Oszkársalgótarján{ ta-
nító vállalkozása. tette lehetövé, aki a föszerepre önként
vállalkozott és az egyházhatósága által visszapáran-
csolt katolikus kántor szerepét 3 nap alatt 'betanulta.
A többi szereplök is mind, kiválóan megállták helyü-
ket. Az egesz est kítünö érzésű förendezöje Tomka Pál
volt. ." .

- Az Alag"'7Dunak;$~i' evangélíkus nócgylet víz-
kereszt napján jólsíkerült. jótékonycélú estet rendezett.
Komlóssy Emma énekesnö.r valamínt a' nagyszámú mü-
vészgárda murikáját megérdemelt siker' koronázta, Az
est megrendezésében sokat ráradozoft Bakó György,
valamint a nöeg'ylet' tagjai, élükön Issekutz 'Gyiliáné-
val, Ulreich Nándorriéval, Hajnal Endrénével, Szilvág'yí
Róbertnéval és Fekete Estvánnéval. ",' " '

, - Luther-ünnepély.' A budapesti evangélikus' gim-
názium Ifjúsági Gyámintézete 1934 január '13-án, szem-
baton d. u. 6 órakor az iskola disztermében.: (Budapest,
VII., Vilma kírátynö-út 17'-21.) Luther-ünnepélyt ' ren-
dez, amelyen Luther élete ésKts cKátéja címen dr. Só-
lyom Jenő vallástanár tart vetítettképes előadást, Rem-
port Elek dr. tanár saját verseiböl olvas fel. 'Az,ifjűság
tagjai' szavalatokkal, zeneszámokkal szerepelnek, a
Gyámintézet alkalmi háromszölamú "gyermekkara két
énekét ad elő Peschkó Zoltán tanár 'vezényletével- Erre
az ünnepségre az érdeklődőkét ehelyröl is szeretettél
meghívja az Ifjúság'iGyámintézet:· B~lépödíjninéseb.

• !' •• {" ~.•

ELÖFIZETisI. FELHIVAS. Lapunk .már
második évfolyamába lépett. Nem szükséges újra
hangsúlyoznunk, hogy nehéz és csalódásokkal ter-
hes volt "aZ első esztendő. -A magyaY , e-vltngélikus
közönség nem akarta megértem.' - hogy lelke~edés
és a szerkesztők önfeláldozisa mellett még, valamire
van szükség: elő f ize t ő k r e, máss~óvai pénzre. So-
kan le)kesedtek a lapért. Hallottu~k' olyan' kiáltásokat:
"vitam et sanguinem". De eze}, a lelkesedők rendsze-
rint hozzátették: "sed avenam non!" Legyen ez más-
ként az új esztendőben. Tartsa' kötelességének minden
öntudatos evangélikus ember az "Evangélikus Elet"-re
előfizetni.

A, szerkesztésért felelös: 'Akiadásért felelős :
SZÁNTÓ ~ÓBER"I: Dr. FRITZ,'LÁszLó
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Szerkesztöség és kiadóhivatal :
BUDAPEST, 1., LENKE-ÚT 56.

í<iadja;
AZ ORSZÁGOS I.:tJTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZtÁRSADALMI,
BELMISSZIÓi, KULTURÁLiS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.4Ó, félévre 2.20,pengő.

, ;

,A ,ZSINAT' FELÉ.
Lapunk ezévi első számában közöltük D_.D.

Raffay Sándor "püspöknek,a MELE elnökének
körlevelét ,a novelláriszaínat előkészítése tár-
gyában. valamint a zsinati nagybizottság- által
megállapított tárgyalási anyagot.

A régen óhajtott, a sokszor megindult, de
'mindig ellanyhult "munka tehát ismét meg-
indult! Az egyháza iránt érdeklődő, azt szerető,
érte munkát, fáradságot szívesen áldozó hive-
ken múlik most már, hogyamegtett első lé-
pést kövessea többi: - nem tétován, tapoga-
tózva, hanem bátr~n az egyház és csakis az
egyház javát szolgáló, azt építő formában egye-
nesen a, cél felé haladva! Mert ha ez hiányzik,
úgy hiába minden : - el fog maradni az a kí-
vánt eredmény, melynek szolgálatába van be-
állítva ez a nagy munka.

A kőrlevélből kitűnőleg az Evangélikus Élet
mult évr 38. és 40. számaihan felajánlott közre-
működésünket 'az illetékes hatóságok elfogadták '
sj unk sz rvésen be fqg kapcsolódni a
zsinattal ös,szefüggiL.munkálatokbá. Teljesen....-------- .

átérezzük és tisztában vagyunk e bekapcsoló-
dás súlyával és értékével. Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy a reánk bízott feladatnak a
lehető .Iegteljesebb mértékben megfeleljünk. E
célból elhatároztuk, hogy 'a zsinati nagybizott-
ság által megállapított tárgyalási anyagot soro-
zatos közleméíiyekben feldolgozzuk. Ezzel egy-
rés~t meg akarjuk ismertetni az olvasóinkkal
lapunk álláspontját e fontos kérdésekben:-
másrészt egy meghatározott állásfoglalás beál-
lításával provokáini ~ egyben megkönnyítení
kívánjuk a szerintünk is feltétlenül szükséges

azon egészséges vitát, melyet 'a körlevél elérni
óhajt. Természetesen emellett - ugyanúgy,
mint azt a körlevél mondja -'- közöljük ~. be-
érkező javaslatokat és megjegyzéseket is.

Lapunk megindulása óta állandóan foglal-
kozott e tárgykörből eredő kérdésekkel.' Állás-
pontunk azonban kezdettől fogva az voít, hogy
az anyag rendszerbefoglalása és íráhyítása nem
tartozik a' mi hatáskörünkbe s így rendszeres
feldolgozást nem adhatunk, csupán az eseten-
ként felvetődő kérdéseket vitathatjuk rneg.
~zen álláspontunk folyománya volt az a maga-
tartásunk, hogy az eg~etemes közgyűlés zsinat-
tartást kimondó határozata után beszüntettük
időlegesen az idevonatkozó közleményeket, mert
nem tartottuk ildomosnak, sem célszerűnek azt,
hogy az eseményeknek elébevágjunk. Bevártuk
az illetékes fórumok intézkedéseit .. Most már,
hogya kezdeményező lépés az arra illetékesek ,
részéről megtörtént, a zsinati- nagybizottság ~l-
tal összeállított anyag közzététetett s így egy-
ben a rendszer és terjedelem is ismeretessé vált
~ módunkban áll rendszeres, összefüggő tár-
gyalást kezdeményezni s a kérdéssel kellő mó-
don és 'alakban foglalkozni. A fentebb vázolt
bekapcsolódásunk tehát ez alapon indul meg és
szolgálja a kitűzött célokat.

Kérjük olvasóinkat, hogy az általunk meg-
kezdett munkába minél többen és minél 'nagyobb
lendülettel kapcsoíódjanak bele, hogy' az
egyházalkotmánynak 'a mai, élethez' váló átfor-
málását .a lehető legkedvezőbb formában old-
hassa meg a zsinat.
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Van-é szükség felekezeti.
középískolákra ?

,
" 'Tartson-e fenn egyházunk középiskolákat?

.Ó», Szomorú, hogy ezt a kérdést fel lehet vetni,
Illetve, hogy erre érveket kell felhozni. Mert ne-
hogy azt higyjék, kedves olvasóink, hogy csak
szeszélyből vetem fel e kérdést. Nem, egyházi
ember ajkáról hallottuk ezek tagadását. Szük-
séges, hogy országos lapunk hasábj.ain szem-
benézzunk a váddal, mely a kijelentésben rejlik.

Vannak külsőolook) melyek egyenesen meg-
parancsolják, hogy evangélikus egyházunk kö-
zépiskolákat tartson fenn. Nagy magyar pe-
dagógusok hangsúlyozzák ezek előnyeit, na-
gyobb értékét az államéival szemben; a közép-
iskolai tanulmányi eredmény, a budapesti ta-
nulmányi versenyek is igazolják, hogy úgyszól-
ván mindig felekezeti középiskolák tanulói ve-
zetnek. A római katolikusok iskolák tömegeit
szervezték utóbbi időben. Menjünk el a kelen-
földi részre: ott áll a Szent Imre herceg-útján
"a ciszterciek hatalmas iskolapalotája, mely
még a mi fasori gyönyörű épületünknél is szebb,
mellette épült az új Szent Margit-leánygimná-
zium, fenn a Sashegy tetején pompázik a zárda,
mely szintén a leánynevelést szolgálja. Vagy
menjünk a város északi végébe: íme, a Rózsa-
dombon is leánygimnázium épült;.a Ferenc-
városban s másutt is nyíltak meg katolikus is-
kolák, főleg leányközépiskolák. Református
testvéreink felépítették a Baár Madas gyönyörű
iskolapalotáját leányaik minél jobb nevelé-
sére. De még a zsidók is két középiskolát nyi-
tottak a háború után: nekik háború előtt egy
ilyen iskolájuk sem volt, a háború után fiúk
és leányok részére szükségesnek tartották egy-
házi. szempontból felekezeti iskolák nyitását,
Csak mi nekünk nem lenne rájuk szükségünk '?
Mi, az iskolák egyháza, mondanánk le arról 3.
hatalmas értékről, melyet .egy ilyen intézet
képvisel? Mi nem értenők meg, milyen nagy
propagandát képvisel már fl,zegymaga, hogy
egy méltó épület ormán ott áll és kiált a fel-,
írás: "EViangélikus Gimnázium", vagy "Evanc
gélikus Leánygimnázium" ? Ügy-e, tanulnunk
kell a többi felekezetektől, ha már' magunk ké-
telkednénk abban, szükségesek-e a felekezeti,
evangélikus középiskolák.

De még több belső ok szól mellettük. Az a
vád szokott elhangzani, hogy középiskoláinkban
nincs eléggé erős evangélikus szellem. Ez
olyan frázis, mely hangzik, de véleményem sze-
rint mit sem jelent. Már az egymaga evangéli-
kus szellemet jelent, hogy az iskola minden ta-

, nára evangélikus,' hogy sok evangélikus tanu-
lója van az iskolának - ha nem így áll a do-
log, .akkor nyilván nem jelent szükséget az is-

. kola, s akkor más iskolafajjal kellene kísérletet
tennie a fenntartónak. A nagy szám erőt.iön- '
tudatot ad: látja a tanuló, hogy ha már az or-

szágban törpe kisebbség vagyunk is, mégis ele-
gen vagyunk, elég erőt tudnánk kifejteni,
ha összeállanánk együttes erőfeszítésre. - De
ha evangélikus iskolába jár a gyermek, az egy-
házunknak .sok okból válik hasznára: sokszor
hangzik el a gyermek, szülő ajkáról egyhá:t;~k
neve, felhívja az iskola áldozatos fennt~rta-
sára a figyelmet, s ha hírnevet tud maganak
egyházunk intézete szerezni, akkor ezzel egy-.
házunk érdekeit szolgálja. A más vallásúakat
magához vonzza az evangélikus iskola. Az' a
békés szellem, melyet újabban csak szóval han-
goztatnak sok helyt, s nem valósítanak meg,
iskoláinkban mindig megvolt: mindig szívesen

· jöttek a másvallásúak hozzánk, mert nem volt
· soha iskoláinkban békétlenség, széthúzás a ta-
nulók felekezete szerint. Jól tudom, hogy van-
nak, kik minden másvallású tanulót kitenné-
nek evangélikus iskoláinkból. Most nem hang-

·súlyozom, milyen hatalmas anyagi előnyt jel~n-
tenek a másvallásúak, mert véleményem szerint
sokkal fontosabb az, hogy azokból a másval-
lású tanulókból, kik a mi 'iskoláinkban n~vel-
kedtek, egyházunk igazi jó barát~i. 'l~sznek.
Ezek nem fognak egyházunk ellen .az életben
sem ádáz harcot folytatni. Kis egyháznak' az
is érdeke, hogy .a másvallásúak között m~l-
tányló barátokat találjon, vonzzon s ne taszit-
son: e célt iskoláink századok óta híven szol-
gálják, s e szolgálatu,k In:e~bécsü.lhete~!~?-érté;
ket jelent. Csak leguto~b IS l.zra~l~t~,~zu~?~ozta
az első, nagyobb adomanyt egy építendő evan-
gélikus középiskolára. ." ,

.. Hogy azonban iskoláink minél jobban meg-
felelhessenek céljuknak, ne csak bíráljuk őket,
hanem tegyünk is meg mindent támogatásukra.
Első kötelessége legyen minden evangélikus
szülőnek, hogy gyermekét hitfelekezetiink isko-
lájába adja: ne legyen érve az,. hogy messzi
van az iskola, mert bizonnyal vannak sokan,
kiknek gyermekei még messzebbről jönnek oda,
mert van bennük evangélikus öntudat. Kénye-
lem és más mellékes szempont ne döntsön. Mert
az iskola csak akkor lehet jó, ha támogatják
hitsorsosaink. Nekünk személy szerint is jól,
esik, ha azt mondják nekünk: Jól· vagyon, jó
és hű szolgám valál! - ugyanígy jólesik ez
az evangélikus iskoláknak. S a szülő ez elisme-
réstazzal mutassa meg,. hogy gyermekét gon-
dozásunkra hozza. S ha örvendünk, hogyha más
vallásúak ismerik el munkánkat azzal, hogy be-
iratják gyermekeiket hozzánk, még többszörös
a mi örömünk, ha egyházunk értékes tagjai
keresnek fel - s mennyire fáj.. ha ennek ellen-
kezőjét tapasztaljuk. Bizonyos, hogy e lehan-
golás az iskola munkájának rovására megy. De
azt is kérjük, hogy egyházunk minden, tagja,
főleg azonban vezetői, igyekezzenek iskelálkat
megismerni: keressék erre a kínálkozó alkal-
makat. Mert ne higyjék, hogy a ma iskolája
egészen olyan, mint a tegnapé; azt se higyje
senki, hogy az a kép, .melyet a színpad és re-
gények az ískoláról ' és tanárok ról rajzolnak,
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teljesen hű és igaz: a költő képzelete itt nagy
szerepet játszik még akkor is, ha' nincs benne
ellenszenv érzése. Nyilvános ünnepségek, elő-
adások nyújtanak az iskola életébe betekintést,
gyermekeik vagy rokonaik odajáratása révén
ismerhetik meg a tanárokat és munkájukat.
Szomorúan kell megállapítanom, hogy sok mu-
.lasstás történt e tekintetben a multban, s le-
hangoló, amit éppen a közelmultban voltunk
kénytelenek tapasztalni. A budapesti evangé-
likus leányközépiskolaötven éves jubileumi ün-
nepségére a hivatolosakon, vezetőkön kívül meg-
hívta a képviselőtestület elnöksége a testület
160 tagját, s megjelentek közülük - öten!!
Igy nem lehet az egyházi iskolák munkásait az
egyházhoz közelebb hozni, így nem lehet az is-
kola munkájára buzdítólag hatni; ez határo-
zottan elkedvetlenedésre vezetne - ha nem
lenne bennünk egyházunk iránti szeretet, mely
mindennek ellenére építeni kíván és közremun-
kálkodni egvházunk jövőjén.

Szeretnők, ha. soraink kis tanulságot hoz-
nának, ha lenne valaki, akire serkentőleg hat-
liának, .s ha a, jövőben nem merülhetne fel a
kérdés: Van-é evangélikus középiskolákra
szükség? Mert erre csak egy felelet lehet: Van,
van} nagyon nagy szükség van l

Dr. Bőhm Dezső.

Ügybuzgóság . túlQuzg-óság 1
Az "Erős vár", e rrrí drága ügyünk körül nagy

a mozgolódás. Ismeretes a kiindulási pont, ama bizo-
nyos ünnepi alkalom, amikor - úgy hírlik - az "Erős
vár".. éneklésével mutatkozott össze-visszaság' igen
bántó benyomást keltett. Azóta erös az elhatározás.
hogy ·~zen változtatni kell. Csak az a kérdés: hogyan?

Orvendetes, ha ezen a téren érdeklődés és buz-
galom mutatkozík. De legyen ez komoly ügybuzgalom,
amely lelkiismeretével e tárgy fenségéhez van' kötve
és semmiesetre, ne legyen kellően el nem mélyedő túl-
buzgóság, amely egyéni megfigyelések és elgondolások
alapján akar minden áron valtoetatni: '

Az apostol is azt mondja: mindeneket megpró-
báljatok. és ami jó, azt megtartsátok! Ez a vezérelv
L~t.her ~gész reformátori munkásságában is nyomon
kísérhetö. Igy talán .ezen a ponton sem lesz ártalmas
ezt az intelmet figyelembe vennünk. '

Kétségtelen tény: kívánatos lenne, ha az egész
magyar protestántízmus, de legalább annak lutheri
része egységesen énekelné azt a gyönyörü éneket,
amellyel. Lutherunk megajándékozott· minket. De kér-
dés, hogy e célból újításra vari-e szükség?

A dunántúli énekeskönyv bevezetésében azt olvas-
hatjuk: '"Meg kellett állapítanunk Luther hatalmas
é~ekének, az "Erős vár"-nak dallamát is, melyet ed-
?Ig. sokszor felett~ bántó zavarodással négyféleképen
IS enekeltek a gyulekezetek. Mi az eredeti rövidebb
s~rokból álló s ennélfogva élénkebb, 'erőtelj~s formát
v~lasztot.tuk, ~Iyet az evangélikusok ma már az egész
világon Igy enekelnek. Ehhez képest fordítottuk le
~z ~.:ed~t~szöveget s' ehhez alkalmaztuk a dalramra
Irt többi eneket is." ,

Fennáll-e ez a határozottan leszögezett állítás?
Én ne~ ~,e~né.m ké~Ségbevonni a szerkesztő-bizottság
szavahlheto.seget,~zet a' szerkesztőbizottságét; amely
ennek az enekeskonyvnek az összeállítás ával oly de-
rekasmurrkát végzett. Már pedig, ha ez fennáll akkor
sok mínden folyik belőle! '

Mindenekelőtt, hogyha már egység megvalösttá-
sára törekedünk, ne hagyjunk figyelmen kívül egy ma-
gasabb szem,pontot. Ez pedig az, hogy a mí, sajnos,
kicsiny táborunkon kívül hogyan énekli a világ evan-
gélikussága ezt az éneket? És azután illeszkedjünk
bele a mí kicsiny egységÜIl'kkel hittestvéreink hatal-
mas egységébe. Ha a dunántúli énekeskönyv szövege
és dallama ennek a szempontnak megfelel, - magam
úgy véltem ' észrevenni, hogy ez az eset fimnáll,'-
akkor új szöveg és dallam keresését meglehetösen fe-
lesleges szorgalmaznunk. .

Valószínünek tartom azt is a fenti idézet alap-
ján, hogy nem nekünk kell az eredetibb melódiát még:
állapítanunk, amint az egyik cikkír6 ilyen irányban
tapogatódzik Az alighanem már jóval korábban meg-
történt és a világ evangélikussága aszerint énekli ez
éneket. Gondolom, ne legyünk pápábbak a pápánál!
Vagy talán mí fogjuk majd megtanítani Luther né-
pét, anémet evangéltkusságot a helyes dallamra ? !
Igazán mi lennénk az illetékesek ebben a' kérdésben?
Nagyon helyesen cselekedett a dunántúli énekeskönyv
szerkesztőbizottsága, amikor az "Erős vár" szövegének
és dallamának megállapításával hozzájárult a világ
evangélíkusságának egységesen zengő kórusához.

Ennek el kell döntenie a rövidebb sorok kérdését
'is. Ne nyúljunk hozzájuk, ha azok az eredetiek. Semmi-
féle meggondolás és okoskodás. kedvéért. Még a "me-
lismák" , a hajlítások iránti ellenszenv se ragadtasson
el. Én nem merném oly határozottan állítani, hogy
azok a dallam szépségének a rovására mennek. 'Ez
nagyon is egyéni dolog! ' :

Hiszen az '"Erős vár" nem "harci induló, sokkal
inkább himnuszunk. A harcoló evang. hívő himnusza.
Hitvallás, bizonyságtétel! Olyan, mint egy erős vár,
melynek hatalmas falait ívelő boltozat fogja össze s
úgy áll ott rendíthetetlenül, megingathatatlanul. Gon-
doljunk a román templomstílusra. Milyen fenséges
méltóságú! Szinte sugárzik belőle. az erő, a diadal.
Ezt el kell' ismerni róla, pedig ért is jc.bban·kedvelem
a "sursum corda-stüust", a magasba karoló, könnyed
gótíkust l Nos, az "Erős vár"-at sem rontja le a me-
lisma, a hajlítás, sőt ellenkezőleg. Igaz, hogy nem
sodor dobpergésszerüen küzdelemre, de ezt nem ,is
akarja, mert .a harcbani álló embernek az, ereje, táma-
sza .megállása. .A hajlítás mintegy jel'képe:az ívelés
k;ibírja a terhet... mindent elbír... Éppen ezért mí-
lyen jellegzetes a különbség közte és a "Ne csüggedj
el kicsiny sereg" közt! Az utóbbi igen, az harci induló,
tüzes, magával ragadó riadó.

Ne .bántsuk a melísmákat, a: hajlításokat, még ha
három, hangúak is, Ha zeneileg gyöngének találjuk.
akkor gondoljuk, hogy mögöttük áll az erős Luther.
Az Ö Istenböl merített erejét érezzük a dallamban úgy;
ahogy ö megírta. S ha nem érezzük? Legyünk bízo-
nyosak, hogy az -újított dallamot talán -az alkotó, illetve
átalakító szebbnek, jobbnak fogja találni, de az eredeti
erejéből s egyúttal Luthernek egyéniségéből kevesebb
lesz benne!

Azután azt se kifogásoljuk, hogy ez. a hármas
hajlítás esetleg a középkorból "átmentett'>' Az "una
sancta", az egyetemes (közönséges) egyháznak .egyík
erős vonását találjuk meg- inkább benne, azét az egy-
házét, amely idő és tér 'korlátain túl egyesíteni akar
bennünket. Óh, valami olyan jóleső tudat, oly meleg
érzés az, amikor egy-egy ilyen "átmentett" vonásról
érzem. hogyan kapcsol össze lélekben azokkal, akik
századokkal előttem ugyanúgy dicsőítették az Istent,
ugyanúgy hittek és bíztak benne. Úgyis elég sok az,
amit nem mentettünk 'át.! ' ' "

A melísmák ellen felhozható gyakorlati ellenveté-
sek se aggasszanak senkit. Persze hirtelen eredményt
soha nem lehet várni ezen a téren, az iskola és hosszú
céltudatos munka azonban nem vész kárba. És nagyon-
nagyon sok füg&,a kántortól, meg a türelemtol is! Hogy
a népénekléstöl idegen a hajlítás? Elég sokszor tapasz-
talhatjuk az ellenkezőjét! 'Hogy ott is hajlít, ahol nem
kellene.. Majd csak megtanulja ezt a keveset .ís,
ahol 'kell!
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terjedelme ahhoz, hogy Dr. Raffay Sándor ér-
demeit felsorolhatnánk. Új minőségű' vezérsége
viszonylatában arravalóságai közűlvkettőt em-
lítünk .rneg. Hitvallói határozottságát, 'ain~ly'
veleszületett bátorsága forrásából 'fáltadt s 'amit
meggyőződésének tisztasága' és';határozottsága
oda emelt,' hogy ernberek orcája előtt nem fé-
lemlik meg és nem tér ki egyenesútjábólsem-
mi melléktekintetekért. Egész férfi. Tehát sza-
bad egyháztársadalmi sereg elére kíváltságosan
alkalmatos vezér. Második, amit kiemelünk :
kartársi szeretete lelkésztestvérei irlirit. A! te-
kintélyét nem állásának hatalmában kereste és
építette fel, hanem a szeretetbeli szolgálatban,
amelyet híven és buzgón teljesített, mint első
a hasonlók és egyenlők között.

Minekünk felettébb értékes s a hazai
J;>rQtestantizmus, jövőjére sorsdöntő jelentő-
ségű ez a kijelentése:'"A magam részéről
az Országos Református' Lelkészegyesülettel
való testvéri együttműködésre nemcsak li
két egyház történelmi mult jának elkötelezese
alapján, hanem a jelenben s a jövőben
reájuk váró nemzetépítő 'és kultúrát fe}
lesztő hivatásuk miatt is a legnagyobb súlyt
helyezém és annak érdekében magamat és a
vezetésemre bízott egyesületet fenntartásnél-
küli hűséggel felajánlom. Kívánatosnak tarta-
nám, hogya két protestáns egyház lelkész-
egyesületei rokon célkitűzése mellett néha-néha
együttesen is tartsanak gyűléseket, vagy- ta-
nácskozásokat és épüljön meg köztünk a hiány-
zó egységes szellem, a kölcsönös támogató kész-
ség és az építő közös rnunkálkodás." '. ' , '

, Ezek a szavak, mint igék találnak helyet 'a
ORLE lelki 'tábláján. Oda mélyen és kitéphe-,
tetlenül vésődnek bele. A szavak bizonyos' zen-
gésű trombitákból adják meg a visszhangot a
mi oldalunkról. Igen! fenntartásnélküli hűség-
gel kapcsolódunk a fenntartásnélküli hűség
kötelékébe és a fényes nevű vezérrel s táborá-
val együtt sem jobbra, sem balra; sem köny-
nyűre, sem nehézre; sem kecsegtetésre, sem fe-
nyegetésre; semmi hatalmasságra nem tekint-
vén.vcéltudatosan és bátran szolgáljuk az evan-
géliom örök és a nemzet történelmi igazságait."

Ez az elismerés, amely a református test-
véregyesület vezetőségétől jön, bizonyára igen
jól esik annak a vezetőférfiúnak, aki sokszor
saját hitsorsosai részéről is igaztalan támadá-
soknak volt kitéve és törekvései gyakran éppen
azoknál nem találtak megértésre 'és méltány-

A "Lelkészegyesület"-nek, az Országos Re- lásra, akiknek az érdekében munkálkodott. De
formátua Lelkészegyesület hivatalos lapjának I I igazolása ez azoknak is, akik mellé álltak es az
január 13-i száma szószerint a következő ve- egyház boldogulását kereső törekvéseivel azo-
zetőcikket hozza:' nosították magukat.

'd .Dr. Raffay Sándort) a nagy tudóst; kiváló jiiz az, elismerés még ennél is több: felisme-
szónokot, tevékenyegyházfőt, kemény, gerin- rése, a magyarhoni evangélikusok és reformá-
ces magyart választotta meg a Magyarhoni tusok egymásra utaltságának, testvéri kéznyúj-
Evangélikus Lelkészek Egyesülete elnökének a 'tás, amelyre csak egy felelet lehet. Minden
hosszú esztendők' bőséges babérjaival nyuga- erőnkkel ott leszünk, ahol ennek az évszázados
'lomba ment Paulik János helyébe. A testvér közös mult és szenvedések pecsételte testvéri-
lelkészegyesületnek őszinte elismerésünket nyil- ségnek elmélyítésén fáradoznak. Nem .élhetünk
vánítjukezért a választás ért. Kicsinyalapunk többé közönyösen és testvértelenülegymás

, Még egyéry! Esetleg helyt áll az a fejtegetés,
hogy a magyarhoni ev, egyházban nincs, többségben
az a rész, amely a jelenlegi dunántúli formájában
énekli az "Erős' vár"-at; tehát többen vannak" akik

- másképp éneklik, a 'többség pedig nem késztethetö
(nem akarom úgy írni, 'hogy kényszeríthetö l) a ki-
sebbség éneklési médjának átvételére! Erre csak eny-
nyit: az a többség vajjon egyféleképpen énekli-e az
"Erős várv-at! Legalább háromféleképpen! Hát ak-
kor talán mégis csak az a kisebbség a legnagyob?
e.gységes énekterulet, nem is szólva .arröl sem, hogy a
dunántúli kerületen kívül is igen sok gyülekezetben
hasznalatos az új dunántúli énekeskönyv, pl. Buda-
pestell és környékén is!

.. Azután: ha átalakít juk ezt az egy éneket s nem
a meglévő legjobb és teljesen megfelelő formáját tart-
juk meg, akkor nekifoghatunk és a többi éneket is
átalakíthatjuk, amelyet erre a dallamra énekelünk.
Vagy azokat tartsuk meg változatlanul? Csinos kis
kava:rodás támadna belőle. Igy alighanem többet ár-

. tanánk az ügynek, mint használnánk!
A nemzeti jelleget nem vonhatjuk bele a vitába.

Hogy ez, yagy az nem, felel meg a' magyar néplélek-
nek! Ez végső fokon úgy sem lehet döntő érv! Csak
az, hogy mi tetszik az Istennek! Úgy lehet, hogy an-
nak idején sok mindent nem találtak megfelelőnek- és
sok reformátori örökség ment veszendőbe, amelynek
vísszaszerzéséért most küzködnünk kell. S, ilyen ala-

/pon azt is szembeszegezhetik nekünk, amint az 'már
meg is történt, hogy az egész lutheri keresztyénség
nem felel meg a magyar népléleknek.

Van abban mindig valami tiszteletlenség is,hogy-
ha átalakít juk hitünk: nagyjainak az örökségét, amely
kincs gyanánt maradt ránk, nem pedig azért, hogy
fúrjunk, faragjunk rajta, vagy foltozgassuk, mínt a
rossz ködmönt. Ne alakítsunk át túlbuzgóságunkban,
hanem a régi kíncseket becsüljük meg. Hogy hová
vezet iaz ellenkezöje ? Akinek erről még nincs fogal-
ma, az nézze meg a tolna-baranya-somogyi, egyház-

- megye régi énekeskönyvét és sírjon afölött" hogy mi
lett Luther, Gerhardt Pál stb. gyönyörű énekeiből!

Végezetül pedig legyünk tudatában annak, hogy e
'kérdés eldöntéséhez. sőt a felőle való elmélkedéshez, is mi
szükséges- elsősorban ?' Nagy' alázatosság. Luther Már-
ton énekéről van szó, amelyet a Szent.lélek adott szí-
vébe és: ajkaira! Nem kötelességünk-e átölelni azt,
amit adott nekünk és úgy, ahogyan adta ?Még akkor
is, ha háromszoros hajlítás van benne, .még akkor is,
ha hellyel-közzel egyesek már változtattak is rajta?!

Azután imádságra v~n szükségünk. Hogy ne le-
gyünk bölcsek önmagunkban! Hogy azt' kérjük: adj
Urunk buzgalmat ez ügy iránt, de tarts vissza a túl-
buzgösagtöl! S, hogy olyan szerények legyünk, mínt
amilyen szerény Istennek az a szolgája, aki ezt az
éneket oly szépen fordította le, ahogyan a dunántúli
énekeskönyvben megvan. ,

"~.Szükséges-e újítaní, változtatni?! Tudom,' hogy
nagyon-nagyon sokan' velem együtt azzal a kérdéssel
felelnek: Szabad-e változtatni ahelyett, hogya jót
megtartsuk ? !

Kóts Lajos.

FIGYELÖ.
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mellett, amikor minden jel az ellenreformáció
idejének megújulását mutatja.

* *
Ime! Rákospalotán van a Stefánia aggok

menhelye. Katolikus intézmény apácák vezetése
alatt. De valamelyes köze a városnak is van
hozzá, mert telket adott és azóta is hatható-
san támogatja ezt a szeretetintézményt. Tör-

. tént a napokban, hogy a rákospalotai evangéli-
kus lelkészt a Stefániába hívták egy nagybeteg
evangélikus emberhez (a város a támogatás fe-
jében kötelezte az intézményt, hogy más val-
lásuakat is felvegyen !) . A lelkész megjelent,
vígaszt nyújtott a nagybetegnek, majd ama
óhajának adott kifejezést, hogy .a többi evan-
gélikus ápoltat és meg szeretné tekinteni. Az
apácák ezt a kérését kereken megtagadták az-
zal, hogy ez katolikus intézmény és ők más pa- .
pot csak akkor engednek az intézetbe, ha: nagy-
betegek kifejezetten kívánják, egyebekben a
járó öregek a lelkészt lakásán kereshetik fel.
A lelkész tiltakozása mit sem használt. Nem
tudott hittestvéreihez bejutni. - Megjegyzendő,
hogyaszeretetházban a lelkész megjelenése
idején volt egy másik súlyosan beteg evangé-
likus ápolt is, akit a lelkész elől elhallgattak,
noha hetek óta várja lelkészét. Hír szerint bün-
tetésből, rnert halálos ágyán nem volt hajlandó
katolizálni. Azóta talán. már meg is halt el-
hagyottan, iü:v~PJ ellenséges környezetben. -
Ime, az ellenreformáció. Nézetünk szerint még
abban az esetben . sincs joga a római egyház
exponenseinek az evangélikus lelkészt kizárni in-
tézmények falai közül, ha azok katolikus ala-
pítások. Mert abban a pillanatban, amikor
más vallásúakat felvesznek, kötelesek azok
lelki gondozásáról is gondoskodni. Igy is volt
ez eddig. De ma ott .tartunk, hogy városi és
állami intézményekben is megnehezítik a mi
munkánkat, mert akár kórházba, akár szere-
tetházba, akár más állami, vagy városi alapít-
ványi épületbe lépünk, mindenütt szemben ta-
láljuk magunkat az apácákkal, a katolikus egy-
ház ez elvakult és fanatikus képviselőivel, akik
a betegségből, szegénységből, vagy aggkori
gyöngeségből folyó lelki elváltozásokat használ-
ják fel a lélekhalászásra. Mit lehetne az apáca-
uralom ellen tenni a "protestáns" uralom
idején ?! * ,.,

Az "Esti Kurir" január 9-i számában ol-
vassuk a következő hírt: "Ingyen sör a biblia-
magyarázó tanfolyamon. Londonból jelentik:
John Hoskins tiszteletes Otis város (Indiana)
kongregációs templomának lelkésze biblia-
magyarázó tanfolyamának népszerűségét azzal
a hirdetéssei akarta növelni, hogy a jelentke-
zők ingyen sört kapnak. A legközelebbi elő-
adásra 3000 hallgató jelentkezett." ~ Mi ez,
Hoskins úr ? A cél szentesíti az eszközt? Az
amerikai "szabad egyház szabad államban" hit-
életre jellemző ez a hír még akkor is, ha 'egy-
szerű hí'rlapi' kacsáról v:an szó!

A "Magyar Cserkesz"
olvasgatása után.

Hazánkban nincs pedagógiai ankét anélkül,
hogy a cserkészetről szót ne ejtenének, nincs
programm, hogy a cserkészet, mint követendő
példa ne jeleníttetnék meg a hallgatóság, vagy
olvasóközönség előtt. A cserkészetnek általá-'
ban sok barátja van, vannak azonban pedagó-
gusok, akik a cserkészet hibáit is látják.' Tfjú'-,
sági mozgalom, egyházunk is tart fenn cserkés~~.
csapatokat, tehát hivatalból is érdekel mínket
a kérdés, De mindenekfelett érdekel a Magyar'
Cserkész szerkesztése azért is, mert áldott em-
lékű Vidovszky Kálmán vallástanár elárvult;
székének örököse és annak munkássága, illető-
leg annak figyelemmel kísérése rendkívül fon-
tos egyházi ügy. ;cO::

Egy kiváló és értékes egyházi munkás-az'
egyház körén kívül pozíciót tudott magának'
szerezni s ott bizonyára közmegelégedésre töl-'
tötte be munkakörét. .Mint Kálmán bácsi szé:"
repelt csupán. Utóda már róm. kat. papi jel-'
legét nem hallgatja el. Mint szerkesztő, mint
vezércikkíró, mint színdarabíró : állandóan azt'
jegyezteti a szedővel : Koszter Atya. Tehát fa'
legkisebb kis fiú is tudja, hogy cserkész újság-l
jának szerkesztője milyen foglalkozást tölt be.
Úgy tudjuk azonban, hogya cserkészmozgalom,'
mint olyan mult ja, jelene és jövője érdekében'
igyekszik interkonfesszionális jelleget.' féltéke-'
nyen őrizni.: 'c,

Az 1933. évfolyam ot böngésztem áto Az' áZ'
év örökíttetik tehát meg, amelyik a hazai cser-'
készmozgalom szempontjából nagyjelentőségű;'
A protestáns kezdeményezésre visszatekinthétő'
magyar cserkészmozgalom fogadja a vil~K
cserkészeit, köztük rengeteg protestáns 'csapa)
tot sakkor e lap helyettes szerkesztőjeá huS!:
véti ünnepeket Rómában töltvén, hazajövetele-'
kor azt írja (1933. V. 1. szám): Őszentsége XI. .
Pius pápa áldását küldi a Magyar CserkéSZ'
szerkesztőire, munkatársaíra, olvasóira és a
magyar cserkész-ifjúságra." Nem akarom be-
tűkre és izekre szedni ezt amondatot ..

Azok a pedagógusok, akik figyelemmel kí-
sérték a boldog békeidők Zászlónk C. újságot s
azt nagyjában ismerték, ha ma a Magyar Cser-,
kész akármelyik 1933. számát kézbe vennék, azt:
az elnyomhatatlan felkiáltást hallatnák : egé-
szen olyan ez az újság, mint a Zászlónk volt:'
A tartalom egyrésze : a közismereti cikkek, .a

. technikai rovatok, a diákhumor rovata és '86-:'
rozata, s azután a rengeteg kat. templom képe'
és. ismertetése öntudatos emberben tényleg ezt:
az el nem nyomható érzést szólaltatja meg: Úgy'
emlékezem, hogy ez a Kálmán bácsi életében'
nelfl fordult elő. ,.',;~/

Erdekes végig olvasni a bel- és külső mun-.
katársak tollából megjelent novellákat. . A
nem irodalmi szempontokat kereső ember saeme'
rögtön észreveszi azt, hogya: novellákban ü!fa"
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különböző szerzetes atyák szerepelnek. A csér-
készmozgalmat ismertető cikkeiben olvasunk
a kat. francia: cserkészcsapatokról,de a tájé-
kozatlan magyar cserkész a hasonló ismer-
tetőjellegű cikkekben sohasem olvassa azt,
hogy a dán, -Vagy svéd evangélikus cserkész-
csapatok mint élnek. Ilyen esetekben vagy a
dánés svéd lutheránizmus hibás, vagy oly tö-
kéletesen betartja a cserkészet interkonfesszio-
nális gyakorlatát, vagy pedig vannak még olyan
tájékozatlan magyar cserkészek, akik nem
tudják azt, hogy a dánok és a svédek evan-
gélikusok.

Ha Kálmán bácsi után az első években' már
ilyen megfigyelést lehet tenni, mi lesz egy év-
tized mulva ?

Még egyszer visszatérek a Magyar Cserkész
1933. V. 1. számára. Az első cikk így' kez-
dődik: Gyönyörű húsvéti ajándékot kaptak a
magyar 'cserkészfiúk. Olyant, amelyre nemcsak
a katolikusok, hanem a másvallású (de nagyon
szeretik ezt a kifejezést ,ma még használni)
testvérek is dobogó szívvel figyelnek fel, mert
Krisztus földi helytartójának ajándéka nem-
csak a katolikusoknak jelent lelki kincset, To-
vább pedig azt írja: Hódoló tisztelgésseI hajt-
juk meg a cserkész-zászlókat Róma felé.

A Jamboreenak régen vége van, fejlődik
tovább a cserkészmozgalom, mai nehéz problé-
máin is győzedelmeskedni fog talán, de nekünk
evangélikusok nak marad még néhány nyitott
kérdésünk nemcsak az evangélikus cserkészek"
hez, nemcsak az evangélikus caerkésztisztekhez
és 'csapatokhoz, hanem minden gondolkodó és
nemesen érző emberhez. S ez a kérdésünk az:
ma, amikor minden mozgalomban a mult dicső-
ségeíhez akarnak eljutni, nem volna-e sokkal
értékesebb a Magyar Cserkész akkor, ha szel-
leme és szerkesztése az' előző évek evangéliumi
lelkületének felelne meg inkább?

G.L.

Kinek szolgáltatható ki
az urvacsora.

.Ezen a címen az "Evangélikus Élet"-ben több cikk
jelent meg. Az ominózus űrvadsorát Csőváry Dezső
letkészünk szolgáltatta ki, s mínt egyházközségének
tagja, feljogosítva érzem magamat arra, hogy ehhez
a l):é~déshez'őszinteséggel ho.zzászólhassak.

Az úrvacsora kiszolgáltatásában egyedül az evan-
gélium a mértékadó. Gyakorlati kérdésben, illetve ki-
vitelben a lelkész lelkiismerete a döntő.

Az evangéliumban Máté evangélista XXV!., Márk
XIV., valamint Lukács XII. részében van leírva Jézus-
nak az utolsó vacsorája, melyek szerínt Jézus tanít-
ványainak ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én
testem.". És mikor a poharat vette volna s hálákat
adott volna, ·adá nekik mondván: "Igyatok ebből mind-
nyájan." .

Segédlelkész Úr! Úgy hiszem, felesleges Önnek
mondanom, hogy Jézus látta az eljövendöket . .. látta
Júdást, látta Pétert, ~őt később tűrte Júdás csókját is.

I

És mégsem tagadta meg tőlük az utolsó vacsorát. Ezek
szentírási tények. Bár jól tudom, hogy hitünk jutalma
az úr vacsorája, de a jó lelkésznek a munkássága, nem
merül ki a templomi szolgálatok végzésében, ismer-
nie kell híveinek lelki bajait, kórjait, melyeket meg-
ismerve, az evangélium szeretetével hivatott gyógyítani.

Első kérdés tehát, mí indította a lelkészt arra,
hogy ilyen számú vacsorát idegen vallásúaknak ki-
szolgáltatott? Erre válaszolni első sorban a lelkészem
van hivatva: Lelkészek, kik ebben a kérdésben kritikát
mondottak, részben nyiltan, részben burkoltan, nem
tudtak az objektivitá~ álláspontjára' helyezkedni. Én,
mint másodfelügyelő, lelkészem munkásságára .vonat-
kozóan kijelenthetem, hogy az esperességünkhöz tar-
tozó egyházközségeknek zilált hitéleti állapota dacára a
mi egyházközségünk nemcsak számban, de hitéletben
is az utóbbi időben erösödött.

Megemlíteni kívánom, hogy a lcétbodony-c-rorn-
hányi egyházközség evangélikus tagjai nagyon sok
méltatlan támadást szenvedtek, mondhatom, szenved-
tünk, amely, a nagy közönséget méltán felháborította,
.úgyannyira, hogy tekintélyes anyagiakkal is a támo-
gatásunkra siettek, nemcsak evangélikusok, de még
római katolikusok is.S[J.jnos, ugyanakkor esperessé-
günket a romhányt események nem érdekelték. Lelké-
szünket még erkölcsi támogatásban sem részesítették.
Aki ismeret nélkül krttizál,' az csak bunkózní tud.

Mi a támadásokat, hitünket férfiasan védve, tü-
.relemmel viseltük, soha senkit nem bántottunk, h~nem
evangéliumi szeretettel erösítettük 'hitünket, az emberi
egyetembe való tartozásunk at s iparkodtunk felemel c

kedni a krisztusi megbocsátáshoz. "
, Segédlelkész Úr! Jól teszi, sőt engedje meg; hogy

lelkészeinktől el, is várjUk,>hogy egyházunk szereteté-
nek gyengeségeit kutassák. Az egyházszeretet .kímélyí-
tésére a szülök és a lelkész van hívatva.. Kétszeresen
érzem ezen nevelés felelösség'ét, ott, ahol a szülö egy-
úttal a. lelkész is. Megdöbbenve olvasom, hogy akad-
nak papok - nem lelkészek -, kik ezen hivatásukat
betölteni nem tudják. '

Ilyenekre ki mer egyházat bízni? Ez ellen mi, hí-
vek feltétlenül ttltakozunk. Elvárom, 'hogy az ilye-
nekben legyen annyi önkritika, hogy egyházi pozíció-
juktól. mínt arra alkalmatlanok. 'megváljanak. Ha· az
önkritika hiányzik belőlük, tessék hivatalosan: fegyel-
mi úton elmozdítani. Ez a legelemibb kötelessége a
lelkésznek, hiszen a.z életben így szoktak mi~denkivel
eljárni, úgy-e, Segédlelkész úr?

Jól esik emberekben ambíciót látni. igenis, jÓl
teszi, Segédlelkész Úr, hogy egyházunk gyengeségeit
keresi. Ezek a gyengeségek azonban soha 'sema sze-
retetböl kipattanó cselekedetekben rejtőznek; más ...
egészen más a .hiba l l. Tegye Segédlelkész Úr evan-
gélikus testvéreink lelkifájdalmát tanulmány tárgyává,
.menjen el oszlásnak indult egyházközségeínkbe.: gyüjtse
rendszerbe azokat, a baktériumokat, közölje itt le ~
hiszem, a Szerkesztő Úr ad helyet - meg fogja látni
egyrészt, hogy mik az okok.: másrészt olyan értékes
munkát fog végezni, melyért ,mindannyian igen-igen
hálásak leszünk. '

Ismeretlensége míatt kénytelen vagyok' itt meg-
hívni közénk Önt is; jöjjön el, ismerje meg egyház-

, községünket, ismerje meg lelkészünk munkásságát, is-
merje meg a mi egyházi életünket, ismerje meg azt a
szeretetet, amivel mi lelkészünket körülvesszük, hogy
viszont mi is megísmerhessüts Önt. .

Rc.rnihány, 1933. január hó.

! ' Dr. SZUChoV8zky Sándor,
körorvos,

a kétbodonyi egyházközség
II-od felügyelője .
•
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_ Halálozás. Svehla István ny. túrmezei (Fel-
vidék) evangélikus lelkész 75 éves korában elhúnyt.

Ez a szentírási hely a mult vasárnapihoz Nagy részvét mellett temették el.
\

kapcsolódik .szervesen. Pálapostol fOlytatja _ A gödöllői evangélikus templomban Blatniczky
azoknak az ut,asításoknak az adását, amelyeket Pál, a pesti felső egyházmegye esperese, vízkereszt ün-

. nepén vezette Ibe lelkészi hivatalába dr. Gunesch Ká-
a keresztyén embernek az .élet különböző hely- rolyt, aki a budai várbeli egyháznak volt segéd-
zeteiben embertársaival szemben követnie kell. lelkésze.
Milyen gonoszak) milyen békétlenek és milyen .- Halálozás. Kúntapolczai Czékus György ny. fő-

erdőtanácsos, Czékus István, néhai rozsnyói :ey. püspök
bosszúállók lehettek abban az időben is az em-, fia, 82 éves korában Budapesten elhúnyt. Emléke ál-
berek, hogy az apostolnak ilyen intelmeket kel- dott marad szerettei fájó szívében.

lett adnia. Ne fizessetek gonoszért gonosszal. . . _ Református Élet. A Református Figyelő és a
Magatokért bosszút ne álljatok ... Ha lehetsé- Kálvinista Szemle egyesültek és a jövőben Református

Élet címen jelenik meg hetenkint az új lap.qes, minden emberrel békességben éljetek ...
- A Magyarhoni Agost. Hitv. Evangélikus Misz-

Szószerint magunkra) emberi) népi) egyházi vi- szióegyesület negyedszázados jubileuma. 25 éve alakult
szonyainkra vonatkoztathatjuk eszavakat. 4- meg a magyar evangélikus misszióegyesület azzal a
békétlenség) a mindenek hlaroa mindenek ellen célzattal, hogy a pogánymisszió .fontosságára figyel-

meztese a magyar evangélikusságot és a Krisztus té-
az emberiség életének kezdetei óta átokként rítési parancsában rejlő kötelességekre emlékeztessen

h d'k ' mindeneket. Az bizonyos, hogy átfogó, nagy eredmé-
ne eze '/, az emberi nemeetséqre. Kain ma is .nyeket nem tud felmutatni. De bizonyos az is, hogy _
testvérgyilkosságra; kapható. - Pál intelmében különösen az utolsó esztendők intenzív tevékenysége
gondolkodóba ejt ez aszó: ~~halehetséges» . .. folytán -=- felh~vt~_a magyar evangélikus egyház hívei-

nek figyelmét erre a fontos munkaterületre. Isten iránti
Tehát az apostol is ismer olyan helyzeteket) hála él az egyesület vezetőinek szívében a negyedsza-
amikor nem lehetséges békességben élni. Van- zad áldásaíért, de megpróbáltatásaiért .és csalódásaiért

is. Ennek a hálának akar némi külső jelet is adni, amí-
nak ilyen helyzetek. Amikor nemzetünk létéről) kor az Üllői-úti imateremben jubileumi konrerencíát,
vagy nem létéről van szó. Amikor egy- hálaadó istentiszteletet és díszközgyűlést rendez. feb-

ruár 1-én és 2-án. - Február 1-én d. u. 4 órakor a
házunk szent hagyományait és 'az evangéli'um- konferéncia megnyitása. Ahítatot tart Scholtz Ödön, az
b "k'" iaait k II 'd 1 egyesület alapító elnöke. Utána báró Podmaniczky Pálan gyo erezo '/,gazsaga'/, e meqve e mez- dr. tart előadást: A misszló multjának üzenete címen.
nűmlc. Amikor hadba kell szállnunk a bűn Este 6 órakor a Horánszky-utca 26. sz. alatt szeretét-
II Il k h. dd lb" k f vendégség, amelyen Bárdy Ernő, Broschko G. Adolf,

e en.' y.en or a egyen ennun ana- Morhács Márton, Pröhle Henrik, Johnson Gisle és dr.
tikus küzdenivágy'ás és harcrakészség. Egye- Ihmels Károly szólalnak fel. Bíblíamagyarázatot tart
bekben azonban c~ak akkor vagyunk Krisetus D. D. Raffay Sándor püspök. - Február 2-án d. e. 9

órakor áhitatot tart Dedinszky Gyula. Utána Jelenünk
követői) ha minden emberrel békességben missziói üzenete címen beszél Turóczy Zoltán. 11 óra-
élünk. . . kor hálaadó istentisztelet, Pröhle Henrik pozsonyi lel-

kész hirdeti az Igét és a Kelenföldi Evangélikus Egy-
házi Vegyeskar énekel. 12 órakor díszközgyűlés, ame-
lyen a különböző üdvözlések hangzanak el és utána A
25 éves mult hálaoltárai címen ünnepi megemlékezést
tart Scholtz Ödönesperes, tb. elnök. - Délután fél 4
órakor imaóra: Vezeti Gáncs Aladár. Fél 5 órakor
Missziói munkánk jelene és jövője címen előadást tart
Németh Károly esperes. Fél 6 órakor jubileumi misz-
sziói estély, amelyen dr. Ihmels Károly német missziói
igazgató és Wolf Lajos tartanak előadást.

- Felépülhet-e a budapesti evangélikus leány-
gimnázium ? A kérő levelekre eddig a következő ado-
mányok és megajánlások érkeztek be: dr. Németh
Ödön közös felügyelő 2000.- P, dr .. Raffay. Sándor
püspök 1000.- P, dr. Bőhm Dezső igazgató 1000.-, P,
dr. Renck Ernő 1000.- P, dr. 'Szigethy Lajos 1000.~ p',
dr. Tomcsányi V. Pál 1000.- P, Bendl Henrik 1000;-'-
P, vitéz dr. Pétery Aladár 1000.- P, Krempe Róbert
500.- P, Kemény Lajos esperes 500.- P, Pesthy Pál
ny. miniszter 1000.- P, dr. Máyer Árpád 'főorvos
200.- P, Liebner .Ödön 50.- P, Lyubis Ferenc. 'io'.=-:. :P.

HIR E K.

VÍZKERESZT UT ANI HARMADIK

VAsARNAP.

Róma12) 17-21.

- Mária Dorottya emlékünnep. Nagyszabású em-
lékünnepet rendezett vasárnap este a budai evangéli-
kus egyház megalapítójának, Mária Dorottya királyi
hercegnőnek emlékére. Az ünnepség en József kir. her-
ceg is megjelent Auguszta, Anna és Magdolna kir. her-
cegnőkkel és 'József Ferenc kir. herceggel együtt. Meg-
jelentek báró Radvánszky Albert, dr. Pesthy Pál, dr.
Légrády Ottó, Kemény Lajos, Raícs :Károly és sokan
mások. Varsányi Mátyás lelkész üdvözlő beszédet mon-
dott, majd Kovács SáIidor dr. egyetemi tanár rajzolta
meg Mária Dorottya életét és jellemét. Rámutatott arra,
hogya württembergi királyleány, József nádor hitvese,
hogyan változott át lassan egészen magyarra. És mi-
lyen hatalmas jótékony intézményeket teremtett min-
denfelé. Az ünnepi müsort müvészí énekszámok. és sza-
valatok egészítették ki.

- A pesti., (Duna balparti) evangélikus magyar
egyház 1933. évi statisztikai adatai: Keresztelés:. 497;
(511) esketés: 222; (219) ebből tiszta evangélikus pár
voft 38 (41), reverzálist kötött egyházunk javára· 74
(66) pár. Temetés: 440; (472). Betértek az egyházba
128-an (116). Kitértek 54-en (63). Konfirmáció: 365
gyermek (353). Úrvacsorával éltek 12.358 (12.03.5).
Adományok címén a lelkészi h~atalokhoz érkezett:
9.248.86 P (8.668.23). Offertóriumokból befolyt: 6.239.47
P. Összesen: 15.488.33 P (15.211.40)., .
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',"r i_ Luther jubíleumi é~ Csákváron. A csákvárt ev. A' szerkesztésért felelős: A kia"dásért felelős: I
egyház a nagy reformátor születésének 450-ik évfor- SZ Á NT 6 R 6 BER TOr. F RIT Z L Á SZL 6 .
dulöja alkalmából a következő program alapján szen- -

SZERKESZTÓSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01teli' az egész évet Luther emlékezetének s a hitélet
mélyítésének. Minden vasárnap a délelőtti istentisztele- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228

\~n' á1schmalkaldeni cikkek hitv. ir.at egy-egy szaka- (BP. SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSI::KKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 79618

A. Leánygimnázium decemberi daljátékának bevétele:
852.- P. Az iskola 50 éves történetére 80.- P.

A Leánygimnázium tanári kara 6000.~ pengöt
ajánlott fel erre a' nemes célra és ezzel a súlyos ön-
megadóztatással minden, az evangélikus megállásért
Ielkesedö embernek példát mutatott.

" - Imahét O~osházán. Az evang. Világ-Alliansz,
imahetet jelző telhlvása folytán január 7-jan. 13-ig
míndennap összejövetelt rendezett az evang. Nőegylet
székházában az orosházi evang. egyház .ís. Minden egyes
ünnepély közénekkel kezdődött és záródott. A bevezetö
imát Tóth László, Orbán János, Fasang Árpád, Ho-
lecska László, ifj. Zatykó Mihály, Zelenka István' és
Zoltai András tanítók tartották. Bíblíamagyarázatot
'tartottak és záróimát mondtak: Kovács Andor esperes
3"1zben,Horémusz Pál lelkész 2 ízben, Gyurán György
hitoktató és Farkas Lajos s.-lelkész 1-1 ízben. Minden-
egyes alkalommal teljesen megtelt a Nőegylet két ter-
me közönséggel.

; r - Üjpesti :Evangélikus Értesítő címen egy n.egyed-
e,venként megjelenő gyülekezeti lapot ad ki Tompa Imre
újpesti egyházfelügyelő. A lap első száma beszámol ,ar- r

ról az élénk gyülekezeti és egyháztársadalmi életről,
amely Újpesten folyik. Január 14-én Gyóni Géza em-
lékestet rendeztek ,amelyen beszédet mondott Tompa
Imre egyházrelügyelö, Január 28-án felolvasást tart
Ulbrich Antal. Az egyház statisztikai .adatai: Keresz-
telés: 19 fiú, ui leány; konrtrmácíó : 27 fiú, 22 leány;
há.zasságkötés: 19,pár; elhalálozás: 22 férfi, 18 nö; úr-
vacsorával éltek: 1050-en. '

o" : - Előadássorozat a Mísszió-egyesűlet jubileumá-
val kapcsolatban. Január 9. Mi teheti jelentőségteljessé
a;;:, új évet a rmsszíó számára?' Szabó József, györi
püspöki másodlelkész. -'- Február 13. A lipcsei misszió
Ajr'ikában. Danhauser László 'budapesti vallastanár. ---'
Március 13. Mozaikok a magyar külmisszió történeté-
f:l9-C Dr. Hilscher Zoltán ker. iskolai tanár. - Április
10.,.A misszi sorsdöntő órája. Dr. Karner Károly egye-
te.mi tanár. - Május 8. A mohamedán misszió és mi
magyarök. Dr. 'Csia Sándor főorvos. - Június 12. Finn
t~stvéreink 75 éves külrrtissziója. Zászkaliczky Pál. -
.:fúÍius,10. Christananda hindu ev. lelkész missziója.
Qáncs Aladár titkár. - Az előadásokkal kapcsolatban
bíblíamagyarázatot tartanak: Balikó Lajos tábori fő-
~peres, Kemény Lajos esperes, dr. Jánossy Lajos ko-
máromí lelkész, Schulek Tibor honvédségi lelkész,
Johnson Gisle norvég lelkész és Rimár Jenő vallás-
1iÍl,hár. o

.;. ~'- "

'1 ,_ A budapesti evangélikus leánygimnázium épí-
tési alapja javára kaphatók az iskola által kiadott
alábbi könyvek Kókai Lajos könyvkereskedésében : "A
ltöz'épiskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása a gya-
korlatban" címü szakkörökben nagy elismerés aratott
értekezések. Ára 2.- P. "A budapesti evangélikus
középrokú leányiskola - polgári, Veres Pálné-íntézet,
kollégium - ötvenéves története". Irta: Dr. Böhm De-
zső igazgató. Ara 1.- P. Minden eladott könyv egy-
egy tégla az iskola új épületéhez és gazdag tanulságo-
kat nyújt az iskolában folyó munkáról.

;r' - Ella néni (dr. Viktor Gabriella): Mesedélután.
Ebben a kís .könyvben néhány kedves erkölcsi mesét
gyűjt össze a szerzö, Azoknak, akik mesedélutánokat
tartanak, nagyon jó szolgálatot tehet. Mint olvasmány,
gyermekek részére kedves ajándék. Kapható a Luther
T;irsaság könyvkereskedésében (Bpest, VIlI., Üllői-út
24'.). Ára fűzve 1.- P, kötve 1.60 P.

szát ismerteti a befejező oltári' szolgálatkor,... Minden
vasárnap délután folytatólagosan tárgyalja Luther
élete történetet,' müveít s a reformáció. kifejlődését. Az
Ifjúsági Egyesületben heti két estén foglalkozik a 95
tétel magyarázatával, tételenként. Az ismétlő iskolá-
ban pedig a nápolyi gályarabok és az' eperjesi vér-
törvényszék áldozatainak részletes történetet- és szen-
vedéseit tárgyalja. - Az újszerű anyag élénk érdeklő-
dést vált ki a gyülekezet tagjainál, sőt más felekezet-
beliek is csatlakoznak a hallgatósághoz. - 1\ kará-
csonyi jótékonyság is a hittestvéri szeretet és össze-
tartás jegyében zajlott' le. Selmeczy Míklös egyh. fel-
ügyelő" Paulini Béla, dr. Meyer Vilmos s valamennyi
egyháztag áldozatkészségéből megható karácsonyfa-
ünnepély keretében 6 gyermek 1-1 pár új csizmát, 10
gyermek és 9 csecsemö ruhanemüt, valamennyi iskolás-
gyermek tanfelszerelést s az összes gyermek édesség-
gel bőven megrakott 'szeretetcsomagot kapott 1-1 dí-
szesen kiállított bibliai idézet csatolása mellett. - Az
Ifjúsági Egyesület szilveszterkor nagysikerű mükedvelö
előadást tartott, melynek tiszta jövedelmét, 92 pengőt
a templom renoválás! alap növelésére fordította.

- A PROTESTÁNS EGYHÁZI ZENE TÖRTÉ-
NETE címen kühn János kőszegi igazgató-tanító érté-
kes tanulmányt írt. Az ő szaktudása nem ismere-tlen

.előttiiJnk, mert már többízben foglalkozott az. evangé-
likus zene Icérdéséoel. Dr. Bőhm Dezső igazgatóva'l
együtt kiadott "Z 60 ne ism ere t" címü középiskolai
tankönyv ,korálismereti része szintén az ő tollából való.
Jelen munkája, melyben az evangélikus korál keletke-
zéséről, fejl~déséről, szerzői1'ől és az egyházi zene mai
helyzetéről szól, méltán megérdemli evangél~kus tár-
sadalmunk é1·deklődését. Különősen érdekes es értékes
a könyv azon része, melyben Lutherről, m~nt zeneszer-
zőről íro Szembefordul azokkal, akik Luther zeneszerző-
képességeit kétségbevonják. Ha mást nem -alkotott volna,
csak az "Erős várunk"-at, maradandó nevet biztosított
volna magának az evangélikus zeneirodalomban. Szá-
mos 'kiváló zeneszerző (Bach, Walther) feldolgozására
méltónak találta az "Erős várunk" motivumait~ Á
lconq», melyet az "Evwngélikus Népiskola" különlenyo-
matban adott ki ésa Luther-Társaságnál kapható, meg-
érdemel minden érdeklődést. W.

Konfirmációi oktatáshoz használjuk

D. RAFFAY SÁNDOR

ev. konfírmandusok kátéját.

ARA ·64 FILLÉR.

Kapható: Scholtz Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. sz.
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AZ, ALKOTMÁNYBAN.

lh' t r áb k" "1" , ti tvl 1'" kaz anacsa an, ozgyu esen es ISZVIse Ol a-
rában, ahová szíve szerint vonzódik. Ne alázzuk
meg annyira Máriátnkat és Tabitháinkat, hogy
amikor az egyház sorsdöntő óráiról : van' szó,
hogy olyankorcsak a férfiakon keresztül nyil-
váníthassák akaratukat. Még' csak azt sem,
mert hiszen a helyettesítö' férfiúnak még csak
utasítást. sem adhatnak, hogjz.szavazatukat.mí-
lyen irányban érvényesítsék.

Még ennél is bántóbb rendelkezés a, tiszta
házasságban élő asszony háttérbe szeritása a ve-
gyesházasságban élővel szemben. A helyzet ma
az, hogyavegyesházasságban élő nő (aki talán
még. reverzálist is adott kárunkra), ha az egy.-
ház anyagi terheit viseli, akadálytalanul gyako-
rolhatja jogait az egyházi ügyek intézésénél, a
tiszta házasságban élő nö ezzelszemben kizára-
tik a 'legmínimálisabb jogok gyakorlásábó] is.
'A .mi egyházi törvénykönyvünk tehát megbün-
teti a hűséget" megbünteti és jogaitól meg-
fosztja azt az asszonyt, aki talán 'még' szívén
is' erőszakot követett el, csakhogy c;>!y,an.eni'-
berrel élhesse le életét, aki vele azonos hitvallás
alapján 'áll. Az ilyen 'nt) rendszerintbuzgó eva~-

, gélikus gyermekeket ad az egyháznak és jutál-
ma ott, ahol talán gyermeke vallásos nevelésé-
ben is irányt mutathatna, ,mellőzés. 1

Nem' lehet ezt, az állapotot fenntartani és a
novellária zsinat nem végzett átfogó, a modern
idők szellemének 'mindenképen megfelelő mun ..
:kát" ha. ~a nő jogait ~z egyházban ki nem ter-
jeszti, ha a nőt minden tekintetben ne~ egy~!l.-
jogúsítja a férfiúval.

Tudom, hogy az evangéliumi nő~ Jeg-
nagyobb része legszívesebben családi fészkében
búvik meg és idegenkedik a .nyflvános ,:s>ze,rep-
léstől.: Tudom, hogy az evangélikus as~zö~yo~
és leányok legnagyobb része, nem is kívánja .e~t
a jogkíterjesztést. Istennek .hála, hogy ,így van.
pe ,.~~/,eg$yeJ több ,9~ arra, ,h?!!v,,.r:t~'lIle1,lQzz!ik

A novelláris zsinat tárgyalási anyaga la-
punk közlése nyomán nyilvánosságra jutott. Az
<előkészítő bizottság kétségtelenül jó munkát
végzett. De a "több szem többet lát" elve foly-
-tán 'nem fogja tőlünk rossz néven venni, ha az
anyag hiányosságaira is rá fogunk mutatni. A
zsinati bizottság és egyházunk ügyét szívén
viselö -minden ember meg lehet győződve; hogy;
minden szavunkat csak az egyházszeretet
diktálja.

Nekünk már az első pillanatban feltűnt, hogy
a tárgyalási anyag önkormányzati része nem
tartalmaz intézkedést, vagy mondjuk inkább,
tervezetet -az egyház cselekvényes (adófizető)
nőtagjainak jogkiterjesztésére vonatkozóan.

, A mi érvényben lévő egyházalkotmányunk
.volt az élső, amely a nők jogainak kiterjeszté-
sére gondolt. Nagy dolog ,volt ez a mult szá-
'zad végén, amikor sem, politikában, sem más
egyházban, sem a társadalomban sehol sem gon-
.doltak 'még komolyan a nők egyenjogúsítására,
'Azóta a politikai élet, de más közületek is túl-
haladtak bennünket. ,És mi most-ott tartunk,
hogy a nők jogai -tekintetében a rní .törvény-
könyvünk csaknem a legavultabb rendelkezése-
ket tartalmazza. .. ",. " 7",,·, '

Nézetünk szerint a novelláris zsinatnak leg-
.elő,s~ör)~-ta -régi. alkotmánynak "azt a rendelke-
zését kell megváltoztatnia, hogya nő 'csak köz-
vetett módon gyakorolhatja szavazati és vá-.
lasztójogát. Ha a nemzetgyűlési 'és községi vá-

'lasztas()knál odaengedik a nőt aszavázőurnák- '
hoz,mennyivel inkább .kell az egyházban ezt
megcselekednünk. amikor köztudomású dolog,
hogyaz egyházi élet (főleg a szociális szeretet-
tévékenyeég) - tartó oszlopai 'a gyülekezet dol-
gozó nőtagjai. Tessék a nőnek megadni az, egész
vonalon az aktivéspasszív választójogot. Mert
"ha a 'parlamentekben és 'amíníszteri székekben
~ely~t,Í9~lalhat'ariő,,~ennyivel inkább á2! egy-
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-Igazán grandiózus munka.: de annyira. fanati-
kus szerző szólal meg benne s bár Flávius 'Jo-
zefus, apostatasága és Jeruzsálem eleste a t(5r~'

. tenelem adatai val teljesen egyezően ira tik .meg
~ könYyben,. k~r~sztyér: o,lyasó az elragadtatás
allapotaban IS azon az állásponton mar.ad, hogy.
az az ócsároltpaganízmus, amely a makkabeu-
sokat és álmodozásalkat megsemmisíti, lelkileg
mégis közelebb .áll hozzánk; mint az, a judaiz-
mus, ....mely vallási fanatizmusában ""annyira
szembekötött 'világnézetben él, _ amellyel a ke-

.. resztyénséget soha sem lehetett megérteni. .,
Modern paganizmus. Kimerem mondani azt az alátámásztható

Amióta a harmadik birodalom réme ráfe- igazságot, hogy Európát azújjáéledő pogány-
küdt a baloldali gondolkodású Európa lelkére, ságtól az arriodern judaizmus félti, amelyik
azóta mind .több alkalommal hallunk és olva-. nem is olyan régen hitéletére és judaizmusára
sunk igen érdekes fejtegetéseket és próféciákat nem is adott olyan' sokat s ma abban a meg-
a harmadik vallásról, a pogányvallás feléledé- győződés~~n él, hogy e~~el ~ lármakeltéssei
séről. . .. \.. ~egmentoJe.lesz a veszélybe Jutott keresztyén-
. Már konferenciát is tartanak az új pogány, _,segIle~. , ., ", . .. ..

kultusz emberei s az a Krause dr., aki anémet ' NI~CS ~va;ngehkus -teológus, .aki orulne az
keresztyének táborában eddig is kitűnt túlzó uj poganysagnak. A. magyar , protestántizmus
vallástalan .kiváneágaival, a pogány teológiai nem t~,dta ~elyeselm ,a~t a .h;;tb~ru utam ma~
csoport új és merész táborában is vezérkedni gyar torekve,st sem" h,ogy ~I Ismét térjünk
akar. vls~za a fe.her !ovak áldozatárac Nem helyesli,

Nem lehet letagadni azt a tényt, hogya né- .de I~yekszIk higgadtan IT1~gí~éln.ia 'jelensége-
met állam életb en vajúdó vallásos áramlatok ket és .ab,ban a ,tuda,tba,nnyugtatJa ~eg magát,
között egy új és egészen érdekes pogány újjá- hogy ~z, I~ a háborús es forradalmi psychosis-
éledés csírázási folyamata indult meg.' Messze- nak kl~e:o ~o!yamata. ' ,
menő következtetés volna azonban olyan ki- _ ;"Nehany evvel ezelőtt. még azt hirdették
jelentéseket helyeseknek elfogadni, hogy ez az vl1a.g~zert.e,hog~ az is~entelenek ligája elsöpri

-új vallásosság csak a protestántizmus egyházait a világot. ~a m~r tUdJu,k, Hog:yez az, erőszak-
veszélyezteti. Nem alapítható tényekre az aka~ verbuvalt ,part oszlasnak indult ~ bukása
megállapítás sem, hogy a mai német protestáns meg, van pecsételve. Az európai szabadgondol-
fiatalság rokónszenvezik ezzel az új mozga_;kodok frakcIoJa mar, a}:>l:>ana ~,el~z~t~en van,
lommal s azt sem lehet komoly formában. ki- ?O~:y!)-emta.1,áI,Europaban mukodesenek. ki-
hangsúlyozni, hogy a katolicizmus zárt falain ~eJtesere. engedélyezett terü!et.et) mert minden
nem tud ez az irányzat áttömi:1 . ~~lampohtI~aI tenyezo Igyekszik szabadulni tő-

De nézzunk sZ~l!lébe··magának a pogány luk. Igazsag ..azon~a.r: az, .hogy 'a. po.g~pyság
gondolatnak is:· . . nem a harma~Ik :rallas, ahogy napjainkban
, Ott nem lehet 'pogányságról beszélni, ahol ~egke;eszteltek ,s igazságaz is, hogy ne néz-
az -Irás szavait-már egészen elfelejtették, ahol z~k mások szeme~.en a szálkát, amikor a geren-
az úgynevezett keresztyén élet nem mutatja a da~ magunkhoz l{Qz~lebbI!legtaláljuk s igazság
hitből következő jó cselekedetek sorozatát? A az IS, ~?gy .;;t.hlter~, e~redt ~uróP8:i protestántiz-
mai éle~ tele van európaszerte . pogánysággal. must uj ~.koyetkez,o.dIad~laIb,an nem tudja meg-
Ahol meg ma is autókat lehet szentelni, ahel akasztani meg az uj poganysag sem.., .
még ma is istentiszteletek et lehet tartani a kí-· G..L.
nai és-japán háborúban elhullott állatok emlé-
1rére, ahol még ma is állatokat lehet bemutatni
a ,tem~lomokban s ezekre áldást kérni és kapni, A
hat mindez nem pogányság-? S mindez törté-
nik abban· a keresztyén Európában; amelyben
a keresztyénség tábora több, mint 400 millió
lelket számlál.

Az olvasott és keresett moderri irodalom
tele van pogány vonások kal. - Ott senki nem
teszi ~zt kritíka tárgyává s sokszor az a sajtó,
amelyik ma-a modern paganizmus- rémét vetíti
ki az európai protestántizmus elé, lelkében és
írásaiban vallástalan-is és pogány is. , ..

. . Budapesten ma egYik legkeresettebb kőnyv
L10n Feuchtwanger :"Azsidó háború c.'könyve.

őket sem az egyház tanácsában, 'sem közgyűlé-
sén, sem társadalmi egyesületeiben . .. Mert.
vannak dolgok az egyházban, amelyeket az

.evangéliumí asszony szerénysége, alázatossága
és szeretete nélkül jó végre vezetni nem
tudunk. .... -

Abban a reményben írjuk ~ sorokat, hogy
"a zsinati bizottság utólag föl fogja venni a tár-
)gyalási anyagba a nők jogai kiterjesztésénék
kérdését is. .

.~'\' ..• "

nyugdijihtézeti bizottság -védelme.
(Helyreígazítás. )

. Hogy milyen· meg nem értéssel, mondhatnám
úgy is, hogy ellenszenvvel kísérík egyesek, sőt közüle-
tek az egyet~mes nyugdíjintézeti bízottságunüködését,
annak klasszrkus, de nagyon elszomorító példája az a
tudósítás, amely a veszprémi egyházmegyei felkészegye-
sület őszi értekezletéről az Ev. Élet mult évi 46. -szá-

. m~~an jelent meg. ... . .'.
...... : A tudósító azt írja, hogy az értekezlet "megdöb-
b~?éssel. vett~ t~??m~sul", hogya .bízottság F ..,L; ~yug-
dlJ~t, .mível Ő dlJflz~tési kötelezettségének .csak ,52, szá-
zalekban, egyházközsége pedig 'csak 43 százalékban tett
eleget, 3600·P helyett csak 2187--P-ben állapította meg.
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A továbbiakban pedig az értekezlet ama felfogását
hozza nyilvánosságra, hogy a lelkészt csak akkor lehet
a gyülekezet hátraléka míatt felelőssé tenni, ha a -nyug-
díjintézet utánajárt és meggyőződött, hogy a gyüle-
kezet hátralék a a lelkész hibájából, vagy hanyagsága
míatt áll fenn. Ilyen utánjárás ebben az esetben nem
történt 's ezért a lelkészegyesület a nyugdíjintézet hatá-
rozatával a legnagyobb mértékben elégedetlen. Igy
szöl-a tudósítás.

.'Minthogy valószínű, hogy ez a tudósítás elkerülte
egyetemes. nyugdíjíntézetünk ügyvívőjének figyelniét,
mert különben reflektált volna reá, legyen szabad nekem,
aki mint a nyugdíjíntézetí 'bizottságnak tagja, szmtén
hordozom a felelősségnek 'nagy terhét s bizottsági tag-
társaimmal egyetemben aggódora nyugdíjintézetünk
jövő sorsa miatt, 'az elégedetlen veszprémi testvérek-
nek a, következőkben válaszolnom.

A'nyugdíjintézeti bizottság' a sérelmezett és -
sajnos - több más esetben is nem a saját hatásköré-
ben' járt el, hanern végrehajtotta" aminthogy végre kel-
lett· hajtania az 1932. évi' egyetemes 'közg'yülésnek .e
tárgyban .. egyhangúlag meghozott, a jegyzőkönyv 79.
pontjában .foglalt határozatát. Hogy ezt a határozatot
a veszprémi' eg'yházmegyeí "Ielkészegvesülét tagjai nem
méltatták fígyelmükre, holott már majdnem egy év
óta tudomással kellett arról bírniok, arról a nyugdíj-
intézeti bizottság mít sem' tehet.·

Tény az, hogy az' egyetemes közgyülés ezt a hatá-
rozatot a: nyugdíjintézeti bizottság' javasiatára hozta
meg. De kérdem; hogy cselekedhettünk-e másképen,
míkor az alábbi adatok parancsoló ereje előtt ' kellett
nieghajolnunI{,' . .

-Az összes' egyházmegyék közül csak egyetlen e,gy
van olyan, amelynek egyházközségei és lelkészei tel-
jesen megfeleltek 'eddig a nyugdíjintézettel szemben
fennálló kötelezettségüknek. Viszont van egy másik, az
előbbinél sokkal nagyobb egyházmegye, amelyből
eddigá járulékoknak 1, mondd: egy százaléka folyt be í

, -i'\zátlagösszegek pedig ezek: A bányai kerületből
befolyt a járulékoknak 20.5%-a, a dunáninneniből
65$%-a, a' dunántúliból 42.4%-a,· a tiszaiból 23.2%-a.

, Hogy aztán ennek a nemtörődömségnek következ-
tében - mert a hiányzó százalékok at talán mégsem
lehet egészben 'a gazdasági válság terhére írni - a
tagok és fenntartók hátraléka az előző évi 284.685
P-től . 311.882 P-re emelkedett, az, amilyen természe-
tes, épen olyan.ielszomorító 'és aggasztó is.
,A nyugdíjintézeti 'bizottság tehát a kényszerűség
hatása alatt hozta meg a sokak által sérelmezett ha-
tározatí javaslatát" s az egyetemes egyház, mínt a nyug-
díjintézetnek tulajdonosa és fenntart6ja, felelőssége
tudatában az 1933. évi közgyűlésen újból 'kimondotta,
hogy' a nyugdíj, stb. az igényjogosultaknak csak áz
érdekelt tag és a fenntartó által tényleg eszközölt be-
fizetések arányában folyósíttatik (1933. évi egyet. köz-
gyűlési jzőkv. 100.-pontjának 2. alpont ja.) .
: . Hogy. a fenntartó, tehát az egyházközség, mulasz-

tásanak következményeit is míért kell ~ bár csak
ideiglenesen -' 'a nyugalomba vonuló lelkésznek és
övéinek viselnie, arról sok ellentmondás közben nyilat-
koztam a MELE mult évi novemberi közgyűlésén.

Elégtételemül. ,: .szotgáí:: hog~{' nyugdíjintézetünk
ügyvívője a mult évi egyetemes közgyűléshez beter-
jesztett jelentésében teljesen igazolja az én ebbeli fel-
fogásomat, amidőn azt írja, hogy tapasztalása szerint
a ~agság~ díjakokoalhátralékban maradó lelkész példáját
~endszennt a gyülekezet is leoveti s így a fenntartói
)árulékokban felgyülemlő hátralékokért bizonyos mér-
tékig közvetve rendszerint a lelkész. is felelős. I

,.,. Elégedetlen testvéreim, olvassátok el. kellő figye-
lemmel. ezt a jelentést s az azzal kapcsolatban hozott
e~yetemes - közgyűlési határozatokat, főrészt pedig
ajándékozzátok meg több szeretettel a, mi nyugdíj
mtézetünket és az eddiginél nagyobb megértéssel an-
nak bizottságát.,

.MihaloviQ~' Samu,
bíz., tag.,

Tolstoi és Nietzsche,
az akarat kérdéséről.,

Az őskeresztyénségben Augttstinus és Pelagius és
a reformáció korából Erazmus és Luther óta gyakran
találkozunk az akarat szabadságának és megkötött-
ségének kérdésével. Bölcseleti értelemben 'véve leg-
újabban Tolstoi az egyiket "ellenállhatatlanságnak",
s a' másikat Nietzsche "hatalomhoz való. akaratnak"
mondotta. Két egymást kízáró ellentétes álláspont. S
ha az indiai GJ,andhimagát következetesen Tolstoi, úgy
az olasz Mussolini magát Nietzsche tanítványának mon-
dotta. Míndkét ellentétes, derűs és borús elvi állás-
pontnak gyökerei gyakorlati jelentőségük mellett is
filozófiai jellegűek, sőt egyesék szerint "az evangé-
Iíummal rokonok."

Tolstoi "az akarat ellenállhatatlanságában", vagyís
teljes megkötöttségében" az evangélium kulcsát, a ke-
resztyénség lényegalkotó különbségét látja a szernet-
szemért. fogat-fogért hirdető zsidósággal szemben. A
keresztyénség Iőgondolata a hegyi beszéd szerint az,
hogy "ne álljurrk ellent a gonosznak", ami bizonyára
szenvedést, sőt megsemmisülést jelent. Igy aztán a
halalomról való lemondással elesik a vagyonról és
rangról. a személyiségről, a családról, népről, állam-
ról, egyházról, jogiról. hitvallásról és fajiságról való
ígényünk ls, mely egyetemes és bölcseletileg is meg-
alapozott pacifizmus már eleve is kizárja a háború
jelentőségét. Az öreg Tolstoi, Sebastopol néhai hőse, s
több háborús kép szerzője egyik színmüvében vértanú-
nak ünnepli azt az ifjút, aki a hazájának tartozó fegy-
veres szolgálatát megtagadva, törvényes büntetés
alá' esik.

Tolstoi még a nőt is mindaddig rabszolgának
tartja, mig legfőbb ideálját a házasságban, főleg az
anyaságban és nem a szüzíességben látja. ,,:Kreuzer-
sonát"-jában az' 'anyai szerétetet- lis érzékiségnek rní-
nösítí. Arra az' ellenvetésre, hogy e tan követése ese-
tén kihaina az emberiség, Tolstoi azt válaszolja: le-
gyen úgy, mert ezzel beteljesednek a testnek az a ren-
deltetése, hogy szolgáló eledele legyen a szellemnek.
Hogy ilyen túlhajtott pacifizmus, helyesebben etikai
anarchizmus megöli az életet, s megsemmisíti il ter-
mészetet, attól Tolstoi meg nem. ijed.

Teljesen ellentétes állásponton áll' Nietzsche
"Zarathu8.tr:a"-ja. A' gyermeket és házasságot akaró
tetterős fiatal embere nem ismer 'részvétet, gyöngéd-
séget, vagy engedékenységet. A házasság alkotó és
teremtő vágya szerinte az "tJbermensch." Az azt létre-
hozó házassági akarat "szentséges" akarat. Darwin
tana a küzdelenrröl, s a dór államok antikarisztokrá-
ciája volt mai európai kultúránk elpuhultsága és ge-
rinctelensége mellett Nietzsche elméletének ínspírálója.
Új "úri nemzetsége" csak "úri és szolgai morált" is-
mer. A "géniusz" és pedig a "katonainak" megszületése
a házasság egyedüli célja és értelme. Ö "a hatalom-
hoz való akarat" valódi megtestesülése az "Übermensch"
igazi fogalma és lényege. A nagy személyíségek elő-
készítöí va "géniusz" megszületésének. El tehát a mai
elvadult és eldurvult európai kultúrával, amelyen még
egy Schopenhauer bölcsessége és Wagner művészete
sem tudott segíteni. Pesszrmízrnusa szerínt mai' vilá-
gunk olyan, szegény gondolatban, mint még soha.

Míg tehát Tolstoi egy általa értelmezett ősevan-
gélium alapján' új vallási reformációt, addig Nietzsche
a keresztyénség és aSzokratesz elötti élet- és világ-
felfogásból kiindulva új kultúrát sürget. ';

Közelebbről az .Ubermensoh" az emberiség tö-
rekvésének legfőbb célja, akinek Nietzsche: "Götzen-
dammerung" c. müve szerint Istenre sincs szüksége,
mert őmaga magának az istene. Ö a legyőzhetetlen, s
feltétlen ura minden érzékének és erényeinek, ki' az
ellentétek heroikus megfeszítésére fekteti a fősúlyt. Az
"úri .morál" szellemében törekednünk kell minden "szol-
gai morál" és "egyenlősítés" mellözésével az összes
"régi értékek átértékelésére" . A hatalomhoz való aka-
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rat erős tudatának.' gyönyörével :'fda elő évezredekre,
",mint valami ércre" a maga akaratát az ő
Zarathustrája.

Az eltörésre szánt törvénytáblához" tartozik
mindenekelött a keresztyénség tana az Istenről és a
részvétről. Nietzsche szerint a keresztyénség a he-
roikus ókorral ellentétben a morál terén lázadást je-
lent mert szűntelen elkeseredett harcot folytatott a
felsöbb embertípus, a hatalomerős nagy' személyiségek
ellen. 'Részvétről szóló tanával hirdette az élet meg-
tagadását, amelynek újabb hirdetöihez Nietzsche
Schopenhauert, W-agnert és .Tolstoit sorozza. ,A rész-
vét nem más mint "a nihilizmus prakszisa, s a halál-
nak'hirdetője:' - ZarathusTa szerínt "valóságos méreg-
keverés." , .

Úgy Tolstoinál, mint Nietzschenél tehát -ae élet
kiiedelem, a béke halál. S ha Tolstoi a halált hirdette
a béke,' úgy Nietzsche a küzdelmet vallotta az élet
kedvéért: Szerinte minden békülékenység, vagy egyén-
lősítés .g'yeng'eség, s mínden egyenlőség, testvériség, és
szabadság, amelyet' Rousseau mellett a keresztyénség
is hirdet, az ideál elsatnyulásával azorros. '

De az európai élet mai hanyatlása Nietzsche' sze-
rint nemcsak a keresztyénséggel, hanem már Szokrá-
tesszel és Platonnal 'kezdődik., Szerinte a keresztyén-
ség "népnek val6 platonizmus", mig a maga" tanát
"megfordított platonizmus"-nak mondja. 'Platon fel-
fogását a tiszta szellemről és a magában való jóról, a
"leggonoszabb és' legveszedelmesebb tévedés"-nek,..
mondja, amelyet Istennel együtt le kell taszítani a
trónról. Nem az örökkévaló idea, hanem a látszat az
élet célja és értelme. Szerinte "Alles ist Unsínn und
dieser' Unsinn ist' ewig. Kein Wahres, kein, Gutes an
sich! Nichts ist wahr, alles ist erlaubt" - ami már
merö "nihi1izmus" az eszme'és az erkölcs világában.

A régi kozmosz romjain Nietzsche anti platonikus
"antikeresztyén" élet- és világfelfogása új törvényt
állít fel erre a kérdésre, hogy' mi a jó ~ Mindaz, 'ami
a hatalom érzületét és akaratát az emberben emeli. S
mi a rossz? Mindaz, ami. gyengeségbőr származik. Az
új törvénytábla tehát Nietzschenél így hangzik: "Ke-
menyek legyetek!" ,

Ha eltekíntünk Nietzschével 'az egységtől,' Úgy a
mindenség a káosznak esik áldozatul. 's. másrészt, ha
Tolstoí-al lemondunk a hatalomról, s a küzdelemről,
úgy aszkétikus módon megtagadjuk az életet, s az élő
szellemnek e világában és é világra vonatkozó hiva-
tását, amelyről pedig a nyugati' ember soha le nem
mondhat, Mert az él és hal 'ezért a híteért, hogy mégis
csak van valami észszerű tartalma ennek a földi élet-
nek, amelyért érdemes végigküzdeni ezt a herkuleszi
munkát. Ime, a közép'kori dómok mennyézeteiben és
a repülőgépek ben a fölfelé törekvő szellem legyőzte a
természeti erő nehézségeit. Nincs ma távolság, magas-
ság és mélység!

S hogy állunk e felfogással az evangélium .állás-
pontján? Az is ismeri a hősök küzdelmét a kísértök-
kel, az emberek testét és lelkét megkínzóival, az írás-
tudók és farizeusok kígyó nemzetségei-vel, a szentségest
megbecstelenítö kufárokkal, s az emberben lakozó ősi
gonosz' ördöggel, de egyúttal ismeri az élet barátját, a
mezők Iíüomát öltöztető és. az égi madarakat táplálo
teremtő' mennyei atyánkban; aki "hős vezérünkkel",
(Luther szerínt "der rechte Mann"), a Jézussal' le-
győzi a gonoszt és, megtfsztítja a: szentségest, Állás-
pontján e küzdelem-tárgya és egyúttal harcosa az em-
ber. Tolstoi teljesen 'félreismert az evangéliumnak ezt
a befelé és kifelé nyilvánuló küzdő jellegét, amely' sze-
rínt Jézus evangéliuma nemcsak békét, hanem harcot
és háborút is hozott a világra. ' ,

, Tolstoi az emberi nem" személytelen egységének,
elvont eszméj ének mondja az Istent. Az evangéliumban
ellenben végtelenül nagyobb személyiség az Isten,mint
az ember, mely felfogás kapcsolatot teremt az érzéki
és érzékfölöttí, a földi és mennyei vlIág között. Tolstoi-
nál és Nietzschenél halálos ellenség az érzéki és a 'szel-
lemi világ, 'ami az egyiknek, vagy a másiknak meg-

semmísüléséhez, a 'nihilizmusba vezetett. .Egyedül az
evangélium szeretetvallása '. ismer' kiegyenlítődést ér-
zéki és érzékfölötti világ között. Az emberi személyi-
ségnek, mínt az örök isteni szeretet értékes tá~gyának
van tehát értéke, "örök élete" és "megszentelődese." Az
Istenben, <mínt ősszemélyiségben megújul, újjászületik
az ember, azért van minden egyes emberi' lélekne'J:
Goethe szerint is véghetetlen ,becse és értéke. 'I'olstoí
"ellenállhatatlanságával" és Nietzsche "kemény gé-
niuszá"-val ellentétben az evangélium a gyengét 'és
beteget is belülről és kívülről gyógyítaní. megmenteni,
megtéríteni akarja •. ép azért, a valódi szeretet tevéke-
nyen ható felebaráti és közösségi szeretet, amelynek pe-
dig helye nincsen Tolstoi és Nietzsche gondolatrendsze-
rében. Még az ember részéről jövő legerősebb ellenállás-
sal is meg tud küzdeni, mínt az irgalmas szamaritánus,
sikeresen. Schiller szerint csak a kereszt vallása köt
'koszorút az alázatosságból és az erőből együttesen. És
ezt Eucken "aktív idealizmusa" is hirdeti.

Mint látjuk, Nietzschetől 'kölcsönöztük 'a szemé-
lyiség es a hatalomhoz való akarat' fogalmát és' azt. át-
ültettük a vallásos erkölcsi élet talajába', amelyről főteg
Tolstoinál volt szó. Csak' itt nyeri a hatalom a maga
igazi értelmét, s a személyiség a természettől és a vé-
letlentől független mélységét, mi nélkül' az élet köré-
ból eltünnek .az ész, 'S a káosz, lépne annak helyére.
Másrészt átvettük Tolstoitól az eSzegység fó,galmát, s
a hatalomtól független szellemi kultúra jelentőséget,
amelyet viszont Nietzsche 'sürgetett. Annak talaja pe-
dig, mínt Nietzsche élesen látja, a küzdelem ' világa.
Gondoljunk csak a régi Athénre és Rómára és Danté-
töl Michelangelóig, a renaissance Flórencére. De Athén,
Róma és Flórenc egyúttal azt is igazolja, hogy az erős
személyiség olykor termé'ketlenné lesz akkor, ha
nera: a tárgyi as szellemből kiindulva és az eszmétöl át-
hatva 'készül alkotásra. Szomorú példa rá Alkibiadesz
vagy Bo,rgia Caesar, A leghatalmasabb egyéniség is
terméketlen kellő tárgyías: szellemi_tartalom nélleül. ,,Az
erős emberek termelése még nem garanciája az
igazi kultúrának. Az ész egységéről és annak igazsá-
gáról való meggyőződésünk nélkülözhetetlen feltétele
minden gondolkodásnak és minden szellemi kultúrának
a művészet és a tudomány világában.

De az igazság eredete és elsajátítása oly térre
vezet, amelyet' semmiféle emberi hatalom nem ér el.
Sem a lenyügözö személyiség, sem a varázserejű be-
széd, még kevésbbé az ököl hatalma. A vallásnak ere-
dete és elsajátítása is a lélekben - minden kény-
szer mellözésével - a szellem egysége és közös-
sége által v.an biztosítva. A keresztyén Igehírdetés.Ts
azon az isteni igazságon alapul, "mely évezredekre ke-
mény ércre" írta "a maga akaratát". Itt a szellemi
élet terén új és más törvények uralkodnak, mint az
erőkön és ha.talrnakon nyugvó természeti életben. A
jánosi evangélium Jézusa azt mondja: "Azért jöttem
e világra, hogy bizonyságot, tegyek az igazságról. S az
én országom nem e világból való, mert ha onnan való
volna, 'szolgáim küzdenének .érte."

Dr. Szlávik Mátyás~

, I

Új könvvek.
Ime!

Turóczy Zoltán könyve.

Könyvet kiadni ma: heroizmus, Vallásos tartalmú
könyvet, vagy éppen egyházi beszédeket kiadni:' ön-
feláldozás, Mert a könyv példányai vagy ott marad-
nak a szerző tulajdonában, ami a kisebbik baj; vagy
eltemeti az emberek hallatlan közönye. 'I'uróczy val-

)ásos tartalmú könyvet, sőt egyházi beszédeket adott
ki és öt nem eza sors érte, Ac példányok elkel tek, a
kritika egyhangú lelkesedéssel írt róla és li közöny,
egy csapásra felengedett, Nem is várhattunk mást,
Turóczy Zoltánt mint' igehirdetöt .és előadót ország-
szerte 'ismerik és becsülik és ez a körülmény eleve biz-
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tosította könyvének kiadói sikerét. De az anyagi siker
mellett nem maradhatott el a megérdemelt erkölcsi
siker, sem. ..

~* *
Turóczy Zoltánban, amikor 'beszél, van valami az

ószövetségi próféták szag;gatottságából és darabosságá-
nól. Ugy szól, ahogya' LéH~kszólni engedi. Sokat nem
válogat sem a képekben; sem a kifejezésekben... De
ezzel a kifejezési modorával robbant, leigáz, megfélem-
lít, megrendít, és a .végén fel is emel. Savonarolaszerű
megnyilatkozások., Innen van, 'hogy elemében' 'igazán
akkor érz! magát, -ha ostorozhat; ha a megtorlás gon-
dolatát juttathatja kifejezésre. Ez aprofétikus modora
könyvében is itt-ott elötör, de lény.egesen símábbanés
enyhültebben folynak ki 'a gondolatok és 'mondatok tolla
alól. Egyik-másik részében Dávid zsoltárainak 'a költöí
szépségeít közelítik meg,'

* , ;li'

Az olvasót bizonyára nem az érdekli, hogy teoló-
giai szempontból mit adott nekünk Turóczy könyve.
Hiszen nem a teológiai tudományt, hanem a hívő szí-
veket akarja könyvével gázdag'ítaní. És ez teljes mér-
tékberí sikerül is neki. Könyve 'fölött őrt áll elejétől
végig a bibliai, szellem. .Megragadja a .kíválasztott
Igét és pompás elerp.zőképességeiyel, izeire szedi szét.
Egyetlen momentumot nei:nhagy kíaknázattanul. A ki-
nálkozó Ige összes lehetőségeit kihasználja. Sőt ölyan
rnomentumokat is észrevesz, olyan gondolatokra és le-
hetöség'ekre is rámutat, amelyek, a kevésbbé mélyen
.járö igehirdető fígyelmét kikerülik.,

,* *
E beszédek szerzöjének és előadójának van hite.'

,Mert a meggyőződésnek ilyen 'erejével csak a hivő em-
, ber beszélhet. Ném az íróasztal mellett nehezen szült
-gondolatok, érzések, képek és szóvirágok vonulnak itt
fel'előttünk,hanem egy hivő' szívriek a' kiáltásai, ame-

;>'lyek"spontán' törnekeJö és 'amelyek -kífejezéare jut-
"tatják 'magának az igehirdetőnek gyarlóságérzetét is.
Tiszteletreméltó' az a' bátorság, amely a személyes' él-

"'méhyek felvonultatásátöj, az egyéni gyarlóságok meg-
vallásától 'sem riad vissza" (Az anyaszentegyházt) .
Spurgeon mondja .valahol.. hogy az egyházi beszédnek
érdekesnek" kell lennie, mert különben elalszik a hívő
és 'lelke abban a pillanatban az ördögé. Nos, Turóczy
'beszédei érdekesekés hatásosak. Mínf 'egy-egy drámai

-:költemény- peregnek le 'az ember előtt, mínt a bűnés
kegyelemvnehéz viaskodás ának drámái.Minden egyes
.beszédének annyi az' önmagában walö értéke, hogy ezt
az értéket már 'nem fokozhatták, sőt inkábbkisebbit-
hették az 'ilyen profán címek: A csókéheaF'íú és Vér-
tanuk kerestetnek ! '

*' *
Beszédeinek és 'elóádásaínak az értékéből mít sem

'von,le az a körülmény, hogy vannak itt-ott' kisebb, na-
gyobb túlzásai. Túlzottnak tartjuk főleg .az anyaszent-
egyházc. beszédében azt a Jetentöséget.iameivet az egy-
házon, kívül, vagy ha úgy tetszik" az egyház mellett
müködö egyesületeknek tulajdonít. - Tur6czynak pozi-
tiv 'hité van.' 'be' ez egészen természetesen nem akadá-
lyozza öt abban, hogy a "szö legnemesebb értelmében
modern prédíkátorrá legyen: Témái újak, semmiféle
sablónhoz nem igazodók, rendkívül véltozatosak és úgy-
,~zólván.az egész mai életet átfogók. Ha meggondol-
Juk, hogy ezek a beszédek mindössze három-négy év
terméséből vannak összeválog atva.. szinte bámulatos-
n:;tk kell mondanunk azt a gazdag szín- és hangulat-
változatot, amelyet előttünk felvonultatnak. Stílusa is
rnodern, mert egészen leegyszerűsített eszközökkel
dolgozik. '

* *
Túróczy Zoltán könyvérŐl nehéz kritikát írni mert

'annak tl;irsszerzői az Isten lelke és a mai élet. Á cím-
lapcin ez olvasható: Ime!" TuróczyZoltán.,' Semmi baj
sem volna, ha; ígyhangzanék: 'InwTuróczy Zoltiin.
Mert annyira lelkéböl Telkezett ez a. könyv. Ez persz é
nem kifogás, hanem dícséret, mert aki a szerzot ismeri" .', ,'-.- . . .'" l'

nagyon jól tudja, hogy ebben a könyvében is csak Krisz-
tusának egyszerű és alázatos szöcsöve akart Tenni. "

(-O

* *
Isten hárfása. Történeti elbeszélés. Irta: Kapi

Béla, 1933. Ebben a könyvben Oerhardt Pálnak, a nagy
evangélikus énekköltőnek állít emléket a szerzö, Mes-
terkézzel rajzolja 'meg a korán árvaságra jutott páp-
költönek megpróbáltatásokban gazdag életét. ~lénk
állítja a' küzdelmes diákévek történetet. majd a lelke-
sen munkál kodó ifjú' nevelőt, aki sok gondja és baja
mellett míndíg talál időt arra, hogy lelkének ,érzéseit
versekbe öntve magasztalja és dicsőítse Istenét. Lát-
juk öt, mínt a míttenwaldeí gyülekezet lelkészét. Itt
is csak, küzdelem várakozik reá. Életterheit hűséges
felesége szívvel, lélekkel segíti elhordozni. Pedig nehéz
próbák elé állítja őket az Úr. Gyermekeiket egymás
után fektetik a síri ágyba és csodálatos, hogy amikora: legnagyobb fájdalom marcangolja szívét, akkor aJ~~
zatos lélekkel próbálja magát megnyugtatni és felfakad
lelkéből a legszebb ének: Légy csendes szívvel. - Dé
még mindig nem elég a szenvedésböl. A választó f'eje=
delem hitük és meggyőződésük miatt üldözni kezdi .az
evangéliumi egyház lelkészeit és mivel Gerhardt Pál
nem tudja megszegni még gondolatban sem a hitvallási
iratokra tett esküjét, elmozdttják álláaától. Azután
feleségét szakítja el' mellöle a kérlelhetetlen halál. Es
Ö csak áll rendületlerr-htttel és ajkán soha panasz szó
nem fakad. Békén viseli életsorsát rnindaddig, míg 7Ó
éves korában megtér Istenéhez. - Küzdelmekben, meg-
próbáltatásöleban és veszedelmekben gazdag élet, amely:
nek öröme alig volt, de amely mégis boldog volt, mert

, mindig együtt járt Istenével. Boldog volt, mert l:j, mély-
ségból is fel tudott fohászkodni a Míndenhatóhoz; Az
illusztris szerzö ebben jl kőnyvében a hódolat és a hála
tüze it gyújtja meg egyházunk egyik legnagyobb ének-
költöjének emlékezete előtt: Ez a könyv igen al'kal-

,.)~laS.a:r;:ra,rhogyamí, hitünket Iserösítse, J;!9gymegmu-
tassa, hogyan kell minden időben bizodalmas hittel ra-
gaszkodnunk Istenünkhöz, hogyan kell szívvel; lélekkel
harcolnunk Krísztus ügyének diadaláért.

(n~n)

FIGYELÖ~,
Rómából jelentik: A Vatikánban már hó-

napok óta folyamatban vannak az elokészületek
X. Pius pápa boldoggáav:atására. A minap Tre-
visoból csodálatos gyógyulást jelentettek;" az
ügyben a szentszék .már meg is kezdte..a vízs-
gálatot. Az egyik falubanugyanis az orvosok
már lemondtak egy súlyos vesebajban szenvedő
leány életéről. A beteg állapota válságosra, for-
dult, mire az orvos tanácsára papértküldtek. A
pap meg is, érkezett és az utolsó szentség fel-
adása után a plébániáról X. Pius pápa képét
vitte a betegágyhoz. A bete~ hozzátartozói ta
plébánossal együtt imát mondottak a boldog
emlékezetű pápához. A jelenlévő orvos legna-
gyobb 'csodálkozásáran beteg az ima befejezté-
vel azonnal jobban lett és másnap délben telje-
sen gvógyultan elhagyta beteg ágyát. Az eset-
ről' felv~tt jegyzőkönyvet elküldték a Vatikáá-
ba: ... Az 'olvasó talán azt hiszi, hogy ezt a hírt
az Osservatore Romano-ból, vagy a Szívújság,
ból vettük át.Nem. Olvasható a "Magyarság",
1934. január 20-i számában. És mondja 'még va';
laki, hogy a felvilágosodás és a józan vallásos-
ság századában élünk. . ,

* *
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, A "Pesti Napló" 1933. dec. 8-i számából,
Kommentár nélkül: "Róma, dec. 7. Giovanni
Todarro páter a cannicati.templom oratóríumá-
ban Sziciliában megfojtott egy asszonyt, majd
borotvával átvágta az asszony leányának tor-
kát. A páter a két holttestet az oratórium alatt
I~vŐpincében rejtette el, majd' megszökött. A,
meggyilkoltak személyazonosságát mindezideig
még nem lehetett' megállapítani, tekintettel
arra, hogy Cannicatiban 'senki' sem ismerte
őket."

* *
Egy pestkörnyéki község állami iskolájá-

banmegjélent az evangélikus hitoktató lelkész,
,hogy szokásos heti óráját megtartsa. A legna-
gyobb meglepetésére az iskolát zárva találta.
Érdeklődésére megtudta az egyik iskolásgyer-
mektől, hogy ünnep van., Milyen ünnep?
,;Marhaszentelés" ... - felelt a gyermek. -
"Miféle ünnep ez, te gyermek, sohasem hallot-
tam róla?" .z: "Hát a' plébános 'úr .a gazdák
marháit szeriteli be és azután, mivel disznóölés
ideje van, házról házra jár és a böllér késeket
és hurkatöltőket is beszenteli !','. .. Semmi kő-
zünk hozzá, ha ez a plébános úr és esetleg a
többiek is a tehenet és a hurkatöltőt beszente-
li:k... de az ellen a legélesebben protestálunlí,
hogy ezen a címen még színkatolikus községben
is ískqlai szünetet rendeljenek, el .az állami is-
kolákban, amelyeket az összpolgárság keserves
adófilléreiből tartanak fenn. '
J' "" ,,' , '" *

" Közel két esztendeje az "Evangélikusok
Lapjá" -ban ismertettem egy furfangos esetet,
amelyben arról volt szó, hogy egy Kaufmann
Oszkárné nevű evangélikus- nőt a budapesti
Nagyboldogasszony 'plébánia' hivatal fölvett' a
róm. katolikus egyházba, anélkül, hogy kitérési
szándékát bejelentette volna az illetékes kelen-
földLevárigélikus 'lelkészi' hivatalriál. -Érdeklő-
désémre il. plébániahivatal két tanu által szabá-
lyosan kiállított kitérési tanusítványokat muta-

. tett-fel. Az eSet' legérdekesebb momentuma az
volt;: hogy ezeken a bizonyí tványokon a kelte-
zés'1931. jún. 10-t és 24-tmutat6tt és a plébá-
nos' már 1931. ápr. 9-i dátummal vette föl a ki-
térőt- egyházába.v-c-: A' Kelenföldi lelkészi hiva-
tál. az, esetet kötelességszerűen bejelentette a
belügyminisztériumhál. Az 'ügy kivizsgálására
kiküldött biztos megállapította míndenekelőtt a
p.lébanos jóhiszemi);séget és az ad acta kerülés
vesz-edelme fenyegetett. A kelenföldi evangéli-
kua-Ielkészi liivatal ujabb erélyes fellépésére a
belügymihtsztérium utasította a. .kir. ügyészsé-
get,» hogy li. kitérő és tanui ellen hivatalból az
okirathamísítás 'vádját ernélje. Budapest szé-
kesfőváros árv'aszéké1934: január 5-i keltezés-
s~t,ei' esettelkapcsolatban a .kővetkező határo-
Z1:,?,tQt: közli il kelenföídiévang.Telkészi 'hivatal-
lal: ';,A m. kir, belügyminiszter 'úr 194.933/1933.
)q-IL ~sz. leiráta folytán értesítjük a t. lelkészi
hivatalt, hogy a budapéstf' királyi büntető-
törvényszék mult év november 16-án tartott

./.'

tárgyalásán Kaufmann Oszkárné; Buboka Ja-
kab és Duboka Jakabné budapesti lakosokat
két-két rendbeli okimtharnisítás »étséqében bű-
nösnek mondotta ki és' őket egyenként 50 pengő
pénzbüntetésre, ítélte. Az ítélet jogerős. A szé-
kesfőváros árvaszéke. Dr. Jakopovits s. k.
ülnök."

Véletlen-e, kedves olvasó, hogy Magyar-
országon újabban katolikus és protestáns papok
felváltva állnak a törvényszékek, előtt felek-e-
zet elleni izgatássat vádoltan ? I

És véletlen-e, hogya katolikus papokat
minden esetben felmentik, a protestáns lelké-
szeket pedig legtöbb esetben - legalább is első
fokon - elítélik?

Az '"Erős vár" kérdéséhez. '
Az "Erős vár" ügyének megnyugtató megoldásá-

hoz egyetlen egy szempont feltétlen figyelembe vétele
szükséges, s ez a "hűség" szempontja. Hűség az eredeti
dallamhoz és hűség az eredeti szöveghez. Ezt a funda-
mentalis szempontot g kiküldött bizottság honorální .is
fogja, mert e nélkül ~ zavar e legfőbb énekkincsünk
körül még általánosabb lenne.

Itt alkuról. egyéni ízlésrö), bevett szokások tiszte-
letben tartásáról, nemzeti szempontok ról nem lehet szó,
Se melismá:król, se célszerű kurtításokról, vagy. nyúj-
tásoleról. Itt csak egy megoldásról lehet szó: dallam-
.ban és szövsgben , az' eredetihez való föltétlen ragasz-
kodás. Mert ézt megköveteli 'tőlünk nemcsak a rend
szeretete, de első sorban a Luther müve és a Luther
személye iránti köteles tisztelet. Miféle alacsony 'epí-
gon lelkűség Luther hatalmas zenei müvét kikezdeni
és javítani akarni! '

Az "Erős vár" dallama 'és szövege eredeti példány-
ban maradt meg s hasonmásban nem egy. illusztrált
német munkában jelent meg s forog 'közkézen. Az
eredeti dallamban amelismák' meg vannak" s így
azokat az egyéni zenei ízlés követelte jobbhangzás
míatt elhagyni nem lehet. Az eredeti dallamon egy
jottát változtatni nem szabad, mert ezzel, eltekintve
egyebektől.tegészkorál éneklésünk sorsát al'egnagyobb
bizonytalanságnak is tesszük ki és tág teret nyitunk
az egyéni csűrésnek-csavarásnak. Rend helyett általá-
nos rendetlenséget teremtenén'k.

Az eredeti szöveghéz való hű ragaszkodás nehe-
zebb feladat lesz, mert Luthernek ósdías, tömör, mar-
káns német nyelvét találó, hü magyar nyelven nehéz
visszaadni. De itt távolról sem gondolunk szötárszerü
hűségre, aminthogy ilyen fordítási kísérletek napvilá-
got láttak. Ihletett költő az énekben uralkodó hangu-
lat, lélek hűséges vísszaadására nyelvünkben mindég
megtalálja a kellő -kifejezö formákat. Eddigi fordítá-
saink, 'különösen a dunántúli énekeskönyv fordítása,
nem áll mögötte más nemzetek fordításának.

'Mayer 'Pál. '

~I__H_I _R_E_K._·~~ril~1
HETVENED VASÁRNAP.

1. Kor. 9J ~4-10J 5.

A mai Igében Pál apostol kiiedelemreeeó-
lít fel minket, még pedig az örökéletértJ a ro-
molhatatlan kororuiért: való küzdelemre. A ver~
senyfutás' hasonlatát használja. ,A· verseny-
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'jutd-s~ál sokan futnak J de egyhveszi .el' a' jutal-
mai, a; romkmdá koronái, A romolhatatlan ko-
ronaért is többen küzdeiték; ae ezt mindenki
rn,égnye'(het'í):, aki. ',sia:bály~iii([i;én küz,fl. .4z
cpoetol..péuiát. állít elénk. ,11lag.atűrtetésről ée fl,
test megsanyargatásáról)3:<Jolgává tételériiibe-
szél. Az életért valamennyien küzdünlf",de be-
álltunk:e az öi'ökéletért küzdők sorába? Meg
";afJ,"~e.bennünk ae önmegtartóztatás s á' testün-
ket beállítottuk-e a lélek szolgálatába? -Hogy
a célt elérhesside, a romolhatatlan 'koronái el-
nyerhessük) vegyünk maqunkhoe leZki eledelt
,és· italt: ..De vigyáz~unkJ ' mert: aki méliatlanul
'eszik -ée iszikJ" az ítéletet eszik és iszik ma.gá-
·ibtjk. :fÍlljUnk be a küzdők kozé, de küzdjünk
sza,biily~zeríif}n) ,hogy elnyérhessük'a romotha-
tátlan .koronát, az örök életet ..

.. J. P.

- A budapesti~speresség Ielkés~einek értekezíete.
,A budapesti egyházmegye .lelkészeí . .január 22-én a
Leánygfmnázíum kís tanácstermében értekezletet tar-
tottak Kemény 'Lajos- espéres "elnöklete' alatt; amely-
nek e~y~üen~'tárgya li: D." D, Raffay Sándor püspök
összeállította liturgikus istentiszteleti .rend bevezetése
volt. A pesti magyar egyház, templomaiban és az óbudai
templomban- már e rend-ázerínt" végzik az' istentisz-
teletet. Áz érte~eziefbeha:t( v~JaAs' a.Üturgiai biz<?tt-
ság tagjának, dr ..Gaudy .Lászlónak .meghallgatása .utáu
úgy határozott,' hogy' az egyházmegye összes templo-
maib~n böjt' élSő .vasárnapját-61 ~agypériték'igez új
Iíturgtkus rend "szerínt végeztessenek 'az':i~tentisztele-
tek. ',-c- A l-eg,kÖz,eiebbl' ~;i.ek~ir~taz' alkotmányreviztö
kérdésével-fog fag.J.alkozni.~,~' " .'

,. , _ ..Kuitúrest. A"Buaap~sf,kéle~földi Evangélikus
, LéánYKör',feorriái-'2-án lartja~á Gelfér-tszátló márvány-
termében -szókásos -kultúrestjét, amelynek - müsora a
következö: 'MégriY'i16CÍnond Szántó Robert lelkész. -
ZongoráZíkWlígner \Tíktória,"':"::"FelolvaaMaröthy Jenö
író, .:....-Költéményekét'<ad elö Bognár Elek, a Kamara-
színház tag3á:"~ -, 'li:ri-eI{ér:"Osélényí 'József,'a Nemzeti
'Színház tagja: ~·Bel~p(iaíj 1."::'::P. Kezdete pont 8 óra-
kor. A tiszta'öevétera-L~ájlykör jótékony céljait (cse-
Iédmísszíö) sZóIg'álja,"ézert relülffzetéseket hálás köszö-

·hettel 'fogad: " .',"--,~-' .,....
'. ' -;- Felépüihet~'e,:a (:iudapesti, evangélíkus Leány-
·gimnázium? Adományok az elmult. héten: Dr. Haberern
J. Pál 1000.- P" dr. Elíscher Vilmos. ;1000.- p, Szandt-
ner Béla 1000.- P, Szántó Róbert 1000,- P, Back Géza
2QO.- 'P! dr: Landg raf LŐrint,:'200.- P, A Leánygtmná-
,zium első szülöí teaestjének tiszta bevétele 280.- P.

- Nemes alapítványo Özv. Jánoshegyí. Mauthrier
Alfrédné a budapesti evangélikus gimnázium', arra ér-
demes' tanulóinak jutalmazására 2000.- pengős alapít-
ványt tett. ,

~ A fasor! gimnázium Luther-ünnepélye, A fasorí
gimnázium ifjúsági Gyámintézete szépen sikerült Lu-

• ther-ünnepélyt rendezett, amelyen Sólyom Jenö dr. ve-
títettképes előadást tartott Luther életéről, dr. Rem-
port Elek tanár pedig verseiből olvasott fel.

- Új egyházközségi ügyész. A szarva si evang.
egyházközség tanácsa január 16-i ülésén dr. Král Pál

•ügyvédet 'választotta meg ügyészévé. Dr. Benezur Vil-
most, Iapunk belső munkatársát, aki hosszú éveken át
díjtalanul 'látta el az egyházi ügyészi tisztet, tisztelet-
beli egrházi ügyéssze. választották.

',- Lelkészjelölés Kondoroson. A kondorosi evan-
gé~i~~sl~I}{~s~i_á!lá~..ra12 pályázó közül a január 14-én

megtartott jelölő k,özgyülés Balczó András nyír~gyházi
segédlelkészt és Gubcsó András ottlakat lelkészt jelölte.
Az esperes a maga részéről Jancsó András kardeskúti
lelkészt jelölte. A lelkészválasztó közgyűlést január
28-án, vasárnapon tartják.

- A Bethlen Gábor Szövetség és a Protest'á.rls
Irodalmi Társaság Sopronban; Az' Országos Bethl~'n
Gábor Szövetség és a Magyar Prot, Irodalmi 'I'ársaság
közösen tartotta kuItúrünnepélyét január 21-én este,;a
soproni kaszinó nagytermében. A délelötti magyar- IS-
tentiszteleten D. Kapi Béla ev, püspö'k az' oltári szol-
gálatot, míg az igehirdetést Dr. Ravasz László "ref.
püspök 'látta el. Zsúfolásig -megtelt 'a templom hívŐ"se-
reggel és emelkedett az imádság' szárnyán Isten szeIlt,
színe elé, hogy azután igéjében szociális kötelességeírrek,
egyéni terhének tudatára ébredjen, s azokat a Krtsztus-
ban elhordozni tudja. (Gal. 6, 1-5)..., .'

A kultúrünnepélyt a soproni gazdapolgár dllJápda
Kasztner Samu karnagy vezetésében a "Hiszek~gy':-
gyel vezette be, majd dr. 'I'aeruuii Nagy A,ndrá8j,a
Bethlen Gábor Szövetség elnöke mondott megnyító ,b~-
szédet, melyben a nemzeti összefogás idején is fenn-
tartandó protestáns kultúr- és vallás-erkölcsi kíncsek
megörzéséröl, .mínt szövetségük céljáról szólott. Alt-
dorfer Vikto,r, hírneves v. soproni karnagy, zongora-
müvész játszott ezután zongorán. Az ünnepi beszédet
dr. Ravasz Láselo ref. püspök tartotta, melyben lebilin-
cselö erővel szólott a szölömunkások példázata kapcsán
a gazdátlan lelkekről, akiknek sorait az emberiség éle-
tének mínden korszakában megtalálhatjuk és akik itt
élnek ma is közöttünk, Ezek a könnyelmü kritika, ,. a
lélektelen rnunka emberei, mert nincs gazdájuk, kínek
szolgálnának; holott az emberi lélek ösztönösen gazdát,
urat keres magának. A ll-ik órában élö modernjem-
berünknek egyedüli ura, 'gazdája Krisztus, aki kegyel-
mével ezt az utolsó órát gazdaggá teheti a hivalkodó,
gazdátlan életek számára.:"- Leírhatatlan' hatást -ért
el hegedüjátékával Dullien Klára hegedümüvésznö,
költeményeível ifj. Szá$z Károly és énekszámaival
Sz. Szalay Ilona énekrnüvésznö. A kíséretet zopgg.J!,án
Flórián György látta el. A záróbeszédet D. Kapi, ea«
ev. püspök mondotta, melyben köszönet mellett szólott
az isteni fénysugarnak lelkünk sötét szebájaban való
felgyulladásáról, mínt amelyben a kultúrest nagyszámú
közönségének része lehetett. A gazda polgár dalárda a
Himnusz-szal 'zárta a felejthetet.len kultúrestélyt. Az
estély után 'ban,kett volt a vendégek ttszteletére., ',""

-.: Halálozás. A fóti evangélikus egyházközségnek
'nagy gyásza van. Szeberényi Zoltán 'lelkész, a:ki nemes
buzgalommal töltötte be a fóti lelkészi állást, 39 éves
korában január 20-án elhúnyt. Temetése január 23-án
.ment végbe. A gyász szartartást a fóti templomban vé-
gezték. Szeberényi .Zoltán lelkipásztori gondjai méllett
írói munkássagot is fejtett ki.' " " '!

- Magyar' istentiszteletek. A' balassagyarmatí
evangélikus egyház f. évi január 14-én rendkívüli -egy-
házi közgyűlé st tartott, amelyen egyhangú, lelkes ha-
tározattal kimondotta a tótnyelvü istentiszteletek teljes
beszüntetését s a tiszta magyar istentiszteletek' beveze-
tését. Ez az elhatározás spontán a hivek lelKéből fá-
kadt.Már nagyon' kevés töt istentisztelet volt Gyar-
maton s azoknak is a látogatottsága oly gyér vbit,
hogya hívek maguk kérték elhagyásukat. A határszélí
város, mely a Civitas fidelissima mellett a Civitas for-
tissima nevet vívta ki magának a cseheknek Gyarmat-
ról való .kíverése által, most "tiszta-magyar" lett. ,,'

'- A Csanád-Csongrádi egyházmegye hírei:' j~-
nuár 16-án lelkészegyesületi értekezlet volt Szegeden,
amelyen letárgyalták a novelláris zsinati kérdéseket;
szó volt a sajtókérdésről, valamint az egyházmegyei
tiszteletdíjakról. Ez utóbbival kapcsolatban a követ-
kezö egyhangú vélemény alakult ki: ,A multban olyan
idök voltak, hogy az .egyhazmegyék bizonyos díjakkal
tisztelhették meg az egyházmegyei tísztvíselöket, Ma
azonban olyan időket élünk, amikor az egyházmegyék
rászorulnak arra, hogy az egyházmegyei tisztviselők
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tiszteljék meg egyházmegyéjüketvazzal, hogy egyház-
megyei tiszteletdijaíkról lemondanak .a belmísszíót.. hit-
ébresz.tést mozgalmak javára. Ezt. az áldozatot annál is

·inkább meg kell hoznunk, mivel az egyházmegyei tiszt-
viselők megélhetéseról saját egyház aik gondoskodnak.
Elhatározták továbbá, hogy a közel jövőben. a követ-
kezö helyeken lesznek hítébresztésí előadások: 'Február

'2~ánpresbiteri konferencia lesz Szentesen, a tiszaföld-
.várt, .szegedi, hódmezővásárhelyi, csépaí egyházak' pres-
·bitérturnanak bevonásával. Február 10-14-ig Nagy-
bánheg yesen sannak szórványaín lesznek hitébresztö
előadások' a gyermekeknek.taz 'ifjúságnalj:, a presbite-
reknek és a gyülekezet egészének. A bőjti időben lesz

·egy 'ifjusági konrerencía Hódmezőváaárhelyen a kÖZ~P-
'iskolai - ifjúság számára. 'Ugyancsak a böjti hetekben
Pitvarosonilesz presbiteri. és ifjúsági konferencia 'a
csanádalbert.í és ambrózf'alvaí egyházak bevonás ával.
Elhatározták, hogya bőjti hetekben kétszer, a, máso-
'diI):·és ötödik vasárnapon ap egyházmegye összes lel-
'készei--helyetcserélnek és mindegyik más gyülekezet-
'ben hirdeti. az Igét. Felvetődött a mai kor felfogásá-
'val össze' nem' egyeztethető ú, n.búcsúztatók törlésé-
nek gondolata is, valamírit az, hogy a jövőben a Lel-

·készegyesület és MELE, elnöksége maga tűzze ki a leg-
aktuálisabb. egy gondolatkörből vett kérdéseket, ame-
lyeket tárgyalni óhajt, hogy. ezzel elkerüljék, hogy nem
aktuális és közérdekű dolgok. kerüljenek szőnyegre ..~
Az 'egyházmegye terül etén a következö személyi vál-
tozások voltak: Pitvarosra Zászkaliczky Pál került he-
Iyet.tes lelkésznek, aki, áldásos müködését márís . meg-
kezdte. Munkájáuak eredményességét mutatja az is,
hogy a -püskösdiek vezetősége komoly .tárgyalásokat
folytat vele a felől, hogy-megfelelő kikötésekkel a mínt-
egy 250 lelket számláló mozgalom visszatérne a gyüle-
kezetbe. Elismerik a lelkészről azt: "hogy bár nincsen
'másodszor megkeresztelve, .de egészen bizonyosan üd-
vözülni -fog!" Ezt eddig a szekta csak másodszor meg-

·keresztelt tagjairól 'volt hajlandó elismerni. - Mezö-
hegyes-Nagylakra Ruttkay-Miklian .Géza került, aki-
nek beiktatása január 6-an .es 7-én volt.. Nagy szük-

"ség .volt ez állás megszervezésére, elsősorban azért" rní-
'vel a; .fentí alakulat ,voltaképen teljes egészében szór-
I ványterület. A lelkész márís megkezdte naponkénti

r szórványmunkáját a külterületí iskolákban és a hívek
között, :-- Áldás kísénje :mindkettőjük munkáját l B.

• -e-e- Vallásos est Debrecenben. Január 21-én este 6
órakor ca debreceni templomban-vallásos estét tartottak,
amelyen Turóczy Zoltán győri lelkész tartott előadást.
Utána a győri vendégek tiszteletére a tanácsteremben
té~t szolgálták föl., ,. '

- , ~ .Lelkészértekezlet. A brassói magyar evangé-
·Iíkus egyházmegye lelkészi kara idei első konferenciá-
.'ját-'·január10-én tartotta Hmsz'úfalu-Alszegen. Biró
László esperes bíbltát magyarázott, Sexty Zoltán barca-
újralust Ielkész pedig elöadásí; tartott a belmísszíóí
munkáról. Az előadást termékeny' vita követte.

- A szenvedő Krisztus szavai. Ezen a' címen a
"bőjti időszakban előadássorozatot tartanak a Budapest-
kelenföldi evangélikus templomban (1., Lenke-ut "56).

-'Az előadások sorrendben a következök lesznek: Feb-
ruár ,15. Imádkozzatok, hogy kísértetre ne, essetek -.(Lu-

. kacs, 22, 40) Szárító Robert budapestt.Ielkész. Február
22: Én azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az
Igazságról. (János 18, 37). Dr. H, Gaudy László buda-
'pesti hítoktatási igazgató. Március 1. Atyám, 'bocsásd
meg nékik. (Lukács 23, 34,). Kemény Gábor bajai lel-
·kész.. Március 8. Én, Istenem, míért hagytál 'el ,enge-
'met, (Máté 27, 46). Ruttkay-Miklian Géza mezöhegyesí
mísszíóí lelkész. .Március' 15. Atyám; a te kezeidbe te-
szem-Ie az én lelkemet. (Lukács 23, 46.) Hulvey István
kiskőrösi 'lelkész. Március 22.. Elvégeztetett: (János 19,

,'3Q,): Szabó .József győri püspöki másodletkész. 'JI4árcius
29: Ez azén testem. (Máté 26, 26). Szántó Róbert bu-
'dapesttIelkész. Az előadások minden alkalommal dél-
után' 6 órakor kezdődnek.

Népmozg'almí adatok Debrecenben, Az elmult
évben a debrecerií réfkész! hivatal' keresztelt 22 gyer-
meket, esketett il párt és temetett 22egyén.t. , .

, • I .
- A Budapestr Evangélikus Leánygillll}ázium jan ..

20-án rendezte élse szülöí teaestjét, meiyen a II. és III.
osztályosole szülei látták el a háziasszonyi tisztet, s ez
osztályok tanulöí szolgáltatt.ak kedves,víd~m müsort,
Zsúfolásig megtelta Deák-téri díszterem közönséggel,
szülökkel és egyházunk vezetőivel; 500 teát szetgaitat-
tak ki, s 280, P volt az est tiszta jövedelme az építési,
alap javára. Egyúttal igen kedves. alkalmat nyujtott
az összejövetel a tanároknak. és szülőkhek egymás II,lef;-
ísmerésére, így j9Kedv kapcsolta össze e k~t neveló
tényezőt iskola és szülői ház előnyére. . ,

. ~ '1 ~ ~ I

, - Új evang. szeretetotthon és díakoníssza-bevezetö
.ünnepély Nyíregyházán. Ab. Geduly Henrikné vezetése
alatt álló nyíregyházi evang. nöegyíet rövid fennállálla
alatt márís jelentékenyen hozzájárulf a nagy egyház-
község vallásos életének a fellendítéséhez és agyy.le-
kezeti szeretetmunka áldásos, fejíödéséhez. .Ahe't,r91-
hétre megismétlődő bibliaórák és Luther-uzsonnák a
hitbuzgóság és áldozatos egyházszeretet hatalmas ne-
velőintézményévé váltak és a hittestvéri eg~üttérzés, az
evang. öntudat szellemének ápolásában is értékes erő-
tényezőknek .bizonyultak. A mult .év öszén merült fel
az egyesület kebelében egy evangélikus szeretetotthQn
létesítésének a gondolata, s alig néhány hét alatt már
meg is nyílt az áldásos munkara hivatott intézmény.
A nőegylet vezetőségének es' buzgó .tag'jaínak páratla-
nuldelkes áldozatkészségéből rövid pár hét alatt sike-
rült teljesen berendezni és mínden szükséges kellékkel
felszerelni a Luth~r-házban egy ti helyíségböl álló sze-
retetotthont, amely két Fébé-diakonisszanövérvezetése'
alatt a középiskolákba járó 'vidéki evang. leányok in-
ternátusi; s .egy különválasztott. .megszállo helyíségével
a Nyíregyházán megfordulo VW.ékiev. lelkészek, taná-.
rok, tanítók; s más egyháztagok hospíz-szerü ellátá-
sát célozza. és' pedig a Iehetö Iegjutányosabban, .mind-
össze az' önköltség megtérítéséneka feltétele alatt;' Ei
a szeretetotthon lesz egyúttal állandó találkozó- es' ta-
nácskozó helyisége a nőegylet részletes belmísszíöí cél-
kitűzésekkel foglalkozó megbeszéléseinek. A .nemes ren-
deltetésű új szeretetíntézményt 'bensőséges vallásos üri-
nepély keretében D. Gedllly Henrik püspök {hó',l;S·án:',
avatta fel, Márk IX. 23. 'alapján szólva- az vélö. hít.ha-
talinas bízonyság tevö, újjáteremtő és újjáalakító ,erejé-
ről. - A Fébé által' il. gyülekezeti belmísszíö céljaira
rendelkezésre adott két dtakonísszanövért a másnap
délelőtt tartott templomi. .Istentísztelet I keretében' a'
diakonisszaanyaház 'nev~beil-"Zulauf',Henrik lelkész bo-
csátotta ki és viszont a gyülekezet nevében P,aulik Já.-
'nos igazgató-lelkész' fógadta be a' szerit szolgálatrá.,
Ugyanezekben a napokban nyitotta meg 'a FÉBÉ helyi'
fiókja az :itteni evang. <könyv-vés papírkereskedéat, :....:.:.
külön vdíakoníssza-munkaerö- alkalmazásával. Értesü-
lésünk szerínt rövidesen a városi szegény- és betegmen-
házban, valamint a járványkórházban is díakoníssza-
munkaerök alkalmazására kerül a sor s a lelki ellátás
szervezetének ezzel; a kíépítésével-vremény nyíli'k', arra;
hogy .a nagy; egyházközséghez unéltö lendületes' hitélet
és .szeretetmunkásság Isten' dicsőségére, és az egyház
javára áldásos fejlődést vegyen., M. E: '

- Korfirmációl oktatáshoz 'basználju)i. D. Raffay
Sándor' Evang. konfirmandusok kátéjat,. Ára 64 f'illér.
Kapható: Scholtz- Testvérek könyvkereskedésében, Bu-
dapest, IX., Ferenc~kÖrút.19-21. . ,.. '. \'.~ •
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